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 :الممخص
لمتصوف ابعاد سياسية ودينية، ظير في المجتمع االندلسي زىدًا وابتعادًا 
عن ترف الدنيا وممذاتيا وتطور الى فكر امن بو اناس اثروا في المجتمع 

ليم اتباع ومريدون وصموا االندلسي، بداياتيم حاربيم الفقياء ثم اصبح 
بالتصوف الى مرحمة متقدمة ومدارس خمطت التصوف بالفمسفة وتمازجًا 

 بفكر خاص اثروا السير عميو وفي البحث تناولنا بالدراسة:
المبحث االول/ التصوف تعريفو نشأتو، طبقاتو، وافكار مريدية وفيو اربعة 

ثاني: نشأة مطالب، المطمب االول: تعريف التصوف، وفي المطمب ال
التصوف، وفي المطمب الثالث: طبقات وشروط الصوفية، وفي المطمب 

 الرابع: العقيدة والفكر لدى الصوفية.
اما عن المبحث الثاني: التصوف ورجاالتو في االندلس ايام المرابطين 
والموحدين وفيو مبحثان، المبحث االول: التصوف وابرز رجاالتو في العيد 

 الثاني: التصوف وابرز رجاالتو في العيد الموحدي. المرابطي وفي المبحث
اليدف من الدراسة معرفة بدايات وتطور الفكر الصوفي في بالد اثر اىميا 
المحافظة عمى اصول المذىب المالكي، واالسموب العممي كان وفق منيج 
البحث التاريخي وادواتو من عرض وتحميل ووصف لالحداث وربطيا 
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Abstract: 

Sufism has political and religious dimensions. It 

appeared in Andalusian society as an asceticism and 

away from the luxury of the world and its pleasures, and 

developed into a thought that believed in which people 

influenced the Andalusian society. The research we 

studied : 

The first topic : Sufism, its definition, its inception, its 

layers, and the ideas of a muridiyah, and it contains four 

demands. The first requirement : the definition of 

Sufism, and in the second requirement : the emergence 

of Sufism, and in the third requirement : the layers and 

conditions of Sufism, and in the fourth requirement: the 

belief and thought of Sufism. 

As for the second topic : Sufism and its men in 

Andalusia in the days of the Almorabiteen and the 

Almohadeen, and there are two demands, the first 

requirement: Sufism and its most prominent men in the 

Almorabiteen era, and in the second requirement: Sufism 

and its most prominent men in the Almohadeen era. 

The aim of the study was to know the beginnings and 

development of Sufi thought in a country whose people 

influenced the preservation of the origins of the Maliki 

doctrine, and the scientific method was in accordance 

with the historical research method and its tools of 

presentation, analysis and description of events and 

linking them to a scientific method punctuated by a 

conclusion in some events. 
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 المقدمة
المجتمع طوائف من فتحت بالد االندلس وانتشر االسالم في اغمب البالد، وعاش في 

اىل البالد، لكن الفاتحين اثروا االلتزام بالوسطية في السموك والتعاليم واالبتعاد عن االفراط 
والتفريط، ىذا لم يدم طوياًل اذ مع مرور الزمن تغيرت ظروف المجتمع واثر االختالط 

اليم وظير والتعايش والتالحم ما بين طوائف المجتمع بابتعاد بعض المسممين عن بعض التع
تياون في االلتزام الديني والمعيشي فالدنيا فتحت عمى الناس، وىذه االعمال مردىا عوامل 

 سياسية واقتصادية واجتماعية تضافرت لخمق وضعية ال بد من مواجيتيا.
فالزىد اخذ يسري بين طوائف البالد ومن ىنا ظيرت بوادر التصوف، لكن اىل البالد 

بيا المذىب المالكي مذىب اىل البالد ففي القرن الرابع اليجري/  ممتزمون باالصول التي جاء
العاشر الميالدي ظير التصوف وكانت بداياتو، وقبل ىذا التاريخ المذكور من يظير 

 التصوف يتيم بالزندقة، ومما ساعد عمى انتشار التصوف في نياية القرن المذكور.
ق البعيدة عن سمطة الخالفة ان الصوفية اتخذوا اسموب نشر افكارىم في المناط 

االموية، فمما اصبح ليم انصار بدأت الحركة الصوفية تزدىر حتى انو في اواخر القرن 
الخامس اليجري/ الحادي عشر الميالدي، استطاع احد شيوخ التصوف من القيام بثورة ضد 

عدت البداية  السمطان واالمراء المرابطين تمك الثورة التي قام بيا المريدون في غرب االندلس
الحقيقية لظيور شيوخ كبار سيكون ليم االثر في تأسيس منياج ومدارس خاصة بفكرىم وليا 
اتباع في بالد المشرق والمغرب، انتشار الصوفية وازدياد االتباع تطمب اماكن خاصة عرفت 
بالرباطات مما يدلل عمى تقبل المجتمع الفكارىم فالعيد الموحدي برز فيو رجال تصوف 

 تأثير فكرىم المشرق وعم بالد المغرب. وصل
فاالفكار الصوفية بعد ان كانت ودية اصبحت عدائية واوجدت صراع ما بين 
المتصوفة والسمطة في احيان، وتحول فكرىم من الزىد الى الفمسفة فاختمطت االفكار 
وتمازجت من ىنا اتت اىمية الموضوع واختيار عنوانو: ))التصوف وابرز رجاالتو ايام 

م(( وفي ما يمي تقسيمات 6238-6092ىـ/ 635-484المرابطين والموحدين في االندلس )
البحث والذي اشتمل عمى مقدمة فييا اىمية الموضوع وسبب اختياره مع مبحثين وفي كل 
منيما مطالب ثم خاتمة بينت فييا النتائج التي تحصمت عن الدراسة وقائمة اليوامش ثم 

 -عتمدت عمييا الدراسة:مصادر ومراجع البحث التي ا



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2290 ) 
 

 المبحث االول: التصوف، تعريفو نشأتو، طبقاتو وافكار مريدية وفيو اربعة مطالب:
 المطمب االول: تعرف التصوف.

 المطمب الثاني: نشأة التصوف
 المطمب الثالث: طبقات وشروط الصوفية

 المطمب الرابع: العقيدة والفكر لدى الصوفية
اما المبحث الثاني: التصوف ورجاالتو في االندلس ايام المرابطين والموحدين، وفيو 

 مطمبان: 
المطمب االول: التصوف وابرز رجاالتو في العيد المرابطي، اما المطمب الثاني: 

 درسنا فيو التصوف وابرز رجاالتو في العيد الموحدي.
لتحميمي( بحسب تقسيمات البحث ان المنيج المتبع في الدراسة كان المنيج )الوصفي ا

وتوافر المادة العممية وفق اسموب عممي من تحميل وربط لممعمومات واالحداث ثم االستنتاج 
ان وجد ضرورة لذلك، وىناك صعوبات في اختيار الشيوخ الذين كان ليم االثر االقوى في 

تركوا االندلس فاثروا االندلس عمى ايام المرابطين والموحدين ومواجية السمطات ليم او لمذين 
وتأثروا بالبالد الذي رحموا الييا. وقد تم استخدام عدة مصادر ومراجع تاريخية في الدراسة 
والتي ال غنا لنا عنيا في ترجمة وتسمسل االحداث التي اعتمدىا البحث ومعرفة رجاالت 

 التصوف في بالد االندلس.
في سمسمة احياء ذكر رجاالت وفي الختام نطمح ان يكون البحث حمقة ميمة ومكممة 

الفكر العربي االسالمي والتي نروم منيا احياء التراث وبيان الجوانب الخفية في الدراسات 
 التأريخية، ونسأل اهلل ان يكون العمل خالصًا لوجيو الكريم انو ولي ذلك ومواله.

 المبحث االول
 التصوف: تعريفه، نشأته، طبقاته، افكار مريدية

 البوفيه اربعة مط
 المطمب االول: تعريف التصوف

وىي مصدر الفعل الخماسي  (6)التصوف مصدر تصوف، اي اتبع مذىب التصوف،
وتصوف الرجل، صار صوفيًا وتخمق  (3)وتصوف تنسك او ادعى التصوف، (2)صوف،

  (4)بأخالق الصوفية.
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وذكر الجرجاني: بأن التصوف في ظاىرة الوقوف مع االداب الشرعية فيرى حكميا 
من الظاىر في الباطن، وباطنًا يرى حكميا من الباطن في الظاىر، وان التصوف، مذىب 

 (5)كمو جد، وال يخمطونو باليزل.
والصوفّي: بالضم وسكون الواو عند اىل التصوف من فان بنفسو باق باهلل تعالى 
مستخمص من الطبائع متحصل بحقيقة الحقائق، والمتصوف من يسعى ويجاىد لموصول 

، بمعنى آخر ان الصوفي من يجرد قمبو هلل ويحتقر ما سوى اهلل تعالى (6)ىذه الدرجةوطمب 
 (7)اي ))ترك الدعاوى وكتمان المعاني((.

وذكر السيوطي: ))التصوف: ىو العمم باالصول الموروثة من تصحيح االعمال 
 (8)ظاىرًا وباطنًا((.

فبدايتو حركة دينية،  (9)مي،ىذا العمم من العموم الشرعية الحادثة في التشريع االسال
انتشرت في العالم االسالمي، اصميا دعوات فردية او نزاعات تدعوا الى الزىد والتشدد بالعبادة 

 (60)الممذات. -تعبيرًا عن فعل مخالف اي مضاد لو، لترك الترف واالنغماس في المالذ
م اخذت تمك والتصوف دعوة لمعكوف عمى العبادة واالنقطاع لعبادة اهلل جل وعال، ث

الدعوة والنزاعات بالتطور، فصارت طرقًا مميزة، اليدف منيا تربية النفس البشرية، لمسمو بيا 
 (66)والوصول الى معرفة اهلل تعالى بالكشف.

واالسم ليس لو قياس وال اشتقاق،  (62)ولمتصوف عدة معاٍن فمبس الصوف منيا،
صوفي او جماعة صوفية، ومن  واقرب االقوال انو لقب غمب عمى الطائفة، كالقول رجل

 (63)تنسك بعقائدىم يقال عنو: متصوف.
وكما ذكرنا: ))ان التصوف أمر باطن ال ُيطَمع عميو، بل انو عاطفة صادقة متينة 
االواصر قوية االصول، ال يساورىا ضعف وال يطمع فييا بارتياب، وال يمكن ضبط الحكم 

 (64)((.بحقيقة التصوف، بل بأمور يعول عمييا اىل العرف
ان التصوف اصولو يونانية وىذا رأي يستند الى دليل ان كممة  -ويرى احد االساتذة:

سوف تعني الحكمة ومن نيج منيج التصوف يسمونو حكيم مفرد الحكماء، او الفالسفة 
، وفي قول اخر ان اىل التصوف ينسبون الى اىل (65)واحدىا فيمسوف محب الحكمة((

اك وليم مكان خاص بالمسجد النبوي الشريف وىذا ىو الرأي الصفة، فريق من العباد والنس
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ومن اآلراء االخرى انيم ينسبون الى آل صوفان قوم خدموا الكعبة وتنسكوا في  (66)اآلخر،
 (67)عبادتيم، وىذا رأي مستبعد، وان تشابيوا بالتنسك والتعبد.

لصوف، ونرى ان اقرب االراء الى الحقيقة الرأي القائل: ان التصوف من لبس ا
كالقول تقمص اذا لبس القميص، ومن  -الصوف -وتصوف زىد ولبس الخشن من الثياب

 منعدم لبس الجميع لمصوف، وانو اقرب اآلراء االخرى الى الحقيقة، والقول ان التصوف 
 (68)الصفاء ال يمكن ان يكون ذلك لغٍة، ومثمو ال يجوز نسبتيم الى الصف من وحدة الصف.

 التصوفالمطمب الثاني: نشأة 
ان ظيور التصوف كنزعة او اتجاه كان في القرن الثاني عشر في المجتمع 

 (20)والرأي الراجح ان ظيوره في آخر القرن الثاني اليجري/ الثامن الميالدي، (69)االسالمي
وىذا اول ورود لمفظ في  (26)وأول من نعت بيذا النعت كان عالم الكيمياء جابر بن حيان،

وكان لجابر مذىب خاص في الزىد واالستقامة، ولكونو من اىل الكوفة  (22)التاريخ االسالمي،
يرجح انيا المدينة التي نبع فييا التصوف، لكثرة من ظير بيا من المتصوفة، من العباد 

 (23)والزىاد المبتعدين عن ممذات الدنيا.
تيا ويعتقد ان البدايات االولى لمتصوف عند العرب، انو من االذواق وااللوان التي عرف

االجيال في عصر ما قبل االسالم، وىذا رأي ال يمكن الجزم المطمق بترجيحو، وربما ان 
 (24)خمقتو النزاعات االسالمية بدليل الحب والوالء واتصاليما عمى اساس الروح بالوجدان.

