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  Abstruct 

The Marin tribe is considered one of the tribes that inhabited the countries of the Almaghrib Al'aqsaa, and 

settled in it after it took control of the rule.  It was not only a pioneer in the political and military side, but left 

a civilizational impact that contributed greatly to building and developing the civilization of the Islamic 

Maghreb, and this was evident  through what was built by princes and sultans of Beni Marin from educational 

institutions, mosques and sciences.  The history books witnessed their achievements in unifying the countries 

of the Maghreb after it was suffering from the division into (lower - middle - far) Morocco and it was unified 

during the era of Prince Yaqoub bin Abdul Haq, so that it would be under the banner of Bani Marin. Then 

they crossed to Andalusia in response to the shouts called by the Banu al-Ahmar in Granada to repel the 

Spanish attacks on the Islamic Andalusian cities.                                      

 امللخص
مام الحكمي  لم تكن رائدة في الجانب ز تعد قبيلة مرين من القبائل التي قطنت بالد المغرب األقصىىىىىىىىىىىفي  اعىىىىىىىىىىىت ر       عد    اعىىىىىىىىىىىتلمت       

من السى اعىي  العسىكرح فحسىبي  نما ترثت   راا ياىارياا  عىام اعىااماا ثبيراا في بنا   تطةر ياىارة المغرب العريي اهعىالمي  لار  ل   ل اا 
رُه  مرا   عىىىال ين بني مرين من ماعىىىسىىىا  تعل م ة  مسىىىا د  علةما  أىىىاد  ثتب التتري  علف انجازاتام في تةييد بالد المغرب  خالل ما عم

 قصف(  تم تةييدُه علف عاد األمير يع ةب بن عبد الحقي يتف يكة  تحت راية بني   –  عط  – عد    ثا  يعاني الت س م الف )مغرب  دنف  
لف بالد االندلس تلب ةا للص حا  التي نادى باا بني األيمر في غرنا ة لصد الاجما  األعبان ة علف المد  األندلس ة مرينا  من  م عبةرهم ا

 اهعالم ةا
 املقدمة

يعد ثتاب الذخيرة السىىن ة في تاري  الد لة المرين ة للمارا ابن ابي زر   الساعىىي ي من المصىىادر التاريم ة المامة التي  وىىست اال  ىىا       
في المغرب العريي  وىىىىسا د   ا  عر ىىىىت لنا انجازا  الد لة  المرين ة   ىىىىكل الكر   ىىىىةيا ي لكةن  من اهل المغرب  من معاوىىىىرين ايدا   

القتام الد لة المرين ة  عالقات   البالط المريني الذا اعىىىىىىىىىىتاةتني فكرة البحل في هذا الكتاب  لمعرفة ما وىىىىىىىىىىس  ابن ابي زر  للد لة المرين ة  ع
االندلس ا  هناك مصىىىىادر  ممطة ا  اخرى قد  ثر  ايدا  المغرب العريي ي في عاد المرينين ي   ثر الحالة السىىىى اعىىىى ة ي  اعطيت  تهل 

البحل   مة في ال ىىىىىىىىىىىكل  الماىىىىىىىىىىىمة  ي اال ا  ثتاب الذخيرة السىىىىىىىىىىىن ة تميش مالس  عن المارخين  االخرين ثةن  أىىىىىىىىىىىاهد   ا  لاليدا   من 
أىىىكل ا را  الاجرحي الكالل ع ىىىر للميالدثما  ثرنا انسا اا  دخةل بنة مرين المغرب العريي في بداية ال ر  السىىىا   المعاوىىىرين للبالط المريني 

رب تاريم ا علف السىىىاية السىىى اعىىى ة  الرغم من لاةر الطا   ال بلي علياما  انصىىىرفةا الف المجال الرعةح  تري ة الماأىىى ة  ثا  دخةلام في المغ
 عد  م(  1267هىىىىىىىىىىى     667عمةمتام من بنة عبد الةادا  الذح قاد بام ارت ا  علم الس اعة  اعتالم الحكم في عنة )  علف ا ر خالفا  من ابنا 

 يسىىم االيدا  السىى اعىى ة العىى ما الجااد علف    العسىىكرح   من  م م ىىارثتام الساعلة في العمل السىى اعىىي    انتات د لة المةيدين علف  يديام
 اوعيد بالد االندلس

 : مبحكين علف بحل يتامن ال 
 المبحل األ ل: د رهم الس اعي  العسكرح في المغربي  تامن:

 قبيلة بنة مرين انحدارهم  نسبام ا  ال: 
 رئاعة بنة مرين ا ان اا:  
 الصرا  م  المةيدين ا ال اا: 

 المبحل الكاني: د رهم الس اعي  العسكرح في بالد االندلس  تامن:
 ا ة  يني مرين  الا: عالقة بنة األيمر في غرن

  ان اا:  ااد بنة مرين في األندلس
 الجةاز األ ل -1
 الجةاز الكاني -2
 الجةاز الكالل -3
 الجةاز الرا   -4
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 اواًل : قبيلة مرين احندارهم ونسبهم 
ينحىدر بنة مرين الف  بىائىل  زنىاتى  ي  ثلاىا من  لىد بر بن   س عيال  ي  هم امم ثكيرة   بىائىل  مىة ي  من اأىىىىىىىىىىىىىىار  بىائلاىا مغرا ه ي  ينة      

ي  غيرها من القبائل االخرى ا نسىىىىىىىىىىىىب علما  التاري   اهل المعرفة  بائل زنات  الف  (1)ي ر   ز اغة     مة   فرنسىىىىىىىىىىىى ة   تة ين ي  عبد الدار  
ن    س بن عيال   السىىبب في تغير لسىىانام  عن العري ة الف اللغة البريرية ي هة المصىىاهرة   التشا   م  ياوىىلاا العريي ي  ردها الف  دها بر 

 عاىىام ي  قرب مسىىكنام   عد نش ر  برين   س  الف المنط ة المحصىىةرة  مابين بالد ال ىىام  مصىىر  التي تطل علف البحر ال ىىامي  التي ثا  
  الد الملش زح في ار ةزت   ل  ا  قال:  (2)ا البرير يسكنا

 فجا ز  ُزنات  البريرا***قصيٌر ثالمام ثما ترى 
 ( 3) ابدُل الدهُر عةى  قةالام*** لم ُيبدل م تاف  يةالام 

ي ان  ثانت الباا  بنت  زيادة علف  ل  من ر ايا  ابن ابي زر     ما يتعلق  تنت ال برين   س عيال  الف منا ق  عىىىىىىىىىىىىىىكنف اخةال  البرير     
دهما  بن عيال  بن ماىىىىىىىىىىرمن ا مل نسىىىىىىىىىىا   زماناا  الملاا   رفاا يسىىىىىىىىىىناا ي  ثكر خطا باا من ثل قبيلة من العرب  ف الةا  بنة   س   هم  

لملام أىىىىبا اا ي عمر    عىىىىعد  ير ي  اقر ا علف ا  اال يتش  اا  اال ايدهم فمير ها   من أىىىىا   منام فاختار  براا ي  ثا  اوىىىىغرهم عىىىىناا   ا
د ه  علياا  همةا    تل  من اوىىىىىىىىىىىلاما   ثانت ام   بري   من دها  النسىىىىىىىىىىىا  ي فمافت  علف  لدها ي  بعكت علف الباا  بنت  سىىىىىىىىىىىفتش  ت  فح

اا  ي دهما  ي  تةا ت   معاا  للمر   الف بلد  اخةتاا  من البرير  م   لدها  بر ي فترعىىىىىىىىىىىلت  الف اهلاا  اخةتاا  فسىىىىىىىىىىىار  هي   لدها  الب
  ي فلح ةا ببالد البرير ي فنشل بريين اخةالى  ي  اعر   ىابنىة عمى  الباىا  ي   لىد  لىُ  هنىاك   لىدين علةا   مىادر س ابني بر بن   س  بن عيال

 ي ال   يرفعة  انسابام ا(4)فاما علةا  فما  وغيراا  اما مادر س ي فكا  بل ب  االعتر ي  هة ابة البر من البرير 
 بنو مرين : رئاسةثانيًا
تعدد رؤعىىا  بنة مرين  قبل دخةلام المغرب  ا  ثا   لمحمد بن  زير  لدين ي عسىىكر  يمامة ي  تةر   الرئاعىىة من  لد يمامة فاما  بنة      

عسىىىىكر فكا  لام رئاعىىىىة بنةمرين في  ال ديم ي ييل لل في زعامة بنة مرين المماىىىىب الذح  دخل ثكير من الصىىىىراعا   م  المةيدين   قد 
  لملةك لمتةن    ملةك تكالن  الصىىىىىىىىىناا ين ي   عىىىىىىىىى   نسة ه  عىىىىىىىىى طرة علف  م   بةادح زنات   يالد الشاب  يتف قتل في ايدى  ا اق الةيال

 عد  فاة  محيةيالرياعىىة االمير عبد الحق بن   م اعىىتلما(5)م (    1145هىىىىىىىىىىىىىىىىى    540المعارك  ىىد المةيدين التي تعرب  سحم مسىىة  عىىنة ) 
ثا  بين القبائل م ىاةراا  الت ةى  العدل   ييل ان   لرئاعىتام    ادتامعبد الحق   انسسىام االميرعلف َ لةا  ة مرين   بن  اأى اا    اا ا تم     الدهي

ي  قيل (6) المسىىىىا اة  الدين   ثا  يصىىىىلل  بين المتماوىىىىمين   يطعم اليتامف  المسىىىىالين   يتس د الس را  ي  ياذا الةوىىىىي ت دم لق ادة بنة مرين 
ا (7)ميراا مطاعاا مذثةراا ي سة  عند  امره  نا     يصىىىىىىىىىد   في  م   امةرهم عن راي  ((     في  بائل  مرين عالماا م ىىىىىىىىىاةراا عن   ريم   هللا )) 

