صفحات من التاريخ اإلسالمي
في الشمال اإلفريقي

فقه التمكين عند

دولة المرابطين
تأليف

اإلھــــــداء
إلى أبناء ال َّش َمال اإلفريقى خصوصًا،
وأبناء األُمَّة عمومًا
أھدى ھذا الكتاب سائالً المولى
عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يكون خالصًا لوجھه الكريم
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مقدمـــــــــة
إن الحمد @ ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعCوذ بCا@ مِCن شCرور أنفسCنا ،ومCن
سيِّئات أعمالناَ ،من يھده  Fفال ُمض َّل له ،و َمن ُيض ِلل فال ھادى له ،وأَشCھ ُد أن ال إلCه
إال  Fوحده ال شريك له ،وأشھ ُد إن ُم ً
حمدا عبده ورسوله.
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وبعد :فإن أصدق الحديث كتاب  FتعCالى ،وخيCر الھCدي ،ھCدى محمCد × ،وشCرَّ
األمور محدثا ُتھا ،وك َّل ُمحدث ٍة بدعة ،وك َّل بدعة ضاللة.
أما بعد :يا ربِّ لك الحم ُد كما ينبغى لجالل وجھك ،وعظCيم سCلطانك ،لCك الحمCد
حتى ترضى ،ولك الحم ُد إذا رضيت.
Cاريخ اإلسCCالمى فCى ال َّشَ Cمال اإلفريقCCي( يتحCCدث عCCن
ھCCذا الكتCCاب الرابCCع )صCCفحات مCCن ال َّتِ C
دولة المرابطين السُّنيَّة منذ نشأتھا وحتى سقوطھا ،ويتعرَّ ضُ لسنن  FفCى بنCاء الCد َول وإحيCا ِء
الشعوب ،ف ُيعطِ ى نبذة تاريخيّCة عCن أصCول القبائCل التCى قامCت عليھCا دولCة المCرابطين ،فيCتكلم
عCCن مواطنھCCا ،ومواقعھCCا ،وحياتھCCا االجتماعيCCة والسياسCCية واالقتصCCادية والدينيCCة قبCCل دخCCول
اإلمام عبد  Fبن ياسين فى قلب الصحراء الكبرى لدعوة قبائل صنھاجة إلى اإلسCالم ،وكيCف
تعامل ذلك اإلمام مع تلك القبائل ،وجعل منھا أمًَّ Cة تحمCل اإلسCالم عقيCد ًة ودعCو ًة ومنھجً Cا ،كمCا
يسلط ھذا الكتاب األضواء على زعماء دولة المCرابطين مِCن أمثCال األميCر يحيCى بCن إبCراھيم،
واألمير أبى بكر ابن عمر ،ويوسف بCن تاشCفين ،ويCتكلم عCن خCط َسْ Cير المCرابطين فCى توحيCد
المغرب األقصCى ،وتCو ُّغ ِلھم الَّ Cد َع ِوى فCى جنCوب المغCرب نحCو غانCا ومCالى وغيرھCا مCن د َِول
إفريقيا ،ويتحدث عن دفاع المرابطين عن مسلمى األَ ْنَ Cدلُس ،وأسCباب ضCعف المُسْ Cلِمين ھنCاك،
الخارجيَّCة ،وكيCف
وعن أثر تحكيم
شرع  Fفى مُجْ َت َمCع المCرابطين ،وعCن سياسCتھم ال َّداخليَّCة و ِ
ِ
أعطCCCوا حقCCCوق الرعيCCCة مCCCن خCCCالل دسCCCتور دولCCCتھم ال ُّسCCCنيَّة ،ومCCCا موقCCCف الرعيCCCة مCCCن دولCCCة
المرابطين؟
ويتحدث عن عالقة دولة المرابطين بالخالفة العباسية ،ودولCة بنCى حمCاد وملCوك
الطوائف واإلسبان والنصارى ،ويعطى نبذة مختصCرة عCن أنظمCة الدولCة المرابطيCة،
كنظام الحكم واإلدارة ،والنظام القضائي ،والنظام العسCكري ،والنظCام المCالي ،ويCدافع
عن دولة المرابطين ويبين مآثرھا الحضارية من أعمال معماريCة وحيCاة أدبيَّCة علميCة
ً
تركيCزا
وفقھية وتاريخيّة وجغرافية وطبية ،ويجد القارئ الكريم فCى ثنايCا ھCذا البحCث
علCCى معرفCCة سCCنن  ،FوكيفيCCة التعامCCل معھCCا ِم Cن خCCالل الوقCCائع التاريخ َّيCCة ،وأھميCCة
العلمCCاء فCCى قيCCادة األمCCة نحCCو المجCCد والعCَّ Cزة والكرامCCة ،وكيCCف حرصCCوا علCCى األخ ِ Cذ
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ُ
ويتحدث عن أھمية سCنة
باألسباب الماد َّية والمعنو َّية التى حققت ال َّنصر على األعداء،
ُ
صCو َ◌ى فCى
التدرُّ ج فى تغيير الشعوب وبناء الدول ،ويعطى للتربيCة الر َّبانيCة أھميCة ق َ
تحقيCCCق األھCCCداف ال ُعظ َمCCCى لألمCCCة سCCCواء علCCCى مسCCCتوى القCCCادة فCCCى أخالقھCCCم وعلمھCCCم
وجھادھم ،أو على مسCتوى الشCعوب فCى اسCتجابتھا لكتCاب ر ِّبھCا وسCنة نب ِّيھCا وقيادتھCا
ال ُمخلصة.
َّ
وھCCذا الجھCCد المتواضCCع حCCاول أن يسCCلط األضCCواء علCCى فقCCه التمكCCين ِم Cن خCCالل
التحليل والتفسير لألحداث التى وقعت فى دولة المرابطين.

والھدف من ھذا الكتاب:
-1التعريف بزعماء دولة المCرابطين مِCن أمثCال :عبCد  FبCن ياسCين ،ويحيCى بCن
إبراھيم ،وأبى بكر بن عمر ،ويوسف بن تاشفين ،وأبى عمران الفاسي.
Cاريخى لدولCة المCرابطين،
 -2إظھار
ٍ
معان فى فقه ال َّتمكين من خالل المنظCور ال َّت ِ
فيوضح مراحل ال َّتمكين التى َمرَّ ت بھا الحركة المرابطية إلى أن وصلت إلCى الدولCة،
ومCا األسCCباب التCى اتخCCذوھا والشCCروط التCى حققوھCCا؟ ومCCا األھCCداف التCى ن َّفCذوھا ل َّمCا
وصلوا إلى الحُ ْكم.
 -3تسھيل َمبدأ االعتبار واالتعاظ بمعرفة أحوال الد َول ،وعوامل بنائھا ،وأسباب
َ
س والمُجْ َت َمعات.
سقوطھا ،والنظر فى سنن  Fفى اآلفاق ،وفى األ ْن ُف ِ
 -4االھتمCCCCام بمعرفCCCCة عقيCCCCدة أھCCCCل السCCCCنة والجماعCCCCة ،وتربيCCCCة أبنCCCCاء األمCCCCة عليھCCCCا،
وكيف كان اھتمام المرابطين بھذه العقيدة التى استمدوھا من كتاب  Fوسنة رسوله ×.
 -4إثCCراء المكتبCCة اإلسCCالمية التاريخ ّيCCة باألبحCCاث المنبثقCCة عCCن عقيCCدة صCCحيحة
وتصCور سCCليم بعيCدة عCCن سCموم المستشCCرقين ،وأفكCار العلمCCانيين الCذين يسCCعون لقلCCب
ُّ
الحقائق التاريخيّة من أجل خدمة أھدافھم.
أما خطة الكتاب :فقد قمت بتقسيمه إلى خمسة فصول:
الفصل األول :بناء دولة المرابطين ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث األول :الجذور التاريخية للمرابطين.
المبحث الثاني :األمير يحيى بن إبراھيم.
المبحث الثالث :أبو عمران الفاسي.
المبحث الرابعَّ :
الزعِ يم الدينى عبد  Fبن ياسين.
المبحث الخامس :المراحل التى مر بھا ابن ياسين لبناء الدولة.
المبحث السادس :مرحلة ال َّتمكين.
َ
ُ
ْ
الفصل الثانِي :المرابطون ودفاعاتھم عن مسلمى األندَ لس.
ويشتمل على تسعة مباحث:
ُ
ُ
َ
َ
ُ
المبحث األول :الصراع بين طل ْيطِ لة وقرْ ط َبة.
َ
ُ
ْ
المبحث الثاني :أسباب ضعف المُسْ لِمين فى األندَ لس.
المبحث الثالث :العالم زمن ظھور دولة المرابطين.
المبحث الرابع :أ َث ُر الحكم بما أنزل  Fعلى مُجْ َت َمع المرابطين.
المبحث الخامس :األَ ْندَ لُس بعد الزالقة.
المبحث السادس :الفتاوى فى جواز ضم األَ ْندَ لُس.
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المبحث السابع :العبور الثالث لألمير يوسف بن تاشفين.
المبحث الثامن :الجواز الرابع.
المبحث ال َّتاسع :آثار االبتعاد عن تحكيم شرع .F
الخارجيَّة فى دولة المرابطين.
الفصل الثالِث :السياسة ال َّداخليَّة و
ِ
ويشتمل على ستة مباحث:
المبحث األول :حقوق الرعية الذين يعيشون فى الدولة.
المبحث الثاني :موقف الرعية فى دولة المرابطين.
المبحث الثالث :موقف المرابطين من الخالفة العباسية.
المبحث الرابع :عالقة األمير يوسف مع بنى حماد.
المبحث الخامس :عالقة المرابطين مع ملوك الطوائف.
المبحث السادس :عالقة المرابطين مع اإلسبان النصارى.
الفصل الرابع :سياسة المرابطين فى دولتھم المجيدة.
ويشتمل على خمسة مباحث:
المبحث األول :نظام الحكم واإلدارة.
المبحث الثاني :النظام القضائي.
المبحث الثالث :النظام العسكري.
المبحث الرابع :النظام المالي.
الفصل الخامس :أھم أعمال دولة المرابطين الحضارية.
ويشتمل على سبعة مباحث:
المبحث األول :اآلثار المعمارية فى المغرب واألَ ْندَ لُس.
المبحث الثاني :الحياة األدبية والعِل ِميَّة فى دولة المرابطين.
المبحث الثالث :من مشاھير علماء دولة المرابطين.
المبحث الرابع :علوم اللغة فى زمن المرابطين.
اريخ والجغرافيا.
المبحث الخامس :علوم ال َّت ِ
المبحث السادس :علوم الطب فى عصر المرابطين.
المبحث السابع :أسباب السقوط.
ثم نتائج البحث.
وأخيرً ا ،أرجCو مCن  FتعCالى أن يكCون عمCالً خالصً Cا لوجھCه الكCريم وأن ُيثي َبنCى
يثيCب إخCوانى الCذين أعCانونى
على ك ِّل حرفٍ كتب ُته ،ويجعله فى ميزان حسناتي ،وأن
َ
إتمام ھذا الكتاب ،سبحانك اللھم وبحمدك ،أشCھ ُد أن ال إلCه إال
أجل
بكل ما يملكون ِمن ِ
ِ
أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،وآخرُ دعوانا أن الحم ُد @ ربِّ العالمين.
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته
ورضوانه

على محمدـ محمد الصالبـى

اإلخوة الكرام ،يسرني أن تصCل مالحظCاتكم وانطباعCاتكم حCول ھCذا الكتCاب وغيCره
من كتبي من خالل دور النشر ،وأطلCب مCن إخCواني الCدعاء بظھCر الغيCب بCاإلخالص @
رب العالمين ،والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا.

البريد اإللكتروني
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E- Mail: abumohamed2@maktoob.com
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الفصل األول
بناء دولة المرابطين
المبحث األول
الجذور التاريخية للمرابطين
تمھيد :
تعتبCCر قبائُ CCل صCCنھاجة أقCCCوى قبائCCل البربCCر وأشCCCدھا وأمنعھCCا ،واشCCتھرت ب ُقCCَّ Cوة
شCCCكيمتھا ،وكثCCCرة رجالھCCCا الCCCذين مCCCألوا ال َّشَ CCCمال اإلفريقCCCى وسCCCكنوا جبالCCCه ،وسCCCھوله
وخصوصً ا من المغرب األوسط إلى المغرب األقصى.
ْ
انضوت تحت لوائه أكثر من
واعتبر بعضُ المؤرخين قبائل صنھاجة مثلت شعبًا
َ
سCCبعين قبيلCCة بربريCCة ،ومِCCن أھCCم ھCCذه القبائCCل وأشCCھرھا لمتونCCة ،وجدالCCة ،ولمطCCة،
تكونCت منھCا دولCة المCرابطين السُّCنيَّة .وبعCض المCؤرخين يجعCل
ومسوفة ،وھى التCى َّ
القبائل الصنھاجية لھا أصل من حمير بن سبأ أى :إن أص َلھم يمان ِّيون.
والبعض اآلخر يذھب إلى أنھم برابرة ال عالقة لھم بالعرب).(1

 -تسمية الملثمين:

ْ
Cاريخ باسCCم ال ُم َل َّثم Cين ،وأصCCبح اللثCCام شCCعارً ا
اشC
Cتھرت القبائCCل الصCCنھاجية فCCى ال َّتِ C
َّ
ُعرفوا به إلى أن تس َّموا بالمرابطين ،ويرى بعض المؤرخين إن ال ُم َلثمين ينتسبون إلى
قبيلة لمتونة إحدى بطون صنھاجة ،وكانت لمتونة تتولى رئاسCة سCائر قبائCل مسCوفة،
ومسراته ،ومداسة ،وجدالة ،ولمطة ،وغيرھا ،ثم آلCت الرئاسCة إلCى قبيلCة جدالCة علCى
عھد األمير يحيى بن إبراھيم الجدالي).(2
صCCا بقبيلCCة لمتونCCة ثCCم توسCCع
ويبCCدو أن إطCCالق اسCCم ال ُم َل َّثم Cين فCCى بدايتCCه كCCان خا ًّ
وأصبح شعارً ا لكل من حالف لمتونة ودخل تحت اسم سيادتھا.

 -سبب تسميتھم:
وأ َّما سبب تسميتھم فقد وردت أقوال كثيرة فى سبب تسميتھم بذلك ،منھا :إن أجCدادھم
ِمCن ِح ْم َيCر كCCانوا يتلثمCCون لشCCدة الحCCرِّ  ،ويCذھب إلCCى ھCCذا الCCرأى َم َ◌ن ظCCنَّ إن أصCCل قبائCCل
صCCنھاجة يرجCCع إلCCى الھجCCرات القديمCCة مCCن المشCCرق ألسCCباب متعCCددة ،منھCCا اقتصCCادية،
وسياسية.
ومنھا :أ َّنھم آمنوا بالرسول × وكانوا قلة فاضطرُّ وا للھرب لما غلCبھم أھCل الكفCر
َّ
فتلث ُم Cوا بقصCCد التمويCCه ،وقيCCل :إن طائفCCة مCCنھم أغCCارت علCCى ع Cدو لھCCم فخCCالفھم إلCCى
مCCواطنھم وھ Cى خاليCCة إال ِم Cن النسCCاء واألطفCCال والشCCيوخ ،فCCأمر الشCCيو ُخ النسCCا َء بCCأن
َّ
ويتلث َم َن ،ففر األعداء وھكذا اتخذوا اللثام سنة يالزمونه وارتقCى
لباس الحرب
يرتدين
َ
) (1انظر :دولة المرابطين فى المغرب واألندلس ،د .سعدون عباس ص ).(13-12
) (2انظر :تاريخ المغرب واألندلس فى عصر المرابطين ،د .حمدي عبد المنعم ،ص ).(27
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عندھم إلى مستوى رفيع فى حياتھم وأعرافھم ومما قيل فى اللثام:
وإن انتمCCCوا صCCCنھاجة فھُ CCCم ھُ CCCم
َقوم لھCم درك العCال فCى حميCر
لمCCا َحCَ Cو ْوا إحْ Cَ Cر َ
از ُك َّ Cل فضCCيلة

CCب الحيCCCا ُء علCCCيھ ُم َّ
فتلثمCCCوا
غلَ C

)(1

 -موطن الملثمين:
سكن ال ُم َل َّثمون الصحراء الكبرى الممتدة من غدامس شر ًقا إلى المحCيط األطلسCى
غربًا ،و ِمن جبال درن شماالً إلى أواسط الصحراء الكبرى جنوبًا.
ولم تكن ھذه األمCاكن والمCواطن تجCرى بھCا أنھCار دائمCة ،وكانCت قليلCة األمطCار
وأحيا ًنCا ُتحَ Cبسُ عنھCا األمطCCار لسCCنوات عديCدة؛ فيتعCCرض سCكانھا للمجاعCCة فيرتحلCCون
لطلCCب المCCاء والكCCأل ،فتفرقCCوا حCCول الواحCCات الصCCغيرة فCCى تلCCك الصCCحارى الممتCCدة
وكونوا قرى بدائية تتماشى مع ظروف حياتھم الرعوية).(2
األطرافَّ ،

 -حيا ُتھم االقتصادية:
Cوزع ال ُم َل َّثم Cون حCCول الواحCCات ً
تَّ C
ص Cة
بحثCCا عCCن الميCCاه وعملCCوا فCCى الزراعCCة وخا َّ
زراعة الشعير الذى ينبت فCى األرض الفقيCرة ويكفيCه قليCل مCن المCاء ،وقCد ازدھCرت
زراعته فى منطقة أزكى التى تسكنھا قبيلة لمتونة.
وكCCCان النخيُ CCCل ِمCCCن أھCCCم أشCCCجارھم ،وكانCCCت مدينCCCة سجلماسCCCة مCCCن أھCCCم واحCCCات
الصحراء عمرا ًنا بشجر النخيل ،واستفاد ال ُم َل َّثمCون مCن ظCل أشCجار النخيCل؛ فزرعCوا
البطيخ والقرع والكوسى والقثاء ،وشھدت بعCض الواحCات زراعCة الCذرة ،وازدھCرت
فى واحCة سجلماسCة زراعCة القطCن وقصCب السَُّّ Cكر .وكانCت وسCيلة الزراعCة فCى تلCك
الواحات الصحراوية المحراث البدائى الذى تجرُّ ه الجمال.
وكانت تلك القبائل تھتم بتربية الحيوانات للحصول على قCوتھم ولكCى يسCتعملوھا
فى تنقالتھم ،ومن أھم الحيوانات التى اھ َتمُّوا بھا اإلبCل ،والتCى كCانوا يشCربون ألبانھCا
ويأكلون لحومھا ويستفيدون من أوبارھا وجلودھا لصناعة العباءات واأللبسة والنعال
وأسقف البيوت الصغيرة.
وكذلك اھ َتمُّوا بتربية البغال والحمير الستخدامھا فى النقل المحلي).(3
واھ َت ُّمCCوا بتربيCCة المواشCى ِمCن بقCٍ Cر وغCCنم ومCCاعز السCCتعمال ألبانھCCا ولحومھCCا فCCى
غذائھم ،وجلودھا وأصوافھا فى لباسھم ،واھ َتمُّوا بتربية النحل للحصCول علCى العسCل
والشمع ،وقد مارسوا الصيدَ وخاصة صيد البقر الوحشي.
وازدھCCCرت الصCCCناعات المحليCCCة لالكتفCCCاء الCCCذاتي ،وتطCCَّ Cورت فCCCى الكCCCم والنCCCوع
الصناعات المنزلية ،وكذلك األدوات الحربية التى ازدھرت بسبب الحروب المسCتمرَّ ة
بين ال ُم َل َّثمين وجيرانھم الوثنيين من السودان وغانا ،واھ َتمُّCوا بصCناعة السCروج ولجCم
) (1انظر :وفيات األعيان )ج.(130/7
) (2انظر :دولة المرابطين فى المغرب واألندلس ،ص ).(13
) (3انظر  :دولة المرابطين ،ص).(15
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الخيل ،وازدھرت الصناعات الغذائية فاستخرجوا الزيت من ثمر الفرتى وذلك بعصر
قشCCره ،واسCCتعملوه فCCى طھ Cى الطعCCام وإنCCارة ال ُّس Cرج لCCيالً ،وكCCانوا يمزجونCCه بالرمCCل
ويطلCون بCه أسCطح المنCازل فيخفCف مCن شCدة الحCر ،ويمنCع تسCرُّ ب المCاء ،واشCتھرت
مدينة تارودانت بصناعة قصب السكر ،والمنسCوجات واأللبسCة مCن الصCوف والقطCن
والوبر ،وكانوا يصنعون من ثمار القرع أوانى يضعون فيھا الملح والبھارات.
و ِمن أھم المعادن فى بCالد ال ُم َل َّثمCين؛ الملCح ويكثCر فCى أوليCل وتفCاري ،واألخيCرة
تضم معظم مناجمه وھى علCى شCكل ألCواح ُي ِّ
قط ُع َھCا العبيCد وتحملُھCا الجمCال إلCى بCالد
السودان وغانا ،وكان الحمل الواحد يُباع فى أيواالتن بعشCرة مثاقيCل مِCن الCذھب ،أمCا
فى مالى فكان يُباع بعشرين مثقاالً ،وربما ارتفCع إلCى الثالثCين .كCان للملCح أھميCة فCى
حياتھم االقتصادية ،إذ كCانوا يقطعونCه قطعً Cا صCغيرة يقايضCون بCه كالCذھب والفضCة،
وكان الفائض من إنتاجھم الزراعى والصناعى يُص َّدر إلى خارج بالدھم).(1

 -أھمية موقع الملثمين:

كانت بCالد ال ُم َل َّثمCين الممCرَّ الوحيCد بCين األَ ْنCدَ لُس وأواسCط إفريقيCة؛ فكانCت تسCلكه
القوافCCل علCCى ثCCالث طCCCرق ،فCCالطريق األول وھCCو الطريCCCق السCCاحلى علCCى المحCCCيط
األطلسى ينطلق من أغادير مارً ا بنواكشوط حتى مصCبِّ نھCر السCنغال ،يقابلCه طريCق
داخلى غير بعيد عنه لجھة الشرق ھو طريق تارودانت أويل ،أما الطريق َّ
الثا ِنى وھو
األوسط فيمتد من أواسط المغرب إلى قلب الصCحراء حيCث بلCدان مCالى والنيجCر،يبCدأ
ھذا الطريق من سجلماسة ويمر بأزكى حتى أودغشت فى بالد النيجر.
والطريق الثالث واألخيCر وھCو طريCق الصCحراء يمتCد مCن السCودان الغربCى إلCى
أواسط الصحراء شر ًقا ،وال تخلو ھذه ُّ
الطرُ ق ِمن صCعوبات طبيعيCة ،فتحCرك الرمCال
يمح Cى معالمھCCا وتتعCCرض القوافCCل المCCارة بھCCا إلCCى مخCCاطر ال ُتحمCCد عقباھCCا ،ولCCذلك
احتاجت ھذه القوافل لل ُقصّاص مCن ال ُم َل َّثمCين لكCى يقCودوا القوافCل فCى تلCك الصCحارى
حتى تصل إلى بر أمانھا مقابل مبالغ مالية على المجھود الرائع العظيم.
ونشطت حركة التجارة بين إفريقيا الغربية وبالد المغرب واألَ ْندَ لُس بسبب الCدور
كونCCت حلقCCة االتصCCال
الريCCادى الCCذى قامCCت بCCه قبائCCل لمتونCCة ومسCCوفة وجدالCCة الت Cى َّ
الناجحة والمثمرة لألطراف المشاركةُ ،
وكثCرت األسCواق التجاريCة التCى تعCرض فيھCا
بضCCائع بCCالد األَ ْنCCدَ لُس والمغCCرب األقصCCى وبCCالد السCCودان الغرب Cى حيCCث يCCتم التبCCادل
بالتقCCايض،أو بالCCذھب والفضCCة علCCى حسCCب االتفCCاق بCCين المتبCCايعين ،ومCCن أشCCھر تلCCك
األسواق التى اشتھرت فى تاريخ البالد :أوغشت ،أغمات ،أسيال).(2

 -الحياة االجتماعية فى بالد الملـثمين:

وأدى ازدھار التجCارة فCى بCالد ال ُم َل َّثمCين إلCى ظھCور طبقCة مCن األثريCاء تجمعCت
لديھم أموال عظيمة بسبب نشاطھم التجCاري ،وعلCى رأس ھCذه الطبقCة األمCراء الCذين
استأثروا بالحكم وحCافظوا علCى مصCالحھم ،وكانCت ھCذه الطبقCة مسCتعدة لمقاومCة َمCن
يُھ ِّد ُد مصالحھا،أو يحاول انتزاع مكانتھا وثروتھCا وجاھھCا ،مسCتخدمين مCن أجCل تلCك
) (1انظر دولة المرابطين ،ص ).(16
) (2المصدر السابق  ،ص ).(18
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األھداف األساليب المشروعة والمُحرَّ مCة ،ويسCاندھم فCى ذلCك الفقھCاء المحليCون الCذين
ارتبطت مصالحھم بھم وأصبحت أطماعھم والسعى لتحقيقھا فوق أحكام .F
واحتكCCرت ھCCذه الطبقCCة األراض Cى الزراعيCCة فCCى الواحCCات ،وكCCذلك منCCاجم الملCCح
وقطعCان الماشCCية ،أى جميCCع مصCCادر الثCCروة ،وكانCCت تبنCى بيوتھCCا بطريقCCة تCCدل علCCى
ترفعھCCا عCCن سCCائر ال َّنCCاس ،ومعلCCوم لCCدى الدارسCCين والبCCاحثين فCCى تCCاريخ المُجْ َت َمع Cات
البشرية أنه عنCدما تظھCر طبقCة ذات ثCراء مفCرط ينCتج عنCه ظھCور طبقCة مCن الفقCراء
المدقعين فCى فقCرھم ،وھCذا مCا حCدث فCى المُجْ َت َمCع ال ُم َل َّCثم ،حيCث نجCد أن عامCة ال َّنCاس
أصCCابھم الفقCCر واضCCCطروا إلCCى االشCCCتغال برعCCى المواشCCى وبالعمCCCل فCCى األراضCCCى
الزراعيCCة ،ويCCؤدون الضCCرائب لألم Cراء واألعيCCان الCCذين اسCCتغلوھم اسCCتغالالً مشCCي ًنا،
وكانت طبقة الفقراء تتعرض للمجاعة فى سنوات الجفاف وكانت منازلھم من أغصان
األشجار و ُمغطاة بالجلود كاألكواخ.
وظھCCرت فCCى المُجْ َت َمCCع ال ُم َلCَّ Cثم كثCCرة العبيCCد الCCذين اس ُ Cتخدموا و ُس Cخروا للعمCCل فCCى
مناجم الملح ،وجلُّھم كCانوا أسCرى فCى الحCروب التCى نشCبت بCين ال ُم َل َّثمCين والCوثنيين،
وارتفع شأن العبيد فيما بعد؛فكانوا فرقة خاصة فى جيش المرابطين ،واشتھرت المرأة
ال ُم َل َّثمCة بالجمCCال ،وھCى سCCمراء اللCCون ،وبعCCض نسCCاء الطبقCCة العليCCا كانCCت لھCCنَّ منزلCCة
رفيعة فاقت منزلة الرجال فى بعض األحيان.
َّ
وانتشCرت عCCادات خبيثCCة فCCى المُجْ َت َمCCع ال ُم َلCCثم تتنCCافى مCCع تعCCاليم اإلسCCالم ،بCCل ھCى
عادات غارقة فى مستنقعات الجاھلية ،ومCن أبشCع ھCذه العCادات السCيئة الCزواج بCأكثر
مCCن أربCCع حرائCCر ،وعCCادة الزنCCى ،ومصCCادقة الرجCCل للمCCرأة المتزوجCCة بعلCCم زوجھCCا
وحضCCCوره ،وغابCCCت العقيCCCدة اإلسCCCالمية الصCCCحيحة عCCCن ذلCCCك المُجْ َت َمCCCع واضCCCطربت
تصورا ُته وانحرف عن الصراط المستقيم ،بعدما كان أجداد ھذا المُجْ َت َمع قد آمنوا با@
ر ًّبا وباإلسالم دي ًنا وبمحمد × نب ًّيا ورسوالً ،ونبذوا ديانتھم المجوسية القديمة ،بل كCان
أجداد ھذا المُجْ َت َمع دعاة إلCى  ، FورفعCوا لCواء الجھCاد  ،وخاضCوا حروبًCا فCى سCبيل
إعالء كلمة اإلسالم الخالدة التى وصلتھم بعد فتح األَ ْندَ لُس.
واشتھر ِمن ملوك ال ُم َل َّثمين بحرصھم على نشر اإلسالم وكسر شCوكة مCن يعاديCه
َ
الملCCك »تيولوثCCان بCCن تCCيكالن اللمتCCوني« الCCذى حCCارب القبائCCل الوثنيCCة ونشCCر بينھCCا
اإلسالم ،وبعد وفاته سنة 222ھـ خلفCه حفيCده اآلثCر الCذى دام حكمCه حتCى وفاتCه عCام
287ھـ ،فخلفه ابنه تميم الذى قتل عام 306ھـ920 /م على يد مشايخ صنھاجة.
وبعد ذلك افترقت كلمة ال ُم َل َّثمين ،وضاعت كثير من تعاليم الدين واسCتمرَّ شCتاتھم
مدة مائة وعشرين سنة الى أن قام باألمر األميCر محمCد بCن تيفCاوت اللمتCوني) (1الCذى
وحَّ دَ ھم ،وقد استشھد ھذا األمير بعد ثCالث سCنوات مCن حُ كمِCه علCى يCد الCوثنيين ،فقCام
باألمر بعده صھره األمير يحيى بن إبراھيم الجدالى الذى قاد َقومCه نحCو ديCن  FبعCد
رجوعه ِمن ِحجِّ ه ورحلته المشھورة.

***
) (1انظر :ابن أبي زرع ،روض القرطاس ،ص ) (746نقالً عن دولة المرابطين ص ).(19
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المبحث الثاني
األمير يحيى بن إبراھيم )الزعيم السياسي(
كان األمير يحيى بن إبراھيم ً
رف عنCه مِCن شCجاعة
سيدا مطاعً Cا فCى َقومCه ِلمCا عَُ C
وكرم وجود ومقدرة قيادية عالية ،واشتھر برجاحة عقلCة ونفCاذ بصCيرته وسCداد رأيCه
وحرصه على ھداية َقومه.
ً
قاصCدا بيCت  FالحCرام ،ألداء فريضCة
خرج ھذا األمير الجليل من ديار ال ُم َل َّثمين
)(1
الحج تار ًكا الحكم البنه إبراھيم عام 427ھـ 1035 -م .
Cرن الحCCج بطلCCب العلCCم ،وبعCCد أداء الفريضCCة ،انطلCق األميCCر
وكانCCت العCCادة أن يقتَ C
يحيCCى يبحCCث عCCن المعرفCCة فCCى مCCدارس المغCCرب الفقھيCCة طال ًبCCا للعلCCم إلرواء روحCCه
ْ
ورمCت بCه أقCدارُ
الظمأى إلى نور المعرفة اإلسالمية التى اندرست معالمھا فى بالده،
 Fفى َح َل َق ِة إمام المغرب فى زمانه فى مدينة القيروان »اإلمام أبCو عمCران الفاسCي«
الذى تعلَّقت نفسُ األمير يحيى بتعاليمه وفقھه ،وعرض نفسه على اإلمام أبى عمCران
الفاسى الذى ورث زعامة المدرسة المالكية التCى انتصCرت علCى الھيمنCة اإلسCماعيلية
العبيدية الباطنية الرافضية ،واستر َّدت حريتھا كاملة بعد جھادھم المريCر الCذى أصCبح
َمعْ َلمًا من معالم أھل السنة فى ال َّش َمال اإلفريقي.
ب الشيخ أبو عمران باألمير يحيى لما لمسCه فيCه مCن حبCه للخيCر وحرصCه
وأ ُع ِج َ
على التعلم ،وتحدث إليه األمير عن سوء األحوال االجتماعية فى بالده ،وجھل قبائلھا
بأصول الدين وفروع الشريعة ،وطلب من أبى عمران أن يبعث معه أحد طلبته لCيعلم
َقومه أصول الفقه والشريعة اإلسالمية).(2
اريخ ،أن أبا عمران الفاسى ھو الذى وضع الخطوط األولى
وتذكر بعض كتب ال َّت ِ
مع َّ
الزعِ يم يحيى بن إبراھيم لقيام دولة صحراوية سنية فى المغرب على أسCس دينيCة
صCCحيحة ،كCى تسCCتطيع القضCCاء علCCى الفوضCCى السياسCCية والدينيCCة التCى كCCان المغCCرب
يتخبط فيھا منذ سنوات عديدة ،وفى ذلك يقول صاحب كتCاب »بعCض مشCاھير أعيCان
فاس فى القديم«:
»ولما اجتمع أبو عمران مع يحيى بن إبراھيم ،ندبCه إلCى قتCال برغواطCة ،وقتCال
زناتة على ما صدر مCنھم مCن الظلCم ،واسCتنزال رؤسCائھم مCن الواليCة ،فوعCده يحيCى
بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCالنھوض
إلى ذلك« ).(3
وكان يحيى بن إبراھيم حريصً ا على أخذ فقيه وعCالم معCه إلCى َقومCه ،ورأى أبCو
عمران الفاسى ِمن أجل تحقيق األھداف التى رسموھا ،أنه البَُّ Cد مCن المCرور بمراحCل
ضCCرورية فCCى بنCCاء الدولCCة المنشCCودة ،مCCن مرحلCCة التعريCCف بCCالمنھج وتكCCوين أفCCراده
) (1انظر :دولة المرابطين ،ص ).(19
) (2انظر :تاريخ المغرب واألندلس فى عصر المرابطين ،ص ).(38
) (3انظر :فى تاريخ المغرب واألندلس ،د .أحمد العبادي ،ص ).(271
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وتCCربيتھم عليCCه ،وتنفيCCذ السياسCCة المرسCومة بعCCد التكCCوين للوصCCول إلCCى مرحلCCة ال ُقCَّ Cوة
وال َّتمكين.
فأحCCال أبCCو عمCCران أميCCر ال ُم َل َّثم Cين علCCى تلميCCذ لCCه فCCى بCCالد السCCوس فCCى أقصCCى
المغرب ،وھو الفقيه وجاج بن زلCوا اللمطCي ،الCذى كCان يقCيم فCى ربCاط ھنCاك بمدينCة
نفيس يسمى دار المرابطين ،ومن ھذا الرِّ َباط أرسCل وجCاج صCحبة ھCذا األميCر الفقيCه
عبد  Fبن ياسين الجزولى ليفقه ھؤالء الصحراويين فى أمور دينھم.
وكان يحيى بن إبراھيم بجانب تفكيCره فCى إخCراج َقومCه مCن ُّ
الظلُ َمCات إلCى ال ُّنCور
َّ
يفكر فى إنقاذ َقومه من الھيمنCة الزناتيCة الظالمCة ،التCى كانCت قبائCل صCنھاجة ال ُم َلثمCة
تعانى من جورھا وقسوتھا وإذاللھا وإھانتھا.
لقد رأى األمير يحيى أن طريق عزة َقومCه فCى تمسCكھم باإلسCالم الصCحيح ،وقCد
الحظ األمير يحيى بCن إبCراھيم أن كَّ Cل َمCن حرَّ كCوا القبائCل البربريCة وھيأوھCا إلنشCاء
الCدول ،كCانوا جميعً CCا مCن المتحمسCCين مِCن علمCCاء الCدين ،أو أصCCحاب الCدعوات الدينيCCة
سواء كانت خارجية بدعية ،أو إسماعيلية كفرية ،أو إدريسية مالكية ،مِCن أمثCال :أبCى
الخطاب عبد األعلى بن السمح المعافرى الخCارجي ،وأبCى عبCد  FالشCيعى البCاطني،
وإدريس بن عبد  Fبن الحسن ابن على بCن أبCى طالCب ،حتCى برغواطCة ذات الديانCة
الشCCركية المجوسCCية اليھوديCCة تز َّع َمھCCا رجCCل ي َّ Cدعى أنCCه ِم Cن أھCCل العلCCم ،وھCCو ميسCCرة
الفقيCCر ،وحتCCى قبيلCCة غمCCCارة تزعمھCCا صCCالح البرغCCواطى الCCCذى زعCCم أنCCه »صCCCالح
المؤمنين« الذى ورد ذكره فى القرآن).(1
لھذه الجولة التاريخيّة التى َمرَّ ت فى ذاكرته حرص على االھتمام بالشيخ عبد F
ياسين الرجل الفقيه العالم السنى ليعلم َقومه ويزكيھم ويفقھھم.
كما كان األمير يحيى بن إبراھيم يخشى من خطCر الجنCوب ويھCت ُم بCدعوة القبائCل
الوثنية لإلسالم.
وبدأ األمير يحيى فى شق طريقه المليء باألشواك من أجل إنقاذ َقومه وإعزازھم
فى الدنيا واآلخرة ،ورجع إلCى أھلCه وعشCيرته ومعCه الرجCل الربَّCانى والفقيCه المCالكى
والمربCى الصCCبور والCَّ Cزعِ يم الCCدينى اإلمCCام عبCCد  FياسCCين ،وقبCCل الCCدخول فCCى سCCيرته
نترجم لإلمام السنى المالكى سيد القيروان فى زمانه.
***

) (1انظر :معالم تاريخ المغرب واألندلس ،د .حسين مؤنس ،ص ).(160
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المبحث الثالث
أبو عمران الفاسي
مھندس الخطوط العريضة
لدولة المرابطين )  ھـ   -ھـ(
ذكر القاضى عياض فى »ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مCذھب
مالك« ترجمة أبى عمران الفاسى فقال» :ھو موسى بن عيسى بن أبى حاج بCن ولCيم
بن الخير َ
الغ َفجُ ومي ،و َغ َفجُ وم فخذ من زناتة من ھوارة ،وأصله من فCاس ،وبيتCه بھCا
)(1
بيت مشھور ،يعرفون ببنى أبى حاج ،ولھم عقب ،وفيھم نباھة إلى اآلن« .

 -شيوخه:
تف َّقه بالقيروان عند أبى الحسن القابسي ،وسمع بھا من أبCى بكCر الCدويلي ،وعلCى
بن أحمد اللCواتى السوسCي ،ورحCل إلCى ُقرْ ُ
ط َبCة ،فتف َّقCه بھCا عنCد أبCى محمCد األصCيلي،
وسمع الحديث من أبى عثمان سعيد بCن نصCر ،وعبCد الCوارث بCن سCفيان ،وأحمCد بCن
قاسم ،وغيرھم ،ثم رحل إلى المشرق ،فحج ودخل العراق ،فسCمع مCن أبCى الفCتح ابCن
أب Cى الفCCوارس ،وأبCCى الحسCCن علCCى بCCن إبCCراھيم المسCCتملي ،وأبCCى الحسCCن الخضCCر،
وغيرھم من العراقيين) ،(2ودرس األصCول علCى القاضCى أبCى بكCر البCاقالني ،وسCمع
بالحجاز من أبى الحسن بن أبى فراس ،وأبى القاسم السقطي ،وبمصر من أبى الحسن
ابCن أبCى جCدار ،وأحمCد بCCن نCور القاضCي ،ثCم رجCCع إلCى القيCروان ،وسCكنھا ،وأصCCبح
سيدھا المطاع ،وأقبل عليه طالب العلم من كل صCوب ،وطCارت فتاويCه فCى المشCرق
والمغCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرب ،واعتنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى
ال َّناس بقوله).(3

 -أثره وتالميذه:
ابتدأ نشاطه العلمى سCنة 402ھCـ ،حCين عCاد مCن المشCرق ،فقCد جلCس للطلبCة فCى
المسجد ،وفى داره أيضً ا ،وسرعان مCا عُCرف قCدره ،واشCتھرت إمامتCه ،وطCار ذكCره
فى اآلفاق ،وقد خلف اإلمام القابسى المتوفى سنة 403ھCـ ،فCى نشCر علCوم السCنة فCى
إفريقية ورئاسة العلم بھا ،ورحل إليCه ال َّنCاس مCن األقطCار لسCماع مروياتCه واسCتجازه
من لم يستطع االجتماع به).(4
وكان يجلس فى حلقته العِل ِميَّة من بعد صCالة الصCبح إلCى صCالة الظھCر ،يحCدثھم
ويملى عليھم ،ويقرأ لھم» ،فال يتكلم بشيء إال ُكتب عنه إلى أن مات«.
وكCCان يحCCCد ُ
CCاريخ الكبيCCCر« لCCCه أيضً CCCا ،و»تصCCCحيف
ث بصCCCحيح البُخCCCارى و »ال َّتِ C
الم َُح ِّدثِين« للدارقطني ،وكان يح ّدث كذلك بمصنفاته فى الحديث والرجال والفقه ،وقCد
) (1ترتيب المدارك ،الطبعة المغربية) ،ج.(244-243/7
) (2المرجع السابق.
) (3انظر :مدرسة الحديث فى القيروان )ج.(766-765/2
) (4انظر :مدرسة الحديث فى القيروان) ،ج(766-765 /2
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انتشرت روايتھا فى األَ ْندَ لُس أيضً ا عن طريق تالميذه من أھلھا).(1
وكان متضلعً ا فى كCالم الCرواة جرحً Cا وتعCديالً ،ومعرفCة سCيرھم ووفيCاتھم وغيCر
ذلك.
وكان العامة من أھل القيروان خصوصً ا يرجعون إليه فيما يلم بھم ويستفتونه.
كمCCCا كCCCان الموفCCCدون فCCCى مھمCCCات سياسCCCية إلCCCى القيCCCروان يسCCCألونه ويسCCCتفتونه
ويستفيدون من علمه.
وكان له اھتمام بالبالد البعيCدة ويرسCل إليھCا مCن ي َقCوم بنشCر العلCم كمCا حCدث فCى
اھتمامه بصحراء المغرب ،وما نتج عCن ذلCك االھتمCام مCن قيCام دولCة المCرابطين فCى
تلك المناطق النائية).(2
وقCCد تتلمCCذ عليCCه عCCدد كبيCCر مCCن ال َّنCCاس مCCن أھCCل إفريقيCCة والمغCCرب ،واألَ ْنCCدَ لُس،
وصقلية ،قال الذھبي» :تخرَّ ج بھذا اإلمام خلق من الفقھاء والعلماء«).(3

 -ثناء العلماء عليه:

قال تلميذه الحافظ حاتم الطرابلسCي» :لقي ُتCه بCالقيروان فCى رحلتCى سCنة 402ھCـ،
وكCCان ِمCن أحفCCظ ال َّنCCاس ،وأعلمھCCم وكCCان جمCCع حفCCظ المCCذھب المCCالكي ،وحفCCظ حCCديث
النبCى × ،والمعرفCCة بمعانيCCه ،وكCCان يُقCCرئ بالسCCبعة ،ويُجودھCCا مCCع المعرفCCة بالرجCCال،
والمعدلين منھم والمجرحين.(4) « . . .
وقال الذھبي» :اإلمام الكبير العالمة عالم القيروان . . .أحCد األعCالم . . .تخCرَّ ج
به خلق من الفقھاء والعلماء«).(5
وقCال أبCو بكCCر البCاقالنى ألبCى عمCران الفاسCي» :لCCو اجتمعCت فCCى مدرسCتى أنCCت
وعبCCد الوھCCاب بCCن نصCCر -وكCCان إذ ذاك بالموصCCل – الجتمCCع فيھCCا علCCم مالCCك :أنCCت
تحفظه ،وھو ينصره لو رآكما مالك لسر بكما«).(6

 -شعره:
عنCدما كتCب محمCCد بCن علCى الطبنCى أبيا ًتCا مCCن الشCعر وأرسCلھا إلCCى أبCى عمCCران
الفاسى بمناسبة العزم على الذھاب إلى بيت  Fالحرام ،أجاب أبو عمران الفاسى بھذه
األبيات:
وصCCCان نفسCCCك بCCCالتكريم موالھCCCا
ح َّي Cاك ر ُّب Cك ِم Cن خ ٍّ Cل أخ Cى ثقCCة
ِمCCCن كِّ CCCل غCCCم وشCCCان ال يوفقھCCCا

فھCCCو العلCCCيم بمCCCCا يبديCCCه موالھCCCCا

وال أضاع لھCا الCرَّ حمن حرمتھCا

وقولھCCCCCCا إن تسCCCCCCر ودعتCCCCCCك F

) (1المرجع السابق.
) (2المرجع السابق.
) (3سير أعالم النبالء )ج.(546/17
) (4ترتيب المدارك )ج (246/7الطبعة المغربية.
) (5سير أعالم النبالء )ج.(456-545/17
) (6ترتيب المدارك )ج(246/7
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 FيجمعنCCCCCا مCCCCCن بعCCCCCد أوبتنCCCCCا

ويؤتنCCا مCCن وجCCوه البCCر أسCCناھا

ھذه ترجمة موجزة لواضع الخطوط العريضة لدولة المرابطين.
و ُتوفى  -رحمه  - Fسنة ثالثين وأربعمائة من الھجرة.

***

) (1المصدر السابق )ج.(52/7
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)(1

المبحث الرابع
الزعيم الدينى لدولة المرابطين
عبد  Fبن ياسين
ھCو عبCCد  FبCCن ياسCين بCCن مكCCوك بCCن سCير بCCن علCى الجزولCي ،أصCCله مCCن قريCCة
»تماماناوت« فى طرف صحراء غانة).(1
درس علCCى فقيCCه السCCوس وجCCاج بCCن زلCCوا ،رحCCل إلCCى األَ ْنCCدَ لُس فCCى عھCCد ملCCوك
الطوائف وأقام بھا سبع سنين) ،(2واجتھد فى تحصيل العلوم اإلسالمية ،ثم أصCبح مِCن
خيرة طالب الفقيه وجاج بن زلوا فعندما طلب أبCو عمCران الفاسCى مِCن تلميCذه وجCاج
ابCCن زلCCوا أن يرسCCل مCCع يحيCCى بCCن إبCCراھيم فقي ًھCCا عال ًمCCا دي ًنCCا تق ًيCCا مرب ًيCCا فاض Cالً وقCCع
االختيار على عبد  Fبن ياسCين الصCنھاجى الCذى كCان عالمًCا بتقاليCد َقومCه وأعCرافھم
وبيئتھم وأحوالھم.
ودخل عب ُد  Fبن ياسين مCع يحيCى بCن إبCراھيم فCى مضCارب ومCواطن ومسCاكن
ال ُم َل َّثمين من قبيلة جدالة فى عام  430ھـ1038 /م فاستقبله أھلُھا واستمعوا له ،وأخذ
يعلمھم ،فكان تعلي ُمه باللغة العربيCة لطلبCة العلCم ،واإلرشCاد الCدينى للعامCة بلھجCة أھCل
الصحراء البربرية.
القى عبد  Fبن ياسين كثيرً ا من الصعوبات ،فقد وجد أكثCر ال ُم َل َّثمCين ال يصCلون
وال يعرفون من اإلسCالم إال اسCمه ،وعCم الجھCل علCيھم ،وانحرفCوا عCن معCالم العقيCدة
الصCCحيحة وتلوثCCت أخال ُقھCCم وأحكCCام ديCCنھم ،واصCCطدمت تعاليمCCه بمصCCالح األمCCراء
واألشراف ،فثاروا عليCه ،وكCادوا يقتلCوه ،إال أنCه تCرك قبيلCة جدالCة ،وانتقCل إلCى قبيلCة
لمتونة ،و ِمن ث َّم اختار رباطه المشھور على مصب نھر السنغال ،بعCد انتشCار صCيته،
وتعلُّق ال َّناس به ،فھرعوا إليه ليربيھم وينظمھم ويعلمھم.
Cاريخ نسCتطيع أن نقCول :إن عبCد  FبCن ياسCين – رحمCه -F
و ِمن خالل ُكتب ال َّت ِ
نجح فى رسالته الدعوية ألسباب ُمھمَّCة يجCب أن يعر َفھCا الCدعاةُ إلCى  ،Fأال وھCى مCا
وھبCCه ِ Fم Cن صCCفات فطريCCة ،وم Cا اكتسCCبه فCCى حياتCCه مCCن صCCفات عقليCCة ،وصCCفات
حركية.

ص َفات الفطرية التى ظھرت لى من سيرته:
أ -و ِمن أھم ال ِّ
 -الCCذكاء :فكCCان -رحمCCه  -Fعميَ C
Cق الفھCCم ،صCCاحب حجCCةُ ،يقCCيم الCCدليل علCCى

خصومه من الفقھاء ،والمحليين الذين تحالفوا مCع األمCراء واألعيCان للقضCاء عليCه أو
طرده.
واختياره لمكان أنسب لتربية أتباعه وتعليمھم يدل على ذكائه وبعد نظره ،ويظھر
ذلCCك فCCى حروبCCه الت Cى خاضCCھا لتوحيCCد القبائCCل الصCCنھاجية ،ثCCم انتقالCCه للقضCCاء علCCى
والتصور.
المخالفين له فى المنھج والمعتقد
ُّ
) (1دولة المرابطين ،ص ) (21نقالً عن البكري المغرب ،ص ).(165
) (2ابن الخطيب ،الخلل ،ص ).(191
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 -الشجاعة :حيث إنCه دخCل الصCحراء داعيًCا إلCى  FتعCالى مCع إن غيCره مِCن
تالميذ أبى عمران الفاسى اعتذروا وكذلك من تالميذ وجاج بن زلوا.
َ
وامتاز بشجاعة وصالبة عظيمة فى دعوته وأمره بالمعروف ونھيه عن المنكCر،
وفى جھاده حتى إنه استشھد فى إحدى معاركه ضد أعدائه.
فكان ُ
اعة ،أال وھCى الصَّCراحة فCى
Cج َ
شجاعً ا عظيم االحتمال ،ومCارس أفضَ Cل ال َّش َ
ِّ
الحق ،وكتمان السرِّ إذ إنه كان قد خطط مCع يحيCى بCن إبCراھيم المراحCل العِل ِميَّCة ولCم
يتسرَّ ب منھا شيء ألعدائه حتى أخذت حيز التنفيذ.
اعة فCCى الحCCق وفCCى ميCCادين القتCCال بالنسCCبة للمُسْ Cلِم تCCد ُّل علCCى ُقCَّ Cوة عقيدتCCه
Cج َ
وال َّشَ C
التصور وانحراف المنھج ،ومCن المعلCوم أن صCفاء العقيCدة يرفCع
وسالمتھا من َغبش
ُّ
اعة ،ويلھب المشاعر ،ويذكى الروح ،ويCربط الفCؤاد وينCور العقCل،
الھمة وينمى ال َّش َج َ
ويو ِّسعُ المدارك ،والعاملون فى الدعوة إلCى  FينبغCى علCيھم أن يكونCوا شCجعا ًنا فھCى
منه وإليه.
"  _ ->T$ %7^9! 5 _ + -` 5
 J  5 F>  -  . T E
 :?- 89 E
قCال تعCالى :?- 5 B  ]T  A8-1 :
a - ?,2
 /
=
= a -$
b - -c
 ! -,:;-$ d U 5 B 2
2
   5 8 L e
=  $
= b -  4 fK   ?!! -, 7  > - 5  7!$
] C5L Z L eآل عمران.[174-173 :
 $>V
وحامCCل ديCCن  FينبغCى أال يسCCتكين ،وال يجCCبن ،وال يخCCور عزمCCه؛ ألنCCه صCCاحب
رسالة ُمق َّدس ٍة ِمن عند العليم الحكيم ،سار على نھجھا رسل ِ Fمن قبل ،فنصرھم ،F
وانتقم ِمن عدوھم.
قال الشاعر:
ثCCCCم ترضCCCCى بعCCCCده أن تسCCCCتكينا
إن نفسً CCCا ترتضCCCى اإلسCCCالم دي ًنCCCا
أو ترى اإلسالم فCى أرض مھي ًنCا

ثم تھوى العCيش نفCس لCن تكونCا
)(1

فى عداد المُسْ لِمين العظماء
وكم نحن محتاجون إلى شجاعة الدعاة إلى َ Fمن أمثال الفقيه عبد  Fبن ياسCين
َ
ونCدمغ ال ُّشُ Cبھات الخادعCة بCالنورين
ونزيCل بھCا المنكCرات الظCاھرة،
لندك بھا الباطلِ ،
كتاب  Fوسنة رسوله ×.
قال الشاعر:
CCCCفان
وإذا اضCCطررت إلCCى الجCCدال ولCCم
لCCCCCك مھر ًبCCCCCا وتالقِ CCCCC
ت الصِ C
تجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
فاجعCCCCل كتCCCCاب  Fدرعً CCCCا سً C
Cرع سCCيفك وابCCد فCCى الميCCدان
CCCابغا
والشَ C
والسCCCCCنة البيضCCCCCاء دونCCCCCك جُ نCCCCCة

واركب جواد العزم فCى الجCوالن

) (1انظر :الصفات الالزمة للدعاة ،أحمد القطان ،جاسم المھلھل ،ص ).(20
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واثبت بصبرك تحت ألوية الھدى

فالصCCCCCبر أوثُ C
CCCCق ُعCCCCCد ِة اإلنسCCCCCان

ِّ
الحCCق ُكَّ CCل معانٍ CCد
واطعCCن بCCرمح

CCCCCCCCCCCCCارس الطعCCCCCCCCCCCCCCان
@ درُّ الفC
ِ
)(1

صْ C
CCCدق حملCCCCة
واحمCCCCل بسCCCCيف ال ِّ
مخلCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCص
وكم نحن محتاجون للدعاة الCذين يتوغلCون فCى مCواطن القبائCل التCى ابتعCدت عCن
إسالمھا ودينھا وإيمانھا ،ليقودوھا ِمن جديد إلى دعCم حركCة اإلسCالم المعاصCرة التCى
استھدفھا ك ٌّل ِمن النصارى واليھود والمالحدة الحاقدين.
ص َفات التى ظھرت لى فى سيرة عبد  Fبن ياسين أنه كان
 -المھابة :ومن ال ِّ
ً
شديدا ،فمن األدلCة علCى َّقوتCه البدنيCة ،خوضCه الحCروب بنفسCه وتق ُّدمCه فCى
مھيبًا قويًا
ميدان الفروسية بل جعل مCن منھجCه الCذى ربCى عليCه أصCحابه فCى ھCذا الجانCب قولCه
= C5 > :$. $
b - :$.  ! ,_; !  g
تعCالى - h 4$ *K :T> 4 56 \6U - :4 5 B  -$3.0$1 :
]األنفال.[60 :
)(2
وف َّسر الرسول × ال ُق َّوة  -فى ھذه اآلية بالرمى بقوله، «i4- *:>- 9 #0» :
والرمية إن لم تخرج من ساعد قوى ومتين فھى ال ُتح ِّق ُق الھدف المطلوب ،وفى السنة
نجCCد ال ُقCَّ Cوة البدن َّي َ Cة القCCت ً
حظ Cا وافCCرً ا ،فالرسCCول × ھCCو أقCCوى األقويCCاء ،وكCCان ُيشCCجِّ ع
أصحابه على اكتساب ھذه الصفة ،بل رُ َّبما كان يباريھم ،ويصCارعھم ،ويسCابقھم،
وكما تحدثنا السCيرة عCن ذلCك ،يCروى مCرة أنCه تسCابق × مCع عائشCة رضCى  FعنھCا
فسبقھا مرَّ ة ،ثCم سCبقته مCرَّ ة ،وكCذلك تحCدثنا السCيرة عCن مصCارعته × ألحCد أصCحابه
فصرعه.
ومرَّ × على صبيان يرمCون بالسCھام؛ فأخCذ يرمCى معھCم ويشCجعھم ويCذكى فCيھم
اعة وال ُق َّوة ،ويقول» :ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميًا«).(3
روح البطولة وال َّش َج َ
وھذه اآلية واألحاديث الفعليCة كانCت مCنھج عبCد  FبCن ياسCين وأصCحابه ،ولCذلك
تظھر لنا صالبة و ُق َّوة أتباعه فى ميادين القتال.
القرآن لل ُق َّوة عام يشمل كل أنوع ال ُق َّCوة ،قCال السCعدى – رحمCه  – FفCى
ومفھوم
ِ
ُ
تفسير قوله تعالى C*K :T> 4 56 \6U - :41 :أي» :كل ما تقدرون عليه ،من الق َّوة العقليCة،
والبدنية ،وأنواع األسلحة ،ونحو ذلك«.
فدخل فى ذلك أنواع الصCناعات التCى تعمCل فيھCا أصCناف األسCلحة واآلالت ،مCن
المCCCدافع والرشاشCCCات والبنCCCادق ،والطيCCCارات الجويCCCة ،والمراكCCCب البريCCCة والبحريCCCة،
وال ِق Cالع ،والخنCCادق ،وآالت الCCدفاع ،والCCرأى والسياسCCة ،التCCى بھCCا يتقCCدم المُسْ CCلِمون،
اعة ،والتدبير«).(4
ويندفع عنھم بھا شرُّ أعدائھم ،وتعلم الرمى وال َّش َج َ
CCCCCCCCر جبCCCCCCCCCان
متجCCCCCCCCCر ٍد @ غيِ C

) (1نونية أبي عبد  Fالقحطاني ،ص ).(39
) (2رواه مسلم رقم ).(910
) (3رواه البخاري فتح الباري) ،ج.(431/6
) (4انظر :الصفات الالزمة للدعاة ،ص ).(22

18

لقد جمع عبد  Fبن ياسين – رحمه  -Fمن ال ُق َّوة الفكرية أنواعً ا متعددة؛ من ُق َّوة
اإلدراك ،و ُق َّوة الصبر ،و ُق َّوة العلم ،و ُق َّوة التلقي ،وغيرھا من القوى.
ومCCن ھنCCا يتضCCح لنCCا حاجCCة العCCاملين فCCى الحركCCة اإلسCCالمية إلCCى ھCCاتين ال ُقCَّ Cو َتيْن،
البدنية والعقلية وجميع أنواع القوى الفكرية لتوظيفھا فى الدعوة إلى .(1)F
ولقد أشار القرآن الكريم إلى قيمة ال ُق َّوة العقلية الفكرية وإلى ال ُق َّوة البدنية فى بنيان
أمة مجاھCدة تحفCز للنھCوض بعCبء النضCال ،فCى سCبيل عقيCدتھا وحريتھCا ،وكCان مCن
صفات قائدھا أن  Fأعطاه ومنَّ عليه بھاتين ال ُق َّو َتيْن البدنية والعقلية ،قCال تعCالى891:
l
= ! -$ 5!  - k f( \2 j + -I$ 5 F>   j N\'-
] C5! 2البقCرة .[247:فبسCطة العلCم إشCارة إلCى
ال ُق َّوة العقلية ،وبسطة الجسم إشارة إلى ال ُق َّوة البدنيCة ،قCال الشCيخ حسCن البنCا – رحمCه
 – Fفى األصل األول من األصول العشرين :إن ال ُق َّوة تشمل ُق َّوة اإلنسان التى تجعله
قويًا فى نفسه وبدنه وعقله ،وعليه أن يباشر األسباب التى تجعله قويًCا ،أمَّCا ُق َّCوة نفسCه
فباإليمان ،وأمَّا ُق َّوة بدنه فبالرياضة والفروسية ونحوھا ،أما ُق َّوة عقله فبالعلم« ).(2
واإلنسان المُسْ لِم الذى وھبه  Fال ُق َّوة العقلية والفكرية والبدنية ال ينسى دائمًا ً
وأبدا
ُقCCَّ Cوة القCCCويِّ العزيCCCز الCCCذى أمCCCده بكCCCل خيCCCر وفCCCالح وصCCCالح ،ومCCCا سCCCوى ُقCCَّ Cوة F
فھى ُق َّوة ضئيلة ھزيلة ،مھما أوتيت من وسCائل الCبطش وال ُق َّCوة والتنكيCل ،فھCى بمثابCة
] C   -7   m,F?- nالعنكبوت.(3)[41:
خيوط العنكبوت  , m,-  _ $ 0 89$ 1:
قCCCال سCCCيِّد ُقطCCCب – رحمCCCه  – FفCCCى ظاللCCCه» :وإن أصCCCحاب الCCCدعوات ،الCCCذين
يتعرضCCون للفتنCCة واألذى واإلغCCراء واإلغCCواء لجCCديرون أن يقفCCوا أمCCام ھCCذه الحقيقCCة
الضCخمة ،وال ينسCCوھا لحظCة ،وھCCم يواجھCCون القCوى المختلفCCة المعاديCة ،التCى تحCCاول
َسحْ َقھم وإبادتھم ،كلھا خيوط عنكبوت فى حساب العقيدة الصحيحة«).(4
صَ CCCفات الفطريCCCة التCCCى تميCCCز بھCCCا الَّ C
CCزعِ يم الCCCدينى لدولCCCة
 -األمانCCCة :ومCCCن ال ِّ
المCCرابطين األمانCCة ،فحCCين وجCCد الفقيCCه عبCCد  FبCCن ياسCCين أن القلCCوب التفCCت حولCCه،
وأصCCبح اآلمCَ Cر النCCاھى فCCى قبائCCل ال ُم َل َّثم Cين ،لCCم ُينCCا ِفس األميCCر يحيCCى بCCن إبCCراھيم فCCى
َّ
يتدخل فى سُCلطات األميCر يحيCى مCع مقدرتCه
منصبه ،بل نجده لم يتجاوز حدوده ،ولم
على إزاحته وإبعاده من الطريق ليتبوأ الزعامة السياسية والدينية معً ا ،وھذا يد ُّل على
أمانCCة الداعيCCة الفقيCCه عبCCد  FبCCن ياسCCين ،واألمانCCة صCCفة مھمCCة للعCCاملين فCCى الحركCCة
اإلسالمية ،فھى ذات أنوار تشع على من حول الCدعاة إلCى  FفتجCذبھم لالنخCراط فCى
ميادين العمل اإلسالمى الواسعة والمحتاجة لكل جھد وشخص مخلص لھذا الدين.
واألمانCة تحتCCاج إلCى أشCCخاص أقويCاء لحملھCCا ،ومفھCوم األمانCCة فCى القCCرآن واسCCع
ً
جدا.
وقCCد وصCCف  FالمCCؤمنين الCCذين نCCالوا الفCCالح فCCى الCCدنيا واآلخCCرة وورثCCوا جنCCة
الفردوس بصفات منھا األمانة.
) (1المرجع السابق.
) (2انظر :رسالة التعاليم ،ص ).(10
) (3انظر :الصفات الالزمة للدعاة ،ص ) ،(22نقالً عن طريق الدعوة فى الظالل.
) (4انظر :الظالل :لسيد قطب ،نقالً عن الصفات الالزمة ألصحاب الدعوات ،ص ).(22
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قال تعالى] C- 5 _.B $ 5 B! ;74S 5 _  A8-$1:المؤمنون.[8 :
يقCCول سCCيِّد ُقطCCب – رحمCCه  – FفCCى تفسCCير ھCCذه اآليCCة» :وراعCCون ألمانCCاتھم
ً
أفرادا ،وراعون ألماناتھم وعھدھم جماعة ،واألمانات كثيرة فى عنق الفرد،
وعھدھم
وفى عنق الجماعة ،والجماعة المُسْ لِمة مسئولة عن أماناتھا العامة ،عن عھدھا مع F
تعالى ،وما يترتب على ھذا العھد من تبعات ،والنص يحمل التعبير ويدعه يشCمل كCل
أمانة ،وكل عھد ،ويصف المؤمنين بأنھم ألماناتھم وعھدھم راعون ،فھى صفة دائمة
لھم فى كل حين ،وما تستقيم حيCاة الجماعCة إال أن ُتCؤ َّدى فيھCا األمانCات و ُتر َعCى فيھCا
العھود«).(1
فعبد  Fبن ياسCين – رحمCه  – FاتصCف باألمانCة فعظCم شCأنه فCى نظCر أتباعCه
وفى تاريخ المُسْ لِمين؛ أل َّنه كان أمي ًنا فى نفسه ومع إخوته ،وحمل أمانة اإلسالم ،وبذل
كل ما فى وسCعه ،وتحCرَّ ك بمCنھج  FفCى دنيCا ال َّنCاس لتحكCيم شCرع  ،FفأكسCبته ھCذه
الصفة فى نفوس ال َّناس قبوالً.
 -الحيCCاء :والصCCفة الخامس Cة الفطريCCة الت Cى جُ بCCل عليھCCا عبCCد  FبCCن ياسCCين،
الحياء الذى ھو شCعبة مCن ُ
ب اإليمCان ،ويظھCر ذلCك جليًCا عنCدما طلCب شCيخه منCه
شَ Cع ِ
الذھاب مع يحيى ابن إبراھيم للدعوة فلم يعارض ولم يناقش بل استجاب لشCيخه ،كمCا
نالحظ ذلك فى سيرته مع يحيى بن إبCراھيم الCذى تملCك قل َبCه حCبُّ عبCد  FبCن ياسCين
وأسCCر فCCؤاده بإحسCCانه وكرمCCه وحرصCCه علCCى دعCCوة ال َّنCCاس لCCدين  ،FفعنCCدما عCCرض
األمير يحيى على عبد  Fبن ياسين ر َب ً
اطا فى ضفاف نھر السنغال أجابه عبد  FبCن
ِ
ياسCCين الCCذى كCCان عاز ًمCCا علCCى تCCرك جدالCCة ولمتونCCة؛ لمCCا أصCCابه مCCن عنCCتھم وظلمھCCم
وجCCورھم فCCى بدايCCة دعوتCCه لھCCم .وعCCرَّ ف العلمCCاء الحيCCاء فقCCالوا» :أصCCل االسCCتحياء
االنقباض عن الشيء واالمتناع منه خو ًفا من مواقعة القبيح«).(2
وقال الجنيد» :إن الحياء يتولد من مشاھدة النعم ورؤية التقصير«).(3
ص َ Cفات الرائعCCة الت Cى ي َّتصِ Cفُ بھCCا النCCبالء والشCCرفاء مCCن
فالحيCCاء مCCن المعCCانى وال ِّ
َّ
Cح ِابى الجليCCل أبCCو سCCعيد
ال َّنCCاس ،وكCCان الرسCCول × أشَّ Cد النCCاس حيCCا ًء ،وقCCد وصCCفه ال َّ
صَ C
ُ
درھا ،فCإذا رأى
الخدَ ريُّ
بقوله» :كان رسو ُل ِ
 × Fأشَّ Cد حيCا ًء مCن العCذراء فCى خِِ C
)(4
شي ًئا يكرھه َعرفناه فى وجھه« .
)(5
وقال رسول » :× Fالحياء ال يCأتى إال بخيCر«  ،ومCن الحيCاء غCضُّ البصCر،
وخفض الجناح ،وعدم رفع الصوت إال فى وجه الباطل.
فعلى العاملين فى الدعوة إلى  Fأن ُيالزموا ھذه الصفة الجميلة.
ُّ
وتحCث عليCه ،ھCو الCذى
فالحياء المطلوب فى صفة الداعية والذى تدعو إليCه الشCريعة
ُّ
يحCث صCاحبه
يمنع صاحبه من ارتكCاب المعاصCى والوقCوع فCى اآلثCام ،وفCى نفCس الوقCت
الحCق َّ
ِّ
والCذود عنCه ،والوقCوف أمCام الباطCل بشCتى
على العمل الَّ Cد ُءوب لإلسCالم ،ومناصCرة
) (1فى ظالل القرآن ،ص ).(2456
) (2الصفات الالزمة لحياة الدعاة ،ص ).(27-26
) (3المرجع السابق نفسه ،ص ).(27-26
) (4البخاري ،فتح الباري) ،ج.(151/12
) (5رواه البخاري ).(6117
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أنواعه.
قCCال رسCCول » :× FاإليمCCان بض Cع وسCCبعون شCCعبة أفضCCلھا قCCول ال إلCCه إال ،F
وأدناھا إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اإليمان«).(1
صفة الفاضلة البَُّ Cد منھCا فCى أخCالق الُّ Cدعاة الربَّCانيين وال
إن ھذا الخلق الكريم وال ِّ
َّ
يمنعھم ھذا الخلق أن ُيفرِّ طوا فى طلب معCالى األمCور والصCعود علCى سُCلم الفضCائل،
والوصول إلى الغايات النبيلة من تفقه فى الدين وتعلم العلم والحرص عليه.
فعCCن عائشCCة –رض Cى  FعنھCCا -قCCالِ » :نع َ Cم النسCCاء نسCCاء األنصCCار ،لCCم يمCCنعھن
الحياء أن يتفقھن فى الدين«).(2
 -الحلم :والصCفة السادسCة مCن الصَِّ Cفات الفطريCة التCى يالحظھCا الباحCث فCى
حياة الفقيه عبCد  FبCن ياسCين ھCى صCفة ال ِحلCم ،فنجCده عنCدما تم َّكCن مCن قبائCل جدالCة
ولمتونة التى حاربت دعوته عفا عنھا وأحسن إليھا ،وكل من انصCاع ألحكCام  FمCن
المخالفين والمحاربين له عفا عنه.
والحلم كمCا ھCو معلCوم سCيد األخCالق؛ فCالحليم ھCو الCذى يتحمCل أسCباب الغضCب،
فيصبر ويتأنى ،وال يثور.
من ھنا ينبغCى علCى الداعيCة أن يمCأل صCدره بCالحلم ،ألن طريCق الCدعوة محفوفCة
بالمكاره ،والمتاعب واإليذاء ،والبطش ،والسخرية ،وھذه كلھا عقبات تزدحم فى وجه
الداعية والدعاة إلى .(3)F
ضرب  Fلنا فى كتابه العزيز نماذج ِمن حلCم رسCله وسCعة صCدورھم علCى
ولقد َ
َ
o
ما القوه من إيذاء وابتالء من قومھم ،قال تعالى عن ُھود عليه السCالمa - ]T1 :
 !VF-  4 q
 3?Z> ? :79!$ fK _ NU k  -? :79! 4T 4 -$N  A8fr _ NU k! M
   RT  ]T  p
] C pاألعCراف-66 :
u 40 X
u '7 5 F>  70$ k m#U! 5 F> W t 0>  p
 - s: 4 ]r U k?F$
.[68
صCَّ Cورت لنCCا ھCCذه اآليCCات مقCCدار الحلCCم الCCذى يتصCCف بCCه ھCCود عليCCه السCCالم وسCCعة
صدره ،حيث لم يعبأ بھذا السباب ،وبھذه السخرية والشتائم ،ولم يطش لھCا حلمCه ،بCل
ضح لھم مھمة رسالته وأخيرً ا
قابل ھذه الشتائم والسباب والسخرية بدعوة التوحيد ،وو َّ
نصحھم بالحسنى وأ َّنه أمين على ذلك.
التصور ،وخصوصً Cا إذا علمنCا أن حلمCه،
أ َّما رسول  × Fفكان حلمه ،يفوق حد
ُّ
كان مع القدرة على البطش ور ِّد الفعل بأنكى وأعتى ،فقد روى أنس بن مالك قال:
»كنت أمشى مع رسول  ،× Fوعليه برد نجرانCى غلCيظ الحاشCية ،فأدركCه أعرابCي،
ُ
نظرت إلى صفحة عاتق رسCول  × FوقCد َّأثCرت بھCا
فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى
حاشية الرداء من شCدة جذبتCه ثCم قCال» :يCا ُم َحمَّCد ،مُCرْ لCى مCن مCال  FالCذى عنCدك،
َ
فالتفت إليه فضحك ،ثم أمر له بعطاء«).(4
) (1رواه مسلم رقم ).(35
) (2رواه مسلم )ج.(261/1
) (3انظر  :الصفات الالزمة للدعاة إلى  ،Fص ).(30
) (4أخرجه البخاري فى الفتح ) ،(63/7والحديث ).(3149

