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هـ عىل يد طارق بن زايد موىل مـو  بـن ن ـ  ال ة فـة الول ـد  ٢٩فتح ال ندلس س نة  أ وال:

 بن عبد املكل.

 هـ.٢٣٩ وخرجت من ال يوب ني ال يد العباس  ني حني ثغلبوا عىل الوالية عام اثن ا:

مكثت ال أ يدي العباس  ني ست س نوات مث انزتعها مهنم صـرر رـر ع عبـد الـردلن ا اةـ   اثلثا:

 هـ.٢٨٣ عام

 ى هــ مـا الانـازي ب ـهنم اني ا  ـ  ٧٠٤ خرجت من أ يدي ال مويني ال أ يدي امحلوديني عـام رابعا:

 هـ.٧٩٩ بعام

شبيل ة وررطبـة وهكـ ا ٧٨٧ هـ ا ىل٧٩٩ ك الطوائف منو مل ةامسا: هـ ومن أ شهرمه بنو عباد ب 

 بنو هود برسرسطة وبنوا صادح بملرية وال فطس ببطل وس وهك ا:

 وثفررــــــوا شــــــ  عا فــــــ  مدينــــــة
 

ـــــــر  ـــــــ م ني وم  ـــــــ  امل ـــــــا أ م  فهي
 

فريرية.٢٧٩ هـ ا ىل٧٨٧ دوةل املرابطني من سادسا:  هـ وم سسها يوسف بن اتشفني صاحب ا 

هـــ وم سســها نــد بــن ثــومرت ا ســ   ويلرــب ٦٦٨ هـــ ا ىل٢٧٩ دوةل املوحــد ن مــن ســابعا:

 بملهدي.

هــ وم سسـها ٨٢٤ هــ ا ىل٦٣٢ دوةل ب  ال دلر من س ةل سعد بن  عبادة اخلـرر  مـن اثم ا:

ند بن يوسف بن ال دلر وألخرمه أ بو عبد هللا ند بن عـ  بـن سـعد وهـو ألو ملـوك املسـل ني 

 هبا.

وهب ا الاارخي سرطت ال أ يدي اال س بان وثرلص عهنا ظ  اال س م بعد امتداده ط ةل مثان ـة رـرون 

 وأ حضت كام رال اجلرمهي:

ىل ال ـــفا ـــني ا ىلـــون ا   ك ن مل  كـــن ب
 

  ســـــ ر اكـــــة ســـــامرأ نـــــ س ومل  
 

وهلل ال مر من رب  ومن بعد وه ه س نة هللا ولن جتد لس نة هللا ثبىل   وامحلد هلل اني بمناـ  ثـ  

 .ال ا ات
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 .مجم  اترخي ال ندلس ال اال س م

 .فتح ال ندلس

 .ثغلب العباس  ني عىل ال ندلس

 انارال اخل فة من يد العباس  ني ا ىل ال مويني.

 انارال اخل فة من يد العباس  ني ا ىل امحلوديني.

 ملوك الطوائف وأ شهرمه.

 ابن اتشفني.دوةل املوحد ن وم سسها 

 دوةل املوحد ن وم سسها ند بن ثومرت.

 .دوةل ب  ال دلر وم سسها ند بن يوسف ال دلر
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 ننتظر آراءكم واقتراحاتكم لنشر تراث الشيخ حافظ الحكمي:

 الصفحة على الفايسبوك: -

www.facebook.com/HafezHakmy 

 hafezhakmy@gmail.comالبريد اإللكتروني: -

 www.hakmy.comالموقع اإللكتروني: -
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