فدخل    د لة المةيدينقةم  الف بالد المغرب االقصىىىىىىىىىىىف قاوىىىىىىىىىىىداا    اتج  مصىىىىىىىىىىىطحباا مرين   زعامة بنة يعد ا  تةلف االمير عبد الحق بن محية  
ي فدخلاا فاتحاا عن  (8)اخبار المغرب   ىىىىعي د لتاا  ثكرة خيراتاا  مشارعاا  خصىىىىةية التري  فياا   ا   وىىىىلت د المغرب من  اة الصىىىىحرا   ع

الجراد   النمل ا  اعىىىىىىم    الليل الم ري ثالسىىىىىىيل ا   ش   القباب في الميل  االبل  المرالب  البابيمن  ل    ))المغرب دخلةا   تالغا ريق  ادح  
 ا(9) (قدر(قد    ل  ألمر المنت ري

 مع املوحدين  الصراع-ثالثًا: 
دن    قراه ي   ىىىىىىى  ةا  علف عىىىىىىىكان  فكا  ايدهم الي در ا   معندما دخلت  بائل مرين المغرب  تةزعت  كل انحا ه ي  أىىىىىىىنةا الغارا  علف     

يمر  من مسىىىىكن    يذل  ثل من ا اعام عىىىىالمةه ي  من عار ىىىىام قاتلةه  فاعىىىىتنجد ا  مل  المةيدين   هة االمير  يةعىىىىي المنتصىىىىر ي فامر 
ا يعد  ل  الت ف الجمعا  عند (10)اللي م اتل  بت ىىىكيل قةة  ق ادة ال ىىى   الحسىىىن بن  ندين لم اتلة بنة مرين ي  ثانت ال ةى مكةنة من ع ىىىرة ا

م (   فياا انسحب   ش المةيدين  1216هىىى    613 ادح نكةر ي  يد  االأتباك   ما بينام   ال  ال ة ايام مابين رياط تازه  الم رمدة ي عنة )
  ةهام ي فىالتحم ال تىال  هنىاك بينام من ا ل الناىار    ىاتجىاه ريىاط تىازه ي ليتبعام  الج ش المريني ي  يتةغىل داخىل البالد  ي  م فر ا را عين في 

 هذا مما يسش قبيلة بنة مرين علف أن يملة  في السنة    ا (12)  ي  ا لق علف هذا العام  عام الم علة(11)يتف العصر فاشمةا  يةش المةيدين  
د لة  ي  اىا بنة مرين علف د لىة المةيىدين لم ت ي   ي  يعىد هىذه المعىارك الحىافلىة  ىاالنتصىىىىىىىىىىىىىىارا  التي(13)نسسىىىىىىىىىىىىىىاىا علف ريىاط تىازه   قتىل عىاملى  

مةقي  االعىتسىالم انما بد   في اعاد  ت ىكيالتاا  االعىتعانة  القبائل المغري ة ي  ي ىد من العرب  انلم  الف وىسةفاا قبيلة رمار   المةيدين
ن  تمكن هذا الحلي من تح يق انتصىىار عسىىكرح ي علف بنة ي التي تعد من اأىىج  القبائل  البرها ي ر االا  امةاالا   خيالا ي فت تمعةا ل تال مري
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 قتل في تل   المةقعة االمير عبد الحق   لده إدريس اللذا  دفنا في تافر  اعىىىىىت  يمرين  ال رب من  ادح عىىىىىبة علف ام ال من تافر  اعىىىىىت
هىىىىىىىىىىىىىىى   614اة  الده االمير عبد الحق عىنة )ي  تشعم بنة مرين ابي عىعيد عكما  بن عبد الحق  عد  ف(14)في المة ى  المعر ب  سىةق الجمعة 

ي عد ا  خا ىةا معرثة  ان ة  تراا ل تالهم ي لم ياد  ا   عدها يتف تمكنةا من اخاىا  عرب  ريار لطاعتام  زعاماتام علف دف  (15)م ( 1217
ياط الستل  لم يشل علف هذا الناج م( خاعت ل  القبائل ثافة التي عكنت  ادح ملةية الف ر 1227هىىىىىى   625ا في عنة )(16) ريبة عنةية لام 

 علف الرغم من ابن  بي زر  قد  ثر تساويالا ثكيرة  د   ة عن الجانب الس اعي ا(43)م(  1240هىىىىىى   638)يتف اغتال  علج بةادح ردا  عنة 
ي  هذا يعني يتف قبد الح ال  ن  علف ما يبد  قد  غسل عن  ثر الر اية التي  أىىىىار الياا ابن عذارح  مصىىىىة  اغت ال السىىىىلطا  عكما  بن ع

ةيدح لة ثا  معاوىىىىىىىىىىىىراا للد لة المرين ة اال  ن  يسةت  الككير من  ثر الر ايا ا   ثر ابن عذارح  ن  اغتيل بتحريد من ابن  اندين الةزير الم
 اخذ الاىريبة   ببالد المغر عىنن اخ   في تةي      ))اقتسف اي  المرينية  اخاه محمد بن عبد الحق  ا(18)م(  1239ه 737 ا  عىنة  فات  ثانت )

عىىنةا  يكم  في المغرب   عىى اعىىت  خاللي  اعىىتمر االمير محمد بن عبد الحق علف هذا الناج في  (19) ((المغارم من  ادينة امصىىاره   بايةمن 
 قتل    رها المرينينم( هشم علف 1244هىىىىىىىىىىىىىىى   642)معرثة قرب مدينة فا  في منط ة تدعف اغال  عنة    في  د لة المةيديندم م  طيتف او

 اعىىىىتطا  المرينية   (ا20)  لي اخةه االمير ابة  كر بن عبد الحق لشعامة بنة مرين  ر طا يالنصىىىىارى يدعف  ةا      يدعلف يد  االمير محمد
هىىىىىىىىىىىىىىى   649 في عىنة )  اعلي بن ابي العا  ة  إلياما  انحاز  (  عد1245هىىىىىىىىىىىىىىىى   643)في عاد اميرهم ابة  كر من السى طرة علف مكناعىة عىنة 

بن عبد الحق لذل  تمكن االمير ابة  كر هشيمة   اخاه يع ةباالمير ابة  كر اخاىا  مدينة عىال تحت عى طرت    لف علياا  اعىتطا   م(ي1251
 ايتةى علف  م   االمةال  العدد  الميل  االبل  الميةل   فا ي جبال بالةلة اعىتطا  ا  يسىتعيد مدينة  يملة عسىكريةالمرتاىف علف ا ر أىن  

 (ا22)( م  1249هىىىىىىىىىىىىىى   647الف  اعة المرينين ثانت في عنة )  ر ة  فا   ثر ابن عذارح ا   ا(21)م (  1255هىىىىىىىىىىىىىى   653ي   ل  في عنة ) 
فا     ىىىىىىىيق الحصىىىىىىىار علف اهلاا  قط  عناا  ل تال  فتل مدينة   لب اهل مكناعىىىىىىىةاياىىىىىىىاا ابن ابي زر  في قةل  ا  االمير ابي  كر      اراه 

 ثانت من المعارك التي ابدى فياا المرينية  ا(23)الةادح الداخل الياا مما ا بر اأىىىىى اا  اهل فا   المةاف ة  علف فتل ابةاباا لالمير ابي  كر 
رب يقبل عىجلماعىة  درعة التي  ثانت تحت  كر بال ا يسىناا  اعىتطا  ا   يماى   عد مد  المغ بة انتصىارا  عل مة ي  ابلف فياا االمير  

م( فتعط   الب عة البن  1258هىىىىىىىىىىىىىىىى   656عىى طرة المرتاىىف يا اوىىاب االمير ابة  كر مرا فترماه في السراش ي  علف ا ره تةفي في عىىنة )  
في   ادة بنة مرين  عمر ي  قاىىي عدد من االأىىار في زعامة بنة مرين في يين فاىىل اأىى اا    اا  قبيلة مرين عمُ  يع ةب بن عبد الحق

لم   اعرب بن عبد الحق ان  )) لم تاشم ل  قط راي  ي  لم يكسىىىر ل    ش ي  لم  يسر قط عد اا االقاره ي  ال ل ف    ىىىاا اال هشم   دمره ي ان (24)
  النصارى دخلةا  م( ا1259هىىىىىىىىىىىىى    658ي  ول   المبر في عنة )(25)يشل يحارب ملةك المةيدين من بنة عبد المامن الف ا  قط  د لتام ((

لقبائل مدينة عال  قتلةا ر الاا  ا سالاا ي  اعبة نسا ها ي فمر  من مدينة فا  لم اتلتام ي  عند  وةل  مدينة عال ا تم  ال   النا  من ثل ا
راا ي  تم اخرا  النصارى العري ة  في انحا  المغرب ي  انامةا لمحارية الر م  تحرير مدينة عال من ايدح النصارى  اعتمر  المعارك ليالا  ناا

 ر ى   ا(26)مناا خالل اريعة ع ىىىىر يةماا ي  م بنف عىىىىةراا يةلاا من  اة الةادح الن  لم يكن لاا عىىىىةراا من تل  الجاة لحماية المدينة من الغشاة  
رب محاوىىىىىىىراا الر م باا   ممسىىىىىىىة  فارعىىىىىىىاا من ا  ا  مرين الف مدينة عىىىىىىىال ي   لح ت      مة  ثكيرة  من  بائل المغ  ان  عىىىىىىىارابن ابي زر   

ن   ىىىىىىىيق عليام  ال تال ليالا  نااراا يتف  فتحاا   فر الر م مناا   عد اريعة  ع ىىىىىىىرين يةماا ا  يذل  خالي وىىىىىىىايب الذخيرة السىىىىىىىن ة ر اية اب
 في نسس السىىنة اعىىتطا  اخاىىا  تامسىىنا ي  ادرك المرتاىىف  المةيدح   ( ا27)اعلم    الر م وهللاايدح   تحريرها منالمدينة   ايام فتل عذارح  عدد