21

إن الدعاة إلى  Fتعالى الذين يسعون إلقامCة شCرع  FعلCى مCنھج النبCوة الخالCد،
Cاريخ
لمحتاجون إلى ھذه الصفة الرفيعة فى حCركتھم الدائبCة والمسCتمرة ،وإن كتCب ال َّت ِ
ً
وأبCدا تكCون ھCذه الصCفة بCارزة فCى
اإلسالمى تبين لنا أن طالئع الفتح وال َّتمكCين دائمًCا
صفوفھم.
 الجاذبية الفطريCة :وھCذه الصCفة بCارزة للعيCان فCى شخصCية الفقيCه عبCد Fابن ياسين وبھا ج َذب قلوب أبناء الصنھاجيين بدون تكلُّف ،وھى مCن أقCوى العناصCر
التى تكونت منھا شخصية الفقيه ابن ياسين.
لقCCد اسCCتطاع أن يملCCك قلCCوب َم Cن جالسCCوه وسCCمعوا حديثCCه مCCن أمثCCال يحيCCى بCCن
إبCCراھيم ،ويحيCCى بCCن عمCCر ،وأبCCى بكCCر بCCن عمCCر ،وغيCCرھم مCCن قCCادة الصCCنھاجيين
ص َفات المھمة فى شخصCية الداعيCة ھCى
ك إن ما ذكرناه من ھذه ال ِّ
وشيخوخھم ،وال ش َّ
من العطايا العظيمة التى يھبھا  Fلفئة من عباده الذين أخلصوا القول والعمل.
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ب  -من الصفات المكتسبة فى شخصية الفقيه ابن ياسين:
 -الصدق :وظھر ذلك فى أقوالCه وأفعالCه ومخالطتCه لِل َّنCاس ،فكCان صCاد ًقا فCى
دعوته وفى عرضھا ،وفى مخاطبته لِل َّناس ،وال يھاب ً
أحCدا ،وال يخشCى فCى  FلومCة
الئم ،وال ھمزة ھماز ،وال لمزة لمَّاز.
ولمس ال َّناس صدقه فى أمCره بCالمعروف ونھيCه عCن المنكCر ،وفCى حربCه للبCدع،
وفى تعليمه لِل َّناس وجھاده فى سبيل  Fفتأثر أتباعه به غاية التأثر.
وحثنا القرآن الكريم على التخلُّق بھCذه الصCفة فقCال تعCالى->:;- -?4 @  A8- B30 1:
=  T+:Y- [ 4 -7>$
] Cpالتوبة.[119 :
وكانCCت التوجيھCCات النبويCCة الكريمCCة للصCCحابة رضCCوان  FعلCCيھم ُّ
تحCCثھم علCCى
الص ِّْدق ،فعن ابن مسعود  ،عن النبى × أنه قال» :إن الص ِّْدق يھدى إلى البر ،وإن
صCْ Cدق حتCCى يكتCCب عنCCد F
البCCرَّ يھCCدى إلCCى الج َّن Cة ،وإن الرَّ جCCل ليص ُ Cدق ويتحCCرى ال ِّ
صدي ًقا«).(1
و ُيع َت َبرُ الص ِّْدق من أھم صفات المنتسبين للعمل اإلسالمى القائمين بإرشCاد ال َّنCاس
وليCع تمامًCا أن دعوتCه جCاءت بالص ِّْCدق ،كمCا قCال
إلى دين  ،Fفليعلم ذلك كCل داعيCة،
ِ
] C>:6 - 5 _ qالزمر.[33:
 z$>0 ! y
' :.
 $ y
تعالى! . Y!   GA8-$1:
وقد شھد الم َُؤرِّ ُخون حتى الذين طعنوا فCى دولCة المCرابطين علCى صCدق زعيمھCا
عبد  Fبن ياسين ،لقد ساد ابن ياسين فى قبائل ال ُم َل َّثمين بصدقه فى دعوته.
 -ضCCبط الCCنفس واالبتعCCاد عCCن التھCCور واالنفعCCال :ويظھCCر ذلCCك جل ًيCCا فCCى
شخصCCية ابCCن ياسCCين عنCCدما باشCCر األميCCر يحيCCى بCCن عمCCر اللمتCCونى القتCCال ،وأمضCCى
) (1أخرجه البخاري في الفتح ) ،(121/13الحديث ).(2094
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الحرب بنفسه فأ َّدبه ابن ياسين وضربه بالسوط عشرين مرة ،وبَّ Cين لCه أن ذلCك خطCأ،
ألن األمير ال يقاتل وإ َّنما يقف ُيحرِّ ض ال َّنCاس و ُيقCوِّ ى نفوسCھم فCإن حيCاة األميCر حيCاة
عسكره ،وموته فناء جيشه.
واعت َب َر عبد  Fبن ياسين إقدام األمير يحيى على القتال فيه تھور وعدم ضبط النفس.
كمCCا يCCد ُّل علCCى ضCCبط نفCCس الفقيCCه ابCCن ياسCCين ،وابتعCCاده عCCن ال َّت َھCُّ Cور أنCCه لCCم يعلCCن
الجھاد حتى أع َّد ُع َّد َته ،واستكمل أمCره وأخCذه بمراحلCه ،وربCى رجالCه ،ولCذلك عنCدما
خاض جھاده كان موف ًقا منصورً ا ،ولم تستطع ال ُق َّوة المعارضة له أن تقضى عليه).(1
إن الداعية يتعرض أثناء قيامه بعمله اإلصالحي ،إلى كثير مCن الجCدال والتحCدى
واألذى ،فعليه أن يتحلَّى بالصبر ،وضبط النفس؛ ألن طريق الدعوة كما ھو معCروف
طويل ويحتاج إلى صبر حتى الوصول إلى نھايته.
فعملية ضبط النفس وعدم ال َّت َھ ُّور واإلسراع فى تھدئCة الجCو مطلCوب مCن الداعيCة
قبل التورُّ ط فيما ال ُتح َم ُد عقباه.
إن ضCCبط الCCنفس يCCتم بمCCوازين ُمحCCددة تق Cى صCCاحبھا مCCن مغبCCة انسCCياقه وراء مCCا
يصوِّ ر له خياله ،ويراه فى نظره ھو األسCلم فعندئٍ Cذ يغضCب ،وينCدفع ويتعجCل األمCور
فيتورَّ ط ،ولقد ذكر لنا القرآن قصة تعطى ھذه المعCاني ،وتصCوِّ رُ ھا لنCا تصCويرً ا كأ َّننCا
 ;37 (F 4 ? H
نلمسه ونشاھده ،تلك قصة المأل مCن بنCى إسCرائيل  - 5 B 8 {i,!? ->T V 9!1:
=]Cالبقرة.[246 :
b - ! ,!U k
وفCCى ھCCذه القصCCة عبCCر وعظCCات ،ف Cإن أش َّ Cد ال َّنCCاس حماسCCة وانCCدفاعً ا وتھCCورً ا ،قCCد
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يكون أشد ال َّناس جزعً ا وانھيارً ا وھزيمة ونقضً Cا للعھCد   _ ]T1:
|
=  6> : ?}?0$ 7! + 4 ? ! J 0> . T$
b - ! ,!U k ;7 8#0 ? 4$ ->T -> ;; 8#0 ]> 6=   8Z! 5u
) a -$ 5 B ? 4
  !( T 8#9! -8 ; ]> 6- 5 B
] Cpالبقرة.[246 :
وھكCCذا نكثCCوا وعCCدھم ،وتفلَّتCCوا مCCن الطاعCCة ،ونكصCCوا عCCن التكليCCف ،وھCCذا شCCأن
المتھCCCورين المتسCCCرِّ عين ،الCCCذين ال ُيقِّ CCCدرون الظCCCروف ،وال يحسCCCبون الصCCCحيح وال
يعرفون قيمة للتكاليف الملقاة على عاتقھم).(2
ورحCCم  FالشCCيخ حسCCن البنCCا حيCCث يقCCول» :أ ُّيھCCا األخCCوان المُسْ Cلِمون ،وبخاصCCة
المتحمسون المتعجلون منكم ،اسمعوھا منى كلمة عاليCة داويCة مCن فCوق ھCذا المنبCر -
ف Cى مCCؤتمركم ھCCذا الجCCامع -إن طCCريقكم ھCCذا مرسCCومة خطواتCCه ،موضCCوعة حCCدوده،
ولست مخال ًفا ھذه الحدود التى اقتنعت كل االقتنCاع بأ َّنھCا أسCلم طريCق للوصCول ،ف َمCن
أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجھا ،أو يقطف زھرة قبل أوانھا ،فلسCت معCه فCى
ذلك بحال ،وخير له أن ينصرف عن ھذه الدعوة إلى غيرھCا مCن الCدعوات ...ألجمCوا
نزوات العواطف ،بنظرات العقول ،وأنيCروا أشCعة العقCول بلھCب العواطCف ،وألزمCوا
الخيال صدق الحقيقة والواقع ،واكتشفوا الحقCائق فCى أضCواء الخيCال الزاھيCة البرَّ اقCة،
) (1انظر :روض القرطاس ص ).(80-79
) (2انظر :الصفات الالزمة للدعاة ،ص ).(44
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وال تميلوا كَّ Cل الميCل فتCذروھا كالمعلقCة ،وال تصCادموا نCواميس الكCون ،فإنھCا غالبCة،
ولكن غالبوھا ،واستخدموھا ،وحوّ لوا تيارھا ،واستعينوا ببعضھا على بعض ،وتر َّقبوا
ساعة النصر وما ھى منكم ببعيد«).(1
فينبغى على العاملين فى الحركة اإلسالمية أن ي ُْد ِر ُكوا ھCذا ً
جيCدا ،ويتركCوا عCنھم
الحماس المتھوِّ ر ،ويتفھموا أصول العمCل ،وي ُْCد ِر ُكوا الواقCع الCذى يحCيط بھCم ،وينبCذوا
المجازفات الفاشلة؛ إن واقعنا المعاصر يحتCاج إلCى صCفة ضCبط الCنفس وعCدم ال َّت َھ ُّCور
للعاملين فى الدعوة إلى  Fعز وجل.

 -اإلرادة القوية:
لقد شھد الم َُؤرِّ ُخون المُسْ لِمون وغيرھم أن ابن ياسين – رحمCه  FتعCالى – كCان
ذا ھمة وعزيمة ال تھزھا الجبال ،آمن بسموِّ دعوتCه ،وقدسَّ Cية فكرتِCه ،وعCزم علCى أن
وأدرك أن األمانCة التCى يحملھCCا ودخCل بھCCا الصCCحراء
يعCيش لھCCا ويمCوت فCCى سCCبيلھا،
َ
الكبرى تبعتھا عظيمة؛ فعليه أن يصبر فى عزيمة قوية ،وإيمان ثابت ويقين ال يدخلCه
تردد وال شك.
َ
وأخذ ب ُق َّCوة وعCزم ومثCابرة ومصCابرة حتCى تحقCق إعCزاز
فدا َو َم على العمل الجاد
ديCCن  FفCCى تلCCك الصCCحارى القاحلCCة المقفCCرة الخاليCCة مCCن العلمCCاء والفقھCCاء ،فأصCCبحت
بفضل  Fثم بجھده وجھاده مليئة بالدعاة والفقھاء والعلماء والمجاھدين.
فينبغى علينا ونحن فى طريق الدعوة سائرون أن نأخذ أمCر الCدعوة ب ُق َّCوة ،وإرادة
قوية وعزيمة ماضCية ،وھمCة متطلعCة للمعCالي ،ونتCرك حيCاة الرخCاء واللCين والدعCة،
ونقتدى بسيد الدعاة الرسول × فى عزمه و ُق َّوة إرادتCه ،وجمCال صCبره وشCدة تحملCه،
وعظم حلمه.

ج  -الصفات العقلية التى ظھرت فى شخصية ابن ياسين:
 -القCCدرة علCCى الفھCCم واالسCCتيعاب :اسCCتطاع ابCCن ياسCCين أن يفھCCم ويسCCتوعب

المناھج العِل ِميَّة التى كانت فى زمانه من فقه وحديث ولغة وأصول وغيرھا من العلوم
حتى تأ َّھل ألن يكون أھالً لحمل الرسالة التى كلَّفه بھا شيوخه ،كمCا انجلCى لCى قدرتCه
على فھم واقعه الذى يريCد تغييCره وحCدد أولويCات المرحلCة التCى ھCو فيھCا وشCرع فCى
إصالحھا ،كما أنه استوعب الظروف السياسية فCى زمانCه ،واسCتطاع أن يسCتفيد منھCا
لدعوته.
فينبغى على العاملين فى الدعوة اإلسالمية أن يكون لھم وعى سياسى بواقعھم ،وخبرة
باألسCCاليب الحركيCCة والتنظيميCCة ،ومھCCارة فCCى التخطCCيط المCCنظم المتCCزن حتCCى نسCCتطيع أن
نواجه العدوان الشرس ال ُموجَّ ه ألمتنا اإلسالمية ونتصدى له بأسلوب كله حكمة وحنكة.
ومن ھنا يتوجب علCى األخ الداعيCة ،أن تكCون عنCده قCدرة علCى الفھCم والتجCارب
والسCCرعة فCCى التنفيCCذ ،وأن يتسCCلح بالمعرفCCة التا َّم Cة ،وأن يفھCCم دعوتCCه حCCق الفھCCم ك Cى
يستطيع أن ُي َ
بلغھا حق التبليغ ،قال عمر » :لست بال ِخبِّ  ،وال ال ِخبُّ يخدعني«.

 -النظر الثاقب والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد:
) (1مجموعة الرسائل ،لحسن البنا ،ص ).(180
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ويظھCCر ذلCCك فCCى سCCيرة الفقيCCه عبCCد  FبCCن ياسCCين عنCCدما طلCCب فقھCCاء سجلماسCCة
ودرعة فى عام 447ھـ منCه القCدوم ليخلصCھم مCن الحكCام والطغCاة الظلمCة مCن زناتCة
المغCCراويين ،ومCCن أميCCرھم مسCCعود بCCن أنCCودين ،فجمCCع ابCCن ياسCCين شCCيوخ َقومCه وقCCرأ
عليھم رسالة فقھاء سجلماسة ،فأشاروا عليه بم ِّد يد العون لھم ،وقالوا له:
»أيھCCا الشCCيخ الفقيCCه ھCذا مCCا يلزمنCCا فسCCر علCCى بركCCة «F؛ فأخCCذ قCCراره الحاسCCم،
وتحركت جموع المرابطين فى شھر صفر سنة 447ھـ إلى بالد درعة ،واشتبكت مع
المغCCراويين الCCذين انھزمCCوا أمCCام المCCرابطين وتشCCتت جمCCوعھم ،ودخCCل ابCCن ياسCCين
سجلماسة ،وأصلح أحوالھا وق َّدم عليھا عامالً من أتباعه وجعل فيھا حامية مCن جنCوده
ورجع إلى الصحراء).(1
فعلCCى العCCاملين فCCى الCCدعوة اإلسCCالمية ،االتصCCاف بصCCفة النظCCر الثاقCCب ،وسCCرعة
اتخاذ القرار الحاسم دون أى تردد ،ودون أى ريب ،ألن الداعيCة الربCانى ينظCر بنCور
 ،Fوھذا ال ُّنور اإللھي ،إذا ح َّل فى قلب المؤمن يولِّد فيه البصيرة الثاقبة ،التى يعرف
بھا الحقائق ،ويزن بھا األمور ،ويدر ُ
= ?!C a " 4 j
ك بھCا الصِّCعاب)a - G.B1 .(2
]النور.[35:

د  -الصفات الحركية التى ظھرت للباحثين فى شخصية ابن ياسين:
 -الشعور بالمسئولية:
والتCزود
وبدأ الشعور بالمسئولية فى حياة ابن ياسين منذ أن رغب فCى التحصCيل
ُّ
للعلCCم واالسCCتعداد للCCدعوة ،وازداد ظھCCور ذلCCك فCCى شخصCCيته عنCCدما دخCCل مCCع األميCCر
يحيى ابن إبراھيم فى قبائل ال ُم َل َّثمين حيث تولد فى أعماقه شعور بمسئولية الدعوة فى
ھذه األمة الجاھلة من قبائل صCنھاجة ،وكCان شCعورً ا جCرى فCى عروقCه جريCان الCدم،
فأحسَّ بعظمة التكليف ،وأعباء المسئولية فقام بأدائھا خير أداء.
إن األمة اإلسالمية فى ھذه األيام بمسيس الحاجة إلى العناصر التى تتحرك ذاتيًCا
نحCCCو مسCCCئوليتھا ،وبحاجCCCة إلCCCى عناصCCCر تتقCCCد نفوسCCCھا شCCCعورً ا وإحساسً CCCا بواجباتھCCCا
اإلسالمية ،وبحاجة إلى عناصر يغلى فيھا الشعور لھذا ال ِّدين ،وھCى تريCد عناصCر ال
يھدأ تفكيرھا للعمل لھذا الدين ساعة من ليل أو نھار.
فالشعور بالمسئولية أمر ال ُب َّد منه لكل داعية نذر نفسه @ ولرسوله ولدينه ،وعليه
أن يتحرك فى ھذه الحياة بمقدار ما يحمله من مسئولية ،ألن حياة الداعية ھى التحرك
لإلسالم ال القعود وال الھمود).(3
وقد أحسن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى عندما قال:
قلُ C
CCCCت الحيلCCCCCة ھCCCCCى التحCCCCCرك

ال السCCCCCCCCCCCCCكون وال الھمCCCCCCCCCCCCCود

وھCCCCى الجھCCCCاد وھCCCCل يجاھCCCCد

مCCCCCCCCCCCCCن تعلCCCCCCCCCCCCCق بCCCCCCCCCCCCCالقعود

) (1تاريخ المغرب واألندلس فى عصر المرابطين ،حمدي عبد المنعم ،ص ).(42
) (2انظر :الصفات الالزمة للدعاة إلى  ،Fص ).(63
) (3المصدر السابق ،ص ).(73-72-71
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وھCCCCCCCCى التلCCCCCCCCذذ بالمتاعCCCCCCCCب

ال التلCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCذذ بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCالرقود

ھCCCى أن تCCCذود عCCCن الحيCCCاض

وأى حCCCCCCCCCCCCCCCCCCCر ال يCCCCCCCCCCCCCCCCCCCذود

ھCCCCCى أن تحCCCCCس بCCCCCأن كCCCCCأس

الCCCCCCCCذل مCCCCCCCCن مCCCCCCCCاء صCCCCCCCCديد

ھCCCCCCCCCى أن تعCCCCCCCCCيش خليفCCCCCCCCCة

)(1

فCCCى األرض شCCCأنك أن تسCCCود

 -النظام والدقة:
وظھCCرت صCCفة النظCCام والدقCCة فCCى شخصCCية الفقيCCه ابCCن ياسCCين عنCCدما تكCCاثر عCCدد
ً
شروطا فى قبCول
المريدين فى رباطه الذى اتخذه قريبًا من نھر السنغال؛ حيث وضع
َّ
كل جديCد كCى يحفCظ صCفو جماعتCه مCن ال ُم َخCرِّ بين ،فكCان ينتقCى أطھCر ال ُم َلثمCين نفسً Cا
وأوفرھم ُق َّوة وأقدرھم على تحمل المشاق ،و َمن توفرت فيه الشروط واجتCاز التجربCة
بنجاح يتولى تعليمه وتثقيفه من قرآن وسنة وتفسير وحديث وأحكام الدين).(2
وأصبح رباطه قمة فى النظام والدقة ،واختار إلدارته أحد األمراء ،وفCى األمCور
المھمة كان األمر شورى بين الجماعة اإلسالمية المرابطة).(3
إن ديننا اإلسالمى َح َّثنا على النظام فCى كCل شCيء ،ومCن التطبيقCات العمليCة علCى
ذلCك نأخCذ مثCال السCفر ،حيCث أمCر اإلسCالم الركCب إذا كCانوا ثالثCة أن يCؤمروا علCيھم
أميرً ا ،حتى ال يختلفوا فCى الطريCق وتتبعثCر جھCودھم ،خصوصً Cا أن السCفر ،كمCا قCال
ك أ َّنھCCا عمليCCة
الرسCCول × ،قطعCCة مCCن العCCذاب ،فعمليCCة التنظCCيم واختيCCار األميCCر ،ال شَّ C
تCCريح المسCCافرين مCCن أعبCCاء كثيCCرة ،قCCال ×» :إذا خCCرج ثالثCCة فCCى سCCفر فليCCؤمروا
أحدھم«) .(3فال ُب َّد إذاً من تعويد النفس وضبطھا على النظCام ،فالمُسْ Cلِم ال يتربCى تربيCة
منظمة ،إال إذا كان فى جماعة منظمة ذات ارتباط ونظام ودقة فى كل شيء ،وفى كل
أمر ،كما أن ھذه الجماعة لھا ھدف جماعي ،يتحقق بتعاون الفرد وانصھاره فى بوتقة
الطاعة والنظام).(4

 -القدرة على التعامل مع الناس:
تم َّيزت شخصية الفقيه ابن ياسين بمقدرته فى تعامله مع أصناف ال َّناس من أمراء
وعCCوام وتجCCار وغيCCرھم مCCن طبقCCات المُجْ َت َمCCع الصCCنھاجي .كCCان  -رحمCCه  -FرقيCCق
الشعور ،ثائر العاطفة ،يقظ القلب ،بعيCد اآلمCال ،كبيCر المطCامح فCى اإلصCالح ،وكCان
كCCCل ھمCCCه أن ينتفCCCع ال َّنCCCاس بعلمCCCه ودعوتCCCه ،ولCCCذلك اخCCCتلط بال َّنCCCاس ودرس أخالقھCCCم
وطبيعCCتھم عCCن كثCCب ،وكCCان فCCى خطابCCه لِل َّنCCاس متحل ًيCCا بمكCCارم األخCCالق بعيCً Cدا عCCن
التجريح واإلساءة.
~ k!9
واتخذ من القرآن منھجً ا فى أسCلوبه ودعوتCه متمCثالً بقCول  FتعCالى + -1 :
) (1الصفات الالزمة للدعاة إلى  ،Fص ).(73
) (3،2دولة المرابطين ص ).(27
) (3مسلم ،كتاب المساجد ،باب من أحق باإلمامة (464/1) ،رقم ).(672
) (4انظر  :الصفات الالزمة للدعاة ،ص ).(75
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]C 2النحل.[125:
 / 0 i _ k68! 5 B +$ f?2
&
 - fZ -$ fF &! q
  ! ,!U
   Z n
 ?>  $ 5 B  n
= ? 
وقد وصCف نبيCه الكCريم × بقولCهb -  4 fK  /  ,! 1 :
|  /  4 -3eN7#
  !] Cqآل عمران .[159 :فليقتد الداعى المُسْ لِم برسCول  ،× FولCيكن
شأنه وديدنه لمن يدعوھم ،ويتحمل صدور أى أذى منھم.

 -االستعداد للبذل والتضحية بكل شيء:
نجد الفقيه عبد  Fبن ياسين  -رحمه  -Fقد بذل نفسه وماله ووقته وحياته ،وكل
شيء فى سبيل الغاية التى خرج من أجلھا إلى قبائل صنھاجة ،وقCد أيقCن ھCذا الداعيCة
الربانى أنه لCيس فCى الCدنيا جھCاد ال تضCحية معCه ،إ َّنمCا ھCو األجCر الجزيCل ،والثCواب
الجميل.
إن المُسْ لِم عندما يبذل ما فى وسعه من أجل دعوته ورضا ربه يرجو بذلك أعظم
الCCدرجات عنCCد  ،FوالفCCوز والخلCCود والنعCCيم المقCCيم بالجنCCة ،وأعظCCم مCCن ذلCCك إحCCالل
= ! 5 B! -4
رضCوان  FعليCه ،قCال تعCالىb - ! ,!U k -$._ $ -$ _$ -?4 @  A8- 1 :
m
K :? $ K -c
 ! $  ? 4 fK  /  ! 5B3 5 _  ",  $`}N- 5 _ q
=  z$>0$
b - . ?  f(   + 5 Z0 5 B! 2
b N> 70$
] C5u 34 5u 7 B 5 B 8التوبة.[21-20 :
Cاريخ ،ويبCدلوا
إن الذين ضحوا وبذلوا وجاھدوا ،استطاعوا أن ُيغيِّCروا مجCرى ال َّت ِ
أفكار ومبادئ البشر األرضية بمبادئ سامية ربانية.
فينبغى على العاملين فى مجال الدعوة اإلسالمية أن يجCردوا أنفسCھم مCن الھCوى،
وينفضCCوا أنفسCCھم مCCن كCCل بھCCرج وزينCCة ،وأن يبCCذلوا المCCال برضCCاء وسCCخاء ،ويبCCذلوا
العافيCCة والصCCحة والسCCھر والتعCCب ،والمسCCير المضCCني ،لرفCCع دعCCوة  ،Fوإذا دعCCت
الحاجCCة إلCCى بCCذل الCCروح ف Cال يضCCنون بھCCا ،بCCل يجعلونھCCا رخيصCCة بجانCCب مغفرتCCه
ورحمته ورضوانه وجنته).(1
لقد تع َّم ُ
ص َفات الالزمة فى الشخصية التCى تريCد أن تربCى
دت اإلسھاب فى ذكر ال ِّ
أمة وتنشئ شعبًا وتبنى دولCة ،لعَّ Cل  FينفعنCا بالدراسCة التحليليCة للشخصCيات الربانيCة
التى ظھرت فى أمتنا العظيمة.
***

) (1انظر :الصفات الالزمة للدعاة إلى  ،Fص ) 74وما بعدھا(.
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المبحث الخامس
المراحل التى مر بھا ابن ياسين فى دعوته
اريخى لسيرته أنه مرَّ بعدة مراحل قبل أن تقوم
نستطيع أن نقرر من االستقراء ال َّت ِ
دولة المرابطين ،وبعض المراحCل عاصCرھا وأشCرف عليھCا وبعضCھا اآلخCر قCام بھCا
أتباعه المخلصون.
أمCا المراحCCل التCى َمCCرَّ ت بھCا دولCCة المCرابطين قبCCل قيامھCCا فھCى مرحلCCة التعريCCف
والتكCCوين والتنفيCCذ ،أمCCا مرحلCCة ال َّتمكCCين فھCCى الت Cى جعلCCت مالمCCح دولCCة المCCرابطين
واضحة للعيان ،إن المراحل التى عاصرھا وأشرف عليھا بنفسه ھى مرحلة التعريف
والتكوين وجزء من التنفيذ ،أما بقية المعارك فقCام بھCا تالميCذه المخلصCون مCن أمثCال
أبى بكر بن عمر ،ويوسف ابن تاشفين ،وأمَّا صاحب الفضل بعد  Fتعالى فى مرحلة
ال َّتمكين والتوسع واالنتشار الفعلي ،فھو يوسف بن تاشفين منقCذ األَ ْنCدَ لُس مCن الضCياع
ومبيد الحركات الكفرية البدعية من الوجود.

 -مرحلة الدعوة والتعريف باإلسالم:
قCCام ابCن ياسCCين فCCى ھCCذه المرحلCCة بتعريCCف ال َّنCCاس بالعقيCCدة اإلسCCالمية الصCCحيحة؛
موضحً ا لھم أركان اإليمان الستة» :اإليمان با@ ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
وقضCCائه وقCCدره« علCCى أصCCول مCCنھج أھCCل السCCنة والجماعCCة ،واھCCتم بتنقيCCة العقيCCدة
اإلسالمية من اللوثات الشركية والوثنية التى خالطت عقائد ال ُم َل َّثمين فى تلك الفترة.
واھتم بتعليم ال َّناس الصالة والزكاة وأحكام الصCيام حيCث وجCدھم ال يعرفCون مCن
اإلسالم إال اسCمه ،وحCارب العCادات السCيئة التCى تصCطدم مCع ثوابCت الCدين مCن زنCى
وزواج بأكثر من أربع ،وغير ذلك من األعراف والتقاليد الممزوجة بالجھل والتخلف
والضCCالل ،وبCCذل جھCً Cدا فCCى بيCCان أصCCول اإلسCCالم لِل َّنCCاس وحCCاول جاھCً Cدا أن يCCربطھم
بالكتCCاب والسCCنة وإجمCCاع األمCCة ،وأوضCCح لِل َّنCCاس ضCCرورة االلتCCزام بالسCCنة وأ َّنھCCا ھCى
المبينCCة للقCCرآن الكCCريم ،بCCل ھ Cى شCCرح وتفصCCيل للقCCرآن العظCCيم ،وعمCCل علCCى تفسCCير
نصCCوص الCCدين بأسCCلوب يالئCCم عقCCول ال ُم َل َّثمCين ،وأزال الشCCبھات التCى تعلقCCت بأذھCCان
ال َّناس من قبائل صCنھاجة ،وكCان ھمCه جمCع ال َّنCاس علCى اإلسCالم ومبادئCه والعمCل بCه
على العموم.
ودعا ال َّناس جميعً ا إلى مح َّبة كل أعمال الخير وكراھية كل أنواع الشر.
ونستطيع أن نقول:إن ھذه المرحلة فى دعCوة ابCن ياسCين كانCت انطال ًقCا مCن قولCه
fF &-$ s
تعالى 6F- 5 F>  t  $ 5 F> t` $ ?;@ 5 F>   > 6  5 F> ? 4 #( U 5 F> ? U  0 1:
] C  ; -7>F; 5  :4 5>F t  $البقرة.[151 :
وھذه اآلية ح َّدد  Fبھا وظيفة النبى × وواجبه ،وكذلك الدعاة من أمته من بعCده،
حيCCث نجCCد الداعيCCة الفقيCCه ابCCن ياسCCين سCCلك فCCى دعوتCCه ھCCذه األمCCور أو الوظCCائف أو
الواجبات وھي:
 -1تبليغ وحى  Fعلى ال َّناس ،وذلك فى قوله تعالى.C...?;@ 5 F>   > 6 1 :
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 -2تزكيCCة نفCCوس ال َّنCCاس وتطھيرھCCا وتنميتھCCا بCCالخيرات والبركCCات فCCى الCCدنيا
واآلخرة ،بحيث يصير اإلنسان فى الدنيا مستح ًقا لألوصاف المحمودة ،وفCى
اآلخرة األجر والمثوبة وذلك فى قوله – سبحانه وتعالى.C5 F> t` $ 1 :-
فالداعيCCCة إلCCCى  Fيط ِّھCCCر نفCCCوس ال َّنCCCاس بCCCوحى  ،FوينمCCCى أرواحھCCCم وأقCCCوالھم
وأبCCدانھم ،ويرتفCCع بھCCم إلCCى المسCCتوى الCCذى يليCCق بكرامCCة اإلنسCCان ،الCCذى كرَّ مCCه ربCCه
ضله على كثير ممن خلق.
وف َّ
 -3التعليم ،تعليم ال َّناس العلم النافع ،أى القرآن والحكمة ،وذلك فى قوله سCبحانه
.CfF &-$ s
من ھذه اآلية 6F- 5 F>  t  $ 1 :
فھCو واجCب النبCى × ،وواجCب الCدعاة إلCى  FإلCى يCCوم الCدين ،و» «s6F-ھCCو
القرآن الكريم ،وھو ھديً لِل َّناس؛ كل ال َّناس ،إذ ما من خير للبشرية فى دينھCا ودنياھCا
إال أمر به القرآن ،وما من شيء من ھذا وذاك إال اشتمل عليه القرآنk ? : :41 :
 C i w 4 sو C i w t>  YN;1و.C i w tF> t %7, ;1
! 6Fوقد ُسمى القرآن الكريم قرآ ًنا من بين كتب F؛ أل َّنه جمع ثمرة ھCذه الكتCب كلھCا،
بل جمع ثمرة العلوم والمعارف كلھا ،إذ القرآن معناه الجمع واإلثبات.
والحكمCCة ھCCي :إصCCابة الحCCق بCCالعلم والعقCCل ،ولھCCا معCCان ،فھCى مCCن  FسCCبحانه:
معرفCCCة األشCCCياء وإيجادھCCCا ،علCCCى غايCCCة مCCCا يكCCCون اإلحكCCCام ،ومCCCن اإلنسCCCان :معرفCCCة
الموجودات ،والعلم بھا ،وفعل الخيرات .و» «fF -$ s6F-بھذه المعانى ھما تنCوير
األذھCCان بمCCا تفتقCCر إليCCه مCCن ھCCدايات فCCى عCCالمى الغيCCب والشCCھادة ،وكCCم كانCCت قبائCCل
صCCCنھاجة محتاجCCCة لھCCCذه الھCCCدايات التCCCى أصCCCلحت اعتقادھCCCا وتصCCCورھا ومنھجھCCCا،
وأصبحت قبائل تحمل أھم رسالة ودعوة ربانية بفضل  Fعليھا ثم بجھود المخلصين
من أمثال الفقيه ابن ياسين.
 -4واجتھCCد ابCCن ياسCCين – رحمCCه  – FفCCى نقCCل ال َّنCCاس مCCن ضCCالل الباطCCل إلCCى
ً
مسترشCدا بقCول  FتعCCالى:
طريCق الحCق ،ومCن ظCالم الجھCل إلCى نCور العلCم
 C  ; -7>F; 5  :4 5>F t  $ 1أى ُي َبصِّCرُ كم بحاضCركم ،ويرسCم لكCم أسCلم
طريق لمستقبلكم.
كان أثر التربيCة القرآنيCة واضCحً ا فCى شخصCية ابCن ياسCين – رحمCه  – FحيCث
نجده فى تبليغ رساالت  Fال ُيداھن وال ُيجامCل ،بCل يأخCذ بجميCع األخCالق الشCرعية،
ويتوكل على  Fفى الصدع بكلمCة الحCق ،وكCأن بCين عينيCه قCول  FتعCالى A8-1 :
] C%, 2األحزاب.[39 :
= b /
= b ! kN$
"  - 8#9! -%./ 0
g
"   #$  7
g
=  $
b - m#U! Wt ,
وكCCان يشCعُرُ فCCى قCCرارة نفسCCه بCCاإلثم والمعصCCية إن قعCCد وكCCتم مCCا عل ََّ◌مCCه – F
سبحانه وتعالى-وھذا من أثر القران فى نفسه حيث قال تعالى4 6F   A8- 91:
= C?8)- 5 B ?  $
a - 5 B ?  q
 z$>0 s
! 6F- k E:?  j :?: 4 . 4 G.B -$ m?,- 4 ?` 70
]البقرة.[159:
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واآلية واضحة فى بيان أن َمن عرف الحق ،فقد وجب عليه أن ُيبينه لِل َّناس ،و َمن
لم يفعل فقد أ ِثم.
إننا محتاجون بأن نتربى على آيات  ،Fلنفھمھا ثم لننطلق فى دنيا الناس عCاملين
بھا ابتغاء مرضاة  ،Fوطمعً ا فى ثوابه ورغبة فى جنته ،وخو ًفا من عقابه وشفقة من
ناره.
نعى  Fتعالى فى كتابه العزيز على أھل الكتاب عدم بيانھم أحكام  Fلِل َّناس وكتمانھا
 :??,6 s
 6F- -;$>0  A8- y
=  Q 4
قليل من متاع الCدنيا ،فقCال تعCالىa - AJ0 V 9!$ 1 :
مقابل ثمن ٍ
  4 M
) ! z ,
 ?( T %?  ! -$ 6w -$ 5 _!B>  -$ j $>A,?  76F ; #$ E:
"] C$6آل عمران.[187:
وھكذا يا أخى الكريم نجد القرآن الكريم فى تربيته للدعاة إليه يCرغبھم ويCرھبھم،
فتنطلق القلوب تسعى للمثوبة والدرجات العلى؛ ألن ما عند  Fخير وأبقى.
كما نجد األحاديث النبوية التى تربى عليھا ابCن ياسCين وتالميCذه مشCجعة لھCم فCى
السعى الدءوب من أجل إكمال مرحلة التعريف بنجاح.
فإن السنة النبوية المطھرة شارحة القرآن وقد فاضت باألحاديث فى ھذا المجال.
روى اإلمCCام البخCCارى بسCCنده ،عCCن عبCCد  FبCCن عبCCاس –رضCى  FعنھمCCا ،-فCCى
باب :تعريف النبى × وفد عبد القيس على أن يحفظوا اإليمCان ،والعلCم ،ويخبCروا َمCن
وراءھم ،قال مالك بن الحويرث -وھو من بنى عبد القيس -قال لنا النبى ×» :ارجعوا
إلى أھليكم فعلِّموھم«.
عن ابن عباس قال» :قال النبى × لما َق ِدم إليه ،وفد عبد القيسَ :من الوفد ،أو َمن
ال َقوم؟« قالوا :ربيعة ،فقال» :مرحبًا بال َقوم ،أو الوفد ،غير خزايا وال ندامى« ،قCالوا:
إنا نأتيك من شقة بعيدة ،وبيننا وبينك ھذا الحى من كفار مضر ،وال نستطيع أن نأتيك
إال فى شھر حرام ،فمرنا بCأمر نخبCر بCه َمCن وراءنCا نCدخل بCه الجنCة ،فCأمرھم بCأربع
ونھاھم عن أربع :أمرھم باإليمان با@ عز وجل وحده ،قال» :ھل تدرون مCا اإليمCان
با@ وحده؟« قالوا F :ورسوله أعلم.
ً
محمCCدا رسCCول  ،FوإقCCام الصCCالة ،وإيتCCاء
قCCال» :شCCھادة أن ال إلCCه إال  ،Fوإن
الزكاة ،وصوم رمضان ،وتعطوا الخمس من المغنم«.
ونھاھم عن الدباء والحنتم والمزفت ،قال شعبة :ربما قال» :النقيCر« وربمCا قCال:
»المقير« قال» :احفظوه وأخبروه َمن وراءكم«).(1
وھCCذا الحCCديث النبCCوى الشCCريف نھCCج لل َقCCوم لمعرفCCة أصCCول الCCدعوة فCCى مرحلCCة
التعريف ومعالجة األمراض بالمُجْ َت َمع ،حيث كانت عادة شرب الخمر قد انتشرت فCى
ربCCوع ھCCؤالء ال َقCCوم انتشCCار النCار فCCى الھشCCيم ،ولCCذلك نھCCاھم رسCCول  × FعCCن الCCدباء
أوان لشCرب الخمCر ،ومCن مثCل ھCذا الحCديث
والحنتم والمزفت التى كانت عبCارة عCن
ٍ
يسCCتلھم الCCدعاة أولويCCات مرحلCCة التعريCCف فCCى الCCدعوة إلCCى  FتعCCالى ،وغيCCره مCCCن
األحاديث الكثيرة واإلرشادات النبوية الكريمة.
استمرَّ الفقيه ابن ياسين فى تعريف ال َّناس بأصول دينھم وأحكامه واألخCالق التCى
) (1مسلم  :كتاب اإليمان ،باب األمر باإليمان با@ تعالى ورسوله (46/1) ،رقم ).(17
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تطلبھا شريعتھم وحارب التقاليد واألعراف السيئة بكل شجاعة وجرأة.
إال إن  Fتعالى ابتاله ب َقوم غالظ األكباد قساة القلوب فاصطدمت دعCوة المصCلح
الفقيه بأطماعھم؛ فتعرَّ ض للتضييق والش َّدة والعسف من بعض وجھاء قبائل صCنھاجة
من قبيلة جدالة وحاولوا قتله إال إن  Fنجاه منھم.
فأشار األمير المخلص والتلميذ الوفى يحيى بن إبراھيم على ابن ياسين أن يذھبوا
إلى جزيرة فى حوض السنغال ليتربى األتباع فيھا ابتغاء مرضاة  Fوالدار اآلخرة.
وقال له :إن الجزيرة إذا حسر البحر دخلنا إليھا على أقدامنا وإذا امتأل دخلنCا فCى
الCCزوارق ،وفيھCCا الحCCالل المحCCض الCCذى ال تشCCك فيCCه مCCن الشCCجر البCCري وصCCيد البCCر
والبحر من أصناف الطير والوحوش والحوت).(1
وبذلك يكون ابCن ياسCين – رحمCه  – FتCرك ديCار ال ُم َل َّثمCين واختCار جزيCرة فCى
حوض نھر السنغال للمرابطة وتربية المريدين علCى كتCاب  FوسCنة رسCوله × ،بعCد
أن ترك صدى ودويًا لدعوته فى ديار ال ُم َل َّثمين ،وبذلك قرَّ ر ابCن ياسCين أن ينتقCل إلCى
مرحلة التكوين مختارً ا مكا ًنا مناسبًا لھذه المرحلCة المھمCة فCى تCاريخ دولCة المCرابطين
بعد أن نجح فى مرحلة التعريف فى إبالغ الدعوة والتعريف بھا لھم.

ب  -مرحلة اختيار العناصر التي تحمل الدعوية عند الفقيه ابن ياسين:
تمھيد :اشتھر فى تاريخ المرابطين ما يُسمى برباط ابن ياسين ،وقبل أن نتعرض

لرباط ابن ياسين الذى اتخذه فى مرحلة التكCوين أرى مCن بCاب الفائCدة للقCارئ الكCريم
أن يأخذ فكرة مختصرة عن معنى الرِّ َباط فى اإلسالم.
الرباط :حصن حربى يُقام فى الثغور المواجھة للعدو للذود عCن ديCار المُسْ Cلِمين،
وھذه التسمية مقتبسة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطھرة:
أما القرآن الكريم فمن قولCه تعCالىh 4$ *K :>T 4 56 \6U - :4 5 B  -$3.0$1 :
'!->:;-$ ->\!-$ -$!'$ -$,
] C!  gاألنفال ،[60:ومن قوله تعCالى - -?4 @  A8- B30 1 :
 =   ] C& N ; 5 F> 8آل عمران.[200 :
وفى الحديث النبوى فى البخارى جاء فضل الرِّ َباط فى سبيل  Fتعالى عن سCھل
بن سعد الساعدى أن رسول  × Fقال» :رباط يCوم فCى سCبيل  FخيCر مCن الCدنيا
ومCCا عليھCCا ،وموضCCع سCCوط أحCCدكم مCCن الجنCCة خيCCر مCCن الCCدنيا ومCCا عليھCCا ،والروحCCة
يروحھا العبد فى سبيل  Fأو الغدوة خير من الدنيا وما عليھا«).(2
وأصCCبحت كلمCCة مCCرابط تطلCCق علCCى الشCCخص الCCذى خCCرج إلCCى الثغCCور للCCدفاع عCCن
المُسْ Cلِمين مCCن أعCCدائھم ،وأطلCCق المُسْ Cلِمون علCCى الثغCCر أى المحCCل الCCذى يقيمCCون فيCCه اسCCم
الرِّ َباط.
ويحتوى الرِّ َباط على برج مراقبة وحصن صغير ،وقد أقام والة الثغور كثيرً ا من
Cاريخ ،فكCان فCى بCالد مCا وراء
ھذه الرُّ بُط لحماية حدود الدولCة اإلسCالمية علCى مCرِّ ال َّت ِ
) (1انظر :دولة المرابطين ،ص ).(23
) (2رواه البخاري فى كتاب الجھاد والسير )ج ،(295/3حديث رقم ).(2892
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النھر عشرة آالف رباط ،وكذلك فى ثغور الجزيرة الفراتية ،وكانت سCواحل المغCرب
المطلَّة على البحر المتوسط عرضة لغارات البيزنطيين أكثر من غيرھا ،فأقيمت فيھا
Cح ِابى الجليCCل عقبCCة بCCن نCCافع
الCCرُّ بُط وشCCحنت بالمجاھCCدين للCCدفاع عنھCCا ،حتCCى إن ال َّ
صَ C
الفھرى عندما أراد بناء مدينة القيروان بلغت الحماسة برجالCه فCاقترحوا عليCه إقامتھCا
علCCCى السCCCاحل للمرابطCCCة فيھCCCا ،وقCCCالوا لCCCه :قرِّ بھCCCا مCCCن البحCCCر ليكCCCون أھلھCCCا مCCCن
)(1
المرابطين«.
وقد تو َّسعت الرُّ بُط فى عھد العباسيين ،وبنى الوالى العباسى ھرثمة بن أعين أول
رباط فى إفريقية عام )179ھـ 795 /م( ) (2وتوسَّCع األغالبCة فCى ھCذا المجCال توسُّCعً ا
عظيمًا ،وأقام الوالى زيادة  Fاألغلبى رباط سوسة عام )206ھـ822 /م(.
وكCCان األغالبCCة يسCCمون ھCCذه الCCرُّ بُط بالقصCCور والمحCCاريس ،وقCCد انتشCCرت مCCن
اإلسCCكندرية إلCCى المحCCيط األطلسCCي ،وكCCان أھCCالى ال َّش َ Cمال اإلفريق Cى يلج Cأون إليھCCا إذا
داھمھم الغCزاة ،وقCد قاومCت ھCذه الثغCور أسCاطيل وجيCوش البيCزنطيين الCذين عجCزوا
رغم تفوقھم البحرى عن احتالل الساحل اإلفريقي ،وقد التزم المقيمون فى ھذه الثغور
باالھتمام بالفروسية والتCدريب عليھCا خاصَّCة ،باإلضCافة إلCى كCل التCدريبات الجھاديCة
األخرى التى أھلتھم للقيام بمھماتھم على أكمل وجه مCن الCذود عCن حيCاض المُسْ Cلِمين
والجھاد فى سبيل .F
وإلى جانب المھمات الجھادية التى قامت بھا الثغور فقد اھتمت بالناحيCة العِل ِميَّCة،
فمع انتشارھا أخذت التعاليم اإلسCالمية تنتشCر مCن خاللھCا ،وقCد قCام فقھCاء أھCل السCنة
والجماعة فى تلCك الثغCور مCن فقھCاء المالكيCة بCدور ريCادى عظCيم فCى وجCه التيCارات
الفكرية والمذھبية التى عصفت بالمشرق ،وكانت الرُّ بُط والثغCور والقCالع والحصCون
ھى المنطلق لنشCر مCا كCان عليCه رسCول  × FوأصCحابه مCن عقيCدة وعبCادة وأخCالق
ومعاملة ،وأصبحت الثغور فى ال َّش َمال اإلفريقى مدارس علمية تدرِّ س أمور الدين من
فقه وحديث وتفسير وأصول وغيرھا ،وكانت حياة أھل الثغور تقCوم علCى أسCاس مCن
التعCCاون بCCين أفرادھCCا لتحقيCCق حيCCاة إسCCالمية مثاليCCة ،وكCCان األفCCراد يجمعCCون المCCؤن
بأنفسCCھم عCCن طريCCق الصCCيد البCCرى والبحCCرى حسCCب موقCCع الرِّ َبCCاط ،وكCCذلك يقوم Cون
بإعداد الطعام ،وكل ما تتطلبه عمليات التموين من زراعة وصCناعة آالتھCا باإلضCافة
إلى صناعة األسلحة).(3
وأ َّما من ناحية العبادة ،فالجماعة التى التزمت بالرِّ َباط مؤمنة بربھا وبرسالة اإلسCالم،
فكانت العبCادة تقتصCر علCى الصCلوات الخمCس جماعCة ،وقCد وضCعت عقوبCات لمCن ي َّ
تCأخر
عنھا.
وفى أوقات السلم كانوا يحفظون القرآن وتفسيره وكل ما يمت إلCى الCدين بصCلة،
وي ُقومون بالمھمات التى تتعلق بحياة الرِّ َباط ،وبما أن التبشير بھذا الدين والدعوة إليCه
من أھم واجباتھم؛ فكانوا يخرجون إلى القبائل لھدايتھا وترغيبھا فى اإلسالم وتربيتھCا
عليه ،وقCد أ َّدت الث ُغCور فCى ال َّشَ Cمال اإلفريقCى خCدمات جليلCة لإلسCالم وللمُسْ Cلِمين ،فقCد
) (1انظر :المالكي ،رياض النفوس ،ص ).(6
) (2دائرة المعارف اإلسالمية مادة رباط ،ص ).(19
) (3انظر :دولة المرابطين ،ص ).(25 ،24
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عصمت أھل المغرب إلى حد كبير من ال ِف َتن التى سادت المشCرق ،وكCان لمCنھج أھCل
السنة والجماعة شوكة وحماة وعلماء وفقھاء فCى تلCك الربCوع مCن عالمنCا اإلسCالمي،
وتم َّيCز أھCCل الثغCCور عCCن غيCCرھم بالزھCCد والتقشCCف والتفCCانى فCCى سCCبيل  ،Fوال يبتغCى
 4
أھلھا من ال َّناس من وراء ذلك جزاء وال شكورً ا ،وإنما لسان حCالھم g7 :79! 1 :
.(1) C-%!\T %U, %4  ?:

 -رباط عبد  Fبن ياسين:
أقام الفقيه العالم الرَّ بانى المربى المجاھCد ابCن ياسCين رباطCه فCى الحCوض األدنCى
لنھر السنغال ،وموقعه يد ُّل على أھداف ابن ياسين التCى أعCد لھCا ،فھCو يقCع قريبًCا مCن
مملكة غانة الوثنية ،لCذلك فھCو ُمھَّ Cدد دائمًCا باألعCداء ،والبَُّ Cد للجماعCة المقيمCة فيCه مCن
الجھاد ،وھو غير بعيد عCن ديCار ال ُم َل َّثمCين ،فيسCتند إلCيھم فCى حCاالت الخطCر ،وتشCكل
ً
مCوردا بشCر ًيا ال ينضCب لمCن يريCد االنضCمام إليCه ،وھCذا يفسCر كثCرة عCدد
تلك الديار
رجاله.
دخل ابن ياسين الجزيرة التى فCى الحCوض األدنCى لنھCر السCنغال عCام )433ھCـ/
1040م( ومعه أتباعه المخلصون ،ثم بدأ االنضمام إلى جماعتCه مCن أبنCاء ال ُم َل َّثمCين،
ً
شCروطا رآھCا
وتكاثر عدده حتى بلغ األلف رجل ،ولما كثر أتباعه ،وضع ابن ياسCين
الزمة لكى ال يتأثر تنظيم رباطه الجديد ومرحلته التى بدأ الشCروع فيھCا ،فكCان ينتقCى
أطھر ال ُم َل َّثمين نفسً ا وأوفرھم ُق َّوة وأقدرھم علCى تحمCل المشCاق ،كCان يطلCب مCنھم أن
يتخلCCوا عCCن تقاليCCدھم وأعCCرافھم وتصCُّ Cوراتھم التCى تخCCالف اإلسCCالم ،ويCCدخلوا اإلسCCالم
بقلCCCوب صCCCافية ونفCCCوس طCCCاھرة وھمCCCم عاليCCCة تسCCCعى لتحكCCCيم شCCCرع  FعلCCCى وجCCCه
المعمورة).(2
ً
جاھدا على تحكيم شرع  Fعلى األفراد وفى مُجْ َت َمعه الجديد ،وكCان يCرى
وعمل
أن َمن فاتته صالة من عمره عليه أن يقضيھا ،وھى مسألة فقھية اختلف علمCاء األمCة
فيھا ،فمنھم َمن يكتفى بالتوبة النصوح ،ومنھم َمن يطلب قضاء ما فات.
وكان ابن ياسين يھتم اھتمامًا ً
بالغا بالفقھاء والعلمCاء ويCرفعھم إلCى مراتCب عاليCة
حيث التف حوله مجموعة من الفقھاء والعلماء ليساعدوه علCى تربيCة ال َّنCاس وتعلCيمھم
وتأھيلھم للمرحلة القادمة.
وكان ال يمنعه الحياء من طرد َمن ال يراه مناسبًا لھدفه المنشود.
وكان أھل الرِّ َباط فى قمة الصCفاء الروحCي ،ويعيشCون حيCاة مثاليCة فCى ربCاطھم،
فيتعCCاونون علCCى قCCوتھم اليCCومى معتمCCدين علCCى مCCا تCCو ِّفرُ ه لھCCم جزيCCرتھم مCCن الصCCيد
البحري ،يقنعون بالقليل من َّ
الطعام ،ويرتدون الخشن من الثياب).(3
كCCان ربCCاط السCCنغال الCCذى أ َّسسCCه الداعيCCة الرَّ بCCانى ابCCن ياسCCين منCCارة يشCCع نورُ ھCCا
وخيرھا وعلمھا فى تلCك الصCحارى القاحلCة ،فأصCبح قطبًCا جCذابًا؛ عCامالً علCى جCذب
أبناء قبائل صنھاجة إليه ،ووفر األمن واالستقرار فى تلك الديار الصحراوية البعيCدة،
) (1انظر :المصدر السابق ،ص ).(27
) (2انظر :دولة المرابطين ،ص ).(28-27
) (3المصدر السابق نفسه.
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فأصبحت القوافل تمرُّ بأمن وسالم دون أن يتعرض لھا أحد بسوء ،وقد أ َّدى ذلك إلCى
ازدھار التجارة.
وتم َّيَ Cز ذلCCك الرِّ َبCCاط بحسCCن إدارتCCه وتنظيمCCه وتشCCكيله ممCCا سCCاعد علCCى ُقCَّ Cوة النCCواة
األولى لدولة المرابطين حيث تشكل مجلس الشورى ،وجماعCة للحِّ Cل والعقCد تطCورت
مع مرور األيام ،وأصبحت مرجعية عليا ل ِْل ُم َل َّثمِين.
 -أصول المنھجية العلمية والفقھية عند الفقيه ابن ياسين التى ربى عليھا
أتباعه:
ُيع َتبر الفقيه ابن ياسين من علماء أھل السنة والجماعCة ،مCالكى المCذھب ،واسCتم َّد
أصول فھمCه مCن أصCول المالكيCة التCى كانCت وال زالCت ضCاربة بجCذورھا فCى قلCوب
أھالى ال َّشَ Cمال اإلفريقCي ،إالَّ أنCه كانCت لCه اجتھاداتCه الحركيCة والتنظيميCة التCى أملتھCا
عليه طبيعة دعوته التى عاشھا وتحCرك بھCا ،وبCذلك نسCتطيع أن نقCو َل عنCه بأ َّنCه فقيCه
مالكى حركي ،ويCرى علمCاء المالكيCة الCذين تتلمCذ ابCن ياسCين علCى كتCبھم وفقھھCم أن
المCCذھب المCCالكى لCCه أصCCول فCCى االسCCتنباط واسCCتخراج األدلCCة الشCCرعية ومCCن ھCCذه
األصول:
المصدر األول :القرآن الكريم :كان اإلمام مالك يرى أن القرآن قد اشتمل علCى
كليات الشريعة ،وأنه عمدة الدين ،وآية الرسالة ،ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين،
فابتعد عن نظر المتكلمين ،ھCل القCرآن لفCظ ومعنCى ،أو معنCى فقCط ،وھCو عنCده اللفCظ
والمعنى ،كما ھو إجماع َمCن يعتُّ Cد بھCم مCن المُسْ Cلِمين ،ورُ وى أنCه كCان يقCول :إن َمCن
يقول بأن القCرآن مخلCوق فھCو زنCديق يجCب قتلCه ،ولCذا لCم يعتبCر الترجمCة قرآنCا يُتلCى
تجوز به الصالة ،بل ھى تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول ،وھو يأخCذ بCنص
القرآن ،وظاھره ومفھومه ،ويعتبر العلة التى يأتى التنبيه عليھا).(1
إن القرآن الكريم ھو المرجعية العليا البن ياسين وأتباعCه وكCان مCوقفھم اإلذعCان
والتسليم لكل ما جاء فيه ،ومCا يتعلCق بالعقائCد أو العبCادات أو األخCالق أو المعCامالت،
فالقرآن الكريم لم يفرِّ ق بينھا ،فكلُّھا تتضمن كلمات  Fالھادية إلى أقوم سبيل ،الداعية
ِّ
والمحCذرة مCن كCل ضCاللة وغCي ،فكCان وأتباعCه علCى بينCة مCن
إلى كل ھدى ورشCد،
ربھم وبصيرة من دينھم؛ فلم تتحير عقولھم أو ترتاب قلوبھم ،أو يتردد عزمھم فى أى
تصور أو معتقد أو خلق أرشCد إليCه القCرآن ،إليمCانھم العميCق بقولCه تعCالى ; #1 :
] C.K / 5L F/  4 r !`?; N J  4 #$ .  !   4 > ,فصلت.[42:وكان تد ُّبرُ ابن ياسين وفقھCاء المCرابطين للقCرآن الكCريم معي ًنCا لھCم علCى اسCتنباط
األحكام الشرعية.
] Csص،[29:
! ,S- >$>0  8A6$ ;@ -$::.t u  ,4 q
  !9 j ?` 70 s
قCال تعCالىu 61:
=   C-%PQ ( )6J-  -$.
وقال تعالىb - !   .?  4   $ @> - $:. 6 ) 01 :
] CB>NT0 sمحمد.[24:
]النساء .[82:وقال عز وجلL > T> k  R 0 @> - $:. 6 ) 01 :
) (1انظر :تاريخ التشريع ،مناع القطان ،ص ).(291
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لقد فھم المرابطون أن القرآن الكريم لم ينزل ليُتلى على األموات ،بل نزل
ليحكم األحياء ،وأ َّنه لم ينزله  Fتعالى إال من أجل اتباعه والعمCل بCه ،وبCذلك
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المصدر الثانى :السنة النبوية :اعتمد المرابطون وخصوصً ا فقيھھم األكبر ابCن
ياسين على السنة النبوية فى استنباط األحكام الشرعية وألزموا أنفسھم وغيرھم بمنھج
 Fتعالى.
والسنة عند المرابطين :ھى المCنھج النبCوى المفصCل فCى تعCاليم اإلسCالم وتطبيقCه
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وعباداته ،وأخالقه ،ومعامالته ،وآدابه.
والسنة :ھى البيان النظرى والتطبيق العملى للقرآن فى ذلك كلِّه.
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ودلَّCCت أحاديCCث كثيCCرة علCCى وجCCوب اتبCCاع النبCCى × ،ولCCذلك سCCعى المرابطCCون
لتحقيقھا فى حياتھم ،ومن ذلك ما رواه أبو ھريرة أن النبى × قال» :ك ُّل أمتى يدخلون
الجنة إال من أبي ،قيل :و َمن يأبى يا رسول F؟ قالَ :مCن أطCاعنى دخCل الجنCة ،و َمCن
عصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCانى
فقد أبى« ).(1
ومCCن ذلCCك مCCا رواه العربCCاض بCCن سCCارية قCCال» :وعظنCCا رسCCول  × FموعظCCة
وجلت منھا القلوب ،وذرفت منھا العيون ،فقلنا :يCا رسCول  ،Fكأ َّنھCا موعظCة مُCو ِّدع:
مع والطاع ِة ،وإن تأ َّمر عليكم عبد ،وإ َّنه َمن
فأوصنا ،قال» :أوصيكم بتقوى  ،Fوال َّس ِ
يعCCش مCCنكم فسCCيرى اختال ًفCCا كثيCCرً ا ،فعلCCيكم بسCCنتى وسCCنة الخلفCCاء الراشCCدين المھCCديين
) (1أخرجه البخاري ).(7280
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عضوا عليھا بالنواجذ ،وإ َّياكم و ُمحدَ ثات األمر ،فإن كل بدعة ضاللة«).(1
ْ
ظھCرت
إن قبائل صنھاجة الذين ُعرفوا بال ُم َل َّثمين ثم أ ُطلق عليھم اسCم المCرابطين
آثCCار التCCزامھم بسCCنة النب Cى × فCCى ك Cل مناشCCط حيCCاتھم؛ فCCى الCCتعلم والتزكيCCة والجھCCاد
كونوا بھا دولتھم المعروفة.
والسياسة ،وغيرھا من األمور التى َّ
المصدر الثالث :عمل أھل المدينة :الذى اھتمت به المدرسCة المالكيCة المغربيCة
ال ُّسCCنيَّة عمو ًمCCا عمCCل أھCCل المدينCCة حيCCث إ َّنھCCا دار الھجCCرة ،وبھCCا تنCCزل القCCرآن ،وأقCCام
رسول  × Fومعه أصحابه بھا ،وأھل المدينة أعرف ال َّناس بالتنزيCل ،وبمCا كCان مCن
بيان رسول  ،× Fعلى ھذا رأى المالك ُّيون أن عملھم باالقتداء بعلماء أھل المدينة فى
أقوالھم وأفعالھم حجة ،وق َّدموا ذلك على القياس ،وعلى خبر الواحد ،وفى كتاب اإلمام
مالك إلى الليث ابCن سCعد الفقيCه المصCري» :إن ال َّنCاس تبCع ألھCل المدينCة ،التCى إليھCا
كانCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCت الھجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرة ،وبھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا
تنزل القرآن«).(2
وسار فقھCاء الدولCة المرابطيCة وعلCى رأسCھم الفقيCه عبCد  FبCن ياسCين علCى ھCذا
الطريق ولم ُيغ ِّيروا أو يبدلوا أو يرضوا بغيره حوالً.
ل الصحابي :جعل المالكية قول الص ََّح ِابى الذى ال يعرف له
المصدر الرابع :قو ُ
مخالف حجة ،واعتمدوا فى ذلك على ما ذكر اإلمام مالك فى »الموطأ« حيCث اعتمCد
صCCCحا َبة الCCCذين ھCCCم أعلCCCم بالتأويCCCل
فCCCى كثيCCCر مCCCن فتاويCCCه علCCCى العديCCCد مCCCن أقCCCوال ال َّ
وأعرف بالمقاصد.
وحين تتعدد أقوال الصَّحا َبة فى المسألة الواحدة يختار علماء المالكية من أقCوالھم
ما يتفق مع عمل أھل المدينة.
المصدر الخامس :المصال ُح ال ُمرْ َس َلة :اعتبCر المالكيCة المصCالح المرسCلة دلCيالً
شرعيًا ومارسوھا ممارسة عملية فى الحيCاة ،وأصCلُّوا لھCا أصCوالً فCى جلCب المنفعCة،
ودفCCع المفسCCدة ،وقاسCCوا بھCCذه القواعCCد األمCCور الت Cى لCCم يشCCھد لھCCا الشCCرع بإبطCCال وال
باعتبار ُمع َّين ،ألن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفCظ مقاصCدھا فCى الخلCق ،والمقاصCد
إما ضرورية أو حاجية ،أو تحسينية.
والضرورية :ھى التى ال ُب َّد منھا فى قيام مصالح الدين والCدنيا فCى الضCروريات
الخمس فى الملل جميعً ا وھي :حفظ الدين ،والنفس ،والنسل ،والمال ،والعقل.
والحاجية :ھى التى تؤدى إلى رفع الضيق والحرج والمشقة.
والتحسينية :ھى المتعلقCة بمكCارم األخCالق وكCون ھCذه المعCانى مقصCودة عCرف
بأدلة كثيرة ال حصر لھا من الكتاب والسنة ،مما يد ُّل على مقاصد الشرع ،ولCذا ذھCب
المالكية إلى أن المصCلحة تكCون حجCة ،ويعتبCر بعCض البCاحثين القCول بالمصCلحة مCن
خصوصيات مذھب المالكية.
المصد ُر السادس :القياس :وھو من أصCول المنھجيCة العِل ِميَّCة التCى سCار عليھCا
) (1أخرجه أبو داود ) ،(4607والترمذي ).(2676
) (2انظر :تاريخ التشريع اإلسالمي ،ص ).(292-291
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ابن ياسين وربى عليھا أتباعه.
المصCCدر السCCابع :سCCد الCCذرائع :سCCار عليCCه ابCCن ياسCCين فCCى منھجCCه العلمCى فCCى
تأصيل أصول فقه مذھبه ،وسار على نھج فقھاء المالكية فى االقتCداء باإلمCام مالCك –
ً
شديدا من العمل بسد الذرائع ،حتى اعتبر بعض العلماء
رحمه  – Fالذى أكثر إكثارً ا
العمل بھا من خصوصيات مذھبه ،حتى وصفه الشاطبى بأ َّنCه كCان شCديد المبالغCة فCى
س ِّد الذرائع).(1

ج  -مرحلة المغالبة التى قام بھا ابن ياسين:
بعCCد أن قطCCع ابCCCن ياسCCين بأصCCCحابه وأتباعCCه مرحلCCة التكCCCوين العقCCدى والفقھCCCى
والحركى والتنظيمى والتربوي ،وأصبح معه رجCال يعتمCد علCيھم فCى تبليCغ دعCوة F
على فھم صحيح لكتاب  ،Fوفقه واسCع لسCنة نبيCه × ،ورغCبھم فCى ثCواب  FتعCالى،
وخوفھم من عقابه ،وتم َّكن حُ بُّ االتباع من قائدھم العCالم الفقيCه ،بCدأ
وطلب مرضاتهَّ ،
َّ
ابن ياسين بإرسال البعوث إلى القبائل ،لترغيب الناس فى اإلسالم ،فلبى مجموعة من
أشراف صنھاجة ھذه الدعوة المحكمة والتفوا حوله.
ثCCم أمCCر ابCCن ياسCCين أتباعCCه وتالميCCذه أن يCCذھب كCCل مCCنھم إلCCى قبيلتCCه أو عشCCيرته
يدعوھم إلى العمل بأحكام  Fوسنة نبيه × ،فلما لم يجدوا استجابة من أقوامھم ،خرج
إليھم بنفسه ،فجمع أشياخ القبائل ،ووعظھم وحذرھم عقاب  ،Fواستمرَّ فى ذلك سبعة
أيام ،فلم يزدادوا إال فس ًقا ،فل َّما يئس منھم أعلن الجھاد عليھم).(2
تحرَّ كCCت جمCCوعُ المCCرابطين أوالً صCCوب قبيلCCة جدالCCة ،حيCCث اشCCتبكوا معھCCم فCCى
معركة شرسة وأوقعوا بھم الھزيمة ،وقتلCوا مCنھم خل ًقCا كثيCرً ا ،وانقCاد البCاقون ألحكCام
اإلسالم ،ثم سار ابن ياسين إلى قبيلة لمتونة فقاتلھم وانتصر عليھم ،ودخلوا فى طاعة
ابن ياسين ،وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة ،ثم مضى إلى قبيلة مسوفة التCى دخلCت
تحت لوائه وبايعوه على ما بايعته قبائCل جدالCة ولمتونCة ،فلمCا شCھدت قبائCل صCنھاجة
ھذه األحداث بادرت إلCى مبايعCة ابCن ياسCين علCى بCذل الطاعCة لCه ،وقلCدتھا كثيCر مCن
القبائCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل الصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCحراوية
فى ذلك).(3
ووضع ابن ياسCين خطCة شCاملة تر َّكCزت علCى توزيCع النCابغين مCن تالميCذه علCى
القبائل التى دخلت فى دعوته ليعلموھا القCرآن وشCرائع اإلسCالم ،وبCدأ ابCن ياسCين فCى
تخطيط الدولCة التCى شCرع لتأسيسCھا علCى أسCس شCرعية ر َّبانيCة ،وفCى ظنCى أن الCذى
أسس الدولة المرابطية فعليًا ونفذ أحكامھا الشCرعية ھCو يوسCف بCن تاشCفين ،وھCذا مCا
يتضCCح مCCن خCCالل دراسCCة ھCCذه الدولCCة البھيCCة ،ولمCCا ُت Cوفى األميCCر يحيCCى بCCن إبCCراھيم
الجدالي ،ق َّدم ابن ياسين مكانه يحيى بن عمر اللمتونى وكان من أھل الCدين والفضCل،
ً
منقادا فى جميع أموره إلمامه ابن ياسين).(4
كما كان
وبذلك أصبحت القبائل الصنھاجية فى المغرب األقصى لھCا قيCادة دينيCة وسياسCية
) (1انظر :التشريع والفقه فى اإلسالم ،مناع القطان ،ص ).(294
) (2انظر :ابن أبي زرع ،روض القرطاس ،ص ).(85
) (3انظر :تاريخ المغرب واألندلس ،د .حمدي عبد المنعم ،ص ).(41
) (4انظر :دولة المرابطين ،ص ).(31
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ومجالس شورى ُتد ِّبرُ دفتھا وحركتھا ،فتطلعت لتوحيCد المغCرب األقصCى كلCه وإزالCة
كل عائق يمنعھا من تحكيم شرع ربھا.
الوضع السياسى فى المغرب األقصى عند ظھور المرابطين:
كان المغرب األقصى فى أوائل القرن الخامس الھجرى فى محنة سياسية ودينية؛
حيث ظھرت دعCوات منحرفCة عCن اإلسCالم وحقيقتCه وجCوھره األصCيل ،واسCتطاعت
بعض الدعوات البدعية الكفريCة أن ُتشِّ Cكل كيا ًنCا سياسCيًا تحتمCى بCه ،وأصCبح المغCرب
األقصCCى شCCبيھًا باألَ ْنCCدَ لُس فCCى زمCCن ملCCوك الطوائCCف ،وكانCCت الطوائCCف الت Cى سCCادت
المغرب قبيل وصول المرابطين تتكون من أربع شوكات قوية لھا وزنھا فى المغCرب
األقصى:
أوالً :قبائل غمارة فى ال َّش َمال.
ثانيا ً :قبائل برغواطة فى المغرب.
ثالثا ً :قبائل زناتة وكانت تكوِّ ن نطا ًقا حول الطوائف السابقة ال سِ َّي َما برغواطة.
رابعً ا :طوائف الشيعة والرافضة والوثنيين فى الجنوب.