النشأة االولى انو ظير في االوساط المحرومة والطبقات المعدومة في المجتمع 
وا عاجزين عمى فعل شيء ازاء المستبدين بالثروات دونيم، فاندفع اتباع االسالمي، والذين كان

ىذا المذىب يحقرون المادة ويذمون الترف واىمو، وااللتزام بحياة الزىد وجعميا حاجزًا امام 
الممذات، وااليمان بمبدأ ان المموك والمترفين لو عرفوا ما في حياة الزىد والتصوف من لذة 

 (25)يا، مما يدلل عمى ان من حياة التصوف الفقر والحرمان.وسعادة لقاتموىم عمي
ال يخفى ان لكل اتجاه  اصدقاء ومحبين ومريدين، فكما لو انصار التصوف فان لو 
اعداء، ورأي المخالفين ان مسار التصوف جنوح ودخول في متاىات الفمسفة واآلراء الوثنية، 

وان جذور واعماق التصوف ليست  (26)وغيرىا،كالديانات اليندية والفارسية واآلراء اليونانية 
 (27)عربية بل انيا قديمة قبل زمن البعثة النبوية الشريفة.
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ما دامت جذور التصوف قديمة وعرفيا العرب قبل االسالم، يمكننا القول ان التصوف 
حركة ادبية الى جانب الحركة الدينية، وىذا يدلل عميو االسماء والنعوت التي عرف بيا 

فحديثيم كفالسفة  -العباد -ة في الزمن االسالمي، فعرفوا بالقراء والزىاد والنساكالمتصوف
ومتصوفة ورجال تربية كغيرىم يتناولون االخالق وفضائميا اجمااًل دون تفصيل، واالدب 

 (28)عندىم يفرد تحت ابواب مستقمة.
االختالط كان ظيور الزىد في زمن التابعين، واشتير منيم طائفة أثروا العزلة وعدم 

بالناس، وشددوا عمى انفسيم بالعبادة عمى غير ما كان معروف من قبل، دافعيم اجتناب 
الفتن واراقة الدماء، فانصرفوا عن االختالط بالمجتمع واالعتزال عن الفتن، ثم ما وصل اليو 
المجتمع من اقبال الدنيا وفتح االبواب بما وصمت اليو الدولة االسالمية من سعة الرقعة، 
وكثرت البمدان المحررة بالفتوحات االسالمية، مما وسع من مظاىر الترف، فاوجد ذلك ردة 

 (29)فعل عند بعض العباد فاثروا الخموة واالنقطاع عن الناس.
التصوف لم يبقى عمى اصولو االولى فالمتاخرين من المتصوفة احدثوا في الدين ما 

لحجب الحسية، او ما ادعوه من الكشف، ثم ليس منو، واعمنوا عمميم بالمغيبات، وبما وراء ا
 (30)تطور الى اتجاه الحمول ووحدة الوجود، ووصل االمر بقول احدىم )حمول االلو فييم(.

 المطمب الثالث: طبقات وشروط الصوفية
لممتصوف مراتب وطبقات يتدرج في حياة التصوف ويتطور، ونجد ذلك بشكل 

والمتصوف ينتسب الى طبقات ثالث، وسأبين  ممموس عند االطالع ودراسة التصوف ونشوؤه،
 ىذه الطبقات فيما يمي:

 طبقة الصدق والزهد: -1
ىذه الطبقة يغمب عمى اصحابيا البعد عن الدنيا بالمجاىدة والصدق وزىدىم عن مالذ 

 (36)الدنيا، وتعد ىذه اولى طبقات المتصوفة.
لحد الكمال  فمجاىدة النفس البشرية ضد الرغبات لموصول الى االرتقاء والسمو

الروحي جيادًا عظيمًا، العتقادىم ان صاحب ىذا االتجاه بمسمكو ىذا يصبح عارفًا باهلل، 
االتباع فيو ىذه الطبقة بعيدون كل البعد عن فكرة )االتحاد او الوحدة او الحمول(، اي وحدة 

نتائج  الوجود ليست من عناصرىم، فارضاء اهلل تعالى وتزكية النفوس حتى تعرف اهلل تعالى،
 (32) سعييم بيذه المجاىدة لمنفوس.
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اتباع ىذه الطبقة كانوا يكثرون من االىتمام بالوعظ مع قمة عمميم وتفقييم في الدين 
فابتعدوا بعمميم ىذا عن جميور المسممين  -الرىبان -واغمبيم انتيج سموك نساك اىل الكتاب

بار التابعين رحميم اهلل تعالى في وعممائيم المتبعين لمنيج الصحابة الكرام رضي اهلل عنيم وك
 (33)العبادة.
 طبقة العمم الباطن: -2

اصحاب ىذه الطبقة خمطوا الزىد بعبارات غير واضحة ليا معاٍن باطنة وقوليم 
المعرفة بعمم الباطن، وىذا ادعاء فيو نظر وىم ثاني الطبقات في مناىج التصوف، وانتقموا 

والسموك التطبيقي الى مستوى التأمل التجريدي،  بادعائيم ىذا بالزىد من الممارسة العممية
فاألعمال الباطنية عندىن، اعمال القموب، والتصوف في طبقتيم اصبح  (34)والكالم النظري،

عبارة عن االخالق الدينية ومعاني العبادة، وما يتأتى منيا يكون اليامًا، ونفث الروع باألولياء، 
 (35)كما يختص االنبياء بالوحي.

ريدون في ىذه الطبقة ان العمم الباطني الصوفي، عمم عياني أو كشفي ويرون الم
ذوقي، ويعدوه اسمى العموم التي تعتمد عمييا العقل والمشاىدة، فالذوق عند الصوفية يوصل 

 (36)الى الكشف، والذي ىو طريق االيمان، وبو يوصل العقل الى العمم.
 طبقة وحدة الوجود: -3

لصوفية، اصحابيا خمطوا التصوف االسالمي بالفمسفة ىذه الطبقة الثالثة من طبقات ا
اليونانية، واظيروا افكار وحدة الوجود والحمول واالتحاد، وكالميم ان الموجود الحق ىو اهلل 
وما عداه صورة زائفة، واوىام، وخياالت، تعد ىذه الطبقة اخطر الطبقات، او المرحمة السيئة 

ز ىذه الطبقة كل المراحل لتصل الى القول والعمل التي وصل ليا التصوف وبيذا القول تتجاو 
 (37)بالبدع العممية.

 شروط التصوف: -
الصوفية ليم اعتقاد مفاده انو ال بد لالتباع من التزام بشروط معينة في التصوف اال 
وىي التأثير الروحي او البركة، وال يمكن االتيان بيا اال بواسطة شيخ ىو شيخ الطريقة، وىذا 

عمى ان التصوف يعتمد عمى سمسمة مراجع فالبركة او البركات تنتقل من شيخ يعطينا دليل 
وال يتم ىذا اال بالطاعة والمتابعة وااللتزام، فمع مرور الوقت  -المريد–الطريقة الى االتباع 

 (38)يرتقي المريد الى مرتبة الشيخ، فيؤثر بدوره في االتباع واالنصار والمريدون.
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ياجيم ليس بحثًا نظريًا او عماًل عمميًا، فال يمكن لالنسان يرى اتباع التصوف، ان من
تحصيل التصوف بواسطة الكتب وقراءتيا، فما يكتبو شيوخ التصوف عن منيجيم ال يفيمو 
االنسان العادي، بل يفيمو من ىو اىال لفيمو ولديو االستعداد الفطري، ولو سمسمة صحيحة 

وبماركة الشيخ الصوفي، مع مالزمة وادامة في التمقي مع المجاىدة في التأمل الروحي، 
الذكر، فيصل من درجة ادنى الى اخرى حتى يصل الى الدرجات العمى الربانية، ويكون موفقًا 

 (39) بذلك، وىذا ىو الصوفي الحقيقي.
كانت لمصوفية اماكن خاصة بيم قد اوجدوىا، ينقطعون فييا لمعبادة كما ينقطع العباد 

او الرباطات، اختص  (40)بادة، ىذه المنشآت العمرانية تعرف بالربطوالزىاد في المساجد لمع
بيذه االماكن المسممون دون غيرىم، وليذه االماكن ىدف روحي ومعنوي يوصل المتعبد الى 

 (46)رباطة الجأش، واشتداد القمب.
الرباطات عند المتصوفة محل خمواتيم ومجمع صالحييم، يمتقي في الربط الشيخ 

ريدين، يعتقد ان سبب البناء ليذه االماكن تحول الصوفية عن طول االقامة في باتباعو من الم
المساجد الى ىذه االماكن الخاصة بيم، يجتمعوا فييا مستقمين عن الطوائف االسالمية 
االخرى، ففي الرباط يتحمق المريدين احاطة بالشيخ كاحاطة اتباع بمتبوع او تالميذ بمرِب، 

ا الزىد والورع والتصوف، مما يضفي عمى ىذه االماكن الصفات تكون صفات المجتمعين فيي
 (42)الدينية والروحية وىي الصفة الغالبة.

اذن الرباط اماكن لمعبادة في بالد المغرب وبداياتيا اماكن لمجياد والمرابطة ضد 
االعداء، يقول ابن حوقل: ))رباط يسكنو امة من الناس عمى مر االيام والساعات... يقصده 

، اما في بالد المشرق االسالمي، (43)افريقية لوقت من السنة فيقيمون بو اياما معمومة(( اىل
وىي بمعنى البيت الضيق،  (44)فاالماكن التي اتخذىا المتصوفة لمعبادات تعرف بالخوانق،

ىدف ىذه االماكن حصر القائمين بيا والتضيق عمييم لتأديبيم وتربيتيم روحيًا، اي حبس 
ع لمعبادة وتجريدىا من المالذ والمعايب، واعتقد ان ميمتيا ىو التربية العممية النفس واالنقطا

السموكية لممقيمين فييا من الفقراء والصوفية، مع وجود جانب تعميمي، فكبار الصوفية ذوو 
الميول الروحية يمقون دروس ومحاضرات تعميمية فييا مما يحقق تقدمًا عمميًا لدى جميور 

 (45)والمستمعين في حمقات عممية تدار في تمك االماكن. المنقطعين والعباد
 المطمب الرابع: العقدية والفكر لدى الصوفية
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ان لالتباع في الفكر الصوفي ومعتقدات يؤمنوا بيا او بالبعض منيا ايمان مطمق، بل 
يعتقدون بو انو من االساسيات في مذىبيم، وىناك افكار وامور قد احدثت تطور جديد في 

 فاصبح القوم وفق ما امنوا بو تحت تأثير اربعة معتقدات او افكار ىي: التصوف،
المجاىدات او المواجد، لمحاسبة النفس وما يحصل ليا من االذواق عمى االعمال،  -6

، فاسموبيم ال (46)ولتصير االذواق تمك مقامًا يترقى منو المتصوف الى مقام آخر
 (47) موبو غامض.يستطيع االنسان العادي ان يفيمو بعقمو، الن اس

كشف الحقائق المدركة من عمم الغيب، فالصفات الربانية والعرش والكرسي والمالئكة  -2
يدعون  (48)والنبوة، والروح وتركيب االكوان في صدورىا عن موجودىا ومكونيا،

المتصوفة معرفتيا وانيم مكشوفة الحجب لمعارفين منيم عنيا فالكشف مصدر وثيق 
وما الكشف اال الطريق الموصل الى اهلل  (49)يعتمدون عميو،لمعموم والمعارف عندىم و 

 (50) وما ىو اال رياضة ومجاىدة في معتقدىم وفكرىم.
فاالولياء ليم كرامات منيا  (56)التصرفات في االكوان والعوالم بانواع من الكرامات، -3

االتيان بخوارق العادات، وىم درجات في ذلك منيم الولي القطب والذي يعد راس 
العارفين، يمتجأ اليو المميوف وال يصل الى منزلتو او درجتو احد في المعرفة، فالولي 
موضع نظر اهلل في كل االوقات وعميو تدور احوال الخمق الى ان يقبضو اهلل اليو، 

 (52)عد موتو يخمفو من يقوم مقامو من االتباع المعروفين باالوتاد.فب
لمصوفية الفاظ موىمو في ظاىرىا مموىو يأتون بيا وتعدد عن بعض مشايخيم تعرف  -4

وىي عبارة عن عبارات مستغربة وحركات في وصف اسرار  (53)بالشطحات،
 (54) راىا.الواجدين، تمك العبارات والحركات ال يعرف معناىا من يسمعيا او ي

وعند الصوفية االعمال بالجوارح ال وزن ليا، وانما النظر الى القموب، فقموب 
المتصوفة بحسب ما يعتقدون والية بحب اهلل اكثر من غيرىم، وانيا واصمة الى معرفة اهلل، 
وما خوضيم في الدنيا اال بايدىم فقط، فقموبيم عاكفة بالحضرة الربانية، وما الشيوات عندىم 

 (55)وفعميا اال بالظواىر ال بالقموب، فالقموب معمقة بالعبادة.
 المبحث الثاني

 التصوف ورجاالته في االندلس ايام المرابطين والموحدين
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ال يخفى ان انتشار التصوف في بالد المغرب تأخر بعض الشيء، فمم يعرفو اىل 
ي عيد المرابطين، المغرب حتى القرن الخامس الميالدي/ الحادي عشر الميالدي، وذلك ف

فنشأ التصوف في بالد المغرب مبينًا عمى الزىد والنسك والتقشف، وحمل النفس عمى 
المجاىدة في الطاعة والوقوف مع ظاىر الشرع دون تغمغل عموم المكاشفات والحقائق، فمم 
يحدث صراع ما بين الفقياء والصوفية في المغرب، الن اىل المغرب من الصوفية ابتعدوا 

 (56)ما يخالف ظاىر الشريعة من منظور الفقياء. عن كل
فموقف المغاربة من التصوف كان مذىب وسط يؤيده كتابات ابن خمدون، اذا كانت 
االتجاىات الصوفية مطابقة لمكتاب والسنة، مع المعارضة الشديدة لمذىب التصوف السمفي، 

نساني، والحرص عمى اي االبتعاد عن البدع، فاالسالم يدعوا لمعمل ولصالح المجتمع اال
 (57)التذكير بالحياة االبدية فال بد من التحام الصدق واالخالص بالعمل والجوارح الظاىرة.