 ا   بائل مرين ل سىت من الممكن مةا اتم  عسىكرياا ي لذا  لب المرتاىف من االمير يع ةب ماادنت  ي  ارعىل هدية لالمير يع ةب ي  اراد ع د
اا ثانت هدنة ي صىد من  را ها المرتاىف العادة امةره ي  اعىتعداده  ي اال ان  (28)وىلل بيناما علف ا  يكة  الحد الساوىل بينام  ادح ام الري   

م(  فعالا قامت معرثة بيناما ي ثانت ياعمة انتات باشيمة المرتاف ا ر  ت دم االمير يع ةب بن عبد 1260هىىىىىىىىى  659لمةا اة ي فسي عنة ) 
   المرتاف لم اتلة بنة مرين ي  التصدح لام  ق ادة ادريس  ن ر       اعتعد لم اتلة المرتاف ي فمر   رالحق غازياا مرالش ي فنشل  بل  لب

ة  ي فتأىىىىتبكت ال ةتا  في معرثة دام ة ي ف تل علف ا رها االمير عبد هللا بن يع ةب ي  علف ا ر  ل  انسىىىىحب بنة مرين  من بالمل ب  ابي د
رة هذا االمر ي مما يدى    الف ارعال تعشي  لالمير م ( ي فتدرك المل سة المرتاف خطة 1262هىىىىىىى   661المعرثة اتجاه مدينة فا  في عنة )  

اعىىىىىىىىىا   العالقا  علف  (29)يع ةب  تعاد ل ُ  بدف   ىىىىىىىىىريبة ا ر  ل  علف ا  تحل المالفا   بينام اال ا  االمير المريني لم يةافق علف  ل   
 تل االمير عبدهللا بن يع ةب ي  ثانت  الصىىىىىىىعيد السىىىىىىى اعىىىىىىىي  العسىىىىىىىكرح بين المرتاىىىىىىىف المةيدح   االمير  يع ةب المريني ي  اأىىىىىىىتد   عد م

ة  قائد الج ش المةيدح   المل سة  المرتاىىف ي  التي انعكسىىت ايجاب اا علف االمير يع ةب بن عبد الحق  بالمالفا   التي  تطةر  بين ابي د
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ثتاب  مناا  هللايعبد  فياا االميرتذثر اعىىىىىىم الةاقعة ا  المعرثة التي قتل   المصىىىىىىادر لم  الماليظ ا من    ا(30)في م اتلة المرتاىىىىىىف المةيدح 
ة السىن ة ي ييل ا  عدم   ثر اعىم المعرثة   تساوىيل عناا تجعل من ال ارن ا  ي ىك  في مصىدا  ة هذه الر اية ا  ل  ييل هرب ابة الذخير 

اراد قتل  ي ا ر  أىاية وىنعت ل    وىلت اعىما  المرتاىف ي   لب  دبة  من    ى  قاوىداا االمير عبد االيق  لحمايت  من المرتاىف الذح  
يناوىىىىره علف المرتاىىىىف م ابل اعطا ه نصىىىىي االرا ىىىىي التي  يسىىىى طر علياا ي   المريني ا افطلب ابة دبة  من االمير  (31)لعين  علف عد ه  

االمير  يع ةب بن عبىد الحق الف القبىائىل    يىذلى   اش   ش من بنة مرين  يتكة  الكر من الي  فىار  مجاشين  ىالميىل  السىىىىىىىىىىىىىىالر ي فكتىب
ا اقتحم ابة دبة  مرالش ي  يك ة عال ة في تح يق االنتصىىىىىىىىىىارا  ي ييل ثا  هناك الككير من (32)العري ة  يطلب منام مسىىىىىىىىىىاعدت    ماازرت   

بنة عىىىىىىج ا    ابر ي فت ار  ل  قام    المرتاىىىىىىف  في اعت ال أىىىىىى مي قبيلتي  عةامل المسىىىىىىاعدة في السىىىىىى طرة علف مرالش  ايةازها ي ا  ا  ما
ا عد ا  عىى طر ابة (33)في مرالش من   ش  ي  قةاد  اأىى اا  هم مةالة   يحبة   ال ائد ابة دبة  اعىىت ا    ىىده يزيادة علف  ل  ا  الكر ما

ع  م  االمير يع ةب  دبة  علف مرالش  ي فترعىىىىىىىىل  ل  االمير يع ةب ل ق م نصىىىىىىىىي البالد لكن نكل العاد  ابةدبة    ي  لم ي      الذح قط
بن زيا  ي  الباا نصىىىىرت   فتخطر االمير   يعمر آعىىىىنفت دم االمير الف مرالش  قاوىىىىداا قتال ابة دبة   السىىىى طرة علياا فتعىىىىتنصىىىىر ابة دبة  

بة الف تلمسىىىا    يعد   ل  ا ىىىطر ا ب غمر اعىىىنم ( ي فارب ماش ماا  1267هىىىىىىىىىىىىىىىىى   666يع ةب علف مةا اة االخير  في  ادح تالغ عىىىنة )  
دبة  الف مةا اة االمير يع ةب  اعىىىتطا  االمير عىىىحب  خار   مرالش ي ف ىىىعر ابة دبة   ان   في مةقي   ىىىل   فحا ل  الارب براا  اال 

 ا د لة المةيديني  يذل   انتات (34)ان  قتل علف يد المريينين في ميدا  الحرب 
 عالقة بنو االمحر يف غرناطة واملرينني :-

 ىىىىىىىىد النصىىىىىىىىارى في بالد   يرا دهم الجاادثا     المغرب  التتليدالتي يليت   ةة عسىىىىىىىىكرية ثبيرة في بالد   المرين ةيالد لة    الطب عي ا من       
  االعىالم ة  ىد  ثمسىلمين ادا  الرعىالةمن الةا ب عليام   الممال  االعىبان ة  ثا  هخةانام المسىلمين المتصىارعين م االندلس    مد يد العة  

االيمر االمير يع ةب بن عبد الحق يطلب من  غة  االندلس  السق   ابن فعالا عندما نادى السىىىىىىىىىىلطا  محمد  عىىىىىىىىىىبا   يصىىىىىىىىىىل  ل االاالعدا   
  ينةمحمد ابن االيمر  المالفا  ال ىىىمصىىى ة التي بين  اأىىىارة الف  الذخيرة السىىىن ة فيا  يبد  ا   وىىىي ثتاب  (35) ان ا ها من ايدح النصىىىارى 

السىلطا    م   الحق فيعبد    االمير يع ةب  خالل مبادرة اتاىل  ل  من  الميدا  االندلسىيفي    الجااد المرينيي عىير تا يرها ف  مدىاأى يلةلة  
بن االيمر   ينة اأىىىىى يلةلة  يكام مال      ادح  اش  قمارش   ب ةا  ال   ايام عىىىىىةياا  لم يةفق االمير يع ةب في الصىىىىىلل ي  انصىىىىىرب   محمد

يةعىىىىي يع ةب  لم يترا    يتت ر ابةا  العكره التي عىىىىاد  بين الشعما  في االندلس لم ة ا  ياذه اال (36)ا ىىىىي  ابن االيمر الف غرنا ة غير ار 
  اأىىى يلةلة الذينالمغرب  علف بنة   مع  مناال لف في الميدا  االندلسىىىي معتمداا علف قةات  التي  ا    في الدفا  عن االندلس  خاا معارث ُ 

ثتاب  الذخيرة السىىىىىن ة  في  وىىىىىس  للعالقة  مابين ابن االيمر  الد لة المرين ة التي اقتصىىىىىر   ا  من الماليظ(37)  يع ةبلألمير  ب عتام     علنةا
ةلة  علف اعىىىىتجا ة امير المسىىىىلمين لندا   بنة  االيمر للجةاز  الف االندلس   رعىىىىم الجااد  مبادرة االمير يع ةب ازا  الصىىىىلل  بين بنة  اأىىىى يل

ف لام الجااد  هم علف   فاق في  ىرب االعدا  ي ف د   وىي  زعما  المسىلمين  المتحالسين علف االنسىجام  الةئام  ل تال  ينة االيمر  ليتسىن
 مةعىىىىىىعاا االعدا  تارةا  خصىىىىىىما    ما بينام  تارةا اخرى   علف مايبد   ثا  د   اا  في  وىىىىىىس  لاذه العالقة ي اال ان   قد يكة  لم يعطي  ايجازاا 

 باذا  الصدد ا
 جهاد بنو مرين يف االندلس :

ي  ايسىن ابة (38) عد  ا   وىلت  فةد ابن االيمر الف االمير ابي يةعىي  يع ةب المريني  يسىتنجد ن  من عىطةة  للم النصىارى االعىبا      
ا   اعىتتب  االمن في المغرب يةعىي اعىتقبال  الةفد  قرر تلب ة ندا  اخةان   المسىلمين  في بالد االندلس ي  ا  بيداا  ااده  في االندلس  عد 

   السى طرة علف مدينة عىجلماعىة فبد  االمير يع ةب في  ااده   حملة اعىتطال  ة تكةنت من خمسىة االلي  من الم اتلين   ق ادة  لده ابي زيا
م رثين في البحر  تسير المرالب ي  عد  ا  ثتب الف السق   ابي  ال اعم  العشفي  وايب عبتة يامره ))  عمارة اال سا  الغش ان ة لجااد ال(39)