 -الطائفة األُولى :قبائل غمارة:

كانCت تسCCكن جبCCال الرِّ يCCف الممتCCدة مCCن ناحيCة البحCCر المتوسCCط مCCن سCCبتة وطنجCCة
غربًا ،إلى وادى نكور بCالقرب مCن المزمCة أو الحُ َسCيْمة الحاليCة شCر ًقا ،وتمتCد بال ُدھCم
جنوبًا إلى قرب فاس ،وكانت غمارة بط ًنا من بطون مصمودة وظھر فيھا مشعوذون،
وقصCCدتھم الخCCوارج للمنعCCة فCCى جبCCالھم ،ووصCCفھم الم َُؤرِّ ُخCCون مCCن أمثCCال ابCCن خلCCدون
وغيCCره :بCCأ َّنھم» :عريقCCون فCCى الجاھليCCة؛ بCCل الجھالCCة ،والبعCCد عCCن الشCCرائع بالبCCداوة
واالنتبCCاذ عCCن مCCواطن الخيCCر ،وتن َّب Cأ فCCيھم إنسCCان يعCCرف بحCCاميم بCCن َمCCنِّ  ،Fولُ ِّق Cب
بالمفتري ،وفى رواية أخرى بالمقتدي -ولعلھا ھى األصل ثم حُ رِّ فCت إلCى المفتCرى –
والجبل الذى تن ِّبأ فيه ُينسب إليه ،وھو جبل على مقربة من تطوان ،وأجابه بشر كثيCر
من غمارة وأقروا بنبوته ،ووضع لھCم شCريعة اسCتھواھم برخصCھا ،فCر َّد لھCم الصCالة
صالتين عند طلوع الشمس وعند غروبھا ،ووضع لھم قرآ ًنا بلسانھم »أى البربرى«،
ومن تعاليمه أنه أح َّل لھم أكل أنثى الخنزير ،وأسCقط عCنھم الحCج والطھCر والوضCوء،
وحرَّ م عليھم الحوت حتى يُذكى ،وحرَّ م بيض كل طائر . .إلخ«).(1
وقد قتل ھذا المشعوذ الزنCديق فCى النصCف األول مCن القCرن الرابCع الھجCرى فCى
طنجة فى حروبه مع قبائل مصمودة الساحلية على حد قول البكرى وابCن خلCدون ،أو
فى حروبه مع جيCوش الخليفCة األمCوى عبCد الCرَّ حمن الناصCر علCى حCد قCول صCاحب
»االستبصار« ،وصاحب »مفاخر البربر«).(2
واسCCتمرَّ ت البCCدع الكفريCCة بCCالرغم مCCن مCCوت المتنبCى المشCCعوذ وظھCCر أحCCد أبنائCCه
دعى عيسى وكان ُمبجَّ الً فCى َقومCه ،وكانCت قبائCل غمCارة غارقCة فCى اإلباحيَّCة بCين
و ُي َ
النساء والرجال ،وكان رجالھم يربون شعورھم كالنساء ويتخذونھا ضفائر ويطيبونھا
) (1انطر  :االستبصار فى عجائب األمصار ،لمؤلف مجھول ،ص ).(190
) (2انظر :كتاب االستبصار ،ص ) ،(192-191ومفاخر البربر ،ص ).(77
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ويتعممون بھا . . .إلخ).(1

ُ
الطائفة البرغواط َّية:
-
كونت ھذه الطائفة الكافرة دولة لھا فى القرن َّ
الثا ِنى للھجرة فى إقليم تامسنا أو ما
َّ
ُيسمى اليوم بالشاوية) ،(2وكانت دولتھم تمت ُّد من الرِّ َباط الحالية إلCى ثغCر فضCالة الCذى
صبِّ وادى أ ُ ِّم الربيع.
كان قاعدة ألسطولھا ،وتنتھى عند بلدة أزمور عند َم َ
ونجد أن المؤرخين اختلفوا حول اسم برغواطة ،فبعضھم يرى بأ َّنه لم يكCن اسCمًا
لقبيلCCة ُمعينCCة يجمعھCCا أصCCل واحCCد أو أب واحCCد ،بCCل كCCان اس Cمًا ألخCCالط مCCن البربCCر
اجتمعCCوا علCCى شCCخص يھCCودى األصCCل ،ا َّدعCCى النبCCوة ،اسCCمه صCCالح بCCن طريCCف بCCن
شCCمعون البربCCاطي ،نسCCبة إلCCى وادى البربCCاط فCCى جنCCوب األَ ْنCCدَ لُس؛ فصCCارت كلمCCة
برباطى ُتطلق على كل من اعتنق ديانته ،ثم حُ رِّ َفت إلى برغواطي).(3
ويCCرى ابCCن خلCCدون أن برغواطCCة قبيلCCة مCCن المصCCامدة وأن ملوكھCCا كCCانوا مCCن
مصامدة المغرب).(4
ومن عقائد ھذه الطائفة الضالَّة اعتقادھم بأن صالح بن طريف ھو المقصود بقوله
p
 ?!4- X
= _   '$ > !, ! $ j #4
تعالى فى سورة التحريم - 8!   -_ Z; !9$ 1:
] CPالتحريم .[4:وزعم زعيمھم أنه المھدى األكبر الذى يخرج فى
u B!  q
 V .   f> F})-$
آخر الزمان لقتال المسيح الدجال ،وأن عيسى ابCن مCريم يكCون مCن أصCحابه و ُيصCلِّى
خلفه.
وشرع ألتباعCه صCوم رجCب ،واألكCل فCى رمضCان ،وفCى الوضCوء غسCل السCرة
والخاصCCرتين باإلضCCافة إلCCى طريقCCة الوضCCوء عنCCد المُسْ Cلِمين ،وفCCرض علCCيھم خمCCس
صCCلوات فCCى ال َّنھCCار وخمCCس صCCلوات فCCى الليCCل ،وبعCCض صCCلواتھم إيمCCاء بCCال سCCجود،
وبعضھا على كيفية صالة المُسْ لِمين ،وعند ابتداء الصالة يضع الفرد إحدى يديه على
األخرى ،ويقول بالبربرية :ابسCمن بCاكش ،وتفسCيره باسCم  ،FثCم مقCر يCاكش ،أى F
أكبر ،ويقولون فى تسليمھم بالبربرية :أيحن ياكش ،ووردام ياكش  Fأحد ال مثيل له.
كمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا وضCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCع
صالح بن طريف قرآ ًنا باللغة البربرية فCى ثمCانين سCورة أكثرھCا منسCوب إلCى أسCماء
النبيين ،أولھا سورة أيوب وآخرھا سورة يونس.
تزوج النساء فوق األربع ،وأباح لھم الطالق ،وحرَّ م عليھم زواج بنCت
وأباح لھم ُّ
العم ،وزواج المُسْ لِمات ،كذلك شرع قتل السارق ،ورجم الزاني ،ونفى الكاذب ،وحرَّ م
رأس كل حيوان ،وحرَّ م ذبح الديك ،والحوت أى السمك ،وال ُيؤ َكل إال أن يُCذكى »أى
يذبح« والبيض عنCدھم حCرام ،ولCيس عنCدھم أذان وال إقامCة وھCم يكتفCون فCى معرفCة
األوقات بصياح الديوك ،ولذلك حرَّ موھا إلى غير ذلك من التعاليم الشيطانية وإلى ح ٍّد
) (1انظر :فى تاريخ المغرب واألندلس ،د .العبادي ،ص ).(278
) (2المصدر السابق ،ص ).(279
) (3المصدر السابق ،ص ).(279
) (4ابن خلدون ،العبر) ،ج.(210/2
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كبير تشبه ديانة حاميت المفترى فى غمارة).(1
لقد كانت تعاليم ھذه الدولة الكفرية متأثرة بتعاليم اليھود المنحرفة ،وكذلك ببعض
التعاليم اإلسالمية حيث يمكننا أن نقول إ َّنھا ديانة مشوِّ ھة لإلسالم تعمل للقضاء عليه،
وكان Cت ھCCذه الدولCCة عنCCد أھCCل السCCنة والجماعCCة مجوسً CCا منحCCرفين مCCارقين عCCن الCCدين
الحنيف ،ولھذا فرضوا قتالھم واستحلوا دماءھم.
واستمرَّ ت ھذه الدعوة الكفرية منذ سنة 125ھـ فى خالفة ھشام بن عبد الملك إلى
ظھور أھل السCنة المCرابطين ال ُم َل َّثمCين الCذى قضCوا علCيھم قضCا ًء ُمبرمًCا ،وقCد ذكCرت
CCاريخ أن حكCCCام المغCCCرب قبCCCل مجCCCيء المCCCرابطين ،كاألدارسCCCة واألمCCCويين
كتCCCب ال َّتِ C
والزناتيين قد قاتلوا برغواطة وأنزلوا بھا ھزائم منكرة وخسائر فادحة.
لقCCد قاسCCى المغCCرب األقصCCى محنCCة كبيCCرة بسCCبب ھCCذه الدولCCة الكفريCCة والطائفيCCة
اريخ).(2
البدعية وكان خطرھا أشد وأقوى مما تصوِّ ره كتب ال َّت ِ

 -الطائفة الثالثة :وھى الدولة الزناتية:

تتكون من قبائل مكناسة ومغراوة وبنى يفCرن وغيرھCا مCن القبائCل الزناتيCة
وھى َّ
التى حكمت المغرب سCنين بعCد زوال نفCوذ األدارسCة ،حيCث قامCت بCدور إيجCابى فCى
حرب الدولة البرغواطية ،إال أن حكام ھذه الدولة اشCتھروا بCالجور والظلCم والتعسCف
فى آخر زمانھم).(3

 -الطائفة الرابعة :طوائف الشيعة والوثنيين:

كان محلُّھم جنCوب المغCرب فCى أقصCى بCالد السCوس ،وكCانوا عبCارة عCن أقليَّCات
ُمبع َثرة.
أ َّما الشيعة فقد انتشروا فى مدينة تارودانت ونواحيھا وكCانوا دعCاة للفكCر الشCيعى
الرافضي ،وبعضھم يرجع جCذورھم وأصCول فكCرتھم للدولCة العبيديCة الرافضCية التCى
اريخ اإلسالمى فى ال َّشَ Cمال اإلفريقCى »الدولCة العبيديCة
جاء ذكرھا فى صفحات من ال َّت ِ
الرافضCCية« ،لقCCد كCCان الصCCراع عني ًفCCا بCCين الشCCيعة وبCCين أھCCل السCCنة فCCى كCCل ناحيCCة
وضاحية ومكان فى المغرب كله ،وتوج جھاد أھل السنة بالقضاء على الدولة العبيدية
إال أن بقايا جذورھم أزالھCا المرابطCون بقCوتھم السُّCنيَّة الميمونCة ،أمCا الوثنيCون فكCانوا
يسكنون األطلس الكبيCر فCى جبCل وعCر ،وكCان الوثنيCون يعبCدون الكCبش ،ويبCدو أ َّنھCم
تCأثروا بCCديانات مصCCرية قديمCCة كانCت تعبCCد الكCCبش فCCى زمCن الفراعنCCة ويسCCمونه اإللCCه
خنوم ،فكأن طقوس ھؤالء الوثنيين وعباداتھم من رواسب مؤثرات مصرية قديمة).(4
لقد اِتضح لCى فCى دراسCتى التاريخيّCة لCبالد المغCرب أ َّنھCا كانCت تعCانى مCن تف ُّكCك
سياسCCي ،وتكونCت دول طائفيCCة منحرفCCة عCCن منCCاھج رب البريCCة ،وكانCCت شCCعوب تلCCك
الديار قCد غرقCت فCى وحCل الجھCل ،ومسCتنقعات االنحCراف وفسCاد التصCور ،وضCياع
األخالق ،وكثرة الظلم ،وانتشار العسف والجور .وكان علماء وفقھاء المرابطين على
) (1نص على ذلك التشابه صاحب كتاب مفاخر البربر ،ص ) ،(77انظر  :فى تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(281

) (2فى تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(278
) (3المصدر السابق ،ص ).(289
) (4المصدر السابق ،ص ).(291
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علم ودراية ،وقد وضعوا فى ُخ َّط ِتھم الجھادية توحيد المغرب األقصى والقضCاء علCى
الدولة الطائفية الكفرية ،وإزالة الظلم والجور والتعسف.
وعملوا على توحيد الديار المغربية وتربيتھCا علCى مCنھج سCنى مCالكي ،ومحاربCة
المنCCاھج الكفريCCة ،والقضCCاء علCCى المCCذاھب البدعيCCة مCCن خCCوارج ومعتزلCCة وروافCCض
ومنعھا من االنتشار أو أن يكون لھا وجود.

د  -الشروع فى توحيد المغرب األقصى:
فى عام 447ھـ1055 /م اجتمع فقھاء سجلماسCة ودرعCة وكتبCوا إلCى ابCن ياسCين
ُير ِّغبو َنCه فCCى الوصCCول إلCCيھم لCCيخلص بالدھCCم ممCCا تعانيCCه مCCن الحكCCام الطغCCاة الظلمCCة؛
زناتة المغراويين وأميCرھم مسCعود بCن وانCدين ،فجمCع ابCن ياسCين شCيوخ َقومCه وقCرأ
عليھم رسCالة فقھCاء سجلماسCة ،فأشCاروا عليCه بمِّ Cد يCد المعونCة لھCم ،وقCالوا لCه» :أ ُّيھCا
الشيخ الفقيه ،ھذا ما يلزمنا َفسِ رْ بنا على بركة .(1)«F
فخرجت جموع المرابطين فى شھر صفر سنة 447ھـ إلى بCالد درعCة ،فتصCدى
لھم األمير مسعود بن واندين بالقتال ،وانتھت المعركCة بھزيمCة المغCراويين ومصCرع
مسعود وتشتت جيشه ،وأسرع ابCن ياسCين بCدخول سجلماسCة ،وأصCلح أحوالھCا ،وقCدم
عليھا عامالً من لمتونة وحامية مرابطية ثم عاد إلى الصحراء«).(2
وفى عام 448ھـ1056/م ُتوفى األمير يحيى بن عمر اللمتونى َفع َّين عبCد  FبCن
ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة ،ثم تأ َّھب أبو بكCر لغCزو بCالد السCوس؛ ففCى
ربيع َّ
ب بCالد السCوس ،واختCار أبCو بكCر بCن
صْ Cو َ
الثا ِنى سنة 448ھـ سCار المرابطCون َ
عمر ابن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى القيادة علCى مقدمCة الجCيش المرابطCي ،وكCان
ذلك أول ظھور ليوسCف بCن تاشCفين مؤسCس دولCة المCرابطين وقائCد مرحلCة ال َّتمكCين،
وتمكنوا من احCتالل اردوانCت ،وقضCوا علCى الCروافض والCوثنيين ،كمCا قCاتلوا اليھCود
المنتشCCرين فCCى تلCCك النCCواحى فأعCCادوا بCCذلك تلCCك المنCCاطق إلCCى مCCذھب أھCCل السCCنة
والجماعة).(3
وسار المرابطون إلى مدينة أغمات ،وكان أميرھا يومئ ٍذ لقوط بن يوسف بن على
المغراوى وحاصروھا ،واضطر لقوط إلى الفرار عندما أيقن عبCث المقاومCة ،فخCرج
يCCتلمس النجCCاة فCCى أھلCCه وحشCCمه تحCCت جCCنح الظCCالم ،ودخCCل المرابطCون أغمCCات عCCام
449ھـ1057 /م وأقاموا فيھا مCا يقCرب الشCھرين ،وتحركCوا حركCات حربيCة ُمح َكمCة
للقضاء على فلول ال ُمغراويين ،واستطاعوا قتل أمير أغمات وتزوج أبو بكر بن عمر
من زينب النفراوية زوجة لقوط المغراوي.
ثم سار أبو بكر بن عمر فى جموع المرابطين إلى أرض برغواطة وكان أميرھم
يومئ ٍذ أبا حفص بن عبد  Fبن أبى غفير بن محمد بن معCاذ ،ونشCبت بCين المCرابطين
والبرغCCواطيين وقCCائع ومعCCارك حاميCCة الCCوطيس أصCCيب فيھCCا العCCالم الربCCانى والمقاتCCل
الميدانى والفقيه الموجِّ ه ابن ياسين بجراح أودت بحياته إلى الشھادة ،نحسبه كذلك وال
ُنز ِّكCCى علCCى ً F
أحCCدا ،حمCCل علCCى إثCCر تلCCك الجCCراح إلCCى مقCCرِّ القيCCادة فCCى معسCCكر
) (1انظر :موسوعة المغرب العربي ).(128/2
) (2المصدر السابق.(182/2) ،
) (3فى المغرب واألندلس ،ص ).(293
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َّ
وحCثھم علCى الثبCات
المرابطين ،وقبل خروج روحه جمع رؤسCاء وشCيوخ المCرابطين
َّ
وحCذرھم مCن عواقCب التفرقCة والتحاسCد فCى طلCب الرياسCة ،ولCم يلبCث أن
فCى القتCال،
فارق الحياة) ،(1فعلى أمثCال ھCؤالء الرحمCة والمغفCرة والرضCوان مCن الCرحيم الواحCد
المنCCان .واتفCCق رأى المCCرابطين علCCى اختيCCار أب Cى بكCCر ابCCن عمCCر للرياسCCة مكCCان ابCCن
ياسين ،وأجمع شيوخ المرابطين على مبايعة أبCى بكCر ،فجمCع بCين الزعCامتين الدينيCة
والسياسية ،بينما يؤكد كل من القاضى عياض وابن خلدون أن المCرابطين اتفقCوا فيمCا
بينھم على تقديم الشCيخ سCليمان بCن حCدو ،ليرجعCوا إليCه فCى مشCاكلھم وقضCايا ديCنھم،
وتولَّى القائد الجديد الزعامة بھمCة عاليCة وشCجاعة فائقCة ،واسCتعداد للتضCحية والفCداء
من أجل إحياء دين  Fعلى منھج النبوة ،وطمس المعالم الكفرية للدولCة البرغواطيCة،
فأمر بتعبئة جيوشه المجاھدة وخرج لقتال واستئصال الكفر من بالد المغCرب ،فCأثخن
فCCى جنCCود الدولCCة البرغواطيCCة ،وفCCرَّ ق جمCCوعھم ،وكسCCر شCCوكتھم ،وأعلنCCوا الطاعCCة
والوالء للدولة المجاھدة الجديدة ،ثم قصد أبو بكر مدينة أغمات ،فمكث بھا حتى شھر
صفر سنة )452ھـ1060 /م( ثم تCابع سCيره فCى بCالد المغCرب ،يفCتح البلCدان والقCرى
وحصون الجبال ،ففتح سائر بالد زناتة ،وفتح مكناسة ،وحاصCر مدينCة لواتCة ودخلھCا
عنCCوة فCCى شCCھر ربيCCع َّ
الثCCا ِنى سCCنة 452ھCCـ ،ثCCم عCCاد إلCCى أغمCCات الت Cى اتخCCذھا قاعCCدة
عسكرية للمرابطين ومقرً ا لألمير وأخوته ،وعندما امتألت المدينة اتجه أبCو بكCر إلCى
اختيار عاصمة جديدة ،فوقع على موضCع مدينCة مCراكش الحاليCة ،وشCرع فCى بنائھCا،
فأتاه رسول من الصحراء يخبره بإغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة ،فع َّين ابن عمCه
يوسف ،وأسرع من أجل اإلصالح بين القبائل المتنازعة ،وقسَّCم الجCيش إلCى فCريقين،
نصفه مع يوسف الذى شرع فى تأديب القبائل المغربية المتمCردة مCن مغCراوة وزناتCة
القواد ھم :محمد بن تميم الجدالي،
وبنى يفرن وغيرھم ،ووقع اختياره على أربعة من َّ
وعمر بن سليمان المسوفي ،ومدرك التلكاني ،وسير بن أبى بكر اللمتوني ،وعقد لكل
منھم على خمسة آالف من قبيلتCه ،وسCيرھم لتأديCب تلCك القبائCل المتمCردة ،وسCار فCى
أثCCرھم فغCCزوا قبائCCل المغCCرب قبيلCCة بعCCد قبيلCCة ،وبلCً Cدا بعCCد بلCCد ،وكCCان بعضCCھم يفCCرون
وبعضھم يقاتلونه ،والبعض اآلخر يدخلون فى طاعته.
واستمرَّ فى توحيد بالد المغرب وسنرى جھوده الجھادية فى سيرته الميمونة.
أمCCا أبCCو بكCCر فقCCد اسCCتطاع نشCCر األمCCن فCCى الصCCحراء ،وأزال الخCCالف القCCائم بCCين
لمتونة وجدالة ،وتوسع فى جھاد قبائل السود الوثنية لتدخل فى دين F؛ حيث صCاول
وجاول وقاتل الزنوج لتأمين حدود دولة المرابطين الجديدة بعد دعوة الزنوج للCدخول
فى اإلسالم.
وبعCد أن حقCق أبCو بكCر بCن عمCر نجاحCات ھائلCة فCى مھمتCه الدعويCة؛ رجCع إلCCى
المغرب األقصى بجيوشه؛ فأكرمھم يوسف بن تاشفين إكرامًا يليق بالقائد الر َّبانى أبى
بكر بن عمر ،واختار أبو بكر يوسف نائبًا عنCه علCى حُ كCم المغCرب األقصCى ،وأمCره
زوده يوسCCف بطائفCCة
بالعCCدل والرفCCق بالمُسْ Cلِمين ،ثCCم و َّدعCCه وعCCاد إلCCى الصCCحراء وقCCد َّ
عظيمCCة مCCن الھCCدايا الجليلCCة ،مCCن المCCال والخيCCل والبغCCال واألسCCلحة المحCCالة بالCCذھب،
والجوارى والثياب الفاخرة والمؤن والدوابِّ  ،وھناك استأنف الجھاد والغزو حتى ُقتل
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(44

43

فى إحدى غزواته فى سنة )480ھـ1087/م().(1
قال ابن كثير فى »البداية والنھاية« عنه -أى عن أبى بكر بCن عمCر» :-اتفCق لCه
من الناموس ما لم تتفق لغيره من ملوك ،كان يركب معه إذا سار لقتال عدو خمسمائة
ألف مقاتCل ،كCان يعتقCد طاعتCه ،وكCان مCع ھCذا يقCيم الحCدود ويحفCظ محCارم اإلسCالم،
ويحوط الدين ويسير فى ال َّناس سيرة شرعية ،مع صحة اعتقاده ودينه ،ومواالة الدولة
العباسية ،أصابته نشابة فى بعض غزواته فى حلقه فقتلته«).(2
لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين ،وأتقاھم وأكثرھم ورعً ا ودي ًنا
وح ًبCCا للشCCھادة فCCى سCCبيل  ،FوسCCاھم فCCى توحيCCد بCCالد المغCCرب ،ونشCCر اإلسCCالم فCCى
الصCCحارى القاحلCCة وحCCدود السCCنغال والنيجCCر ،وجاھCCد القبائCCل الوثنيCCة حتCCى خضCCعت
وانقادت لإلسالم والمُسْ لِمين ،ودخل من الزنوج أعداد كبيرة فى اإلسالم ،وساھموا فى
بنCCاء دولCCة المCCرابطين الفتيCCة ،وشCCاركوا فCCى الجھCCاد فCCى بCCالد األَ ْنCCدَ لُس ،وصCCنعوا مCCع
إخوانھم المُسْ لِمين فى دولة المرابطين حضارة متميزة.

ھـ  -تأمالت فى مسيرة ابن ياسين الجھادية:

لقCCد سCCار ابCCن ياسCCين فCCى دعوتCCه لقبائCCل ال ُم َل َّثم Cين الصCCنھاجية سCCيرة حسCCنة نقيCCة،
وتدرَّ ج بھم من مرحلة التعريف إلى التكوين ثم التنفيذ حيث شرع فى قتال القبائل التى
ً
جھادا فى سبيل .F
لم تحترم أو ُتق ِّدس حرمات  ،Fوأزال المنكرات ،واعتبر ذلك
وقد الحظت أن إعالن الجھCاد علCى القبائCل التCى تفشCت فيھCا المنكCرات جCاء بعCد
إعداد وشورى من أھل الحل والعقد ،وبعد أن أصبحت لھم شوكة قويCة وإمCام مطCاع،
ومجلس من العلماء والفقھاء يقلبون أمور السلم والحرب.
ويكفى ھؤالء األبطال على صحة جھادھم ما رواه مسلم فCى صCحيحه عCن النبCى
× » :مCا مCن نبCى بعثCه  FفCى أمCCة قبلCى إال كCCان لCه مCن أ َّمتCCه حواريCون ،وأصCCحاب
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ،ثم إ َّنھا تخلف من بعدھم ُخلوف ،يقولون مCاال يفعلCون،
ويفعلCCون مCCا ال يCCؤمرون ،فمCCن جاھCCدھم بيCCده فھCCو مCCؤمن ،ومCCن جاھCCدھم بلسCCانه فھCCو
مؤمن ،ومن جاھدھم بقلبه فھو مؤمن ،وليس وراء ذلك من اإليمان حب ُة خردل«).(3
إن حركCة المCرابطين كانCCت موفقCة حيCCث اسCتطاعت أن تنسCق مCCع علمCاء وفقھCCاء
سجلماسة إلسقاط الدولة الزناتية التى تفشى فيھا الظلم والجور والعسCف ،فعنCدما رأوا
مCCن أنفسCCھم االسCCتطاعة والمقCCدرة علCCى إزالCCة الظلCCم ،ورأوا أن تح ُّق َ Cق المصCCلحة كCCان
أرجCCح ،سCCارع الفقھCCاء والعلمCCاء بالموافقCCة علCCى مقتCCرح ابCCن ياسCCين ،وتCCد َّفقت جيCCوش
المرابطين ،وتعاونت مع المستضCعفين وطھَّCرت الCبالد مCن ھيمنCة العCابثين ،ونشCرت
العدل بين المُسْ Cلِمين ،ورفعCت الضCرائب والمكCوس عCن المظلCومين ،وفCى نظCرى أن
نجاح حركة المرابطين كان بتوفيق  ،Fثم إن القيادة الفعلية للعلماء والفقھCاء ومجلCس
الشورى الذى ُي َم ِّثل أھل الحِّ Cل والعقCد ممCن شCھدت لھCم جمCوع المCرابطين بCأ َّنھم أھCل
لذلك كانت حساباتھم دقيقة ،وفتاويھم موزونة ،ومعاركھم مدروسة.
أما قتالھم لبرغواطة ،وغمارة ،ذات المعتقدات ال ُكفرية واالنحرافات العقدية فھCذا
يعتبر من أعظم أعمالھم الجھادية ،عندما وقفوا إلزالة الدولCة الشCركية واقتلعوھCا مCن
) (2) ،(1البداية والنھاية.(143/12) ،
) (3صحيح مسلم رقم ) ،50ج.(70/1

)  ( 2البداية والنھاية ).( 143/12
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بأصول سنية زكية بھية.
جذورھا ،و ُب ِّدلت
ٍ
ُ
الحظت أن للعلماء شبكة عملية لالتصال والتشCاور ووضCع الخطCط الالزمCة
كما
إلحياء اإلسالم فى ال َّش َمال اإلفريقي ،حيث نجد أن اإلمام أبا عمران الفاسى ھCو الCذى
وضع الخطوط العريضة واإلرشادات النافعة لدولة المرابطين ،ثم وجَّ ه األميCر يحيCى
بن إبراھيم إلى موقع من مواقع حلقة االتصCال الواسCعة بCين العلمCاء ليرسCل قائCد تلCك
ً
ونجابCة
الجھة وھو ابن وجاج مCع األميCر يحيCى أحCد األفCراد الCذين يتوسCم فCيھم ذكCا ًء
وصالحً ا وتفو ًقا للدعوة فى قبائل صCنھاجة ،وكCان اختيCار ابCن وجCاج فCى محلCه الCذى
استمرَّ على اتصاله بشيوخه.
كما أن علماء سجلماسة كCانوا ضCمن شCبكة مCن شCبكات التعCاون بCين فقھCاء أھCل
السنة ،فھم الذين شجَّ عوا جيCوش المCرابطين لتوحيCد الCديار المغربيCة تحCت لCواء دولCة
سنية.

***
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المبحث السادس
مرحلة التمكين والتوسع لدولة المرابطين
القائد الربانى يوسف بن تاشفين

   -ھـ /

 -م

تمھيد:
قد علمت بCأھم المراحCل فCى فقCه الCدعوة إلCى  FالتCى مCرَّ بھCا اإلمCام ابCن ياسCين
حيث نجده نجح نجاحً ا عظيمًا فى تنفيذ مرحلة التعريف واختيار العناصر التي تحمCل
الدعوة ،ومرحلة المغالبة ،واستشھد فى مرحلة المغالبة وتولى القيادة فى ھذه المرحلة
أبو بكر بن عمر الذى سار على نفس المنھج الذى رسمه ابن ياسين.
واستمرَّ فCى فCتح مCدن المغCرب إال أنCه تCرك نصCف جCيش المCرابطين البCن عمCه
ً
ومجاھدا ومصلحً ا واستمرَّ فى فتوحاته حتى
يوسف ،ودخل بالباقى نحو الجنوب داعيًا
استشCCھد – رحمCCه  – FوتCCولَّى األمCCر بالكليCCة القائCCد الربCCانى ابCCن تاشCCفين الCCذى أنھCى
مرحلة المغالبة وانتقل إلى مرحلة ال َّتمكين.

أ  -نسبه:

يوسف بن تاشفين بن إبراھيم اللمتونى الصنھاجي ،وأ ُ ُّمه بنت عم أبيه فاطمة بنت
سير بن يحيى بن وجاج بن وارتقين ،وكانت قبيلته قد سيطرت بسيادتھا وقيادتھا على
صنھاجة ،واحتفظت بالرئاسة منCذ أن جعلھCا اإلمCام ابCن ياسCين فيھCا بعCد وفCاة األميCر
ً
عزيزا كريمًا فى َقومه.
يحيى ابن إبراھيم الجدالى  ،فنما
)(1
قال عنه الم َُؤرِّ ُخون من أمثال أشياخ» :خلق للزعامة« .
)(2
وإن اتھموا صنھاجة فھم ھـــم
ملك له ال َّش َرفُ العلى من حمير
كان يوسف أسمر اللCون نقيُّCه ،معتCدل القامCة ،نحيCف الجسCم ،خفيCف العارضCين،
رقيCCCCق الصCCCCوت ،أكحCCCCل العينCCCCين ،أقنCCCCى األنCCCCف ،لCCCCه وفCCCCرة تبلCCCCغ شCCCCحمة األذن،
مقرون الحاجبين ،أجعد الشعر).(3
كCCان يجمCCع بCCين جمCCال الطلعCCة وجمCCال الجسCCم ،وبCCين أبCCدع المواھCCب ،كCCان بطCالً
ً
شCجاعً اً ،
زاھCدا فCى زينCCة الCدنيا ،عCادالً متورعً Cا ،متقشً Cفا،
نجCدا حاذ ًقCا ،جCَّ Cو ًادا كريمًCا،
)(4
لباسه الصوف ،وطعامه خبز الشعير ،ولحوم اإلبل وألبانھا  .كان عزيز ال َّنفس كثير
الخوف من .F
كان يجمع الصفح والعفو عن الذنوب مھما كبرت ما عدا الCذين يرتكبCون الخيانCة
فى حق ال ِّدين فال مجال للعفو عنھم).(5
ر َّبته األحداث وصاغت من شخصيته ً
قائدا ًفذا ،وبرھنت األيا ُم على أنه له مقدرة
) (1األندلس فى عھد المرابطين والموحدين ،ص ).(65
) (2وفيات األعيان) :ج.(130/7
) (2انظر :الروض القرطاس ،ص ).(87
) (3دولة المرابطين ،ص ).(36
) (5دولة المرابطين ،ص ).(36
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على فھم واقعه ،قادر على النھوض ب َقومه وشعبه وجيشه نحو حياة إسالمية حضارية
أفضل.
تل َّقى يوسف تعاليمه األولى فى قلب الصحراء من أفواه الم َُح ِّدثِين والفقھCاء ،ونمCا
وترعرع وتر َّبى على تعاليم اإلمام الفقيه ابن ياسCين ،ونبCغ فCى فنCون رجCال الحCرب،
وفى السياسة الشرعية التى تتلمذ على الفقھاء فيھا ،وقام بھا خير قيام ،وسنرى ذلك -
بإذن  -Fفى بحثنا ھذا.
اريخ أنه تزوج زينب النفروية بعد أن طلَّقھا ابCن عمCه أبCو بكCر بCن
تذ ُكر كتب ال َّت ِ
عمر عندما عزم على السفر إلى الصحراء للجھاد والدعوة واإلصالح ،فقال لھا :أنت
ضة ،ال طاقCة لCك علCى حCرارة الصCحراء ،وإ ِّنCى مطلقCك؛ فCإذا انقضCت
امرأة جميلة ب َّ
وتزوجھا يوسف بعد تمام ع َّد ِتھا ،وكانCت
عدتك فانكحى ابن عمى يوسف بن تاشفين،
َّ
زينب بنت إسCحاق مشCھورة بالجمCال والرئاسCة ،بارعCة الحسCن ،حازمCة ،لبيبCة ،ذات
عقCCل رصCCين ،ورأى سCCديد ،ومعرفCCة بCCإدارة األمCCور ،فكانCCت ِنعْ َ CCم الزوجCCة المعينCCة
لزوجھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا ،وقCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
اريخ ھذه المرأة ،واعتبرتھا من خيرة نساء دولCة المCرابطين ،وتوفيCت
مدحت كتب ال َّت ِ
عام 464ھـ1071 /م.
Cاريخ عنھCا
َّ
وتزوج األمير يوسف من سيدة أندلسية ُت َ
دعى قمCر وال تCذكر كتCب ال َّت ِ
َ
شي ًئا ،ويقال :ھى التى أنجبت األمير علي ولCى العھCد ،وأميCر األ ْنCدَ لُس والمغCرب بعCد
والده.
وتCCزوَّ ج يوسCCف امCCرأة تسCCمى عائشCCة ،وأنجبCCت لCCه األميCCر محمCCد الCCذى نسCCب إليھCCا
فصار يCدعى محمCد ابCن عائشCةَ ،و ُر ِزق يوسCف مجموعCة مCن الCذكور واإلنCاث بكCرھم
تميم الذى توفى غداة معركة الزالقة وكان واليًا على سCبتة ،وعلCيٌّ الCذى تCولى اإلمCارة
بعده ،وإبراھيم ،ومحمد الذى كان أحد القادة البارزين فى جيش والده وأمَّا بناته فھمCا:
كونة ورق َّية).(1

ب  -المراحل العسكرية التى مر بھا يوسف فى جيش المرابطين:
- -ھـ - /م:

كان فى ھذه المرحلة مجرد قائد من قواد المCرابطين يتل َّقCى األوامCر وينفُِ Cذھا بكCل
نجCCاح ،وكانCCت ھCCذه المرحلCCة غنيCCة بالتجCCارب والخبCCرات الت Cى شCCحذت ذھنCCه وأ َّھلتCCه
للمرحلCCة التاليCCة ،فكأ َّنھCCا كانCCت ممارسCCة للسCCلطة ،واالطCCالع علCCى خفاياھCCا دون تح ُّمCل
المسئولية ،استطاع بعدھا تسلُّم اإلمارة بكل األوامر التى و ِّكلت إليه بكCل ھمCة ونشCاط
ودون تردد ،وقاد المرابطين إلى النصر فى ميادين الجھاد والعزة والكرامة والشرف.
وظھر نجم يوسف للمCرابطين فCى معركCة الواحCات 448ھCـ 1056 -م التCى كCان
فيھا ً
قائدا لمقدمة جيش المرابطين المھاجم ،وبعد فتح مدينة سجلماسة ع َّينه األمير أبCو
بكر واليًا عليھا ،فأظھر مھارة إدارية فى تنظيمھا ،ثم غزا بالد جزولة وفتح ماسة ثCم
سار إلى تارودانت قاعدة بالد السوس وفتحھا ،وكCان بھCا طائفCة مCن الشCيعة البجليCين
) (1دولة المرابطين ،ص ).(38
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وتحCول
نسبة إلى مؤسسھا على بن عبد  FالبجلCي ،وقتCل المرابطCون أولئCك الشCيعة،
َّ
َمن بقى منھم على قيد الحياة إلى السنة.
ثCCCم جCCCاء دور أغمCCCات ،كانCCCت مدينCCCة مزدھCCCرة حضCCCار ًّيا إذ كانCCCت أحCCCد مراكCCCز
النصرانية القديمة ،ومقرً ا للبربر المتھودين ،كان يحكمھا األمير لقوط بCن يوسCف بCن
على المغراوي.
تل َّقى يوسفُ التعليمات من األمير أبى بكر بCالزحف نحوھCا ،ومھاجمتھCا ،ود ِّكھCا،
ودخل المرابطون المدينة )449ھـ1057 /م(.
وسCCار المرابط Cون وفCCى جملCCتھم يوسCCف نحCCو دولCCة برغواطCCة »الدولCCة الكCCافرة
الملحدة« ونشCبت المعCارك بCين الفCريقين ،وأصCيب خاللھCا اإلمCام ابCن ياسCين بجCراح
بالغة توفى على أثرھا كما علم َ
ت فى 451ھـ 1059 /م.
كان استشھاد اإلمام الفقيه عبد  FبCن ياسCين البدايCة األولCى فCى دفCع يوسCف إلCى
رئاسة الدولة الناشئة.
إذ إن جانب اإلمامة يغلب على جانب اإلمCارة فCى عھCد اإلمCام ابCن ياسCين ،وبعCد
وفاته تولَّى أبو بكر بن عمر ،فرجح جانب اإلمارة على جانب اإلمامة ،وأخذت الدولة
الناشئة تتحول إلى طابع سياسى جديد ،ومرَّ ت بھCا ظCروف تتطلCب رجCاالً مCن طCراز
يوسف بن تاشفين.
وعندما دخل أبو بكر بن عمر بجيوشCه إلCى الصCحراء ،وأنCاب ابCن عمCه يوسCف
علCCCى المغCCCرب ،ظھCCCرت خاللھCCCا مواھCCCب يوسCCCف العسCCCكرية واإلداريCCCة والتنظيميCCCة
والحركيCCة والدعويCCة ،وسCCلم ال َّنCCاسُ بزعامتCCه ،وبCCدأ فCCى تأسCCيس دولتCCه بCCالحزم والعلCCم
والجد والمثابرة والبذل والعطاء.
وعندما رجع أبو بكر من الصCحراء جمCع أشCياخ المCرابطين مCن لمتونCة وأعيCان
الدولة ،وال ُك َّتاب والشھود ،وأشھدھم علCى نفسCه بCالتخلى ليوسCف عCن اإلمCارة ،وعلَّCل
األمير أبو بكر ھذا التنازل البن عمه يوسف لدينه وفضله وشCجاعته وحزمCه ونجدتCه
وعدله وورعه وسداد رأيه ويمن نقيبته ،وأوصاه الوصCية التاليCة »يCا يوسCف إ ِّنCى قCد
ولَّي ُتك ھذا األمر وإ ِّنى مسئول عنه؛ فاتق  Fفى المُسْ لِمين ،وأعتقنى وأعتق نفسك من
النCCار ،وال ُتض ِّ Cيع مCCن أمCCر رعيتCCك شCCي ًئا؛ فإ َّن Cك مسCCئول عCCنھم ،و FتعCCالى يصCCلحك
ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل فى رعيتك ،وھو خليفتى عليك وعليھم« ).(1
ويحلو لبعض ال ُك َّتاب من المؤرخين أن ُي َف ِّس َر ھذا اإليثار والتنازل عن ال ُملك بCإن
أبCا بكCCر خشCى مCCن سCطوة يوسCCف الCCذى أظھCCر لCCه عCدم اسCCتعداده التنCCازل عCCن الملCCك؛
وسيرة الرجُ لين من الصالح والتقوى تنافى ادعاءھم الباطل.

 -فتح ال َم ْغ ِرب األقصى ال َّش َمالى ھـ -

ھـ :

قCCام يوسCCف بCCن تاشCCفين نحCCو المغCCرب ال َّشَ CCمالى لينتزعCCه مCCن أيCCدى الزنCCاتيين،
واستخدم من أجCل تحقيCق ھCذا الھCدف المنشCود إرسCال الجيCوش للقضCاء علCى جيCوش
ً
مستفيدا من الخالفات السياسية بين قادة المدن ،فحالف بعضھا من أجل قتال
المخالفين
) (1انظر :روض القرطاس ،ص ).(86
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الباقي ،واستطاع أن ُ
يدخ َل مدينة فاس صلحً ا عام 455ھـ ،ثم تمرَّ د أھلھا عليCه إال أنCه
استطاع إخماد جميع الثورات التى قامCت ضCد المCرابطين بجھCاده ،وكفاحCه المسCتمرِّ ،
حتى ت َّم له فتح جميع البالد من الريف إلى طنجة عام 460ھـ 1067 /م.
وأعاد فتح فاس عنوة بحصار ضCربه عليھCا بجCيش قوامCه مائCة ألCف جنCدى عCام
462ھـ1069 /م ،فقضى على شوكة مغراوة وبنى يقرن وسائر زناتة ،ونظم المساجد
والفنCCادق وأصCCلح األسCCواق ،وخCCرج مCCن فCCاس عCCام 463ھCCـ إلCCى بCCالد ملويCCة وفتحھCCا
واستولى على حصون وطاط من بالد طنجة ).(1

 -لقب اإلمارة:
بعد ھذه االنتصCارات الناجحCة اسCتدعى شCيوخ وأمCراء المغCرب مCن قبائCل زناتCة
ومصمودة وغمارة ،وأكرمھم وبذل لھم العطCاء وأحسCن إلCيھم ،وبCايعوه علCى اإلمCارة
وخرج بھم يطCوف فCى أقCاليم المغCرب يتCابع األمCراء ويحاسCب الCوالة ،وينشCر العCدل
ويرفع المظالم فھابته النفوس ،واقتنعت أنھا أمام رجل دولة عبقرى فذ.
وبعCCCCد أن رجCCCCع مCCCCن تلCCCCك الجو َلCCCCة التفقديCCCCة اإلصCCCCالحية سCCCCار بجيوشCCCCه عCCCCام
)465ھCCـ1072/م( لغCCزو الدمنCCة مCCن بCCالد طنجCCCة وفCCتح جبCCل علCCودان  ،وفCCى عCCCام
)467ھـ1074/م( استولى على جبل غياثة وبنى مكود وبنى رھينCة مCن أحCواز تCازا،
وجعلھا ح ًّدا فاصالً بينه وبين زناتة الھاربة إلى الشCرق ،وأبعCد عCن المغCرب كَّ Cل َمCن
ظنَّ فيCه أنCه مCن أھCل العصCيان ،فأصCبح خالصً Cا لCه مرتاحً Cا إلCى طاعتCه مطمئ ًنCا إلCى
خلوده إلى السكينة والھدوء غير تواق للثورة عليه.
وأصبحت منطقة تازا ثغرً ا منيعً ا بينه وبين زناتة؛ ولCذلك اعتبCر الم َُؤرِّ ُخCون عCام
467ھـ1074 /م فاصالً فى تاريخ الدولة المرابطية إذ بسط يوسCف نفCوذه علCى سCائر
المغرب األقصى ال َّش َمالى باستثناء طنجة وسبتة.
وس َّير يوسف بن تاشCفين إلCى طنجCة جي ًشCا مCن اثنCى عشCر ألCف فCارس مرابطCى
وعشCCرين أل ًفCCا مCCن سCCائر القبائCCل ،وأسCCند قيادتCCه إلCCى صCCالح بCCن عمCCران عCCام 470ھCCـ،
وعندما اقتربت جيوش المرابطين من طنجة برز إليھم الحاجب بن سكوت على رأس
جCيش وھCCو شCيخ ينCCاھز التسCعين ،وانتصCCر المرابطCون وفتحCوا طنجCCة وقتCل فCCى تلCCك
المعارك الحاجب بن سكوت) .(2وبعد فتح طنجCة اسCتأنف األميCر يوسCف توسَُّ Cعه نحCو
الشرق لمطاردة زناتة التى لجأت إلCى تلمسCان ،وكCان ھدفCه القضCاء علCى أى مقاومCة
ُت َھ ِّدد دولة المرابطين فى المستقبل ،وبدأت عمليات الھجوم الوقائى التى استطاعت أن
تحقق أھدافھا وتھCزم جCيش تلمسCان المعCادى وتأسCر قائCده معلCى بCن يعلCى المغCراوى
الذى ُقتل على الفور ،ورجعCت كتائCب المCرابطين إلCى مCراكش ،ثCم عCاد يوسCف نحCو
الريف ،وغزا تلك األراضى وضم مدينة تكرور ولم تعمر بعد ذلك.
ثم رجع بجيوشه نحو وھران وتنس وجبال وانشCريش ووادى الشCلف حتCى دخCل
مدينCCة الجزائCCر ،وتوقCCف عنCCد حCCدود مملكCCة بجايCCة الت Cى حكمھCCا بنCCو ح َّم Cاد -فCCرع مCCن
صنھاجة.
) (1انظر :روض القرطاس ،ص ) ،(91العبر ).(185/6
) (2انظر  :دولة المرابطين ،ص ).(50
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وبنى يوسف فى مدينة الجزائر جامعً ا ال يزال إلى اليوم و ُيعرف بالجامع الكبير.
وعاد إلى مراكش عام 475ھـ1081/م وبذلك توحَّ د المغCرب األقصCى بعCد جھCاد
استمرَّ ثالثين عامًا ،وأصبحت دولة المرابطين فى مرحلة ال َّتمكCين الفعليCة ،وفCى عCام
476ھـ 1083 /م وجَّ ه األمير يوسف ابنه ال ُم َّ
عز فى جCيش إلCى سCبتة لفتحھCا إذ كانCت
المدينة الوحيCدة التCى لCم تخضCع لCه ،كCان يح ُك ُمھCا بعCد وفCاة الحاجCب بCن سCكوت ابنCه
ُّ
المعز برً ا وبحرً ا ،ودارت معركة بحرية طاحنة ،وفCى
ضياء الدولة يحيى ،فحاصرھا
نھاية المطاف استطاع المرابطون أن يفتحCوا سCبتة ،وقتCل ضCياء الدولCة بعCد أن ألقCى
القبض عليه ،وكان ذلك عام 477ھـ1084 /م) .(1بعد ھذه الجولة الجھادية المو َّف َقة تCم
توحيCCد المغCCرب األقصCCى بجميCCع نواحيCCه بعCCد عمCCل جCCا ٍّد مسCCتمرٍّ  ،وأصCCبحت الدولCCة
المرابطية ُق َّوة ال يُستھان بھا ُتشكل خطرً ا على النصارى فى األندلس ،وملجأ ً وحص ًنا
للمسلمين فى األندلس ،حيث إن النصارى استفحل خطرھم فCى األَ ْنCدَ لُس ،حيCث قامCت
دويالت فى كل مدينة وصلت إلى ثالث وعشرين دويلة تنCاحرت فيمCا بينھCا ،وعُCرف
حكامھCCا بملCCوك الطوائCCف وتل َّقبCCوا باأللقCCاب الخالفيCCة كالمCCأمون والمعتمCCد والمسCCتعين
والمعتصم والمتوكل إلى غير ذلك من األلقاب ،ووصCف ھCذه الحالCة المشCينة الشCاعر
أبو على الحسن بن رشيق:
سCCCCماع مقتCCCCدر فيھCCCCا ومعتضCCCCد
مما يزھدنى فCى أرض أنCدلس
كCCCالھرِّ يحكCCCى انتفاضً CCCا صCCCولة
ألقاب مملكة فى غير موضعھا
األسCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
لقد آلت أوضاع األَ ْنCدَ لُس إلCى السCوء ،وأصCبحت ال حCول لھCا وال ُق َّCوة ممCا شCجع
النصارى على توجيه ضربات إلى المُسْ لِمين ،وقد شنوا حربًا ال ھوادة فيھا نابعة مCن
شCCعورھم العCCدائى للعCCرب والمُسْ Cلِمين ،تھCCدف إلCCى طCCردھم مCCن إسCCبانيا ،وبCCدأت ھCCذه
الحرب بدافع الحقد الصليبي ،وأضافوا إليھا مCع مCرور األيCام عامCل ال َقوميCة وأطلقCوا
عليھا حرب االسترداد ).(2
ولم تكن للمقاومة اإلسالمية فى األَ ْندَ لُس القدرة على إيقاف الم ِّد الصليبى الزاحف
للخالص من المُسْ لِمين ،فاضطرَّ أھل األَ ْندَ لُس إلى طلب العون من المرابطين.

***

) (1انظر  :االستقصار ) ،(111/1وانظر :دولة المرابطين ،ص ).(53
) (2انظر  :دولة المرابطين ،ص ).(59
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الفصل الثاني
المرابطون ودفاعھم عن مسلمى األندلس
تمھيد:

س إمCارة أمويCة فCى األَ ْنCدَ لُس سCنة 138ھCـ،
استطاع عب ُد الرحمن الCداخل أن ُيؤسَِّ C
وبCCدأ عصCCر الخالفCCة األمويCCة فCCى األَ ْنCCدَ لُس سCCنة )316ھCCـ929/م( عنCCدما أعلنھCCا عبCCد
اعة وحبCCه
CCج َ
الCCرحمن الناصCCر ،الCCذى اشCCتھر بCCالحزم والCCذكاء والعCCدل ،والعقCCل وال َّش َ
لإلصالح وحرصه عليه.
ووحَّ CCCد األَ ْنCCCدَ لُس بCCCال ُق َّوة والسياسCCCة وأعCCCاد وحCCCدتھا وقوتھCCCا ومكانتھCCCا ،وحCCCارب
المتمردين من حكام ال َّش َمال اإلسبانى وأخضعھم لشروطه.
وكان سبب إعالنه الخالفة فى األَ ْندَ لُس ضعف الخالفCة العباسCية ،وظھCور الدولCة
العُبيدية فى ال َّش َمال اإلفريقي ،فأعلن الخالفة ،وتل َّقب بأمير المؤمنين الناصCر لCدين F
) .(1وفCى عCام 400ھCـ 1009 /م بCدأ ظھCCور عصCر الطوائCف فCى األَ ْنCدَ لُس ،الCCذى دام
حتى عام 484ھـ1091 /م.
وكCCCان ذلCCCك بسCCCبب سCCCقوط الخالفCCCة األمويCCCة التCCCى نخرتھCCCا األطمCCCاع واألحقCCCاد
والصراعات ال َّداخليَّة على الحكم ،وسعيُ بعض الشخصيات للمجد الشخصCى متناسCيًا
ً
واحدا أمام أعدائھا.
فى ذلك مصالح األمة وضرورة وحدتھا لتقف ص ًفا
لقCCد انقسCCمت األَ ْنCCدَ لُس إلCCى دويCCالت ،واتخCCذ حكامھCCا ألقCCابھم تبعً CCا لحجCCم دويالتھCCم
فأحدھم :ملك أو أمير ،أو وا ٍل أو قاض.
ونظرً ا الختالف القوى والرياسات ،فقد أخذ القوى يبطش باألضعف ،واألضعفُ
يدرأ الخطر بالتحالف مع جاره القوي ،وأحيا ًنCا يسCتنجد بCأمراء النصCارى مقابCل ثمCن
باھظ.
وتكونت من ھذه الدويالت العديدة أربع د َِول رئيسية:
َّ
َ
ُ
 -1فى جنوب األ ْندَ لس ،حكم األدارسة اإلفريقيCون أو بنCو حمCود أصCحاب مالقCة،
وحالفھم أمير غرناطة وقرمونة ،وألبيرة وجيان وأستجة ،فضالً عن حكمھCم
مليلة وطنجة وسبتة فى شمال المغرب.
 -2بنو عباد أمراء إشبيلية ،أقوى ملوك الطوائCف ،ومCن حلفCائھم بنCو جھCور فCى
ُقرْ ُ
ط َبة ،وبنو األفطس أصحاب بطليوس فى جنوب وغرب األَ ْندَ لُس.
 -3بنو ذى النون أمراء ُ
ط َليْطِ َلة ،الذين حكموا أواسCط إسCبانيا ،والCذين وقفCوا فCى
وجه بنى عباد ،وكلفھم ذلك دفع جزية لملك قشتالة النصرانى التماسً Cا لعونCه
ضد خصومھم.
 -4بنCCCو عCCCامر فCCCى بلنسCCCية ومرسCCCية الCCCذين حكمCCCوا فCCCى شCCCرقى إسCCCبانيا ،وطب ًقCCCا
لظروفھم ،فقد كانوا يحالفون األدارسة تارة أو بنCى عبCاد ،أو بنCى ذى النCون
تارة أخرى . . .بسط بنو عامر نفوذھم على الثغور الممتCدة مCن مريCة حتCى
) (1انظر  :فى تاريخ المغرب واألندلس ،د .أحمد العبادي ،ص ) 168إلى .(170
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مصبِّ نھر أبرة سنة 1051م ).(1

***

) (1انظر  :الزالقة ،شوقي أبو خليل ،ص ).(12
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المبحث األول
الصراع بين طليطلة وقرطبة
عندما تولى المأمون يحيى بن ذى ال ُّنون عام 1043م ،إمارة ُ
ط َليْطِ َلة اغتنم عCون
حليفه القوى عبد العزيز بCن أبCى عCامر ،واسCتأجر الفرسCان النصCارى مCن القشCتاليين
ليCCبطش بمحمCCد بCCن جھCCور أمي Cر ُقرْ ُ
ط َبCCة ،فتCCدخل بنCCو عبCCاد أصCCحاب إش Cبيلية ،وبنCCو
ُ
األفطس أصحاب بطليCوس للوقCوف ضCد صCاحب ط َليْطِ َلCة الCذى كCان يھCددھم جميعً Cا،
وسار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شليطش لالنضمام إلى الحلCف الCذى تزعمCه صCاحب
لبلة عبد العزيز اليحصبى ليعقد محالفة مع ُقرْ ُ
ط َبة.
تحرَّ ك الجميع تطبي ًقا لھذا التحالف إلنجاد ُقرْ ُ
ط َبة ،فCانتھز ابCن عبCاد أميCر إشCبيلية
ھذه الفرصة واكتفى بإرسال خمسمائة فارس إلى ابن جھور ،وزحف فى جCيش قCوى
على لبلCة ،وولبCة وجزيCرة شCليطش وأكسCونية واسCتولى عليھCا ،ثCم فCتح قرمونCة سCنة
ط َليْطِ َلة و ُقرْ ُ
1053م ،طالت الحرب بين ُ
ط َبCة ،ودامCت أعوامًCا ،وكانCت سCجاالً ،وأراد
ط َليْطِ َلة حسم الموقف ،فأوقع بقوات ُقرْ ُ
المأمون صاحب ُ
ط َبة وحليفاتھا ھزيمة شCديدة،
ُ
واستطاع الوصول إلى ُقرْ ط َبة فحاصCرھا ،فبCادرت إشCبيلية إلCى إغاثتھCا ،فأرسCل ابCن
ً
محمدا على رأس جيش قوى فيه وزيره أبو بكر محمد بن عمار الموصوف
عباد ابنه
صة .
خا
سرية
وأوامر
بخطة
دھما
وزو
،
ه
ذكائ
وشدة
،
عقله
برجاحة
َّ
َّ
واستطاع جيش ابن عباد أن يفك الحصار عن ُقرْ ُ
ط َبة ،واضطرَّ الطليطليون لرفع
الحصار ،وارتCدوا عنھCا ،وخCرج القرطبيCون ليطCاردوا أعCداءھم فCأتموا بCذلك ھزيمCة
الطليطليين).(1
ت ُخ َّط ُة ابن عبCاد السCرية وكCان محتواھCا دخCول ُقرْ ُ
و ُن ِّف َذ ْ
ط َبCة عنCدما يخCرج منھCا
أھلھا خلCف الطليطليCين ،ودخلتھCا قCوات ابCن عبCاد دون معارضCة ،واحتلCت مراكزھCا
غدر بھم ،وبذلك سCقطت
صر ِتھم
َ
الحصينة قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن َمن جاء ل ُن َ
دولCة بنCى جھCور فCى ُقرْ ُ
ط َبCة ولCم يمCض علCى قيامھCا ثالثCون عامًCا فCى محنCة محزنCCة
تخCوف
وخيانة فظيعة ،وأصبح ابن عباد أمير إشبيلية أقCوى أمCراء األَ ْنCدَ لُس المُسْ Cلِمةَّ ،
المأمون أمير ُ
ط َليْطِ َلة من ُق َّوة ابن عباد أمير إشبيلية التى نمت ً
نموا سCريعً ا ،وبخاصَّCة
بعCCد أن حالفCCه العCCامريون أمCCراء قسCCطلون ومربيطCCر وشCCاطبة المريCCة ودانيCCة ،فحCCاول
التحالف مع صھره زوج ابنته عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذى رفض ذلك ُمح َت ًّجا
بأن وقوف العامريين إلى جانب إشبيلية يجعCل إقدامCه علCى ھCذا التحCالف خطCرً ا علCى
بلنسية ،فما كان من المأمون إال أن عقد حل ًفا مع فرديناند األول صاحب قشتالة.
وھجمCCت القCCوات المشCCتركة المتحالفCCة »قCCوات المCCأمون وفردينانCCد األول« علCCى
بلنسية ،فسقطت والية بلنسية كلُّھا فى يد المأمون فى تشرين األول سنة 1065م ،عاد
بعدھا إلى ُ
ط َليْطِ َلة ليجھز قواته لقتال ابن عباد ،وحال بينه وبين ما أراد وفاة فردينانCد
األول ،ونشوب حرب ضروس بين أوالده ،فنقض المأمون عھده مCع قشCتالة ،وامتنCع
عن دفع الجزية ،مما أدى إلCى حرمانCه مCن معونCة النصCارى ،وھCى المعونCة التCى لCم
) (1انظر  :الزالقة ،ص ).(14
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يستطع أن يحارب أمير إشبيلية بدونھا ،فلما ت َّم أمCر الحكCم لسانشCو ابCن فردينانCد سCنة
1070م ،ھCCرب أخCCوه ألفونسCCو إلCCى المCCأمون صCCاحب ُ
ط َليْطِ َلCCة والتجCCأ أخCCوه َّ
الثCCا ِنى
جارسCCية إلCCى المعتمCCد بCCن عبCCاد صCCاحب إشCCبيلية ،وفCCى سCCنة 461ھCCـ1069 /م تCCوفى
المعتضد بن عباد أمير إشCبيلية ،فخلفCه ابنCه ال ُمل َّقCب بالمعتمCد علCى  ،FولCم يكCن أمCام
األمير الجديد ما يخشاه إال أمير ُ
ط َليْطِ َلة الذى ملCك بلنسCية فCى الوقCت نفسCه ،أمCا بقيَّCة
ملCCوك الطوائCCف فقCCد انكسCCرت شCCوكتھم وتزعCCزع كيCCانھم فCCى حCCروبھم ال َّداخل َّيCCة مCCن
غزوات النصارى المتتابعة عليھم.
واسCCCتطاع المCCCأمون حCCCاكم ُ
ط َليْطِ َلCCCة أن يتو َّسَ CCCع ويحقCCCق انتصCCCارات واسCCCعة سCCCنة
1073م على مرسية وأريولCة وعCدة مCدن أخCرى ،وبھCذا أصCبح األميCر األقCوى الCذى
يسيطر على أواسط إسبانيا كلِّھا ،وبخاصة بعد أن فاز ألفونسو بحكم قشCتالة بعCد وفCاة
»شانجة« وتحالف مع المأمون الذى رعاه وحماه عنCد محنتCه وتعاھCد األميCران علCى
أن يرتبطا معً ا برباط الصداقة الوثيق.
ف من تو ُّسع أمير ُ
ط َليْطِ َلة الCذى فاجCأ المعتمCد بتحالفCه
وأصبح أمير إشبيلية فى خو ٍ
مع بنى ھود أصحاب سرقسطة وبنى األفطCس أصCحاب بطليCوس ،وھCاجم خصCمه مCن
ثCالث جھCات لكCى ُيحكَِ Cم تسCديد الضCCربة إلCى ُقرْ ُ
ط َبCة؛ فسCقطت دون مقاومCة ُتCذ َكر سCCنة
468ھـ ،ولكن المأمون ُتوفى بعد دخولھا بأيCام قالئCل؛ فرجCع جنCده عنھCا إلCى ُ
ط َليْطِ َلCة،
واسCCترد ابCCن عبCCاد ُقرْ ُ
ط َبCCة ،وبقيCCت إشCCبيلية تحCCت حكCCم ابCCن عبCCاد حتCCى اسCCتولى عليھCCا
المرابطون سنة 474م.
وأرسل ابن عبCاد سCفيره ووزيCره البCارع ابCن عمCار إلCى عاصCمة قشCتالة يومئٍ Cذ،
وتحالف مع ألفونسو ،وتع َّھد بھا ملك قشCتالة بمعاونCة أميCر إشCبيلية بالجنCد والمرتزقCة
ضCCد جميCCع المُسْ Cلِمين ،ويتع َّھُ Cد ابCCن عبCCاد مقابCCل ذلCCك أن يCCدفع إلCCى ملCCك قشCCتالة جزيCCة
كبيرة ،وتع َّھدَ بأال يتعرض لمشCروع ألفونسCو فCى افتتCاح ُ
ط َليْطِ َلCة ،وھكCذا ضCحى ابCن
عباد بمعقل المُسْ لِمين إسبانيا ال ُمسْ لِمة ،لكى يفوز ببسط سيادته على اإلمارات التCى لCم
تخضع له بعد ،وھى إمارات غرناطة وبطليوس وسرقسطة).(1
واستفاد ألفونسو من ھذه االتفاقية وأعلنھا حربًا ال ھوادة فيھCا علCى ُ
ط َليْطِ َلCة التCى
حمته من مطاردة أخيه سانشو ،ونسى األميCر الطمCوح للتوسُّCع كَّ Cل عھCوده ومواثيقCه،
وشرع فى غدره ِب َمن أحسن إليه.
ض َّمھا إلى سلطانه وكان حاكمھCا عبCد
وتحرَّ ك المعتمد بن عباد بجيشه نحو غرناطة لي ُ
ُّ
 Fبلكين بن باديس ،وكان ابن ھود أمير سرقسطة يرى الخطر يشتد عليه يومًا فيومًCا مCن
شانشCCو األول ملCCك أرجCCون ،فلCCم يسCCتطع إنجCCاد ُط َليْطِ َلCCة سCCوى أميCCر بطليCCوس يحيCCى بCCن
األفطس ال ُم َل َّقب بالمنصور ،فجمع قواته وسار إلى لقاء ألفونسو ،ولكن ألفونسCو الCذى كCان
قد أثخن فى والية ُط َليْطِ َلة ،حتى صCيرھا قفCرً ا بلقعًCا ،شCعر بCاقتراب المنصCور ،فانسCحب،
ولك َّنه كرَّ ر الرجعة فى العام التالي؛ فعاث فى بسائط ُط َليْطِ َلة وخرَّ بھا مرة أخرى ،وزحCف
المعتمد على بطليوس ،وبھذا استطاع أن ُيحCول دون معاونCة بنCى األفطCس ل ُط َليْطِ َلCة حيCث
القادر بن ذى النون ،ولم يستطع أمير سرقسCطة مCن بنCى ھCود »المCؤتمن« معاونCة القCادر
) (1انظر :الزالقة ،ص ).(17
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معاونة قوية خشية أن تقع سرقسطة ذاتھا فريسة البCن عبCاد أو النصCارى ،وھCو فCى جھCاد
ضCCد أرج Cون وبرشCCلونة ،واسCCتمرَّ ت الحCCرب أعوا ًمCCا ،وألفونسCCو يفسCCد فCCى بCCالد المُسْ Cلِمين
» ُط َليْطِ َلة« و َمن حولھا فسا ًدا.
وفى السابع والعشCرين مCن المحCرم سCنة 478ھCـ  -الخCامس والعشCرين مCن آيCار
»مCايو« سCنة 1085م اسCCتطاع أن يCدخل ُ
ط َليْطِ َلCCة »عاصCمة القCCوط القديمCة« ودخلCCت
ُ
ط َليْطِ َلة بذلك إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمھا المُسْ لِمون ثالثمائة واثنين وسCبعين
عا ًما ،واتخذھا ملCك قشCتالة حاضCرة ملكCه مCن ذلCك الحCين ،وأصCبحت بCذلك عاصCمة
إسبانيا النصرانية.
)(1
وھكذا انتھت دولة ذى النون فى ُ
ط َليْطِ َلة لتستمرَّ فى بلنسية .
تCCأثر المُسْ CCلِمون بسCCقوط ُط َليْطِ َلCCة ُّ
َّ
تCCأثرً ا عمي ًقCCا علCCى مختلCCف السCCاحة اإلسCCالمية فCCى
األَ ْن َدلُس ،وتفجَّ رت قريحة الشعراء فCى اسCتثارة الھمCم والتحCريض علCى الجھCاد ،والتحCذير
من تفاقم الخطر ،ومما قيل فى ذلك قول عبد  Fبن فCرج اليحصCبى المشCھور بCابن عسCال
الطليطلي:
فمCCCCا المقCCCCام بھCCCCا إال مCCCCن الغلCCCCط
يCCا أھCCل أنCCدلس حثCCوا مطيCCتكم
الثوب ينسل من أطرافه وأرى