يقول ابن خمدون: ))ان طريقة ىؤالء القوم لم تزل عند سمف االمة، وكبارىا من 
اع الصحابة والتابعين ومن بعدىم طريقة الحق واليداية واصميا العكوف عمى العبادة واالنقط

  (58)الى اهلل تعالى واالعراض عن زخرف الدنيا وزينتيا((.
اما في بالد االندلس نجد ان التصوف لم يكن مزدىرًا ولم يتمكن المتصوفة من 

 الظيور العمني، الن السمطات لم تتقبميا في بداية االمر، وسابين ذلك في مطمبين:
 المطمب االول: التصوف وابرز رجاالته في العهد المرابطي

اذا كان التصوف في بالد المشرق يوصف بانو: ))اكبر تيار روحي يسري في 
لم يوفق كثيرًا في االندلس عمى  (59)االديان جميعيا(( وانو ادراك الحقيقة المطمقة او الحكمة،

عيد المرابطين، فمما ادخمت بعض كتب المتصوفة تم حرقيا من قبل الفقياء النيم وجدوا فييا 
وا وامروا بحرقيا وتحريم قراءتيا، وىذا الحدث لم يمنع وجود البعض ممن ما لم يألفوه فثار 

شغف بقراءة كتب التصوف واالطالع عمييا ))وودت اني لم انظر في عمري سوى ىذا 
 (60) الكتاب((.

اذن بقيت الصوفية غير مرحب بيا في بالد االندلس ولم يتمكن اتباعيم من الظيور، 
اندىم الحكام خوفًا من الفرقة واالختالف، الن بالدىم من الثغور الن الفقياء اظيروا العداء يس

الميمة التي يتربص بيا االعداء، لكن ىناك اماكن لم تخموا من المتصوفة ومنذ عيد مموك 
 (62)وقرطبة. (66)الطوائف، مثل مدينتي بجانة
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اسم ويذكر ان اول من اظير الزىد والنسك في بالد االندلس االمير محمد من اوالد الق
وىما من اسس دولة االدارسة في االندلس، فالقاسم واخوه عمي ابناء  (63)بن حمود االدريسي،

حمود بن ميمون بن احمد بن عمي بن عبيداهلل بن عمر من ولد عمر بن ادريس وعرفت 
، وقد اظير (65)سمي محمد بن القاسم بالسامي سماه اخوه بذلك (64)دولتيم بدولة بني حمود،

صوفي ))حدث لو رأي في النسك، فمبس الصوف تبرأ من الدنيا، وخرج الى محمد المذىب ال
وىذه االشارة االولى  (67)،(66) الحج مع اختو فاطمة بن القاسم، زوجة يحيى بن عمي المعتمي((

 عن التصوف قبل زمن المرابطين.
مير واثناء حكم المرابطين لبالد االندلس، كانوا اىل التزام بالمذىب المالكي فمم يكن ا

المسممين يقرب الى جنبو، او يحظى بقربو االمن عنده عمم من عمم بالفروع في مذىب االمام 
مالك، وشيع بين الناس آنذاك تكفير كل من يظير الخوض في شيء من عمم الكالم او 
التصوف، فقد كان الفقياء المالكية يقبحوا عمم الكالم، واشاعوا ان السمف الصالح كرىوا عمم 

 جروه، وانو بدعة في الدين ويؤدي الى اختالف في العقائد.الكالم وى
وىذه االراء جعمت امير المسممين المرابطي يبغض المتكممين وعمماؤىم وتوعدىم 
بالعقاب، ومن وجد لديو كتاب من كتب المتكممين، اخذت منو واحرقت فمما ادخمت الى بالد 

كل من وجد في بيتو كتاب منيا، عممًا امر بحرقيا ومحاسبة  (68)المغرب كتب االمام الغزالي،
ان الغزالي من اكابر المتصوفة في بالد المشرق، ولو باٍع طويل في عمم التصوف وعمم 

 (69) الكالم.
التشدد الذي اظيره المرابطون واالجراءات التي اتبعوىا في بداية حكميم ضد 

ر ايام حكم المرابطين، المتكممين والصوفية، لم تمنع انتشار التصوف في البالد، ففي اواخ
االندلسية، مركزًا ىامًا من مراكز التصوف في البالد، ربما ما شجع عمى  (70)كانت مدينة شمب

التصوف في ىذه المدينة موقعيا الجغرافي البعيد عن االعين في اطراف الغرب االندلسي، 
وىذا جعمو مقصدًا لممتصوفين الذين نذروا انفسيم لمجياد والمرابطة في ثغور المسممين ضد 

 (72)القريب من البحر كان اىم اماكن تواجدىم في غرب االندلس. (76)االعداء، فرباط الريحانة
 وفيما يمي تراجم ابرز اعالم التصوف االندلسي في العيد المرابطي:

 م(.6642-6065ىـ/ 536-458ابو العباس احمد بن العريف الصنياجي ) -6
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احمد بن محمد بن موسى بن عطاء اهلل، الصنياجي، المريي، كنيتو ابو العباس، كان 
 (73)من االئمة العرافين الزاىدين، لو مقامات وشارات مع عمم بالقراءات.

، اظير الزىد والتصوف ايام المرابطين في (74)ابن العريف الفياجي من اىالي المرية
، (76)وغرناظة (75)مدينة المرية، وفييا تولى زعامة الصوفية ومنيا بث دعوتو في مدن اشبيمية

فكثر اتباعو ومريوده وتوسع نفوذ طريقتو، مما اثار الفقياء وباقي مدن اقميم غرب االندلس، 
 (77) ووالة االمر ضده فخافوا من امره.

م طمب العمم 6065ىـ/458وذكر االمام الذىبي: ان والدة ابن العريف كانت سنة 
عمى يد كبار عمماء غرب االندلس وصحبة الكثير منيم، فتمقية لمعمم كان عن خالئف كثيرة 

شاركات في اشياء من العموم واعتناء بالقراءات والروايات واالىتمام بطرق مما اعطاءه م
وابو العباس واتباعو ممثمين لحركة االنبعاث الصوفي الجديدة في بالد  (78)الرواية وحممتيا،

فاعمال بن مسرة وكتبو كانت مصدر اليام البن  (79)االندلس، والتي بدأىا محمد بن مسرة،
 (80) لفكرىم، فما ىّم اال مجرد امتداد لممدرسة المسرية. العريف واتباعو واالساس

ان ابو العباس بن العريف، بمثابة قائد لحركة التصوف االندلسي في عصر 
المرابطين، ومن مدينة المرية انطمق بفكرة وغمب عمى مدن غرب االندلس، فيو الشخصية 

معرفة بالعموم الدينية المحورية في حركة التصوف االندلسي، فقد كان ذا اطالع وتمرس و 
وذكر ابن االبار ان ابن العريف لو اطالع ومعرفة مع تمِق عموم اخرى كالتاريخ  (86)التقميدية،

وتراجم الرجال، عندما اخذ عن ابن بشكوال كتاب الصمة: ))وقد حممة عنو ابو العباس بن 
 (82) العريف الزاىد ممن يعده في شيوخو((.

 :(83)اشعار فييا ولشيخنا ابو العباس بن العريف
 )شدوا الّرحال وقد نالوا المنّي بمني ...... وكميم باليم الشوق قد باحا(
 )راحت ركابئيم تندى روائحيا...... طيب بما طاب ذك الوفد اشباحا(
 )نسيم قبر النبي المصطفى ليم...... راح اذا سكروا من اجمو فاحا(

 وزرنا نحن ارواحا( )ياراحمين الى المختار من مضر...... زرتم جسوماً 
 )اّنا ضمنا عمّي شوق وعن قدر...... ومن قام عمّي عذر كمن راحا(

وكتبو عني... وخاطبني  -الصمة -وذكره ابن بشكوال: ))وقد استجاز مني تاليقي ىذا
مرات متناىيًا في الفضل والدين، منقطعًا الى الخير وكان العباد واىل الزىد في الدنيا 
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فيحمدون صحبتو، وسعي بو الى السمطان فامر باشخاصو الى حضرة يقصدونو ويألفونو 
 (84) مراكش فوصميا وتوفى بيا((.

وتبعو بعض تالمذتو وطمبة العمم في طريقة الذي انتيجو، فتمميذه ابو العباس 
االندرشي تصوف ولبس منو الخرفة، وعن وفاة ابن العريف، انو لما طافت شيرتو البالد سعى 

اد لدى السمطان وخوفوه امره، وفي مسيرة من االندلس الى المغرب غرقت بو جماعة من الحس
مؤلفاتو، ولم يبقى منيا اال ما كتب منيا عنو، ويقال ان السمطان المرابطي قتمو بالسم وتوفي 
شييدًا، في ليمة الجمعة الثالث والعشرون من شير رمضان وقيل شير صفر من سنة 

يب احتفل الناس بجنازتو، وندم السمطان عمى ما م(، وحصل لو تشييع مي6646ىـ/ 536)
 (85) حدث من قبمو ضد ابن العريف الذي ظيرت لو كرامات.

 م(6642 -6058ىـ/ بعد 536-ىـ450ابو الحكم بن برجان المخمي )بعد  -2
عبد السالم بن عبد الرحمن بن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن المخمي، كنيتو ابو 

المغربي االفريقي ثم االندلسي االشبيمي، شيخ الصوفية، شيخًا، الحكم، شيرتو ابن برجان، 
، (87) قال الذىبي: ))الشيخ العارف ابي الحكم بن برجان المخمي(( (86)امامًا، عارفًا وقدوة.

كان من اىل المعرفة بالعموم  (88)وقيل انو: ))الشيخ العارف باهلل معدن الحكم والمعارف((،
 (89)والتصوف مع الزىد االجتياد في العبادة. والحديث والتحقيق بعمم الكالم

يقول ابن خمكان: ))كان عبدًا صالحًا ولو تفسير القرآن العظيم واكثر كالمو فيو عمى 
مما يدلل عمى انو لو مكاشفات غيبة ذكرىا اثنان من اكابر  (90)طريق االرباب والمقامات((

بون في رجب سنة ثالث وثمانين المؤرخين، انو ذكر في تفسير سورة الروم ))ان الروم ُيغم
مما يعني انو اخبر بفتح القدس في  (96)وخمسمائة، يفتح البيت المقدس يصير دارًا لالسالم((،

 السنة التي فتح فييا.
كان ابن برجان من اىالي اشبيمية ومشاىيرىا في الفقو والتصوف شيخًا زاىدًا من 

 (92)من القرن الخامس اليجري. الصالحين الذين يقتدى بيم، والدتو في النصف الثاني
البن برجان الصوفي اىتمام بالسموك العممي في الزىد والعبادة، لم يقتصر في جيده 
عمى االىتمام بالجانب العممي النظري، فانو يعد ابرز احد شيوخ التصوف المميزين، والذين 

فية ليا قدموا بحوث نظرية في مبادئ التصوف، فقد كان ابا الحكم بن برجان شخصية صو 
بعد في مبادئو بعيدًا عن الغمو والشطح، وانو حريص كل الحرص عمى االلتزام با الحكام 
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 (93)الشرع الحنيف، وسموكو العممي يدلل عمى التزامو بالعقيدة وضمان سالمة الباطن والظاىر.
 (93)والظاىر.

م(، عمى اثر وشاية سعى بيا 6642ىـ/ 536كانت وفاتو في مدينة مراكش سنة )
 (94)ان المرابطي وقبره ازاء قبر الزاىد الكبير ابي العباس بن العريف.حساده لدى السمط

 م(6642ىـ/ 537ابو بكر محمد الميورقي ) ت -3
محمد بن الحسين بن احمد بن يحيى بن بشر االنصاري، الميورقي نسبة الى المدينة 

مع في فس (95)التي ىو منيا، كنيتو ابا بكر، والدتو غير معروفة، لكنو لو رحمة في المشرق،
م وفي االسكندرية من عممائيا في 6623ىـ/ 567مدينة مكن من عممائيا في شير شوال سنة 

 (96) م، ثم عاد الى االندلس بعد رحمة طويمة.6623ىـ/ 567شير ذي القعدة سنة 
 (97)كان منزلو في غرناطة، وكان محدثًا، وفقييًا صالحًا، يغمب عميو الزىد والصالح،

حدثت لو محنة بسعاية الحساد واستقدم الى مراكش مع رفيقيو ابو العباس ابن العريف وابو 
ثم ىرب من السمطان المرابطي وصار الى  (98)الحكم بن برجان من قبل االمير المرابطي،

 (600) وحدث بيا وسمع منو الكثير من اىميا. (99)مدينة بجاية،
ىـ/ 537شير رمضان من سنة توفى ابو بكر الميورقي في مدينة بجاية في 

 (602)فيذا الرجل العالم الصالح كان لو حظ كبير من التصوف في جزر البميار (606)م،6642
التي انتشر التصوف عند بعض عممائيا، وابو بكر الميورقي رائدىم فوالدتو ونشأتو، بيذه 

سعو الطالع مع  (603)الجزيرة وبعدىا  عن حاضرات المدن االندلسية اكسبتو ميواًل نحو الزىد،
والمعرفة بعمم الحديث وعمم االنساب كان خبيرًا بو، ورحمتو الى بالد المشرق، واالخذ عن 

 (604) مشايخ اجالء كانوا يمثمون حمقة وصل ما بين التصوف في المشرق والمغرب االسالمي.
كان ىؤالء الثالثة يعدوا رواد وكبار حركة التصوف في عصر المرابطين، عمى 