هة   م    يةأى  من قصىر المجاز ي   ا فرثب االمير ابة زيا  المريني البحر(41)لتحرير المسىلمين المجاهدين ((  (40)   اعدادها   صىر المجاز
( يتف اعىتطا     م1274هىىىىىىىىىىىىىىىى   673  عىنة )من بالد االندلس ف ام   ىن غارات  علف النصىارى في أىار  ح الحجة   (42)فنشل في مدينة  ري   
 ي  ا لف السىىير  في بالد  العد  يتف  وىىل أىىريش  هة )) ي تل  يسىىبي  يمرب ما(44) يعل  الغنائم الف الجشيرة   (43)ق ىى  الجشيرة الماىىرا   

ي  م عاد االمير ابن زيا  الف الجشيرة  مك الا (45)يسسىىىىىىىىىىد الشر    ي ط   الكمار  ينسىىىىىىىىىىي اال ار ((من عل    من ال رى   الحصىىىىىىىىىىة   البر      
ي  قد زب االمير ابة زيا    رى االنتصارا   لةالده  (47) االغالل   النسا    الذرية ي اد    الحبال   (46) الغنائم   الر م بين يدي   في ال طائن 
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النتائج المبارة للمسىىىىىىىىىىىلمين  التي  تسىىىىىىىىىىىال عليام  ةازهم الف االندلس  هم مطمانة   ستةياتتام   انتصىىىىىىىىىىىاراتام   االمير يع ةب ي  التي تعد من
 المتةال ة ا

 اجلواز االول :
 يعد ا  ي ىىىىد االمير يع ةب المريني   يةأىىىى   في قصىىىىر المجاز  التي تاىىىىم  معلم  القبائل  العري ة  من بنة مرين   اال ب ج   ينة يسىىىىا   

ي  الذح  عار بام  بناج   ع اعة  اال فساد في البالد   قط  الطرق ي  ال تل   السبي  دفاعاا  عن  (48) ال بانا    الملط  ينة عاوم    ريار 
ا  هذه السى اعىة التي  انتاجاا  االمير  ابة يةعىي  المريني  قد ا مر   في تاياة ا ةا  من ي إ  (49)االعىالم  ثسىر أىةثة االعدا    ارهابام 

خلس  يتف ا  هذا االنجاز  لعريي  يمكن   وىىىىىةل السىىىىىاية االندلسىىىىى ة  الجااد فياا  هة مطمت  علف مااالعىىىىىت رار  في عىىىىىائر بالد  المغرب  ا
ا انطلق  االمير ابة يةعىي (50)  ل  علف تةييد وىي المسىلمين   اعىعد االمير يع ةب  تصىدق   ككير من االمةال  علف الس را  أىالراا هللا عش

ت   في تحرير بالد المسىىىلمين  قاوىىىداا  ااد الكافرين  فةوىىىل  الف الةادح الكبير قبل ا  ي ىىىعر  يع ةب المريني في  يةأىىى   الجرارة الدا  مام
االعدا   النصىىىارى فع د هناك  لةلده االمير يةعىىىي  علف خمسىىىة االلي  من الجنةد  ي  عىىىار هة  ا ره في  م    الجيةش فانت ىىىر  عسىىىالر 

شر     تمرب ال رى ي يتف   وىىىىلةا يصىىىىن المد رعىىىىاب ة  ال رب  من مدينة قر بة  المجاهد ين  في ارا الم ىىىىرثين ت تل   تتعىىىىر   تحرق ال
ي ))  غنم المسلمة    م   مالا       من االمةال   الذرا ح   الل ال  امتأل  ايدح المجاهدين   الغنائم  (51) دخلةا  يصن بلمة عنةة  الس   

ي (52)يصىىىىر  يل  الد اب   العلة    السىىىىالر   العدد  الك اب مامال السىىىىال   الةعر  الفتمر االمير يع ةب  م   المغنم من   الب ر  الغنم  الم
جة  جيةأىة  المنصىةرة   اعىت بل  تفسىار امير المسىلمين  يع ةب   الغنائم  تسىاق  امام    قد مأل  االرا  ةالا   عر ىاا يتف  وىل الف اعى

فلما  وىىىىىل  اخبار بتجم  النصىىىىىارى   ي(53) اعال    ال ىىىىىاادة   التكبير    جة  وىىىىىاعدين علف االعىىىىىةار  ممتلسة   بنصىىىىىر المسىىىىىلمينتاهل اعىىىىى
ا  في عنة عي فالت ف الجم(54) ت دمام  ل تال  المسلمين   ق ادة  بنة نيةدح  الرا ي  الذح قدره       بكال ين الي  فار    عتين الي  را ل  

الرا ي  يةأ  الف خمسة ا شا  ل لار ا  مةعاا  ثكيرة  ارهاب   نةنيةدح  د    ي  التحم ال تال  اأتد النشال  ي ف سم  (55)م (  1275هىىىىىىىىىىىىىىى   674) 
في   ش المسىىىلمين ي اال ان   اعىىىتطاعت  الجيةش االعىىىالم ة المتحالسة بين المغرية   االندلس  ق ادة االمير يع ةب ا  تح ق  نصىىىراا ياعىىىماا   

ي  هناك  (57)مان ة ع ىىىىىر الي  قتيالا  يسىىىىىب  رد في  ثتاب الذخيرة السىىىىىن ة  ي  هشيمة   ش  النصىىىىىارى   يلد  عدد  قتالهم  (56)هذه المعرثة 
نة نيةدح  الرا ي   اخذ  ر عىىىىى     المعرثة د      قتل فيا  ال تل ثانةا عىىىىىتة االب من النصىىىىىارى ي   ال ين من المسىىىىىلمين  تذثرر ايا  اخرى  

الف ابن االيمر  عطره  المس    الكافةر  يعل       الف بالد  ق تالة    االمير ابة يةعي  المريني الف ابن  االيمر  في غرنا ة ي فلما  ول
من  اعىت ىاد منام فة د عىتةمن     ى   نلرتس د  الحق المريني قد بن عبدالمسىلمين يع ةب   زر  ا  امير قد اأىار ابن ابي  ا(58)ت رياا اليام 

 يعد يسىىىم هذه المعرثة عاد االمير   ا(59) م عام اريعة  ع ىىىر      المتطةعين فبلدمن   االندلس   مان ة العرب   ال ة منمن  مرين  عىىىبعةبنة  
ابة يةعىىىىي الف الجشيرة  الماىىىىرا    مع  الغنائم  التي  اغتنماا في الحرب  ييل قسىىىىماا علف المحاريين   التسىىىىا ح  للسار  عىىىىاما   ثذل   

امر عمال  ببنا  مدينة البن ة معسىىىىىىىىكراا ل ةا  المسىىىىىىىىلمين  العابرة  الف االندلس  ي  (60)للرا ل عىىىىىىىىام  ايد  عد ا   ز  مناا الممس لبيت المال  
ي  ( 61)م(1276هىىىىىىى   674ا افة الف ال ةاعد الكال ة الرئ س ة  هي  رندة ي   ري  ي  الجشيرة  المارا  ي  م عبر  الف المغرب في ر ب عنة )

 قر   الكتب علف المنابر   اخر  النا  الصىىدقا    اعت ةا الرقاب أىىكراا     انتصىىارا   المسىىلمين علف النصىىارى   تخبارليب ىىر اهل المغرب  
  ثر  ا اعداد    للمعرثةي  نتائجاا   وىىىىىي مت ارب  تةاف ا فيقد   السىىىىىن ةيثتاب الذخيرة  ابن خلد    وىىىىىايب  من ا ا يالرغم (62)علف النصىىىىىر  

داا ا  الكر   ليل  اال ان   يكة  هناك فرق  ثبير  بين اعداد قتلف  أىىىىىىىاي  اريعة  ع ىىىىىىىر   بلغةا    النصىىىىىىىارى  أىىىىىىىادا  المسىىىىىىىلمين الذينال تلف من 
فيبد  اناا  ر اية مبالد فياا  العلم    ن االب  م اتل   عدد أىادا  المسىلمين  لذا تكة  هذه الر اية في مة ى  أى  لل ار   النصىارى  البالد  ع ىر

 عند هللا ا
 الثاني:اجلواز -

من المعر ب ا  االنتصىىىىىىىىىىارا  المتةال ة التي  ايرزها المرينين في العبةر  اال ل  الف االندلس   ثا   راها د اف  ثكيرة اعىىىىىىىىىىامت في تل      
ب االنتصىىارا    من اهماا الدفا  عن الع يدة االعىىالم ة التي ثانت هدب  غاية ثل المسىىلمين   هذا  الذح أىىج  المسىىلمين  ق ادة االمير يع ة 

م ( ي  ثانت الحملة هذه  المرة مة اة  الف اأىىىبيل ة 1277هىىىىىىىىىىىىىىىىى   676لف التةعىىى   نسة هم في االرا االندلسىىى ة للجةاز الكاني  في عىىىنة )  ع
 قادة االمير يع ةب الج ش   ي قد عىىىىىىىىاهم في هذه الحملة  ابة اعىىىىىىىىحاق  بن اأىىىىىىىى يلةلة يالم قمارش  ابة محمد بن اأىىىىىىىى يلةلة  يالم مال ة(63)

ر اأىىىىبيل ة  تدمير مايةلاا من عمرا    ينا   اعىىىىةاق  يرق ثل زر عام  تمريب ار ىىىىام   عىىىىبي نسىىىىائام  ا الدهم  ثذال   اعىىىىتطا   يصىىىىا
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المح طة  مدينة اأىىىىبيل ة   هشيمة   ش النصىىىىارى الذح ثا   ق ادة ابن ادفةنش مل   (64)  اعىىىىتطا  االمير يع ةب ال اىىىىا  علف ثل الحصىىىىة  
ل ابن ابي زر  لد ر بنة اأىىىى يلةلة في الحرب لتحرير اأىىىىبيل ة م  االمير ابي يةعىىىىي يع ةب المريني  نباا ا علف الرغم من تجاه(65)النصىىىىارى  