ثوب الجزيCرة منسCوالً مCن الوسCط

ونحCCCCن بCCCCين عCCCCدو ال يفارقنCCCCا

)(2

ومن ذلك أيضً ا:
يا أھل أندلس ر ُّدوا المعار فمCا
ألCCم تCCروا بيCCدق الكفCCار فرزنCCه

كيف الحياة مع الحيات فى سفط

فCCى العCCرف عاريCCة إلCCى مCCردات
وشاھنا آخCر األبيCات شCھمات

)(3

لقد كانت روما تقف بكل ما تملك من ُق َّوة معنوية وماديCة خلCف ألفونسCو وجنCوده
للقضاء على المُسْ لِمين ،وأسبغوا على قتال المُسْ لِمين صفة الحروب الصليبية المقدسCة
وأصبح البابوات لھم دور فى توجيھھا.
وندم المعتمد بن ع َّباد على فعلته خصوصً ا عنCدما رأى ألفونسCو يتوسَّCع فCى ضِّ Cم
ممالك المُسْ لِمين إليCه ،وأيقCن إن الCدائرة عليCه قادمCة ،واجتمCع أمCراء المُسْ Cلِمين عنCدما
رأوا إن شبح السقوط ماثالً أمام أعينھم ،فاتحدوا ألول مرة واجتمعت كلمتھم علCى أن
يضعوا ً
حدا لفتوح ألفونسو ،وإذا كانت قواتھم مُجْ َت َمعة ال تكفى لرد عدوانه ،فقد اتفقت
َ
ُ
ْ
كلمتھم علCى االسCتنجاد بCالمرابطين فCى إفريقيCة واسCتدعائھم إلCى األنCدَ لس ،علمًCا بCإن
ملوك األَ ْندَ لُس كانت تر ِھبُ الفرنج بإظھار مواالتھم ل َم ِلكِ المغرب يوسف بن تاشفين،
وكان له شھرة تطايرت فى اآلفاق لما حققه من ضِّ Cم د َِول إلCى دولتCه وقضCائه عليھCا،
واشتھر بين ال َّناس أن ألبطال ال ُم َل َّثمين فCى المعCارك ضCربات بالسCيوف تقCد الفCارس،
) (1انظر  :الزالقة ،ص ).(18
) (2وفيات األعيان )ج.(28/5

) (2انظر :الزالقة ،ص ).(19
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وطعنات تنظم الكلى ،فكان لھم بذلك ناموس ورعب فى قلوب المنتدبين لقتالھم).(1

***

) (1وفيات األعيان )ج.(114/17
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المبحث الثاني
أسباب ضعف المسلمين فى األندلس وقوة النصارى
أوالً :ضCCعف العقيCCدة اإلسCCالمية ،واالنحCCراف عCCن المCCنھج الر َّب Cانى وھCCذا السCCبب
ھو األساس.
ثان ًيا :مواالة النصارى ،والثقة بھم ،والتحالف معھم؛ حيث نجد أن تاريخ األَ ْندَ لُس
مليء بالتحالف مع النصارى إلCى أن بلCغ ذروة رھيبCة واضCطرب بسCبب ذلCك مفھCوم
الوالء والبراء ،والحُ بِّ فى  Fوالبغض فى  ،Fبل ھذه المعانى كادت تندثر.
ُ
سخطه،
أمر ر ِّبھا ،وتنحرف عن طري ِقه ،فال ُب َّد أن يح َّل بھا
إن األمة حين تخالف َ
-%$` _ 5 F> ?+ -$>Ag
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وقCCد أبCCان رسCCول  × FطريCCق األمCCة فCCى الCCوالء والبCCراء ،فقCCال» :أَو َثُ C
Cق ُعCَ Cرى
)(1
اإليمان المواالة فى  ،Fوالمعاداة فى  ،Fوالحبُّ فى  ،Fوالبغض فى . «F
ويقCCول × فيمCCا يرويCCه عCCن ربCCه -عCَّ Cز وج َّ Cلَ » :-مCCن عCCادى ل Cى ول ًّيCCا فقCCد آذانتCCه
بالحرب«).(2
فإذا كان ھذا كله م َّ
ُسطرً ا فى كتاب ربِّھا وسنة نبيھا وتخالفه ،فالبَُّ Cد أن ُتCرى فيھCا
سنة  Fالتى ال تتغير وال تتبدل.
فحين تجد أن المعتمد بن َعبَّاد يذھب إلى ملك قشتالة ويطلب منه الصلح ويدفع له
ً
جاھCدا فCى حCرب أمCراء الطوائCف واستئصCالھم ،أمCا كCان األفضCل لCه أن
المال ،نCراه
َ
ُ
ْ
يتحCCد مCCع إخوانCCه أمCCراء الطوائCCف؛ وفCCى ذلCCك مصCCلحة لCCه ولھCCم ولألنCCدَ لس عامCCة،
ولإلسالم وأھله ،ولك َّنك ال تجنى من الشوك العنب).(3
بل ضعف مفھو ُم الوالء والبراء حتى إن بعض حُ َّكام المُسْ ِلمِين استوزروا وزراء
نصارى ويھود يصرفون أمور دولة اإلسالم ،فھل يؤمن الذئب على الغنم!! ).(4
ً
ثالثـا :السبب الثالث االنغماس فى الشCھوات والركCون إلCى الدعCة والتCرف وعCدم
إعداد األمة للجھاد ،إن األمة التى تركن إلى الدعة والترف واللھو ،وھى غالبة قاھرة
) (1أخرجه أحمد فى مسنده )ج.(286/4
) (2البخاري ،فتح الباري ،كتاب الرقاق ،باب ) 38رقم .(6501
) (3انظر  :تاريخ األندلس ،ص ) ،(390د .عبد الرحمن الحجي.
) (3مصرع غرناطة ،ص ).(93
) (4سقوط األندلس :د .ناصر العمر ،ص ).(24
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يجCب أن ُتعCCد غيCCر مسCCتحقة للريCادة والقيCCادة ،فمCCا بالCCك بأمCة تغCCرق فCCى اللھCCو والدعCCة
والتCCرف ،وھCى ال تCCدرى إن كCCان العCCدو قCCد كسCCر حصCCنھا واجتاحھCCا ،أم أنCCه ال يCCزال
ينتظر تلك اللحظات؟!.
يقCCول المCCؤرخ النصCCرانى كونCCدي» :العCCرب ھُزمCCوا عنCCدما نسCCوا فضCCائلھم الت Cى
جCCاءوا بھCCCا ،وأصCCCبحوا علCCCى قلCCCب متقلCCب يميCCCل إلCCCى الخفCCCة والمCCCرح ،واالسترسCCCال
بالشھوات«).(1
إن المؤرخين رأوا» :إن األَ ْندَ لُسيين ألقوا بأنفسCھم فCى أحضCان النعCيم ،نCاموا فCى
ظل ظليل من الغنى الواسع والحياة العابثة والمجون ،وما يرضCى األھCواء مCن ألCوان
الترف الفCاجر ،فCذھبت أخالقھCم كمCا ماتCت فCيھم حميCة آبCائھم البواسCل ،وغCدا التھتCك
والخالعCCة واإلغCCراق فCCى المجCCون ،واھتمCCام النسCCاء بمظCCاھر التبCCرج والزينCCة بالCCذھب
والآلل Cى ِمCCن أبCCرز المميCCزات أيCCام االضCCمحالل الت Cى اسCCتناموا للشCCھوات والسCCھرات
الماجنة ،والجوارى الشاديات ،وإن شعبًا يھوى إلى ھذا الدرك من االنحالل والميوعة
ال يستطيع أن يصمُد رجاله لحرب أو جھاد«).(2
دخل المُسْ ِ Cلمُون األَ ْنCدَ لُس وأصCبحوا سCاداتھا عنCدما كCان نشCيد طCارق فCى العبCور
» Fأكبر« وبقوا فيھا زم ًنا ،حين كان يحكمھا أمثال عبد الCرحمن الCداخل عنCدما ُقCدم
إليه الخمر ليشرب فقال» :إ ِّنى محتاج لما يزيد فى عقلى ال ما ينقصه«).(3
يقول الدكتور عبد الرحمن الحجى عن الفCاتحين األوائCل لألَ ْنCدَ لُس» :كانCت غيCرة
ھؤالء المجاھدين شديدة على إسCالمھم ،فCدوه بCالنفس وھCى عنCدھم لCه رخيصCة ،فھCو
أغل Cى مCCن حيCCاتھم ،أشCCربت نفوس Cھم حُ َّبCCه ،غCCدا تصCCورھم وفكCCرھم ونCCورھم وربيCCع
حياتھم«).(4
وضاعت ممالك األَ ْندَ لُس من يدى المُسْ ِلمِين عندما كان نشيد أحفاد الفاتحين:
ووزن العCCCCود وھCCCCات القCCCCدحا

راقCCCت الخمCCCرة والCCCورد صCCCحا

وعنCCدما قصCCد اإلفCCرنج بلنسCCية لغزوھCCا عCCام 456ھCCـ خCCرج أھلھCCا للق Cائھم بثيCCاب
الزينة؛ فكانت وقعة بطرنة التى قال فيھا الشاعر أبو إسحاق بن معلي:
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم

حُ َلَ CCCCCل الحريCCCCCر علCCCCCيكم ألوا ًنCCCCCا

مCCا كCCان أقCCبحھم وأحسCCنكم بھCCا

)(5

لCCو لCCم يكCCن ببطرنCCة مCCا كانCCا

ضعف المُسْ ِلمُون فى األَ ْندَ لُس وسلب كثير من ديCارھم لمCا تنCافس الCوالة والحُ َّكCام
من أجل إسعاد زوجاتھم وجواريھم بالباطل.
وإليCCك مCCا فعلCCه المُعْ َت ِمCCد مCCع إحCCدى زوجاتCCه :اشCCتھت زوجCCة المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد أن
تمشى فى الطين وتحمل القرب ،فأمر المُعْ َتمِد بن َعبَّاد أن ينشر المسCك علCى الكCافور
والزعفران وتحمل قربًا من طيب المسك وتخوض فيھا تحقي ًقا لشھواتھا!!
) (5سقوط األندلس ،ص ).(27

) (2المصدر السابق ،ص ).(120
) (4انظر :تاريخ األندلس ،ص ).(211
) (5انظر :النصر والھزيمة ،ص ).(122
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ولكCCن  FالمعCCز المCCذل أراد أن تنقلCCب األمCCور علCCى المُعْ َت ِمCCد ،فيؤخCCذ أسCCيرً ا فCCى
أغمات وتبقى بناته يغزلن لل َّناس يتكسبن ،وفى ذلك يقول المُعْ َتمِد وھو شاعر مجيد:
فساءك العيد فى أغمات مأسورً ا

فيمCCCCCا مضCCCCCى كنCCCCCت باألعيCCCCCاد
مسرورً ا
ترى بناتCك فCى األطمCار جائعCة

يغزلن للنCاس مCا يملكCن قطميCرً ا

بCCCرزن نحCCCوك للتسCCCليم خاشCCCعة

أبصCCCارھن حسCCCيرات مكاسCCCيرا

يطأن فى الطCين واألقCدام حافيCة

كأ َّنھCCCا لCCCم تطCCCأ مسً CCCكا وكCCCافورً ا

َمن بات بعدك فى ُملCك ُي َسCرُّ بCه

)(1

فإنمCCا بCCات بCCاألحالم مغCCرورً ا

وصدق الحبييب × ،المCؤتى جوامCع الكلCم إذ يقCول» :إذا تبCايعتم بالعينCة ،وأخCذتم
أذناب البقر ،ورضيتم بCالزرع ،وتCركتم الجھCاد ،سCلَّط  FعلCيكم ُذالً ،ال ينزعCه عCنكم
حتى ترجعوا إلى دينكم«).(2

راب ًعا :إلغاء الخالفة األموية وبداية عھد الطوائف:

ك أن بداية االنھيار الفعلى فى األَ ْندَ لُس بزوال الخالفة األموية ،ونشأ على أثر
الش َّ
ً
واحدا فأصCبحت األمCة
ذلك عھد السنوات الصعاب ،كانت كلمة األمة واحدة وخليفتھم
كما قال الشاعر:
أســCCCـماء معتمCCCد فيھCCCا ومعتضCCCـد
مما يزھدنى فCى أرض أَ ْنCدَ لُس
ألقاب مملكة فى غير موضعھا
وكما قال اآلخر:
وتفرَّ قCCCCوا شCCCCCيعً ا فكCCCCل محلCCCCCة

ً
انتفاخCCCCCا صCCCCCولة
كCCCCCالھرَّ يحكCCCCCى
)(3
األسCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
فيھCCCCا أميCCCCر المCCCCؤمنين ومنبCCCCر

ولم يكن حُ َّكام األَ ْندَ لُس أھالً لقيادة األمة فى عمومھم ،واسمع إلى ابCن حCزم وھCو
يقول عن ھؤالء الحُ َّكام» :و Fلو علموا أن فى عبادة الصلبان تمشية أمورھم لبادروا
إليھCCا ،فCCنحن نCCراھم يسCCتمدون النصCCارى فيمكنCCونھم مCCن حCCرب المُسْ ِ CCلمِين ،لعCCن F
جميعھم وسلط عليھم سي ًفا من سيوفه«).(4
ويقCCول الCCدكتور عبCCد الCCرحمن الحج Cى عCCن ھCCؤالء الحُ َّكCCام» :وھكCCذا وجCCدت فCCى
األَ ْندَ لُس أوضاع يحكمھا أمراء اتصف عدد منھم بصفات األثرة والغدر ،ھانCت لCديھم
معه مصالح األمة ،و ُتركت دون مصالحھم الذاتية ،باعوا أمتھم للعCدو المتCربص ثم ًنCا
لبقائھم فى ال ُّسلطة ،ولقد أصاب األمة من الضياع بقCدر مCا ضCيعوا مCن الحCظ ُ
الخلقCى
) (1نفح الطيب) ،ج.(274-273/4
) (2أخرجه أبو داود ،كتاب البيوع) ،باب  ،56ت 54 /م(.
) (3سقوط األندلس ،ص ).(31
) (4التاريخ األندلسي ،د .عبد الرحمن الحجي ،ص ).(325
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المسCCلم ،انحCCرف ھCCؤالء المسCCئولون عCCن الCCنھج الحنيCCف ،الCCذى بCCه كانCCت األَ ْنCCدَ لُس
وحضارته«.

خام ًسا :االختالف والتفرق بين المسلمين:
كان االختالف وال َّتفرُّ ق سCمة مCن سCمات عصCر ملCوك الطوائCف ،وكCان بعضCھم
ً
عھCودا وأحال ًفCا ضCد إخCوانھم
يستعدى النصارى على إخوانه ويعقدون مCع النصCارى
َ
ُ
ْ
فى العقيدة ،ومِن أجل شCھوة سCلطة ُتCراق علCى أرض األنCدَ لس دمCاء المصCلين ،حتCى
قال ابن المرابط واص ًفا حال المُسْ ِلمِين:
فيھCCCا وشCCCمل الضCCCد غيCCCر مبCCCCدد
مCCا بCCال شCCمل المُسْ ِ CCلمِين مبَّ CCد ٌد
مCCCCاذا اعتCCCCذاركم غً C
CCCدا لنبCCCCيكم

وطريCCCق ھCCCذا الغCCCدر غيCCCر مُم َّھCCCد

إنْ قCCCال ِلَ CCCم فCCCرَّ طتم فCCCى أُمَّتCCCي

وتركتمCCCCCCوھم للعCCCCCCدو المعتCCCCCCدي

تCCا@ لCCو إن العقوبCCة لCCم ُت َخCCف

)(1

لكفى الحيا من وجه ذاك السCي ِد

ولما سقطت ُ
ط َليْطِ َلة كان من العجيب إن بعض ملوك الطوائف وقفCوا جامCدين ال
يتحركون لنجدة ُ
ط َليْطِ َلة ،وكأن األمر ال يعنيھم فاغرين أفCواھھم جب ًنCا وغفلCة وتفاھCة،
ً
عCددا مCنھم كCان يرتمCى علCى أعتCاب ألفونسCو ملCك النصCارى طالبًCا عونCه ،أو
بل إن
عارضً
ا له الخضوع ،بذلCة تأباھCا النفCوس المُسCلِمة ،تغCافلوا عCن أن ألفونسCو ال يفCرِّ ق
بCCين ُ
ط َليْطِ َلCCة وغيرھCCا مCCن القواعCCد األَ ْندَ لُسCCية ،لكCCن العجCCب يCCزول إذا تCCذ َّكرنا نCCزعتھم
)(2
األنانية والعصبية .

ساد ًسا :تخلى بعض العلماء عن القيام بواجبھم:
ك أن حيCاة األمCCة فCى حيCاة علمائھCCا فھCم تاجھCا ومنارتھCCا وھCم روحھCا ومCCادة
الشَّ C
حياتھا ،فكلما كان علماء األمة ربَّانيين كان أمر األمة فى طريقه نحCو العCزة والرِّ فعCة
والكرامة ،وكلَّما ابتعد العلماء عCن الربَّانيCة وتثاقلCت نفوسCھم إلCى األرض ،وحرصCوا
على مصالحھم الذاتية ،خبا نور األمة ،ودبَّ فى األمة الضعف والجھالة.
»فحCCين كانCCت األمCCة تغCCرق فCCى األَ ْنCCدَ لُس بسCCبب االجتيCCاح النصCCرانيِّ المCCتالطم،
انصرف عدد من العلماء إلى العناية المبالغة بالفقه المذھبى وفروعCه ونسCوا وتناسCوا
واقع األمة وآالمھا«).(3
وبعCCض ھCCؤالء ھCCم ممCCن قCCال فCCيھم ابCCن حCCزم رحمCCه » :Fوال يغرَّ نCCك ال ُف َّسCCاق
والمنتسبون إلى الفقه ،الالبسون جلود الضأن على قلوب السباع ،المُزيِّنون ألھل الشرِّ
شرھم ،الناصرون لھم على فسقھم«).(4
وال ننسى دور العلماء الربَّانيين الذين قCاموا بجمCع شCتات األمCة الممCزق ،وبCذلوا
) (1سقوط األندلس ،د .ناصر العمر ص ).(33
) (2المصدر السابق ،ص ).(34
) (3المصدر السابق ،ص ).(35
) (4مجموع رسائل ابن حزم )ج.(173/3
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وسCعھم فCCى ذلCك مCCن أمثCال أبCى الوليCد البCCاجي ،وأبCى م َُح َّمCCد بCن حCCزم ،وأبCى إسCCحاق
اإللبيرى وغيرھم ،عليھم رحمة  Fوبركاته.

ساب ًعا :عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء:
لقد بذل مجموعة من العلماء ً
جھدا مشكورً ا لتوحيد صفوف المُسْ ِلمِين وتص َّدى أبو
الوليد الباجى لھCذه المھمCة بنفسCه بعCد عودتCه مCن المشCرق اإلسCالمي» ،فرفCع صCوته
باالحتساب ،ومشى بين ملوك أھل الجزيرة لصلة ما انبت من تلك األسباب ،فقام مقام
مCCؤمن آل فرعCCون ،ولك َّنCCه لCCم يصCCادف أسCCماعً ا واعيCCة ،أل َّنCCه نفCCخ فCCى عظCCام نخCCرة،
وعطCف علCCى أطCالل داثCرةَ ،ب ْيCCدَ أنCه ُكلَّمCCا وفCد علCCى ملCCك مCنھم فCCى ظCاھر أمCCره لقيCCه
بالترحيCCب ،وأجCCزل حظCCه فCCى التنCCافس والتقريCCب ،وھCCو فCCى بCCاطن يسCCتجھل نزعتCCه
ويستثقل طلعته ،وما كان أفطن الفقيCه  -رحمCه  -FبCأمورھم وأعلمCه بتCدبيرھم ،لك َّنCه
)(1
كان يرجو حاالً تثوب ،ومذنبًا يتوب«
ولم يكن حُ َّكام األَ ْندَ لُس أھالً لقيادة األمCة ،ولCم تCنفعھم نصCائح العلمCاء حتCى حلَّCت
بھم مصيبة وكارثة أال وھى سقوط ُ
ط َليْطِ َلة.

ثام ًنا :مؤتمرات النصارى ومخططاتھم:

استطاع النصارى أن يضعوا برامج مُحكمة للقضاء على ملوك الطوائف ومِن َث َّم
على المُسْ ِلمِين عمومًا ،وكCان مCن أكبCر المجCرمين مCن ملCوك النصCارى الCذى أشCرف
على ھذه الم َُخ َّط َطات وسھر على تنفيذھا فرناندو ملك قشتالة.

تاس ًعا :وحدة كلمة النصارى:

فى الوقت الCذى كCان المُسْ ِ Cلمُون فCى األَ ْنCدَ لُس يعCانون مCن ال َّتفCرُّ ق والشCتات ،كCان
صف فى مواجھة أمة اإلسالم فى األَ ْندَ لُس.
النصارى فى وحدة كلمة وتراص
ًّ

عاشرً ا :غدر النصارى ونقضھم للعھود:

لم يكن النصارى ُعبَّاد الصليب محCالً للعھCود وأھCالً للوفCاء إال فCي القليCل النCادر؛
فھم تبع لمصالحھم وأھوائھم ،وھى التى تحكم وفاءھم ونقضھم).(2
قCال تعCالى?   ! -$tV> :4 Z/ -2? 5 B TQ 4 7A J 0 GY7 :79! ->T  A8-  4$1:
] C?Yالمائدة.[14:
= !   -7
 ?a - 5 B z>,
 ?   U $ f4- R!   k!9  eW ,-$ *$-. - 5 B
لقCCد سَّ C
ً
تاريخCCا ملي ًئCCا بالCCدماء وھتCCك األعCCراض ،وقتCCل
Cطر النصCCارى فCCى األَ ْنCCدَ لُس
النفوس وسبى النساء.
قCال تعCالى z$>0$ f( :4V #$ #9! L 44 k ,T>   #1 :
] C$.6   - 5 _ qالتوبCة .[14:وقCال
]C5 B 68 4 [ ,!:6; k:6/ GY:?- #$ + B - qالبقرة.[12:
تعالى ? kc ;  $1:
لقد استمات النصارى فى حربھم للمُسْ ِ Cلمِين فمارسCوا كCل األسCاليب المعوجَّ Cة مCن
أجل تحقيق أھدافھم الشيطانية.

) (1الذخيرة فى محاسن أھل الجزيرة ،الشنتريني ،القسم الثاني ،ص ).(95
) (2سقوط األندلس ،ص ).(40
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الحادى عشر :التخاذل عن نصرة من يحتاج إلى نصرة:

لقCCد كانCCت أحاديCCث الرسCCول × فCCى تلCCك المرحلCCة م َّ
ُعطلCCة كCCأ َّنھم لCCم يسCCمعوا قCCول
)(1
رسCCول » :× FالمسCCلم أخCCو المسCCلم ال يظلمCCه وال يسCCلمه«  ،وقولCCه ×» :المCCؤمن
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضً ا«).(2
لقد تخاذل ملوك الطوائف عCن نصCرة َمCن يسCتحق النصCرة ،وإليCك مCا حCدث فCى
ط َليْطِ َلCCة ،يقCCول الCCدكتور عبCCد الCCرحمن الحجCCى عCCن سCCقوط ُ
ُ
ط َليْطِ َلCCة وموقCCف حُ َّكCCام
الطوائCCف» :قCCام حCCاكم بطليCCوس عمCCر بCCن م َُح َّمCCد األفطCCس الملقCCب بال ُم َت َو ِّكCCل علCCى F
ببعض واجبه تجCاه ُ
ط َليْطِ َلCة فCى محنتھCا ،التCى لCو أ َّدى بقيَُّ Cة ملCوك الطوائCف مCا يجCب
وحمCCوا أنفسCCھم ،كCCان بعضCCھم ال ھCCم لCCه إال
ولح َم ْوھCCا َ
علCCيھم لمCCا القCCت ھCCذا المصCCيرَ ،
تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته ،وكCأن األَ ْنCدَ لُس وجCدت لمنفعتCه وليتربCع علCى كرسCى
حكم ،مھما كان قصير العمر ذليل المكان مھزوز القواعد«).(3
فھذه مجموعة من األسباب التى أ َّدت إلى الحالة التعيسة التى آلت إليھCا األَ ْنCدَ لُس،
وعنCCدى أن مCCن أعظCCم األسCCباب فCCى خCCذالن األمCCة ابتعادھCCا عCCن مCCنھج ربھCCا وضCCياع
عقيدتھا وتربيتھا على الترف والدعة ،وترك الجھاد فى سبيل  ،Fولذلك عندما تربَّCى
المرابطون على معانى الجھاد فى سبيل  ،Fومنھج أھل السنة ،وفقھم  Fإلقامة دينCه
وإعزاز سنة نبيه ونصرة إخوانھم فى ال ِّدين.
إن الجھاد من أعظم الدروس ،فلما وُ جد فى األَ ْندَ لُس بقيت األمCة فCى عCزة ومنعCة
و َم َھا َبCCة ،ولمCCا ُفقCCد أصCCبحت األمCCة مطمعً CCا لكCCل جبCCار عنيCCد أو متكبCCر ال يCCؤمن بيCCوم
ص Cالة وذروة سCCنامه
الحسCCاب .قCCال رسCCول » :× Fرأسُ األمCCر اإلسCCالم وعمCCوده ال َّ
)(5
الجھاد«) .(4وقال ×» :لغدوةٌ فى سبيل  Fأو روحة خير من الدنيا وما فيھا« .
***

) (1أخرجه البخاري ،كتاب المظالم ،رقم ) ،(2442مع الفتح )ج.(116/5
) (2البخاري مع الفتح كتاب المظالم رقم ) 2446ج.(117/5
) (3انظر  :التاريخ األندلسي.
) (4الترمذي ،باب اإليمان ،باب ) (8رقم ).(2616
) (5البخاري مع الفتح رقم ) 2792ج.(17 / 6

62

المبحث الثالث
العالم فى زمن ظھور دولة المرابطين
كانت أوروبا يتحكم فيھا اإلقطاعيون فى حالة ھمجية بعيدة عن التحضُّCر ومعCالم
الحضارة والمدنية.
وكان العالم اإلسالمى م َّ
ُجزأ عند قيام دولة المرابطين ،فظھر ملوك الطوائف فCى
بCCالد األَ ْنCCدَ لُس ،واسCCتطاع السCCالجقة أن يُط ِّھCCرُ وا العCCراق مCCن بن Cى بوي Cه ،والعبيCCديون
حكمCCوا مصCCر ،وبنCCو َح َّمCCاد فCCى المغCCرب األوسCCط ،والمعCCز بCCن بCCاديس وأحفCCاده فCCى
المھدية.
وتوسع المرابطون وشملت دولتھم أجزاء شاسعة من شCمالى إفريقيCة »جCزء مCن
الجزائر والريف فCى المغCرب« ،وضCربت جCذورھا فCى الصCحراء حتCى نھCر النيجCر
والسنغال ،فرفعوا راية اإلسالم فى تلك األماكن البعيدة.
وكCان المشCرق اإلسCالمى فCى ظCروف سياسCية حرجCة وصCعبة قاسCية حيCث أمCرُ
الخالفة فCى بغCداد مھتCز ،والخليفCة م َُعCرَّ ضٌ للخطCر ،وال يملCك مCن أمCر الخالفCة شCي ًئا
وإ َّنما ھو رمز تح َّك َم فيه البويھيون ،ومCن بعCدھم السCالجقة ،أمَّCا العبيCديُّون فCى مصCر
فتحCCالفوا مCCع اإلفCCرنج مCCن أجCCل مصCCالحھم وأطمCCاعھم ،فكCCان أمCCر المُسْ ِ Cلمِين فCCى غايCCة
الخطCCورة حتCCى ق Cيَّض  FألھCCل المشCCرق نCCور الِّ Cدين محمCCود وصCCالح الِّ Cدين األيCCوبى
اللCذين قامCا بCدور عظCيم فCى القضCاء علCى النصCارى والعبيCديين ودحCرھم ،وفCى ھCذه
الظCCروف الصCCعبة والعصCCيبة أرادت حكمCCة  FوقدرتCCه أن تخCCرج دولCCة المCCرابطين
السُّنيَّة لتكون ً
سدا منيعً ا ضد أطماع النصارى فى األَ ْندَ لُس ،ولتحمى الشCمال اإلفريقCى
من غاراتھم وأطماعھم ،إنه تدبير العزيز العليم.
لقد أكرم  Fتعالى المCرابطين وجنCودھم بالCدفاع والCذود عCن اإلسCالم والمُسْ ِ Cلمِين
وعن أعراضھم وأموالھم وعقائدھم التى ال تقدر بثمن.
َّ
وأعCCCز  FاألمCCCة بھCCCم فCCCى زمCCCن عصCCCيب ورفCCCع  FبھCCCم لCCCواء اإلسCCCالم فCCCى
َ
ُ
ْ
المغرب واألندَ لس.
واستطاعوا بجھCودھم الجھاديCة أن ينقCذوا إخCوانھم فCى الِّ Cدين مCن ظلCم النصCارى
وحقدھم الدفين ،ويكبدوھم ھزائم عسCكرية أصCبحت نبراسً Cا لألمCة علCى مCرِّ العصCور
ومرِّ الدھور.

أوالً :تكالب النصارى على المسلمِين وأطماع ألفونســو التوسعية:

بعد سقوط ُ
ط َليْطِ َلة بيد ألفونسCو ،بCدا لCه أن كCل شCيء ممكCن ،وعمCل علCى توحيCد
جھود النصارى ،واتفقوا على سCحق دولCة اإلسCالم فCى األَ ْنCدَ لُس ،معتقCدين أن قCدرتھم
تكفيھم ألداء ھذا المھمة المقدسة لديھم.
وكونCوا جي ًشCا ضCCخمًا،
وتCرك النصCارى خصCCوماتھم ال َّداخ ِليَّCة ،وتوحَّ Cدت مCCدنھمَّ ،
واحتلوا مدينة»قورية« مCن بنCى األفطCس ،ووصCلوا إلCى ضCواحى إشCبيلية ،وأحرقCوا
قراھا وحقولھا ،وسارت فرقة مCن الفرسCان إلCى شCذونة ،ثCم اخترقCت جزيCرة طريCف
قCCرب مضCCيق جبCCل طCCارق ،كمCCا حاصCCر القشCCتاليون -بمعاونCCة جنCCد مCCن األرجCCونيين
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والقطلCونيين الCCذين وضCعھم ألفونسCCو السCCادس تحCت قيادتCCه -قلعCة َسرْ ُقسْ َ C
Cطة الحصCCينة
التى يضع سقوطھا منطقة األبير »ابCرة« فCى يCد النصCارى حتمًCا ،وتصCبح الشCواطئ
اإلسبانية المطلَّ ُة على البحر األبيض المتوسط عرضة لغاراتھم ،يقول المؤرخ يوسف
أشباخ» :وأثخن النصارى فى والية َسرْ ُقسْ َطة كلھCا بالنCار والسCيف ،ولCم يكCن يCر ُّدھم
فى الحرب أى اعتبار إنسانى ما دام األمر متعل ًقا بأعCداء الِّ Cدين ،كمCا يعتقCدون ،ولكCن
ً
وعCدا لوصCول
الحصون اإلسالميَّة قCاومتھم مقاومCة شCديدة ،وتلقCى المCؤتمن بCن ھCود
المCCدد السCCريع مCCن إخوانCCه المُسْ ِ Cلمِين فCCى جنCCوب الجزيCCرةَ ،ب ْيCCدَ أن النصCCارى شCCددوا
الضعط على َسرْ ُقسْ َطة يومًا بعد يوم ،وخشى المُسْ ِلمُون سقوط المعقل المنيCع ،بعCد أن
أصبحت قواتھم وأحوالھم فى حالCة يرثCى لھCا ،فقCد كانCت حتمًCا دون قCوى النصCارى،
فتطلعوا إلى عون من الخCارج ،فاتجھCت أبصCارھم إلCى قCوة المCرابطين المجاھCدة فCى
المغرب األقصى«).(1
وأصCبح ألفونسCو اللعCCين يضCغط علCCى ممالCCك المُسْ ِ Cلمِين الكبCCرى المجCCاورة لCCه أى
مملكتى بطليوس وإشبيلية؛ فأرسل إلى ال ُم َت َو ِّكل بCن األفطCس صCاحب بطليCوس يطلCب
منCCه أن يُس Cلِّم إليCCه القCCالع والحصCCون المجCCاورة لحCCدوده مCCع تأديCCة الجزيCCة ،وض Cعُف
مسلمو األَ ْندَ لُس أمام ھذه الضCربات المCاكرة ،وأصCبح سCقوط الممالCك قCاب قوسCين أو
أدنى ،وظCل حُ َّكCام الممالCك منغمسCين َّ
بملCذاتھم وفسCادھم ،يحCاربون أنفسCھم ويحCالفون
النصCCارى ضCCد إخCCوانھم ،ويCCؤ ُّدون لھCCم الجزيCCة مقابCCل تCCركھم علCCى عروشCCھم التCCى
تزعزعت أمام ضCرباتھم ،واسCتخدم ملCوك الطوائCف المرتزقCة مCن النصCارى لحمايCة
أنفسھم بعد أن فقدوا األمل فى شCعوبھم ورعايCاھم بسCبب ظلمھCم وجCورھم وتعسُّCفھم،
وجعل  Fبين أمراء الطوائف من التنافس والتدابر والتقاطع والتحاسCد والغيCرة مCا لCم
يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات ،فلم تصل لھم فى  Fيد ،وال نشأ
على التعاضد عزم) ،(2لذلك انھارت الروح المعنوية للشعب األَ ْندَ لُسى بعCدما رأى مCن
أمرائه التخاذل والخيانة ،حتى كاد ھذا الشعب الصابر يفقد القدرة على القتال بما كCان
Cارى ،وأصCبح
ص َ
يرھقه حُ َّكامه من الضCرائب للتCنعم بCالعيش الرغيCد ودفCع الجزيCة لل َّن َ
بين حاكم م ٍّ
متربص ،فقد ارتقى عرش إسCبانيا النصCرانية ألفونسCو السCادس
ُبتز وعدوٍّ
ٍ
بن فرديناند الذى كان يرغب فى احتالل الجزيرة اإليبريCة ،وعCادت حCرب االسCترداد
قوية على يده ،وقد بCدأ أعمالCه الحربيCة بمدينCة ُ
ط َليْطِ َلCة فحاصCرھا سCبع سCنوات حتCى
سقطت بيده فى  25آيار 1085م مستھل صفر 478ھـ ،وقد أحدث سقوطھا دويًا ھائالً
فى العالم اإلسالمى الغربي ،وبات المُسْ ِلمُون فى حال من الضياع التCام) (3ال يعرفCون
كيCCف يتصCCرفون ،وبCCدأوا بمغCCادرة المنCCاطق المتاخمCCة أللفونسCCو ،وأصCCبحت مملكCCة
ً
ُ
وحفاظCا
ط َليْطِ َلة خالية من السكان الذين ھجروھCا إلCى بطليCوس ھربًCا مCن االضCطھاد
َ
ُ
على دينھم ،ورأى ألفونسو أن زمCام األ ْنCدَ لس أصCبح فCى يCده ،فضCاعف غاراتCه علCى
جميع البالد؛ وتساقطت ال ُم ُدن والقرى بين يدى اللعين الحقود وأرسل إلى ال ُم َت َو ِّكل بن
األفطCCس وصCCاحب بطليCCوس يطلCCب إليCCه تسCCليم بعCCض الحصCCون ،والقCCالع المتاخمCCة
لحدوده مCع تأديCة الجزيCة ،ويتوعCده بشCر العواقCب إذا رفCض ،فCر َّد ال ُم َت َو ِّكCل بشCجاعة
) (1انظر الزالقة ،ص ).(32
) (2انظر :أعالم األعالم ،تحقيق د .عبادي ،ص ).(2411
) (3دولة المرابطين ،ص ).(61
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معCان عميقCة وفھCم دقيCق للموقCف الحCرج الCذى
ونبل معل ًنا تحديCه ،وفCى ھCذه الرسCالة
ٍ
ً
جنCودا
أصبح فيه المُسْ ِ Cلمُون حيCث قCال ال ُم َت َو ِّكCل..» :ولCو علCم – أى ألفونسCو -أن @
َّ
أعز بھم كلمة اإلسالم ،وأظھCر بھCم ديCن نبينCا م َُحمَّCد × وأعCزه علCى الكCافرين ..وأمCا
تعييرك للمُسْ ِلمِين فيمCا و َھCى مCن أحCوالھم فبالCذنوب المركوبCة ،ولCو اتفقCت كلمتنCا مCع
تتجرعCCه ...وبCCاألمس كانCCت
سCCائرنا مCCن األمCCالك أى مصCCاب أذقنCCاك كمCCا كCCان أبCCوك
َ
قطيعCCة المنصCCور علCCى سCCلفك أھCCدى ابنتCCه إليCCه مCCع الCCذخائر التCى كانCCت تفCCد كCCل عCCام
عليه«).(1
وأرسCCل ال ُم َت َو ِّكCCل قاضCCيه العCCالم الفقيCCه أبCCا الوليCCد البCCاجى ليطCCوف علCCى حواض Cر
األَ ْندَ لُس يدعو إلى ل ِّم الشعث وتوحيد الكلمة ،ومدافعة العCدو ،ولكCن مھمCة القاضCى لCم
ُتكلل بالنجاح ألن ضعف األمراء ،وانھيار مقومCات الدولCة ،وتخCاذل الشCعب فرضCت
على الحُ َّكام استرضاء العدو ،عندئ ٍذ كتب ال ُم َت َو ِّكCل إلCى األميCر يوسCف بCن تاشCفين)،(2
يصCCور لCCه محنCCة األَ ْنCCدَ لُس ويستنصCCره)» ،(3لمCCا كCCان نCCور الھCCدى -أيCCدك  -FدليلCCك،
وسبيل الخير سبيلك ،ووضحت فى الصالح معالمCك ،ووقفCت علCى الجھCاد عزائمCك،
وص َّح العلم بأ َّنك لدعوة اإلسالم ُّ
أعز ناصر ،وعلى غزو الشرك أقدر قادر ،وجCب أن
تستدعى لما عضل الداء ،وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البالء ،فقCد كانCت طوائCف
العدو المطيف بأنحائھا عند إفراط تسلُّطھا واعتدائھا وشدة كلفھCا واستشCرائھا تالطCف
باالحتيال ،وتستنزل باألموال ،ويخرج لھا عن كل ذخيCرة ،وتسترضCى بكCل خطيCرة،
ولم يزل دأبھا التشكك والعناد ،ودأبھا اإلذعCان واالنقيCاد حتCى نفCذ المطCارف والCتالد،
وأتى على الظاھر والباطن النفاد ،وأيقنCوا اآلن بضCعف المCنن ،وقويCت أطمCاعھم فCى
افتتاح المدن ،واضCطرمت فCى كِّ Cل جھCة نCارھم ،ورويCت مCن دمCاء المُسْ ِ Cلمِين أسCنتھم
وشفارھم ،ومن أخطئ القتل منھم فإنما ھم بأيديھم أسارى وسCبايا ،يمتحنCونھم بCأنواع
المحن والباليا ،وقد ھموا بما أرادوه من التوثب ،وأشرفوا على ما أملوه مCن التغلCب،
ك ،ويظھCر علCى
ك ،ويغلب التوحيCدَ الشCر ُ
فيا  Fويا للمُسْ ِلمِين أيسطو ھكذا بالحق اإلف ُ
اإليمان الكفرُ  ،وال يكشف ھذه البلية النصرُ  ،أال ناصCر لھCذا المھتضCم؟ أال حCامى لمCا
استبيح من الحرم؟ ،وإنا @ على ما لحق عرشه من ثل ،وعCزه مCن ذل ،فإنھCا الرزيَّCة
التى ليس فيھا عزاء ،والبلية التى ليس مثلھا بالء ،ومن قبل ھCذا مCا كنCت خاطبتCك –
َّ
أعزك  – Fبالنازلة فى مدينة قورية أعادھا  Fوإ َّنھا مؤيCدة للجزيCرة بCالخالء ،و َمCن
فيھا من المُسْ ِلمِين بالجالء ،ثم ما زال التخاذل يتزايCد ،والتCدابر يتسCاند حتCى تخلَّصCت
القضية وتضاعفت البلية وتحصَّلت فى يد العCدو مدينCة سCرية ،وعليھCا قلعCة تجCاوزت
حد القالع فى الحصانة واالمتناع.
وھى من المدينة كنقطة دائرية تدركھا من جميCع نواحيھCا ،ويسCتوى فCى األرض
بھا قاصيھا ودانيھا ،وما ھو إال نفس خافت وزمر داھق اسCتولى عليھCا عCدو مشCترك
وطاغية منافق ،إن لم تبادروا بجماعتكم عجCاالً ،وتتCداركھا ركبا ًنCا ورجCاالً ،وتنفCروا
نحوھا خفا ًفا وثقاالً ،وما أحضكم على الجھاد بما فى كتاب  Fفإ َّنكم له أتلCى ،وال بمCا
فى حديث رسول  × Fفإنكم إلى معرفته أھدى ،وكتابى إليكم ھذا يحمله الشيخ الفقيCه
) (1المصدر السابق ،ص ).(62
) (2تاريخ ابن الكردبوس ص ) ،(88عن كتاب دولة المرابطين ،ص ).(62
) (3د .عدنان ،دولة اإلسالم فى األندلس ودول الطوائف ،ص ).(92-91
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الواعظ يفصِّلھا ويشرُ حھا ،ومشتمل على نكتة وھو يبينھا ويوضِّCحھا ،فإنCه لمCا توجCه
عولCت علCى بيانCه ،ووثقCت بفصCاحة
نحوك احتسابًا ،وتكلف المشقة إليك طالبًا ثوابًCاَّ ،
لسانه ،والسَّالم«).(1

ثان ًيا :ألفونسو والمعتمد بن عباد:
لقد وقع المُعْ َتمِد بن َعبَّاد فى أخطاء كثيرة؛ حيث تعاھد مCع ألفونسCو ضCد إخوانCه
المُسْ ِ Cلمِين فCCى ُ
ط َليْطِ َلCCة مقابCCل أن يسCCمح لCCه ألفونس Cو بأخCCذ ممالCCك ممCCن حولCCه إالَّ إن
النصCCارى  -كمCCا علمCCت  -ال عھCCود لھCCم وال مواثيCCق ،فCCأراد ألفونس Cو أن يجCCد مبCCررً ا
لضرب الحصار علCى إشCبيلية ،واحCتالل قرطبCة ،فطلCب مCن المُعْ َتمِCد حصCو ًنا وقCرى
الموت أحبُّ إليه من تسليمھا ،ومارس ألفونسو مع المُعْ َتمِد أنواعً ا من اإلذالل والتجنى
لتخCCرج المُعْ َتمِCCد عCCن طCCوره ويلغCCى االتفاقيCCة الھزيلCCة بCCين الطCCرفين ويجCCد ألفونسCCو
والنصارى ما يبرِّ ر أفعاله االنتقامية والوحشية.
فطلب ألفونسو من المُعْ َتمِد أن يسمح لزوجتCه القمطجيCة أن تلCد فCى جCامع قرطبCة
بنCا ًء علCى نصCيحة األسCCاقفة ،ألن الطCرف الغربCى كCان موقCCع كنيسCة قرطبCة القديمCCة،
وسCCأله أن تنCCزل بCCالزھراء مدينCCة الخليفCCة الناصCCر ،لتكCCون والدتھCCا بCCين طيCCب نسCCيم
الزھراء وفضيلة موضع الكنيسة المزعوم) ،(2وأرسل إليCه بعثCة مCن خمسCمائة فCارس
برئاسة اليھودى ابن ساليب ألخCذ الجزيCة ،وتجCرأ السCفير وقَّ Cل أدبCه إن كCان لCه أدب،
ً
بسيطا
وخرج على العرف الدبلوماسي ،وأغلظ فى القول للمُعْ َتمِد وقال» :ال تعتقدونى
ألقبCCل مثCCل ھCCذه العملCCة المزيفCCة ،ال آخCCذ إال الCCذھب الصCCافي ،السCCنة القادمCCة سCCتكون
مCCد ًنا«) .(3فأخCCذت المُعْ َت ِمCCد النخCCوة اإلسCCالميَّة وصCCلب اليھCCودي ،وقتCCل البعثCCة ،وبCCذلك
يكون ألفونسو قد تحصل علCى مCا يريCده ،وكCان ألفونسCو متجھًCا لحصCار قرطبCة فلمَّCا
وصل خبر البعثة أقسم بآلھته ليغزون المُعْ َتمِد فى إشبيلية ،وحرَّ ك جيوشه نحCو غCرب
األَ ْندَ لُس فدمَّر كل القرى والتخوم التى فى طريقه نحو إشبيلية ،وخCرج فCى جCيش مCن
طريCق آخCر يCدمِّر ويخCرِّ ب ويقتCل ويحCرق ويسCفك ويسCبي ،حتCى وصCل إلCى جزيCرة
طريف أقصCى جنCوب األَ ْنCدَ لُس علCى المضCيق ،وأدخCل قCوائم فرسCه فCى البحCر قCائالً:
»ھذا آخر بالد األَ ْندَ لُس قد وطئته«).(4
ومِن ھنCا أرسCل إلCى األميCر يوسCف بCن تاشCفين» :أمَّCا بعCد ..فCال خفCاء علCى ذى
عينين أ َّنك أمير المُسْ ِلمِين بل الملة اإلسالميَّة ،كما أنا أمير الملة النصرانية ،ولم يخف
عليك ما عليه رؤساؤكم باألَ ْندَ لُس مCن التخCاذل والتواكCل ،واإلھمCال للرعيCة واإلخCالد
إلى الراحة ،وأنا أسومھم الخسف ،فأخرب ال ِّديار وأھتك األستار ،وأقتل الشبَّان وآسر
الولدان ،وال عذر لك فى التخلف عن نصرتھم إن أمكنك معرفCة ھCذا ،وأنCتم تعتقCدون
أن  - Fتعالى  -فرض على واحد منكم عشرة منا ،وأن قتالكم فى الجنCة وقتالنCا فCى
النار ،ونحن نعتقد أن  Fأظفرنا بكم وأعاننا عليكم ،وال تقدرون دفاعً ا وال تستطيعون
امتناعً ا ،وبلغنا عنك وأ َّنك فى االحتفال عن نية االستقبال فال يدرى أكان الجبن بCك أم
التكCCذيب بمCCا أنCCزل عليCCك ،فCCإن كنCCت ال تسCCتطيع الجCCواز فابعCCث إلCCيَّ مCCا عنCCدك مCCن
) (1دولة المرابطين ،ص ).(64-63
) (3المصدر السابق ،ص ).(66
)(4دولة المرابطين ،ص ).(66

) (2المصدر السابق نفسه.
) (2نفس المصدر السابق.
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المراكب نجCوز إليCك ،أنCاظرك فCى أحCب البقCاع إليCك؛ فCإن غلبتنCى فتلCك نعمCة جلبCت
إليCCك ،ونعمCCة شCCملت بCCين يCCديك ،وإن غلبتCCك كانCCت ل Cى اليCCد العليCCا عليCCك ،واسCCتكملت
اإلمارة ،و Fيتم اإلرادة«).(1
فكان ر ُّد يوسف بن تاشفين – رحمه  – Fعلى ظھر الكتCاب ذاتCه» :مCا تCرى ال
ما تسمع إن شاء - Fتعالى « -وأردف:
وال كتCCCب إال المشCCCرفية والقنCCCا

وال رسCCل إال الخمCCيس العرمCCرم

)(2

وعCCاد ألفونس Cو المغCCرور المتكبCCر إلCCى إشCCبيلية حيCCث التقCCى بجيشCCه اآلخCCر أمCCام قصCCر
المُعْ َتمِد بCن َعبَّCاد بضCفة النھCر ،وحاصCر المدينCة ثالثCة أيCام ،وكتCب إلCى المُعْ َتمِCد يسCأله أن
يرسCCل إليCCه مروحCCة لطCCرد الCCذباب ،ولCCم يتحمCCل المُعْ َت ِمCCد ھCCذه اإلھانCCة فCCر َّد» :قCCرأت كتابCCك
وفھمت خيالءك وإعجابك ،وسأنظر إليك فCى مCراوح مCن الجلCود اللمطيCة تCروح منCك وال
تروح عليك«).(3
ترك ألفونسو إشبيلية وسار نحو َسرْ ُقسْ َطة وحاصرھا ،كانت شCبه ضCائعة تنتظCر
مصيرھا المؤلم ،وصاحبھا ابن ھود ال يستطيع الدفاع كثيرً ا ،ثم أخذ بلنسية ،وأعطاھا
القادر بن ذى النون صاحب ُ
ط َليْطِ َلة السابق ،وھاجم مملكة المرية ،ووصل القشتاليون
َ
ً
شCديدا ،وقلCة الشCجاعة وانھيCار
إلى نابCار قCرب غرناطCة ،كCان الخطCر علCى األ ْنCدَ لُس
)(4
الروح المعنوية تثبط العزائم ،إذ أن ثمانين قشتاليًا ھزموا أربعمائة من المرية .

ً
ثالثا :اجتماع علماء قرطبة:

أمام ھذا الضياع المفزع الذى وصلت إليه ممالك األَ ْندَ لُس؛ اجتمCع علمCاء وفقھCاء
وزعمCCاء قرطبCCة للتشCCاور فيمCCا يجCCب عملCCه إلنقCCاذ مCCدينتھم ،ووصCCل رأيھCCم بعCCد تبCCادل
اآلراء واألفكار إلى استدعاء المرابطين.
ورأى المُعْ َت ِمCCد أن ھCCذا الCCرأى فيCCه صCCواب ونفCCاذ بصCCيرة؛ فج َّ Cد فCCى تقويCCة جيشCCه
ورمم الحصون والقالع ،وقCرَّ ر أن يطلCب النجCدة مCن إخوانCه المُسْ ِ Cلمِين ،وتشCاور فCى
األمر مع ابنه الرشيد وزعماء إشبيلية الذين أشاروا عليه بمھادنة ألفونسCو والخضCوع
لشروطه ،ولكن ھذا الرأى لم يجد ھوى فى نفس المُعْ َتمِد الذى خال بابنه الرشيد وكان
ولى عھده وقال له» :أنا فى ھذه األَ ْندَ لُس غريب بين بحر مظلم وعCدو مجCرم ،ولCيس
لنا ولى وال ناصCر إال  ،Fوإن إخواننCا وجيراننCا ملCوك األَ ْنCدَ لُس لCيس فCيھم نفCع ،وال
ُرج Cى مCCنھم نصCCرة ،وال حيلCCة إن نCCزل بنCCا مصCCاب أو نالنCCا عCCدو ثقيCCل وھCCو اللعCCين
ي َ
ُ
أذفونش فقد أخذ ط َليْطِ َلة وعادت دار كفر وھا ھو قد رفع رأسه إلينا.
وإن نزل علينا ُ
ط َليْطِ َلة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيلية ،ونرى من الرأى أن نبعث
إلى ھذه الصحراء وملك العCدوة نسCتدعيه للجCواز إلينCا ليCدافع عنCا الكلCب اللعCين إذ ال
قCCدرة لنCCا علCCى ذلCCك بأنفسCCنا ،فقCCد تلCCف لجاؤنCCا وتCCدبرت بCCل تبCCردت أجنادنCCا ،وبغضCCتنا
العامة والخاصَّة) .(5فأجابه الرشيد :يا أبCت أتCدخل علينCا فCى أَ ْندَ لُسCنا َمCن يسCلبنا ملكنCا
ويبدد شملنا؟ فقال :أى بنى و Fال يسمع عنCى ً
أبCدا أنCى أعCدت األَ ْنCدَ لُس دار كفCر وال
) (4الرياض المعطار ،ص ) (80للحميري.
) (2تاريخ ابن الكردبوس ،ص ).(91
) (4تاريخ ابن الكردبوس ص ) ،(89نقالً عن دولة المرابطين ،ص ).(66
) (3المصدر السابق ،ص ).(68
) (5دولة المرابطين ،ص ).(68

.
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تركتھCCا للنصCCارى فتقCCوم علCCيَّ اللعنCCة مCCن علCCى منCCابر المُسْ ِ Cلمِين مثCCل مCCا قامCCت علCCى
غيري ،وُ Fخرز الجمال عندى خير من ُخرز الخنازير«).(1
ولمCCا انتشCCر رأى المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد فCCى األَ ْنCCدَ لُس حCCذره ملCCوك الطوائCCف مCCن ذلCCك
وقالوا له» :الملك عقيم والسيفان ال يجتمعان فى غمCد واحCد« ،وعCارض بشCدة طلCب
العون من المرابطين عبد  Fبن سكوت والى مالقة الذى كان يرى أن المرابطين أشد
خطCCرً ا مCCن النصCCارى ،ويجCCب االعتمCCاد علCCى القCCوة الذاتيCCة لألَ ْندَ لُسCCيين) ،(2فأجCCابھم
المُعْ َتمِد» :رعى الجمال خير من رعى الخنCازير«) (3وأضCاف :إن دھينCا مCن مداخلCة
األضداد لنا فأھون الشرَّ ين أمر الملثمين«).(4
وقال للذين الموه على ھذا الرأي :يا قوم إ َّنى فCى أمCرى علCى حCالين :حالCة يقCين
وحالة شك ،والبد لى من أحدھما ،أمَّا حالة الشك فإ ِّنى إن استندت إلى ابCن تاشCفين أو
إلى األذفونش ففى الممكن أن يفيا لى ويبقيا عليَّ  ،ويمكن أن ال يفعال فھذه حالة شك.
وأمَّا حالة اليقين فإ ِّنى إن استندت إلى ابن تاشفين فCإنى أرضCى  ،Fوإن اسCتندت
إلى األذفونش أسخطت  Fتعالى ،فإذا كانت حالة الشك فيھا عارضة فألى شCيء أدع
ما يرضى  Fوآتى ما يسخطه؟ حينئ ٍذ قصر أصحابه عن لومه).(5
ولمCCا َ
عCCزم علCCى طلCCب النصCCرة مCCن المCCرابطين؛ اتصCCل المُعْ َتمِCCد بال ُم َت َو ِّكCCل بCCن
األفطس صاحب بطليوس ،وعبCد  FبCن بلقCين الصCنھاجى صCاحب غرناطCة ،وطلCب
منھمCCا أن يرسCCل كCCل منھمCCا قاضCى مدينتCCه حتCCى يكونCCوا وفCً Cدا إلCCى المCCرابطين لمقابلCCة
األميCCر يوسCCف بCCن تاشCCفين ،وتش َّ Cكلت البعثCCة مCCن قاض Cى قرطبCCة ابCCن أدھCCم ،وقاض Cى
بطليوس ابن مقانا ،وقاضى غرناطة ابن القليعي ،ومعھCم وزيCر المُعْ َتمِCد أبCو بكCر بCن
زيدون ،وأسند المُعْ َتمِد إلى القضاة وعCظ األميCر يوسCف وترغيبCه فCى الجھCاد ،وأسCند
إلى وزيره إبرام العقود ،وحملت البعثة معھCا رسCالة مكتوبCة مCن المُعْ َتمِCد إلCى األميCر
صCCھا» :بسCCم  FالCCرحمن الCCرحيم ،وصCلِّى  FعلCCى
يوسCCف مؤرخCCة 479ھCCـ ،وھCCذا ن ُّ
سCCيدنا م َُح َّمCCد وعلCCى آلCCه وصCCحبه وسCCلم تسCCليمًا ..إلCCى حضCCرة اإلمCCام أمي Cر المسCCلمين
وناصCCر الِّ Cدين ومحيCى دعCCوة الخليفCCة ،اإلمCCام أبCى يعقCCوب يوسCCف بCCن تاشCCفين ،القCCائم
ِّ
المعظCCم لمCCا عظCCم  FمCCن كCCريم مقCCدارھا ،الالئCCذ
بعظCCيم أكبارھCCا ،ال َّشCCاكر ألجاللھCCا
بحرامھا ،المنقطع إلى سمُّو مجدھا ،المسCتجير بCا@ وبطولھCا م َُحمَّCد عبCاد سCالم كCريم
يخص الحضرة المعظمة السامية ورحمة  Fتعالى وبركاته.
كتب المنقطع إلCى كCريم سCلطانھا مCن إشCبيلية فCى غCرة جمCادى األولCى 479ھCـ/
1086م وإ َّنه أيَّد  Fأمير المُسْ ِ Cلمِين ونصCر بCه الِّ Cدين ،فإ َّنCا  -نحCن العCرب  -فCى ھCذه
األَ ْندَ لُس قد تلفت قبائلنا ،وتفرَّ ق جمعنا ،وتغيَّرت أنسابنا بقطع المادة عنا من ضCيعتنا؛
فصCCرنا شCCعوبًا ال قبائCCل ،وأشCCتا ًتا ال قرابCCة وال عشCCائر ،فق َّ Cل نصCCرنا ،وكثCCر ُ
ش Cمَّا ُتنا،
وتولَّى علينا ھذا العدو المجCرم اللعCين ألفونسCو وأنCاخ علينCا ُ
بط َليْطِ َلCة ووطئھCا بقدمCه،
َ
ُ
وأسر المُسْ ِلمِين ،وأخذ البالد والقالع والحصون ،ونحن أھل ھCذه األ ْنCدَ لس لCيس ألحCد
منا طاقة على نصرة جاره وال أخيCه ،ولCو شCاءوا لفعلCوا إال أن الھCواء والمCاء مCنعھم
) (2المصدر السابق ،ص ).(69
) (3وفيات األعيان ).(115/7
) (5نفح الطيب ).(91/6

) (2نفس المصدر السابق.
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من ذلك ،وقد ساءت األحوال ،وانقطعت اآلمال ،وأنت أيCدك  FسCيد حميCر ،ومليكھCا
األكبر ،وأميرھCا وزعيمھCا ،نزعCت بھمتCى إليCك واستنصCرت بCا@ ثCم بCك ،واسCتغثت
بحرمكم لتجوز بجھاد ھCذا العCدو الكCافر وتحيCون شCريعة اإلسCالم وتCدينون علCى ديCن
م َُح َّمCCد × ،ولكCCم عنCCد  FالثCCواب الكCCريم علCCى حضCCرتكم السCCامية السCCالم ورحمCCة F
وبركاتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه وال حCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCول وال قCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوة إال بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا@
العلى العظيم«).(1
ُ
تحCCث األميCCر علCCى إنقCCاذ
وأرسCCلت وفCCود شCCعبية مCCن الشCCيوخ والعلمCCاء رسCCائل
األَ ْندَ لُس.
وتCCأثر المرابطCون لمُصCCاب إخCCوانھم فCCى الِّ Cدين ،وعCCرض أميCCرھم قضCCية مسCCلمى
والع ْقCCد عنCCده ،وأجمعCCوا علCCى نصCCرة ديCCنھم وإعCCزاز كلمCCة
األَ ْنCCدَ لُس علCCى أھCCل الح ِّ Cل َ
َ
التوحيد ،وكان وزير يوسف ومستشاره أ ْندَ لُسى األصل اسCمه عبCد الCرحمن بCن أسCبط
أو أسباط ،فنصحه المستشار بأن يطلب من المُعْ َتمِد بن َعبَّCاد الجزيCرة الخضCراء لكCى
تكون آمنة لعبور الجيش ،ولحماية خطوط التموين ،وقال له :إن األمر @ تعالى ولكم،
وواجب على كل مسلم إغاثة أخيه المسلم واالنتصار له ،واقتنCع األميCر يوسCف بCرأى
وزيره فى طلب الجزيرة الخضراء ليجعCل فيھCا أثقCال جيشCه وأجنCاده ويكCون الجCواز
بيده متى شاء ،وقال األمير يوسف لعبد الرحمن :صدقت يا عبد الCرحمن ،لقCد نبھتنCى
على شيء لم يخطر ببالي ،اكتب إليه بذلك.
صCCه» :بسCم  FالCCرحمن
وكتCب ابCن أسCCبط إلCى المُعْ َت ِمCCد بCن َعبَّCاد الكتCCاب التCالى ن ُّ
الرحيم ،وصلى  Fعلى سيدنا م َُحمَّد وآله وصحبه وسلِّم.
من أمير المُسْ ِلمِين وناصر ال ِّدين معCين دعCوة أميCر المCؤمنين ،إلCى األميCر أكCرم
المؤيد بنصرة  Fتعالى المُعْ َتمِCد علCى  FأبCى القاسCم م َُحمَّCد بCن َعبَّCاد أدام  FكرامتCه
بتقواه ،ووفقه لما يرضاه ،سالم عليكم ورحمة  Fوبركاته ،أما بعد:
فإنه وصل خطابك الكريم ،فوقفنا علCى مCا تضCمنه مCن اسCتدعائنا لنصCرتك ،ومCا
ذكرته من كربتك ،وما كCان مCن قلCة حمايCة جيرانCك ،فCنحن يمCين لشCمالك ومبCادرون
لنصرتك وحمايتك ،وواجب علينCا فCى ال َّشCرع ،وفCى كتCاب  FتعCالى ،وإ َّنCه ال يمكننCا
الجCواز إال أن ُتسCلِّم لنCا الجزيCCرة الخضCراء؛ تكCون لنCا لكCى يكCون جوازنCا إليCك علCCى
أيدينا متى شئنا ،فإن رأيت ذلك فاشھد على نفسCك بCذلك ،وابعCث إلينCا بعقودھCا ونحCن
فى أثر خطابك إن شاء  Fتعالى«.
اطلع المُعْ َتمِد ابنه الرشيد على خطCاب األميCر يوسCف فقCال لCه :يCا أبCت أال تنظCر
إلى ما طلب؟ فقال لCه المُعْ َتمِCد :يCا بنCى ھCذا قليCل فCى حCق نصCرة المُسْ ِ Cلمِين ،ثCم جمCع
المُعْ َتمِد القاضى والفقھاء ،وكتب عقد ھبة الجزيرة الخضراء لألمير يوسف ،وتسليمھا
له بحضCورھم ،وكCان يحكمھCا يزيCد الراضCى بCن المُعْ َتمِCد ،فبعCث إليCه أمCره بإخالئھCا
وتسCCليمھا للمCCرابطين لتكCCون رھن Cا ً بتصCCرف األميCCر يوسCCف) .(2وبعCCد موافقCCة المُعْ َت ِمCCد
تجھَّز يوسف لتلبية نداء إخوانه فCى العقيCدة راغبًCا فCى األجCر والمثوبCة مCن  FبتأديCة
فريضة الجھاد ،وكتب أما ًنا ألھل األَ ْندَ لُس أال يتعرض ألحد منھم فى بلده وقCال» :أنCا
) (1دولة المرابطين ص ).(71
) (2دولة المرابطين ،ص ) ،(74مذكرات األمير عبد  Fصاحب غرناطة ص ).(103 ،102
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ب لنصرة ھذا ال ِّدين ،ال يتولى األمر أحد إال أنا بنفسCي« وأعلCن النفيCر العCام
أول مُن َتدَ ٍ
فى قوات المرابطين ،فأقبلت من مراكش ،ومن الصحراء وبالد الزاب ،ومCن مختلCف
نواحى المغرب يتوافدون على قيادتھم الربَّانيCة ،وجھCزت السCفن لتحمCل ھCذه القCوات،
وكان أول مCن ن َّفCذ أمCر العبCور قائCد المCرابطين النCابغ داود ابCن عائشCة ،وتمركCز فCى
الجزيرة الخضCراء ،وتتابعCت كتائCب المCرابطين ،وكانCت معھCم الجمCال الكثيCرة ،وقCد
أثار وجودھا دھشة األَ ْندَ لُسيين ،أل َّنھم لم يكونوا يعرفونھCا مCن قبCل ،وقCد َّأثCر وجودھCا
على الخيل فأخذت تجمح لدى رؤيتھا.
ولما تكامCل الجCيش المرابطCى بسCاحل الجزيCرة الخضCراء ،ركCب األميCر يوسCف
ومعه قادة من خيرة قادة المرابطين وصلحائھم ،ولمَّا ركب واستوى على السفينة رفع
يديه نحو السماء مناجيًا» :اللھم إن كنت تعلم أن جوازنا ھذا إصالح للمُسْ ِ Cلمِين فسCھِّل
علينا ھذا البحر حتى نعبره ،وإن كان غيCر ذلCك فصCعبه حتCى ال نجCوزه«) .(1وسCھل
 FعبCCورھم ،وكCCان ذلCCCك يCCوم الخمCCCيس بعCCد الCCزوال منتصCCCف ربيCCع األول 479ھCCCـ
حزيران 1086م ،وصلى األمير يوسف بالجزيرة الخضراء صالة الظھCر ،وقCام أھCل
الجزيرة بضCيافة المCرابطين ،وظھCر فCرحھم وسCرورھم علCى وجCوھھم ،وبCدأ األميCر
يوسCCف فCCى تحصCCين الجزيCCرة الخضCCراء ،ور َّمCCم أسCCوارھا ومCCا تصَّ Cدع مCCن أبراجھCCا،
وشCCحنھا باألسCCلحة واألطعمCCة وكلCCف مجموعCCة مCCن جنCCوده بحراسCCتھا ثCCم سCCاروا نحCCو
إشبيلية).(2
سCCCارع المُعْ َت ِمCCCد مCCCع قCCCادة قومCCCه وشCCCيوخ مدينتCCCه وفقھCCCاء بCCCالده السCCCتقبال أميCCCر
المرابطين ،ولما التقى بيوسف تعانقا طويالً بمودة وحب وإخالص وأخCوة فCى الِّ Cدين،
وتذاكرا نعم  Fعليھما ،وتواصCيا بالصCبر والجھCاد فCى سCبيل نصCرة ديCن المُسْ ِ Cلمِين،
وكCان المُعْ َت ِمCCد مُحمَّCالً بالھCCدايا ،وأصCCدر أوامCره لعمCCال الCبالد بجلCCب األرزاق لضCCيافة
ً
وجوادا باذالً للخير.
الجيش المرابطي ،وكان المُعْ َتمِد كريمًا
)(3
واستعرض المُعْ َتمِد الجيش المرابطى فرأى »عسكرً ا نقيًا ومنظرً ا بھيًا« .
وواصل األمير يوسف سيره نحو إشبيلية حيث كان يستقبل بالترحCاب مCع جيشCه
المرابط Cى علCCى امتCCداد الطريCCق حتCCى وصCCل حاضCCرة المُعْ َت ِمCCد ،فأقCCام بھCCا ثالثCCة أيCCام
لالستراحة ،ثم قال للمُعْ َتمِد» :إنما جئت ناويًا جھاد العدو حيثما كان توجھت«).(4
وأثنCCاء مقCCام األميCCر يوسCCف فCCى إشCCبيلية بعCCث األميCCر يوسCCف إلCCى ملCCوك األَ ْنCCدَ لُس
يستنفرھم للجھاد) ،(5فكان أول من لبى الCدعوة عبCد  FبCن بلقCين الصCنھاجى صCاحب
غرناطCCة الCCذى خCCرج إليCCه بأموالCCه ورجالCCه ،وأخCCوه تمCCيم صCCاحب مالقCCة ،وأرسCCل ابCCن
صمادح ابنه معز الدولة فى فرقCة مCن جيشCه ،وسCار األميCر الربَّCانى والقائCد الميCدانى
نحو بطليوس ،فاستقبلھم صاحبھا ال ُم َت َو ِّكل بن األفطس على ثالث مراحل من المدينCة
) ،(6وق َّدم لھم الھدايا والضCيافة وعلCف الCدواب وظھCر منCه جCود وكCرم ،وأقCام األميCر
أيا ًم Cا عCCدة حتCCى يصCCل بCCاقى المتطCCوعين إال أن أكثCCرھم لCCم يصCCل النشCCغالھم بمدافعCCة
) (1األندلس فى عھد المرابطين ،ص ).(79
) (2دولة المرابطين ،ص ).(75
) (4دولة المرابطين ،ص ).(79
) (6دولة المرابطين ،ص ).(80