تصوف وافكاره المسار في بالد االندلس، فالفكر الصوفي تبمور واتخذ طابع خطاىم تابع ال
روحي فمسفي وفق مبادئ الدين والشرع الحنيف، فالقرن السادس اليجري/ الثاني عشر 
الميالدي كان قرن ابن العريف واضع االسس الرئيسة لمفكر الصوفي االندلسي، والذي كان قد 

الذي اتخذه قدوة لو وانو اول مفكر اصيل نشأ في رضع لبان مدرسة محمد بن مسرة، و 
االندلس، فمؤلفاتو في اصول التصوف وطريقتو الصوفية الجديدة ومنازل الصوفية والعطايا 
والمواىب االليية ، والكرامات وما الييا من المنن التي ييبيا اهلل لمنفس البشرية، ىذه االفكار 
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ممتزمين باالصول والمذىب المالكي يستوحشون، التي اتخذىا ىؤالء جعمت المرابطين كحكام 
فقاموا باستدعاء ىؤالء الى حاضرة ممكيم مراكش، فاشخصوا من االندلس الى عدوة المغرب، 
وكان نفيًا باالجبار وفي المغرب كانت وفاتيم، وربما ان سبب نفييم ما اظيروه من نقمة عمى 

 م في امر الدين اواخر ايام دولتيم.الحكام وشجب واستنكار بعض اعمال المرابطين وتياوني
 -المطمب الثاني: التصوف وابرز رجاالته في العهد الموحدي:

في عيد الموحدين قويت حركة التصوف، فعصرىم عاش فيو كبار الصوفية الذين 
ازدىر عمى ايدييم الفكر الصوفي ومن متصوفة االندلس كانت المساىمات الكبيرة لقيام 

ببالد المغرب، متصوفة االندلس ىم من شجع المغاربة عمى انشاء  وانتشار الطرق الصوفية
الربط والمساجد، فكبار شيوخ التصوف ايام الموحدين خرج من بالد االندلس، وربما رحل 

 (605)بعضيم الى المشرق.
 وفيما يمي ذكر البرز رجال التصوف في العيد الموحدي

 احمد بن قسيّ  -6
بمغرب االندلس دعاة فتن ورؤوس ضالالت احمد بن قسّي: قال المراكشي: ))وقام 

 (606)فاستفزوا عقول الجيال، واستمالوا قموب العامة من جممتيم رجل اسمو احمد بن قسّي(.
ان سبب ىذا الوصف وانيم دعاة فتن وضالالت نتيجة، النتشار التصوف في غرب 

مراكش، برز االندلس، وما قام بو المربطين في حركة المرية ونفي كبار شيوخ التصوف الى 
الى الوجود حركة شعبوية رافضو ادت الى ظيور حركة صوفية خطرة، اظيرت التصوف 
بمظير غير مألوف او ما كان عميو، فحركة المريدين او ثورتيم، كان ليا ابعاد واىداف اراد 
صاحبيا تحقيق مآربو، وال ريب ان صاحب الثورة كان احد تالمذة ابن العريف، مع وجود 

ة فيما بينيم، فالزىد والتصوف الحقيقي الذي مثمو ابن العريف وصاحبيو ابن فروقات ظاىر 
برجان وابو بكر الميورقي يختمف عما اظيره ابن قسّي الذي نفر الناس منو وكان نفورًا 

 (607) واضحًا، اذ يعده البعض دجااًل انتيازيًا وداىية ذو طموح.
ولو  -احتيال -يل وشعبذة،فابن قسّي كان في امره االول يدعى الوالية، ولو ح

كان  (608)امكانيات بالغية وبيان، ثم تحول الى اليداية ودعى الناس الى بيعتو، فاختمف عميو،
البن قسّي االثر الكبير في انتشار التصوف بمناطق غرب االندلس، ادعى تاثره بابن العريف 
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عندما التقاه في المرية، واخذ العمم عنو وتعمم منو اصول التصوف، واخذ منو طريقتو التي 
 (609) عرفت بطريقة المريدين.

راد من خالل ثورة فقيامو بحركة ثورية بغرب االندلس ليا ابعادىا واىدافيا التي ا
المريدين ان يحقق اىدافو ضد المرابطين واتخذ من دعوة ابن العريف وطريقتو الصوفية منيجًا 
لمثورة، فكانت اولى اعمالو بناء رباط لمصوفية فجمع حولو االنصار والمريدين، ىذا الرباط اراد 

تكاثر الناس عميو ان يظير فيو لمناس دعوة ابن العريف وطريقتو ولدراسة منياج الصوفية ف
مع مرور االيام الى ان تحول الرباط لترويج افكار ابن قسّي ولكسب الناس لتحقيق اىدافو 

 (660) وطموحاتو لمزعامة.
ىذه االحدث التي شيدىا غرب االندلس ظيرت في آخر عيد المرابطين والذي كانوا 

أ االرض الخصبة لدعوة ابن يشيدون فيو تدىورًا وضعفًا كبيرًا في امكانياتيم العسكرية، مما ىي
قسّي وثورة المريدين، فاالرض كانت صالحة والزمان مناسب، يضاف ليا ما كان يدور من 
قتال في بالد المغرب ما بين المرابطين والموحدين، فاستغل ذلك واعمن استقاللو بغرب 

 (666) االندلس ولمدة عشرة سنوات.
د، واختمف عميو االتباع، فقام اصحابو ما قام بو ابن قسّي لم يستقم لو شيئًا مما ارا

بتسميمو الى الموحدين فاشخصوه من االندلس الى المغرب، فمما تسممو امير الموحدين بقى 
وزاد الذىبي: ))كان  (662)في محبسو الى ان قتمو بعض اصحابو الذين كانوا معو في االندلس،

 (663) ب((.سيء االعتقاد، فمسفي التصوف، لو في خمع النعمين اوابد ومصائ
 م(6240-6664ىـ/ 638-560محيي الدين ابن عربي ) -2

محمد بن عمي بن محمد بن عبد اهلل، محي الدين، ابي بكر، الطائي، االندلسي، 
 (664) المرسي، المعروف بابن العربي وبالقشيري لتصوفو.

م، طمب العمم في 6664ىـ/ 560في شير رمضان سنة  (665)والدتو في مدينة مرسيو
مرسيو وقرطبة واشبيمية، ولو رحمو الى المشرق فسمع بمكة ودمشق، والموصل وبغداد، فسمع 
من خمق كثير وحصل عموم عديدة فخاض في عمم الشارات وتحقق بمجال تمك العبارات، ولو 

قدرة ومقدرة في عمم الكالم، فيو  مؤلفات تشيد لو بالتقدم واالقدام ومواقف النيايات، ولو
ظاىري المذىب في العبادات، باطني النظر في االعتقادات، برع في عمم التصوف، ولو فيو 

 (666)مؤلفات كثيرة، لقاه الكثير من العمماء والمتعبدين، ولو ذكر في االتحاد.
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والبن العربي محي الدين: ))توسع في الكالم، وذكاء، وقوة حافظة، وتدقيق في 
لتصوف، وتواليف جمو من العرفان، ولوال شطحات في كالمو وشعره، لكان كممة ا

 (668)لكن تخمى عنو في اخر عمره. (667)اجماع((،
كان محي الدين ابن العربي الصوفي قد غادر االندلس واستقر في الشرق ببالد 
الشام، ومثل الصورة الواضحة والجمية لمذىب التصوف االندلسي المتجذر من المدرسة 
المسرية والتي تعد النواة االولى لمتصوف في االندلس، كان محي الدين ابن العربي من اىل 

 (620) وعرف لدى اتباعو بالشيخ الكبير. (669)بيت تقى وعمم مع ثراء واسع،
مؤلفاتو في التصوف كثيرة اشيرىا الفتوحات المكية والذي يعد اعظميا، ويذكر ان 

من الشيوخ الروحيين، اغمبيم اندلسيون ومن شيوخو في التصوف اكثر من خمسين شيخ 
طبقات شتى، وىذا يعطينا فكرة واضحة عمى مدى ما وصل إليو التصوف في بالد االندلس، 
وكان يكثر االعتكاف واعتزال الناس، وىذا استاذه الحقيقي في التصوف، اعتكافو وجموسو 

ف التي عرف بيا محي الطويل في المقابر، وكالمو ومناجاتو لالموات ابرز سمات التصو 
 (626) الدين ابن العربي.

ان بدايات نشأتو وشبابو التي عاشيا كانت حياة زىد وانو نيّم في تحصيل العموم 
السبب الحقيقي لتغير  (622)وزواجو من مريم بن محمد بن عبدون بن عبد الرحمن الباجي،

رب بيا المثل مجرى حياة ابن العربي محي الدين، فتأثره بمواعظ زوجتو والتي كان يض
 (623) الصالح في الورع والزىد اسباب ذلك التغير.

بنظر المستشرق بالنثيا: ان محي الدين ابن العربي اعظم متصوفة االسالم، وما 
تصوفو اال تأثرًا باالفكار الصوفية التي سبقت الجيل الذي عاش فيو، فكان وفاة والده سببًا 

الصوفية، فقد صرف وقتو وىمو لدراستيا العتكافو عمى دراسة وتحصيل كتب ومؤلفات 
واالطالع عمييا، مما اثر عمى سيره واتجاىو، وانعكس ذلك في مؤلفاتو التي تناول فييا 

 (624) التصوف.
ان ايمانو بالخصال الصوفية كالتقشف ومعيشة الفقراء مع كثرة القراءة واالطالع 

 -(625)حنين لبالده التي تركياوالنظر بقراءة القرآن الكريم، وكل ذلك يوجج فيو مشاعر ال
وكان لو اراء عن عدم رضا عن بعض االمور عند الصوفية في المشرق وعدىا  -االندلس

تياون منيم في مذىبيم، ويعمل ان سبب تركو لبالد االندلس بانو اكمل واتم لتمقيو ما يكفي 
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محاسبتو لنفسو في وانقضاء لعدتو في السياحة، بعد ان يأخذ كيفية التمقي واالليام االليي مع 
كيف ان تكون، واداب التصوف حصميا بيذه االقامة في المشرق عمى يد نخبة من شيوخ 

 (626)الصوفية.
كان يعتقد محي الدين ابن العربي ان البالد التي غادرىا ليس ليا مثيل، فحفظ عن 

قرآن شيوخو فييا مكارم االخالق التي كان يحمميا اوالئك المشايخ، ومنيا تفضيل ترتيل ال
 (627)الكريم ودراستو عمى باقي العموم، وىذا اداب اىل االندلس المتعممين وغير المتعممين،

وبيذا نصل الى ان فكرة ابن العربي والتي امن بيا الزىد والنظر بالعموم الباطنية وقبول عقيدة 
القول بوحدة الوجود مع الشك الصوفي وفق في تقريب ذلك في منيجة وىو منيج خاص قد 

ده وعقيدة امن بيا ىذه العقيدة جعل منيا مدرسة خاصة عرفت بمدرسة محي الدين ابن اوج
 (628) العربي في التصوف.

ومن افكاره التي ضمنيا اساس مدرستو وحدة الوجود ))ان االنسان الكامل يمكن ان 
ي من تتجمى فيو جميع الصفات االليية، اذا تيسر لو االستقرار بوحدانية اهلل((، وربما ىذا متات

تأثير تراكمات فمسفية داخميا زىد وتقشف، فنتج عنيا تصوف فيو محاذير وامور غير مرغوب 
 (629) فييا في العقيدة االسالمية.

استقر ابن العربي في مدينة دمشق، وقضى فييا بغية حياتو، وفاتو كانت يوم الجمعة 
الحية من م، دفن بسفح جبل قاسيون، بمنطقة الص6240ىـ/ 638ربيع اآلخر سنة  28

 (630) مناطق مدينة دمشق.
 م(6245ىـ/ 643راجح بن ابي بكر العبدري الميورقي )ت  -3

 (636)راجح بن ابي بكر بن ابراىيم ابو محمد ابن منجال، من اىل جزيرة منورقة،
احدى جزر البميار في البحر المتوسط، كنيتو ابو الوفاء، وابا عبد اهلل، لو رحمة عممية الى 

وقتيا صغيرًا في السن، تجول في مدن المشرق، وسكن االسكندرية،  بالد المشرق، وكانت
وحج الى الديار المقدسة مرات متعددة، سمع من الكثيرين من العمماء في المشرق وحصل 

 .(632)اجازات في رواية ما سمعو، وسمك طريقو التصوف
 يعد ابو الوفاء راجح المنورقي في اخر صوفي ذكرت لو ترجمة من اىالي الجزائر

وكان في بالد االندلس الكثيرين ممن يؤمنوا بفكرة التصوف  (633)-جزر البميار -الشرقية
والرباط لمجياد ضد العدو، فمتصوفة جزر البميار كانت نظرة الحركة الصوفية فييا جيادية، 
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وجيادىم لم يقتصر عمى بر االندلس، بل مجاىدة العدو في كل مكان، مما يعني ان 
شرقية ليس مجرد تأمالت تبعث عمى التوكل واالستسالم، وانما كان التصوف في الجزائر ال

التصوف شحذ النفوس وبعث اليمم، فزىاد ومتصوفة جزيرة منورقة مؤمنين بمجاىدة العدو 
وعدم اعتزال الحياة واالنقطاع لمعبادة والركون الى االعداء وعدم مجاىدتيم، حيث انيم وحدوا 

من االندلس وقاوموا الخطر الداىم لبالدىم، بعدما استفحل جيودىم في جميع الجزائر الشرقية 
امر العدو في مدن بّر االندلس وتداعت مدنيا تحت ضربات العدو االسباني، فظيرت حركة 
جيادية قادىا رجاالت التصوف وىم كثر وكان منيم ابو الوفاء راجح العبدري المنورقي، والذي 

ك طريق التصوف، فوافاه اجمو في مكة جال في مدن المشرق وادى فريضة الحج، وسم
 (634)م.6245ىـ/ 643المكرمة سنة 

 م(6269-ىـ / 667ابو مروان عبد الممك اليحانسي )ت -4
الشيخ ابو مروان عبد الممك اليحانسي او الوجانسي من اىل يحانس، نزل سبتو ثم 

ب رحل الى بالد الشام، وكان من اىل البسط االعابة، متصوف، عارف محقق، وكان صاح
 (635)مجاىدة.