م الف  نب اال ان  قد اعطف  وىساا  ا  اا عن اعىتيال  ابي  يةعىي المريني في عى طرت   علف أىريش  عد ا  ياوىرها لمدة  ال ة ايام   في الية 
ايديام  الغنائم  السىىىىىىىىىىىىىبي   امتلاتن  ل كي عن ال تال  محاوىىىىىىىىىىىىىرتام  ث  عنام االمير يع ةب  عد ا  الرا   قدم عل   رهبا  النصىىىىىىىىىىىىىارى ير ة 

م( ي  قسم الغنائم علف المجاهدين يتف ا  ب عت الر م ة الةايدة  1277هى    676 مادح اال ل لسنة )  27 انصرب الف الجشيرة المارا  في  
ا   ابن ابي زر   قد ان ط   في  وىىىس  للحمال  العسىىىكرية التي قادها االمير يع ةب    ا من الماليظ(66)رتان  ك مك ال  نصىىىي من الذهب لك

بن عبد الحق  في ماا مة   فتل  مدينة قر بة  دير النصىىىىىىىىىارى  فياا   تجنيب   ثر هذه السىىىىىىىىىلسىىىىىىىىىلة  من االيدا   التاريم ة المامة التي  
عكس  ابن خلد     ابن المطيب الذين اعطةا  وىىىىىىىىساا يسىىىىىىىىتحق الذثر من   اادها في االندلس علف   ل بيلة مرين سىىىىىىىىد  الد ر العسىىىىىىىىكرح  

  طةال  المسىىىىىىلمين   اادهم في رد اعتبار  االمة االعىىىىىىالم ة  في بالد  االندلس االعىىىىىىالمي ي لذا يعُد اهمال  ابن ابي زر  عن  ثر تساوىىىىىىيل 
 ىىىىىحاا في ن ل  للر ايا  التاريم ة علف الرغم من ان  ثا  من الم ريين الحمال   العسىىىىىكرية المرين ة في المد  االندلسىىىىى ة االنسة الذثر اخساقاا  ا

اعىةةا   للبالط المريني   قد  عاوىر الكر امرا  الد لة المرين ة  فكا  من اال در     ا  يذثر دقائق  االيدا  د   اهمال  ح زا ية من ز اياها
ن متطلبا   انجاز المطةة االخيرة ل ىىىىىىىن يملة عسىىىىىىىكرية علف مدينة  قر بة  المارخين االخرين الذين عاوىىىىىىىر ا يكم الد لة المرين ة ا ثانت م

الصىىي النصىىراني في   لدير تلافر  اةدهم   تاىىامنامالتي ثانت بيد النصىىارى ي هة ا  تلافر  اةد المسىىلمين في االندلس    م  أىىملام 
الصىسةب فاعىتجاب ل    الت ت   تاىامنل  رعىالة يدعةه  الف  مدينة قر بة لذا اعىتعا  االمير ابي يةعىي المريني  ابن االيمر  عد ا   ارعىلت  

ي  قامت الجيةش االعىىالم ة  ماا مة المدينة   لم يسىىتط   النصىىارى من  م ا مة  الجيةش االعىىالم ة  (67)الجمة  المسىىلمين عند مدينة قر بة  
ي عد ا   اعىىىتةلف الج ش االعىىىالمي (68)يع ةب للصىىىلل   مما ادى الف ترا عام  داخل المدينة  ارعىىىال  فةد من ال سىىىا عىىىة  الرهبا  الف االمير

ي للتعبير عن يسىىىن النةايا اتجاه ابن (69)علف الككير من الغنائم التي تنازل باا االمير يةعىىىي البن االيمر  عد  ر ةع  الف الجشيرة الماىىىرا  
 عةر في الدفا  عن االعالم   الع يدة االعالم ة اااليمر  ي  ا  قد م المرينين الف االندلس ل س بداف  الطم   الحكم    در مكا  ال 

 الثالث:اجلواز 
اأىىىىى يلةلة وىىىىىايب مال ة لالمير ابي يةعىىىىىي المريني   ابن  يعد ا  يصىىىىىل المالب بين ابن االيمر  االمير يع ةب المريني   سىىىىىبب تنازل    

حت  مال ة الغري ة ي الذح ا ار يج لة ابن االيمر مما  يدا     الف التحالي م  ال  ىىىىىىتالين النصىىىىىىارى  ىىىىىىد امير المرينين من ا ل انتشا  ما ت
  اي اب الشيي المريني اتجاه ارا ىىىي  مد  سىىىتدل من خاللاا علف ا  ابن االيمر ل س   مةياتنعىىى طرت  من المد  ي  هذه من االمةر التي  

ادفعُ  المسىىلمين انما ثا  هة  الحساع علف ممتلكات    ارا ىى    التي تحت نسة ه  السىى طرة اياىىاا  االعىىتيال  علف مايمتلك  بنة اأىى يلةلة  هذا م
اعىىىن لماا مة الد لة المرين ة من ا ل    غمريالف التحالي م  النصىىىارى  ىىىد االمير  يع ةب المريني ي  يا ل ابن االيمر اياىىىاا التحالي م  

ان ىىىىىىىغال  االمير يع ةب  الدفا   عن د لت   عدم  عبةره الف  االندلس ي  ثل هذه المحا ال  لم تعرقل عىىىىىىىير ابي يةعىىىىىىىي للجااد في الميدا   
ير االعىطةل ال  ىتالي  السى طرة علف  االندلسىي  فامر ابن  االمير يةعىي من   ادة يملة عسىكرية  حرية مكةنة من  عىبعين عىسينة  اعىتطا  تدم

ا لم يكن  االمير يع ةب بن عبد الحق المريني  (70)م(   1279هىىىىىىىىىىىىىىىى   678الجشيرة الماىرا  التي  اعىتةلف علياا النصىارى  تم  ل  في عىنة ) 
 النشاعا   التي يد ت    في  يةم قد ان ىىىىىىغل عن اهتمامت  في بالد االندلس  ثا  يراقب ثل تحرثا  النصىىىىىىارى علف بالد المسىىىىىىلمين  االيدا 

م (  هة المالب الذح يد  بين 1282هىىىىىىىىىىىىىىىىىى   681في البالط النصىىىىراني ي فمن د اعي عبةر امير المسىىىىلمين يع ةب الف االندلس في عىىىىنة )
عاب أىىىىانجة   الدُه فةنسىىىىة العالم هذا الذح  عل االمير يع ةب  من مسىىىىاندة السةنسىىىىة العالم العىىىىتر ا  عرأىىىى  ي  هي تعُد فروىىىىة اياىىىىاا ال ىىىى

النصارى  تعميق  المالفا  بينام ي ثذل  دخل ابة يةعي يع ةب الحرب  الف  انب السةنسة العالم  ي ق فياا انتصارا  عل مة علف قر بة 
 ا(71)  ل طلة  يصل علف الككير من الغنائم  عاد باا الف الجشيرة المارا  

 الرابع : اجلواز
بي يةعىىىىىىىىىىىىىىي يع ةب المريني ان  يتة ب عل   العبةر للمرة الرا عة الف بالد االندلس   ل  لدف   اما في العبةر الرا   ف د أىىىىىىىىىىىىىىعر االمير  ا     

م ( ي ييل ان  قاد يملة عسكرية ثبيرة متكةنة من  ع رة 1285هىىىىى   684المما ر عن بالد االعالم  المسلمين ي  لذا قرر العبةر في عنة ) 
 الج ش الذح ارعىىىىل  ابن االيمر عدا   ش االمير ابي يةعىىىىي ي ييل تل ت  ىىىىريا   االلي من المصىىىىامدة   مان ة االب من برير المغرب ي

ي التي  اد  الف زعشعة ث اناا  اوىىىىابت اهلاا  المةب  اعىىىىتمرار الحصىىىىار علف مدينة (72)قةية علف مرثش د لة ق ىىىىتالة  عاوىىىىمتاا اأىىىىبيل ة   
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أىىىىىريش   ةال مدة العبةر اال ان  رف  الحصىىىىىار عناا  ثا  العىىىىىباب مناخ ة ييل بالد  االندلس  مر  في لر ب مناخ ة قاعىىىىى ة في فصىىىىىل  
ب  ح اة    ى   انسىحب الف الجشيرة الماىرا  يتف ا   فاه اال ل اال ىتا   هذا مادعا االمير يع ةب الف رف  الحصىار  عن أىريش ثي اليجاز 

ا من المام   ثره في هذا البحل  االأارة الف اهم االخساقا    الك را   التي اغسل  عناا (73)م ( 1286هىىىىىىىىى   685في عام )    البن ةفي مدينة  
  ال   عىىتة  وىىسحة  أىىمل عىىبعة ابةاب  ثر فياا الككير من  ( وىىسحة مائة   163ابن ابي زر   في ثتا   الذخيرة السىىن ة  التي يتكة  من )

اعىىىىىي الذح  فات  الككير من  االيدا   التطةرا  علف الصىىىىىعيد السىىىىى اعىىىىىي   االقتصىىىىىادح  اال تماعي  الك افي ي  اخم في  ل  الجانب السىىىىى
 ثرها في هذا البحل  ان  اهمل في   دُ ة  التي ا  اعىىى ة التي مر  في يكم الد لة  المرين ة  فمن االيدا  المام الاسةا  في  ثر االيدا   السىىى

تي  ثر عبةر االمير ابي يةعىىىىىىىىىىىي  يع ةب المريني الف بالد  االندلس للعبةر الكالل  الرا   ي  اخسق في  ثر الككير من االنجازا  العل مة ال
هذا من ين ة   ثر الككير عن انجازا  امرا ها ي ت دم باا يع ةب  ايرزها المسىىىىىلمين في بالد االندلس ي علف الرغم من ان  عاوىىىىىر الد لة المر 

