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 ملخص الرسالة او االطروحة 

من الدراسات المهمة من حيث اصمها وفروعها ودورها في المجتمع من جميع تعد دراسة القبائل العربية   
وتعد قبيمة لخم  0النواحي ، سواء أكان المجتمع االسالمي بشكل عام أم المجتمع االندلسي بشكل خاص 

ا" اليمنية واحدة من أبرز القبائل التي استقرت في بالد االندلس منذ حقبة مبكرة من تاريخها ، وكان لها دور 
م وحتى 177/ـه29كبيرا" عمى الصعد كافة والسيما السياسية واالدارية والفكرية ، ابتداءا" بفتح البالد سنة 

فكان ذلك الدور  م ، وهي الحقبة التي تصدت لها هذه الدراسة ،7931/ـه536نهاية عصر الموحدين سنة 
 الكبير لهذه القبيمة في االندلس من ابرز االسباب التي دفعتنا الى دراستها
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           The study of the Arab tribes of the important studies in terms of origin and 
its branches and its role in society in all respects, whether the Muslim community 
in general or community Andalusian in particular 0 is the tribe Lkhm Yemeni and 
one of the leading tribes that settled in Andalusia since the early era of its history, 
and it was It has a "significant" role at all levels, especially the political, 
administrative and intellectual, starting "to open the country the year 92 AH / 711 
AD and until the end of the era of the Unitarian year 635 AH / 1237 AD, an era that 
engaged this study, that was a great role for this tribe in Andalusia of the most 
prominent reasons prompted us to study . 

 
 
 



 
 

 