عاش الشيخ ابو مروان عبد الممك في المدة الماساوية التي عاشيا اىل االندلس، فقد 
م والتي كانت البداية لمنياية لوجود 6262ىـ/ 609شيدت االندلس ىزيمة الموحدين في سنة 

المسممين في االندلس بعد تمك المعركة، فرأى الشيخ الصوفي عبد الممك اليحانسي ان حياة 
ىد في مثل ىكذا اوقات عصيبة اكثر فاعمية لمدفاع عن االوطان ضد االخطار الخارجية، الز 

 (636)وظيرت لو كرامات النو اتخذ التصوف منيجو وفي مقتبل حياتو.
لم تتبعنا حياة الشيخ الصوفي اليحانسي لوجدناه انو من رواد المسجد ومالزمتو 

ة الى المشرق الداء فريضة الحج، لم لمصالة فيو، مع سعي في قضاء حوائج الناس، لو رحم
يكن من العمماء او اصحاب العمم لكنو اتخذ من االعتزال وترويض النفس لمعبادة واالنقياد 
لممولى سرًا وعمنًا منيجًا لو من زمن ربما كان عمره ثمانية عشر سنة، مما ولد لديو فراسة 

لمعجزات لألنبياء، فمن انكر وتتبع لممحمود من العبادات، يرى ان الكرامات لألولياء كا
الكرامات لألولياء كمنكر المعجزات لألنبياء، كان مبتعدًا عن مخالطة السالطين والمراء وال 
يحضر والئميم وحرم اخذ االموال واليدايا منيم وكثير ما كتب الييم وسعى لقضاء حوائج 

 (637)المظمومين.
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عنيم في تصوفو، بل ممن لم يكن الشيخ اليحانسي منقطعا عن الناس واالعتزال 
يؤثرون الجياد وصد االخطار المحدقة بالمسممين، مما جعمو يخرج من دائرة التصوف السمبي 
النطوائي القائم عمى الزىد والتعبد، كان لو مشاركات في الدفاع عن مدن االندلس ثم العبور 

 (638)الى العدوة المغربية واستنفار اىميا والقبائل لمجياد في بالد االندلس.
ىنا نجد ان التصوف في االندلس اخذ منحى اخر مثمو شيوخ التصوف ابو الوفاء 
راجح وابو مروان اليحانسي، وبدأت تظير فكرة التصوف الجيادي بدل االعتزال واالنقطاع، 
مما حول التصوف من مجرد تأمالت وتوكل واستسالم الى المجاىدة واستنفار الناس لمقاتمة 

الوطان، فالشيخ اليحانسي لم يمتزم منيج التصوف واالنقطاع، االنطوائي االعداء والدفاع عن ا
 السمبي بل شارك اىمُو وبالده المجاىد ضد االعداء اي استشعر الخطر الداىم.

في رحمتو الى بالد المشرق، اقام بمصر ثم الشام ودخل العراق، وحضر مجمس 
لخالفة، مدة برسم الفقراء ثم م، وجمس في دار ا6242ىـ/ 640سماع في دار الخالفة سنة 

 (639)م.6269ىـ/ 667رجع الى سبتو وكانت وفاتو فييا سنة 
 م(6270ىـ/ 669عبد الحق بن ابراىيم بن سبعين )ت  -5

عبد الحق بن ابراىيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن سبعين القرشي، 
 (640).المخزومي كنيتو ابو محمد المرسي، الرقوطي، الشيخ قطب الدين، الصوفي

كان ابن سبعين: ))صوفيًا عمى قواعد الفالسفة ولو كالم كثير في العرفان وتصانيف 
ويذكر الذىبي: تصوفو عمى زىد الفالسفة  (646)ولو اتباع ومريدون يعرفون بالسبعينية((،

 اي القائمين بوحدة الوجود. (642)وتصوفيم وعمى طريق االتحاد والزندقة،
ىالي مدينة المرية، عاش في زمن ضعف دولة شيرتو ابن سبعين او الصوفي، من ا

الموحدين وانفراط عقد دولتيم في بالد االندلس وفي المدة الزمنية التي عاش فييا ابو مروان 
اليحانسي قرينة بالزمن والمنيج، كان ابن سبعين كريمًا يجود بما لدية ويممك، فانو نشأ في 

حياتو، تحصيمو لمعمم كان دراستو  ترف ونعمة ومن اىل بيت اتصف بالكرم، فاثر ذلك في
لعموم القرآن والحديث والفمسفة مع حظ وافر في عمم التصوف، ترك االندلس وعبر الى مدينة  
سبتو، ولقى جماعة من الزىاد والفقراء والعابدين وتراسيم واخذ يدور بيم في بالد المغرب، 

يظ لمنوم عميو في الطرقات تعموا اجسادىم مالبس رثو من الصوف ويحمموا بساطًا خشنًا غم
والدروب، ىذا المنظر لم يكن مألوفًا في بالد المغرب، مما جعل الفقياء يعدون فعمو واصحابو 
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خروج عن المألوف فعادوه وانكروا عميو طريقتو في العبادة وعدوا عممو خروج عن العقيدة 
 (643)الصحيحة، اتباعو ومريدوه عدوه قطب الدين بالنسبة لطريقيم.

بن سبعين اتباع كثر، فقد كانوا فرقة كبيرة جدًا تؤمن بوحدة الوجود المطمقة حصل ا
وانو يممئ عمى اتباعو افكاره وصنف ليم كتب تمقوىا عنو ونشروىا في البالد شرقًا وغربًا، 
ظاىرىم الزىد والتقشف وكثرة العبادة، وصفوا بان مثميم مثل الذي يدخل البيت من غير ابوابو 

حارب منيجو عمماء عصره وتعرض لنقذ ومعارضة الستوحاش الناس  (644)واشتيروا بذلك،
 (645) منو، فجرى بينو وبينيم امور عديدة.

كان السموك العجيب، واالطالع عمى عمم الحروف واالسماء والتصنيف فييما، 
واستعمال االلغاز والرموز بالحروف واالصطالحات غير المعروفة والمألوفة مما عرف عنو 

حياتو، فطار صيتو وبمغت اخباره وعممو الواسع مسامع الناس، فافكاره اقرب الى واشتير في 
 (646) مذىب افالطون وارسطوا وكتاباتيم، ىذه االفكار مزجيا بالزىد الصوفي.

م، ولو من العمر خمس 6270ىـ/ 669شوال سنة  28كانت وفاة ابن سبعين في 
 (647)وخمسون سنة.

ف في العيد المرابطي والموحدي ان حركة نستخمص مما ذكرناه عن رجاالت التصو 
التصوف في تمك المدة كانت في بداياتيا ثم اخذت باالنتشار، فقويت في عيد الموحدين، 
ووجدنا ان كبار الصوفية عاشوا ايام الموحدين وعمى ايدييم ازدىرت حركة التصوف، وىؤالء 

عض الطرق الصوفية في الذين ذكرناىم من متصوفة االندلس ساىموا بشكل كبير في قيام ب
بالد المغرب والمشرق الحقًا، فانتشرت الربط والطرق الصوفية، في تمك البالد، واغمبيم ظير 
في االندلس وتركيا مياجرًا الى بالد المغرب او بالد والمشرق، واصبح ذكره يجوب البالد 

 الفالسفة.واتباعيم يزداد جموعيم، وان بعضيم خرج عن مسار التصوف الصحيح الى مناىج 
 الخاتمة

ال تختمف ىذه الدراسات عن الدراسات العممية واالكاديمية في المناىج والنتائج، وقد 
تبين لنا من خالل الدراسة ان قوة التصوف االسالمي في االندلس بدأت باالنعزال والتقشف 

فالزاىد او والبساطة في المأكل الى المشاركة والمعايشة مع الواقع الذي عميو المجتمع، 
المتصوف الحق جزء ال يتجزأ من المجتمع الذي يعيش فيو، ومع مرور االيام اخذت حركت 
التصوف يظير ليا رجاالت ويصبح ليم اتجاىات وفي النياية نجد ان لبعض شيوخ التصوف 
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مدارس خاصة انتشرت في مشارق االسالم ومغربة، وقد توصمنا لنتائج من خالل البحث 
 اىميا:
السالمي اساسو التشوق بالنفس االنسانية لالتصال باهلل، واتباعد زاىدون التصوف ا -6

في الدنيا طامعين بما عند ربيم ومتصمين بو بالتأمل لموصول بالروح الى الذات 
 االليية.

ان التصوف في بالد االندلس ال يختمف عما كان عميو متصوفة المشرق، بل تأثروا  -2
رين انتقل التصوف الى بالد المغرب عامة بمشايخ الصوفية ببالد المشرق االخي

 واالندلس خاصة، فيناك اثر وتأثير عن طريق الرحالت العممية ورحالت الحج.
كان لمصوفية طبقات وشروط وفق عقيدة وفكر خاص اتخذه االتباع منياجا لفكرىم او  -3

منيجيم، اي ساروا عميو، ففي االندلس دخل التصوف الى البالد في عيد االمارة 
و لم ينتشر الن اىل البالد كانوا ممتزمين بالمذىب المالكي وال يحبذون دخول فكر لكن

 دخيل وغريب عمييم.
رواد التصوف في العيد المرابطي نبذىم المجتمع وحاربيم الفقياء مما اوقعيم بمشاكل  -4

مع السمطات ادت الى اعتقاليم، ونيايتيم كان فيو غموض ربما انيم قد قتموا غيمة او 
 عن مخالطة المجتمع، ظيروا في االندلس وغيبوا في المغرب.غيبوا 

في عيد الموحدين برزت شخصيات صوفية اندلسية وصل تأثيرىا وافكارىا الى بالد  -5
المشرق واصبحت ليم مدارس باسمائيم، فكانوا يعددوا ابرز مفكري عصرىم وجيابذة 

 زمانيم في التصوف وعمى االطالق.
من مناىج التقشف والزىد ثم مع مرور االيام تداخمت  اتخذ اتباع التصوف البدايات -6

مذاىب الفمسفة باالفكار الصوفية فامتزجت االفكار من فمسفة وعمم الكالم مع الزىد 
والتصوف فنتج عن ذلك مدرسة وحدة الوجود، ورائدىا محي الدين ابن العربي وابن 

 سبعين، فعد الفقياء افكارىم  خروج عن الشرع الحنيف.
  الهوامش

  
 

                                                 
 -، )د.م2قمعجــي وقنيبــي: محمــد رواس قمعجــي وحامــد صــادق قنيبــي، معجــم لغــة الفقيــاء، دار النفــائس، ط (6)

  .633م(، ص6988
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 -الشنتناوي: احمد وآخرون، دائرة المعارف االسالمية، مراجعة محمد ميدي عـالم، دار المعرفـة، )بيـروت  (2)

 . مادة تصوف ماسينيون.5/265م(، 6933
م(، تـاج العـروس مـن جـواىر القـاموس، اعتنـاء: 6790ىـ/ 6205الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني )ت:   (3)

 .23/23د.ت(،  -عبدالمنعم خميل ابراىيم وكريم سيد محمد محمود، دار الكتب العممية، )بيروت
يــع والمؤسســة ابــن ىاديــة: عمــى وآخــرون، القــامون الجديــد، تقــديم: محمــد المســعدي، الشــركة التونســية لمتوز  (4)

 .695م(، ص6988 -الجزائر -الوطنية الجزائرية لمكتاب )تونس
م(، التعريفــات، تحقيــق وضــبط 6463ىـــ/ 866عمــي بــن محمــد بــن عمــي الــزين الشــريف الجرجــاني )ت   (5)

 .59م(، ص6983-وتصحيح: مجموعة من العمماء، دار الكتب العممية، )بيروت
م(، موســــوعة كتــــاب 6745ىـــــ/ بعـــد 6658محمـــد )ت بعــــد التيــــاوني: محمـــد بــــن عمــــي بـــن القاضــــي   (6)

 .2/6602م(، 6996 -اصطالحات الفنون والعموم، تحقيق: عمي دحروج، مكتبة لبنان، )بيروت
دسـتور  -م(، جـامع العمـوم فـي اصـطالحات الفنـون67ىــ/ 62االحمد نكري: عبدالنبي عبدالرسول )ت ق   (7)

 .6/203م(، 2000 -العممي )بيروتترجمة: حسن ىاني فحص، دار الكتب  -العمماء
م(، معجـم مقاليـد العمـوم فـي الحـدود والرسـوم، تحقيـق: محمـد 6505ىــ/ 966عبـدالرحمن بـن ابـي بكـر )ت  (8)

 .260م(، ص2004 -ابراىيم عيادة، مكتبة االداب )مصر
م(، مقدمـــة ابـــن خمـــدون، تحقيـــق: حامـــد احمـــد 6406ىــــ/ 808ابـــن خمـــدون: عبـــدالرحمن بـــن محمـــد )ت  (9)

 .576م(، ص2004 -الطاىر، دار الفجر لمتراث، )ألقاىرة
الجينــي: مــانع بــن حمـــاد، الموســوعة الميســرة فــي االديــان والمــذاىب واالحــزاب المعاصــرة، دار النـــدوة   (60)