) (2انظر  :الحلل ،ص ).(79
) (4مذكرات األمير عبد  Fبن رير ،ص ).(104
) (6وفيات األعيان) ،ج.(29/5
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النصارى ،فتابع سيره الجھادى حتى َّ
حط رحاله عند سھل ِّ
الزال َقة) ،(1وكان يبعد عCن
بطليوس ثمانية أميال.
َ
َّ
ونظCCم يوسCCف بCCن تاشCCفين جيشCCه ،فجعCCل األ ْندَ لُسCCيين جي ًشCCا ،مسCCتقالً بذاتCCه وأسCCند
قيادتCCه إلCCى المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد الCCذى تCCولى المقدمCCة ،وأسCCندت الميمنCCة إلCCى ال ُم َت َو ِّكCCل بCCن
األفطس ،وجعل أھل شرق األَ ْندَ لُس على الميسرة ،وباقى أھل األَ ْندَ لُس فى الساقة.
أمَّا الجCيش المرابطCى فتCولى داود ابCن عائشCة قيCادة فرسCانه ،وأمCا سCير بCن أبCى بكCر
فتولى قيادة الحشم ،وبقية المرابطين مع حرس األمير يوسف بن تاشفين إلCى جانCب قيادتCه
الجيش اإلسالمي ،وعسكر المرابطون خلف األَ ْن َدلُسيين تفصل بيCنھم ربCوة بقصCد التمويCه،
وكان تعداد جيش المرابطين واألَ ْن َدلُسيين أكثر من  24ألف جنCدي) (2وتضCاربت الروايCات
فى ذلك.
وكCCان ألفونسCCو مشCCغوالً بمحاصCCرة َسرْ ُقسْ َ C
Cطة ،ولمCCا وصCCله الخبCCر السCCعيد ارتبCCك
وجCCزع ،وطلCCب مCCن المسCCتعين بCCن ھCCود حCCاكم َسرْ ُقسْ َ C
Cطة أن يCCدفع لCCه مCCاالً مقابCCل فCCك
الحصار ،فامتنع ابن ھود لما َع ِل َمه مCن وصCول المCرابطين وقCرَّ ر أال يسCاعد ألفونسCو
بأى مال يستعين به على قتال المُسْ ِلمِين.
واضطرَّ ألفونسو لرفع الحصار ،ورجع مسرعًا إلى ُط َليْطِ َلة ،وأعلن االسCتنفار العCام،
وحل نزاعه وخالفه مع بعض أمراء النصارى ،وأرسل إلى َمن وراء جبال ألبرتات فأتتCه
أفCCواج عديCCدة مCCن النصCCارى متطاوعCCة مCCن أجCCل الحCCرب المُق َّدسCCة ،وجنCCد الفونسCCو كCCل َمCCن
يستطيع حمل السالح صغيرً ا أو كبيرً اَّ ،
ونظم جيشه وقسمه إلى قسمين كبيرين :أسند قيCادة
الجيش األول إلى ابن عمه الكونت غرسيا ورودريك ،وما لبث غرسيا أن انسحب قبل بدء
المعركCCة أثCCر خCCالف مCCع ألفونسCو الCCذى أبقCCى رودريCCك فCCى القيCCادة ،واحCCتفظ بقيCCادة الجCCيش
)(3
َّ
الثانى وعيَّن على جناحيه سانتشور أميرز والكونت برنجار ريمونCد ،وتCولى ھCو القلCب ،
»وكان جيش ألفونسو يعتمد على الفرسان كمجموعة ،وكان الفارس يلبس الزرد والCدروع
التى تغطيه من الرأس إلى القدم كأ َّنه حصن من الحديد يتحرك لتزداد شجاعته وجرأته«.
ولما استعرض جيشه نفخ فيه الشCيطان غCروره وكبريCاءه ،وقCال قولCة تCدل علCى
تجCCذر كفCCره وعتCCوه وفسCCاد معتقCCده حيCCث قCCال» :بھCCذا الجCCيش ألقCCى م َُح َّمCCدا وآل م َُح َّمCCد
واألنس والجن والمالئكة«).(4
»وكانCCت جمCCوع الرھبCCان والقسيسCCين أمCCام جCCيش ألفونسCCو الملعCCون يرفعCCون اإلنجيCCل
والصCCلبان إلذكCCاء الحمCCاس ال ِّ Cدينى فCCى نفCCوس الجنCCود الCCذين بلCCغ عCCددھم أكثCCر مCCن سCCتين
أل ًفا«).(5
وخرج ألفونسو بجيشه نحو بطليوس ،وكتب إلى المُعْ َتمِد بن َعبَّاد كتابًا جCاء فيCه:
»إن صاحبكم يوسف قد تع َّنى من بالده وخاض البحCار ،وأنCا أكفيCه العنCاء فيمCا بقCى،
وال أكلفكم تعبًا ،وأمضى إليكم وألقاكم فى بالدكم رف ًقا بكم وتوفيرً ا عليكم«).(6
) (2دولة المرابطين ،ص ).(81
) (3انظر :الحلل ،ص ).(34
) (4انظر :األندلس فى عھد المرابطين ،ص ).(83
) (5انظر :الكامل) ،ج.(303/6
) (6الروض المعطار ،ص ) ،(88نفح الطيب ).(96/6
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وقصد ألفونسو بذلك أن تكون المعركة خارج بCالده فCإذا انھCزم ولحقCوا بCه يكCون
مسيرھم فى أرضھم والبد من االستعداد الكتساح بالده ،وبذلك تنجو من التدمير ،وإذا
انتصر حدث ذلك فى أرض أعدائه.
وصل ألفونسو إلى بطحاء ِّ
الزال َقة وخيم على بعد ثالثة أميCال مCن الجCيش المسCلم
)(1
يفصل بينھما نھر بطليوس يشرب منه المتحاربون .
لقCCد انCCزعج ألفونسCCو مCCن مجCCيء المCCرابطين انزعاجً CCا كبيCCرً ا ،حيCCث شCCعر بعCCودة
الروح المعنويCة إلCى أھCالى األَ ْنCدَ لُس الCذين كCان يسCومھم سCوء العCذاب ،يُق ِّتCل رجCالھم
ويسCCبى نسCCاءھم ،ويأخCCذ مCCنھم الجزيCCة ،ويحتقCCرھم ويCCزدريھم ،ويتالعCCب بمصCCيرھم،
وينتظر الفرصة الستئصالھم من األَ ْنCدَ لُس ،لCتعم النصCرانية فCى سCائر الCبالد ،ويرتفCع
الصليب على أعناق العباد ،وإذا بالمرابطين يربكون مخططاته ويبددون أحالمه.
لCCCذلك أراد ألفونسCCCو أن يوجِّ CCCه ضCCCربة قاصCCCمة لمCCCن كCCCان السCCCبب فCCCى اسCCCتدعاء
المرابطين وخصوصً ا للفارس المغوار المُعْ َتمِد بن َعبَّاد وقرينه ال ُم َت َو ِّكل بن األفطCس،
وكان يرى أن نصره يعتمد علCى تكبيCل القCوة ال َّداخ ِليَّCة فCى األَ ْنCدَ لُس بCالھزائم المتتاليCة
والمتالحقة.
أما المرابطون بعد ذلك سيرجعون إلى وطنھم األصلى المغرب ،وبالقضCاء علCى
األَ ْندَ لُس يسھل القضاء على المرابطين بسبب جھلھم بالطبيعة الجغرافية للبالد.
ومما سCاعد ألفونسCو علCى أن يعCيش فCى تلCك األحCالم فتCور معظCم أھCل األَ ْنCدَ لُس
بسCبب تCCرفھم ونعCCيمھم وجبCCنھم وحCCبھم للحيCاة وھCCروبھم مCCن الشCCھادة ،كمCCا أن أسCCباب
الھزيمة نخرت فى ذلك المجتمع المتھالك.
أما المُعْ َتمِد بن َعبَّاد صاحب إشبيلية وال ُم َت َو ِّكل بن األفطس صCاحب بطليCوس فقCد
ً
ً
شھيدا).(2
سعيدا و َمن مات كان
قررا امتشاق الحسام ،ف َمن ظفر عاش
ماعة مCا
وأما المرابطون الذين تربوا على تعاليم اإلسالم وأصول أھل السنة
والج َ
َ
وصلوا إلى ما وصلوا إليCه إال بعCد تربيCة عميقCة ،وتكCوين فريCد وإيمCان راسCخ سCاھم
علمCCاء وفقھCCاء المالكيCCة فCCى ذلCCك ،وعلCCى رأسCCھم الفقيCCد الشCCھيد ابCCن ياسCCين ،فقCCد مCروا
بمراحل صقلتھم وحروب زكتھم ،وأصCبحوا متشCوِّ قين إلCى االستشCھاد معتمCدين علCى
رب العباد ،آخذين بأسباب النصر المعنوية والمادية.
وكان رأى المرابطين إن المعركة فى األَ ْنCدَ لُس مصCيرية لألمCة اإلسCالميَّة وبCذلك
ال يمكن االعتماد على شعب مھزوم وقع فى أسر المعاصى والذنوب.
وكما أن انتصCارھم فCى األَ ْنCدَ لُس يرعCب أعCداءھم وخصCومھم فCى المغCرب ويCتم
بنصرھم إنقاذ اإلسالم والحضارة فى ذلك البلد البعيد عن العالم اإلسالمي.
كان ألفونسو يقود حربًا صليبية شرسة ضد المُسْ ِلمِين ،ودعمته الكنيسة فى رومCا
بالجنود والعتاد واألمCوال ،ورغبCت بلCدان اإلفرنجCة بCالوقوف مCع ألفونسCو فCى حربCه
المقدسة ضد المُسْ ِلمِين.
) (1ابن الكردبوس ص ) ،(93روض القرطاس ص ) ،(94نقالً عن دولة المرابطين ،ص ).(84
) (2انظر  :دولة المرابطين ،د .سعدون عباس ،ص ).(85
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إن الجانCب المCCادى عنCد النصCCارى كCCان أعلCى بكثيCCر ممCCا عنCد المCCرابطين ،ولكCCنَّ
الجانب المعنوى عند المرابطين ال حدود له.
وأرسل يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو كتابًا يعرض عليه الدخول فCى اإلسCالم أو
دفع الجزية أو الحCرب ،وممCا جCاء فCى كتCاب األميCر» :بلغنCا يCا أذفCونش أ َّنCك نحCوت
االجتماع بنا ،وتمنيَّت أن تكون لك ُف ْل ٌ
ك تعبر البحر عليھا إلينا ،فقد جزناه إليك ،وجمع
 Fفى ھذه العرصCة بيننCا وبينCك ،وتCرى عاقبCة ادعائCك )ومCا دعCاء الكCافرين إال فCى
ضالل(« ).(1
ولما قرأ ألفونسو الكتCاب زاد غضCبه وذھCب بعقلCه وقCال» :أبمثCل ھCذه المخاطبCة
يخاطبنى وأنا وأبى نغرم الجزية ألھل ملته منذ ثمانين سنة؟« ) (2وقال لرسول األمير
يوسCCفُ » :قCCل لألميCCر ال تتعCCب نفسCCك أنCCا أصCCل إليCCك«) ،(3وإ َّننCCا سCCنلتقى فCCى سCCاحة
المعركCCة ) ،(4ومعنCCى ذلCCك أن ألفونسCCو اختCCار الحCCرب ،وحCCاول ألفونسCCو حCCامى حمCى
النصرانية فى إسCبانيا أن يخCدع المُسْ ِ Cلمِين ويمكCر بھCم ،فكتCب إلCى األميCر يوسCف فCى
تحديد يوم المعركة فكتب إليه» :إن بعد غد الجمعة ال نحب مقابلتكم فيه أل َّنCه عيCدكم،
وبعده السبت يوم عيد اليھود ،وھم كثير فى محلتنا ،وبعCده األحCد عيCدنا ،فنحتCرم ھCذه
األعياد ،ويكون اللقاء يوم االثنين« فكان جواب األميCر يوسCف» :اتركCوا اللعCين ومCا
أحب«) (5فاعترض المُعْ َتمِد وقال لألمير يوسCف» :إنھCا حيلCة منCه وخديعCة إ َّنمCا يريCد
غدرنا فال تطمئن إليه ،وقصده الفتك بنا يوم الجمعة فليكن الناس على استعداد له يCوم
الجمعة كل ال َّنھار«).(6
واستعد المُسْ ِلمُون لرصد تحركات النصارى وكان حدس المُعْ َتمِد صائبًا صحيحً ا،
ورصدوا تحرك العدو نحوھم.
وانقCCض الجCCيش الCCذى يقCCوده رودريCCك بمنتھCCى العنCCف علCCى معسCCكر المُسْ ِ Cلمِين مCCن
األَ ْن َدلُسCCيين فتص َّ Cدى فرسCCان المCCرابطين الCCذين يقCCودھم داود ابCCن عائشCCة الCCذين أرسCCلھم
يوسCCCف ابCCCن تاشCCCفين علCCCى عجCCCل لCCCدعم األَ ْن َدلُسCCCيين ،وصCCCمد المرابطCCCون أمCCCام ھجCCCوم
النصارى ،واضطر النصارى إلى االرتداد إلCى خCط دفCاعھم الثCانى وظھCرت مCن داود
ابن عائشة وجنوده كفاءة قتالية لم يعرف لھا مثيل ،واختCار  FمCن المCرابطين شCھداء،
واحتدم الصراع ،وزحف ألفونسو ببقية جيشه ،وأقرن زحفه بصياح ھائCل أفCزع قلCوب
األَ ْن َدلُسيين قبل خوضھم المعركة ،والذوا بالفرار ووجدوا أنفسھم أمCام أسCوار بطليCوس
لالحتماء بھا ،ولCم يصCمد مCنھم إال فCارس األَ ْن َدلُسCيين وقومCه »المُعْ َتمِCد بCن َعبَّCاد وأھCل
إشCCبيلية« وأبلCCى بCCال ًء عظي ًمCCا وعقCCرت تحتCCه ثالثCCة أفCCراس ،وأصCCيب بجCCروح بليغCCة،
واستمرت المعركة الرھيبة ،وصCمد المُعْ َتمِCد مCع داود ابCن عائشCة حتCى فلCت السCيوف،
وتكسCCرت الرمCCاح ،وصCCبر المُسْ ِ Cلمُون فCCى المعركCCة صCCبرً ا عظي ًمCCا سCCجل فCCى صCCفحات
المجد والعزة والكرامة فى تاريخنا المجيد.
) (1وفيات األعيان ).(116/7
) (2دولة المرابطين ،ص ).(78
) (3روض القرطاس ،ص ).(94
) (4األندلس فى عصر المرابطين ،ص ).(82
) (5الحلل الموشية ،ص ).(36
) (6أعالم األعالم ،تحقيق العبادي ،ص ).(243
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وبCCدأت قCCوة المُسْ ِ Cلمِين تضCCعف وتتقھقCCر أمCCام ضCCربات النصCCارى الحاقCCدة ،وأيقCCن
ألفونسو ببلCوغ النصCر مُع َتق ًِCدا إن ھCذه ھCى قCوة المُسْ ِ Cلمِين المقاتلCة التCى ظھCر اإلعيCاء
عليھا ،وأخذت موقف المدافعة ،ولCم يسCتغرق ألفونسCو طCويالً فCى أحالمCه حتCى وثCب
جيش من المرابطين إلى ميدان المعركة أرسله األمير يوسف بقيادة سير بن أبCى بكCر
فتقوت بذلك معنوياتھم فى معركCة مالCت
على رأس الحشم لمساندة القوات اإلسالميَّةَّ ،
إلى ھزيمتھم ،وزحف األمير يوسCف بحرسCه المرابطCي ،وقCام بعمليCة التفCاف سCريعة
باغت فيھا معسكر العدو من الخلف ،ووصل إلى خيامه وأحرقھا وأبCاد حراسCھا ،ولCم
ينج منھم إال القليل ،وكانت طبول المرابطين تدق بعنف فترتج منھا األرض ،ورغCاء
الجمال يتصاعد إلى السماء فبث الCذعر فCى نفCوس األعCداء وھلعCت قلCوبھم) .(1وذھCل
ألفونسو عندما رأى بعض حرس معسكره فارِّ ين ،وأتتCه األخبCار مCن داخCل المعسCكر
باستيالء المرابطين عليه ،وأ َّنه خسر حوالى عشرة آالف قتيل) ،(2ووجد ألفونسو نفسه
محاصرً ا من المُسْ ِل ِمين فاضطر للقتال متقھقرً ا نحو معسكره المحروق ،ولكCن يوسCف
لم يترك له الفرصة اللتقاط األنفاس ،فCانقضَّ عليCه كالسCيل ،وقاتCل ألفونسCو عنCد ذلCك
قتCال المسCCتميت ،وكCان األميCCر يوسCف يبCCث الحمCCاس فCى نفCCوس المُسْ ِ Cلمِين قCCائالً» :يCCا
معشر المُسْ ِلمِين اصبروا لجھاد أعداء  Fالكافرين ،ومن رُ ِزق منكم الشھادة فله الجنة
ومن سلم فقد فاز باألجر العظيم والغنيمة« ،وكان رحمه  Fيقاتل فى مقدمة الصفوف
وھCCو ابCCن التاسCCعة والسCCبعين ،وكCCأن العنايCCة اإللھيCCة كانCCت تحميCCه) ،(3وكCCان فقھCCاء
المُسْ ِلمِين وصالحوھم يعظون الجنود ويشجعونھم على مصابرة أعداء ال ِّدين ،وفى ھذا
الجو الرھيب من القتال الCذى دام بضCع سCاعات وسCقط فيCه آالف القتلCى ،وغمCر الCدم
ساحة المعركة عندما دفع األمير حرسه الخاص من السودان إلى القتال ،فترجل مCنھم
أربعCCCCCCCCCCCة آالف كCCCCCCCCCCCانوا مسCCCCCCCCCCCلحين بCCCCCCCCCCCدروق اللمCCCCCCCCCCCط وسCCCCCCCCCCCيوف الھنCCCCCCCCCCCد
ونزاريق الزان).(4
انCCCدفعوا إلCCCى المعركCCCة انCCCدفاع األسCCCود فحطمCCCوا مقاومCCCة النصCCCرانية ،وتك َّسCCCرت
شCCوكتھم ،وانقCCض أسCCد مCCن أسCCود المُسْ ِ Cلمِين علCCى ألفونسCCو وطعنCCه فCCى فخCCذه ،والذ
النصارى بالفرار ،وتمنى ألفونسو الموت على العيش ،ولجأ مع خمسCمائة فCارس مCن
فرسانه إلى تل قريب ينتظر الظالم لينجو من سيوف المرابطين).(5
ومنع يوسف جنوده من اللحاق بھم ،وكانت مناسبة أللفونسو الذى تابع سيره مCع
الظالم إلى ُ
ط َليْطِ َلة ،وصل إليھا مغمومًا حزي ًنا كسيرً ا جريحً ا بعد أن فقد خيرة رجالCه
وجنوده وقادة جيشه.
وفقد ألفونسCو فCى ِّ
الزال َقCة القسCم األعظCم مCن جيشCه ،وأمCر يوسCف بضCم رءوس
القتلى من النصCارى ،فعمCل المُسْ ِ Cلمُون منھCا مCآذن يؤذنCون عليھCا ،واستشCھد فCى تلCك
المعركة الخالدة جماعة من العلمCاء والفقھCاء ،قلمCا يجCود الزمCان بمCثلھم مCنھم قاضCى
مCراكش عبCCد الملCCك المصCCمودي ،والفقيCCه الناسCCك أبCCو الع َّبCCاس بCCن رميلCCة القرطبCCي).(6
) (1الحلل الموشية ،ص ).(42
) (3األندلس فى عھد المرابطين ،ص ).(85
) (4الروض المعطار ،ص ).(92
) (5ملوك الطوائف ،ص ).(314
) (6الروض المعطار ،ص ).(95

) (2ابن الكردبوس ،ص ).(93
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وجمع المُسْ ِلمُون األسالب والغنائم التى تركھا النصارى وراءھم فى سCاحة المعركCة،
وآثCCر األميCCر يوسCCف بھCCا ملCCوك األَ ْنCCدَ لُس ،وقCCد عCCرَّ فھم أن ھدفCCه الجھCCاد فCCى سCCبيل F
ونصرة اإلسالم).(1
وأرسل األمير يوسف إلى المغرب أخبار النصر المبين وھذا نص خطابCه» :أمَّCا
بعCد حمCً Cدا @ المتك ِّفCل بنصCCر أھCل دينCCه الCCذى ارتضCاه ،والصCCالة والسCالم علCCى سCCيدنا
م َُحمَّد أفضل وأكرم خلقه ،فإن العدو الطاغية لما قربنا من حماه وتوافقنا بإزائه بلغنCاه
الدعوة ،وخيرناه بين اإلسالم والجزية والحCرب ،فاختCار الحCرب ،فوقCع االتفCاق بيننCا
وبينه على المالقاة يوم االثنين  15رجب وقال :الجمعة عيCد المُسْ ِ Cلمِين ،والسCبت عيCد
اليھود ،وفى عسكرنا منھم خلق كثير ،واألحد عيدنا نحن ،فافترقنا على ذلك ،وأضمر
اللعين خالف ما شرطناه وعلمناه أنھCم أھCل خCدع ونقCض عھCود فأخCذنا أھبCة الحCرب
لھم ،وجعلنا عليھم العيون ليرفعوا إلينا أحCوالھم ،فأتتنCا األنبCاء فCى سCحر يCوم الجمعCة
 12رجب أن العدو قد قصد بجيوشه نحCو المُسْ ِ Cلمِين ،يCرى أنCه قCد اغتCنم فرصCته فCى
ذلك الحين ،فنبذت إليه أبطال المُسْ ِلمِين ،وفرسان المجاھدين فتغشته قبCل أن يتغشCاھا،
وتع َّدته قبل أن يتعداھا ،وانقضت جيوش المُسْ ِلمِين علCى جيوشCھم كانقضCاض العقCاب
علCCى عقيرتCCه ،ووثبCCت علCCيھم وثCCوب األسCCد علCCى فريسCCته ،وقصCCدنا برايتCCه السCCعيدة
المنصورة فى سائر المشاھد مشتھرة ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو ألفونسو – فلمَّCا
أبصر النصارى راياتنا المشتھرة المنتشرة ،ونظروا إلCى مراكبنCا المنتظمCة المظفCرة،
وأغشCCتھم بCCروق الصCCفاح ،وأظلَّCCتھم سCCحائب الرمCCاح ،ونزلCCت بحCCوافر خيCCولھم رعCCود
الطبول بذلك الفياح ،فالتحم النصارى بطاغيتھم ألفونسو ،وحملوا على المُسْ ِلمِين حملة
منكرة؛ فتل َّقاھم المرابطون بنيَّات خالصة وھمم عالية ،فعصفت ريCح الحCرب وركبCت
دائCم السCCيوف والرمCاح ،بCCالطعن والضCرب ،وطاحCCت المھCج وأقلبCCت سCيل الCCدماء فCCى
ھرج ،ونزل من سماء  Fعلى أوليائه النصر العزيز والفرج.
وولَّ Cى ألفونسCCو مطعو ًنCCا فCCى إحCCدى ركبتيCCه طعنCCة أفقدتCCه إحCCدى سCCاقيه فCCى 500
فارس من ثمانين ألف فCارس ومCائتى ألCف راجCل قCادھم  FعلCى المصCارع والحتCف
العاجل ،وتخلَّص إلى جبCل ھنالCك ،ونظCر النھCب والنيCران فCى محلتCه مCن كCل جانCب
وھو من أعلى الجبل ينظرھا شذرً ا ،ويحيCد عنھCا صCبرً ا ،وال يسCتطيع عنھCا دفعً Cا وال
لھا نصرً ا ،فأخذ يدعو بالثبور والويل ،ويرجو النجاة فى ظالم الليل ،وأمير المُسْ ِ Cلمِين
يحمد F؛ قد ثبتت فCى وسCط المعركCة مراكبCه المظفCرة ،تحCت ظCالل بنCوده المنتشCرة
منصCCورً ا لجھCCاد مرفCCوع األعCCداء ،ويشCCكر  FتعCCالى علCى مCCا منحCCه مCCن نيCCل السCCؤال
والمراد ،فقد سرح الغCارات فCى محالتھCم تھCدم بناءھCا ،وتصCطلم ذخائرھCا وأسCبابھا،
وتريه رأى العين دمارھا ونھبھا ،وألفونسCو ينظCر إليھCا نظCر المغشCى عليCه ،ويعCض
ً
غيظا وأس ًفا على أنامل كفيCه ،فتتابعCت البھرجCة الفCرار ،رؤسCاء األَ ْنCدَ لُس المھCزومين
نحو بطليوس والفار ،فتراجعوا حذرً ا من العار ،ولم يثبCت مCنھم غيCر زعCيم الرؤسCاء
والقCَّ Cواد ،أبCCو القاسCCم المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد ،فCCأتى أميCCر المُسْ ِ Cلمِين وھCCو مھCCيض الجنCCاح،
مريض عنه وجراح ،فھنأه بالفتح الجليل ،وتسلَّ َل ألفنش تحت الظالم فارً ا ال يھدى وال
ينام ومات من الخمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة فلم يدخل ُ
ط َليْطِ َلCة
) (1المصدر السابق نفسه.
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إال مائة فارس والحمد @ على ذلك كثيرً ا.
وكانت ھذه النعمCة العظيمCة والمنCة الجسCيمة يCوم الجمعCة  12رجCب 479ھCـ23/
شھر أكتوبر 1086م  ..العجمي).(1
وأرسل المُعْ َتمِد إلCى ابنCه الرشCيد فCى إشCبيلية يCزفُّ إليCه البشCرى بالنصCر ،وكCان
الناس بانتظار األنباء على أحCرِّ مCن الجمCر ،وقCد حمCل الرسCالة الحمCام الزاجCل وھCى
مقتضبة إذ ال تتعدى السطرين ،ھذا نصھا» :اعلم أنه التقت جموع المُسْ ِلمِين بالطاغية
ألفونسCCCو اللعCCCين ففCCCتح  Fللمُسْ ِ CCCلمِين وھCCCزم علCCCى أيCCCديھم المشCCCركين والحمCCCد @ رب
العالمين ،فأعلم بذلك مCن قبلCك إخواننCا المُسْ ِ Cلمِين والسCالم« ،وقرئCت الرسCالة بمسCجد
إشبيلية فعمھا السرور ،ثم توالت الكتب تفيض بأخبار النصر منھCا إنشCاء الكاتCب ابCن
عبد  Fبن عبد البر النمرى وفيه يحدد تCاريخ المعركCة وسCيرھا ومCا أظھCره ألفونسCو
من الغدر واآلخرة للصالحين).(2
وأصبح يوم ِّ
الزال َقة عند المغاربة واألَ ْندَ لُسيين مثل يوم القادسية واليرموك» :يوم
لم يسمع بمثله من القادسية واليرموك ،فياله من فتح ما كان أعظمه ،يوم كبير ما كان
أكرمه ،فيوم ِّ
الزال َقة ثبتت قدم ال ِّدين بعد زالقھا وعادت ظلمة الحق إلى إشراقھا«.

نتائج معركة الزالقة:
كانت لمعركة ِّ
الزال َقة نتائج مھمة من أھمھا:
 -1رفCCع الCCروح المعنويCCة ألھCCل األَ ْنCCدَ لُس ،خصوصً CCا بعCCد أن أنقCCذ  FبھCCا سCCقوط
َسرْ ُقسْ َ C
Cطة مCCن سCCقوط مح َّ Cتم ،وأزاح عCCن ملCCوك الطوائCCف وأمرائھCCا كCCابوس
النصارى ومتطلباتھم التى ال تنتھى من الجزية وغيرھا.
صCCة أنھCCم قCCد ھزمCCوا فCCى بCCدء
 -2سCCقوط ھيبCCة ملCCوك الطوائCCف أمCCام رعايCCاھم خا َّ
َ
ُ
ْ
المعركة ولوال أن أكرمھم  Fبالمرابطين لضاعت األندَ لس.
 -3امتنCCCCاع الرعيCCCCة عCCCCن دفCCCCع الضCCCCرائب المخالفCCCCة لتعCCCCاليم اإلسCCCCالم وتعلُّقھCCCCم
بالمرابطين.
 -4مھَّدت ِّ
الزال َقة إلى إسقاط دول الطوائف فيما بعد على يد منقذيھم.
 -5ظھور نجم يوسف بن تاشفين والمرابطين فى العالم أجمع.
 -6انصياع قبائل المغرب التى كانت مترددة فى والئھCا وتنتظCر فرصCة الوثCوب
على المرابطين ،وبCذلك تكCون نتيجCة معركCة ِّ
الزال َقCة أن جعلCت تلCك القبائCل
تخلد إلى السكينة وأعلنت والءھا التام.
 -7عمت األفراح أرجاء العالم اإلسالمى فى شرقه وغربه وأعتقت الرقاب وسُCرَّ
العلماء والفقھاء بھذا النبأ السعيد.
 -8أصيب نصارى اإلسبان بھزيمة تعيسCة َّأثCرت فCى نفوسCھم ،وتحطمCت آمCالھم
فى االستيالء على أراضى المُسْ ِلمِين فى األَ ْندَ لُس وإبعادھم.
) (1انظر :الحلل الموشية ،ص ).(47-45
) (2المصدر السابق ،ص ).(47
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 -9جعلCCCت النصCCCارى يُر ِّتبCCCون أمCCCورھم ويوحِّ CCCدون صCCCفوفھم ،ويتنCCCازلون عCCCن
صراعاتھم ال َّداخ ِليَّة.
َ
وغير ذلك من النتائج المھمة التى غيرت مجرى تاريخ األ ْندَ لُس وبالد المغرب.
بعد أن رتCب األميCر يوسCف أمCوره بعCد معركCة ِّ
الزال َقCة عCاد إلCى إشCبيلية ،ودعCا
رؤساء األَ ْندَ لُس إلى اجتماع عام ،وطلب منھم االتفاق واالتحاد ضد عCدوھم المشCترك
الذى نخر فيھم بسبب اختالفھم؛ فأجابه الجميع بقبول وصCيته وتحقيCق رغبتCه ،وتCرك
ثالثة آالف جندى مرابطى للدفاع عن ثغور األَ ْندَ لُس بقيادة سير بن أبى بكر).(1

راب ًعا :رجوع األمير يوسف إلى المغرب:
Cن ثمCCرة
لقCCد عCCدد المؤرخCCون أسCCباب رجCCوع يوسCCف إلCCى المغCCرب وھCCو لCCم يجِ C
االنتصار بعد إلى أسباب منھا:
 -1وفاة ابنه األمير أبى بكر الذى استخلفه على سبتة وكان مريضً ا.
 -2اضCCطراب الحCCدود الشCCرقية بسCCبب تحCCالف بن Cى َح َّمCCاد مCCع عCCرب بن Cى ھCCالل
وحاولوا غزو المناطق الحدودية التابعة للدولة المرابطية.
 -3أراد أن يتفقCCد الCCوالة وال ُح َّكCCام الCCذين تCCركھم فCCى المُُ CCدن والقCCرى ،وينظCCر فCCى أمCCور
الرعية.
 -4أراد أن يخرج من إلحاح مسلمى األَ ْن َدلُس الذين طلبوا منه تع ُّقCب ألفونسCو وجنCوده
حيث إنه رأى إن قواته ال تستطيع أن تسيطر على كل األَ ْن َدلُس التساع أراضيھا.
 -5خشى من إبراھيم بCن أبCى بكCر بCن عمCر الCذى زعCم أنCه لCه حCق شCرعى فCى
استخالف والده المجاھد الكبير.
إن نظرتى للتاريخ اإلسCالمى تؤ ِّكCد لCى معنCى عظيمًCا فCى حيCاة أمتنCا أال وھCو أن
المعارك الفاصلة فى تاريخھا المجيCد ال تكCون إال لقCوم أقCاموا الشCريعة علCى مسCتوى
الشعب والجيش والقادة ،وھذا المعنى واضح فCى سCيرة المCرابطين الCذين تCدرَّ جوا فCى
مراحلھم وأقاموا شرع ربھم على أنفسھم.
ولھCCذا أرى أن مCCن أقCCوى األسCCباب علCCى اإلطCCالق فCCى نصCCر  FللمCCرابطين ھCCو
تمسCCكھم وتحكCCيمھم للقCCرآن والسCCنة علCCى مسCCتوى شCCعبھم ودولCCتھم وجيشCCھم وقائCCدھم،
ولCCذلك يھمنCCا كثيCCرً ا أن نبCCين أثCCر تحكCCيم شCCرع  FفCCى األمCCم والشCCعوب والجيCCوش
واألفراد.
***

) (1انظر  :الحلل الموشية ،ص ).(47-45
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المبحث الرابع
أثر الحكم بما أنزل  Fعلى مجتمع المرابطين
تمھيد:
إن التأمُّل فى كتاب  FوسCنة رسCوله × وفCى حيCاة األمCم والشCعوب تعطCى العبCد
معرفCCة أصCCيلة بCCأثر سCCنن  FفCCى األنفCCس والكCCون واآلفCCاق ،وأوضCCح مكCCان لسCCنن F
= 5 F> , T 4  A8- ?U 5 F> .B$ 5 >F  ,
وقوانينه كتاب  Fتعالى ،قال تعCالىa - . !1 :
=  u F/ 5u
a -$ 5 F>   s
 6$
] C5النساء.[26:
وسنن  Fتتضح بالدراسة فيما ص َّح عن رسول  × Fبالمطالعة فى سنته × ،فقد
كCان يقتCCنص الفCCرص واألحCCداث ليCدل أصCCحابه علCCى شCCيء مCن السCCنن ،ومCCن ذلCCك أن
ناقته × »العضباء« كانت ال ُتسبق ،فحدث مرة أن سبقھا أعرابى على قعود لهَّ ،
فشق
ذلك على أصحاب النبى × ،فقال لھم × كاش ًفا عن سنة مCن سCنن » :FحCق علCى F
أن ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعه« ).(1
وقCCد أرشCCدنا كتCCاب  FإلCCى تتبCCع آثCCار السCCنن فCCى األمكنCCة بالسCCعى وال َّس Cيْر ،وفCCى
اريخ وال ِّسير.
األزمنة من ال َّت ِ
  f> ,T
    -$Z> 7
!  S - k -$P2
b u ?U 5 F> , T 4 n
قCال تعCالى J . T1 :
] Cpآل عمران.[138 ،137:
 :6  t fr Z4 $ G%._ $ E
! :? t r  -A_  p
 !tAFوأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السنن بالنظر والتف ُّكCر ،قCال تعCالى-$Z> 7- ! T> 1 :
   - k?!W ; 4$
!  S -$ m-$:2- k -V4
Q4 8#9! $Z6?   B  ?4 8# RL  T   A> 3?-$ m
] C !Z6?  -  4 5>F 4 k79! -$Z67  T> 5 B! , T 4 - J  A8- R! :0يونس.[102 ،101:
ومن خالل آيات القرآن يظھر لنا أن السنن اإللھية تختص بخصائص:
=
=   b - f:?U
a -
   
أوالً :أ َّنھا قدر سابق :قال تعCالىL  /  4 i,!:?- k   41:
= ] C-%$. :4 -%. Tاألحزاب.[38:
b -  4 0 $ > , T 4 - J  A8- k
أى أن حكم  Fتعالى وأمره الذى يقدره كائن ال محالة ،وواقع ال محيد عنCه ،وال
معدل ،فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
ثان ًيا :أ َّنھا ال تتحول وال تتبدل :قال تعالىk  A8-$ > ? - 6? 5 8 z1 :
(  T 8#9! B q
 7$$! l # :5> 5 B! ! q
  :?! W ? f?.- k >N!   -$
>u  :4 5!B!> T
p
)   7! 4
) (1أخرجه البخاري ،كتاب الجھاد والسير ،باب ناقة رسول ) × Fج ،(86/6حديث رقم ).(2872
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=
= b - f:?2 . !l; $ > ,T 4 - J  A8- k
)  b - f?U
( 6; -> 6T> $ -$>AJ>0 ->N> ?0
)] Cاألحزاب.[62-60:
;( .,
وقال!  # :5>  + S- -8  -$N  A8- 5 F> ;T  $1 :
= k68-
b - f?U  -%PY7 #$ $ $.l
= ;( .,
b - f:?2
  . l
! ; $ > , T 4 n
 J . T
)] Cالفتح.(1)[23 ،22:
ً
ثالثا :أنھا ماضية ال تتوقف :قCال تعCالى. T :4 5 B   NW -B6? !9 -$N  A8  >T1:
] Cpاألنفال.[38:
 $S- n
 :?U n
 e
  4 .  -$+ !9$
 U
 ? >-$Z
!  S - k -$P2
رابعً ا :أنھا ال ُتخالف وال تنفع مخالفتھا :قال تعالىb  5 01 :
  :4 5B?  k? 0
  !  S - k -%@$ *( :T> :.w 0$ 5 B ? 4  Q0 -7 5 B! , T 4  A8- f> ,T
 
:4 5!B! y
 /$ 5!  -  4 5_. ?  ! -/! m?,! 5B> U  5 B ;  :  ,2
b F  -7
 p
=  !"4 ! :?> ! 7 N$ j . / $
b ! :?4 @ ->T ?U   -$0 :  >}`! B 62
  ! -7
q
 ?_  b2J $ j+, k n
=   J . T k68-
b-n
 :?U ?U   -$0 : 5 B 7^!9 5 B  N? q
  5
] C$ Fغافر.[85-82:u ?U 5 F> , T 4 n
خامسً ا :ال ينتفع بھا المعاندون ،ولكCن يCتعظ بھCا المتقCون J . T1:
fr Z4 $ G%._$ E
! :? t r  -A_  p
   !tAF- f> ,T
   -$Z> 7 ! S - k -$P2
b
] Cpآل عمران.[138 ،137:
 :6  t
سادسً ا :أنھCا تسCرى علCى البCر والفCاجر ،فCالمؤمنون – واألنبيCاء أعالھCم قCدرً ا –
تسرى عليھم سنن  ،Fو@ سنن جارية تتعلق باآلثCار المترتبCة علCى مCن امتثCل شCرع
 Fأو أعCCرض عنCCه ،وبمCCا أن المCCرابطين التزمCCوا بشCCرع  FفCCى كCCل شCCئونھم ومCCرُّ وا
بمراحل طبيعية فى حياة الدول فإن أثر حكم  Fفيھم واضح وبيِّن.
وللحكم بما أنزل  Fآثار دنيوية وأخرى أخروية ،أمَّا اآلثار الدنيوية التى ظھرت
لى فى دراستى لشعوب الملثمين التى قامت بھم دولة المرابطين فعدة أمور منھا:

أوالً :االستخالف والتمكين:
حيث نجد أن المرابطين منذ زعيمھم عبد  Fبن ياسين حرصوا على إقامة شرع
 FفCCى أنفسCCھم وأھلCCيھم ،وأخلصCCوا @ تحCCاكمھم فCCى سCCرِّ ھم وعالنيCCتھم ،فCCا@ سCCبحانه
وتعالى َّقواھم وش َّد أزرھم حتCى اسCتخلفھم فCى األرض ،وأقCام المرابطCون شCريعة F
فى األرض التى حكموھا ،فمكن لھم المولى َّ
عز وج َّل الملك ،ووطأ لھم السلطان.
) (1لقد استفدت من كتاب الحكم والتحاكم فى خطاب الوحي للشيخ عبد العزيز مصطفى كامل فى بيان أثر
الحكم بما أنزل .F

79

وھCذه سCنة ربَّانيCة نافCCذة ال تتبCدل فCى الشCعوب واألمCCم التCى تسCعى جاھCدة وجCCادة
إلقامة شرع  Fتعالى.
والمتأمل فى القرآن الكريم يجد ھذه السنة ماضية فCى األفCراد والشCعوب واألمCم،
فيوسف عليه السالم استخلف فى األرض بعد أن اب ُتلى فأبلى وظھر منCه أنCه كCان مCن
u 40 p
u F4 ?.  R  - q
المخ َلصين ،وعندما قال له الملCك :79!1 :
] CpيوسCف [54 :عCرف أنCه
قد جاء أوان االستخالف ،فاستعد لتبعته ونھض لحمل رسالته فقالk  k?!   - ]T1:
q
  ] C5uيوسCف ،[55:وصCار بھCذا مCن أھCل التمكCين A$1:
 !r N/ k79
!  S - ! }-`J
| !  0 [ e7 #$ a "7 4 ?6/
 Y7 a " H
 >  / B? 4 0>:,6
 !  S - k
 U  :?8F4
 ?!2
&b
  ] Cpيوسف.[56:
وقد بيَّن  Fتعالى تح ُقق سنة التمكين فى بنى إسرائيل ،قال تعالى: :7 0 . !7$ 1 :
] Cpالقصص.[5:
 !-- 5 B  l
 7$ f( :}0 5 B  l
  7$
 !  S - k ->Ne6U -  A8- k
وكCCان بعCCد وراثCCة األرض واالسCCتخالف فيھCCا أن مCCنَّ  FعلCCيھم بCCالتمكين إنفً C
Cاذا
5B? 4 _ + ? $ 4_$   v
  ! 7$
لمشيئته السCابقة ،قCال تعCالى!  S - k 5 B   tF 7$ 1 :
] C$A& -7 :4القصص.[6:
وبذلك تتضِ ح ھذه السنة فى القرآن الكريم كما ھى ملموسة فى واقع األمم والشعوب.
ً
واعCدا إيCاھم بمCا وعCد بCه المCؤمنين
وقد خاطب  Fتعالى المؤمنين من ھذه األمة
&m
=  :Y- -> $ 5 F> ? 4 -?4 @  A8-
قبلھم ،فقال سبحانه فCى سCورة ال ُّنCورa - .  $ 1:
!  S - k 5 B :?N g
 62
 
 C5 B! , T 4  A8-
 g
] Cالنور .[55:أى بCدالً عCن الكفCار  6U - 1
)(1
من بنى إسرائيل  ،فإذا حقق الناس اإليمان وتحاكموا إلى شريعة الرَّ حمن ،فسCتأتيھم
ثمرة ذلك وأثره الباقى  C5 B  ke; - GA8- 5 B ?+ 5 B  :?tF $1فتحقيق التحاكم إلى ال ِّدين
يتحقق به االستخالف ،وتحقيق الحكم به يوصل إلى ال ِّدين.
وھذا ما رأيته فى دراستى للدولة السُّنيَّة التى أقامھا المرابطون.

ثان ًيا :األمن االستقرار:
كانت بالد المغرب قبل وصول المرابطين دويالت متنازعة فيما بينھا ،بل بعض
ھذه الدويالت لھا معتقدات تخرجھا عن الملCة ،كمCا أن قبائCل الملثمCين كانCت متنCاحرة
فيما بينھا ،وصراعھم مع الزنوج لم يستقر مما ولَّد لھم الخوف واإلزعاج الشديد.
وبعد أن أكرم  Fالمرابطين بتوحيد قبائل صنھاجة ،وساروا فCى جھCادھم المجيCد
سيرة حسنة ،وتوحَّ د المغCرب األقصCى كلُّCه ،يسَّCر  FلھCم األمCن واالسCتقرار فCى تلCك
) (1انظر  :تفسير الجاللين ،ص ).(466
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الربوع التى حكم فيھا شرع .F
حيث نجCد أن دولCة المCرابطين بعCد أن اسCتخلفت وم َّكCن  FلھCا ،أعطاھCا دواعCى
األمن وأسباب االستقرار حتى ُتحافظ على مكانتھا ،وھCذه سCنة جاريCة ماضCية ضCمن
 ُFألھل اإليمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لھم األمن الذى ينشدون فCى أنفسCھم
وواقعھCCم ،فبيCCده  -سCCبحانه  -مقاليCCد األمCCور ،وتصCCريف األقCCدار ،وھCCو مقلCCب القلCCوب،
وَ Fي َھبُ األمن المطلق لمن استقام على التوحيد وتطھر من الشرك بأنواعه.
C$.6B 34 5_$  4S- 5 B  q
قCال تعCالى z$>0 5L  Z> ! 5 B 7^ 9! -2,!  5 $ -?4 @  A8-1:
]األنعام .[82:فنفوسھم فى أمن من المخاوف ومن العذاب والشCقاء ،إذا خلصCت @ مCن
الشرك صغيره وكبيره .إن تحكيم شرع  FفيCه راحCة للنفCوس لكونھCا تمCس عCدل F
ورحمتCCه وحكمتCCه ،إن  FتعCCالى بعCCد أن وعCCد الم Cؤمنين باالسCCتخالف ثCCم التمكCCين ل Cم
يحرمھم بعد ذلك من األمن والطمأنينة والبعد عن الخوف والفCزع ،قCال تعCالى.  $ 1:
 5 B! , T 4  A8-
 g
   6U -
!  S - k 5 B :?N g
 62
=   m&:Y- -> $ 5 >F? 4 -?4 @  A8-
a" !> !k
  # k?!7$.,  %?4 0 5 B!  J . 4 5B:?.,$ 5 B  ke; - GA8- 5 B ?+ 5 B  :?tF $
]C(z wالنور .[55:وإن تحقيق العبودية @ ونبذ الشرك بأنواعه يحقق األمن فى النفCوس
على مستوى األفراد والشعوب.
وھذا ما حدث لقيادات المرابطين وشعبھم الذى انقاد لمنھج رب العالمين.

ً
ثالثا :النصر والفتح:
إن المرابطين حرصوا على نصرة دين  FبكCل مCا يملكCون ،وتحققCت فCيھم سCنة
 Fفى نصرته لمن ينصره ،ألن  Fضمن لمCن اسCتقام علCى شCرعه أن ينصCره علCى
أعدائه َّ
 - 9 j  Y
=  ? 4
a - 8 Y
وقوته ،قال تعCالى ?$ 1 :
=  !!9  A8-  ù !` v
بعزته َّ
= f> ,T
 b $ ! F? - !  -B 7$ $  ! -$4 0$ *:`- -;@$ *):Y- -4T0
!  S - k 5 _ :?8F:4
 ] C! 4Saالحج.[41،40:يقول سيد قطب رحمه » :Fوما حدث قط فى تاريخ البشرية أن استقامت جماعة
على ھدى  Fإال منحھا القوة والمنعة والسيادة فى نھاية المطاف إلعدادھا لحمل أمانة
الخالفCة فCى األرض وتصCريف الحيCاة . .إن الكثيCCرين ليشCفقون مCن اتبCاع شCCريعة F
والسير على ھداه ،يشفقون من عداوة أعداء  Fومكرھم ،ويشفقون من تألُّب الخصوم
علCيھم ،ويشCفقون مCCن المضCايقات االقتصCادية وغيCCر االقتصCادية ،وإن ھCى إال أوھCCام
 C?c0  4
 8\g
 67 q
كأوھام قCريش يCوم قالCت لرسCول   4 G.B - [! !,:6:7 !91 :× F
]القصص.[57:
فلمَّا اتبعت ھCدى  FسCيطرت علCى مشCارق األرض ومغاربھCا فCى ربCع قCرن أو

81

أقل من الزمان«) .(1إن  Fتعالى أيد المرابطين على األعداء ومنَّ عليھم بالفتح؛ فCتح
األراضى وإخضاعھا لحكم  Fتعالى ،وفتح القلوب وھدايتھا لدين اإلسالم.
إن المرابطين عندما اسCتجابوا وانقCادوا لشCريعة  FجلبCت لھCم الفCتح ،واسCتنزلت
لھم نصر .F
إن ال ُح َّكام والشعوب اإلسالميَّة التى تبتعد عن شريعة  Fتذل نفسھا فى الدنيا واآلخرة.
إن مسCCئولية الحُ َّكCCام والقضCCاة والعلمCCاء فCCى الCCدعوة إلCCى تحكCCيم شCCرع F
مسئولية عظيمة يُسألون عنھا يوم القيامة أمام  ،Fقال ابن تيمية  -رحمه :-F
»إذا حكم والة األمر بغير ما أنCزل  ،FوقCع بأسCھم بيCنھم . .وھCذا مCن أعظCم
أسباب تغيُّر الدول كما جرى ھذا مرة بعد مرة فى زماننا وغير زماننCا ،و َمCن
أراد  FسCCعادته جعلCCه يعتبCCر بمCCا أصCCاب غيCCره ،فيسCCلك مسCCلك َمCCن أيCCده F
ونصCCCره ،ويجتنCCCب مسCCCلك َمCCCن خذلCCCه  FوأھانCCCه ،فCCCإن  FيقCCCول فCCCى كتابCCCه:
= ] C! 4Sa - f> ,Tالحج.[41،40:
=  ! Cù !` vإلى b $ 1
 - 9 j  Y
=  ? 4
a - 8 Y
 ?$1
فقد وعد  Fبنصر من ينصره ،ونصره ھو نصر كتابه ودينه ورسوله ،ال نصCر
َمن يحكم بغير ما أنزل  Fويتكلم بما ال يعلم).(2

راب ًعا :العز والشرف:
ِّ
Cاريخ يرجCCع إلCCى
إن عCCز المCCرابطين وشCCرفھم العظCCيم الCCذى ُسCCطر فCCى كتCCب ال َّتِ C
تم ُّسكِھم بكتاب  Fوسنة رسوله × ،إن َمن يعتز باالنتساب لكتاب  Fالذى به تشCرُ ف
األمة ،وبه يعلو ذكرھا وضع رجله على الطريق الصCحيح وأصCاب سCنة  FالجاريCة
فى إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله × ،قال تعالى5 F>  !9 ?` 70 . 1 :
>   V  %6
 ] C> ; ) 0 5األنبياء.[10 :
قال ابن عبَّCاس – رضCى  FعنھمCا -فCى تفسCير ھCذه اآليCة :فيCه شCرفكم) ،(3فھCذه
األمة ال تستمد الشرف والعزة إال من استمسCاكھا بأَحكCام اإلسCالم ،كمCا قCال عمCر بCن
َّ
فأعزنا  Fباإلسالم ،فمھما نطلب العز بغير ما أعزنCا
الخطاب » :إ َّنا ك َّنا أذل قوم،
 Fأذلنا  ،(4)«Fفعمر كشف لنا بكلماته عن حقيقة االرتباط بCين حCال األمCة ً
عCزا
وذالً ،مع موقفھا من الشريعة إقباالً وإدبارً ا ،فما َّ
عزت فى يوم بغير دين  ،Fوال ذلَّت
فى يوم إال باالنحراف عنه.
قال تعالى] C%  *> :`- 8 *:`- . !  41 :فCاطر [10:يعنCى مCن طلCب العCزة
فليعتز بطاعة َّ F
عز وج َّل).(5

) (1فى ظالل القرآن) ،ج.(2407/4
) (2مجموع الفتاوى )ج.(388/35
) (3انظر  :تفسير ابن كثير )ج.(170/3
) (4أخرجه الحاكم فى المستدرك فى اإليمان )ج.(62/1
) (5ابن كثير )ج.(526/2
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وقال تعالىb $ 1 :

] Cالمنافقون.[8:

إننى عندما مررت بسيرة اإلمام ابن ياسين ذكرت وصCفه بأ َّنCه ذو َم َھا َبCة عظيمCة
فى نفوس أتباعه ،ونال شر ًفا وعزة فى قومه.
ُ
ذكرت أنه إذا ركب للجھاد ركCب
وعندما مررت بسيرة اإلمام أبى بكر بن عمر،
معه  500ألف من قومه يجاھدون معه.
وعنCCدما ذكCCرت سCCيرة األميCCر يوسCCف بCCن تاشCCفين ذكCCرت وص ً Cفا لCCه كأن Cه ُخلCCق
للزعامة.
ورأيت فى سيرة ھؤالء األبطال ًّ
عزا وشر ًفا نالوه باالسCتعالء علCى شCھوة الCنفس
وباالستعالء على القيد ُّ
والذل ،كان استعالؤھم على الخضوع الخانع لغير  FواضCحً ا
فى سيرتھم العطرة ،كانت حياتھم خضوعا ً @ وخشCوعا ،وخشCية @ وتقCوى ومراقبCة
@ فى السراء والضراء ،وھذا ھو سرُّ عزھم وشرفھم فى تاريخنا اإلسالمى المجيد.
لقد عاش المرابطون فى بركة من العيش ،ورغد مCن الحيCاة الطيبCة التCى وصCلوا
إليھا بإقامة دين .F
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خام ًسا :انتشار الفضائل وانزواء الرذائل:
لقد انتشرت الفضائل فى عصر المCرابطين وانحسCرت الرذائCل ،فخCرج جيCل فيCه
نبل وكرم وشجاعة وعطاء وتضحية من أجل العقيدة والشريعة ،متطلعً Cا إلCى مCا عنCد
 Fمن الثواب ،يخشى من عقاب F؛ لقد استجاب ذلك المجتمع بشعبه ودولته وحُ َّكامه
إلى ما يُحييه من اإليمان والقرآن وسنة سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم.
إن آثار تحكيم شرع  Fفى الشعوب التى نفذت أوامCر  ،FونواھيCه ظCاھرة بينCة
اريخ ،وإن تلك اآلثCار الطيبCة التCى أصCابت دولCة المCرابطين لھCى سCنن مCن
لدارس ال َّت ِ
سنن  Fالجارية والماضية التى ال تستبدل وال تتغير ،فأى شعب يسCعى لھCذا المطلCب
الجليل والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حين ،ويCرى آثCار ذلCك التحكCيم علCى أفCراده
ودولته وحُ َّكامه.
اريخيCة اإلسCالميَّة االسCتفادة الجCادة مCن أولئCك الCذين
إن الغرض مCن األبحCاث ال َّت ِ
سCبقونا باإليمCCان؛ فCCى جھCCادھم وعلمھCCم وتCCربيتھم وسCCعيھم الCCدءوب لتحكCCيم شCCرع ،F
وأخCCذھم بسCCنن التمكCCين وفقھ Cه ،ومراعCCاة التCCدرُّ ج والمرحليCCة ،واالنتقCCاء مCCن الشCCعب
واالرتقاء بھم نحو الكماالت اإلسالميَّة المنشودة.
إن االنتصارات العظيمة فى تاريخ أمتنا يجريھا  FتعCالى علCى يCدى َمْ Cن
أخلص لربه ودينه ،وأقام شرعه ،وز َّكى نفسه ،ولھذا لم يأت فتح ِّ
الزال َقCة مِCن
ً
فراغ ،لقد جاھد المرابطون فى األَ ْندَ لُس وحققوا نصرً ا عظيمًا وفتحً ا مبينا فCى
َ
معركة ِّ
وأنقذ  Fبھم المُسْ لِمِين.
الزال َقة
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المبحث الخامس
األندلـــــس بعد الزالقــــــة
بعد رجوع يوسف بن تاشفين إلى المغCرب لألسCباب التCى ذكرتھCا تCولى قيCادة
المرابطين القائد الميدانى سير بن أبى بكر ،الذى واصل غاراته الناجحة مCع أميCر
ْ
أثخنCت قوا ُتCه مCع قCوات
بطليوس على أواسط البرتغال الحالية مما يلى تاجCة ،وقCد
المرابطين فى تلك البقاع.
كما وجَّ ه المُعْ َتمِد بن َعبَّاد ضربات موفقة بقيادته إلى عدة ُم ُدن حول ُ
ط َليْطِ َلCة ،ثCم
اتجه نحو أرض مرسية ،حيCث اسCتقرَّ ت جمCوع الفرسCان النصCارى بقيCادة الكنبيطCور
فى أحد الحصون القريبة التى تشن غاراتھا على ُم ُدن المسلمين ،خاصة مدينة المرية،
إال أن المُعْ َتمِد انھCزم واضCطرَّ أن يلتجCئ إلCى قلعCة لورقCة فCى كنCف واليھCا م َُحمَّCد بCن
ليون ،ثم توجه نحو قرطبة تار ًكا مرسية لمصيرھا.
وبCدأت قCCوات النصCCارى تتجمCCع حCCول ألفونسCو الCCذى أربCCك ُمُ Cدن شCCرق األَ ْنCCدَ لُس،
ً
مركزا لشنِّ الغارات
متخذين من حِصن لييط المنيع الواقع على مسيرة يوم من لورقة
على أراضى المُسْ ِلمِين.
فلم يمض عام واحد علCى ھزيمCة ألفونسCو حتCى عCاد نشCاطه وجيشCه ،ونقCل مقCر
العمليات إلى شرق األَ ْندَ لُس الذى خيمت عليه الفرقة السياسية ،بعكس غCرب األَ ْنCدَ لُس
الذى كانت تحكمه مملكتان قويتان ھما مملكة إشبيلية وبطليوس ،تعضCدھما فرقCة مCن
المرابطين قوامھا ثالثة آالف رجل على رأسھا القائد العظيم سير بن أبى بكر).(1
تأذى أھل غرب األَ ْنCدَ لُس مCن النصCارى الحاقCدين فتوافCدت وفCودھم علCى األميCر
يوسف ،وخصوصً ا أھل بلنسية ومرسية ولورقة ،يصفون لألمير يوسف مCا نCزل بھCم
على أيدى النصارى الذى يتحكمون فى حصن لييط.
وعبر المُعْ َتمِد المجاز إلى المغرب وطلCب مCن يوسCف العبCور ،فاسCتجاب يوسCف
لرغبتCCه ،ت َّ Cم جCCواز يوسCCف إلCCى الجزيCCرة الخضCCراء فCCى ربيCCع األول سCCنة 481ھCCـ/
1088م ،ومCCن ھنCCاك كتCCب األميCCر يوسCCف إلCCى جميCCع أمCCراء األَ ْنCCدَ لُس يCCدعوھم إلCCى
الجھاد ،ثم تحرَّ ك األمير يوسف إلى مالقة فى صحبة أميرھا تميم بن بلقين ،كما لحCق
األمير عبد  Fبن بلقين صاحب غرناطة ،والمعتصم بن صمادح ،فضالً عن المُعْ َتمِCد
بن َعبَّاد ،باإلضافة إلى أمراء مرسية وشقورة وبسطة وجيان ،ولم يتخلCف مCن ملCوك
الطوائCCف سCCوى ابCCن األفطCCس صCCاحب بطليCCوس ،وتوجھCCت تلCCك الجمCCوع لضCCرب
الحصار على حصن لييط الذى كان يسكنه ألف فارس واثنا عشر أل ًفا مCن المشCاة مCن
جنود النصارى الحاقدين أصحاب النزعة الصليبية االنتقامية ،واستبسل النصارى فى
الدفاع عن الحصن وكانوا يخرجون ليالً لالنقضاض على المُسْ ِلمِين وإلحCاق الخسCائر
بھم.
واسCCتمرَّ الحصCCار بCCدون جCCدوى وظھCCرت صCCراعات ملCCوك الطوائCCف فيمCCا بيCCنھم
ووصلت لألمير يوسف الذى ساءه ذلك كثيرً ا.
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(62
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وشكى المُعْ َتمِد بCن َعبَّCاد لألميCر يوسCف خCروج ابCن رشCيق صCاحب مرسCية عCن
الطاعة ودفعه األموال أللفونسو السادس تقربًا إليه ،وظھرت المشاكل بين أبناء بلكين
عبCCد  FوتمCCيم لألميCCر يوسCCف ،وكCCأن ال عمCCل لCCه إال حCCل المشCCاكل والمنازعCCات بCCين
األطراف المتنازعة.
وتضCCايق األميCCر يوسCCف مCCن خيانCCة ابCCن رشCCيق الCCذى دفCCع أمCCواالً طائلCCة أللفونسCCو،
وعCCرض األمCCر علCCى الفقھCCاء والعلمCCاء الCCذين أفتCCوا بإزاحتCCه مCCن حكمCCه وتسCCليمه للمُعْ َت ِمCCد،
واستغاث ابن رشيق باألمير يوسف الذى أجابه بأ َّنھا أَحكام ال ِّدين وال يستطيع مخالفتھا ).(1
ً
مشCترطا عليCه إبقCاءه ح ًّيCا
وأمر القائد سير بن أبى بكر باعتقاله وتسCليمه للمُعْ َتمِCد
).(2
وكانCCت لفتCCوى الفقھCCاء عنCCد قCCادة المCCرابطين مكانCCة عظيمCCة يضCCعونھا فCCوق كCCل
اعتبار.
وفCرَّ جCيش ابCن رشCيق مCن المعركCCة ،ومنCع الCزاد علCى جCيش المCCرابطين
و َمن معه من األَ ْندَ لُسيين الذين يحاصرون الحصن ،فارتفعت األسCعار ،ووقCع
الغالء واضطربت األحوال ،وعندما علم ألفونسو بالخالفات التى وقعت حشد
جي ً
شا من أجل فك الحصار عن أتباعه فى حصن لييط ،فاضطرَّ األمير يوسف
إلى فك الحصار خو ًفا من معركة خاسرة غير مأمونة النتائج خاصة بعد الذى
رآه من حُ َّكام األَ ْندَ لُس وتآمرھم واتصCالھم بالعCدو ،ورجCع األميCر يوسCف إلCى
لورقCCة وتCCرك أربعCCة آالف مرابط Cى بقيCCادة داود ابCCن عائشCCة للمحافظCCة علCCى
منطقة مرسية وبعث بجنود إلى بلنسية بقيادة م َُحمَّد بن تاشفين).(3
واسCCتطاع ألفونسCCو الوصCCول للحصCCن وأخCCرج مCCن نجCCا مCCن المCCوت ،ورأى أن ال
فائدة من االحتفاظ بالحصن ،أل َّنه يتطلب حماية كبيرة معرضة لمصير سابقاتھا فقCرَّ ر
إخالءه وتدميره ،واسترجع ابن َعبَّاد الحصن بعد أن أصبح أطالالً.
لقد أيقن األمير يوسف إن أمراء األَ ْندَ لُس ال يصلحون للحكم وال يعتمد عليھم فCى
جھاد ،وبعد رجوع األمير يوسف فى عام 482ھـ1089/م عرض األمر على الفقھاء
والعلماء فأفتوا له بضم األَ ْندَ لُس للمغرب.
وكCCCان فقھCCCاء وعلمCCCاء األَ ْنCCCدَ لُس يؤيCCCدون ذلCCCك ،وكCCCذلك فقھCCCاء وعلمCCCاء المغCCCرب
والمشرق ،وأرسل اإلمام الغزالى وأبCو بكCر الطرطوشCي) (4فتCوى تؤيCد عملCه الجليCل
من أجل توحيد صفوف المُسْ ِلمِين.
يقول الغزالي فى شأن أمراء الطوائف :فيجب على األميCر وأشCياعه قتCال ھCؤالء
المتمCCردة وال سCCيما وقCCد اسCCتنجددوا بالنصCCارى) ،(5فقCCد أفتCCاه العلمCCاء بجCCواز خلعھCCم
وإزاحتھم ،وبأنه فى حل مما تعھد لھم به مCن اإلبقCاء علCيھم فCي جCوازه األول ،ألنھCم
خانوا  Fبمعاھدتھم ألفونس على محاربة المسلمين؛ وبالتالي فCإن عليCه أن يبCادر إلCى
) (1مذاكرات األمير عبد  ،Fص ).(112
) (2انظر  :دولة المرابطين ،ص ).(108
) (3ابن خلدون ،العبر) ،ج ،6ص .(187
) (4المصدر السابق نفسه.
) (5رسائل أبي بكر بن العربي  ،تحقيق د.عصمت دندش ص .198
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خلعھCم جميعً CCا ،فإنCCك إن تCCركتھم وأنCCت قCCادر علCCيھم ،أغCCاروا بقيCCة بCCالد المسCCلمين إلCى
الروم وكنت أنCت المحاسCب بCين يCدي  ،(1)FوكCان ممCن اسCتفتى فCي ھCذا الموضCوع
الفقيه يوسف بن عيسى المعروف بأبي الملجوم).(2
وطلب القضاة والفقھاء مCن يوسCف أن يرجCع ويوحCد الCبالد بCالقوة ،لتCدخل تحCت
الخالفة اإلسالميَّة فى بغداد.
لقد كان ملوك الطوائف يھتمون بمصالحھم الخاصCة ال ينظCرون إلCى عCزة أمCتھم
حتى وصفھم ابن حزم بقوله» :لو وجدوا فى اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أھوائھم
ومصالحھم لما ترددوا «).(3
وكان المُسْ ِلمُون فى األَ ْندَ لُس يتمنون أن ينضموا إلى دولة المرابطين ،وعبَّCر عCن
ذلك فقھاؤھم وعلماؤھم وبرز الفقيه القاضى ابCن القالعCى »قاضCى غرناطCة« ،الCذى
توطدت العالقة بينه وبين يوسف بن تاشفين منذ ذھاب أول بعثCة إلCى المغCرب لطلCب
النجدة ،إذ كان أحد أعضائھا ،وكان يرى فى األمير يوسف صالحً ا وعدالً وحزمًا.
حCCاول األميCCر عبCCد  FابCCن ملCCك غرناطCCة أن يCCتخلص منCCه فاعتقلCCه ،ثCCم اضCCطر
إلى إطالق سراحه ،فھرب إلى قرطبة ،ومن ھناك اتصل باألمير يوسف وأطلعه على
خفايCCا م Cن األمCCور ،وأفتCCى بخلCCع ملCCوك الطوائCCف ،وتفاعCCل مسCCلمو األَ ْنCCدَ لُس مCCع ھCCذه
الفتوى المو َّف َقة).(4