ن  انب  من  انب آخر انسرد ابن  بي زر  في  ثر الككير من الر ايا  التتريم ة بدقة متناه ة   اعىىىاا م  من عاوىىىرُه من المارخين  ثا  امي
لتتريم ة  نما ال صىىىىىىىىد الةوىىىىىىىىةل الف النتائج الحق ق ة في ن ل الر ايا   ابد  في  ل ا  االأىىىىىىىىارة الف هسةات  ال تعني الت ليل من  هم ة ثتا ات  ا

  للةقائ  التتريم ةا
 اخلامتة     

  المرينيين  يد البطة  التي تنتمي اليااا أ  في عر يتاا  اناا  بائل عري ة ال    س عيال بر بن   زنات  الف ثر ابن ابي زر  انتما  قبيلة  -
تجشئة بالد المغرب العريي مما دفعام الف تاعىىىىىىىىىىىىى س د لتام  العمل في الجانب  من اعىىىىىىىىىىىىىباب دخةلام المغرب  ىىىىىىىىىىىىىعي الد لة المةيدية    -

 الس اعي  المغرب العريي ا
 الف االندلس للةقةب بة   الممال  النصران ة ا هم وي المارا  ابن ابي زر  عالقة المرينين ببنة االيمر  عبر   -
االمير ابي يةعي يع ةب  لم   يتت ربين زعما  االندلس ي  لم    المالفا  ثر ثتاب الذخيرة السن ة  ياا لم يةفق االمير يع ةب في اوالر  -

 ايترا   في الدفا  عن االندلس  خاا معارث  اال لف في الميدا  االندلسي معتمداا علف قةات  التي  ا  باا من المغرب
الفا  التي يصىىىلت مابين بنة االيمر  ينة تالخس  رغم الاالند   الدفا  عن ثذل   اي  بنة اأىىى يلةلة االمير يع ةب بن عبد الحق  الجااد  -

 اأ يلةلة   هذا دليل علف ا  داف  الجااد اعما  ارف  من المصالل ال مص ة ا
االمالن التاريم ة المامة في المغرب  مناا قصىىىىر المجاز الذح نلم  ي ىىىىد     الجيةش للعبةر الف االندلس   الذخيرة السىىىىن ة وىىىىي ثتاب   -

 اال لافي العبةر 
مارخة  في  ل     التي عنيااليدا    ثر  عد   همل ان   خسق اياىىىىىىىىىىىاا  وىىىىىىىىىىىس   ن ل  للر ايا  اال   زر  فيعلف الرغم من دقة ابن ابي  -

ان   هذ يعني يتف لة ثا  من المعاوىىىىىىىىىىىىىرين للد لة المرين ة اال    الحقيعبد   عكما  بن  في  ثر اغت ال االمير   ل عذارحيامكال ابن    اخر   
 السن ةا لكتاب الذخيرة س  تلعن  ثر  عد الر ايا   هذا يعدُ  ايااا من االخساقا  التي تعرا لاا ابي زر  في ت  غسل

 اهلوامش 
م ( ي الذخيرة السن ة في تاري  الد لة المرين ة ي ن ر دار المنصةر للطباعة   الةراقة  1340هى  741ابن ابي زر  ي ابة الحسن علي )    -1

 ا    15( :  1972)الرياط ي 
م ( ي ر  ة النسرين في د لة بني مرين ي المطبعة الملك ة ) الرياط ي 1407هى     810ابن االيمر ي ابة الةليد اعماعيل بن يةعي )    -2

ال ر  الكامن الاجرح ( ي الحلل المةأ ة في  ثر االخبار المرال  ة ي تح يق  عايل زثار ي  عبد ال ادر  ؛ مجاةل ي )عاش في  9( :  1969
م( ي المسند الصح ل  1379هى   781؛ ابن مرز ق ي محمد بن ايمد بن محمد )   171( :  1979زمانة ي دار الرأيد ) الدار الباا  ي  

؛ الطبرح ي   107( :    1970ق مارياخية  ي ال رثة الة ن ة للن ر  التةزي  ) الجشائر ي  الحسن في مت ر  محاعن  مةالنف ابي الحسن ي تح ي
؛  1:462(    1960م ( ي تاري  الرعل  الملةك ي تح يق ابة السال  ابراه م ي ن ر دار المعارب ) ال اهرة ي  607هى   310محمد بن  رير ) 

الر اد في  ثر الملةك من بني عبد الةاد ي تح يق السرد بل ي مطبعة  بيرد نطانا  م( ي  غ ة    1278ه     780ابن خلد   ي يحيف ابن ابي  كر )  
 ا   15؛ ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة :  90: 1م ( 1903ال ر  ة ) الجشائري 

 (ا 1963م( نلم السلةك في األنب ا   الملةكي المطبعة الملك ة )الرياطي1297ه 697الملش زح:  بة فار  عبد العشيش )  -3
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بن ابي زر  ي االن س المطرب في ر ا ال ر ا   في اخبار ملةك المغرب  تاري  مدينة فا  ي ن ر دار المنصةر للطباعة  الةراقة )  ا -4
 ا   9؛ ابن االيمر ي ر  ة النسرين :   15؛ ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة :   280- 279: 1(  1973الرياط ي 

م( النسحة النسرين ة  اللمحة المرين ةي ممطةط االعكةي مدريدي 1407ه    810ن محمد ) :  األيمر:  بة الةليد إعماعيل بن يةعي بابن   -5
 ا 1773يرقم 

 ا  8: 3؛ الناورح ي االعت صا ي  31؛ ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : 15ابن االيمر ي ر  ة النسرين : -6
 ا  15؛ ابن االيمر ي ر  ة النسرين :31ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة :   -7
 ا   5:   3؛الناورح ي االعت صا ي   282ابن ابي زر  ي االن س المطرب ي  -8
 ا  282؛ ابن ابي زر  ي االن س المطرب  : 5:   3؛ الناورح ي االعت صا ي 26ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -9

 ا   169: 7؛ ابن خلد   ي  العبر ي  282؛ ابن ابي زر  ي االن س المطرب  :27ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -10
 ا   282؛ ابن ابي زر  ي االن س المطرب  :27ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -11
نبا  اعتتر    الجند المةيدين ا نا   وةلام الف مدينة فا  فارين  مام   ش بنة مرينا ابن عذارح:  بة اللبا   يمد بن يمدي الب ا   -12

: ن ر 3ره  مير رعي هةيس ميرنده  مساهمة محمد بن تا يت ومحمد الكنانيي قالمغرب في اختصار  خبار ملةك االندلس  المغربي عني بن 
 م(ا 1964مةالح الحسن )تطةا ي 

 ا   286؛ ابن ابي زر  ي االن س المطرب  :27ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -13
 ا    18النسحة النسرية :  ؛ ابن االيمر ي 112 - 111؛ابن مرز ق ي المسند الصح ل : 33ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -14
 ا   16؛ ابن االيمر ي ر  ة النسرين  : 33ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -15
 ا   212؛ابن مرز ق ي المسند الصح ل : 34ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -16
 ا 351: 2الب ا  المغربي قابن ابي زر ي  -17
    289رب  :؛ ابن ابي زر  ي االن س المط27ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة : -18
 ا   3:10الناورح ي االعت صا ي  -19
ابن    ابي ب ا ايدعف ومرة    في مة  االن س المطرب ا  هذه المةقعة  ر       ثر فيا     63- 62ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة :   -20

 ا 29  زر :ابي 
 ا 299: 2الب ا  المغربي قابن ابي زر ي  -21
    ا77الذخيرة السن ة: ابن  بي زر ي  -22
بال(   مصري )  المطبعة الحسين ة المصرية م( الممتصر في  خبار الب ري    1331ه   732لدين إعماعيل بن علي )  بة السدا : عماد ا -23

 ا 296ابي زر  ي االن س المطرب  : ؛ ابن465: 1
 ا 94الذخيرة السن ة : ابن ابي زر ي  -24
م(    1418ه 821مد بن عبدهللا ) ؛ ال ل  ندح:  ي177:  7؛ ابن خلد   ي العبر ي    421-   420:   2ابن عذارح ي الب ا  المغرب يق -25

 ا 102: 2(ي  1985ي مطبعة يكةمة الكةيت )الكةيتي2مآ ر األنافة في معالم المالفةي تح يق:عبدالستار  يمدي ط
 ا   19ابن االيمر ي ر  ة النسرين :   -26
 ا 422:  2؛ ابن عذارح ي الب ا  المغرب ي ق 201ابن ابي زر  ي االن س المطرب :  -27
ل اال لس المتةعط بين خن سرة  عين اللةر   يصب في المح ط اال لسي  عند مدينة ازمةر  عدما ي ط  في  نار عل م ينب  من  با -28

 ثم ا  600 ريان  مسافة 
 ا 440ي   2؛ ابن عذارح  الب ا  المغرب ي ق 303؛ ابن ابي زر  ي االن س المطرب ي 98- 97ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة ي   -29
 ا   109ابن ابي زر  ي الذخيرة :  -30
 ا  109ابن ابي زر  ي الذخيرة :  -31
 ا  304؛ ابن ابي  زر  ي االن س المطرب : 109ابن ابي زر  ي الذخيرة :  -32
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 ا   261-260؛ ابن خلد   ي العبر :   443:  2ابن عذارح ي الب ا  المغرب يق -33
الشما ي تح يق: ايسا   با ي دار الك افةي )لبنا ي  م(    ا  األ  ا    بنا   نبا   1221ه   618ابن خلكا :  بة اللبا  أمس الدين )  -34

:  1م( الممتصر في  خبار الب ري دار الن ر )بال( مكا   عنة الن ر )بال(ي   1331ه  732؛  بة السدا : عماد الدين إعماعيل )18: 7بال( 
ابن405 الذخير   ؛  ي  السن ةابي زر   :    109:    ة  المطرب  االن س  ي  ابي زر   ابن  ايمد بن عكما   الذهبي؛    304؛  الدين محمد  : أمس 