 .6/249م(، 2003 -، )الرياض5العالمية لمطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .6/249ميسرة في االديان، ، الجيني، الموسوعة ال577ابن خمدون: المقدمة، ص  (66)
  .5/265الشنتناوي: دائرة المعارف،  (62)
م(، 6988 -، )القـــاىرة3محمــود: عبــدالحميم، قضــية التصــوف المنقــذ مــن الضــالل، دار المعــارف، ط  (63)

 .306ص
م(، 2008 -النبـــراوي: فتحيـــة عبـــدالفتاح، تـــاريخ الـــنظم والحضـــارة االســـالمية، دار المعـــارف )القـــاىرة  (64)

 .232ص
 .30-29قضية التصوف، ص  محمود: (65)
 .5/265الشنتناوي ، دائرة المعارف،   (66)
 .23/23الزبيدي: تاج العروس،   (67)
 .30-69محمود: قضية التصوف، ص  (68)
 .246م(، ص2060 -أشقر: سعاد، التفسير والمفسرون بالمغرب االقصى، دار السالم، )المغرب  (69)
 .352م(، ص2003 -البطانية: محمد ضيف اهلل، الحضارة االسالمية، دار الفرقان، )عمان  (20)
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جابر بن حيان: جابر بن حيان بن عبداهلل، ابو موسى الكوفي، فيمسوف كيميائي، يعرف بالصـوفي، مـن   (26)

 م، صنف الكثير من الكتـب قيـل بمغـت865ىـ/ 200اىل الكوفة، اصمو من خراسان، توفي بطوس سنة 
خمســمائة كتــاب، ضــاع اكثرىــا وتــرجم بعضــيا الــى المغــة الالتينيــة. ينظــر: الزركمــي: خيــر الــدين محمــود 

؛ مــــوراني: حميــــد وعبدالحميـــــد 2/603م(، 2002، )د.م، 65محمــــد، االعــــالم، دار العمــــم لمماليـــــين، ط
ــــد العــــرب، مؤسســــة دار الكتــــب لمطباعــــة والنشــــر )الموصــــل ــــوم عن ــــاريخ العم ــــي ت ــــراءات ف  -منتصــــر، ق

؛ مرحبا، محمد عبدالرحمن، المرجع في تاريخ العموم عنـد العـرب، دار الجيـل 636-632م(، ص6974
 .358-356م(، ص6998 -)بيروت

م(، عيـون االنبـاء فـي طبقـات االطبـاء، 6270ىـ/ 668ابن ابي اصيبعة: احمد بن القاسم بن خميفة )ت   (22)
؛ ابـــن خمكـــان: احمـــد بـــن محمـــد بـــن 685د.ت(، ص -تحقيـــق: نـــزار رضـــا، دار مكتبـــة الحيـــاة )بيـــروت

ادر، م(، وفيات االعيان وانباء ابناء الزمان، تحقيق: إحسـان عبـاس، دار صـ6282ىـ/ 686ابراىيم )ت 
 .6/327م(، 6900 -)بيروت

 .5/266الشنتناوي: دائرة المعارف،   (23)
 .232النبراوي، تاريخ النظم، ص (24)
 .353البطاينة: الحضارة االسالمي، ص  (25)
 .6/249الجيني: الموسوعة الميسرة،   (26)
 .353البطاينة: الحضارة االسالمية، ص  (27)
 .66م(، ص2006 -دار اآلفاق العربية، )القاىرةالشاذلي: عبداهلل، االلتزام الصوفي،   (28)
 .6/250الجيني: الموسوعة الميسرة،   (29)
م( بـدائع السـمك فـي طبـائع الممـك، 6490ىــ/ 896ابن االزرق: محمد بن عمي بن محمد االصبحي )ت   (30)

 .6/640م(، 6985 -تحقيق: عمي سامي النشار )بغداد
 .6/252الجيني: الموسوعة الميسرة،   (36)
 .625-624محمود: قضية التصوف، ص  (32)
 .6/253الجيني: الموسوعة الميسرة،   (33)
 .6/354المرجع نفسو،   (34)
 .286-5/280الشنتناوي: دائرة المعارف،   (35)
 .355البطاينة: الحضارة االسالمية، ص  (36)
 .6/256الجيني: الموسوعة الميسرة،   (37)
 .666محمود: قضية التصوف، ص  (38)
 .668-667رجع نفسو، صالم  (39)
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الربــاط: المرابطــة وىــو مالزمــة ثغــر العــدو، واصــمو مــن مرابطــة الخيــل وارتباطيــا بــازاء العــدو فــي بعــض   (40)

الثغــور، وىنــا يــراد بيــا ربــط اهلل عمــى قمبــو بالصــبر، فــالرابط: الراىــب. ينظــر: األزىــري: محمــد بــن احمــد 
 -عـوض، دار احيـاء التـراث العربـي )بيـروتم(، تيـذيب المغـة، تحقيـق: محمـد 986ىــ/ 370اليـروي )ت

م(، الصحاح تاج المغة 6003ىـ/ 393؛ الجوىري: اسماعيل بن حماد الفارابي )ت 63/230م(، 2006
 .30/6627م(، 6987 -، )بيروت4وصحاح العربية، تحقيق: احمد عبدالغفور، دار العمم لمماليين، ط

 .677-676الشاذلي: االلتزام الصوفي، ص  (46)
 المرجع نفسو  (42)
 -م(، صورة االرض، دار صادر )بيـروت977بعد ىـ/ 367محمد بن حوقل البغدادي النصيبي )ت بعد   (43)

 .6/73م(، 6938
الخوانق: اصميا الخانقاه بقعة يسكنيا اىل الصالح والخير من المتصوفة او المحدثين، وىـي محدثـة فـي   (44)

يجريـــة، جعمـــت لمتخمـــى، الصـــوفي يتعبـــد فييـــا اهلل، وقـــد التـــاريخ االســـالمي ربمـــا فـــي حـــدود االربعمائـــة ال
اشتير اناس فـي المشـرق بيـذه النسـبة مـنيم ابـو العبـاس الخانقـاىي مـن اىـالي  سـرخس وعمـي بـن محمـد 

 .25/270بن احمد المذكر الخانقاىي من اىل نيسابور. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، 
 .624-666د: قضية التصوف، ص؛ محمو 696-686الشاذلي: االلتزام الصوفي، ص  (45)
 مادة التصوف. 5/283؛ الشنتناوي: دائرة المعارف، 587ابن خمدون، المقدمة، ص  (46)
 . 360البطاينة: الحضارة االسالمية، ص  (47)
 مادة التصوف. 5/283؛ الشنتناوي: دائرة المعارف، 587ابن خمدون، المقدمة، ص  (48)
 .6/266الجيني: الموسوعة الميسرة،   (49)
 .360البطاينة: الحضارة االسالمية، ص  (50)
 مادة التصوف. 5/283؛ الشنتناوي: دائرة المعارف، 587ابن خمدون، المقدمة، ص  (56)
 .360البطاينة: الحضارة االسالمية، ص  (52)
 .587ابن خمدون، المقدمة، ص  (53)
 مادة التصوف. 5/283الشنتناوي: دائرة المعارف،   (54)
 .6/268الجيني: الموسوعة الميسرة،   (55)
 .625د ت(، ص -جاد اهلل" منال عبدالمنعم، التصوف في مصر والمغرب، المعارف )االسكندري  (56)
 .62ت(، ص 9 -، )االسكندرية2حممي، مصطفى، ابن تيمة والتصوف، دار الدعوة، ط  (57)
 .576المقدمة، ص  (58)
السـالم وتـاريخ التصـوف، ترجمـة: محمـد اسـماعيل ورضـا حامـد، آنا مـاري شـيمل: االبعـاد الصـوفية فـي ا  (59)

 .7م(، ص2006 -بغداد-منشورات الجمل )المانيا
 .627-625جاد اهلل: التصوف في مصر والمغرب، ص  (60)
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بجانة: مدينة اندلسية، بل من كبريـات المـدن االندلسـية، ميناؤىـا المريـة، وىـي مـع مـدن االنـدلس االخـرى   (66)

ت والتجارة، فييا اسواق وبيوع وحمامات ومساجد، وجميـع مسـاجد االنـدلس عـامرة وبجانـة المشيورة بالغال
؛ االدريســي: 666مــن التقســيمات الجغرافيــة التــي تتبــع لطميطمــة. ينظــر: ابــن حوقــل، صــورة االرض، ص

م(، نزىـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق االفـــاق، عـــالم الكتـــب 6665ىــــ/ 560محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــداهلل )ت 
 .2/566م(، 6988 -)بيروت

قرطبة: مدينة عظيمة من مدن االندلس، تقع وسـط الـبالط وفييـا سـرير الممـك وقصـبتيا، معـدن الفضـالء   (62)
ىـــــ/ 626ونبــــع النــــبالء، وىــــي اعظــــم مــــدن االنــــدلس. يــــاقوت الحمــــوي: يــــاقوت بــــن عبــــداهلل الرومــــي )ت

 .4/324م(، 6995 -، )بيروت2م(، معجم البمدان، دار صادر، ط6229
االميــر محمــد بــن القاســم بــن حمــود االدريســي اميــر الجزيــرة الخضــراء عبــى عيــد ممــوك الطوائــف، ابــوه   (63)

القاسم بن حمـود مـن نسـل ادريـس بـن عبـداهلل الحسـني، ابـوه تـولى الخالفـة فـي االنـدلس ولقـب بالمـأمون، 
و مـن العمــر م، ولـ6068ىــ/ 462شـيد النـاس امانـًا فـي عيـده، بقـى يـدير االمـور فـي االنـدلس الـى سـنة 

ثمانون سنة واوالده محمد والحسن، اميم اميرة بنـت الحسـن االدريسـي. ينظـر: الحميـدي: محمـد بـن فتـوح 
 -م(، جـــذوة المقتـــبس فـــي ذكـــر والة االنـــدلس، الـــدار المصـــرية )القـــاىرة6095ىــــ/ 488بـــن عبـــداهلل )ت 

ــــي بــــن بســــام الشــــنتريني )ت 23-22م(، ص6966 ــــي م(، ا6647ىـــــ/ 542؛ ابــــن بســــام: عم ــــذخيرة ف ل
 .3/524م(، 6978 -تونس -محاسن اىل الجزيرة، تحقيق: احسان عباس، الدار العربية لمكتاب )ليبيا

ابــن خمــدون: ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرىم مــن ذوي الشــأن االكبــر،   (64)
 .8/436م(، 6988 -، )بيروت2تحقيق: خميل شحاذة، دار الفكر، ط

 .34يدي: جذوة المقتبس، صالحم  (65)
يحيى بن عمي المعتمي االدريسي، كنيتو ابو اسحاق وقيل ابا محمد، امو لبونو بنت محمد بن الحسن بن   (66)

ىـــ/ 463بــن ابــراىيم بــن محمــد بــن القاســم بــن ادريــس، تســمى بالخالفــة فــي قرطبــة ســنة  -قنــون -القاســم
ىــ/ 427الحـد مـن سـابع مـن شـير محـرم سـنة م، ثم ىرب الى مالقـو بعـد سـنة فـي ذلـك قتـل يـوم ا6022
 .25-23م. ينظر: الحميدي: جذوة المقتبس، ص6035

م(، 6250ىـــ/ 647؛ المراكشــي: عبدالواحــد بــن عمــي التميمــي )ت 32الحميــدي: جــذوة المقتــبس، ص  (67)
المعجب في تمخـيص اخبـار المغـرب مـن لـدن فـتح االنـدلس الـى آخـر عصـر الموحـدين، تحقيـق: صـالح 

 .55م(، ص2006 -بيروت -يواري، المكتبة العصرية )صيداالدين ال
ىـــ/ 450الغزالــي: ابـو حامـد محمـد بـن محمــد بـن احمـد، حجـة االسـالم، والدتــو فـي مدينـة طـوس، سـنة )  (68)

م(، كان عالمًا متكممًا لو رحـالت عمميـة، درس فـي نظاميـة بغـداد، وزار بـالد الشـام، ثـم رجـع الـى 6059
م، 6666ىـــ/ 505جمـادى اآلخــرة ســنة  64صــوفية، وفاتــو كانـت يــوم االثنــين طـوس وبنــى فييــا خانقـاه لم

 .269-4/266ينظر: ابن خمكان: وفيات االعيان، 
 .622المراكشي: المعجب، ص  (69)
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شمب: مدينة في االندلس وقاعدة كورة اكشونبو، تقع فـي بسـيط فسـيح مـن االرض، موقعيـا ىيـأ ليـا سـور   (70)

م(، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر 6495ىــــ/ 900حصـــين. ينظـــر: الحميـــري: محمـــد بـــن عبـــدالمنعم )ت 
 .342م(، ص6980 -، )بيروت2االفطار، تحقيق" احسان عباس، مؤسسة ناصر لمثقافة، ط

 .304-6/303يحانة: محرس او رباط او قصر في بالد االندلس. االدريسي: نزىة المشتاق، ربا ط الر   (76)
-92العكيدي: برزان ميسر حامد، مدينة شمب من الفتح االسالمي حتى سقوطيا فـي ايـدي البرتغـاليين )  (72)

م(، 2009 -كميـة التربيــة -جامعـة الموصـل -م(، )اطروحـة دكتـوراه غيـر منشـورة6244-766ىــ/ 640
 .694ص