***

) (1االكتفاء البن الكردبوس ص ).(106
) (2األثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين ،محمد بن بيّه ص ).(155
) (3رسالة ابن حزم ،نقالً◌ً عن دول الطوائف ،محمد عبد  Fعنان ،ص ).(406
) (4دولة المرابطين ،ص ).(113
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المبحث السادس
فتوى فى جواز ضم األندلس بالقوة والقضاء على ملوك الطوائف
أرسCCل اإلمCCام أبCCو بكCCر بCCن العربCى المCCالكى إلCCى اإلمCCام الغزالCى كتا ًبCCا يشCCرح فيCCه
موقف ملوك الطوائف باألَ ْندَ لُس من حركة يوسف بCن تاشCفين الجھاديCة ،ويطلCب منCه
فتيا فى ذلك ،قال اإلمام أبو بكر بن العربCي» :وكCان أشCھر مCن لقينCا مCن العلمCاء فCى
اآلفاق ،ومن سارت بذكره الرفاق ،ولطول باعه فى العلم ورحCب ذراعCه ،اإلمCام أبCو
حامد بن م َُحمَّد الطوسCى الغزالCي ،فاسCتدعينا منCه فتيCا وكتابًCا ،واختصCرت لفCظ الفتيCا
لوقت ضاق عن تقييدھا لكن أنبه على معناھا وھو :فى علم اإلمام ما ذكر فى وصCف
خCCالل أميCCر المُسْ ِ Cلمِين وناصCCر الِّ Cدين أبCى يعقCCوب يوسCCف بCCن تاشCCفين أميCCر المغCCربين
األَ ْندَ لُس والعدوة ،وما أوضCحت لديCه مCن إعCزاز الِّ Cدين ،والCذب عCن المُسْ ِ Cلمِين ،وھCو
حميرى النسب ومعه المرابطون ،وقد وقفCوا أنفسCھم علCى الجھCاد ،وقCد كانCت جزيCرة
األَ ْنCCدَ لُس قCCد تملَّكھCCا مCCن تCCاريخ ابتCCداء الفتنCCة سCCنة أربعمائCCة ،عCCدة ثCCوار تسCCوروا علCCى
البالد ،فضعف أھلھا عن مدافعتھم ،وتل َّقبُوا بألقاب الخلفاء وخطبُوا ألنفسھم ،وضربوا
النقود بأسمائھم ،وأثاروا الفتنة بينھم لرغبة ك ِّل واحد منھم فى االستيالء على صاحبه،
واستبانوا ال ُفسَّاق فى األرقاء والصنائع الطلقاء فى محاربة بعضھم بعضً ا ،واستنجدوا
بالنصCCارى عنCCدما اعتقCCد كCCل واحCCد مCCنھم أنCCه أحCCق مCCن صCCاحبه ،وعنCCد ذھCCاب شCCوكة
المُسْ ِ Cلمِين ،وحينمCا انكشCف للنصCارى ضCCعف المُسْ ِ Cلمِين ،وعلمCوا المCداخل والمخCCارج
إلى بالد المُسْ ِ Cلمِين ،طلبCوا المعاقCل وأخCذوا بCالحرب كثيCرً ا منھCا مCن غيCر مؤونCة وال
مش َّقة ،ثم لجأ الباقى من المُسْ ِلمِين إلى المرابطين واستصرخوھم فلباھم أمير المُسلِمين
ً
وحقدا علCى المُسْ ِ Cلمِين فCى
ووصل إلى البحر ،فاستاء بعض الرؤساء وفا ًء للمشركين،
اسCCتدعائھم لCCه ،ووصCCل األميCCر إلCCى غCCرب األَ ْنCCدَ لُس فمنحCCه  FنصCCرً ا ،وألج Cم الكفCCار
السيف ،ثم عاود الجواز فى العام الثالث من ھذا الفتح فتھيبه العدو ،وتحصَّن منه ،ولم
يخرج للقائه مع تثاقل الرؤسCاء عنCه ،وعثCر ألحCدھم علCى خطCاب يشCجع العCدو علCى
اللقاء ،واستولى على من قدر عليه من الرؤساء من البالد والمعاقل ،وبقيت طائفة من
رؤسCCاء الثغCCر الشCCرقى مCCن جزيCCرة األَ ْنCCدَ لُس ،حCCالفوا النصCCارى أو صCCاروا معCCه إل ًبCCا،
ودعاھم أمير المُسْ ِلمِين إلى الجھاد ،والCدخول فCى بيعCة الجمھCور ،فقCالوا :ال جھCاد إال
مع إمام من قريش ،ولست به ،أو مع نائب عن اإلمام ،وما أنت ذلك ،فقCال :أنCا خCادم
اإلمام العبَّاسي ،فقالوا لCه :أظھCر لنCا تقديمCه إليCك ،فقCال :أو ليسCت الخطبCة فCى جميCع
بالدى له؟ فقالوا :ذلك احتيال .ومردوا على النفاق ،فھCل يجCب قتCالھم؟ وإذا ظفCر بھCم
كيف الحكم فى أموالھم؟ وھل على المسلم حرج فى قتالھم؟ وھل على اإلمام العبَّاسCى
أن يبعث بمنشور يتضمن تقديمه له على جھادھم ،فإنھم إ َّنما خرجوا عليه بCأن األميCر
خادمه ،وھو يخطب له علCى أكثCر مCن ألفCى منبCر ،وتضCرب السCكة باسCمه إلCى غيCر
ذلCك ،ومتCى وصCف نفسCه قCال :لسCCت مسCتب ًّدا وإنمCا خCادم أميCر المCؤمنين المسCCتظھر،
وھذا أشھر أن يؤكد بالتحلية ،وأظھر من أن يجدد بالتزكية.
فللشيخ اإلمام األجل الزاھد واألوحد أبى حامد أتم األجر ،وأعم الشكر فى اإلنعام
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بالمراجعة فى ھذا السؤال إن شاء  Fتعالى).(1
أوالً :فتCCوى اإلمCCام الغزال Cى فCCى موقCCف كCCل مCCن يوسCCف بCCن تاشCCفين وملCCوك الطوائCCف
والخالفة العباسية:
فأجاب اإلمام الغزالى رحمه » :Fلقد سمعت مCن لسCانه وھCو الموثCوق بCه الCذى
يستغنى عن شھادته عن غيره وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقھاء وغيرھم ،من سيرة
ھذا األمير -أكثر  Fمن األمراء أمثاله  -ما أوجب الدعاء ألمثاله ،ولقد أصCاب الحCق
فى إظھار الشعار اإلمCامى المسCتظھرى -حCرس  FعلCى المسCتظھرين ظاللCه -وھCذا
ھو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المُسْ ِلمِين فCى مشCارق األرض
ومغاربھCCا ،فعلCCيھم تCCزيين منCCابرھم بالCCدعاء لإلمCCام الحِّ C
Cق ،وإن لCCم يكCCن بلغھCCم صCCريح
التقليد من اإلمام ،أو تأخر عنھم ذلك لعائق ،وإذا نادى الملك المستولى بشعار الخالفة
العباسCCCية ،وجCCCب علCCCى كCCCل الرعايCCCا والرؤسCCCاء اإلذعCCCان واالنقيCCCاد ،ولCCCزمھم السCCCمع
والطاعCCة ،وعلCCيھم أن يعتقCCدوا أن طاعتCCه ھ Cى طاعCCة اإلمCCام ،ومخالفتCCه ھ Cى مخالفCCة
اإلمام ،وكل من تمرد واستعصى وسل يده عن الطاعة ،فحكمه حكم الباغي ،وقد قCال
-> ; GJ Sa - k  _ -./ 9! n
' & W  ! B ?  -
  -> 66T - p
تعالى ?!4 -  4 6N} !9$ 1:
=] Cالحجرات .[9:والفيئة إلى أمر  ،Fالرجوع إلى السلطان
b - ! 4 0 k!9  iN; k:6/ kW,; k68العادل المتمسك بوالء اإلمام الحق المنتسCب إلCى الخالفCة العباسCية ،فكCل متمCرد علCى
الحق فإنه مردود بالسيف إلى الحق ،فيجب على األمير وأشياعه قتال ھؤالء المتمردة
عن طاعته ،وال سيَّما وقد استنجدوا بالنصCارى المشCركين وأوليCائھم ،وھCم أعCداء F
فى مقابلة المُسْ ِلمِين الذين ھم أولياء  ،Fفمن أعظم القربات قتالھم إلى أن يعودوا إلCى
طاعة األمير العادل المتمسك بطاعة الخالفة العباسية ،ويتركوا المخالفة ،وجب الكفُّ
2
عنھم ،وإذا قاتلوا لم َيجُ ز أن ُي َت َتب ََّع مدبرھم ،وال أن ي َُCذ َّفف) ( علCى جCريحھم ،بCل متCى
سCCCقطت شCCCوكتھم وانھزمCCCوا ،وجCCCب الكCCCفُّ عCCCنھم ،أعنCCCى عCCCن المُسْ ِ CCCلمِين مCCCنھم دون
النصارى الذين ال يبقى لھم عھد مع التشاغل بقتCال المُسْ ِ Cلمِين ،وأمCا مCا يظفCر بCه مCن
أموالھم فمردود علCيھم أو علCى وريCثھم ،ومCا يؤخCذ مCن نسCائھم وذراريھCم فCى القتCال
مھCCدرة ال ضCCمان فيھCCا وحكمھCCم فCCى الجملCCة فCCى البغCى علCCى األميCCر المتمسCCك بطاعCCة
الخالفة ،والمستولى على المنابر والبالد بقوة الشوكة حكم الباغى علCى نائCب اإلمCام ،فإنCه
وإن َّ
تأخر عنه صريح التقليد العتراض العوائق المانعة من وصCول المنشCور بالتقليCد فھCو
نائب بحكم قرينة الحال ،إذ يجب على اإلمام المصر أن يأذن لكل إمام عادل اسCتولى علCى
قطر من أقطار األرض ،فى أن يخطب عليCه ،وينCادى بشCعاره ويحمCل الخلCق علCى العCدل
والنصفة ،وال ينبغى أن يظن باإلمام توقف فى الرضا بذلك واإلذن فيه.
وإن تو َّقف فى كتبه المنشور ،فالكتب قCد يعCوق عCن إنشCائھا وإيصCالھا المعCاذير،
اسCة وابتغCCاء المصCCلحة
وأمCا اإلذن والرضCCا بعCدما ظھCCر حCال األميCCر فCى العCCدل وال ِّس َي َ
للتفCCويض والتعيCCين فCCال رخصCCة فCCى تركCCه ،وقCCد ظھCCر حCCال ھCCذا األميCCر باالستفاضCCة
ظھورً ا ال شك فيه ،وإن لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه عCائق ،وكانCت ھCذه الفتنCة
ال تنطفئ إال بأن يصل إليھم صريح اإلذن والتقليCد بمنشCور مقCرون بمCا جCرت العCادة
) (1انظر :دراسات فى تاريخ المغرب ،د .أحمد العبادي ،ص ).(480-479
) (2ال يذفف  :ال يجھز.
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بمثله فى تقليد األمراء ،فيجب على حضرة الخالفة بذل ذلك .فCإن اإلمCام الحCق عاقلCة
أھCCل اإلسCCالم ،وال يح ُّ Cل لCCه أن يتCCرك فCCى أقطCCار األرض فتنCCة ثCCائرة إال ويسCCعى فCCى
إطفائھCا بكCل ممكCن ،قCال عمCر » :لCو تركCت جربCاء علCى ضCفة الفCرات ،لCم تطCل
بالھناء ،فأنا المسئول عنھا يوم القيامة« ،قال سليمان بن عبد الملك يومًا وقد أحدق به
الناس» :قد كثر الناس« فقال عمر بن عبد العزيز» :خصCماؤك يCا أميCر المCؤمنين«،
يعنى أ َّنك مسئول عن كل واحد مCنھم إن ضCيعت حCق  FفCيھم أو أقمتCه ،فCال رخصCة
فى التوقيف عن إطفاء الفتنة فCى قCرى تحCوى عشCرة ،فكيCف فCى أقCاليم وأقCاليم إال أن
يعوق عن ذلك عائق ،ويمنع منه مانع ،المواقف القدسية اإلماميCة المسCتظھرية حCرس
 Fجاللھا أبصر بھا ،ونحن نعلم أن ال نستجيز التوقف عن إطفاء ھذه الفتنة إال لعذر
ظاھر وجب على أھل الغرب أن ال يعتقدوا فى حضرة الخالفة إال ذلك ،فCإن المسCافة
إذا بعCCدت وتخللھCCا المCCارقون عCCن ربقCCة الحCCق ،ولCCم يبعCCد أن يقتض Cى الCCرأى الشCCريف
صCيانة األوامCر الشCريفة عCن أن تمCد إليھCا أعCين الدولCة فضCالً عCن أيCديھم ،وأمَّCا َمCCن
يسCCتجيز التو ُّقCCف فيھCCا مCCن غيCCر عCCذر عCCن التقليCCد ألميCCر قCCد ظھCCرت شCCوكته وعرفCCت
سياسته ،وتناطقت األلسن بعدله ،ولم يعرف فى ذلك القطر مCن يجCرى مجCراه ،ويسCد
نسCب إلCى
فى ھذا الحال مسده ،فھذا اعتقاد فساد فى حضرة الخالفة ،حاشاھا مCن أن ُت َ
قصور ،أو تقتضى فى نصرة أھل العدل المتمسكين بخدمتھا ،والمعتصمين بعروتھCا،
والقائمين فى أقطار األرض بإنفاذ شعائرھا وأوامرھا المعلومة بقرائن األحوال ،فھCذا
حكم كل أمير عادل فى أقطار األرض ،وحكم من بغى عليه ،و Fأعلم).(1
يتضح لى من فتوى اإلمCام الغزالCى أن رأيCه فCى قتCال يوسCف بCن تاشCفين لملCوك
الطوائCCف مبن Cى علCCى كCCون أولئCCك الملCCوك مCCن البُغCCاة والخCCارجين عCCن سCCلطة الدولCCة
المرابطية التابعة للخالفة اإلسالميَّة.
وبھCCذا يتضCCح أن الفقھCCاء والعلمCCاء رأوا ضCCرورة ضCCم األَ ْنCCدَ لُس لقيCCادة المغCCرب
األقصCCى بعCCد أن فCCرَّ ط أمCCراء األَ ْنCCدَ لُس فCCى أمCCور الشCCرع ومصCCالح الرعيCCة ،وحCCالفوا
النصارى ضد إخوانھم المُسْ ِلمِين.
ك فى أن ما فعله األميCر يوسCف ضCد ملCوك الطوائCف صCحيح مCن الناحيCة
وال ش َّ
الشرعية واالستراتيجية العسكرية والمنطلقات السياسية.
بل فى رأيى أن وجود ملCوك الطوائCف مفسCدة عظيمCة ،والسCعى إلزالCتھم خطCوة
نحو توحيد الصفوف ،ونجد ُكتا ًبا من الغرب وأذياالً لھم من أبناء المُسْ ِلمِين يصفون ما
فعلCCه األميCCر يوسCCف ضCCد ملCCوك الطوائCCف بأ َّنCCه خCCروج عCCن اإلنسCCانية ،ودليCCل علCCى
وتصCو ِرھم المغلCوط ،أمَّCا بالنسCبة للمCؤرخ
الھمجية ،حسب وجھة نظرھم المغشوشCة،
ُّ
المسلم فإن ما قام به يوسCف يعتبCر عمCالً عظيمًCا ق َّدمCه لألمCة ،وحفCظ بCه اإلسCالم فCى
األَ ْندَ لُس من انھيار مُح َّقق ،وضبط األمCور بعCزم وحCزم بعCد فوضCى وضCياع وخنCوع
واستسالم مارسه ملوك الطوائف دون اھتمام بدين أو شعب أو عقيدة.
لقد تميَّز يوسف بن تاشفين بوفائه التCام للعھCود ،وابتعCاده عCن األطمCاع الدنيويCة،
وحرصه على إعزاز ال ِّدين ،وإزاحة العوائق التى تحول دون وحدة المُسْ ِلمِين ،ولCذلك
أقCCدم علCCى الخطCCوة المباركCCة مCCن أجCCل توحيCCد األَ ْنCCدَ لُس ،وضCCمھا تحCCت قبضCCة دولتCCه
) (1انظر  :دراسات فى تاريخ المغرب واألندلس ،د .أحمد عبادي ،ص ).(484

90

الميمونة التابعة للخالفة العباسية السُّنيَّة.
إن كثيرً ا مCن الحُ َّكCام المعاصCرين المتسCترين بالِّ Cدين ،والCذين يحCالفون النصCارى
الحاقدين واليھود الماكرين وأشياعھم وأتباعھم الكافرين ،واجب على الدولة اإلسالميَّة
السُّنيَّة الفتية أن تعمل على تخليص المُسْ ِلمِين من قبضتھم وتضمھا إليھا ،وتسCعى مCن
أجل تحقيق ذلك بكل األمور الشرعية المعروفة.
وإذا َّ
تعذر وجود دولة سُنية لھا ھموم إسالميَّة وتطلعCات شCرعية فعلCى الحركCات
اإلسالميَّة أن توحِّ د صفوفھا للوصول إلى ھذا الھدف المنشود ،ومن ثم السعى لتوحيCد
األمة تحت دولة إسالميَّة تقCوم علCى عقيCدة التوحيCد ،وتحكمھCا شCريعة الCرب المجيCد،
وإذا ما وصلت أى حركة معاصCرة إلCى ذلCك الھCدف المCذكور تجCد نفسCھا تحتCاج إلCى
فتاوى شرعية وتجارب لتسCتأنس بھCا فCى مسCيرتھا المباركCة ،ولCذلك أرى مCن الفائCدة
العميمCCCة والخبCCCرة الرشCCCيدة دراسCCCة الCCCدول اإلسCCCالميَّة التCCCى قامCCCت ،واجتھCCCاداتھم فCCCى
الحروب ،وتربيتھم للشعوب ،لنسترشد بھا ولنطورھCا علCى حسCب متطلبCات المرحلCة
التى نمرُّ بھا.
ولCCذلك نجCCد أن األم Cم عمو ًمCCا عنCCدما تعCCد طالئCCع قياديCCة تھCCتم بدراسCCة الشCCعوب
ً
رصيدا ألولئك الذين يعدون ويربون
والحركات التحررية ،والثورات اإلنسانية لتكون
على قيادة أمتھم فى المستقبل المنظور.
إن العقلية الضCيقة المتحجCرة عنCدما تكCون فCى سُCدة القيCادة ال تسCتطيع أن ترتقCى
بجنودھا ،وتجد نفسھا تصطدم اصطدامًا عني ًفا مع مستجدات الحياة ومشاكلھا المعقدة.
اريخ اإلسالمى ُتكسب الطالئع القيادية للحركة اإلسالميَّة المعاصرة
إن تجارب ال َّت ِ
ت مھمة فى مجال البناء والحركة والتنظيم والتكوين والتنفيذ والتمكين.
خبرا ٍ
اريخ تعلمنCا أن العلمCاء الربَّCانيين ،والفقھCاء العCاملين لھCم مكانCة فCى
إن دروس ال َّت ِ
نفوس شعوبھم ،و َم َھا َبة عند حُ َّكامِھم ،ولفتاويھم شأنٌ عظCيم فCى شCئون الحُ كCم والCدول
والحروب وعزل الملوك وتولي ِة غيرھم . . .إلخ.

***
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المبحث السابع
العبور الثالث لألمير يوسف بن تاشفين لألندلس
بعد طلب العلماء والفقھاء في األَ ْندَ لُس والمغرب والمشرق مCن األميCر يوسCف أن
ض َّم األَ ْندَ لُس إلى دولة المرابطين الفتية التابعة للخالفة العباسCية السُّCنيَّة ،عبCر األميCر
ي ُ
يوسف بقوة ضخمة ،عبرت من سبتة إلى الجزيرة الخضراء وسار علCى رأس جيشCه
إلCCى ُ
ط َليْطِ َلCCة وأرسCCل فرق Cا ً مCCن جيشCCه نحCCو مختلCCف المCCدن ،وسCCار بنفسCCه نحCCو مدينCCة
غرناطة.
يفتح غرناطة بعد شھرين من حصارھا واعتقل أميرھا ،عبد  Fبن
واستطاع أن َ
بلكين الصنھاجى الذى تحCالف مCع النصCارى مCن أجCل أمالكCه ،ثCم أرسCله أسCيرً ا إلCى
المغرب ،واستقرَّ فى أغمات بالقرب من مراكش).(1
وحCCاول المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد واألفطCCس أن يثنيCCا األميCCر يوسCCف عCCن عزمCCه ،ولك َّنCCه
رفض مقابلتھما ،وأيقنا أن زوالھما قريب.
وألقى المرابطون القبض على تميم بن بلكين والى مالقة وأرسل إلCى إفريقيCة ،ثCم
رجع األمير يوسف إلى سبتة ،وتولَّى القيادة السياسية والعسCكرية القائCد المحنCك سCير
بن أبى بكر ،وبدأ األمير يوسف فى إرسال الجيوش من المغرب إلى األَ ْندَ لُس للقضاء
الكلCى علCCى ملCCوك الطوائCCف ،وأصCCبحت القCCوة المرابطCة فCCى األَ ْنCدَ لُس قCCوة ضCCاربة ال
يستطيع أحد الصمود أمامھا ،وقسم األمير يوسف جيش المرابطين إلى أربعة أقسام:
 -1جيش بقيادة سير بن أبى بكر توجَّ ه إلى إشبيلية.
 -2وجيش سCار إلCى قرطبCة بقيCادة أبCى عبCد  FبCن الحCاج وواليھCا ،آنCذاك ،ولCد
المُعْ َتمِد الفتح أبو النصر.
 -3وسار جرور اللمتونى إلى أرض رندة بجيش ثالث ،وفيھCا ولCد آخCر للمُعْ َتمِCد
وھو يزيد الراضى با@.
 -4وسار أبو زكريCا بCن واسCندوا إلCى المريCة التCى فيھCا المعتصCم بCن صCمادح،
صديق المُعْ َتمِد الحميم.
وبقى يوسف بن تاشفين فى سبتة على رأس جيش احتياطى لكى يقوم عند الحاجة
بإنجاد ھذا الجيش أو ذاك).(2
وسقطت قرطبة فى يد المرابطين فى صفر 484ھCـ1091/م بعCد مقاومCة عنيفCة
مCCن ابن Cى المُعْ َت ِمCCد اللCCذين قCCتال »المCCأمون ويزيCCد الراضCCي« ووصCCل المرابط Cون إلCCى
ضCCواحى ُ
ط َليْطِ َلCCة مھCCددين ملCCوك النصCCارى ،واسCCتولوا علCCى قلعCCة ربCCاح الت Cى فتحCCت
الطريق أمامھم إلى قشتالة ،واشت َّد الخوف بالمُعْ َتمِد بن َعبَّاد الذى أرسCل إلCى ألفونسCو
) (1انظر :معركة الزالقة ،ص ).(62
) (2انظر :معركة الزالقة ص ).(62
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يستنجده ضد المرابطين ،وعقد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينھم.
وسقطت قومونة بعد حصار قصير فى ربيع األول 1091/484م ،وأصبح أمير
إشCCبيلية فCCى خطCCر عظCCيم ،وجاءتCCه إمCCدادات النصCCارى الت Cى أرسCCلھا ألفونسCCو بقيCCادة
الكونت جومز ،وعدتھا أربعون ألف رجل مرتجل ،وعشرون ألCف فCارس ،ووصCلت
إلCCى مقربCCة مCCن قرطبCCة وتصَّ CCدى لھCCم القائCCد الشCCجاع إبCCراھيم بCCن إسCCحاق فCCى جنCCد
الشجعان ،ونشبت بين الفCريقين معركCة حاسCمة ،أصCاب فيھCا المرابطCون بCالرغم مCن
خسCCCائرھم نصCCCرً ا كبيCCCرً ا مبي ًنCCCا ،وغCCCدت إشCCCبيلية بعCCCد فCCCرار النصCCCارى تحCCCت رحمCCCة
المرابطين ،وكانوا قد ضربوا حولھا الحصار ،وكان سير بCن أبCى أبكCر يقCود الجCيش
المحاصِ ر ،وفتحت إشبيلية عنوة فى رجCب 484ھCـ1091/م ،وكانCت خاتمCة المُعْ َتمِCد
بن َعبَّاد مأساة حزينة ،وكانت عبرة لتقلُّCب الCدھر ،وذلCك أن الرجCل الCذى لبCث زھCاء
ربع قرن يقبض بيديه على مصاير إسبانيا ،والذى كان يحكCم سCواد النصCف الجنCوبى
لشبه الجزيرة ،والذى يرجع إليه سبب استيالء ألفونسو السادس علCى ُ
ط َليْطِ َلCة ،والCذى
اسCCتدعى المCCرابطين إلCCى األَ ْنCCدَ لُس ،اختCCتم حياتCCه الحافلCCة باألحCCداث فCCى غمCCرة البCCؤس
والحزن فى أغمات المغرب فقد قبض عليه بعCد سCقوط إشCبيلية ،وعلCى نسCائه وأبنائCه
وبناته – وھم نحو مائة – وأرسلوا إلى مراكش) ،(1وفى طريقه تألم المُعْ َتمِد مCن قيCده
وضيقه وثقله فقال:
تبَّ CCCدلت مCCCن ظCCCل عِّ C
بCCCCCCذل الحديCCCCCCد وثقCCCCCCل القيCCCCCCود
CCز البنCCCو ِد
وكCCCCان حديCCCCدى سCCCCنا ًنا ذلي ًقCCCCا

وعضCCCبًا رقي ًقCCCا صCCCقيل الحديCCCد

وقCCCCد صCCCCار ذلCCCCك وذا أدھمCCCCا

يعCCCCض بسCCCCاقى عCCCCض األسCCCCود

لقد أطنب الشعراء والمؤرخون وأھل األدب فى سCيرة المُعْ َتمِCد بCن َعبَّCاد ،وسCبب
ذلك أمور كثيرة وأھمھا فى نظرى أن قضيته غريبة ،وشخصيته عجيبة ،ومرَّ بأمور
رھيبCCة وكانCCت سCCيرته مليئCCة بالمتناقضCCات فھCCو الCCذى قCCال» :رع Cى اإلبCCل وال رع Cى
الخنCCازير« وھCCو الCCذى اسCCتعان بالنصCCارى ،وأجلCCب خCCيلھم ورجCCالھم ضCCد المُسْ ِ Cلمِين،
وسيرته تبين لنا سنن  Fفى إعزاز مCن يشCاء وإذالل مCن يشCاء ،وإعطCاء الملCك لمCن
يشاء ونزعه ممن يشاء.
4 3`;$ a ";  :4 q
~    -
 `! ?;$ a "; 4 q
   - k;; q  - q
قال تعالى 4 :5B 8 - ! T> 1:
 :79!   g
;"  -  .! a "; 4 ] A;$ a
] Cu .T  i w t> k  qآل عمران.[26 :
وتوفى المُعْ َتمِد بن َعبَّاد فى أغمات سنة 488ھـ -رحمه  Fتعالى.-
وفCCى النCCادر الغريCCب أنCCه نCCودى فCCى جنازتCCه بالصCCالة علCCى الغريCCب ،بعCCد عظCCم
َّ
والعزة والكبرياء).(2
سلطانه وجاللة شأنه ،فتبارك َمن له البقاء

من شعر المعتمد بن عباد:
) (1المصدر السابق ،ص ).(64
) (2وفيات األعيان )ج.(37/5
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دخل عليه ولده أبو ھاشم والقيود قد عضت بساقيه فخاطب قيده فقال:
قيCCCCدي ،أمCCCCا تعلمنCCCCى مُسCCCCلمًا

أبيCCCCCCCت أن تشCCCCCCCفق أو ترحمCCCCCCCا

دمCCCCCى شCCCCCرابٌ  ،واللحCCCCCم قCCCCCد

ُ
ألعظمCCCCCCCا
أكلتCCCCCCCه وال تھشCCCCCCCم ا

ُيبصCCCCCرنى فيCCCCCك أبCCCCCو ھاشCCCCCم

فينثنCCCCCي ،والقلCCCCCCب قCCCCCCد ھُشCCCCCCما

ت لCCCCCCCه مثلCCCCCCCه
ارحCCCCCCCم أخيCCCCCCCا ٍ

والعلقمCCCCCCCCا
جCCCCCCCCرَّ عتھن ال ُّسCCCCCCCCم َ

وقال ذات مرة بعد أن أحيط به فى إحدى معاركه:
لمCCCCCCCCCا تماسCCCCCCCCCكت الCCCCCCCCCدموع

و َت ْنھنCCCCCCCCCه القلCCCCCCCCCبُ الصCCCCCCCCCديع

قCCCCCCCCالوا الخضCCCCCCCCوعُ سياسCCCCCCCCة

فليبُ CCCCCCCد منCCCCCCCك لھCCCCCCCم ُخضCCCCCCCوع

وألCCCCCذ مCCCCCن طعCCCCCم ُ
ضCCCCCوع
الخ َ

علCCCCCCCى فمCCCCCCCى السُّّ CCCCCCCم النقيCCCCCCCع

أتسCCCCCCCCCCCCلبْ عنCCCCCCCCCCCCى الُّ CCCCCCCCCCCCدنا

ضCCCلوع
CCب ال ُّ
مالكCCCى و ُتسCCْ Cلم القلَ C

قCCCCCCCد رُ مُ C
CCCCCCت يCCCCCCCوم ِنCCCCCCCزالھم

أن ال تحصُِّ CCCCCCCCCCCننى الCCCCCCCCCCCدروع

وبCCCCرزت لCCCCيس سCCCCوى القميCCCCـ

ـCCص عCCن الحشCCى شCCيء دَ ُفCCوع

أجلCCCCCCCى تَّ C
CCCCCCأخر ،لCCCCCCCم يكCCCCCCCنْ

ُ
والخضCCCCCCCCوع
بھCCCCCCCCواى ذلCCCCCCCCى

CCCرت قُّ C
مCCCCا سُ C
CCCط إلCCCCى القتCCCCال

وكCCCCCCان فCCCCCCى أملCCCCCCى الرجCCCCCCوع

شCCCCCCCيم األولCCCCCCCى أنCCCCCCCا مCCCCCCCنھم

واألصCCCCCCل تتبعCCCCCCه ال ُفCCCCCCروعْ

)(1

ولما ُتو ِّفى فى أغمات رثاه الشعراء بقصائد معبرة عن المشاعر اإلنسانية الدفينة،
وممن رثاه شاعره المخلص أبو بحر عبد الصمد بقصيدة طويلة أجاد فيھا ،وأولھا:
ملCCCك الملCCCوك ،أسCCCامع فأنCCCادي

أم قCCد عCCدتك عCCن السCCماع عCCوادي

لما نقلت عن القصور ولم تكن

فيھCCCا كمCCCا قCCCد كنCCCت فCCCى األعيCCCاد

أقبلCCت فCCى الثCCرى لCCك خاضCCعً ا

)(2

وجعلCCت قبCCرك موضCCع اإلنشCCاد

لقCCد كانCCت محنCCة المُعْ َت ِمCCد بCCن َع َّبCCاد عظيمCCة ،وتعCCاطف معCCه كثيCCر مCCن المCCؤرخين
) (1التاريخ اإلسالمي ،للذھبي ،حوادث ووفيات ،مجلد )490-481ھـ( ،ص ).(271
) (2وفيات األعيان )ج.(37/5
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واألدباء والشعراء ،واتھموا يوسف بن تاشفين بالقسوة والغلظة وأ َّنه صحراوى بدوى
نزعت الرحمة من قلبه ،واستدلُّوا أنه ذو نزعة توسCعية دنيويCة ،ولCذلك أنCزل العقوبCة
المؤلمة على من استطاع من ملوك األَ ْندَ لُس وتخلَّص منھم.
والواقع يقول :إن ابن تاشCفين لCم يطمCع فCى األَ ْنCدَ لُس ،وتCردد كثيCرً ا قبCل العبCور،
وعفَّ عن الغنائم بعد ِّ
الزال َقة وتركھا للمُعْ َتمِد وألمراء األَ ْندَ لُس ،ولم يأخCذ منھCا شCي ًئا،
وكانت عودته ،ثCم عCاد فCى الجCواز الثCانى بسCبب اختالفCات ملCوك الطوائCف الھزلCي،
وتحالُفِ بعضھم مع ملوك النصCارى ،ولمCا اشCتد الخطCب علCى أھCل األَ ْنCدَ لُس ،وأفتCى
العلماء بخلع ملوك الطوائف حرصً ا على سالمة الِّ Cدين والعقيCدة؛ قCرَّ ر األميCر يوسCف
أن يضع ً
آن  -من أجل الشCريعة والمصCلحة العظمCى
حدا لمھزلة ملوك الطوائف ،لقد َ
لألمCة -لھCCذه الCCدويالت الھزيلCCة الضCCعيفة المتنCCاحرة المتحCCالف بعضCCھا مCCع األعCCداء أن
تنتھي ،وكما قال الشاعر محمود غنيم:
ليديهَّ ،
حطــ َم جانب المصـراع
َمن عالج الباب العصى فلم يلن
فقد شغله ھؤالء األمراء المتفرقون عCن الجھCاد والفتوحCات والمرابطCة فCى سCبيل
 FلضCCعفھم وفCCرقتھم ،فلقCCوا جCCزاء خيCCانتھم وفCCرقتھم ،وابCCن تاشCCفين خCCص األمCCراء
وحدھم بشدة عقابCه ،وعفCا عCن الشCعب المسCلم ،ألن التنCاقض جلCى بCين الشCعب الCذى
تعلق بCالمرابطين وبCاألمير يوسCف لعدلCه وحزمCه وجھCاده ،والCذى حCرص علCى رفCع
المظالم والضرائب والمكوس عن كاھل الشعب الذى طلب من ملوكه االتحاد فى وجه
النصCCارى ،وبCCين األمCCراء والملCCوك الCCذين آثCCروا ال َّتفCCرُّ ق والخCCالف ،حُ ًّبCCا فCCى الحكCCم،
ً
وحفاظا على مصالحھم الشخصية.
وھذا الذى قام به األمير يوسف ،وإزاحة الملوك من أعظم حسناته ومآثره الخالدة
فى تاريخه المجيد الذى تعتز به أمتنا العريقة.
وبسCقوط إشCCبيلية تزعزعCت بCCاقى المُُ Cدن والحصCCون ،وأصCبحت غرناطCCة ومالقCCة
وجيان وقرطبة وإشCبيلية والمريCة تحCت حكCم المCرابطين فCى وقCت لCم يتجCاوز ثمانيCة
عشر شھرً ا.
ولما سقط ْ
ت المرية بيد داود ابن عائشة ،ھذا القائد المجاھد المرابط فى سبيل ،F
المنصCور بإسCCالمه ودينCه وصCCفاء عقيدتCه وحفظCCه للعھCود ،واصCCل سCيره الموفCCق مCCع
جنCCوده البواسCCل ،وافتCCتح مرابيطCCر وبلنسCCية وشCCنتمرية ،ولCCم تغCCن أمCCراءھم معاونCCة
الكمبيادور وفرسانه ،فبلنسية كان بھا يحيى بن ذى النون »القادر« ،وعلى الرغم من
أنه كان منضويًا تحت حماية ملك قشتالة ،وقد خفت إلنجCاده فرقCة كبيCرة مCنھم ،وقCوة
من المرتزقة المسلمِين من مرسية بقيادة ابن طCاھر علCى الCرغم مCن كCل ھCذا سCقطت
بلنسCCية بيCCد المCCرابطين أصCCحاب األيCCادى المتوضCCئة ،والقلCCوب الطCCاھرة ،والضCCربات
الفتاكة لكل جبار عنيد.
واسCCتمرَّ داود ابCCن عائشCCة فCCى فCCتح حصCCون وقCCالع ُم ُ Cدن شCCرق إسCCبانية تح ُّفCCه
العناية اإللھية ،وتنزل عليه الفتوحات الربَّانية ،ويخCط للمغاربCة ولألمCة اإلسCالميَّة
ً
ً
مجيدا باقيًا علCى مCر العصCور واألزمCان ،واضCحة معCالم العقيCدة واإليمCان
تاريخا
فى نحته وكتبه بماء الذھب الصافي.
أمَّا القائد الربَّانى والفارس الميCدانى سCير بCن أبCى بكCر فكCان جھCاده الميمCون فCى
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غCCCرب األَ ْنCCCدَ لُس؛ حيCCCث زحCCCف إلCCCى بطليCCCوس وأميرھCCCا يومئٍ CCCذ م َُح َّمCCCد بCCCن األفطCCCس
»ال ُم َت َو ِّكCCل« بعCCد أن فCCتح إشCCبيلية كمCCا سCCلف ،فاسCCتولى علCCى شCCلب ويCCابرة ،ثCCم احت َّ Cل
بطليوس فى صفر 487ھـ  -آذار )مارس( 1094م.
وفCCى الوقCCت الCCذى سCCقطت فيCCه بطليCCوس ،اسCCتطاع المرابط Cون أن يفتحCCوا جCCزر
البليCCار ،التCى كCCان واليھCCا يومئٍ Cذ مCCن بنCى شCCھيد أتبCCاع أمCCراء بلنسCCية ودانيCCة ،وأحسCCن
المرابطون صنعً ا بفتح الجزر الشرقية »بليار« فى الوقت المالئCم ،فقCد كانCت منعزلCة
تعCCيش تحCCت ھيمنCCة األسCCطول النصCCراني ،وقCCد تCCم الفCCتح علCCى يCCد القائCCد البحCCرى ابCCن
تافرطست.
بCCذلك أصCCبحت إسCCبانيا المسCCلمة تحCCت قبضCCCة دولCCة المCCرابطين الفتيCCة سCCنة487ھCCCـ
1094/م ،ونستثنى من ذلCك واليCة َسرْ ُقسْ َ Cطة التCى كCان واليھCا أحمCد بCن ھCود »المسCتعين
با@« الذى أبلى بال ًء حس ًنا فى جھاد النصارى ،وظھرت فيه شھامة ورجولة أقنعت األمير
يوسف علCى إبقائCه فCى مُلكِCه ،وتحCالف ابCن ھCود مCع إخوانCه فCى العقيCدة ضَّ Cد أعCدائھم فCى
ال ِّدين ،وكان س ًدا منيعًا فى الثغور الشمالية وقد كلCف النصCارى خسCائر ھائلCة فCى األمCوال
واألرواح.
واسCCCCتطاع النصCCCCارى أن يحتلُّCCCCوا مدينCCCCة »بلنسCCCCية« عCCCCام 487ھCCCCـ بقيCCCCادة القائCCCCد
النصرانى الكمبيادور الذى أمن قاضيھا »ابن جحاف« ثم أحرقه بالنار ،وعمل المرابطون
على إرجاع بلنسية والحصون التCى وقعCت فCى يCد النصCارى ،وتم َّكنCوا مCن تحريCر بلنسCية
عام 495ھـ.
والجدير بالذكر أن بابا الفاتيكان أفتCى ألھCل إسCبانيا و َمCن حCولھم مCن اإلفCرنج إن
قتالھم فى األَ ْندَ لُس ضد المُسْ ِلمِين جھاد مقدس ،ولذلك لCم يشCارك اإلسCبان فCى حCروب
النصارى الصليبية فى شرق العالم اإلسالمى فى ھذه الفترة.
لقد كانت سياسة اإلسبان فى حCروبھم للمُسْ ِ Cلمِين صCليبية النزعCة ،ھمجيCة الخلCق،
خالية من األخالق ،ممزوجة بالغدر بعيدة عن العلم والحضارة.
وكانت سياسة المرابطين فى حروبھم وجھادھم مبنية على نشر اإلسCالم ومكCارم
األخالق فى أ ُ ُ
طر حضارية نابعة من مشكاة الوحيين كتاب  Fوسنة رسوله × ).(1

***

) (1انظر  :معركة الزالقة ،ص ).(68
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المبحث الثامن
الجواز الرابع لألمير يوسف فى األندلس
لما أصبحت إسبانيا المسلمة تحت حكم المرابطين بما فى ذلCك َسرْ ُقسْ َ Cطة التCى حكمھCا
بنو ھCود ،عبCر أبCو يعقCوب يوسCف بCن تاشCفين العبCور الرابCع سCنة 496ھCـ1103 /م بعCد
استرداد بلنسية بعام واحCد ،يبتغCى تنظCيم شCئونھا ،وليطلCع علCى حسCن سCير اإلدارة ،ودعCا
القCCادة والCCوالة وزعمCCاء األَ ْن َ Cدلُس ،وشCCيوخ القبائ Cل المغربيCCة الت Cى تCCدين بالطاعCCة لCCه إلCCى
ًّ
علCي◌ً ا »أبCا الحسCن« ول ًّيCا للعھCد؛ فقCد ظھCرت
االجتماع فى قرطبة ،وعيَّن ولده األصCغر
مواھبه ونجابته ورجاحة عقله ولمس والده فيه الخصال الالزمة لحكم شعوب وأمم كثيCرة
).(1

أوالً :نص والية العھد لألمير على بن يوسف:

عھد األمير يوسف إلى كاتبه الفقيه أبى م َُحمَّد بن عبد الغفور أن يكتب نص والية
العھCCCد وكCCCان مشCCCھورً ا ببالغتCCCه ،وھCCCذا ھCCCو الCCCنص» :الحمCCCد @ الCCCذى رحCCCم عبCCCاده
باالستخالف ،وجعل اإلمامة سبب االئتالف ،وصلى  Fعلى سيدنا م َُحمَّد نبيه الكCريم
الذى ألف القلوب المتنافرة ،وأذل لتواضعه عزة الملوك الجبابرة.
أما بعد :فإن أمير المُسْ ِلمِين وناصر ال ِّدين أبا يعقوب بن تاشفين لما استرعاه على
كثير من عباده المؤمنين ،خاف أن يسCأله ً F
غCدا عمCا اسCترعاه كيCف تركCه ھمCالً لCم
يستنب فيه سواه ،وقد أمر  Fبالوصية فيما دون ھذه العظمة ،وجعلھا من آكد األشياء
الكريمة ،كيCف فCى ھCذه األمCور العائCدة فCى المصCلحة الخاصCة والجمھCور ،وإن أميCر
المُسْ ِ Cلمِين بمCCا لزمCCه مCCن ھCCذه الوظيفCCة وحضCCه  FبھCCا مCCن النظCCر فCCى األمCCور ال ِّدينيCCة
الشريفة ،قد ّ
أعز  Fرماحه وأحد سالحه ،فوجد ابنه األمير األجل أبCا الحسCن أكثرھCا
ً
ً
اعتCCزازا ،فاسCCتنابه فيمCCا
ھتCCزازا ،وأكرمھCCا سCCجية وأنفسCCھا
ارتياحً CCا إلCCى المعCCالى وا
استرعي ،ودعاه لما كCان إليCه ودعCا ،بعCد استشCارة أھCل الCرأى علCى القCرب والنCأي،
فرضوه لما رضيه ،واصطفوه لما اصCطفاه ،ورأوه أھCالً أن يسCترعى فيمCا اسCترعاه،
ً
مشCترطا عليCه الشCروط الجامعCة بينھمCا وبCين المشCروط قبCل ،وأجCاب حCين
فأحضره
ُدعي ،بعد استخارة  Fالذى بيده الخيرة واالستعانة بحول  Fالذى من آمن به شكره،
وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغCت النصCيحة مرامCى قصCية ،يقCول فCى ختامCه شCروطھا
وتوثيق ربوطھا ،كتب شھادته على النائب والمستنيب من رضى إمامتھCا علCى البعيCد
والقريCCب ،وعلCCم عل ًمCCا يقي ًنCCا بمCCا وصCCاه فCCى ھCCذا الترتيCCب وذلCCك فCCى عCCام 495ھCCـ /
1101م).(2

أ -وأوصى يوسف بن تاشفين ابنه عل ًّيا بما يلي:

أال ي َُعCCCيّن فCCCى مناصCCCب الحُ َّكCCCام والقضCCCاة فCCCى الواليCCCات والحصCCCون وال ُمُ CCCدن إال
المرابطين من قبيلة لمتونة.
وأن يحCCتفظ فCCى األَ ْنCCدَ لُس بجCCيش دائCCم حسCCن األجCCر مCCن المCCرابطين ،قوامCCه سCCبعة
) (1انظر :معركة الزالقة ،ص ).(71
) (2الزالقة ص ) ،(72-71انظر :ابن الخطيب ،اإلحاطة ).(520،519/2
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عشر ألف فارس ،يطعمون على حسCاب الدولCة يوزعCون كمCا يCأتي :أربعCة أالف فCى
واليCCة َسرْ ُقسْ َ C
Cطة ،وسCCبعة آالف فCCى إشCCبيلية ،وثالثCCة آالف فCCى غرناطCCة ،وألCCف فCCى
قرطبCCة ،والبCCاقى قCCدره ألفCCان يحتلCCون قCCالع الحصCCون كحاميCCة ،ويحسCCن أن يعھCCد إلCCى
مسلمى األَ ْندَ لُس بحراسة الحدود النصرانية ومحاربة النصارى ،فھم لھم معرفة أوسع
وخبرة أكبر على مقاتلة النصCارى مCن المغاربCة ،وأن يعمCل علCى تشCجيع األَ ْندَ لُسCيين
علCCى روح الجھCCاد وأن يكCCافئ المتفCCوقين فCCى الحCCرب مCCنھم بالخيCCل والسCCالح والثيCCاب
والمال.
َ
ونصح أبو يعقوب ابنه أن يعامل أھل األ ْندَ لُس وخصوصً ا قرطبة بالرفق واللCين،
وأن يقCCوى عالقتCCه األخويCCة مCCع بن Cى ھCCود الCCذين ھCCم طليعCCة األَ ْندَ لُسCCيين فCCى محاربCCة
النصارى.
َ
ولما انتھى يوسف بن تاشفين من تنظيم شئون األ ْندَ لُس وقسمھا إلى سCت واليCات
وسرْ ُقسْ َ C
Cطة ،عCCاد ابCCن تاش Cفين إلCCى
ھ Cى إشCCبيلية ،غرناطCCة ،قرطبCCة ،بلنسCCية ،مرسCCيةَ ،
مراكش.

ب -لقد مرت سياسة المرابطين فى األندلس بمراحل ثالث:
 -1مرحلCCة التCCدخل مCCن أجCCل الجھCCاد وإنقCCاذ المُسْ ِ CCلمِين ،وقCCد انتھCCت بانسCCحاب
المرابطين بمجرد انتصار ِّ
الزال َقة.
 -2مرحلCCة الحCCذر مCCن ملCCوك الطوائCCف ،بعCCد أن ظCCل وضCCعھم وضCCع التنCCافر
والتحاسCCد والتباعCCد ،ولCCم يفكCCروا فCCى االنCCدماج فCCى دولCCة واحCCدة ،بCCل فضCCل
بعضھم التقرب إلى األعداء للكيد ببعضھم.
 -3مرحلة ضم األَ ْندَ لُس إلى المغرب ،فوضعوا حدا لمھزلة ملوك الطوائف.
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المبحث التاسع
آثار االبتعاد عن تحكيم شرع F
على ملوك الطوائف
 -1إن االبتعاد عن تحكيم شرع  FتعCالى يجلCب لألفCراد واألمCة تعاسCة وضCن ًكا
فى الدنيا ،وھال ًكا وعذابًا فى اآلخرة ،وإن آثار االبتعCاد عCن شCرع  FلتبCدو
على الحياة فى وجھتھا ال ِّدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وإن الفتن تظل تتوالى وتترى على النCاس حتCى تمCسَّ جميCع شCئون حيCاتھم ،قCال
] C5u 0 sالنور.[63:
تعالىu -A 5 B , Y $ 0 fr ?6 5 B , Y; 0 j!4 0   >Ng  A8- ! A& 1 :
لقد كانت فى ُم َمارسة ملوك الطوائف للحكم البعيد عن شرع  Fآثار على األمCة،
فتجCCد اإلنسCCان المCCنغمس فCCى حيCCاة المCCادة والجاھليCCة مُصCCابا ً بCCالقلق والحيCCرة والخ Cوف
يحسب ك َّل صCيحة عليCه ،يخشCى مِCن النصCارى وال يسCتطيع أن يقCف أمCامھم
والجبن
َ
وقفة ٍّ
عCز وشCموخ واسCتعالء ،وإذا تشCجع فCى معركCة مCن المعCارك ضCعف قلبCه أمCام
 
األعداء من أثر المعاصى على قلبه ،وأصبح فى ضنك من العCيش   0  4 $ 1 :
 4    G!  V
" (] C(F?c fطه.[124:
 -2أ َّمCCا اآلثCCار علCCى األمCCة األَ ْندَ لُسCCية فقCCد أصCCيبت بالتبلُّCCد وفقCCد اإلحسCCاس بالCCذات
ومات ضCميرھا الروحCي ،فCال أمCر بمعCروف تCأمر بCه ،وال نھCى عCن منكCر
تنھى عنه ،وأصابھم ما أصاب بنى إسرائيل عندما تركCوا األمCر بCالمعروف
والنھى عن المنكر.
قال تعCالى5  4 ! - k2 $ + $ -+ 2 k   }-U 9! k?! 4 -$N  A8-  >1:
-7 4 M
 z !, j >  L F?34  _ ?6 # -7  $.6  -7$ -Y
  ! q
 V
 ] C>  Nالمائدة.[79 ،78 :
فإن أيَّ أمَّة ال ت ِّ
عظم شرع  Fأمرً ا ونھيًا فإنھا تسقط كما سقط بنو إسCرائيل ،قCال
ُ
رسCول » :× FكCال و FلتCأمُرُ نَّ بCالمعروف ولتنھCوُ نَّ عCن المنكCر ولتأخCذنَّ علCى يCCد
الظCCالم ولتأطر َّنCCه علCCى الحCCق أطCCرً ا ،ولتقصCCرنه علCCى الحCCق قصCCرً ا ،أو ليضCCربن F
بقلوب بعضكم بعضً ا ،ثم ليلعننكم كما لعنھم«).(1
 -3إن ملCCوك األَ ْنCCدَ لُس تحققCCت فCCيھم سCCنة  FالماضCCية بسCCبب تغ ُّيCCر النفCCوس مCCن
q
=    5
 - ! q
الطاعة واالنقياد إلى المخالفة والتمرد على أَحكCام  V1 :F
] C5 B! 2األنفال.[53:
b N> 7! 4 -$W  k:6/ RL  T k  B  70 f(   7 -%W 4
كمCا أن المجتمعCات التCى تخضCع تحCت الحُ َّكCام الCذين تباعCدوا عCن شCرع ُ FتCَ Cذل
وتھCان ،حتCى تقCCوم أمCام َمCن خCCالف أمCر  FوتطلCCب العCون مCن إخCCوانھم فCى العقيCCدة،
) (1أبو داود ،كتاب المالحم ،باب األمر بالمعروف ،رقم الحديث).(4670
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إلرجاع حكم  Fفى مجتمعاتھم.
إن ملوك األَ ْندَ لُس انعكس انحرافھم على شباب األَ ْندَ لُس كلِّه ،وفرَّ ط أھCل األَ ْنCدَ لُس
فى األمر بالمعروف والنھى عن المنكر ،وانعكس ذلك فى حركة الفتوحات اإلسالميَّة
التى تو َّق ْ
فت ،ولذلك حرمت شعوب كثيرة من سعادتھا فى الدنيا واآلخرة بسبب تضييع
األمانة والرسالة والدعوة إلى ھذا ال ِّدين ،لقCد قسCت قلCوب ملCوك الطوائCف وكثيCر مCن
أتباعھم إال من رحم  ،Fوتركوا الحق وانقادوا للضالل ،وابتلوا بالنفاق وفضCحھم F
بCCذلك ،وحرمCCوا التوفيCCق والرجCCوع للصCCواب ،وخCCف ديCCنھم وضCCعف إيمCCانھم ،بسCCبب
بطرھم للحق وغمطھم لحقوق الناس وابتعادھم عن شرع  Fتعالى.
 -4لقCCCد كانCCCت ممالCCCك األَ ْنCCCدَ لُس مليئCCCة باالعتCCCداءات علCCCى األنفCCCس واألمCCCوال
واألعCCراض ،وتعطلCCت أَحكCCام  FفيمCCا بيCCنھم ،ونشCCبت حCCروب وفCCتن وباليCCا
تولَّدت على أثرھا عداوة وبغضاء لم تزل عنھا حتى بعد زوالھم.
 -5وبسبب االبتعاد عCن كتCاب  FوسCنة رسCوله × سCھلت مھمCة النصCارى فCى
األَ ْنCCدَ لُس فأصCCبحت شCCوكتھم تقCCوى وتحصCCلوا علCCى مكاسCCب كبيCCرة ،وغCCاب
نصCCCر  FعCCCن ملCCCوك الطوائCCCف وأھCCCل األَ ْنCCCدَ لُس ،وحرمCCCوا مCCCن التمكCCCين،
وأصبحوا فى خوف وفزع من أعدائھم ،وبعض المُُ Cدن تبتلCى بCالجوع بسCبب
حصCCار النصCCارى لھCCم ،وكCCم قت َ Cل النصCCارى مCCن المُسْ ِ Cلمِين وكCCم سCCبوا مCCن
نسائھم.
 -6إن االبتعاد عن شرع  Fفى األَ ْنCدَ لُس ترتCب عليCه انتقCاص األرض وضCياع
الملك ،وتسلُّط الكفار وتوالى المصائب.
Cاريخ أنCه إذا عُصCى
 -7إن من سنن  Fتعالى
َ
المستخرجة من حقائق الِّ Cدين وال َّت ِ
َّ
َّ
 FتعCCCالى ِم َمCCCن يعرفونCCCه َسCCCلط علCCCيھم َمCCCن ال يعرفونCCCه ،ولCCCذلك سCCCلط F
النصCCارى علCCى المُسْ ِ CCلمِين فCCى األَ ْنCCدَ لُس ،وعنCCدما تحCCرك الفقھCCاء والعلمCCاء
وبعض الملوك واستنصروا إخوانھم فى الِّ Cدين ،والتفCوا حCول دولCة الشCريعة
نصCرھم  FعلCى أعCدائھم ،ثCم خلَّCص  FأھCل األَ ْنCدَ لُس مCن ملCوك الطوائCCف
الظالمين وأبدلھم بأمراء عادلين ،منقادين لشريعة رب العالمين.
 -8إن الذنوب التى يھلك  Fبھا القرون ويعذب بھا األمم قسمان:
 :$0معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به.
 :B 7$كفر النعم بالبطر واألشر ،وغمCط الحCق واحتقCار النCاس وظلCم الضCعفاء
ومحابCCCاة األقويCCCاء ،واإلسCCCراف فCCCى الفسCCCق والفجCCCور ،والغCCCرور بCCCالغنى
والثروة ،فھذا كلُّه من الكفر بنعمة  ،Fواستعمالھا فى غير ما يرضيه مCن
والعدل العام ،وال َّنوع َّ
الثانى من الذنوب ھو الذى مارسCه ملCوك
نفع ال َّناس
ِ
األَ ْندَ لُس وأمراؤھم وأتقنوه إتقا ًنا عجيبًا.
***
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الفصل الثالث
السياسة الداخلية والخارجية فى دولة المرابطين
المبحث األول
حقوق الرعية فى دولة المرابطين
إن  Fتعالى جعل بين الحاكم والمحكوم حقو ًقا وواجبات متبادلة ،وبينت الشريعة
الغرَّ اء ھذه الحقوق المتبادلة؛ فمن أھم حقوق الرعية على الرَّ اعِ ي:

أوالً :العمل على اإلبقاء على عقيدة األمة صافية نقية:
وذلك عن طريق حفظ ال ِّدين على أصوله المستقرَّ ة ،وما أجمع عليه سCلف األمCة،
فھذا ھو أھم األمور التى تلزم والة األمر تجاه الرعية) ،(1وأھم ھذه األصول :التمسك
اريخيCCة لدولCCة
بالكتCCاب والسCCنة وإجمCCاع القCCرون المفضCCلة األول Cى ،وفCCى دراسCCتى ال َّت ِ
المCCرابطين وجCCدت أن حُ َّكامھCCا سCCاروا علCCى ھCCذا المCCنھج الCCذى رسCCمه شCCيوخھم الCCذين
سبقوھم ،ولذلك توحدت دولة المCرابطين ،وكCان لCذلك المسCلك سCبب فCى حمايCة األمCة
مCCن ال َّتفCCرُّ ق فCCى الِّ Cدين إلCCى دروب األھCCواء والضCCالالت ،وكCCان حمايCCة ووقايCCة للحCCاكم
والمحكCCوم فCCى دولCCة المCCرابطين علCCى السCCواء مCCن الزيCCع عCCن السCCبيل ،قCCال تعCCالى:
& b - ! ,
 ! -Y6 -$1
=  ] C->T:N; #$ %آل عمCران [103 :أي :تمسَّCكوا بCدين  FالCذى
أمركم به ،وعھده الذى عھده إليكم ،فCى كتابCه إلCيكم مCن األلفCة واالجتمCاع علCى كلمCة
الحق والتسليم ألمCر  ،(2)«FلقCد كCان يوسCف بCن تاشCفين ومCن سCبقه مCن حُ َّكCام دولCة
ماعCة ،ال سُCبُل أھCل الزيCغ
المرابطين على منھج الفرقة الناجية وسبيل أھل السنة
والج َ
َ
والتفريق التى نھى  Fعنھا فى قوله5 _   4 . 4 ->N 6J -$ ->T:N;  A8 -7>F; #$1:
u -A 5 B  q
 z$>0$ m
 ?,] Cju $ 3+ 2آل عمران.[106،105:
 ;$ ju $ 3, ; R    5u Z s
ماعCة
قال ابن عبَّاس –رضCى  FعنھمCا» :-يعنCى تبCيض وجCوه أھCل السCنة
والج َ
َ
وتسود وجوه أھل الفرقة والزيغ«) ،(3لقد قام يوسCف بCن تاشCفين بحمايCة أصCول أھCل
َّ
ماعة بتشجيع العلماء والفقھCاء وبنشCرھا وحمCل النCاس عليھCا واسCتخدم فCى
السنة
والج َ
َ
ذلك سلطانه وصالحياته الشرعية).(4

ثان ًيا :توحيد المغرب تحت راية الخالفة اإلسالمية:
قام يوسف بCن تاشCفين بتوحيCد المغCرب األقصCى تحCت رايCة الخالفCة اإلسCالميَّة،
واستعمل من أجل ھذا الھدف كافة األسباب المشروعة سواء بإصCالح ذات البCين بCين
القبائل المتناحرة ،أو باستعمال القوة مع َمن استعصى عن اإلجابة ،وكان يسعى سCعيًا
) (1األحكام السلطانية للماوردي ،ص ).(22
) (3تفسير ابن كثير) ،ج.(369/1
) (4انظر :الحكم والتحاكم) ،ج.(514/2

) (2تفسير الطبري) ،ج.(70/7
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ً
حثيثا للقضاء على الشرور فى بالده ،ويعمل على إغالق أبوابھا أوالً بأول وسبيله فى
ذلCCك» :تنفيCCذ األَحكCCام بCCين المتشCCاجرين ،وقطCCع الخصCCام بCCين المتنCCازعين حتCCى تع َّ Cم
النصفة ،فال يتعدى ظالم وال يضعف مظلوم«).(1

ً
ثالثا :العمل على حماية األمة من المفسدين والمحاربين:
حيث استطاع أمير المُسْ ِلمِين يوسCف بCن تاشCفين أن يCؤمن السCبل فCى بCالده ،وأن
يبسط األمن ،ويقمع األخطCار التCى ھCددت دولتCه مCن المCارقين ،ونظCم طCرق األسCفار
ومسارب التجارات.
وقد ع َّد علماء اإلسالم تأمين السبل والطرق ح ًّقا من حقCوق الرعيCة التCى س ُيسCأل
عنھا كل راع ،فذكروا أن اإلمام يلزمه» :حمايCة بيضCة اإلسCالم ،والCذب عCن الحُ Cرم،
ليتصرف الناس فى معايشھم وينتشروا فى أسفارھم آمنين على أنفسھم وأموالھم«)،(2
ٌ
بارز على انتصار ال ِّدين وتمكينه ،فإنه × لما دَ عا عCدى
ك أن تأمين السبل دليل
وال ش َّ
بن حاتم إلى اإلسالم ،وعده – إن طالت بCه الحيCاة – أن يCرى طCرق المُسْ ِ Cلمِين آمنCة،
وسCCبلھم محفوظCCة لمCCا يCCؤول إليCCه األمCCر مCCن قCCوة المُسْ ِ Cلمِين بعCCد ضCCعفھم ،فقCCد روى
البخارى فى صحيحه عن عدى بن حCاتم قCال» :بينمCا أنCا عنCد النبCى × إذا أتCاه رجCل
فشكا إليه الفاقة ،ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل ،فقال :يا عدى ھCل رأيCت الحيCرة؟
قلت :لم أرھا ،وقد أنبئت عنھا ،قال :فCإن طالCت بCك حيCاة لتCرين الظعينCة ترتحCل مCن
الحيرة حتى تطCوف بالكعبCة ال تخCاف ً
أحCدا إال  «...FوفيCه أن عCديًا قCال بعCدھا:
)(3
»فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ال تخاف إال . «F

راب ًعا :العمل على حماية األمة من أعداء الخارج:
قام األمير يوسف بن تاشفين – رحمه  – Fبأعمال عظيمة حماية لدولته وشعبه
من ك ِّل عدوٍّ يحاول أن يعتدي ،واتخذ كل األسباب المتاحة من أجل تحقيق ھCذا العمCل
المنشود من تحصين الثغور بال ُع َّدة المانعة والقوة الدافعة حتى ال يظفر األعCداء بثغCرة
ينتھكون بھا محرمًا ،ويسفكون دمًا لمسلم أو معاھد ).(4
والحمَّCاديين
وقضى على ك ِّل محاوالت أعداء دولته مCن البرغCواطيين والمغCاورة
َ
الCCذين حCCاولوا ضCCم أراض مCCن دولتCCه ،وقضCCى علCCى دويCCالت الكفCCر واإللحCCاد ،وألCCزم
الحمَّاديين احترامه بالقوة.
َ

خام ًسا :حفظ ما وُ ضِ َعت الشريعة ألجله:
فقام بإقامة الحدود ،حتى ُتصان محارم  Fعن االنتھاك ،وتحفظ حقوق العباد من
& >-F
 ; 0 E
أى إتالف أو استھالك ،ونفذ فى رع َّيتِه قولCه تعCالى! :?-    5 6 F/ -V!9$ 1 :
!  ] C]! .النساء.[58:
) (1األحكام السلطانية للماوردي ،ص ).(22
) (4المصدر السابق ص ).(27
) (3أخرجه البخاري :كتاب المناقب ،باب عالمة النبوة) ،ج ،(706/6رقم الحديث ).(3595
) (2انظر :األحكام السلطانية ،للماوردي ،ص ).(23
) (4األحكام السلطانية ،ألبي يعلي.
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ساد ًسا :إعداد األمة إعدا ًدا جھاد ًّيا:
ومسيرة المرابطين منذ خروجھم من رباط عبد  Fبن ياسين تد ُّل علCى أ َّنھCم قCوم
مجاھدون ،وقام قادتھم بجھاد الوثنيين ،واستمرَّ يوسف بن تاشفين فى قتال أھل الردة،
وغالة المبتدعة ،وتوحيCد القبائCل الخارجCة عCن نطCاق الدولCة ،وقCام بواجبCه فCى جھCاد
الكفرة المعاندين لإلسالم حتى أسلموا أو أدخلوا فى ذمة المُسْ ِلمِين قيامًا بحق  Fتعالى
فى ظھور دينه على ال ِّدين كلِّه ).(1

ساب ًعا :القيام على تحصيل الصدقات وأموال الزكـــاة والخراج والفيء:
حيCCث قCCام األميCCر يوسCCف باإلشCCراف علCCى جبايCCة وصCCرف الزكCCاة فCCى مصCCارفھا
الشCCرعية مCCن غيCCر حيCCف وال عسCCف ،فكانCCت مCCن مصCCادر دولCCة المCCرابطين الزكCCاة
Cوس ،بCCل
والخCCراج والفCCيء وغيرھCCا ،فكCCان األميCCر يوسCCف ال يأخCCذ الضCCرائب والمكَ C
أسقطھا ،وإ َّنما يأخذ المال من ِحلِّه ،ويضعه فى حقه ،وال يمنعه من مستح ِّقه).(2

ثام ًنا :تحرى األمانة فى اختيار المناصب:
حCCرص األميCCر يوسCCف علCCى أن يختCCار األمنCCاء واألكفCCاء وأسCCند إلCCيھم الواليCCات
وقيCCادات الجنCCود ومناصCCب القضCCاة ،وحCCرص علCCى أن يCCولِّى كCCل عمCCل مCCن أعمCCال
أصلح َمن يجده لذلك العمل ،واختار وانتخب أحسCن وأنفCع العناصCر لدولتCه
المُسْ ِلمِين
َ
السُّنيَّة من أجل أن يقوم بواجبه نحو رع َّيتِه.

تاس ًعا :اإلشراف المباشر على شئون الدولة:
اعتاد األمير يوسف أن يُشرف بنفسه على أمور رع َّيتِه ،ويتابع والته ،ويزورھم
فى مواطنھم ،ويستمع لل َّناس ،وما كان يعتمد على التفويض وحده؛ خو ًفا من  Fتعالى
&< [! !,:6; #$
 ! E
  ! :?-    5 F> /
الذى قCال فCى كتابCه!  S - k f( N J  ?   :79! + $ -+ 1:
b - ! ,!U  q
  8 e GB=] Cص ،[26 :وقد ع َّد اإلمام الماوردى ھذا األمCر مCن حقCوق
الرعيCة علCى الCCوالي ،وذكCر أنCه يلزمCCه» :أن يباشCر بنفسCه مشCCارفة األمCور ،وتصCCفح
األحوال؛ لينھض بسياسة األمة وحراسة الملة ،وال يعوِّ ل على التفويض تشاغالً َّ
بلCذة،
أو عبادة؛ فقد يخون األمين ،ويغش الناصح.(3) «...
كان األمير يوسف يراقب والته مراقبة شديدة ،وال يترد ُد فى تبديلھم وعCزلھم إذا
أساءوا ،وكان يضع مصلحة الرعية فى المقام األول عند تعيCين الCوالة ويوصCيھم بھCا
خيرً ا ،وقد جاء فى كتابه إلى عبد  Fابن فاطمة» :فاتخذ الحق إيمانك ،وارفCع لCدعوة
المظلCCوم حجابCCك ،وال تسCCد فCCى وجCCه المضCCطھد بابCCك ،ووطCCن للرعيCCة -أحاطھCCا - F
أكنافك ،وابذل لھا إنصافك ،والحرج من كل ما َيحيف عليھا ويؤذيھا ،ومن س َّدد عليھا
َّCر رسCمًا ،أو بَّ Cدل حكمًCا ،أو أخCذ
من عمالCك زيCادة ،أو خCرق فCى أمرھCا عCادة ،أو غي َ
لنفسه منھا درھمًا ظلمًا فاعزلCه مCن عملCه ،وعاقبCه فCى بدنCه ،وألزمCه فCى ر ِّد مCا أخCذ
) (2انظر :السياسة الشرعية ،البن تيمية ،ص ).(29
) (3األحكام السلطانية للماوردي ،ص ).(29
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متعديًا إلى أھله ،واجعله نكاالً لغيره حتى ال يقدم منھم أحد على مثل فعله«).(1
وكان األمير يوسف يُخطر أھل الوالية بتعيCين الCوالى الجديCد؛ فكتCب إلCى
أھل سبتة بشأن األمير يحيى بن أبى بكر» :ونحن من وراء اختياره والفحص
عن أخبCاره ،فCإذا وصCل إلCيكم كتابنCا؛ فCالتزموا لCه السCمع والطاعCة ،والنصCح
والمتابعCCة جھCCد االسCCتطاعة«) (2باإلضCCافة إلCCى ذلCCك كCCان األميCCر يوسCCف كثيCCر
الطواف فى مملكته لإلشراف على تنفيذ أوامCره وتعليماتCه مCن قبCل الCوالة)،(3
واالطالع على أحوال الرعية والنظر فى أمورھا.
***

) (1دولة المرابطين ،ص ).(66
) (2المرجع السابق ،ص ).(166
) (3األندلس فى عھد المرابطين.
استفدت فى مباحث أثر حكم  Fعلى دولة المرابطين ،وأثر ترك حكم  Fوالواجبات السياسية التي
قام بھا األمير يوسف من كتاب الحكم والتحاكم فى خطاب الCوحي ،للمؤلCف عبCد العزيCز مصCطفى
كامل.
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المبحث الثاني
موقف الرعية فى دولة المرابطين
ْ
استوفت الرعية فى دولCة المCرابطين حقوقھCا الشCرعية ،فكCان طبيع ًّيCا جًّ Cدا أن
لقد
َّ
تؤدي واجباتھا إلى حُ كامھا ووالتھا ،وأھم ھذه الواجبات التى أدتھا:
َ

أوالً :الطاعة:

كCCان مسCCلمو المغCCرب فCCى زمCCن دولCCة المCCرابطين يتقربCCون إلCCى  FتعCCالى بطاعCCة
أميرھم واالنقياد لCه فCى كCل معCروف ،ويCرون ھCذه الطاعCة ح ًقCا ثاب ًتCا لحُ َّكCامھم بCنص
= - 0$
القرآن وصريح السنة وصحيحھا .قال تعCالى - - 0 -?4 @  A8- B30 1 :
] !  4S- k $>0$
U:] C5 F> ? 4النساء.[59:
وفى مجتمع المرابطين كانت الشريعة فوق الجميع يخضع لھا الحاكم والمحكCوم،
ولھذا فإن طاعة الحُ َّكام كانت عندھم مقيدة دائمًا بطاعة  Fورسوله.
قال ×» :ال طاعة فى المعصية ،إنما الطاعة فى المعروف«).(1

ثان ًيا :النصرة:
كان المُسْ ِلمُون تحت قيادة أمراء المCرابطين يعاضCدون وينصCرون أمCراءھم فCى
أمور دينھم وجھادھم لعدوھم عاملين بقولCه تعCالىC G:6-$ - k  -7$ ;$ 1 :
]المائدة.[2:
وكCCCانوا يكرمCCCون مCCCن يقCCCيم شCCCرع  FمCCCن حُ َّكCCCامھم ،ويCCCدافعون وينCCCافحون عنCCCه
ويكرمونCCه ويجلونCCه لقولCCه ×» :إن مCCن إجCCالل  FتعCCالى :إكCCرام ذى الشCCيبة المسCCلم،
وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه ،وإكرام ذى السلطان المقسط«).(2

ً
ثالثا :النصح:

قامCCCCت ھCCCCذه الدولCCCCة الميمونCCCCة المباركCCCCة علCCCCى النصCCCCح المتبCCCCادل بCCCCين الحCCCCاكم
والمحكومين ،ونجد إن أحد الوزراء يطلCب مCن األميCر يوسCف عCدم جCواز البحCر فCى
جھاده ضد النصارى حتى يسلم المُعْ َتمِد بن َعبَّاد له الجزيرة الخضراء ،فيسمع األمير
يوسف ھذه النصيحة وينفذھا فى أرض الواقع ،وامتنع عن جواز البحر حتCى تحصَّCل
على تلك الجزيرة التى أفادتCه فCى جھCاده كثيCرً ا ،لقCد كانCت قيCادات المCرابطين تسCتمع
للنصح فCى تواضCع جCم ،واسCتعداد نفسCى رفيCع يCدل علCى عمCق التربيCة العميقCة التCى
تحصَّلوا عليھا.
إن اإلسالم أوجب على الرعية أن ُتناصح والة أمرھا ،وقCد جCاء األمCر بCذلك فCى
حCCديث مCCن جوامCCع الكلCCم لرسCCول  × Fإذ يقCCول» :ال ِّ Cدين النصCCيحة – ً
ثالثCCا – قCCال
) (1أخرجه البخاري فى كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة ،حديث ).(7145
) (2رواه أبو داود ،كتاب األدب ،باب تنزيل الناس منازلھم )/23رقم .(4822
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الصحابةِ :ل َمن يا رسول F؟ قالَّ – @ :
عز وج َّل -ولكتابه ولرسوله وألئمة المُسْ ِ Cلمِين
وعامتھم«).(1
ومعنCCى النصCCيحة لھCCم فCCى ھCCذا الحCCديث» :معCCاونتھم علCCى الحCCق وطCCاعتھم فيCCه
وتCCذكيرھم بCCه وتنبCCيھھم فCCى رفCCق ولطCCف ،ومجانبCCة الوثCCوب علCCيھم ،والCCدعاء لھCCم
بالتوفيق«).(2
وقCال ×» :ثالثCCة ال يُغCCل علCيھن قلCCب امCCرئ مسCلم :إخCCالص العمCCل @ ،والنصCCح
ألئمة المُسْ ِلمِين ،ولزوم جماعتھم«).(3
لقد أكرم  Fحُ َّكام المرابطين ببطانة آمرة بالمعروف وناھية عن المنكCر ،مرشCدة
للصواب ،ناصحة للراعى والرعية ال تخشى إال .F

راب ًعا :التقويم:
كCان المُسْ ِ Cلمُون الCCذين ارتبطCوا بدولCCة المCرابطين ال يجCدون حرجً CCا وال مانعً Cا فCCى
إيصال مCا يرونCه مCن النصCح واإلرشCاد وتقCويم األخطCاء التCى يقCع فيھCا الحُ َّكCام أثنCاء
اجتھاداتھم فى شئون الحياة.
وھCCCذا المبCCCدأ قCCCد اسCCCتقرَّ فCCCى مفھCCCوم الصCCCحابة منCCCذ بدايCCCة دعCCCوة اإلسCCCالم ،فھCCCذا
الص ِّديق عندما تولى الخالفة ،قام فى الصحابة خطيبًا ،فقال» :أيُّھا الناس ،فإ ِّنى قد
ولِّيت عليكم ،ولست بخيCركم ،فCإن أحسCنت فCأعيونني ،وإن أسCأت فقوِّ مCوني ،الصCدق
أمانة ،والكذب خيانة ،والضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع عليه حقه -إن شCاء -F
والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه  -إن شاء  ،-Fال يدعُ قوم الجھاد فCى
سبيل  Fإال خذلھم  Fبذلٍّ ،وال تشيع الفاحشة فى قوم إال عمَّھم  Fبالبالء ،أطيعونى
ما أطعت  FورسCوله ،فCإذا عصCيت  FورسCوله ،فCال طاعCة لCى علCيكم ،قومCوا إلCى
صالتكم يرحمكم .(4)«F
وكCCان عمCCر ال يكتفCCى بإنصCCاف النCCاس مCCن نفسCCه ،حتCCى ينصCCفھم مCCن عُمالCCه
ووالته ،يسأل الرعية عمن أساء منھم ،وكان يقول» :إ ِّنCى لCم أبعCث عمCالى ليضCربوا
أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم ،ولكنى استعملتھم ليعلموكم كتاب ربكCم
وسCCنة نبCCيكم ،ف َمCCن ظلمCCه عاملCCه بمظلمCCة فCCال إذن لCCه علCCيَّ  ،ليرفعھCCا إلCCيَّ حتCCى أقصCCه
منه«).(5
إن عالقة الحاكم بالمحكوم فى اإلسCالم غرضCھا األول إعCالء كلمCة  ،FوإعCزاز
دينه ،ولمصلحة الرَّ اعِ ى والرعية ،وثانيا ً :فھى بعيدة كل البعد عمَّن يجعلون فى مرتبة
َمن ال يسألون فيھا عما يفعلون ،وبين َمن يحقرون ويمتھنون حُ َّكامھم بدون وجه حق،
إن الحاكم فى اإلسالم لCه احترامCه وحقوقCه المسCتمدة مCن كتCاب  FوسCنة رسCوله ×،
وكذلك للمحكوم حقوقCه المسCتم َّدة مCن أصCل عقيCدة اإلسCالم ،لCذلك نجCد النصCح والنقCد
والتقويم بين الحاكم والمحكوم فCى تCاريخ اإلسCالم علCى مCرِّ العصCور واألزمCان ،فCإذا
) (1رواه مسلم ،كتاب اإليمان ،باب بيان أن الدين النصيحة/23) ،رقم.(55
) (2جامع العلوم والحكم ،البن رجب ،ص ).(79
) (3انظر :صحيح ابن ماجه ،للشيخ األلباني رحمه ) Fج182/2رقم.(248
) (4البداية والنھاية) ،ج (306/1إسناده صحيح.
) (5الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد) ،ج.(222/8
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تأملت فى الدول التى سارت على شرع  FالمCولى َّ -
عCز وجَّ Cل -وجCدت ھCذه المعCالم
واضحة.
َ
وھذا يوسف بن تاشفين عندما دخل فى بالد األ ْندَ لُس للجھاد فى سCبيل  FفأرسCل
إلى أھل المرية من ممالك األَ ْنCدَ لُس ،وذكCر لھCم أن جماعCة أفتCوه بجCواز طلCب العCون
َّ
الخطاب فر َّد قاضى المرية »أبو عبد  Fبن الفCراء« علCى األميCر
اقتداء بعمر بن
يوسف ر ًّدا فيه نقد وتقويم ونصح ،فلم يتعرَّ ض ذلCك القاضCى لعقوبCة ،بCل اسCتمع إلCى
نصحه وإرشاده وما رآه ح ًّقا ،وكان ھذا القاضى من ال ِّدين والورع بمكان ،وھذا نCصُّ
الجواب الذى أرسله إلى األمير يوسف» :أمَّا بعد ،ما ذكره أمير المُسْ ِلمِين من اقتضاء
المعونCة وتCأخيرى عCن ذلCك ،وإن أبCا الوليCCد البCاجى وجميCع القضCاة والفقھCاء بال ُعCCدوة
واألَ ْنCCدَ لُس أفتCCوا ب Cأن عمCCر ابCCن الخطCCاب اقتض Cاھا ،وكCCان صCCاحب رسCCول × F
وضجيعه فى قبره ،وال يشك فى عدلCه ،فلCيس أميCر المسCلمين بصCاحب رسCول × F
وال بضجيعه فى قبره ،وال من ال يشك فCى عدلCه ،فCإن كCان الفقھCاء والقضCاة أنزلCوك
بمنزلة فى العدل فا@ سائلھم عCن تقلCدھم فيCك ،ومCا اقتضCاھا عمCر حتCى دخCل مسCجد
رسول  × Fوحلف أن ليس عنده درھCم واحCد مCن بيCت مCال المُسْ ِ Cلمِين ينفقCه علCيھم،
فلتدخل المسجد الجامع ھناك بحضرة أھل العلم ،وتحلف أن ليس عنCدك درھCم واحCد،
وال فى بيت مال المسلمين ،وحينئ ٍذ تستوجب ذلك ،والسالم«).(1
ومحCل الشCاھد مCCن ھCذه الرسCCالة ھCو النقCCد والتقCويم المسCCتمرُّ فCى حيCCاة األمCة بCCين
علمائھCCا وأمرائھCCا بCCدون ظلCCم وجCCور واعتCCداء مCCن الطCCرفين علCCى بعضCCھما الCCبعض،
وبذلك تنطلق حضارة األمة بآفاقھا المتنوعة لتحدث تغييCرً ا حضCاريًا فCى دنيCا النCاس،
مبنى على النصح والتناصح ،والنقد والتقويم ،كما حدث فى دولة المرابطين السُّنيَّة.