 ا 259: 49(  1987م( تتري  اهعالم     ا  الم اهير  األعالمي تح يق: عمر عبدالسالمي دار الكتاب العريي )بير  ي1347ه  748) 
 ا   129ابن ابي زر  ي الذخيرة السن ة :   -35
 ا   193:  7ا ابن خلد   ي العبر ي    146ابن ابي زر  :  -36
ي دار ال لم    2؛ الحريرح ي محمد    سف ي تاري  المغرب االعالمي  االندلس  في العصر المريني ي ط146رة :  ابن ابي زر  ي الذخي -37

 ا   227( :   1987للن ر  التةزي  ) الكةيت  ي 
 ا   140؛ ابن ابي زر  ي الذخيرة :  19:  2؛ الناورح ي االعت صا ي  191:7ابن خلد   ي العبر  -38
 ا   143؛  ابن ابي زر  ي الذخيرة :   24بن االيمر ي النسحة النسرينة :  ؛ ا 7:191ابن خلد   ي العبر ي  -39
قصر  الجةاز   قصر المجاز   قصر مصمةدة   هة المسمف  اليةم  ال صر الصغير  الةاق   علف عايل مايق  بل  ارق بين عبتة   -40

 ا  143  نجة ا ابن ابي زر  ي الذخيرة : 
 ا  143ابن ابي زر  ي الذخيرة :  -41
عم  بلد مدينة  ري  علف البحر ال امي في ا ل المجاز  تسمف   الشقاق   هي مدينة وغيرة تبعد عن  الجشيرة المارا   ري  : ا  -42

االندلس ي تر مة ل سي بر فنسال ي لجنة  التال     شيرة  م ( ي وسة  1210هى   760 مان ة ع ر ميالا ا الحميرح ي محمد عبد المنعم )    
 ا   127(:  1927 التر مة  الن ر )بال ي 

الجشيرة المارا  :  هي  في االندلس   ي ال لاا  شيرة ام يك م  هي علف ريةة م رفة علف البحر   هي يصينة    من عة عةرها  يجارة  -43
 ا  127ا الحميرح ي وسة  شيرة االندلس : 

 ا  144؛ ابن ابي زر  ي الذخيرة :  191:  7ابن خلد   ي العبر ي  -44
 ا  144ابن ابي زر  ي الذخيرة :   -45
باا  علف  الم ب المغراة في عرب المجازين ا ابن ابي زر      يقبدال طائن :  م  قطينة  هة ال يد الذح  تغل     االيدح   ملشمة    -46

 ا   144ي الذخيرة : 
 ا 19: 2؛ الناورح ي االعت صا ي   150- 144ابن ابي زر  ي الذخيرة :  -47
 ا   192:  7ي  ؛ ابن خلد  ي العبر146- 145ابن ابي زر ي الذخيرة:  -48
 ا 146- 145الذخيرة السن ة:  ابن ابي زر ي -49
 ا 192: 7؛ ابن خلد  ي العبر ي314؛ ابن ابي زر ي االن س المطرب: 145ابن ابي زر ي الذخيرة:  -50
ابي زر ي  -51 المطرب :146الذخيرة:    ابن  االن س  ابي زر ي  ابن  العلم  الدين  تيةال د لة  314؛  ؛ الصالبي: علي محمدي اعالم  هل 
 ا 232: 1(  2003ةيديني دار التةزي   الن ر اهعالم ة )مصريالم
 ا 147الذخيرة:  زر يابن ابي  -52
 ا 147 الذخيرة: زر يابن ابي   -53
 ا 147ابن ابي زر ي الذخيرة:  -54
 ا 148ابن ابي زر ي الذخيرة:   -55
 ا 198د لة المةيديني :    تيةالالصالبيي إعالم اهل العلم  الدين  -56
 ا 318المطرب: ابن ابي زر ي االن س  -57
ي  2م( تحسة الترك   ما يجب    يعمل في المل ي تح يقي عبدالكريم محمد مط  يط1356ه 758الطرعةعيي إبراه م بن علي بن  يمد )  -58

 ا 193:  7ابن خلد  ي  ؛ 9: 1
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:  1ي  2ةدي طم( ع د الجما  في تتري   هل الشما ي تح يق: محمةد رزق محم1451ه 855بدر الدين العيني:  بة محمةد بن  يمد )  -59
 م(ا 2010ي دار الكتب  الة ائق ال ةم ة )ال اهرةي 151

 ا 45؛ الحريرحي تاري  المغرب  االندلس: 153ابن ابي زر ي الذخيرة السن ة:  -60
 ا 45الحريرحي تاري  المغرب  االندلس:  -61
 ا 152ابن ابي زر ي الذخيرة السن ة:   -62
 ا 147 المرال  ة: ثر االخبار  في  الحلل المةأ ة ؛ مجاةلي158ابن ابي زر ي الذخيرة السن ة:  -63
 ا76 االعالمي:تاري  المغرب   ال ل عةا الحريرحي ول انة  يع ةب هة يصن قطانة علياا االميراعتةلف   الحصة  التي  -64
م( اهيا ة في  خبار غرنا ةي تح يق: يةعي علي  ةيلي 1374ه 776لسا  الدين المطيب:  بة عبدهللا بن ععد بن  يمد التلمساني )  -65

م( ع د الجما  في تتري   هل 1451ه   855؛ بدر الدين العيني: بة محمد محمةد بن  يمد ) 333:  1(2003ار الكتب العلم ة )لبنا يد
 ا  46؛ الحريرح ي تاري  المغرب االعالمي :   196: 7ابن خلد   ي العبر ي  ؛ 132: 1الشما ي دار الن ر )بال(ي مكا  الن ر )بال( 

 ا 151:  1ا  في تتري   هل الشما ي  بدر العيني: ع د الجم  -66
 االفاق الجديدةن ر دار    ي2ط  النصريةي  في الد لةاللمحة البدرية    م(  1374هى   776:  عبدهللا ) بن محمد بن    المطيبيلسا  الدين بن    -67

 ا146 االعالمي:تاري  المغرب  الحريرحي ؛45 (: 1987 )بير  ي
 ا 47- 46المغرب اهعالمي:؛ الحريرحي تتري  23: 2الناورحي االعت صاي  -68
 47- 46؛ الحريرحي تتري  المغرب اهعالمي:23: 2الناورحي االعت صاي  -69
 ا 47-36؛ الحريرح؛ تتري  المغرب اهعالمي: 23: 2الناورحي االعت صاي  -70
71-    ( التلمساني  يمد  بن  الدين  يمد  الس  1631ه   1041الم رح: أااب  تح يق: مصطسف  ال ا يي  في  خبار  الرياا  ا  م(  زهار 

 م(ا 1939 آخر  يمطبعة لجنة التتل    التر مة  الن ر )ال اهرةي 
 ا 193:  1بدر الدين العيني: ع د الجما  في تتري   هل الشما ي   -72
 193: 1بدر الدين العيني:ع د الجما  في تتري  اهل الشما ي   -73

 واملراجع املصادر
 (ا 1969النسرين في د لة بني مريني المطبعة الملك ة )الرياطيم( ر  ة  1407هى    810ابن األيمر:  بة الةليد إعماعيل بن يةعي )    -1

 ا 1773النسحة النسرين ة  اللمحة المرين ةي ممطة ة االعكةي مدريدي رقم 
 (ا 1966م( الكامل في التتري ي دار بير   للطباعة  الن ر )بير  ي1282هى    639ابن األ ير: عش الدبن  بة الحسن علي )    -2
ي  2م( ع د الجما  في تتري   هل الشما ي تح يق: محمد رزق محةدي ط1451ه 855العيني:  بة محمد محمةد بن  يمد ) بدر الدين   -3

 م(ا 2010الكتب  الة ائق ال ةم ة )ال اهرةي
 (ا 1962يم( فتةر البلدا ي تح يق: ر ةا  محمد ر ةا ي المطبعة المصرية في األزهر )ال اهرة981هى    272البال رح:  يمد بن يحيف )    -4
 (ا 1962م(  مارة  نساب العربي تح يق: محمد عبد السالم هار  ي دار المعارب )ال اهرةي1064هى  456ابن يشم: علي بن  يمد )  -5
6-    ( المنعم  عبد  بن  محمد  التتل    التر مة  الن ر  1210هى    760الحميرح:  لجنة  بر فنالي  لب ي  تر مة  األندلسي  وسة  شيرة  م( 

 (ا 1927)بالي
م( العبر  ديةا  المبتد   المبر  من عاورهم من   ح السلطا  األلبر  1405هى    808 : عبد الريمن بن خلد   الحارمي )   ابن خلد   -7

 (ا 1959من العرب  العجم  البريري ماعسة األعلف للمطبةعا  )بير  ي
ةادي تح يق: السردبلي مطبعة بيرد نطانا  م(  غ ة الر اد في  ثر الملةك من بني عبد ال 1278هى   780ابن خلد  : يحيف بن  بي  كر )   -8

 م(ا 1903ال ر  ة )الجشائري  
الدين )    -9 اللبا  أمس  الك افة  1221ه    618ابن خلكا :  بة  دار  ايسا   با ي  الشما ي تح يق:  اال  ا   انبا   بنا   م(    ا  

 )لبنا يبال(ا
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اهعالم     ا  الم اهير  االعالمي تح يق: عبد السالمي دار  م( تتري   1347ه 748الذهبي: أمس الدين محمد بن  يمد بن عكما  ) -10
 (ا 1987الكتاب العريي )بير  ي

م( الذخيرة السن ة في تتري  الد لة المرين ةي دارة المنصةر للطباعة  الةراقة )الرياطي 1340هى   741ابن  بي زر :  بة الحسن علي )    -11
 (ا 1972