م( ســير اعــالم النـبالء، تحقيــق: مجموعــة مــن 6347ىــ/ 748الـذىبي: احمــد بــن محمـد بــن عثمــان )ت   (73)
 .20/666م(، 6985 -، )د.م3المحققين باشراف شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

المريــة: مدينــة فــي االنــدلس محدثــة البنــاء بناىــا الخميفــة الناصــر لــدين اهلل عبــدالرحمن بــن محمــد، ســنة   (74)
ـــدميا المجـــوس، وىـــي اشـــير مراســـي 344 ىــــ، اتخـــذىا العـــرب مرابطـــًا وبيـــا محـــارس ومرســـى بعـــد ان ق

 .537االندلس واعمرىا. الحميري، الروض المعطار، ص
، تقع فـي الجنـوب الغربـي بـالقرب مـن البحـر المحـيط، وىـي مدينـة جميمـة اشبيمية: مدينة في بالد االندلس  (75)

كبيرة المسير منيا الى قرطبة ثمانية ايام، اسميا متأتي مـن انبسـاطيا، وىـي مدينـة ازليـة بناىـا القياصـرة. 
؛ مســـعد: ســـامية مصـــطفى: العالقـــات بـــين المغـــرب واالنـــدلس فـــي 58الحميـــري: الـــروض المعطـــار، ص

م(/ عــــــين لمدراســــــات والبحــــــوث االنســــــانية 6008-962ىـــــــ/ 399-300ندلســــــية، )عصــــــر الخالفــــــة اال
 .628-627م(، ص2006 -واالجتماعية، )مصر

مــياًل، عمرىــا  40غرناطــة: اخــر معاقــل المســممين فــي االنــدلس، ومــن مــدن البيــرة بينيــا وبــين وادي آش   (76)
ـــر مـــدن االنـــدلس الك بـــرى بعـــد عصـــر ممـــوك حبـــوس الصـــنياجي وابنـــو بـــاديس، اصـــبحت فيمـــا بعـــد اكب

 .45الطوائف. الحميري: الروض المعطار، ص
ــدار العربيــة لمكتــاب )ليبيــا الطيبــي:  (77)  -امــين توفيــق، درا ســات وبحــوث فــي تــاريخ المغــرب واالنــدلس، ال

 . 262م(، ص6984 -تونس
 .662-666/ 20سير اعالم النبالء، الذىبي:   (78)
ة بن نجيح القرطبي، كنيتو ابو عبداهلل، كان يقـول باالسـتطاعة محمد بن مسرة: محمد بن عبداهلل بن مسر   (79)

وانفــاد الوعيــد، ويــدعي الــتكمم عمــى تصــحيح االعمــال، ويحــرف التأويــل، ومحاســبة النفــوس عمــى حقيقــة 
م. ابن الفرضـي: عبـداهلل بـن محمـد 936ىـ/ 369الصدق، كانت وفاتو يوم االربعاء من شير شوال سنة 

م(ن تــاريخ عممــاء االنــدلس تصــحيح ونشــر: الســيد عــزت العطــار 6063/ ىـــ403بـن يوســف االزدي )ت 
؛ 62؛ الحميــدي، جــذوة المقتــبس، ص42-2/46م(، 6988 -، )القــاىرة2الحســيني، مكتبــة الخــانجي، ط

م(، بغية الممتمس في تـاريخ رجـال اىـل االنـدلس، 6203ىـ/ 599الضبي؛ احمد بن يحيى بن احمد )ت 
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؛ ذكـره ذكـرًا مقتضـبًا ))محمـد بـن عبـدوس بـدل عبـداهلل 665م(، ص6967 -دار الكتاب العربـي )القـاىرة
 بن مسرة(( االندلسي مات بيا سنة تسع عشر وثالثمائة((.

عـداس: كمـود، التصـوف العربـي وبـروز ابـن العربـي، ترجمـة: محمـد لطفـي اليوسـفي )بحـث منشـور فـي    (80)
خضـراء الجيوسـي، مركـز دراسـات الوحـدة  كتاب الحضارة العربية االسالمية في االندلس، تحريـر: سـممى

 .2/6274م(، 6999 -، )بيروت2العربية، ط
 .6276-2/6275عراس: المرجع نفسو،   (86)
م(، التكممـــة لكتـــاب الصـــمة، تحقيـــق: 6260ىــــ/ 658بـــن ابـــي بكـــر القضـــاعي )ت  محمـــد بـــن عبـــداهلل  (82)

 .3/682، 6/249م(، 6995 -عبدالسالم اليراس، دار الفكر )لبنان
 .3/266ابن االبار: المصدر نفسو،   (83)
م(، الصمة في تاريخ ائمة االندلس، نشر وتصحيح: السيد عـزت 6683ىـ/ 578خمف بن عبدالممك )ت   (84)

 .83م(، ص6955 -، )د.م2العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط
الثالـث والعشـرون ؛ وتوفى بيا ليمـة الجمعـة صـدر الميـل، ودفـن يـوم الجمعـة 83ابن بشكوال: الصمة، ص  (85)

. فانو خالف 664-20/663من صفر من سنة ست وثالثين وخمس مئة، الذىبي: سير اعالم النبالء، 
 ابن شكول في شير الوفاة وذكره انو شير رمضان بدل شير صفر.

 .20/73الذىبي: سير اعالم النبالء،   (86)
د ت(،  -دار الكتـب العمميـة )بيـروت العبر في خبر من غير، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغمول،  (87)

3/200. 
م(، مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا 6367ىـــ/ 768اليــافعي: عبــداهلل بــن اســعد بــن عمــي )ت  (88)

 .4/52م(، 6977 -يعتبر من حوادث الزمان، الحواشي: خميل المنصور، دار الكتب العممية )بيروت
 .20/73الذىبي: سير اعالم النبالء،   (89)
 .237-4/236وفيات االعيان،   (90)
م(، الروضـتين فـي اخبـار 6257ىــ/ 665ابو شـامة: عبـدالرحمن بـن اسـماعيل بـن ابـراىيم المقدسـي )ت   (96)

؛ 3/394م(، 6997 -الـــدولتين النوريـــة والصـــالحية، تحقيـــق: ابـــراىيم الزيبـــق، مؤسســـة الرســـالة )بيـــروت
م، تحقيق: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتاب العربي، الذىبي: تاريخ االسالم ووفيات المشاىير واالعال

 .40/54م(، 6993 -، )بيروت2ط
م، 6642ىـــ/536القــاري: حســان، ابــن برجــان االندلســي وجيــوده فــي التفســير الصــوفي وعمــم الكــالم ت  (92)

م( العـــدد االول 2007-)بحـــث منشـــور فـــي مجمـــة جامعـــة دمشـــق لمعمـــوم االقتصـــادية والقانونيـــة، دمشـــق
23/365-367. 

 .396-23/386القاري: ابن برجان االندلسي،   (93)
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؛ ابــن العمــاد الحنبمــي: 20/73؛ الــذىبي: ســير اعــالم النــبالء، 4/237ابــن خمكــان: وفيــات االعيــان،   (94)

م(، شــذرات الــذىب فــي اخبــار مــن ذىــب، تحقيــق: 6679ىـــ/ 6089عبــدالحي بــن احمــد بــن محمــد )ت 
 .6/685م(، 6986 -بيروت -محمود االرناؤوط، دار ابت كثير )دمشق

البحــر بناىــا االســكندر فنســبت اليــو، ويــذكر ان اســميا رقــودة وليــا، خمــس  االســكندرية: مدينــة تقــع عمــى  (95)
عشــرة كــورة وقيــل االســكندرية ثالثــة مــدن بعضــيا الــى جنــب بعــض، فييــا منــارة مشــيورة. ينظــر: البكــري: 

 -م(، المسالك والممالك، دار الغرب االسـالمي )د.م6094ىـ/ 487عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد )ت 
 .665-2/628م(، 6992

 .6/359ابن االبار: التكممة لكتاب الصمة،   (96)
؛ الـراوي: مالـك بـرجس، الحركـة الفكريـة العربيـة االسـالمية فـي الجزائـر 36/45الـذىبي، تـاريخ االسـالم،   (97)

جــزر البميــار )رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، معيــد التــاريخ العربــي والتــراث العممــي لمدراســات  -الشــرقية
 .657م(، ص6999 -العميا

 .36/45الذىبي، تاريخ االسالم،   (98)
ينة مغربية عامرة باىميـا واىـل االنـدلس لمقابمتيـا جزائـر االنـدلس، وال سـيما جزيـرة ميورقـة، ويقـع بجاية: مد (99)

شرقي في مدينة بجاية مرسى لمسفن كبير تدخمو السفن المحممة، وىي قاعـدة المغـرب االوسـط، لعظمتيـا 
ض االمــراض. ويحـيط بيـا ســور عظـيم يكثـر حوليــا النباتـات التــي تفيـد النـاس فــي الطـب والعـالج مــن بعـ

 .80؛ الحميري: الروض المعطار، ص2/757البكري: المسالك والمالك، 
 .6/359ابن االبار: التكممة لكتاب الصمة،   (600)
؛ القــاري: ابــن برجــان، 36/45؛ الــذىبي: تــاريخ االســالم، 6/359ابــن االبــار: التكممــة لكتــاب الصــمة،   (606)

 .376ص
لمتوســط قريبــة مــن بــالد االنــدلس منيــا الــى المغــرب، اشــيرىا جــزر البميــار: جزائــر ثــالث فــي البحــر ا  (602)

جزيرتــي ميورقــة ومنورقــة، وثالثتيــا اليابســة. ينظــر: البكــري: جغرافيــة االنــدلس واوربــا مــن كتــاب المســالك 
 .66م(، ص6968 -والممالك، تحقيق: عبدالرحمن عمي الحجي، دار االرشاد )بيروت

-708ىــ/ 685-89منسـية، التـاريخ االسـالمي لجـزر البميـار، )سيسالم: عصام سالم، جزر االنـدلس ال  (603)
 .565م(، ص6984 -م(، دار العمم لمماليين )بيروت6287

 .2/6276عداس: التصوف العربي،  (604)
 .263-262الطيبي، دراسات وبحوث، ص  (605)
 .665المعجب، ص  (606)
 .2/6282عداس: التصوف العربي،   (607)
. ذكــر خطــأ بــابن وقشــي 20/366؛ الــذىبي: ســير اعــالم النــبالء، 38/338الــذىبي: تــاريخ االســالم،   (608)

 والصحيح ابن قسي.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)2367 ) 
 

                                                                                                                                        
 .694العكيدي: مدينة شمب، ص (609)
د  -انخل جنثالث: تـاريخ الفكـر االندلسـي، ترجمـة: حسـين مـؤنس، مكتبـة الثقافـة الدينيـة )القـاىرةبالنثيا:   (660)

 .697-694ة شمب، ص؛ العكيمي: مدين376ت(، ص
 .262الطيبي، دراسات وبحوث، ص  (666)
 .656-655المراكشي: المعجب، ص  (662)
 .38/338تاريخ االسالم،   (663)
 .64/273الذىبي: تاريخ االسالم،   (664)
مرسية: مدينة في االندلس، قاعدة تدمير بناىا االمير عبدالرحمن بن الحكم، تقع عمى نيـر كبيـر يسـقى   (665)

 .539مزارعيا، فييا جامع جميل وحمامات واسواق عامرة. الحميري: الروض المعطار، ص
سـير  ؛ الـذىبي:64/273؛ الـذىبي: تـاريخ االسـالم، 646-2/645ابن االبـار: التكممـة لكتـاب الصـمة،   (666)

 .49-23/48اعالم النبالء، 
 .64/273الذىبي: سير اعالم النبالء،   (667)
 23/49الذىبي: سير اعالم النبالء،   (668)
م(، غايـــة النيايـــة فـــي طبقـــات القـــراء، اعتنـــاء ونشـــر: 6478ىــــ/ 833الجـــزري: محمـــد بـــن محمـــد )ت (669)

 .2/208م(، 6980 -، )بيروت2ج.برجستراستر، دار الكتب العممية، ط
 .276؛ بالنثيا: تاريخ الفكر، ص263-262الطيبي: دراسات وبحوث، ص  (620)
 .263؛ الطيبي، دراسات وبحوث، ص2/208الجزري: غاية النياية،   (626)
مـريم بنــت محمــد بــن عبــدون بــن عبــدالرحمن البــاجي، لـم اقــف ليــا عمــى ترجمــة فــي المصــادر المتــوافرة   (622)

 لدي.
 .376بالنثيا: تاريخ الفكر العربي، ص  (623)
 .372تاريخ الفكر العربي، ص  (624)
 .2/6287عداس: التصوف العربي،   (625)
 .373-372بالنثيا: تاريخ الفكر، ص  (626)
 .6288-2/6287عداس: التصوف العربي،   (627)
 .6/265؛ الجيني: الموسوعة الميسرة في االديان، 386-380بالنثيا: تاريخ الفكر، ص  (628)
 .6/259الجيني: الموسوعة الميسرة في االديان،   (629)
؛ الـذىبي: سـير 273-64؛ الـذىبي: تـاريخ االسـالم، 646-2/645ابن االبار: التكممة لكتاب الصـمة،   (630)

 .376؛ بالنثيا: تاريخ الفكر، ص2/208ياية، ؛ الجزري: غاية الن23/49اعالم النبالء، 
 .440-64الذىبي: تاريخ االسالم،   (636)
 .6/262ابن االبار، التكممة لكتاب الصمة،    (632)
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 .569-566سيسالم: جزر االندلس المنسية، ص  (633)
؛ سيســالمج جــزر 64/440؛ الــذىبي: تــاريخ االســالم، 6/262ابــن االبــار: التكممــة لكتــاب الصــمة،    (634)