***

) (1وفيات األعيان)ج.(119/7
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المبحث الثالث
موقف المرابطين من الخالفة العباسية
رأى المرابط Cون إن مبايعCCة الخليفCCة العبَّاس Cى واجبCCة ،ولCCذلك أعطCCوا بيعCCتھم لCCه
لكونھم مالكيين سنيين ،فاعترفوا بالخالفة العباسية واتخذوا السواد شعارً ا لھم ،ونقشوا
اسم الخليفة العبَّاسى على نقودھم منذ منتصف القرن الخامس الھجري ،وبعد أن بسط
األميCCر يوسCCف سCCيادته علCCى األَ ْنCCدَ لُس طلCCب منCCه الفقھCCاء أن تكCCون واليتCCه مCCن الخليفCCة
لتجCCCب طاعتCCCه علCCCى الكافCCCة ،ونCCCزوالً عنCCCد رغبCCCتھم اتصCCCل بالخليفCCCة العبَّاسCCCى أحمCCCد
المستظھر با@ 512-487ھـ 1094 /م1118 -م وأرسل إليه بعثCة مCن عبCد  FبCن
وزودھا بھدية ثمينة ،وبكتاب يذكر فيه ما فCتح F
م َُحمَّد بن العربى اإلمام المعروفَّ ،
علCى يCCده مCCن الCCبالد فCCى المغCCرب واألَ ْنCCدَ لُس ،ومCCا أحCCرزه مCCن نصCCر للمسCCلمين ،وعCCزٍّ
لإلسالم ،ويطلب فى النھاية ً
تقليدا بواليCة الCبالد التCى بسCط نفCوذه عليھCا ،وأ َّدت البعثCة
مھمتھا بنجاح؛ َّ
فتلطفت فى القول ،وأحسنت اإلبالغ وعادت إلى المغرب بتقليد الخليفة
)(1
وعھده لألمير يوسف بن تاشفين الذى سُرَّ بذلك سرورً ا عظيمًا .
لقCCد كانCCت دولCCة المCCرابطين مCCن الناحيCCة العمليCCة تسCCتطيع أن تسCCتغنى عCCن الخالفCCة
العباسCCية الضCCعيفة ،حيCCث إن السCCلطان ال يملCCك مCCن السCCلطة إال اسCCمه ،بCCل كCCان األميCCر
صCھم علCى تنفيCذ
يوسف أكثر قوة منه؛ يملك ويحكم ،ولكن حبَّھم لشCريعة اإلسCالم وحر َ
أَحكام  Fفى أسوأ الظروف جعلھCم يتقيCدون بCذلك ،لقCد كانCت توجيھCات القCرآن الكCريم
فى وجوب لزوم الجماعة وذم ال َّتفرُّ ق واضحة المعالم بالنسبة إليھم ،ولقد كانت أحاديث
رسول  × Fفى ھذا المضمار ھى التى أرشدتھم لالنضمام للخالفة العباسية الضCعيفة،
s
u -A 5 B  q
 z$>0$ m
قCال تعCالى ?,- 5 _   4 .  4 ->N 6J -$ ->T:N;  A8 -7>F; #$1:
->T$>A 5 F> 7!^9! .   5 ; N0 5 B _ $ m
 :+ U -  A8- :4 ju $ 3+ 2
 ;$ ju $ 3, ; R    5u Z
] C$.J B 5آل
= _ 
b - f/  kN 5 B _ $ n
 e-  A8- :40$  $N> F ; 5 6? > ! s
 -Aعمران.[107-105:
لقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عبَّاس – رضى  FعنھمCا :-قولCه-7>F; #$1 :
 C->N 6J -$ ->T:N;  A8ونحو ھذا فى القرآن أمر  -Fجل ثناؤه -المCؤمنين بالجماعCة،
فنھCCCاھم عCCCن االخCCCتالف وال ُفرقCCCة ،وأخبCCCرھم إ َّنمCCCا ھلCCCك َمCCCن كCCCان قCCCبلھم بCCCالمراء،
والخصومات فى دين .(2)«F
واألحاديث فى ھذا الشأن كثيرة :فعن ابن عبَّاس – رضى  Fعنھما – قال :قCال
رسول َ » :× Fمن فارق الجماعة شبرً ا فكأ َّنما خلع ربقة اإلسالم من عنقه«).(3
وعن ابن عمر –رضى  Fعنھما – قال :سمعت رسول  × Fيقولَ » :من فارق
) (1دولة المرابطين ،ص ).(157
) (2جامع البيان )ج.(39/4
) (3البخاري ،فتح الباري ،ج ).(7/13
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الجماعة ،فإنه يموت مِيتة جاھليَّة« ).(1
والمراد بميتة الجاھلية -وھى بكسر الميم -حالة الموت كموت أھل الجاھلية علCى
ضالل ،وليس له إمام مطCاع ،أل َّنھCم كCانوا ال يعرفCون ذلCك ،ولCيس المCراد أنCه يمCوت
كافرً ا ،بل يموت عاصيًا ،لقد ذھب علمCاء المCرابطين إلCى أن الجماعCة المقصCودة فCى
الحديث جماعة المُسْ ِلمِين إذا اجتمعوا على أمير ،موافق للكتاب والسنة).(2
ھCCذا فCCى نظCCرى سCCبب دخCCول المCCرابطين تحCCت الخالفCCة العباسCCية ،وأمCCا مCCا ذكCCره
المؤرخون أن من أسباب ذلك بعدھم عن العبَّاسيين ،ولذلك كCانوا ال يخشCونھم خاصَّCة
بعد أن تطرَّ ق إليھم الفساد ،ودبَّ الضعف فيھم ،وھى ال تشكل أى خطر عليھم ،فCإ ِّنى
اسCCCتبعد ذلCCCك حيCCCث إن سياسCCCة قCCCادة المCCCرابطين تقCCCاد بالشCCCرع ،ولCCCيس العكCCCس ،فھCCCم
إسالميون سياسيون ،وليسوا سياسيين إسالميين فى عالقاتھم الخارجيَّة وشئون دولتھم
ال َّداخ ِليَّة وارتباطاتھم الدولية.

أوالً :الخطCCاب الCCذى رفعCCه الفقيCCه ابCCن العرب Cى إلCCى الخليفCCة المسCCتظھر بCCا@
512-487ھـ:

يلتمس فيه ً
تقليدا يخوِّ ل يوسف بن تاشفين حكCم بCالد المغCرب واألَ ْنCدَ لُس :بسCم F
الرحمن الرحيم عليه توكلي:
أسعد  Fالدنيا وأھلھا بدوام أنوار المواقف المقدسة النبوية اإلمامية المستظھرية،
وضاعف مددھا ،وال أرى المُسْ ِلمِين أمCدھا بغرائCب مجCد تبCدعھا ،وفCرائض تشCرعھا
الخالفة ،ومستأنف سCعود تحCرص جنابھCا ،وال زالCت األيCام التCى ھCى أليامھCا غCرر،
وفCCى إكليCCل الخالفCCة درر ،وللCCدھر تمCCائم ،وفCCى المحCCل غنCCائم ،والحمCCد @ الCCذى جعCCل
المواقف المقدسة النبوية اإلمامية المستظھرية شرائط السواد ،وخصَّھا بالمجد المؤثCل
ً
عمCادا ،وأوراھCا
المطول باالنتساب ،كابرً ا عن كابر إلى أعلى خندف) ،(3فھى أعالھا
فى مواقف الفضل ً
زنادا ،أرومة الرسالة وجرثومة الخالفة ،إليھا ينزع ھاشCم ،وعنھCا
أخذت المكارم ،مفاخر شھد لھا الكتاب المنزل ،وعھد بتخليدھا مخبرً ا عن الوحى فCى
آلCCه وعقبCCه النبCى المرسCCل ،قCCد آمنCCت بعصCCمة  FمCCن الغيCCر ،وتحققCCت أواخرھCCا علCCى
السCCنن أولھCCا فCCى ھدايCCة البشCCر بحسCCن السCCير ،أوزعنCCا  FالشCCكر علCCى مCCا مCCنَّ بCCه مCCن
توفيقنا للتمسك بعراھا الوثيقCة ،واإلھCداء بھCداھا إلCى واضCح الطريقCة ،فھCم فCى الِّ Cدين
أمتنا ،ويوم ال ِّدين وسليتنا ،استعملنا  Fمن طاعته وطCاعتھم بمCا يCؤدى إلCى مرضCاته
ومرضاتھم ،إنه المو ِّفق الھادى ال ربَّ غيرُ ه.
وإن الخادم باألدعية المتقبلة للمواقف المقدسة النبوية اإلمامية المستظھرية ،ألھمه
 Fمنھا لما يسمع فيرفع بمنه لما علم بموجب الشرع أن بيعة اإلمام العادل من أركان
الديانة ،ومما يتعين ما يحتمل من رعاية األمانة.
ً
معتقCدا أن عملCه
ھاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغCارب،
أفضل القرب والرغائب ،واحتمل برد الھواء وظمأ الھواجر ،واقتحم دون ذلك مسالك
) (1انظر :الشيخ األلباني رحمه  Fفى السلسلة الصحيحة )ج .(984 /
) (2انظر :وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق ،د .جمال أحمد ،ص ).(97
) (3خندف ھي امرأة إلياس بن معز أحد جدود العرب ،وفد عرف بنوه بھا :نھاية األرب فCى معرفCة أنسCاب
العرب ،ص ).(248
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بلغت فيھا القلوب الحنCاجر ،ولCم يثنCه بحCر يزخCر ،وال قفCر يCذعر ويحتسCب فCى ذلCك
أثره ،ويرجو أن يقبل  Fيوم الجزاء عثره ،إلى أن انتھى ھو وابنه إلى مدينCة السCالم
ير األيام ،عاصمة لمن التجأ إليه من مھتضمى األنام.
ال زالت محروسة من غِ َ
ولCم يCزل الخCادم باألدعيCCة المتقبلCة بحCول  Fيتو َّسCCل بھجرتCه ،ويتقCرَّ ب بخلCCوص
عالنيته وسريرته ،ويسأل تشريف رقاعه ،بمالحظاتھا ،وال َّنظCر مCن انقطاعCه ،رغبCة
فى الحظ الجسيم ،إلى أن وصCل إلCى المجلCس السCامى وخCدم البسCاط العCالي ،زاده F
تعظيمًا وتشCري ًفا ،وأنھCى أغCراض وفادتCه ومقاصCد إدارتCه ،فنفCذت األوامCر الشCريفة،
سموھا وتشريفھا ،واصطفى على الجميع ستر سلطانھا ،وكنف إحسانھا بقبول
أدام َّ F
وسائله ،وإلحاح مطالبه ،وإضافة اإلحسان عليه.
ولما بسط له فى األمل ،وكان ھو وابنه فى مح ِّل الكرامة والجذل ،بدأ بعرض مCا
ھCCو عليCCه ناصCCر الِّ Cدين ،وجCCامع كلمCCة المُسْ ِ Cلمِين ،القCCائم بCCدعوة موالنCCا أميCCر المCCؤمنين
صCCلوات  FعليCCه وعلCCى آبائCCه الطCCاھرين ،األميCCر أبCCو يعقCCوب يوسCCف بCCن تاشCCفين
المتحرك بالجھاد المتجھز إلى المُسْ ِلمِين باستئصال فئة العناد ،ولمة الفساد ،قام بدعوة
اإلمامCCة العباسCCية والنCCاس أشCCياع ،وقCCد غلCCب علCCيھم قCCوم دعCCوا إلCCى أنفسCCھم ليسCCوا مCCن
الCCرھط الكCCريم ،وال مCCن شCCعبة الطCCاھر الصCCميم ،فن َّبCCه جميCCع مCCن كCCان فCCى أفCCق قيامCCه
بالدعوة اإلمامية العباسية ،وقاتل َمن تو َّقف عنھا منذ أربعين عامًا إلى أن صار جميع
َمCCن فCCى جھCCة المغCCارب علCCى سCCعتھا وامتCCدادھا لCCه طاعCCة ،واجتمعCCت بحمCCد  FعلCCى
دعوته المو َّف َقة الجماعة ،فيخطب اآلن للخالفة ،بسط  Fأنوارھا ،وأعلى منارھا على
أكثر من ألفى منبر وخمسمائة منبر ،فإن طاعته ضاعفھا  FمCن أول بCالد اإلفCرنج -
استأصل  Fشأفتھم ،ودمَّر جملتھم  -إلى آخر بالد السCوس ممCا يلCى بCالد غانCة وھCى
بالد معادن الذھب ،والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة خمسCة أشCھر ،ولCه وقCائع
فى جميع أصناف الشرك من اإلفرنج وغيرھم قد فللت غربھم ،وقللت حزبھم ،وألفت
جموعه حCربھم ،وھCو مسCتمرٌّ علCى مجاھCدتھم ،ومضCايقتھم فCى كCل أفCق ،وعلCى كCل
الطCرق ،وقCد اسCCترجع كثيCرً ا مCن المعاقCCل التCى اسCتباحھا الCCروم مCن أمCور المُسْ ِ Cل ِمين،
وسبت أھلھا قبل حصول تلك الجھات فCى حكCم سCلطانه ،وكانCت ثغCور المُسْ ِ Cلمِين بھCا
مستضامة ،وقد أعادھا جده بحمد  Fإلى أولھا ،واحترمت لحرمة المُسْ ِلمِين واإلسCالم
ِّ
وعز سلطانه ،وھذا دأبه ،وھجيراه الذى ال عمل له سواه.
وعدة جيوشه إذا جمعھا لحركته ستون ألCف فCارس ،وكCان أملCه مواصCلة الخدمCة
والتشريف بإنھاء أعماله ،واإلعالم بمناقل أحواله وأفعاله ،وباحتماله على حماية ديCن
المُسْ ِلمِين ،وإقباله على مجاھدة المشركين ،إال أن الحائل المانع دون ذلك الشفاته ،ولم
ً
محافظCCا علCCى مCCا ھCCو عليCCه مCCن إقامCCة الCCدعوة السCCعيدة ،واالعتCCراف بجمCCل الCCنعم
يCCزل
الوافدة العديدة بفضل  ،Fولقد وصل إلى ديار المشرق فى ھذا العام قاضى من قضاة
المغرب يعرف بابن القاسم ،وذكر من حال ھذا األمير مCا يؤ ِّكCد مCا ذكرتCه ،ويؤيCد مCا
شرحته ،وأشاع القاضى المذكور ذلك بمكة ،وصل  Fتشريفھا وتعظيمھا ،وذكCر لCى
أن الروم على شفا جرف من تضييقه عليھم ،وحصاره لھم ،وقCد تكCرَّ ر إعCالم الخCادم
بذلك لما تلزمه مCن طاعCة أولCى األمCر السCيما ھCذا األميCر ،وقCد حظCى بفضCائل منھCا
ال ِّدين المتين ،والعدل المستبين ،وطاعCة اإلمCام ،وابتCدأ جھCاده بالمحاربCة علCى إظھCار
دعوته ،وجميع المُسْ ِلمِين على طاعته واالرتبCاط بحمايCة ثغCور المُسْ ِ Cلمِين ،وھCو ممCن
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يقسم بالسوية ،ويعدل فى الرعية ،و Fما فى طاعته مع سعتھا دان منه ،وال ناء عنCه
من البالد ما يجرى فيCه علCى أحCد مCن المُسْ ِ Cلمِين رسCم مكCس ،وسCبل المُسْ ِ Cلمِين آمنCة،
ونقCCوده مCCن الCCذھب والفضCCة سCCليمة مCCن الشCCرب ،مطCCرزة باسCCم الخالفCCة ،ضCCاعف F
تعظيمھا وجاللھا.
ھCCذه حقيقCCة حا ِلCCه ،و FيعلCCم أن Cى مCCا أسCCھبت وال لغCCوت ،بCCل لعل Cى قCCد أغفلCCت أو
صCCرت ،ولموالنCCا أميCCر المCCؤمنين المسCCتظھر بCCا@ ،صCCلوات  FعليCCه وعلCCى آبائCCه
ق َّ
الطCاھرين ،والطCول العمCCيم فCى األمCCر ،تشCريفه بقبCول تأميلCCه ،وفCى اإلشCCارة إليCه بمCCا
يقوى أمره ،ويشد أزره ،ويؤيد سلطانه ،ويعلى شCأنه ،مجريًCا لCه علCى السCنن الكCريم،
الطCCول العمCCيم ،فCCو FمCCا فCCى األمCCراء وال فCCى شCCيع النصCCحاء األوليCCاء مCCن يجCCوز فCCى
الوالء وصحة االنتماء سبقه ،وال يلبس من النصيحة من الخالفة المقدسة المبنية على
طريق النبوية ،ما يصل يده ويقوى أيده ويشد عضده بمنه وطوله.
وضراعة الخادم باألدعية المتقبلة لنفسه والبنه المسترق القن بعد االمتنان بإباحة
الصCCدر لھمCCا إلCCى الCCوطن ،فقCCد بعCCد عنCCه سCCبعة أعCCوام ،وأقامCCا فCCى الجنCCاب المخضCCب
الظليل ،والكنف الرحب المأھول مدة عامين ،يستدرَّ ان النعم الحافلCة جمCالً بعCد جمCل،
ويكرعان فى المشارب الجمة العذبة علالً بعCد نھCل ،فللCه الھCام الشCريفة التCى مسCحت
على شكيتھا من عدوان األيام بيد شيم الكرام ،فأزاحت عنھما جميع الشاكيات واآلالم.
 .ال أعدم  FموالنCا اإلمCام المسCتظھر بCا@ أميCر المCؤمنين ،صCلوات  FعليCه وعلCى
آبائه المنتخبين مبرة تتضاعف بھا المعالي ،وسعادة تحرز أسنى اآلمال ،وكفاية يستم ُّد
الجواد ،وك ُّل خير من
بھا حرية األيام والليالي ،فذلك بيده وغيره معجزة ،وھو المنعم َّ
طوله مستفاد ،ال شCريك لCه ،وال توفيCق إال بCه والحمCد @ حCق حمCده ،وصCلواته علCى
سيد المرسلين رسCوله وعبCده وعلCى آلCه الطيبCين ،وعترتCه المنتخبCين الراشCدين ،آبCاء
أميCCCر المCCCؤمنين صCCCلوات  FعلCCCيھم أجمعCCCين إلCCCى يCCCوم الِّ CCCدين ،وحسCCCبى  FونعCCCم
الوكيل«).(1
إذا تأمَّلنCCا فCCى الرسCCالة المCCذكورة فإنھCا تCCدلُّنا علCCى طCCابع رسCCائل الحُ َّكCCام فCCى فتCCرة
المرابطين ،وتدلنا على حسن اختيCار دولCة المCرابطين لممثليھCا عنCد الخالفCة العباسCية
حيث إ َّنھا اختارت عالمًا فقيھًCا ذا درايCة وخبCرة كبيCرة فCى مخاطبCة الحُ َّكCام والخلفCاء،
وبذلك نجحت تلك الوفادة وحققت أھدافھا ،ورجعت تحمل معھا ثمارھا.

ثان ًيا :رد الخالفة العباسية على طلب دولة المرابطين:
ك أن الخالفCCة العباسCCية دخلھCCا سCCرور عظCCيم ،وكسCCبت مكسCبًا معنو ًيCCا كبيCCرً ا،
الشَّ C
ولذلك حرص الخليفة على أن يرد بنفسCه علCى خطCاب ابCن تاشCفين حيCث كتCب سCبعة
وثالثCCين سCCطرً ا جCCاء فيھCCا» :عرضCCت ھCCذه القصCCة بمفCCاوز العCCز والعصCCمة ،ومواقCCف
اإلمامة المطھرة المكرمة ،زاد  Fجاللھا ،وسبوغ ظاللھا ،فخرجت المراسم الشCريفة
بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCأن
ذلCCك الCCولى الCCذى أضCCحى بحبCCل اإلخCCالص معتصCCمًا ،ولشCCرطه ملتزمًCCا ،وإلCCى أداء
فروضه مساب ًقا ،وكل فعله فيما ھو بصدده للتوفيق مCن الCوالء ،طويCل نجCاده ،إذ كCان
َمن غدا بال ِّدين تمسكه ،وفى الذيادة عنه مسلكه ،حقي ًقا بأن يستتب صالح النظCام علCى
) (1دراسات فى تاريخ المغرب واألندلس ،د .أحمد العبادي ،ص ).(476

111

يده ،ويستشف من يومه حسن العقبى فى َمن يليه من الكفار ،وإتيان مCا يقضCى علCيھم
باالجتياح والبوار ،اتباعه لقوله تعالى] C! 8NF> -  4 5>F7>   A8- -> ;T1:التوبة.[123 :
فھذا ھو الواجب اعتماده الذى يقوم به الشرع ،وأن يؤلف شمل َمن فى جملته من
األنجاد على الطاعة اإلمامية التى ھCى العCروة الCوثقى والCذخر األبقCى واسCتقراه قولCه
= ]U:- - 0$
تعالى العمل ،والبCدار إلCى التشCبتث بسCببه - - 0 -?4 @  A8- B30 1 :
] C5 F> ? 4 ! 4 S- k$>0$النساء.[59:
وليكن دأبه الجھاد فيما يكسب عند  FالزلفCى ،ويمنحCه مCن رضCاه القسCم األكمCل
B?  0   3+ ;  U 4 n
  4$ -%e
& 
 34 L  J  4 n
  :4 M
L N 7  > . l
األوفCى! ; R  1 :
] C-%.  -%.4 0  ? $آل عمران.[30:
وأن يختص رافعھا وولده باإلرعاء الذى يضفو عليھما برده ،ويصفو لھما ورده،
وليظھCCر عليھمCCا مCCن المھCCاجرة جميCCل األثCCر ،ويCCؤول أمرھمCCا فيمCCا يرجCCو أ َّنھمCCا إلCCى
اسCتقامة النظCام وضِّ Cم النشCر ،فليقابCل األمCر األسCنى فCى ذلCك بامتثCال واحتCذاء مطCاع
المثCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCال  -إن
شاء .(1)«-F
لقد استطاعت دولة المرابطين أن تكون ً
سندا قويًا معنويًا للخالفة العباسية السُّنيَّة،
وبذلك تكون ن َّفذت أوامر ربھا ،واسترشدت بتوجيھات نبيھا ،فأصCابھا بركCة ذلCك مCن
سمعتھا العالمية فى ديار المُسْ ِلمِين ،وأصبحت جزءًا من الخالفة العباسية التCى اكتفCت
منھا بالطاعة المعنوية ،وبذلك تحصل أمراء المرابطين من اعتراف الخالفة العباسCية
Cادا راسً C
بCCدولتھم ،حيCCث إن المCCرابطين كCCانوا يعتقCCدون اعتقً C
Cخا أنCCه لCCن يعتبCCر ملكھCCم
مشروعً ا إال إذا باركته اإلمامة القرشية العباسية.
واختلف المؤرِّ خون فCى زمCن اتصCال المCرابطين بالخالفCة العباسCية :فCابن األثيCر
يقCCول :إن أول اتصCCال بCCين المCCرابطين والعبَّاسCCيين قCCد حCCدث عقCCب انتصCCار ِّ
الزال َقCCة،
واسCCتيالء يوسCCف علCى األَ ْنCCدَ لُس ،ويتفCCق مCCع ابCCن األثيCCر فCCى ھCCذا الCCرأى كٌّ Cل مCCن ابCCن
خلدون ،والقلقشندي ،والذھبي).(2
وأنا أميل إلى أن اتصال المرابطين كان قبل ذلك بكثير حيث إن واضع الخطCوط
العريضة لدولة المرابطين الفقيه »أبو عمران الفاسى القيرواني« مِن أتباع العباسCية،
وك ُّ Cل الفقھCCاء الCCذين مCCن مدرسCCته ُسCCنيُّون مCCالكيُّون ،وبCCذلك يكCCون زعمCCاء المCCرابطين
ساروا على نفس التعاليم السُّنيَّة المالكية.
ونجد أن نقود المرابطين قد نقش عليھا أسماء الخلفاء العبَّاسيين منذ عام 450ھـ،
أى منذ عھد األمير أبى بكر بن عمران ،وظ َّل اسم الخليفة العبَّاسى يذكر مقرو ًنا باسم
أبى بكر بن عمران إلى أن تCوفى فCى عCام 480ھCـ ،وخلفCه يوسCف بCن تاشCفين فCذكر
اسمه على السكة مع اسم الخليفة العبَّاسي ،وھذا يدل على صلة المرابطين بالعبَّاسCيين
قبCCل ِّ
ك أن كتابCCة اسCCم الخليفCCة علCCى عملCCة المCCرابطين تCCم بعCCد اتصCCالھم
الزال َقCCة ،وال شَّ C
) (1دراسات فى تاريخ المغرب ،ص ).(478
) (2تاريخ المغرب واألندلس ،د .حمدي عبد المنعم ،ص ).(237
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ً
وتقليدا بواليتھم).(1
بالخليفة الع َّباسي ،وبعد أن تل َّقوا منه إجابة بقبول طاعتھم،
***

) (1المصدر السابق ،ص ).(236
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المبحث الرابع
عالقة األمير يوسف مع بنى حماد
حرص األمير يوسف على عالقة حسCن الجCوار مCع دولCة بنCى َحمَّCاد الصCنھاجية
الحمَّاديون يتحينون الفرصCة لضCم أطCراف
التى تقع فى شرق دولة المرابطين ،وكان َ
َ
ُ
ْ
من مملكة المرابطين ،وت َّم لھم ذلك عندما عبر األميCر يوسCف األنCدَ لس عCام 479ھCـ،
فتحالفوا مع عرب بنى ھالل؛ وغزوا المغرب األوسCط ؛وعCادوا إلCى بالدھCم محملCين
بالغنCائم ،وسCCكت يوسCف عCCن االنتقCام مCCنھم ،وصCCالحھم ،ولCم يرغCCب فCى الCCدخول فCCى
ً
وحفظا لشوكتھم وقوتھم.
حرب معھم مع وجود أسبابھا حق ًنا لدماء المُسْ ِلمِين
الحمَّادى فى عام 481ھCـ ،بعCث األميCر يوسCف
وعندما ُتوفى الناصر بن علناس َ
بكتاب تعزية إلى ولده وخليفته المنصور ،مما يدل على نيَّات يوسف السلمية تجاه بنى
َحمَّاد ،واستمرَّ ت حالة السلم بين الفريقين أكثر من عشر سنوات ،ثم نشب خالف بCين
والى تلمسان المرابطCى تاشCفين بCن تنغميCر وحُ َّكCام بنCى َحمَّCاد ،فھCاجم األميCر تاشCفين
بدون إذن مCن األميCر يوسCف ،واشCت َّد الصِّCراع بCين الطCرفين ،وتCدخل األميCر يوسCف
واسCCتطاع بحكمتCCه وسياسCCته أن يحقCCن دمCCاء المُسْ ِ Cلمِين ،وعCCزل حCCاكم تلمسCCان تاشCCفين
وعيَّن مكانه األمير مزدلي ،وبعد أن ضم األمير يوسف األَ ْندَ لُس أضحت مملكة بجاية
ً
مالذا للفارِّ ين من األَ ْندَ لُس ،ومع ذلك لCم يحCرك األميCر يوسCف سCاك ًنا تجCاه عمCل بنCى
)(1
َحمَّاد ،وبقى األمر كذلك حتى وفاته .
الحمَّاديين أثر فى تخفيف الصراع مع المرابطين،
لقد كان للتوجه السنى فى دولة َ
الحمَّCاديين أن
كما إن لصلة القرابة الصنھاجية سب ًبا آخر ،وإال ما كانت تسCتطيع دولCة َ
الحمَّاديين كانت من األسباب
تقاوم جيوش المرابطين الفتية ،وفى نظرى إن بقاء دولة َ
ً
التى أضعفت الدولة الزيرية والصنھاجية ،وسCببت تCوترً ا وارتباكCا لدولCة المCرابطين،
ولCCCو ضCCCمت لدولCCCة المCCCرابطين لكCCCان أفيCCCد لإلسCCCالم والمُسْ ِ CCCلمِين وللمغCCCرب األوسCCCط
واألقصى.

* **

المبحث الخامس
عالقة المرابطين مع ملوك الطوائف
مCCرَّ ت عالقCCة المCCرابطين مCCع ملCCوك الطوائCCف بمراحCCل متعCCددة ،وھCCي :المسCCالمة،
التحالف ،القتال.

أوالً :مرحلة المسالمة:

لمَّا وصلت دولة المرابطين ذروة قوتھا وحطCت بجيوشCھا وأسCاطيلھا علCى سCھل
البحر المتوسط ارتعد ملوك الطوائف ،وأصابھم الخوف وركبھم الھ ُّم ،وأصCبحوا بCين
قبضتين قويتين :بCين النصCارى الCذين يمكCن مCداراتھم بCاألموال والتنCازل عCن بعCض
) (1دولة المرابطين ،ص ).(158
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الحصون ،وبين المرابطين الذى عرفوا بجھادھم واستعالئھم على متاع الدنيا ،وحبِّھم
للشھادة ،ورفع المظالم عن العباد ،وقد وصلھم ظلم ملوك األَ ْندَ لُس ،وقCد اشCتھر جنCود
المرابطين بصيت عظيم فى تحقيق النصر فى المعCارك ،وبCأس شCديد فCى القتCال ممCا
أدخل الرعب فى قلوب ملوك الطوائف ،فعقدوا اجتماعً ا للتشاور فى أمر الخطر القادم
من الجنوب ،واستقرَّ رأيھم أن يكتبوا لألمير يوسف يسألونه اإلعCراض عCنھم ،وأ َّنھCم
تحت طاعته ،وھذا نص الكتاب:
»أما بعد ،فإ َّنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ،ولم تنسب إلى عجز ،وإن أجبنا
داعيك نسبنا إلى عقCل ولCم ننسCب إلCى وھCن ،وقCد اخترنCا ألنفسCنا أجمCل نسCبنا فCاختر
لنفسك أكرم نسCبتك ،فإ َّنCك بالمحCل الCذى ال يجCب أن ُتسَ Cبق فيCه إلCى مكرمCة ،وإن فCى
استبقائك ذوى البيوت ما شئت من دوام ألمرك وثبوت والسالم«).(1
وأرسلوا مع حامل الكتاب ھدايا وتح ًفا نفيسة.
وبعد أن تشاور األمير يوسف مع مستشاريه رأى إن يسالمھم ويرضى بما ق َّدموا
له من طاعة ،ور َّد عليھم بھذا الكتاب جاء فيه:
»بسم  Fالرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين سالم عليكم ورحمة  Fوبركاته،
تحية من سالمكم وسلم عليكم ،وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم ،وإ َّنكCم ممCا فCى
أيديكم مCن الملCك فCى أوسCع إباحCة مخصوصCين منCا أكCرم إيثCار وسCماحة ،فاسCتديموا
وفاءنCCا بوفCCائكم ،واستصCCلحوا إخاءنCCا بإصCCالح إخCCائكم ،و Fول Cى التوفيCCق لنCCا ولكCCم
والسالم«.
وقد قرن األمير يوسف الكتاب بالتحف وبCدرق اللمCط التCى ال توجCد إال فCى ديCار
وتقCوت نفوسCھم علCى
المرابطين ،ولما وصل كتابه إلى ملوك الطوائف فرحوا بCذلك،
َّ
قتال اإلسبان ،وأحب أھل األَ ْندَ لُس دولة المرابطين حُ َّكامھم ومحكوميھم).(2

ثان ًيا :مرحلة التحالف:

وبعد سقوط ُ
ط َليْطِ َلة فى يد اإلسبان النصارى عام478ھـ اضطرَّ ملوك الطوائCف
أن يطلبوا النجدة من األميCر يوسCف الCذى لبCى نCداءھم ،وكCان سCببًا فCى إيقCاف زحCف
النصارى على ممالك األَ ْندَ لُس ،وانتصر على ألفونسو فى معركة ِّ
الزال َقة المشھورة.
وبعد أن احتك األمير يوسف بملوك الطوائف ،ووقف على خيانتھم وتحCالفھم مCع
النصارى ،واتصالھم بأعداء المُسْ ِلمِين انتقلت العالقة من التحالف إلى العداوة.

ثا ًلثا :مرحلة العداوة:

ْ
Cتعرت نCCار الحCCرب بCCين المCCرابطين وملCCوك الطوائCCف انتھCCت بضCCم كCCل
حيCCث اسC
َ
ُ
ممالك األَ ْندَ لُس لدولة المرابطين إال َسرْ قسْ طة التى حكمھا أحمد بCن ھCود ،والCذى كCان
كالشوكة فى حلق النصارى ،فقد قاومھم زم ًنا طويالً ،وتراجع النصارى أمCام صCمود
بن Cى ھCCود البطCCولي ،وأظھCCر بنCCو ھCCود مقCCدرة فائقCCة علCCى قتCCال النصCCارى ممCCا جعCCل
َّ
وتوطدت العالقة الوديَّة بين األمير يوسCف واألميCر أحمCد بCن
المرابطين يحترمونھم،
) (1دولة المرابطين ،ص ).(159
) (2دولة المرابطين ،ص ).(160
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ھود الذى كان وفيًا فCى عھCوده ،ومخلصً Cا فCى جھCاده ،وحريصً Cا علCى أ َّمتِCه ،ورضCى
المرابطون ببقاء أحمد بن ھود حاكمًا تابعً Cا لھCم ،بCذلك أصCبحت األَ ْنCدَ لُس واليCة تابعCة
لدولCة المCرابطين ،وتCوارت العناصCر والزعامCCات الھزيلCة وانھCار سCلطان العصCCبيات
الطائفية ).(1

***

) (1انظر  :األندلس فى عصر المرابطين ،ص ).(112
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المبحث السادس
عالقة المرابطين مع اإلسبان والنصارى
كانت عالقة المرابطين مع نصCارى اإلسCبان عدائيCة بصCورة دائمCة إذ لCم
يتخللھCCCا أى اتصCCCال وديٍّ خصوصً CCCا فCCCى زمCCCن األميCCCر يوسCCCف بCCCن تاشCCCفين،
واالتصال الوحيد الذى حدث عن طريق الرسائل بين األمير يوسف وألفونسو
أثنCCاء قيCCام ھCCذا األخيCCر بحملتCCه العدائيCCة علCCى مملكCCة المُعْ َت ِمCCد ،ووصCCوله إلCCى
ً
ً
ووعيCدا،
تھديCدا
مضيق جبل طارق إذ أرسل إلى األمير يوسف رسالة تفيض
ويCCذكر فيھCCا حالCCة ملCCوك الطوائCCف ،وكCCان جCCواب األميCCر يوسCCف مختصCCرً ا:
الجواب ما ترى ال ما تسمع -إن شاء  - Fتعالى -وأردف:
)(1
وال رسل إال الخميس العرمرم
وال كتب إال المشرفية والقنا
واستمرَّ جھاد المرابطين للنصارى الCذين امتنعCوا عCن دخCول اإلسCالم ،ورفضCوا
دفع الجزية ،وحملوا السيف ضCد المُسْ ِ Cلمِين ،أمَّCا الCذين دفعCوا الجزيCة ،وعاشCوا داخCل
دولة المرابطين؛ فكانت أَحكام اإلسالم فى أھل ِّ
الذمَّة تحفھم وتحفظ حقوقھم.

أوالً :عاملتھم دولة المرابطين معاملة أھل الذمة:

فكانت عليھم واجبات فى دولة المُسْ ِلمِين منھا:
 -1التزام الجزية ،وإجراء أَحكام أھل ِّ
الذمَّة عليھم.
 -2تCCرك مCCا فيCCه ضCCرر علCCى المُسْ ِ Cل ِمين فCCى أنفسCCھم وأمCCوالھم؛ كالتعCCدى علCCى
المُسْ ِلمِين بضرب أو نھب.
 -3تحاشى ما فيه غضاضة على المُسْ ِلمِين ،كذكر اإلسالم أو القرآن أو الرسCول
× بما ال ينبغي.
 -4تج ُّنب ما فيه إظھار منكر ،كشرب الخمر فى األماكن العامة للمُسْ ِلمِين.
 -5التم ُّيCCز عCCن المُسْ ِ Cلمِين بعالمCCة خاصCCة يُعرفCCون بھCCا ،كCCأن تكCCون فCCى اللبCCاس
أو غيره).(2

ثان ًيا :حقوقھم فى دولة المسلمِين:
)(3

الكف عنھم والحماية لھم ،ليكونCوا بCالكف آمنCين ،وبالحمايCة محروسCين  .روى
نافع عن ابن عمCر قCال» :احفظCونى فCى ذمتCي«) (4واألَحكCام فيمCا يتعلCق بأھCل ِّ
الذمَّCة
كثيرة يرجع إليھا فى كتب الفقه المختصة.

***
) (1دولة المرابطين ،ص ).(66
) (2انظر المغني :البن قدامة) ،ج.(618-606/10
) (3األحكام السلطانية للماوردي ،ص ).(143
) (4المصدر السابق نفسه.
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الفصل الرابع

سياسة المرابطين فى دولتھم المجيدة
المبحث األول
نظم الحكم واإلدارة فى دولة المرابطين
أوال :النظام اإلدارى:
 -نظام إمارة المسلمين:
كان النظام السائد فى إمارة المُسْ ِلمِين عنCد المCرابطين يعتمCد علCى اختيCار األميCر
وفق فقه الشورى ،وكانوا حريصين على تطبيق قول  Fتعالى5 B!   -l6U -  A8-1 :
] C>N? 5 _ ?T I  :4$ 5 B ?  Gw 5 _  4 0$ *):Y- -4T0$الشورى.[38 :
وكCCان زعمCCاء المCCرابطين يتشCCاورون فCCى الوسCCائل التCى تعCCين علCCى تمكCCين الحCCق
وإظھCCار الصCCواب ،ونشCCر الصCCالح بCCين العبCCاد ،واقتCCدوا بCCالقرآن الكCCريم فCCى توجيھCCه
] C! 4 S- k 5آل عمران.[159:
  ?  _  $! w$ 5 B   NW6U -$ 5 B
للرسول ×   1 :
»أى ال يصCCدنك مCCا كCCان مCCنھم مCCن خطCCأ رأيھCCم فيمCCا بCCدا مCCنھم يCCوم أحCCد عCCن أن
تسCCتعين بCCرأيھم فCCى مواقCCع أخCCرى ،فإ َّنمCCا كCCان قCCد حصCCل فلتCCة ُتغفCCر وعثCCرة ُتقCCال،
وشاورھم فى أمر الحرب وأمثاله مما يجرى فيه المشاورة«).(1
وقCCد دلَّCCت اآليCCة علCCى أن الشCCورى قCCد أمCCر بھCCا الرسCCول × فCCى مھمCCات األمCCة
ومصالحھا كالحرب ونحوھا ،وذلك فى غير أمر التشريع ،ألن أمCر التشCريع إن كCان
فيه وحى فال محيد عنه ،وھى توجيه لكل والة األمر بعده أن يشاوروا عن أمر الِّ Cدين
والCCدنيا ،ومCCا لCCيس فيCCه نCCصٌّ واضCCح ،وھ Cى تشCCمل ھنCCا المشCCاورة فCCى شCCئون األمCCة
ومصالحھا).(2
وكCCان مCCذھبھم فCCى الشCCورى مCCذھب المالكيCCة ولCCيس الخصCCوص ،قCCال ابCCن خCCويز
منداد» :واجب علCى الCوالة مشCاورة العلمCاء فيمCا ال يعلمCون ،وفيمCا يشCكل مCن أمCور
ال ِّ Cدين ،ووجCCوه الجCCيش فيمCCا يتعلCCق بCCالحرب ،ووجCCوه النCCاس فيمCCا يتعلCCق بالمصCCالح،
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البالد وعمارتھا«).(3
وأشار ابن العربى إلCى وجوبھCا بأنھCا سCبب الصCواب ،فقCال» :والشCورى مسCبار
العقل وسبب الصواب« ،ويشير إلى أننا مأمورون بتحرى الصواب فى مصالح األمة
وما يتوقف عليه الواجب فھو واجب).(4
) (1انظر :تفسير أبي السعود) ،ج.(558/1
) (2انظر  :تفسير القرطبي) ،ج.(205/4
) (3تفسير القرطبي) ،ج.(205/4
) (4ابن العربي.
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ويذھب ابن عطية أيضً ا إلى الوجوب ،بل يؤكCد ھCذا الوجCوب فيقCول» :الشCورى
من قواعد الشريعة وعزائم األَحكام ،ومن ال يستشير أھل العلم فعزله واجب ،وھذا ما
ال اختالف فيه«).(1
لقد كان نظام الشورى ھو األساس الذى اعتمده المرابطون فCى نظCام حكمھCم فCى
بداية دولة المCرابطين قبCل يوسCف بCن تاشCفين ،فقCد كCان المرابطCون يختCارون بكامCل
الحرية رئيسھم الذى يتم تعيينه بعCد عقCد مجلCس مCن زعمCاء القبائCل والCوالة والعلمCاء
والفقھاء يشارك فيه شيوخ المرابطين وأعيانھم ،بھCذه الطريقCة تCم اختيCار عبCد  FبCن
ياسين ،الذى لم يحرص على استمرار اإلمارة فى أسرته ،كما أنه لم يباشر أى ضغط
على المرابطين فى اختيار يحيCى بCن عمCر ثCم أبCى بكCر بCن عمCر ،بCل كانCت وصCيته
األخيرة للمرابطين قوله» :إياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة ،فإن  Fيؤتى ملكه
من يشاء ،ويستخلف فى أرضه من أحCب مCن عبCاده ،ولقCد ذھبCت عCنكم فCانظروا مCن
تقدمونه منكم ،يقوم بأمركم ويقود جيوشكم ،ويغزو عدوكم ،ويقسم بينكم فيئكم ،ويأخذ
زكاتكم وأعشاركم«).(2
ومن ھذه الوصية يتبين أن الزعيم األول للمرابطين ،لم يكCن يCرى طريقCة الحكCم
الCCوراثي ،أمCCا يوسCCف بCCن تاشCCفين فقCCد كCCان يخشCCى أن يعCCود األمCCر فوضCCى بعCCده وأن
ً
جاھCدا علCى تبيلغھCا زھCاء
تنفصم عرى ھذه الوحCدة ،وتنتھCى ھCذه الCدعوة التCى عمCل
نصف قرن ،لذلك رأى يوسف أن ي َُعيّن واليًا للعھCد يسCتخلفه بعCد موتCه ،وھكCذا حCدث
انحراف فى اختيار الحاكم عنCد المCرابطين مCن الشCورى إلCى النظCام الCوراثى منCذ أن
اختار يوسف بن تاشفين ابنه عليًا واليًا لوالية العھد ،وكان اجتھاد يوسCف بCن تاشCفين
فى ھذا التعديل الخطير يعتمد على رأيCه أن اجتھCاده ذلCك يحفCظ وحCدة بCالده ودولتCه،
ويقضى على التنافس من أجل الحكم ورأى مصلحة بالده وشعبه تقتضى اختيار ابنه.
كان من الطبيعى أن يمھِّCد لفكرتCه فCى اختيCار ولCى العھCد ،ولCذلك شCاور كCل َمCن
يھمه األمر حول ھذا االختيار ،ولھذا بادر بمشاورة الفقھاء والقضCاة وزعمCاء القبائCل
وأفراد األسرة المرابطية وكبCار رجCال الدولCة فCى سCنة 495ھCـ 1101 /م ،وناقشCھم
فى المبررات التى دفعته إلى اختياره ،فوافقه الجميع على ما اعتزم عليCه ،وعلCى أثCر
ذلCCك قCCرئ مرسCCوم البيعCCة الCCذى يتضCCمن األسCCباب الت Cى حملتCCه علCCى ھCCذا االختيCCار،
والشروط الواجب توافرھا فيه ،والمبادئ التى ينبغى أن يسCير عليھCا ،وھCذا المرسCوم
كتبCCه الCCوزير الفقيCCه أبCCو م َُح َّمCCد بCCن عبCCد الغفCCور ،وكCCان مCCن أعCCالم البالغCCة فCCى ذلCCك
العصر«).(3
ونستخلص من نص الوثيقة التى ذكرتھا فيما مضى :أن يوسCف بCن تاشCفين اتبCع
مبدأين فى اختياره ولده أبا الحسن عل ًيا وليًا لعھده.

أولھما :مبدأ االختيار:
فقد أشارت الوثيقة التى ذكرتھا إلى أن يوسCف قCد اختCار مِCن بCين أوالده َمCن ھCو
أصCلح لقيCادة تلCCك الدولCة المتراميCCة األطCراف» :فوجCد ابنCCه األميCر األجCCل أبCا الحسCCن
) (1ابن أبي زرع القرطاس ،ص ).(90
) (2المرجع السابق.
) (3انظر  :الحلل الموشية ،ص ).(57-56
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ً
ً
اعتزازا ،فاستنابه فيمCا
واھتزازا ،وأكرمھا سجية وأنفسھا
أكثرھا ارتياحً ا إلى المعالى
)(1
استرعى ودعاه لما كان إليه دعا« .

ثانيھما :مبدأ الشورى:
فقCCد أخCCذ يوسCCف بCCه ،وتم َّسCCك بمCCا جCCاء فCCى القCCرآن الكCCريم ،ومCCا جCاء علCCى لسCCان
نبيه ×  ،وما سار عليه الخلفاء الراشCدون» :ودعCاه لمCا كCان إليCه دعCا ،بعCد استشCارة
أھل الرأى على القرب والنأي«).(2
كما أشار مرسوم البيعة إلى أ َّنھا كانت مشروطة ببعض الشروط اشترطھا األمير
يوسف على ابنه ،وأھم تلك الشروط التمسك بالمبادئ التى دعا إليھا اإلمام عبد  Fبن
ياسCCين مCCن إعCCالن الجھCCاد علCCى أعCCداء اإلسCCالم ،واحتCCرام الفقھCCاء والقضCCاة والعلمCCاء،
والعمل على إقامة العدل بين الرعية ،باإلضافة إلى بعض األمور التى تتعلق بضCمان
أمن الدولة من وضع سبعة عشر ألف فارس باألَ ْنCدَ لُس موزعCة علCى أقطCار معلومCة،
يكون منھا بإشبيلية سبعة آالف فارس وبقرطبCة ألCف فCارس وبCاقى العCدد علCى ثغCور
المُسْ ِلمِين َّ
للذب والمرابطة فى الحصون المعاينة للعدو).(3
وفCCى عCCام 496ھCCـ دخCCل يوسCCف بCCن تاشCCفين قرطبCCة ،وجمCCع كبCCار رجCCال الدولCCة
وأمراء لمتونة أشياخ البالد ،وقادة الرأى والفقھاء والعلماء والقضاة ،وتال علCيھم عقCد
البيعة البنه على الذى سبقت اإلشارة إليه ،وضمنه األسباب التى حملته علCى اختيCاره
ول ًيCCا للعھCCد ،ثCCم أخCCذ البيعCCة لCCه مCCن جميCCع الحاضCCرين ،وأقسCCم ھCCؤالء يمCCين الطاعCCة
والوالء ،ثم و َّقعوا على عقد البيعة ،وقام على أثر ذلك ،فأقسم أمام الحاضرين بCالتزام
اسة التى رسمھا أبوه ،ثم أشھد الكتاب وو َّقع على الوثيقة).(4
شروط العقد وترسم ال ِّس َي َ

أ -وفاة األمير يوسف:
ثم عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب ،حيث مرض مرضه األخيCر الCذى اسCتمرَّ
زھاء عامين وشھرين ،وانتھى بوفاته عن مائCة عCام حافلCة بالجھCاد والCدعوة وإعCزاز
دين  ،Fوكانت سنة وفاته  500ھـ  2 /سبتمبر 1106م وكان ولى العھد يقوم أثنCاء
مرض أبيه بتصريف أمور الحكCم نيابCة عCن أبيCه ،ونجCح نجاحً Cا كبيCرً ا فCى إدارة د َّفCة
الحكم لدولة المرابطين ،وكانت آخر وصية من يوسف البنه فى مستھ ِّل سنة 500ھـ،
أن أوصى ولده وولى عھده بعده أبا الحسن عل ًّيا بثالث وصايا أولھCا» :أال يھCيج أھCل
جبCCل درن و َمCCن وراءه مCCن المصCCامدة وأھCCل القبلCCة« والثاني Cة» :أن يھCCادن بن Cى ھCCود
باألَ ْندَ لُس ،وأن يتركھم حائلين بينه وبين الروم« والثالثة» :يقبل ِم َّمن أحسن مCن أھCل
قرطبة ويتجاوز عن مسيئھم«).(5

ب -لقب أمير المسلمين:
كCCان زعمCCاء المCCرابطين يطلقCCون علCCى أنفسCCھم لقCCب األمCCراء ،وظCCل المرابط Cون
يطلقون لقCب األميCر علCى كCل زعCيم يتCولى أمCرھم ابتCدا ًء مCن عھCد أميCر لمتونCة أبCى
) (1المرجع السابق نفسه.
) (2المرجع السابق نفسه.
) (3تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(251
) (4المصدر السابق نفسه.
) (5ابن أبي زرع ،ص ).(103
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زكريا يحيى بن عمر اللمتوني ،فتل َّقب به يحيى كما تل َّقب بCه أخCوه أبCو بكCر بCن عمCر
بعد وفاته ،وعندما تولَّى يوسف بن تاشفين زعامة المرابطين منذ 464ھـ ،ظ َّل يتلقب
ً
شCھيدا فCى إحCدى المعCارك فCى سCنة 480ھCـ /
باإلمارة إلى سقوط أبى بكر ابن عمCر
1087م ،وعندئ ٍذ أصبح يوسف الزعيم األوحد للمرابطين ،واجتمع إليCه أشCياخ قبيلتCه
وعرضCCوا عليCCه أن يتل َّقCCب بCCأمير المCCؤمنين ،إلن حَّ C
Cق َ◌ه أكبCCر مCCن أن يُل َّقCCب بCCاألمير
فرفض ذلك قCائالً» :حاشCا أن أسCمى بھCذا االسCم ،إنمCا يتسCمى بCه خلفCاء بنCى العبَّCاس
لكونھم من تلك الساللة الكريمة وأنا رجلھم والقائم بدعوتھم«) ،(1ولك َّنھم قالوا له :إنCه
البCCد لCCه مCCن اسCCم يمتCCاز بCCه علCCى سCCائر األمCCراء واقترحCCوا عليCCه لقCCب أميCCر المُسْ ِ Cلمِين
وناصCر الِّ Cدين ،وأصCبح العمCل جاريًCا بCه عنCد سCائر المCرابطين ،وقCد صCدرت الكتCCب
تحمل ھذا اللقب بعد وفاة أبى بكCر بCن عمCر علCى القCول األرجCح ،وھCذا نCص الكتCاب
الذى أرسله إلCى الCوالة والقCادة والعلمCاء» :بسCم  FالCرحمن الCرحيم وصCلى  FعلCى
سيدنا م َُحمَّد وآله وصحبه وسلم تسليمًا :مِن أميCر المُسْ ِ Cلمِين وناصCر الِّ Cدين يوسCف بCن
تاشفين إلى األشياخ واألعيان والكافة أھل )فالنة( أدام  Fكرامتھم بتقواه ووفقھCم لمCا
يرضCCاه ،سCCالم علCCيكم ورحمCCة  FوبركاتCCه ،أ َّمCCا بعCCد ،حمCCداً @ أھCCل الحمCCد والشCCكر،
وميسر اليسر وواھب النصر ،والصCالة علCى م َُحمَّCد المبعCوث بنCور الفرقCان والCذكر،
وأنا كتبناه إليكم من حضرتنا العليCة بمCراكش  -حرسCھا  ،- Fوأ َّنCه لمَّCا َمCنّ  FعلينCا
بالفتح الجسيم ،وأسبغ علينا من أنعمه الظCاھرة والباطنCة ،وھCدانا وھCداكم إلCى شCريعة
م َُح َّمCCد المصCCطفى نبينCCا الكCCريم صCCلى  FعليCCه أفضCل الصCCالة وأتCCم التسCCليم؛ رأينCCا أن
ُنخصِّص أنفسنا بھذا االسم لنمتاز بCه علCى سCائر أمCراء القبائCل ،وھCو أميCر المُسْ ِ Cلمِين
وناصCCر الِّ Cدين ،فمCCن خطCCب الخطبCCة العليCCة السCCامية فليخطبھCCا بھCCذا االسCCم إن شCCاء F
تعالى ،و Fوليُّ العدل بم ِّنه وكرمه والسالم«).(2
ويCCرى بعCCض المCCؤرخين مCCن أمثCCال أب Cى زرع فCCى »روض القرطCCاس« إلCCى أن
األمير يوسف تل َّقب بأمير المُسْ ِلمِين فى يوم ِّ
الزال َقة ،ولم يكن يُدعى بCه مCن قبCل ،وأن
َّ
ملCCوك وأمCCراء األَ ْنCCدَ لُس وكCCانوا ثالثCCة عشCCر مل ًكCCا بCCايعوه وس Cلموا عليCCه باسCCم أميCCر
المُسْ ِلمِين وھو أول من سُمى به من ملوك المغرب.
وقد َّ
تأثر شعب النيجر بشكل خCاص بCالمرابطين ،وأطلCق علCى حُ َّكامCه لقCب أميCر
المُسْ ِ Cلمِين ،وكCCانوا مCCالكيين فCCى المCCذھب ،ويرجCCع ذلCCك إلCCى أن المCCرابطين ھCCم الCCذين
نشروا اإلسالم فى تلك الربوع النائية).(3

ج -نائب األمير:
نCواب ينوبCون عCن أميCر المسCلمين؛
كان اتساع مملكة المرابطين سCببًا فCى اتخCاذ َّ
حيث كان من المستحيل عليه أن يشرف وحده علCى تلCك الCدول المتراميCة األطCراف،
ونوابًCا علCى إقلCيم
فعيَّن بعض النواب المقCرَّ بين إليCه ،فعCيَّن نائبًCا علCى شCئون األَ ْنCدَ لُس َّ
المغرب ،وكان يراعى فى اختيار النائب أن يكCون أقCرب النCاس إلCى أميCر المُسْ ِ Cلمِين،
وأن يتوفر فيه حسن اإلدارة والكفاية العسCكرية ويعتبCر ممCثالً أوليًCا ألميCر المُسْ ِ Cلمِين،
) (1دولة المرابطين ،ص ).(162
) (2دولة المرابطين ،ص ).(163-162
) (3دولة المرابطين ،ص ).(163-162
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ويستمد نائب األمير سلطته من األمير شخصيًا ،وكان ولى العھد نائبًا لألمير ،وتCولى
نيابCCة األَ ْنCCدَ لُس ،وكانCCت قرطبCCة ھCى المفضCCلة إلقامCCة ولCى العھCCد لمكانتھCCا السCCامية فCCى
نفوس األَ ْندَ لُسيين ،وأول نائب عيَّنه األميCر يوسCف علCى األَ ْنCدَ لُس القائCد سCير بCن أبCى
بكر اللمتوني ،ثم ب َّدل به ابنه أبا الطاھر تميم بن يوسف ،وتلى نيابة األَ ْندَ لُس من حيث
األھمية نيابة فاس بالمغرب ،وكان النائب يستقر فيھا عندما كان األميCر يوسCف يعCود
إلى مراكش كى ال تحدث ازدواجية فى السلطة).(1
كانت مھمة النائب بالدرجة األولى عسكرية ،إذ كان عليCه أن يخCوض الحCروب،
ويقمع الفتن وحركات التمرد ،يعاونه قادة كبار من لمتونة).(2
وكان من سياسة يوسف بن تاشفين مع نوابCه مCراقبتھم ،وال يتCيح لھCم االسCتقرار
النCCواب دائمًCCا
فCCى مناصCCبھم لعھCCود طويلCCة حتCCى ال يعملCCوا علCCى االسCCتقالل ،فكCCان َّ
معرَّ ضين للنقل من والية إلى أخرى.
وكCان نائCب أميCر المُسْ ِ Cلمِين يتخCذ لنفسCه ك ّتابًCا يقومCون عنCه بالمكاتبCات ،أو تسCCند
إليھم بعض األعمال اإلدارية ،و ِم َمن ظھCر مCن كتCاب نCواب أميCر المُسْ ِ Cلمِين علCى بCن
يوسف فى األندلس الكاتب األديب أبCو عبCد  Fم َُحمَّCد بCن أبCى الخصCال كاتCب األميCر
م َُحمَّد بن الحاج ،وأبو بكر بن الصائغ كاتب األمير أبى بكر بن إبCراھيم ،والزبيCر بCن
عمر اللمتونى كاتب تاشفين بن علي ،وكانت حياة كل نائب من نواب أميCر المُسْ ِ Cلمِين
صCCورة مُصَّ CCCغرة مCCن حيCCCاة ھCCCذا األميCCر فكCCCانوا يتخCCCذون القصCCور والخCCCدم والفقھCCCاء
واألعوان).(3

د – تولية الوالة:
كان األمير يوسف ي َُعيِّن الوالة على األقCاليم مCن لمتونCة بشCكل خCاص وصCنھاجة
بشكل عام؛ فولَّى أمراء قومه األقاليم ،فقبْل ضم األَ ْندَ لُس كان سCير بCن أبCى بكCر علCى
مدائن مكناسة وبالد مكاللة وبالد فازاز ،وولَّى عمر بن سليمان المسوفى مدينCة فCاس
وأحوازھCCا ،وداود ابCCن عائشCCة سجلماسCCة ودرعCCة ،وتمCCيم بCCن يوسCCف مدينCCة أغمCCات
ومراكش وبالد السوس وسائر بالد المصامدة وتدال وتامسنا ،وبعد ضم األَ ْندَ لُس عCين
وال
يوسف بن تاشفين القائد سير بن أبى بكر حاكمًا على األَ ْندَ لُسَّ ،
وفوض لCه تعيCين ٍ
على كل بلد يفتحه ويكون من لمتونة.
وكCCان الCCوالة يخضCCعون مباشCCرة لنائCCب األميCCر ،ومُCCنح األميCCر يوسCCف سCCلطات
واسعة :منھا حCق التصCرف فCى عCزل وتعيCين َمCن دونھCم مِCن الCوالة المحليCين ،و َمCن
يليھم مِن رجال السلطة ،وكذلك القيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذھم ،وكCان
األمير يوسف وابنه من بعده يراقبون والتھم مراقبة شديدة ،ويجCرى تبCديلھم وعCزلھم
إذا أساءوا ،وكانوا يضعون مصالح الرعية فى المقام األول عند تعيين الوالة).(4

) (1حركات النظام السياسي والحربي عند المرابطين ،ص ).(65
) (2مجلCCCة كليCCCة اآلداب ،جامعCCCة القCCCاھرة ،المجلCCCد ) ،11ج ،(27/2تحCCCت عنCCCوان الثغCCCر األعلCCCى فCCCى عھCCCد
المCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرابطين،
د .حسين مؤنس.
) (3تاريخ المغرب واألندلس فى عصر المرابطين ،ص ).(263
) (4دولة المرابطين ،ص ).(165
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ھـ  -نظام الوزارة:
كCCCان األميCCCر يوسCCCف بعيCCً Cدا كCCCل البعCCCد عCCCن اتخCCCاذ األلقCCCاب واأللفCCCاظ واالھتمCCCام
بالمناصCCب ،فلCCم يتخCCذ وزراء بCCالمعنى المتعCCارف عليCCه ،ولCCم يمCCنح لقCCب وزيCCر ألى
شخص ،إال أنه اتخذ لنفسه أعوا ًنا يرجع إلCى مشCورتھم ،و ُك َّتابًCا يشCرفون علCى ديCوان
الرسCCائل أو اإلنشCCاء ،وكانCCت لديCCه ھيئCCة استشCCارية تشCCترك فيھCCا طائفCCة مCCن الفقھCCاء،
واألعيان وال ُك َّتاب يالزمونه فى قصره وتنقالته يبدون آراءھم فى المشاكل المطروحة
للبحCCث ،وتبقCCى الكلمCCة الفاصCCلة لألميCCر ،أ َّمCCا فCCى األمCCور المھمCCة فكCCان يجمCCع زعمCCاء
المرابطين وأبناء عمومته من لمتونة للتCداول واتخCاذ اآلراء ،وكCان االتصCال بCاألمير
عن طريق األعوان من السھولة بمكان ،وساعد على ذلك ما امتاز به األمير من ُزھد
فى الدنيا ،وتطلع لآلخرة ،وحب البساطة ،وميل للتواضع.
ويذھب األمير يوسف فى مذھبه إلى أن الشورى معلمة وغير ملزمة وله فى ذلك
أدلة؛ حيث ذھب بعض المفسرين إلى إن الشورى غير ملزمCة مسCتندين فCى ذلCك إلCى
=. C
b - k   8 6 n
قوله تعالى 4 `  -V! 1:
ذھب اإلمام الطبرى إلى القول» :إذا ص َّح عزمك بتثبيتنا إياك وتسCديدنا لCك فيمCا
نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك ،فامض لما أمرناك بCه ،وافCق ذلCك آراء أصCحابك
وما أشاروا به عليك أو خالفھا ،وتو َّكل فيما تأتى من أمCورك علCى ربِّCك ،فثCق بCه فCى
كل ذلك ،وارض بقضائه فى جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتھم«).(1
ويCCرى بعCCض العلمCCاء أن رأى الشCCورى ولCCو أنCCه غيCCر ملCCزم لك َّنCCه ينيCCر الطريCCق
أمام الحاكم).(2
وأضCCاف العالمCCة أبCCو األعلCCى المCCودودى فCCى قضCCية الشCCورى ھCCل ھCى معلمCCة أو
ملزمة ً
بعدا آخر وھو طبيعة المجتمع وما يسوده من أخالق؛ حيث يقول» :مCا وجCدت
حكمًا قاطعً ا فى ھذا الباب فى أحاديCث الرسCول × ،غيCر أن العلمCاء قCد اسCتنبطوا مCن
عمل الصحابة فى عھCد الخالفCة الراشCدة أن رئCيس الدولCة ھCو المسCئول الحقيقCى عCن
ً
مقيCدا بCCأن
شCئون الدولCة ،وعليCه أن يُسCيِّرھا بمشCاورة أھCل الحCل والعقCCد ،ولك َّنCه لCيس
يعمCCCل بمCCCا يتفقCCCون عليCCCه كلھCCCم أو أكثCCCرھم مCCCن اآلراء ،وبكلمCCCة أخCCCرى أنCCCه يتمتCCCع
بحق االعتراض على آرائھم.
ولكن ھCذا الCرأى فCى صCورته المجملCة كثيCرً ا مCا يسCبب سCوء الفھCم بالقيCاس إلCى
أحوالھم وأوساطھم الحاضرة ،وال ينظرون إلى ذلك الزمان وال الوسط الذى قد أخذنا
والع ْقCد فCى عھCد الخالفCة الراشCدة
ھذا الرأى من أعمال األمة فيه ،فما كان أھCل الحِِّ Cل َ
منقسمين إلى أحCزاب متفرقCة ،بCل كCانوا كلمCا ُدعCوا للمشCاورة يCأتون المجلCس بقلCوب
ملؤھا اإلخالص . .ثم يوازن الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة ويعرض عليھم
ما عنده من الدالئل ،ويبين رأيCه ،وكCان ھCذا الCرأى فCى عامCة األحCوال رأيًCا يسCلم بCه
أعضاء المجلس كلھم « . .ثم قال» :لم نعثر فى تاريخ الخالفة الراشدة كلِّه على مثال
والع ْقCCCد قCCCد تفرقCCCت آرائھCCCم حتCCCى آل األمCCCر إلCCCى عCCCدد
واحCCCد نCCCرى فيCCCه أھCCCل ال ِحِّ CCCل َ
) (1تفسير الطبري) ،ج.(346/7
) (2د .عبد الحميد متولي ،مبدأ الشورى فى اإلسالم ،ص ).(52
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األصوات«) ،(1وھذا تفريق جميل بين المجتمع اإلسالمى فى حاضرنا وبين المجتمCع
اإلسالمى القائم على أسس دولة القرآن التى تر َّبى المسلم على خشCية  FفCال ينحCرف
عن الجا َّدة.
وربما كان يوسف بن تاشفين وأمراء المرابطين مُح ِّقين فى أخذھم بCالرأى القائCل
بأن الشورى معلمة لألمير وليست ملزمة ،ولھم أدلة كثيرة للتدليل على ھذا المبدأ.
إال أننى أرى الفائدة الكبرى واالستفادة العظمى فى زمننCا ھCذا فCى األخCذ بCالرأى
القائل بأنھا ملزمة ،والقائلون بھذا القول لھم أدلتھم منھا:
إن الشورى ملزمة للحCاكم طالمCا أ َّنھCا مؤيCدة بالشCرع والعقCل ،فيقCول ابCن تيميCة:
»وإذا استشCCارھم فCCإن بCيَّن لCCه بعضCCھم مCCا يجCCب اتباعCCه مCCن كتCCاب أو سCCنة رسCCوله أو
إجمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاع
المُسْ ِ Cلمِين ،فعليCCه اتبCCاع ذلCCك ،وال طاعCCة ألحCCد فCCى خCCالف ذلCCك ،وإن كCCان عظي ًمCCا فCCى
= ! 4S- k$>0$ ]U:- - 0$
ال ِّدين والCدنيا ،لقولCه تعCالى - - 0 -?4 @  A8- B30 1 :
] C5 F> ? 4النساء.(2)[59:
ولو كانت الشورى غير ملزمة ،لكان بإمكان النبى × أن يجنب الجماعة المسلمة
تلك التجربة المريرة التى تعرَّ ضت لھا فى غزوة أحد – لو أنه قضى برأيه فCى خطCة
ً
مستندا إلى رؤياه . .ولم يستشر أصحابه ،أو لو أنه رجع عCن الCرأى عنCدما
المعركة،
سنحت له فرصة الرجCوع . .ولك َّنCه – وھCو يقCدر النتCائج كلھCا – أنفCذ الشCورى . .ثCم
يجCCئ األمCCر اإللھ Cى لCCه بالشCCورى – بعCCد المعركCCة -تثبي ًت Cا للمبCCدأ فCCى مواجھCCة نتائجCCه
المريCCرة «) ،(3وبھCCذه األدلCCة التCى ذكرتھCCا نسترشCCد بھCCذا المبCCدأ فCCى مسCCيرتنا الحركيCCة
والدعوية والتنظيمية التى تسCعى إلعCادة اإلسCالم كنظCام شCامل يتنCاول مظCاھر الحيCاة
جميعً ا ،ويقولون متى ھو قل عسى أن يكون قريبًا.