 (ا 1973لةك المغرب  تتري  مدينة فا ي دار المنصةر للطباعة  الةراقة )الرياطي االن س المطرب في ر ا ال ر ا  في  خبار م -12
 م(ا 1960م( تتري  الرعل  الملةكي تح يق:  بة السال إبراه مي دار المعارب )ال اهرةي607هى   310الطبرح: محمد بن  رير )   -13
  يعمل في المل ي تح يق: عبد الكريم محمد مط  ي تحسة الترك   ما يجب    م( 1356ه 758الطرعةعي: ابراه م بن علي بن  يمد )  -14
 ي الن ر  مكا  عنة الطب  )ال(ا2ط

 م( الممتصر في  خبار الب ري المطبعة الحسين ة المصرية )مصريبال(ا 1331ه 732 بة السدا : عماد الدين إعماعيل ) -15
ملةك االندلس  المغربي عني بن رُه  مير  عي   ابن عذارح:  بة اللبا   يمد بن محمد بن عذارحي الب ا  المغرب في اختصار  خبار -16

 م( 1964ي ن ر مةالح الحسن )تطةا ي 3هةيس ميراندةي  مساهمة محمد بن نا يت  يمد إبراه م الكنانيي ق
17-    ( عبدهللا  بن  محمد  المطيب:  بن  الدين  ط1374هى    776لسا   النصريةي  الد لة  في  البدرية  اللمحة  الجديدة 2م(  اآلفاق  دار  ي 

 م(ا 1987)بير  ي
م( المعجب في تلم م  خبار المغربي تح يق: محمد بن ععيد العريا ي لجنة  ي ا   1249هى   647المرال ي:عبد الةايد بن علي )   -18

 م(ا 1963الترا  )ال اهرةي 
  م( المسند الصح ل الحسن في مت ر  محاعن مةالئي  بي الحسني 1379هى  781ابن مرز ق: محمد بن  يمد بن  يمد بن محمد )    -19

 م(ا 1970تح يق: مارياخية ي ال ر ة الة ن ة للن ر  التةزي  )الجشائري  
م( نبذة تتريم ة في  خبار البريري ن ر ل سي بر فنالي معاد  العلةم العل اي المنط ة الجديدة )الرياطي 1312هى    712مجاةل: مالي )   -20

 م(ا 1934
السلةك في تتري  األنب ا   الملسا   الملةك(ي المطبعة الملك ة )الرياطي م( نلم  1297هى    697الملش زح:  بة فار  عبد العشيش )    -21

 م(ا 1963
مجاةل: مالي )عاش في ال ر  الكامن الاجرح( الحلل المةأ ة في  ثر األخبار المرال  ةي تح يق: عايل زثاري  عبدال ادر زمامةي دار   -22

 م(ا1979الرأيد )الدار الب اا ي 
م( االعت صا ألخبار المغرب األقصفي تح يق:  عسر الناورح ومحمد الناورح 1897هى    1315خالد )  الناورح:  بة اللبا   يمد بن -23

 م(ا 1959)الدار الب اا ي 
الةزا : الحسن بن محمد الشياتيي  وي افريق اي تر مة عبد الريمن يميدةي مرا عة علي عبد الةايدي  امعة االمام محمد )السعةديةي  -24

 م(ا 1978
 املراجع

 (ا 1968ر: عبد الةهابي  بائل المغربي المطبعة الملك ة )الرياطي ابن منصة  -
 م(ا 1969عبد الحميد: ععد زغلةلي تتري  المغرب العرييي من تة المعارب )اهعكندريةي -
 م(ا 1972ابن أ ر  : محمد بن  يمدي ملاهر الك افة في ال ر  الكالل ع ر الف ال ر  المامسي مطبعة الرعالة )الرياطي  -
 (ا 1975هللاي النبةغ المغريي في االدب العرييي دار الكتاب اللبناني )بير  ي لنة : عبد -
 م(ا 1964ي لجنة التتل    التر مة )ال اهرةي 2عنا : محمد عبدهللاي عصر المرا طين  المةيدين في المغرب  االندلسي ق -
 م(ا 1987ر ال لم للن ر  التةزي  )الكةيتي ي دا2الحريرح: محمد   سفي تتري  المغرب اهعالمي  االندلس في العصر المرينيي ط -
 م( 2003الصالبي: علي محمد محمدي اعالم  هل العلم  الدين  تيةال د لة المةيديني دار التةزي   الن ر اهعالم ة )مصري  -

Almasadir 

1- Abn al'ahmara: 'abu alwalid 'iismaeil bin yusif (t 810h / 1407m) rawdat alnasrayn fi dawlat bani marin, 

almutbaeat almalakia (alirbat,1969).          



   

         

 ب....قبيلة مرين ودورها السياسي والعسكري يف بالد املغرب واالندلس من خالل كتا 

  

  

 

2- Abn al'athir: eaz aldubn 'abu alhasan eali (t 639h / 1282m) alkamil fi altaarikhi, dar bayrut liltabaeat 

walnashr (byrut,1966).                            

3- Albladhry: 'ahmad bin yahyaa (t 272h / 981ma) futuh albuldan, thqyq: ridwan muhamad radwan, 

almutbaeat almisriat fi al'azhar (alqahirt,1962). 

4- Abn hazm: ealia bin 'ahmad (ta456ha/ 1064ma) jamhrat 'ansab alearabi, tahqiq: muhamad eabd alsalam 

harun, dar almaearif (alqahrt,1962).         

5- Alhamiri: muhamad bin eabd almuneim (t 760h / 1210m) sifat jazirat al'undalus, tarjamat libaqi birufinali, 

lajnat altaalif waltarjamat walnashr (blaa,1927).                                                                                                     

6- Abn khaldun: eabd alruhmin bin khaldun alhudarmi (t 808h / 1405m) aleibar wadaywan almubtada 

walkhubr wamin easirihim min dhwyi alsultan al'akbar min alearab waleujam walbarbiri, muasasat al'aelaa 

lilmatbueat (byrut,1959). 

7- Abn khalduna: yahyaa bin 'abi bikr (t 780h / 1278ma) bughyat alruwwad fi dhakar almuluk min banii eabd 

alwad, thqyq: alfardabal, mutbaeat birdwntana alsharqia (aljazayir, 1903m). 

8- Abn 'abi zire: 'abu alhasan eali (t 741h / 1340m) aldhakhirat alsuniyat fi tarikh aldawlat almariniati, dart 

almnswr liltabaeat walwaraqa (alrabat, 1972). 

9- Altabriu: muhamad bin jarir (t 310h / 607m) tarikh alrusul walmulawik, tahqiq: 'abu alfadl 'iibrahim, dar 

almaearif (alqahrt,1960m). 

10- Abn eidhari: 'abu aleibaas 'ahmad bin muhamad bin eidharii, albayan almaghrib fi aikhtisar 'akhbar muluik 

alaindils walmaghribi, eaniy bnshrh 'amir wsy huays muyranidatin, bimusahamat muhamad bin nawit 

wahamd 'iibrahim alkananii, qa3, nashr mwlay alhasan (titawan,1964m) 

11- Lisan aldiyn bin alkhatib: muhamad bin eabdallh (t 776h / 1374m) allamhat albadriat fi aldawlat alnasriati, 

ta2, dar alafaq aljadida (byrwt,1987m). 

12- Almarakshy:ebd alwahid bin eali (t 647h / 1249m) almaejab fi talkhis 'akhbar almughribi, tahqiqa: 

muhamad bin saeid aleurayan, lajnat 'ahya' alturath (alqahirat, 1963m). 

13- Abn marzuq: muhamad bin 'ahmad bin 'ahmad bin muhamad (t 781h /1379m) almusanad alsahih alhasan 

fi mathar wamuhasin mualayiyin 'abi alhasn, thqyq: mariakhyws, alshurtat alwataniat lilnashr waltawzie 

(alijazayir, 1970m). 

15- Almalzawzi: 'abu faris eabd aleaziz (t 697h / 1297ma) nazamu alsuluk fi tarikh al'anbia' walkhulifa' 

walmuluka), almutbaeat almalakia (alrbat, 1963m). 

16- Majhula: mualif (eash fi alqarn alththamin alhijari) alhulal almawshiat fi dhakar al'akhbar almuraakshiati, 

thqyq: sahil zukaru, waeabdalqadr zamamat, dar alrashid (aldar albayda', 1979m). 

17- Alnaasiri: 'abu aleabaas 'ahmad bin khalid (1315h / 1897m) alaistaqsa li'akhbar almaghrib al'aqsaa, 

tahqyq: jaefar alnnasiri wamuhamad alnnasirii (aldaar albayda', 1959m). 

18- Alwazana: alhasan bin muhamad alziyatiu, wasaf afriqiaa, tarjamat eabd alrahmin hamidat, murajaeat eali 

eabd alwahid, jamieat al'imam muhamad (alsewdyt, 1978m). 

Almarajie 

- Ibn mansur: eabd alwahhab , qabayil almaghrib , almutbaeat almalakia (alrabat , 1968). 

- Abd alhmyd: saed zaghlul , tarikh almaghrib alearabii , maehad almaerifa (al'iiskandriat , 

1969 m). 

- Ibn shaqruna: muhamad bin 'ahmad , tatalueat althaqafat fi alqarn alththalith eshr 'iilaa 

alqarn alkhamis , mutbaeat alrisala (alrabat , 1972). 

- Qanun: eabd allah , eabqari maghribiun fi al'adab alearabii , dar alkitab allubnani (byarut 

1975). 

- Anan: muhamad eabd allh , eahid almurabitin walmuahadin fi almaghrib wal'undulus , 

qiteat 2 , lajnat altaalif waltarjima (alqahirat , 1964). 

- Alhariri: muhamad eisaa , tarikh almaghrib al'iislamii wal'andalus fi aleasr almurinii , 

altabeat alththaniat , dar alqilam lilnashr waltawzie (alkuayt , 1987 m). 

  