 .569-566االندلس المنسية، ص
البادســي: عبــدالحق بــن اســماعيل، المقصــد الشــريف والمنــزع المطيــف فــي التعريــف بصــمحاء الريــف،   (635)

 .602-99م(، ص6993 -، )الرباط2تحقيق" سعيد اعراب، ، المطبعة الممكية، ط
 .265الطيبي: دراسات وبحوث، ص  (636)
 .270-268؛ الطيبي: دراسات وبحوث، ص602-99البادسي: المقصد الشريف، ص  (637)
 .267الطيبي، المرجع نفسو، ص  (638)
 .267-265؛ الطيبي: دراسات وبحوث، ص602البادسي: المقصد الشريف، ص  (639)
 .65/668تاريخ االسالم،   (640)
بالوفيـــات، تحقيـــق: احمـــد م(، الـــوافي 6363ىــــ/ 764الصـــفدي: صـــالح الـــدين خميـــل ابـــن أيبـــك )ت   (646)

 .68/37م(، 2000 -االرناؤوط وتركي مصطفى، دار احياء التراث )بيروت
 65/668تاريخ االسالم،    (642)
 .387؛ بالنثيا: تاريخ الفكر، ص7/573ابن العماد الحنبمي: شذرات الذىب،    (643)
 .574-7/573ابن العماد الحنبمي: شذرات الذىب،   (644)
 .387الفكر، صبالنثيا: تاريخ   (645)
 .390-389بالنثيا: تاريخ الفكر، ص  (646)
؛ ابــن العمــاد الحنبمــي، 40-68/37؛ الصــفدي: الــوافي بالوفيــات، 65/668الــذىبي: تــاريخ االســالم،   (647)

7/573-574. 
English Reference 
 Al-Ahmad nakri: Abdulnabi Abdul Rasul (v. 12 Ah / 17 ad). the University of 

Science in the terminology of Arts-the Constitution of scientists-translated by: 

Hassan Hani checked, scientific books House (Beirut-2000) 

 Ibn al-Aabar, Muhammad ibn Abdullah ibn Abu Bakr al-qudai (d. 658 Ah/ 

1260 ad)، the sequel to the book of relevance, investigation: Abdulsalam Al-

Harras, Dar Al-Fikr (Lebanon - 1995) 

 Al-Idrisi: Muhammad ibn Muhammad ibn Abdullah (d. 560 Ah/ 1165 ad)، Al-

Mushtaq's picnic in penetrating the horizons, the world of books (Beirut - 1988) 

Ibn Al-Azraq: Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al-Asbahi (896 Ah/ 1490 

ad). innovations of the Corps in the nature of the king, investigation: Ali Sami 

Al-Nashar (Baghdad-1985). 

 Ibn Abi asaiba: Ahmad ibn al-Qasim Ibn Khalifa (d. 668 Ah/ 1270 ad). the eyes 

of the news in the layers of doctors, investigation: Nizar Reda, Dar Al-Hayat 

library (Beirut-Dr.C). 
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 Al-Azhari: Muhammad ibn Ahmad Al-harwi (d. 370 Ah / 981 AD). language 

refinement, investigation: Mohammed Awad, House of Arab heritage revival 

(Beirut-2001) 

 Al-Badsi: Abdul Haq bin Ismail، the honorable and gentle purpose of 

introducing rural reformers, investigation: said Arab, royal press, 2nd floor, 

(Rabat-1993). 

 Ibn Bassam: Ali ibn Bassam Al-shantarini (d. 542 Ah/ 1147 ad). ammunition in 

the beauties of the people of Al - Jazeera, investigation: Ihsan Abbas, Arab 

House of writers (Libya - Tunisia-1978). 

 Ibn bishkawal: Khalaf Ibn Abdul Malik (d. 578 Ah/ 1183 ad). relevance in the 

history of the imams of Andalusia, published and corrected: Mr. Izzat Al-Attar 

al-Husseini, al-Khanji library, i2, (d.M-1955). 

 Al-Bakri: Abdullah bin Abdulaziz bin Mohammed (d. 487 Ah/ 1094 ad). the 

geography of Andalusia and Europe from the book of paths and kingdoms, an 

investigation by: Abdul Rahman Ali Al-Haji, Dar Al-Irshad, (Beirut-1968). 

 11-tracts and kingdoms, Dar Al-Gharb al-Islamiyya (d.M-1992). 

 Congratulations: Muhammad ibn Ali ibn al-Qadi Muhammad (D. after 1158 ah 

/ after 1745 ad). 

 12-Encyclopedia of the book of conventions of Arts and Sciences, 

investigation: Ali damrouj, Lebanon library, (Beirut - 1996). 

 Al-jurjani: Ali ibn Muhammad ibn Ali Al-Zain al-Sharif Al-jurjani (d. 816 Ah/ 

1413 ad). 

 13-definitions, investigation, control and Correction: a group of scientists, 

scientific books House, (Beirut-1983). 

 Al-Jazari: Muhammad ibn Muhammad (d. 833 Ah/ 1478 ad). 

 14-the very end of the layers of readers, take care and publish: C.Bergstraster, 

scientific books House, 2nd floor, (Beirut-1980). 

 Al-Gohari: Ismail bin Hammad Al-Farabi (d. 393 Ah/ 1003 ad). 

 15-AL-Sahah Taj al-Lingaa and Al-Arabiya Sahah, investigation: Ahmed 

Abdul-Ghafour, Dar Al-Alam for millions, 4th floor, (Beirut - 1987) 

 Al-Humaidi: Muhammad ibn Fattouh ibn Abdullah (d. 488 Ah/ 1095 ad). 

 16-the root of the quotation in the mention of the governors of Andalusia, the 

Egyptian House (Cairo - 1966). 

 Al-Humairi: Mohammed bin Abdul Moneim (d. 900 Ah/ 1495 ad). 

 17-Al-Rawd Al-Matar at the best breakfast," Ihsan Abbas, Nasser foundation 

for Culture, 2nd floor, (Beirut - 1980). 

 Muhammad ibn huql al-Baghdadi al-nusaybi (D. after 367 ah / after 977 ad). 

 18-the image of the Earth, Dar Sadr (Beirut - 1938). 

 

 Ibn Khaldun: Abdulrahman ibn Muhammad (d. 808 Ah/ 1406 ad). 
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 19-the court of debutants and news in the history of the Arabs and Berbers and 

their contemporaries of the greatest importance, investigation: Khalil Shehadeh, 

Dar Al-Fikr, i2, (Beirut - 1988) 

 20-introduction by Ibn Khaldun, investigation: Hamed Ahmed Al-Taher, Dar 

Al-Fajr for heritage, (Cairo-2004) 

 Ibn khalkan: Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim (d. 681 Ah/ 1282 ad). 

 21-the deaths of the notables and the news of the Sons of time, an investigation: 

Ihsan Abbas, Dar Sadr, (Beirut - 1900). 

 Golden: Ahmed bin Mohammed bin Othman (d. 748 Ah/ 1347 ad). 

 22-the history of Islam and the deaths of celebrities and the media 

investigation: Omar Abdulsalam tadmouri, Dar Al - Kitab al-Arabi, 2nd floor, 

(Beirut-1993). 

 23-the conduct of noble Media, investigation: a group of investigators under the 

supervision of Shoaib Al-Arnaout, Al-Resala foundation, I. 3, (Dr.M-1985). 

 24-lessons in the good of others, an investigation: Mohamed said Ben 

Bassiouni Zaghloul, scientific books House (Beirut - DT) 

 Al-Zubaidi: Muhammad Murtaza al-Husseini (d. 1205 Ah/ 1790 ad). 

 25-the bride's crown from the jewels of the dictionary, in the care of: Abdel 

Moneim Khalil Ibrahim Sayed Mohamed Mahmoud, scientific books House, 

(Beirut-Dr.C). 

 Al-Suyuti: Abdulrahman ibn Abu Bakr (d.911 Ah/ 1505 AD). 

 26-glossary of the traditions of Science in borders and fees, investigation: 

Mohammed Ibrahim Clinic, library of literature (Egypt - 2004). 

 Abu Shama: Abdul Rahman Bin Ismail bin Ibrahim al-Maqdisi (d. 665 Ah/ 

1257 ad) 

 27-al-rawdateen in the news of the two countries of light and validity, 

investigation: Ibrahim al-zibek, Foundation 

 Safadi: Salah al-Din Khalil Ibn Ibek (d. 764 Ah/ 1363 ad). 

 28-the author of the deaths, investigation: Ahmed Al-Arnaout and Turki 

Mustafa, heritage revival house, (Beirut-2000). 

 Al-Dabi; Ahmad ibn Yahya Ibn Ahmad (d. 599 Ah/ 1203 ad). 

 29-with a view to the petitioner in the history of the men of the people of 

Andalusia, Dar Al - Kitab al-Arabi (Cairo-1967). 

 The son of General Al-Hanbali: abdulhi Ibn Ahmad ibn Muhammad (d.1089 

Ah/ 1679 ad). 

 30-gold nuggets in news from gold, investigation: Mahmoud al-Arnaout, Dar 

Ibn Kathir (Damascus-Beirut-1986). 

 Ibn al-Fardhi: Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf al-azdi (D. 403 Ah/ 1013 

ad). 

 31-history of Al-Andalus scholars, correction and publication: Mr. Ezzat al - 

Attar al-Husseini, al-Khanji Library, 2nd floor, (Cairo-1988). 

 Marrakech: Abdul Wahid bin Ali Al-Tamimi (d. 647 Ah/ 1250 AD). 
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 32-the admirer in summarizing the news of Morocco from the conquest of Al - 

Andalus to the last era of the Almohads, an investigation: Salah al - Din al-

Hawari, the modern library (Sidon-Beirut-2006). 

 Yaqut Al-Hamwi: Yaqut bin Abdullah al-Rumi (d. 626 Ah / 1229 ad). 

 33-glossary of countries, Dar Sadr, i2, (Beirut - 1995) 

 Young man: Abdullah bin Asaad bin Ali (n768h / 1367g). 

 34-the mirror of paradise and the lesson of vigilance in knowing what is 

considered one of the incidents of time, footnotes: Khalil al - Mansour, 

scientific books House (Beirut-1977). 

 2-references and research: 

 Blond: Suad. 

 Interpretation and interpreters in Morocco Al-Aqsa, Dar es Salaam, (Morocco - 

2010). 

 Anna-Marie Schimmel. 

 Sufi dimensions in Islam and the history of Sufism, translated by: Mohammad 

Ismail and Reda Hamid, al-Jamal publications (Germany - Baghdad-2006). 

 Balthea: a third sieve 

 The history of Andalusian thought, translated by Hussein Monis, library of 

religious culture (Cairo - DT). 

 Al-Batayneh: Muhammad is the guest of Allah. 

 Islamic Civilization, Dar Al-Furqan, (Amman - 2003). 

 God is serious, Manal Abdel Moneim. 

 Mysticism in Egypt and Morocco, knowledge (Alexandria - DT). 

 Al-Juhani: mind Ben Hammad. 

 The accessible Encyclopedia of contemporary religions, sects and parties, 

International Symposium house for printing, publishing and distribution, 5th 

floor, (Riyadh - 2003). 

 My dream, Mustafa. 

 Ibn taymah and mysticism, Dar Al-Dawa, 2nd Floor, (Alexandria - DT). 

 Narrator: Malik Burgess. 

 Arab-Islamic intellectual movement in eastern Algeria-Balearic Islands 

(unpublished master's thesis, Institute of Arab history and scientific heritage for 

postgraduate studies - 1999). 

 Al-zarqali: Khairuddin Mahmoud Mohammed. 

 Media, Dar Al-Alam for millions, 15th floor, (D.M, 2002) 

 Salem: Essam Salem. 

 The forgotten islands of Andalusia, the Islamic history of the Balearic Islands, 

(89-685 Ah/ 708-1287 Ad), Dar Al - Alam for millions (Beirut-1984 ad). 

 Al-Shazly: Abdullah. 

 Sufi commitment, Dar Al-Afaq Al-Arabiya, (Cairo-2006). 

 Al-shantnawi: Ahmed et al. 
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 Department of Islamic knowledge, reviewed by Mohammed Mahdi Allam, Dar 

Al-Maarif, (Beirut-1933). 

 Tayebi: Amin Tawfik. 

 Studies and research in the history of Morocco and Andalusia, Arab House of 

writers (Libya - Tunisia - 1984). 

 ADAS: Claude. 

 Arabic mysticism and the emergence of Ibn Al-Arabi, translated by: 

Mohammed Lutfi Al-Yousfi (research published in the book Arab - Islamic 

civilization in Andalusia, edited by: Salma Khadra Al-geyoussi, Center for 

Arab unity Studies, Vol.2, (Beirut-1999). 

 Al-Akidi: Barzan Messer Hamed. 

 The city of shalab from the Islamic conquest until its fall into the hands of the 

Portuguese (92-640 Ah/ 711-1244 ad), (unpublished doctoral thesis - 

University of Mosul - Faculty of Education - 2009 ad). 

 Continental: Hassan. 

 Ibn Burjan Al-Andalusi and his efforts in Sufi interpretation and the science of 

speech, 536 Ah/1142 ad, (research published in the Journal of Damascus 

University of economic and Legal Sciences, Damascus-2007 ad), first issue. 

 Qalaji and qunaibi: Mohammed Rawas qalaji and Hamid Sadiq qunaibi. 

 Dictionary of the language of Jurists, Dar Al-Nafees, I. 2, (D.M-1988). 

 
 