و – ديوان الرسائل والمكاتبات عند المرابطين:
كان المرابطون يھتمون بCديوان اإلنشCاء ،ولCذلك حرصCوا علCى أن يتCواله رجCال
من أشھر األدباء فى تلك الفترة جلھCم أَ ْندَ لُسCيون ،واھCتم األميCر يوسCف بجلCب األدبCاء
والبلغCCاء والفقھCCاء لھCCذه األعمCCال ،واسCCتفاد مCCن ُك َّتCCاب ملCCوك الطوائCCف ،وتوسCCع ديCCوان
الرسائل مع امتCداد رقعCة دولCة المCرابطين ،وانتفCع المرابطCون انتفاعً Cا عظيمًCا بخبCرة
األَ ْندَ لُسيين أصحاب الحضارة واألدب ،وأقبل المغاربة على ثقافة األَ ْندَ لُس ينھلون منھا
فى تواضع المستفيدين ،وحدث تنافس بين ال ُك َّتاب ،وحاولوا أن يثبتوا جدارتھم فى ھذا
الفن ،وأصبح ديوان األمير يوسف متأل ًقا بالحضارة.
وقCام ابنCCه علCى بتطCوير ديCCوان الرسCCائل وجلCب لCCه كتا ًبCCا فCى غايCCة البالغCCة ودقCCة
األسلوب ،وجمCال التعبيCر ،وممCا دفCع األميCر عليًCا إلCى تطCوير دولتCه تربيتCه الرفيعCة
وذكCCاؤه الو َّقCCاد ،واھتمامCCه بكتCCاب ملCCوك الطوائCCف ،وتقCCريبھم إليCCه فCCى زمانCCه ،فشCCعر
بحاجتCه إلCCى طائفCCة مثقفCCة تفھCCم لغCCة الوفCCود ،وتجيCCد فنCCون الكتابCCة ،و ِمCCن أشCCھر أولئCCك
) (1أبو األعلى المودودي ،نظرية اإلسالم وھديه فى السياسة والقانون ،ص ).(274،273
) (2السياسة الشرعية ،البن تيمية ،ص ).(182،181
) (3سيد قطب ،فى ظالل القرآن) ،ج.(532/1
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الكتاب واألدباء والبلغاء ،م َُحمَّد بن سليمان الكالعى المتوفى عام 508ھـ ،وصفه ابن
خاقان فى »القالئد« بقوله» :غCرة فCى جبCين الملCك ،ودرَّ ة ال تصCلح إال لCذلك السCلك،
باھت به األيام ،وتاھت فى يمينه األقCالم ،واشCتملت عليCه الCدول اشCتمال الكمCام علCى
النور ،وانسربت إليه أمانى انسراب الماء على الغور«).(1
ويقCCول عنCCه ابCCن الصCCيرفي» :الCCوزير الكاتCCب النCCاظم الناشCCر ،القCCائم بعمCCود الكتابCCة،
والحامCCل للCCواء البالغCCة ،والسCCابق الCCذى ال يشCCق غبCCاره ،وال تخمCCد أبً Cدا أنCCواره ،اجتمCCع لCCه
براعCCة النشCCر ،وجزالCCة الCCنظم ،رقيCCق النسCCيج حصCCيف المCCتن رقعتCCه ومCCا شCCيت فCCى العCCين
واليد«).(2
وكCذلك انضCCم إلCCى الCCبالط المرابطCى أبCCو م َُح َّمCCد عبCCد المجيCد بCCن عبCCدون ال ُم َتCَ Cو َّفى
520ھـ ،وأبو القاسم م َُحمَّCد بCن عبCد  FبCن الجCد الفھCرى المتCوفى فCى عCام 515ھCـ،
وابCCن أب Cى الخصCCال الغCCافقى ال ُم َتCَ Cو َّفى 540ھCCـ ،وأبCCو زكريCCا بCCن م َُح َّمCCد بCCن يوسCCف
األنصارى الغرناطى ال ُم َت َو َّفى 570ھـ فى غرناطة ،وأحمCد بCن أبCى جعفCر بCن م َُحمَّCد
بن عطية القضاعى الذى نكبه عبCد المCؤمن بCن علCى خليفCة الموحِّ Cدين ،وغيCر ھCؤالء
كثير من األدباء والك َّتاب الذين عملوا فى خدمة دولة المرابطين زمCن أميCر المُسْ ِ Cلمِين
تطCورت تطCورً ا
على بن يوسف) ،(3وال ننسى أن الوزارة فCى زمCن علCى بCن يوسCف َّ
ً
ملحوظCCا ،وأصCCبح الCCوزير بمنزلCCة السCCمع والبصCCر واللسCCان والقلCCب بالنسCCبة ألميCCر
المُسْ ِلمِين ،وفى األمثال :نعم الظھير الوزير.
كان الحكم فى دولCة المCرابطين قائمCا ً علCى أسCس عسCكرية ،فCأمير المُسْ ِ Cلمِين ھCو
قائد الجيش األعلى ،ومعاونوه ھم قواد الجيش ،لھذا كان من الطبيعى أن يتسم منصب
الوزير بالطابع العسكرى كذلك ،ولكن لما كان األمر يتطلCب مCن الCوزير أيضً Cا كتابCة
الوثائق ،والمراسيم وصياغتھا فقد وُ ِجد فى دولة المرابطين صنفان من الوزراء.
 -1وزراء عسكريون من قادة الجيش ،وھم من قرابة السلطان عادة أو من قبائل
لمتونة وصنھاجة التى قامت على أكتافھم دولة المرابطين.
 -2وزراء ُك َّتاب وھم من الفقھاء.
وكCCان المغاربCCة يطلقCCون كلمCCة فقيCCه علCCى العCCالم باألحكCCام الشCCرعية إال أن أھCCل
المشرق أصبح ذلك المصطلح عندھم يطلق على دارس الفقه عمومًا من الطلبة.
وتوسَّع األمير على بن يوسف فى اتخاذ الوزراء والمستشارين من الفقھاء وكبار
العلماء ،وكCان مCن أخCصِّ وزرائCه الفقيCه مالCك بCن وھيCب اإلشCبيلى الCذى شCارك فCى
اريخ ،وھذا الفقيه ھCو الCذى
جميع العلوم ،ونظم الشعر ،وكتب مؤلفات فى الفلسفة وال َّت ِ
أشCCار علCCى سCCلطان المCCرابطين علCى بCCن يوسCCف بقتCCل م َُح َّمCCد بCCن تCCومرت زعCCيم دولCCة
الموحِّ دين فيما بعد ،حيث تفرَّ س فيه حدة نفسه وذكاء خاطره ،واتساع عبارته ،فأشCار
على أميCر المُسْ ِ Cلمِين بقتلCه أو اعتقالCه ،قبCل أن يسCتفحل خطCره ،أل َّنCه رجCل مفسCد وال
يسمع كالمه أحد إال مال إليه ،غير أن على بن يوسف توقف فى قتله واعتقاله ،وأبCى
) (1قالئد العقيان ،ص ).(104
) (2المركش ،عن ابن الصيرفى فى المعجب ،ص ).(164
) (3انظر :تاريخ المغرب واألندلس ،للدكتور حمدى عبد المنعم ،ص ).(271 ،270
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ذلك عليه دينه ،لعدم ثبوت التھمة عليه ،وقد صَّ Cح مCا تفرَّ سCه مالCك بCن وھيCب ،إذ إنCه
على يد ھذا المCدعى المھديCة الكCذاب ابCن تCومرت قامCت دولCة الموحCدين التCى قضCت
على دولة المرابطين فى المغرب واألَ ْندَ لُس).(1
***

) (1انظر :تاريخ المغرب واألندلس ،للدكتور حمدى عبد المنعم ،ص ).(368
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المبحث الثاني
النظام القضائى فى دولة المرابطين
تمھيد:
للقضCCCاء مكانCCCة عظيمCCCة ومنزلCCCة شCCCريفة ،وفاصCCCل بCCCين ال َّنCCCاس فCCCى خصCCCوماتھم
وحاسم للتداعى وقاطع للتنازع ،وكCان العCرب فCى جCاھليتھم يعرفCون منزلCة القضCاء،
ويختارون لCه أھلCه ،ويطلقCون علCيھم الحُ َّكCام ،واھCتم المسCلمون بھCذا األمCر ،ومارسCه
رسCCول  × FفCCى زمانCCه ،وسCCار الخلفCCاء مCCن بعCCده علCCى دربCCه ،وأصCCبح القضCCاء بعCCد
رسول  × Fفى عداد الوظائف الداخلة تحت الخالفة ،وتطور القضاء مع تطور دولة
اإلسالم فكان الخليفCة يتخCذ قاضCيًا فCى حاضCرة الخالفCة وقضCاة آخCرين فCى الواليCات
واألمصار.
كان القضاء فى األمصار أول األمر مُضا ًفا إلى الوالة حتى كانت خالفة عمر بن
الخطاب فجعله مستقالً عن نظر الوالي ،عيَّن له َمن يتفرَّ د بCالنظر فيCه ،ومCع اسCتقالل
القضاء عن نظر الوالي ،فإن تقليد القضاء فى الواليات كان يتم فى الغالب عن طريق
الوالة بتفويض الخليفة لھم ،أمَّا فى العاصمة فكان الخليفة ھو الذى يُعيِّن القاضى إلCى
أن جCCاء الخليفCCة العبَّاس Cى أبCCو جعفCCر المنصCCور الCCذى انحCCرف بالقضCCاة نحCCو مركزيCCة
الدولCCة ،وأخضCCع المؤسسCCات القضCCائية لرقابتCCه المسCCتمرَّ ة ،وجعCCل تقليCCد القضCCاة علCCى
قضCCاء األمصCCار مCCن قبلCCه ،وتابعCCه علCCى ذلCCك خلفCCاء بن Cى الع َّبCCاس ،إلCCى أن اسCCتحدث
منصCCب قاض Cى القضCCاة فCCى فتCCرة تاليCCة ،فتCCولَّى قاض Cى القضCCاة النظCCر فCCى مCCؤھالت
المرشحين للقضاء ومراقبة الكفاءة المھنية للقضاة فى عاصمة الخالفCة وخارجھCا )،(1
واھتمَّت كُّ Cل الCدول التابعCة للخالفCة بتطCوير نظامھCا القضCائى وخصوصً Cا المCرابطين
الذين حرصوا على إقامة العدل ونشره فى ربوع بالدھم ،فكان لمنصب القضاة أھمية
كبيرة ،ولذلك حرص أمراء المرابطين على تعيين القضاة ِممَّن برزوا فى العلم والفقه
وتميزوا بالمقدرة علCى تCولى ھCذه المناصCب فCى دولCتھم دون االسCتناد علCى العصCبية
القبلية ،حتى أصبح أكثر القضاة من غيCر قبيلCة صCنھاجة وھCى سياسCة حكيمCة اتبعھCا
األميCCCCCCCCCCCCCCر يوسCCCCCCCCCCCCCCف رغبCCCCCCCCCCCCCCة فCCCCCCCCCCCCCCى تحقيCCCCCCCCCCCCCCق العدالCCCCCCCCCCCCCCة وتطبيCCCCCCCCCCCCCCق
تعاليم اإلسالم.
وقد منحھم رتبة عالية فى الدولة حتى كثرت أموالھم ،واتسعت مكاسبھم ،وكCانوا
يستمدون نفوذھم من سلطة الدولة نفسھا ،يحكمون وفق المذھب المالكي ،ويقوم بتنفيذ
أحكCCCامھم الCCCوالة والحُ َّكCCCام المحليCCCون ،وقCCCد شCCCارك القضCCCاة فCCCى معCCCارك الجھCCCاد فCCCى
األَ ْندَ لُس ،واستشھد بعضھم فى معركCة ِّ
الزال َقCة مCنھم القاضCى عبCد الملCك المصCمودى
قاضى مراكش).(2

) (1تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية ،د .محمد بطاينة ،ص ).(79
) (2دولة المرابطين ،ص ).(166
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ُّلطة القضائية تتمتع باستقالل كبير عن الس َ
وكانت الس َ
ُّCلطة التنفيذيCة ،وكCان تعيCين
القاضى يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين ،وكذلك عزله ،وكان ألھل البلدان التابعCة
لدولة المرابطين حق الترشيح ل َمن يرونه مناسبًا لمنصب القضاء فى بلدھم.
قاض فى بلد معين فعليه أن يوضح األسباب ألھCل
وإذا أراد أمير المسلمين عزل ٍ
ذلك البلد.

أ  -منصب قاضى الجماعة فى األندلس:

يعتبر منصCب قاضCى الجماعCة مCن أرفCع المناصCب القضCائية فCى األَ ْنCدَ لُس ،كCان
صاحبه يشرف على القضاء فى جميع أنحاء األَ ْندَ لُس ،ومن المرجح إن ھCذا المنصCب
الخطير كان ال يتواله إال كل َمن يثبت كفCاءة عاليCة فCى أمCور القضCاء ،وكCان قاضCى
الجماعة فى األَ ْندَ لُس يتمتع بسلطات واسعة ،ومنھم أبو القاسم أحمد بن م َُحمَّد بن على
بن م َُحمَّد بن عبد العزيز التغلبى الذى وجَّ ھه األمير يوسف بن تاشفين إلى اتباع الحق
بال برغم راغم وتشفق
فى األحكام دون أن يعرف فى  Fلومة الئم ،فكتب له» :وال ُت ِ
من مالمة الئم ،فآس بين ال َّناس فى عدلك ومجلسك حتى ال يطمع قوى فى حيفCك وال
ييأس ضعيف فى عدلك ،وال يكن عندك أقوى مِن الضعيف حتى تأخCذ الحCق لCه ،وال
أضعف مِن القوى حتى تأخذ الحق منه.(1) « . .
ومن أشCھر َمCن تCولَّى منصCب قضCاء الجماعCة فCى األَ ْنCدَ لُس فCى عصCر علCى بCن
يوسف أبو الوليد م َُحمَّد بن م َُحمَّد بCن أحمCد بCن رشCد المCالكى وأبCو عبCد  Fم َُحمَّCد بCن
أحمد بن خلف إبراھيم التجيبى المعروف بابن الحاج).(2

ب -قاضى الجماعة فى المغرب:
كانCCت رئاسCCة القضCCاء فCCى المغCCرب فCCى زمCCن دولCCة المCCرابطين تسCCند إلCCى قاض Cى
الجماعة بمراكش ،الذى كان يُسمى بقاضى قضاة المغرب أو بقاضى الحضرة ،وكان
على من يتولَّى ھذا المنصب أن يكون مِن المقCربين إلCى قلCب أميCر المسCلمين يسCتفتيه
فى كل ما يعرض له من شئون ،ومن أشھر َمن تولَّى ھذا المنصب :أبو م َُحمَّد عبد F
بن م َُحمَّد بن إبراھيم بن قاسم بن منصور اللخمي ،وأبو الحسن على بن عبد الCرحمن
المعروف بابن أبى حقون ،وأبو سعيد خلوف بن خلف .F
ً
شCوطا أبعCد مCن مجCرد تقسCيم قضCاء األَ ْنَ Cدلُس
لقد قطع المرابطCون فCى تنظCيم القضCاء
َ
ُ
ْ
والمغرب وجعل زعامة القضاء فى كCل منھمCا لقاضCى القضCاة ،أحCدھما يخCتص باألنَ Cدلس
واآلخCر بCالمغرب ،بCل إن المCCرابطين اتخCذوا فقيھًCا لCه ال ُّسCCل َطة العليCا علCى قضCاء المغCCرب
واألَ ْنَ Cدلُس علCCى السCCواء ،ومCCن المCCرجح أن زعامCCة القضCCاء فCCى العCCدوتين كانCCت أحيا ًنCCا مCCن
نصCCCيب قاضCCCى مCCCراكش أو قاضCCCى سCCCبتة أو طنجCCCة ،وأحيا ًنCCCا أخCCCرى لقاضCCCى الجماعCCCة
بقرطبة).(3

جـ  -مجلس الشورى القضائي:

كان للقاضى فى صحبته مجموعة مCن فقھCاء البلCد الCذى تCولَّى قضCاءه ليشCاورھم

) (1الذخيرة فى محاسن أھل الجزيرة ،ابن بسام )ج. (106/2
) (2تاريخ المرابطين ،ص ).(287
) (3تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(288
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قبل أن يصCدر األحكCام ،وكCان قاضCى المدينCة يتCولى اختيCار ھCؤالء الفقھCاء مCن أھCل
مدينتهِ ،ممَّن يُعرفون بالورع والتقوى والتبحCر فCى الفقCه والعلCوم الدينيCة ،ويحCدد ابCن
عبدون ھؤالء الفقھاء والمشاورين بأربعة :اثنين يشتركان فى مجلس القاضي ،واثنين
يقعدان فى المسجد الجامع ).(1

د -القضاء العسكري:
عرفت دولة المرابطين ما يمكن تسميته بالقضاء العسكري ،وكان يمارسه قضCاة
مختصون بحل مشاكل الجند فCى مواضCع خاصَّCة بالمعسCكرات ،كمCا كCانوا يشCتركون
فCCى القتCCال لحِّ C
Cث الجنCCد وتشCCجيعھم علCCى القتCCال ،وكCCان ھCCؤالء القضCCاة يسCCمون بقضCCاة
المحلة أو قضاة الجند ،وممن ذكرھم التاريخ فCيمن تولَّCوا منصCب القضCاء العسCكري:
عبد الرحيم بن إسماعيل الذى ُعيِّن قاضيًا فى معسكر أمير المسلمين على بCن يوسCف
بمدينة سال).(2

ھـ  -قضاء الذميين فى دولة المرابطين:

أمCCا بالنسCCبة ألھCCل ِّ
الذمCCة فCCى األَ ْنCCدَ لُس ،فقCCد كCCان رجCCال الCCدين النصCCارى واليھCCود
يتولون القضاء لھم ،دون أن يتCدخل فCيھم قضCاة المسCلمين ،أجCاز الفقھCاء تقليCد ِّ
الCذمى
الذمCCة ،وفCCى األَ ْنCCدَ لُس خصCCص المسCCلمون ألھCCل ِّ
القضCCاء ألھCCل ِّ
الذمCCة قاض Cيًا يعCCرف
بقاضى النصارى أو قاضى العجم ،أما إذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فإن قضاة
المسلمين يتولون الفصل بينھما ،وفى ھذا الصدد يشير أشباخ إلى أن النصCارى كCانوا
»يتمتعCCCون بحريCCCة الشCCCعائر ويحتفظCCCون بCCCبعض القCCCوانين القوطيCCCة ولھCCCم أسCCCاقفتھم
وقضاتھم«).(3

و -شجون وأحزان وآالم وآمال:
إن السCCعى إلقامCCة دولCCة اإلسCCالم فCCى أى بقعCCة مCCن بقCCاع العCCالم يحتCCاج للطالئCCع
الت Cى تسCCعى لھCCذا الھCCدف العظCCيم وفقCCه األخCCذ بأسCCباب التمكCCين فCCى جميCCع األصCCعدة
ومختلف الميادين.
وإذا نظرنا فى ال ُّن ُ
ظم القضائية التى البد منھا فى أى دولة دينية أو علمانية وسألنا
أنفسنا ما حظ الحركات اإلسالمية من ھذا الفقه؟ وما ھى الخطط التى وضعت إليجCاد
ھذه ال ُّن ُ
ظم القضائية الشرعية التى البد منھا فى أسلمة الدولCة؟ ومCا ھCى الوسCائل التCى
اتخCCذتھا؟ وھCCل بCCدأت فCCى إيجCCاد الكCCوادر التCى تجمCCع فقCCه الشCCريعة والُّ Cن ُ
ظم المعاصCCرة
بحيث تستطيع أن تقدم نموذجً ا حيًا لقدرة اإلسالم على مواكبة التطور والتقدم بمفھومه
الصحيح المنبثق من عقيدة األمة ودينھا وشريعتھا لكانت اإلجابة محزنة.
إن السعى لتحقيق ھذه الجزئية مِن الجزئيات المطلوبة فى إقامة الدول يحتاج مِCن
Cن وسCCھر متواصCCل ،وتصCCميم أكيCCد علCCى
العCCاملين فCCى ھCCذه الميCCادين إلCCى جھCCد مضٍ C
الوصول للھCدف ،وسCعى دءوب ممCزوج بالCدموع والعCرق والCدماء ،وھمCم ال تعCرف
الوھن ،وعزائم تنخر فى ھياكل الجاھلية ليCدخل مCن خCالل تلCك الثقCوب نCور اإليمCان
)(1المرجع السابق ،ص ).(289
) (2تاريخ المغرب واألندلس ،ص).(291
) (3انظر :تاريخ األندلس ،ألشباخ ،ص ).(82
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ً
ً
رويCدا؛ زاح ًفCا علCى الظCالم والضCالل والظلCم والكفCران،
رويCدا
وھدى القرآن لينتشCر
وإعادة دولة اإلسالم فى أثوابھا الزاھية ،وتيجانھا الناصعة ،وعدلھا المنتظCر ،وآفاقھCا
الواسعة ،ووظائفھا المتعددة من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر بالمعروف والنھى
عCن المنكCCر ،ونصCCرة المستضCCعفين ومقارعCCة الظCCالمين ،وفCCتح أبCCواب الجھCCاد وشCCراء
سCCلعة الجنCCة بCCالمھج واألنفCCس واألرواح ثم ًنCCا لھCCا .إن أصCCحاب تلCCك األھCCداف السCCامية
والنبيلة البد لھم من أن يتميزوا فى حياتھم عن غيCرھم فCإن اآلمCال العظيمCة ال يصCل
إليھا إال أصحاب النفوس الكبيرة.
تعبت من مرادھا األجسام
وإذا كانت النفوس كبـــارً ا
إن تحديات الحركة اإلسالمية كثيCرة ً
جCدا فعليھCا أن تسCتعين بخالقھCا علCى تحقيCق
أھدافھا ،وعليھا أن تكثر العمل و ُتقلِّل مِن الجCدل ،وتھCتم بالرواحCل وتتCرك المثبطCين،
وتصCCعد بأبنائھCCا علCCى ك Cل المجCCاالت واألصCCعدة وتھCCتم بتCCربيتھم وتCCزكيتھم وتفجيCCر
طاقاتھم وتوجيھھا حتى ت ُس َّد الثغرات المتعددة ،وعليھا أن تحرص على أوقات أبنائھCا
وتشغلھم بالنافع المفيد لألمة ولھم.
إن تحريCCك الشCCعوب اإلسCCالمية نحCCو التغييCCر إلقامCCة شCCرع  FمقيCCد بسCCنن  FفCCى
المجتمعات والدول واألشخاص ،وسنن  Fال تجامل وال تCرحم وال تتغيCر وال تتبCدل،
فعلينCCا أن نفقCCه سCCنن  FلنحسCCن التعامCCل معھCCا ،ونأخCCذ بھCCا فCCى خطواتنCCا إلقامCCة دولCCة
اإلسالم ونشر شريعة الرَّ حمن.
***
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المبحث الثالث
النظم العســـــكرية
تمھيد:
صفات المجاھدين فى سبيل :F
إن الجھاد فى سCبيل  FعظCيم الكلفCة والمشCقة علCى الCنفس البشCرية ،قCال تعCالى:
|   >] C5 F> 8 u  J  _ $ (z w -_ F ; 0 k2 $ 5 F> 8 ju  >  _ $ ]> 6- 5 Fالبقرة.[216:
 6>1
ولذلك لم يستطع أن يقوم بالجھاد اإلسالمى على أصوله الصحيحة إال مCن رزقCه
 Fصفات تجعله أھالً للقيام بھذه العبادة الكريمة.
ً
جنودا،
واألصل العظيم الذى تنبثق منه كل صفات الم َُجاھِدين سواء كانوا قادة أو
أو صCCفات الجCCيش كلCCه ھCCو اإليمCCان بCCا@ العلCCى العظCCيم الCCذى بقوتCCه تقCCوى صCCفات
الم َُجاھِدين ،وبضعفه تضعف تلك الصفات الرفيعCة فCى القCادة واألفCراد والجCيش علCى
حد سواء ،ولذا قال ابCن تيميCة رحمCه » :Fوإذا كCان أوليCاء  FھCم المCؤمنين المتقCين
فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون واليته @ تعالى ،فمن كان أكمل إيما ًنا وتقوى ،وكان
أكمل والية @ ،فال َّناس متفاضلون فى والية  Fعز وجل بسبب تفاضلھم فCى اإليمCان
والتقوى«).(1
والذى يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته @ أكثر ،فيكون وقته كلCه عبCادة وصCبرً ا
ً
n
واعتزازا بدينه) ،(2قال تعCالىu 7!T  _  :401 :
وعلمًا وتذكرً ا وتقوى وإحسا ًنا وإخالصً ا
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إن زعماء المCرابطين فCى تCاريخھم المجيCد حرصCوا علCى تربيCة شCعبھم الم َُجاھِCد
على صفات الم َُجاھِدين سواء على مستوى األفراد أو القادة أو الجيش أو الشعب.
أ  -صفات القائد العسكرى عند المرابطين:
إذا نظرنCCا فCCى سCCيرة قCCادة الم َُجا ِھCCدين فCCى دولCCة المCCرابطين نجCCد أن خيCCار قCCادتھم
تميَّزوا بصفات أ َّھ َلتھم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإلحاق الھCزائم باألعCداء ،ومِCن
أ ْشھر أولئك القادة الذين تميَّزوا بصفاتھم القيادية أبو بكر بن عمر ،ويحيCى بCن عمCر،
ويوسف بن تاشفين ،وأبو م َُحمَّد مزدلي ،وسير بن أبCى بكCر ،وأبCو عبCد  Fم َُحمَّCد بCن
الحاج ،وداود ابن عائشة ،وعبد  Fبن فاطمة وغيرھم كثير.
) (1الفتاوى )ج.(175/11
) (2انظر :الجھاد فى سبيل  ،Fد .عبد  Fالقادري) ،ج.(5/2
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نالحظ أنھم تميَّزوا بأمور أھمھا:
 -اإلكثار مِن طاعة  Fوإعداد النفس لتحمُّل المشاق:
حيCث تربَّCوا علCى حسCن صCلتھم بCربھم الCذى يمCدھم بCالعون بقCدر مCا يحققCون لCه
العبودية؛ فكان لھم حظ مِن القرآن والصيام والقيام وحسن الصCلة واإلنفCاق فCى سCبيل
 ،FوكCCان لتربيCCة عبCCد  FبCCن ياسCCين لھCCم فCCى رباطCCه أثCCر كبيCCر الزمھCCم علCCى طCCول
حياتھم ،فكان فى مرحلة التكوين يُر ِّبى أتباعه على الذكر والتو ُّكل علCى  ،FوالصCبر
على األذيَّة فى سبيل  ،Fوكان يعلِّمھم أساليب إتعاب النفس فى ذات  Fحتى تستطيع
أن تتحمل المشاق فى سبيله ،وكان منھجه فى ترسCيخ ھCذه المعCانى فCى نفCوس أتباعCه
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يقCCول س Cيِّد قطCCب رحمCCه  FفCCى »ظاللCCه« فCCى ترسCCيخ ھCCذه المعCCانى فCCى نفCCوس
الCCدعاة» :إن الCCذى يعCCيش لنفسCCه قCCد يعCCيش مسCCتريحً ا ولك َّنCCه يعCCيش صCCغيرً ا ويمCCوت
صغيرً ا ،فأمَّا الكبير الذى يحمل العبء فماله وال َّنوم ،وماله والراحCة ،ومالCه والفCراش
الCCدافئ ،والعCCيش الھCCادئ ،والمتCCاع المCCريح ،ولقCCد عCCرف رسCCول  × FحقيقCCة األم Cر
وق َّدره ،فقال لخديجة –رضى  Fعنھا -وھCى تCدعوه أن يطمCئن وينCام» :مضCى عھCد
النوم يا خديجة« أجل مضى عھد النوم ،وما عاد منذ اليوم إال السھر والتعب والجھاد
الطويل الشاق«).(1
لقCد كCCان قCادة المCCرابطين فCى تCCربيتھم الرشCCيدة جCادين بعيCCدين عCن الھCCزل واللھCCو
واللعب ،وتميز فيھم أبو بكر بCن عمCر ،ويوسCف بCن تاشCفين ،فكCان لھمCا السCبق علCى
أتباعھما فى كل مجال مِن المجاالت التى ُتع َتبر من ضرورات القائد الناجح.

 -القدوة الحسنة للجنود:
حيث نجد أن قادة المرابطين يقودون المعCارك بأنفسCھم ،فقتCل عبCد  FبCن ياسCين
فCCى سCCاحات الCCوغي ،ويحيCCى بCCن عمCCر كCCذلك ،وأبCCو بكCCر بCCن عمCCر فCCى جھCCاده فCCى
الصCCحراء الكبCCرى ،كمCCا كCCان يوسCCف بCCن تاشCCفين يقCCود الحCCرس الخCCاص الCCذى أعCCده
النتزاع النصر مِن األعداء فى الساعات الحرجCة ،وينCدفع بجCواده فCى ميCادين الجھCاد
عنCCدما يشCCت ُّد وطCCيس المعركCCة ،وضCCربوا أمثلCCة رائعCCة فCCى إيمCCانھم وعملھCCم الصCCالح
وشجاعتھم وكرمھم الفياض وحزمھم وإيثارھم وإقدامھم.

ً
طاعة @:
 -حرصوا على تزكية وتطھير جنودھم واالرتقاء بھم
إن بُعCCد الجنCCود عCCن التعلCCيم والتربيCCة والتطھيCCر يكCCون سCCببًا فCCى قسCCوة قلCCوبھم
) (1انظر  :فى ظالل القرآن )ج.(3744/6
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وانغماسھم فى اآلثام والذنوب ومِن َث َّم الھزيمة.
;@ 5 B!   > 6  5 B! 2
b N> 70  4 #( U 5 B! H V 9! p
=   ?!4- k
قال تعالىa - 4 .  1:
L ,!34 ]L )c kN > , T 4 -7  9!$ fF &-$ s
 6F- 5 B  t  $ 5 B! t` $
] Cpآل عمران.[164 :
5 B  t  $ 5 B! t` $ ;@ 5 B!   > 6  5 B ? 4 #( U p
وقCال تعCالى 4Sa - k H GA8-  _ 1:
] Cpالجمعة.[2:
L ,!34 ]L )c kN > , T  4 -7 !9$ fF &-$ s
 6Fيقول سيِّد قطب رحمه » :Fويزكيھم ويطھرھم ويرفعھم وينقيھم :يطھCر
قلوبھم وتصوراتھم ومشاعرھم ،ويطھر بيوتھم وأعراضھم وصالتھم ،ويطھر
حياتھم ومجتمعھم وأنظمتھم ،ويطھرھم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة
واألسطورة ،وما تبثه فى الحيCاة مCن مراسCم وشCعائر وعCادات وتقاليCد ھابطCة
باإلنسان وبمعنى إنسانيته ،ويطھرھم من دنس الحياة الجاھلية ،ومCا تلCوث بCه
المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاھيم«).(1

 -الخبرة بأمور الحرب والقوَّ ة فيھا:
وظھر ذلك فى قادة المرابطين فى جھادھم من أجل توحيد المغرب األقصى كله،
والقضاء على دولة برغواطة الملحدة ،وما خاضوه من حروب ومعارك ظھرت فيھCا
خبCCرتھم الحربيCCة ،ومقCCدرتھم علCCى تنفيCCذ أسCCاليب الكCCر والفCCر ،وظھCCرت خبCCرة القائCCد
األعلCCى يوسCCف بCCن تاشCCفين فCCى معركCCة ِّ
الزال َقCCة التCى أكسCCبت أركCCان الحCCرب خبCCرات
َ
عميقة؛ ساعدتھم فى جھادھم من أجل ضم األ ْندَ لُس لدولتھم الفتيCة تحCت رايCة اإلسCالم
بمنھجه السنى القويم ،والقضاء على الخطر النصرانى فى األَ ْندَ لُس.
وفى القرآن الكCريم نجCد إشCارة لطيفCة تبCين صCفات القائCد العسCكرية وھCي :العلCم
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وقد ظھر علمCه وخبرتCه فCى اختيCار جنCده ،ومعرفCة الصCالح مCنھم للجھCاد وغيCر
الصالح ،وبرزت قوته فى صموده وصبره ومصابرته ونجاحه فى جھاده.
قال سCيِّد قطCب رحمCه » :FوفCى ثنايCا ھCذه التجربCة تكمCن عبCرة القيCادة الصCالحة
الحازمة المؤمنة ،وكلُّھا واضCحة فCى قيCادة طCالوت ،تبCرز فيھCا خبرتCه بCالنفوس وعCدم
اغتراره بالحماسة الظاھرة ،وعدم اكتفائCه بالتجربCة األولCى ،ومحاولتCه اختبCار الطاعCة
والعزيمة فى نفوس جنوده قبCل المعركCة ،وفصCله للCذين ضCعفوا وتCركھم وراءه ،ثCم –
وھذا ھو األھم – عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة ،ولم يثبت معCه فCى
النھايCCة إال تلCCك الفئCCة المختCCارة ،فخCCاض بھCCا المعركCCة ثقCCة منCCه بقCCوة اإليمCCان الخCCالص،
) (1فى ظالل القرآن )ج.(507/1
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ووعد  Fالصادق للمؤمنين«.

 -البعد عن طلب القيادة وابتغاء الرئاسة:
وظھر لCى ھCذا المعنCى فCى شخصCية األميCر الم َُجاھِCد الزاھCد أبCى بكCر بCن عمCر،
فعنCCدما لمCCس مCCن ابCCن عمCCه مقCCدرة علCCى القيCCادة أسCCند األمCCر إليCCه ،ودخCCل متCCوغالً فCCى
الصCCحراء الكبCCرى مCCن أجCCل الCCدعوة والجھCCاد حتCCى أكرمCCه  FبالشCCھادة ،وكCCان أمCCراء
المرابطين يرون اإلمارة قربة وعبادة يتقربون بھا إلى  Fلنصر دينه وتحقيق مصالح
عباده ،وليست مغنمًا من جاه أو منصب أو مال.

 -إسناد األمور إلى أھلھا:
وھذه الصCفة ظھCرت لCى فCى سCيرة يوسCف بCن تاشCفين فCى تعيينCه للCوالة والقCادة
والفقھاء ،وما كان ليمتنع عن عزل َمن قصَّر فى عمله ،ويعين َمن ھو أفضل منه.

 تربية الجندى على التسليم المطلق @ ال لشخص القائد:وكان أمراء المرابطين يضربون أروع األمثلة فى زرع ھCذه المعCانى فCى نفCوس
الم َُجا ِھCCدين ،فھCCذا أميCCر المسCCلمين يرفCCع يديCCه نحCCو السCCماء مناج ًيCCا المCCولى عCCز وجCCل:
»اللھم إن كنت تعلم أن فى جوازنا ھذا إصالحً ا للمسلمين فسھِّل علينا ھذا البحر حتى
نعبره ،وإن كان غير ذلك فصعبه حتى ال نجوزه«).(2
وفى وسط معركة ِّ
الزال َقة وھو يبCث الحمCاس فCى نفCوس الم َُجاھِCدين» :يCا معشCر
المسلمين اصبروا لجھاد أعداء  Fالكافرين ،و َمن رزق منكم الشھادة فله الجنة ،و َمن
سلم فقد فاز باألجر العظيم والغنيمة«) ،(3وھكذا القائCد المسCلم ھCو الCذى يربCى جنCوده
بالمواقف على تحقيق العبودية الخالصة @.
ولھذا لما قتل عبد  Fبن ياسين لم يتأثر المرابطون ،وقتCل يحيCى بCن عمCر ومCن
بعCCده أبCCو بكCCر بCCن عمCCر ،ومCCا زادھCCم ذلCCك إال إيما ًنCCا وتسCCليمًا ،وھCCذا يCCدل علCCى حسCCن
تCربيتھم للم َُجاھِCدين وتعلقھCم وتسCليمھم @ ال لألشCCخاص ،أمCا تربيCة اليCوم فCى جيCCوش
المسلمين شبيھة بالفرعونية حيث يربى القائCد جنCوده علCى طاعتCه المطلقCة فCى الخيCر
والشر ،كما يربيھم على الخضوع الكامل لشخصه.
ووصف الشيخ م َُحمَّد الغزالى – رحمه  – Fھذه التربية فقال» :إن الذى يدرس
المجتمعات الفاسدة ،ويتغلغل فCى بحCث عللھCا ،والCذى يتتبCع أعمCال األدعيCاء وطCالب
الزعامة ،ويستقصى وسائلھم الملتوية فى تسخير الجماھير للوصول إلى القمة ،والذى
يلحCCظ النھضCCات الكبCCرى وكيCCف يCCدركھا الفشCCل فجCCأة ألنھCCم أصCCيبوا برجCCال يحبCCون
الظھور ،فال يرحبون بالنصر إال إذا جاء عن طريقھم وحدھم ،أمَّا إذا جاء عن طريق
غيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرھم فھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو
البالء المبين«).(4
) (1فى ظالل القرآن )ج.(263/1
) (2دولة المرابطين  ،ص ).(90
) (3دولة المرابطين.
) (4اإلسالم واالستبداد السياسي ،ص ).(35
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وقال سعد جمعة» :والفرق بين اإلسالم وال ُّن ُ
ظم المعاصرة أن الCوالء فCى اإلسCالم
ھCCو @ وحCCده ،بينمCCا الCCوالء فCCى ال ُّ Cن ُ
ظم األخCCرى المنعوتCCة بالتقدميCCة ،ھCCو للطاغيCCة ،أو
الدكتاتور أو الحزب الحاكم أو الجيش العقائCدى أو اإليديولوجيCة المتسCلطة ،ولCذا فھCو
والء إكCCراه وضCCغط فكCCرى وقھCCر بوليسCCي ،ال والء الخيCCر والمحبCCة والمCCودة والتقCCوى
واألخوة«).(1
وكCCم نحCCن محتCCاجون إلCCى مCCنھج اإلسCCالم الصCCحيح فCCى غCCرس الربانيCCة والتسCCليم
المطلق @ ال لألشخاص.

 الحرص على قاعدة الشورى:كان ألمير المسلمين فى دولة المرابطين ونائبCه مجلCسٌ حربCيٌّ يضCم قCواد الفCرق
العسCCكرية المختلفCCة لدراسCCة الخطCCط الحربيCCة ،وتلق Cى األوامCCر والتعليمCCات ِمCCن القائCCد
األعلى ،والتشاور فى أمور الجھاد والبالد والعباد ،واتصف قادة المرابطين بحرصھم
على إقامة مبدأ الشورى فيما بينھم.
فكان قCرار الجھCاد ضCد النصCارى فCى األَ ْنCدَ لُس بعCد شCورى شCارك فيھCا الشCيوخ
والقادة والعلماء والفقھاء ،وكان قرار ضم ممالك الطوائف بعد شورى كذلك ،واشتھر
األمير يوسف بمشاورة ذوى الرأى من علماء الشCريعة اإلسCالمية وذوى الخبCرة فيمCا
يعرض له من أمور.

 الحرص على تحقيق األھداف والضبط اإلدارى وقوة التأثير:ظھرت ھذه الصفات فى شخصCية يوسCف بCن تاشCفين الCذى أظھCر مھCارة إداريCة
عندما فتح مدينة سجلماسة ،واستطاع أن يحقق أھداف المCرابطين بعCد جھCاد دام ربCع
قرن ،جنى بعدھا المرابطون ثمرة أتعابھم وبسطوا سيطرتھم على المغCرب األقصCى،
و ُنشر األمن فى ربوعه ،واستطاع يوسCف بحسCن سCيرته وعدلCه أن ِّ
بقCوة الحCق
يCؤثر َّ
الذى التزمه على قبائل المصامدة وزناتة وغمارة وغيرھا.

 -الشجاعة والكرم:

وظھرت ھاتان الصفتان فى قادة المرابطين فى جھادھم فى األَ ْندَ لُس ،فبعد معركة
ِّ
الزال َقة عفَّ األمير يوسف وجنوده عن الغنائم وتركوھا لملوك الطوائCف ،مCع كCونھم
بذلوا مِن الدماء والنفوس فى تلCك المعركCة مCا ال يعلمCه إال  ،FفCدل فعلھCم ذلCك علCى
شجاعتھم وكرمھم.

 -التصرف الحكيم السريع أمام المفاجآت:
وظھرت لى ھCذه الصCفة عنCدما تCدخل الحمCاديون مِCن الحCدود الشCرقية ،واعتCدوا
علCCى دولCCة المCCCرابطين مCCن أطرافھCCا ،فجCCCرَّ د المرابطCCون لھCCم جي ًشCCCا ،وردوھCCم إلCCCى
حدودھم ،وعقCدوا معاھCدة أمCن وسCالم ،وعنCدما أخطCأ والCى تلمسCان المرابطCى وشCنَّ
ھجومًا على بنى حماد دون إذن مِن القيادة العليا ُعزل ذلك القائد و ُع ِّين مكانه َمن ھCو
أفضCل منCه ،وتراضCوا مCع بنCى حمَّCاد ،وعنCدما تأ َّكCد األميCر يوسCف مCن خيانCة ملCوك
) F (1أو الدمار ،ص ).(181
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أسر بعضھم ،وقتل بعضھم ،وضCرب الحصCار علCى ممCالكھم حتCى أسCقطھا
الطوائف َ
جميعً ا ،وساعده على تحقيق تلك األھداف قادة عظام اتصفوا بصفات عظيمة انعكست
على جنود المرابطين.
ھذه بعض الصفات التى حرص المرابطون على غرسھا فى قياداتھم وزعمائھم،
فكانت خيرً ا وبركة على تلك الدولة السنية الفتية.
ب  -المنھج التربوى لجيش المرابطين:
اھتم المرابطون بتربية جنCودھم تربيCة جھاديCة ،اھتمCوا بجميCع جوانبھCا الروحيCة
والنفسCCية والفكريCCة والجسCCدية ،وقCCد تميCCزت تCCربي ُتھم الروحيCCة بCCربط الم َُجا ِھCCد بالجنCCة
واالشتياق إليھا ،فشھدت المعارك التى خاضوھا ضد أعدائھم على حبھم للموت كحب
خصومھم النصارى للحياة.
وغCCرس علمCCاء المCCرابطين فCCى نفCCوس جنCCودھم عقيCCدة اإليمCCان بالقCCدر ،فأصCCبح
الفارس منھم ينطلق كالسھم فى صفوف األعداء يضرب ذات اليمين وذات الشمال ،ال
يخشى إال  Fتعالى مؤم ًنا باآليات القرآنية واألحاديCث النبويCة التCى تCدل علCى تعميCق
ھذا المفھوم فى نفوس الم َُجاھِدين.
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وقال ×» :إن أحدَ كم يجمع خلقه فى بطن أمِّه أربعين يومًا نطفCة ،ثCم يكCون علقCة
مثل ذلك ،ثم يكCون مضCعة مثCل ذلCك ،ثCم يرسCل إليCه الملCك فيCنفخ فيCه الCروح ويCؤمر
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد.(1) «..
وكانت وسائل المرابطين فى تقوية الجانب الروحى فى جنودھم وشCعبھم المقاتCل
تعتمد على إحياء شعيرة الصالة ،والصيام ،والزكاة ،والحج ،وتالوة القCرآن ،والCذكر،
وأما وسائلھم فCى التربيCة النفسCية فتعتمCد علCى جھCود العلمCاء والفقھCاء الCذين يقومCون
بتزكيتھم وإيضاح حقيقة النفس والكون والحياة وغرض اإلنسان وھدفه فى ھذه الدنيا.
وكانوا يCرون أن أھCم أسCباب تربيCة النفCوس أن تسCتعد دائمCا للجھCاد ،وأن تتربCى
على خشونة العيش والطعام والشراب ،وقلة النوم لتنمية فضيلة الصبر فى نفوسھم.
ج  -أبرز الجوانب التربوية فى جيش المرابطين:

 -األخوة اإلسالمية:
كانت من أسباب قوة الجيش المرابطى سريان روح األخوة بين جميع فصCائل
الجيش ،وامتألت قلوبھم ونفوسھم بھذا المعنى السامى الCذى كCان سCببًا فCى تCذويب
النعرات اإلقليميCة والعرقيCة ،وجيوشCھم تتكCون مِCن الزنCوج ،ومCن قبائCل صCنھاجة
) (1رواه البخاري ،رقم ).(3036
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المتفرِّ قCCCة ،ومCCCن العCCCرب ،ومCCCن مسCCCلمى اإلسCCCبان ،وكCCCل ھCCCذه الفصCCCائل المتعCCCددة
كونت أمَّة واحدة.
والمتنوعة َّ
=   C/  ; 5 >F8
' & - ->:;-$ 5 F>  J 0    -
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فقوت رابطة الم َُجاھِدين،
لقد تحلى جيش المرابطين بھذه الصفة الربانية العظيمة َّ
ً
واحدا كالبنيان المرصوص فى مواجھة األعداء.
وجعلتھم ص ًّفا

 -التواصى بالحق والتواصى بالصبر:
فعندما أصيب عبد  Fبن ياسين بجراح بالغة ،وحُ مِCل علCى إثرھCا إلCى معسCكره؛
َّ
جمع رؤساء وشيوخ المرابطين َّ
وحCذرھم مCن عواقCب
وحثھم على الثبات فCى القتCال،
)(1
التفرقة والتحاسد فى طلب الرئاسة وما لبت أن فارق الحياة .
وھكذا جند  Fالمجاھدون ال يتباطأون فى مناصحة بعضھم بعضً ا ،لعلمھم أن فى
ھذا التباطؤ ھالكھم جميعً ا الذى وصفه لھم الرسول × فى حديث النعمCان بCن بشCير -
رضCى  FعنھمCا -فقCالk  -B6U- RT Q B [T--$ =- +$./  5}- Q4» :
k  -$34 x- -6U- -V9 B NU0  A- F B NU0 5Be$ _)0 5Be s' f? NU
-F _ -$+-0 4$ 5_6  ?T 4 V7 $ (TJ ?, Y7  ?TJ 70  :- 5BT 4
 .(2)«%  -$ - 5B.0 k  -$AJ0 9$ %
إن مفھCCوم الجنديCCة اإلسCCالمية يترعCCرع فCCى بيئCCات التناصCCح والتواصCCى بCCالحق
والتواصى بالصبر.

 -إصالح ذات البين:
حرص المرابطون على نبذ الشCقاق والقضCاء علCى الخCالف وعلCى رأب الصCدع
وإصCCالح ذات البCCين؛ لعلمھCCم أن فسCCاد ذات البCCين يقضCى علCCى جنCCد الجھCCاد أكثCCر ممCCا
يقض Cى علCCيھم عCCدوھم الخCCارجى مھمCCا قويCCت شCCوكته وكثCCر جنCCده ،فاتخCCذوا أسCCلوب
الحكمة واللين والرفق من أجل تحقيق ھذا الھدف المنشود ،وإذا خرجت فئCة تسCتمرئ
الشقاق أو تعمل على إيجاده؛ جرَّ دوا لھا الجيوش وأخضعوھا بالقوة ،وھCذا مCا قCام بCه
األمير أبو بكر بن عمر عندما تمرَّ دت بعض قبائل الصحراء على مبادئ المCرابطين،
واشتبكوا مع بعCض القبائCل األخCرى فCى قتCال؛ فخCرج إلCيھم بجيشCه الكثيCف ،وأصCلح
ذات البين مستعمالً فى ذلك القوة ،ومن أجل الضرورة وإصالح ذات البين أذن النبCى
× لمن أراد أن يستعمل الكذب الذى ال يحل حرامًا وال يحرم حCالالً ،ال سCيما إذا كCان
من باب التورية والتعريض ،كما فى حديث أم كلثوم بنت عقبة أنھا سمعت رسول F
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(44
) (2البخاري رقم ) ،(2493فتح الباري )ج.(132/5
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× يقول.(1)«-%PJ ] $0 -%PJ k? E:?- p X Y GA- sAF- M » :
وجعCCل النب Cى × إصCCالح ذات البCCين أفضCCل ِمCCن الصCCالة والصCCيام والصCCدقة،
َّ
وحذر النبى × من فساد ذات البين ،قال رسCول 4 f+ e  5J0 #0» :× F
 ،«fT.Y-$ *)Y-$ R Yقالوا :بلى يا رسCول  ،FقCال+2 $ p,- m-V )'9» :.(2)«f - p,- m-V

 -نصر الحق والثبات عليه:
لما أرسل فقھا ُء سجلماسة ودرعة إلى الفقيه ابن ياسين ،يرغبون فى الوصول
إلCCيھم لCCيخلص بالدھCCم ممCCا تعانيCCه ِمCCن الحُ َّكCCام الطغCCاة الظلمCCة زناتCCة المغCCراويين
وأميرھم مسعود بن وانودين ،فجمCع ابCن ياسCين شCيوخ قومCه ،وقCرأ علCيھم رسCالة
فقھاء سجلماسة؛ فأشاروا عليه بمد يد المعونة لھCم ،وقCالوا لCه» :أيھCا الشCيخ الفقيCه
ھذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة  Fتعالى«).(3
ولما طلب ملوك الطائف العون مِن المرابطين لنصرتھم على النصارى لبوا نداء
الحق ،لقد كان جيش المرابطين حريصً ا على نصرة الحق وإحقاقه والقتال عليه.
لقد حرص المرابطون على أن يشملھم قCول رسCول f40 40 4 ]-` #» :× F
،(4)«qV k  5_$ =- 40 5B ; / 5BNJ 4 #$ 5AJ 4 5_e # =- 4 f}T
وقولCه ×< - k   ; p 2x- 4 fY ]-`; #$ .-  BN -%PJ  =- +! 4» :
_  .(5)«f4 - R 9 5_0$7 4 k
إن صفة نصر الحق والثبات عليه والقتال عليه ليست دعوة تقال ،أو شعاراً يرفع
على مستوى الجماعات أو الCدول أو الطوائCف ،وإ َّنمCا حقيقCة لھCا داللتھCا الواقعيCة فCى
حياة ال َّناس ،وأى جماعة أو دولة تفقد صفة الفقCه فCى الCدين ونصCر الحCق أو إحCداھما
فليست أھالً ألن تكون ھى الطائفة المنصورة.
وأى خلCCل يقCCع فCCى أى جماعCCة؛ فالبCCد أن يكCCون مصCCدره فقCCد إحCCدى الصCCفتين أو
فقدھما معً ا أو ضعف فى إحداھما أو فيھما معً ا).(6
إن دولCCة المCCرابطين فCCى جيلھCCا الريCCادى حققCCت صCCفة الفقCCه فCCى الCCدين متمCCثالً فCCى
فقھائھCCا العظCCام ،فاسCCتح َّقت أن تكCCون ِمCCن الطائفCCة المنصCCورة الت Cى حالفھCCا نصCCر F
وتوفيقCه .وعنCدما ضCCعفت تلCك الصCCفات آل أمرھCا إلCى طائفCCة مغلوبCة ،بCCل زالCت ِمCCن
الوجود.
د  -عناصر جيوش المرابطين:
) (1البخاري رقم ) ،(2692فتح الباري )ج.(299/5
) (2رواه الترمذي )ج .(633/
) (3تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(42
) (4البخاري رقم ) ،(3641فتح الباري )ج.(632/6
) (5مسلم )ج.(1524/3
) (6الجھاد فى سبيل ) ،Fج.(95/2

138

تكCون منھCا الجCيش
 -الملثمون أو المرابطون :كانوا ھم النCواة األولCى التCى َّ
المرابطي ،وقد قامت الدولة على أكتافھم ،وقد اشتھر ھؤالء الملثمون بقوة بأسCھم فCى
عCدوھم
تفCوق علCيھم
ُّ
الحرب ،وكانوا أثبت مِن الجبال الرواسCى فCى المعCارك ،ومھمCا َّ
فCCى العCCدد فCCال يتقھقCCرون ،ولقCCد حققCCوا انتصCCارت رائعCCة فCCى معCCاركھم فCCى المغCCرب
األقصى أو فى معارك الجھاد فى األَ ْندَ لُس.
 -العرب :وش َّكلوا فرقة أصبحت مِن أھم فرق الجيش المرابطى وشاركوا فCى
معارك األَ ْندَ لُس ،وتنتمى بعض العناصCر العربيCة إلCى عCرب األَ ْنCدَ لُس الCذين اسCتقرُّ وا
فى المغرب فCى عصCر األدارسCة ،ويرجCع الCبعض اآلخCر إلCى قبائCل بنCى ھCالل التCى
انخرطت فى سلك جCيش المCرابطين ،وشCاركوا فCى معCارك الجھCاد ،ومCن أشCھر تلCك
المعارك معركة كنسويجرة ..يقول ابن الكردبوس» :فجر ابن تاشفين عسCكرً ا جCرارً ا
من مCرابطين وعCرب وأَ ْنCدَ لُس الشCرق والغCرب ،وقCدم علCيھم قائCده م َُحمَّCد بCن الحCاج،
فالتقوا بكنثرة فكانت بينھم جوالت وحمالت إلى أن زلزل  Fأقدام المشCركين ،وولCوا
مدبرين.(1)«...
كما شاركوا فى معركة إقليش ،فيقول ابن القطان» :واستشھد فى ھCذه الوقيعCة –
أى إقليش – اإلمام الجزولCي ،وكCان رجCل صCدق ،وجماعCة مِCن األعيCان والعربCان..
«).(2
 -الحرس الخاص :كانت قوى الحرس الخCاص تتCألف مِCن أشCجع الجنCد مCن
مختلف الواليات ،ويشCترط فCى قبCولھم أن يكونCوا مCن ذوى القCوام الحسCن والشCجاعة
الفائقة والقوة والبراعة ،يقول أشباخ» :جمع يوسف بن تاشفين مCن تجCار الرقيCق مCن
أقلCCيم غانCCا ،عً C
Cددا كبيCCرً ا ِمCCن العبيCCد واختCCار مCCنھم أمھCرھم وزودھCCم بالسCCالح والخيCCل،
ودربھم على جميع فنCون القتCال ،وأنشCأ مCن حرسCه الخCاص األسCود مِCن ألفCى رجCل،
وأنشCأ علCى ھCذا الCنمط حرسً Cا خاصً Cا ِمCCن األَ ْندَ لُسCيين يتCألف مCن فتيCان مِCن النصCCارى
المعاھCCدين ،وكCCان يوسCCف يحبCCوھم بعطفCCه وصCCالته ،ويCCنعم علCCى َمCCن امتCCاز مCCنھم
باإلخالص والشجاعة بمختلف الھبات مِن الخيل والثياب والسالح والعبيد«).(3
وبين الدكتور سعدون ع َّباس نصر  Fأن النصارى فى جيش المرابطين اعتنقCوا
اإلسCCالم) ،(4وأصCCبح الحCCرس الخCCاص رك ًنCCا أساسCيًا مCCن أركCCان الجCCيش المرابطCي ،ال
سيما أن على بن يوسف ض َّم إليCه الكثيCر مCن أسCرى الحCروب ،وشCارك ھCذا الحCرس
الخاص فى حراسة معاقل المغرب ،بل حتى فى حروب الدولة ضد الم َُوحِّ ِدين).(5
 -الحشم :كانت فرق الحشم من أھCم فCرق الجCيش المرابطCي ،وكانCت تتكCون
من زناتة والمصامدة ،وكانت ھذه الفرق تتقدم عادة الجيوش المرابطية فى القتال).(6
ھـ  -فنون القتال:
) (1االكتفاء ،ص ).(108 ،107
) (2نظم الجمان ،ص ) ،(10-9انظر :الثغر األعلى ،األندلس ،ص ).(129
) (3تاريخ األندلس ،ألشباخ ،ص ).(480، 479
) (4دولة المرابطين ،ص ).(170
) (5تاريخ المغرب فى عصر المرابطين ،ص ).(298
) (6المصدر السابق نفسه.
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لمCCا تCCولَّى األميCCر يوسCCف مقاليCCد حكCCم المCCرابطين عمCCد إلCCى إصCCالح نظCCام تسCCليح
الجيش وطريقة إعداده للقتال ،ففى البدء كانت أسلحتھم يدويCة ويعتمCدون علCى اإلبCل،
وھCCذه األسCCلحة تصCCلح لحCCرب الصCCحراء ،أ َّمCCا حCCرب المCCدن والحصCCون فإنھCCا تتطلCCب
وسائل وأسلحة تتالءم مع الوضCع الجديCد الناشCيء عCن حCرب الحصCار؛ ولھCذا ابتكCر
األمير يوسف الخطة العسكرية المعروفة بالتقري ،وخطCة التقCرى تعتمCد علCى توجيCه
الجيوش إلى بالد معينة للقتال مع جيوشھا فى معارك فاصلة ال لحصار المدن).(1
وسCلَّح الجCCيش بكCCل أنCCواع األسCCلحة المعروفCCة مCCن مغربيCCة وأَ ْندَ لُسCCية ونصCCرانية،
وكان سالح كل فرقة مِن الجيش يتناسب مع تركيبھا ووضعھا القتالي :فمشCاة الصCف
األول يتسلحون بالقنا الطوال وبدروق اللمط.
وكCCCان لألميCCCر يوسCCCف الفضCCCل فCCCى تنظCCCيم جCCCيش المCCCرابطين ،ومعرفCCCة الرجCCCال
ومواھبھم الفذة الذين أعادوا إلى األذھCان تCاريخ الفتوحCات األولCى ألمCة اإلسCالم ،لقCد
كانت حركة المرابطين مقنعة للعالم فى زمانھا بأن اإلسالم قادر فى كل زمان ومكان
على إنجاب القادة األفذاذ أمثCال سCير بCن أبCى بكCر ،وداود ابCن عائشCة ،وابCن فاطمCة،
وابن ميمCون ومزدلCى وغيCرھم ،وعلCى رأس الجميCع القائCد الربCانى الCذى أنقCذ  FبCه
اإلسالم فى األَ ْندَ لُس والمغرب يوسف بن تاشفين.
كCCان األميCCر يوسCCف أثنCCاء المعCCارك يرتCCب جيشCCه وفCCق نظCCام خماسCCي؛ المقدمCCة:
ويحتلھا الجنود المشاة ووحدة الفرسان الخفيفة ،والجناحان الميمنCة والميسCرة :وفيھمCا
حملة القسى والنبال وأكثرھم من أھل الثغور ،والقلب يتمركز فيه الفرسان المرابطون
المCCزودون باألسCCلحة الثقيلCCة والخفيفCCة ،والمCCؤخرة ويقودھCCا األميCCر بنفسCCه وتتCCألف مCCن
صفوة الجنود والحرس ،وكان لكل قسم من ھCذه األقسCام قائCده الخCاص ،ويجتمCع قCادة
الوحدات قبيل المعركة على شكل مجلس حربCى لتلقCى األوامCر والتعليمCات مِCن القائCد
األعلى يوسف).(2
وتطو َرت فنون القتال عند المرابطين وأھدى ابن الصيرفى إلى األمير تاشفين بن
َّ
على قصيدة احتوت على فنون الحرب والقتال فقال:
أھCCCCديك مCCCCن أدب السياسCCCCة مCCCCا بCCCCه
كانCCCCت ملCCCCوك الفCCCCرس قبلCCCCك تولCCCCع
ألنCCCCCCCCCCCت أدرى بھCCCCCCCCCCCCا ولكنھCCCCCCCCCCCCا

ذكCCCCCرى تحCCCCCض المCCCCCؤمنين وتنفCCCCCع

خنCCCCCدق عليCCCCCك إذا ضCCCCCربت محلCCCCCة

سCCCCCCCيان تتبCCCCCCCع ظCCCCCCCاھرً ا أو تتبCCCCCCCع

حCCCارب مCCCن يخشCCCى عقابCCCك بالCCCذي

يخشCCى وھCCو فCCى جCCود كفCCك يطمCCع

قبCCل التھCCارش عبCCئ جيشCCك مفسحCCـ

ـًCCCا حيCCCث الCCCتمكن والمجCCCال األوسCCCع

إيCCCCCCاك تعبئCCCCCCة الجيCCCCCCوش مضCCCCCCي ًقا

والخيCCCل تفحCCCص بالرجCCCال وتمCCCزع

) (1دولة المرابطين ،ص ).(44
) (2دولة المرابطين ،ص ).(172

140

حصCCCن حواشCCCيھا ولكCCCن فCCCى قابھCCCا

واجعCCCCل أمامCCCCك مCCCCنھم مCCCCن يشCCCCجع

واحCCCCذر كمCCCCين الCCCCروم عنCCCCد لقائھCCCCا

وأمCCCCCض كمينCCCCCك خلفھCCCCCا إذا تCCCCCدفع

ال تبقCCCCCCCCCCCCCين خلفCCCCCCCCCCCCCك عنCCCCCCCCCCCCCدما

تلقCCCCCCCCى العCCCCCCCCدو فشCCCCCCCCرُّ ه متوقCCCCCCCCع

واصCCCCCCدمه أول وھلCCCCCCة ال ترتCCCCCCدع

)(1

بCCCدءًا تقCCCدم فCCCالنكوص يضعضCCCع

ونستطيع أن نستخرج بعض فنون الحرب التى أوصCى بھCا الشCاعر فCى قصCيدته
لألمير تاشفين بن علي:
 -1ضرورة حفر الخنادق حول المدن لحمايتھا من أى خطر خارجي.
 -2ضرورة تعبئة الجيوش وتنظيمھا قبل المعركة بوقت كCاف لكCى تCدخل ھCذه الجيCوش
إلى المعركة ،وھى على أھبة االستعداد ،وحتى ال يأخذھا العدو على غرة.
 -3ضCCرورة وضCCع أقCCوى الفCCرق العسCCكرية فCCى جنCCاحى الجCCيش ،وفCCى المقدمCCة،
بينما يقود القائد العام للجيش المعركة من قلب جنده.
 -4ضرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو.
 -5عدم القتال وظھورھم إلى الماء ،ألن فى ذلك ھلكة لجيوشھم.
 -6ضرورة إحداث عنصر المفاجأة فى بداية المعركCة ،عCن طريCق الصCدام مCع
العدو ،مع ضرورة التقدم وعدم التقھقر.
ھذه بعض الفنون العسكرية التى طبقت فى دولة المرابطين.
وكCCان المرابطCون فCCى بدايCCة أمCCرھم قليلCى الخبCCرة بفCCن الحصCCار العتمCCادھم علCCى
قوات الفرسان المستعدة دائمًا للھجوم ،إال أنھم بعد فتCرات مCن جھCادھم اسCتطاعوا أن
يتقنوا فنَّ الحصار ،وتجلى ذلCك بوضCوح خCالل حصCارھم لقلعCة شCنتيرين الحصCينة،
وتم ُّكCنھم مِCن التغلCب عليھCا ،كمCا ظھCرت بCراعتھم فCى ھCذا الفCن أثنCاء الحصCار الCCذى
فرضته الجيوش اإلسالمية على مدينة غرناطة ،لحمايتھا مِن الفونسو المحارب خالل
غزوته الكبرى لألَ ْندَ لُس ،التى كان يھدف من ورائھا تلبية دعوى النصارى المعاھدين
فى مدينة غرناطة إلى نصرتھم.
وضرب المرابطون الحصار ،وكان موف ًقا وحقق نتائجه المطلوبة.
تفوقوا أيضً ا فى فCنِّ الCتخلص مِCن الحصCار،
وكما أتقنوا فنَّ ضرب الحصار ،فقد َّ
كمCCا حCCدث فCCى تخلصCCھم ِمCCن الحصCCار الCCذى ضCCربه الموحCCدون علCCى مCCراكش عCCام
524ھـ ،ودام ما يقرب من أربعين يومًا ،ثم تم َّكنوا وأوقعوا بالم َُوحِّ دِين ھزيمة منكرة
عند البحيرة).(2

) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(300
) (2تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(311
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واھتم المرابطون بجميع األسلحة المعروفة فى زمانھم من نشاب وسCھام ورمCاح
وسيوف ودروع ورعادات ومزاريق ودرق لمطية واألطاس.
و – األسطول:
ومع توسُّع المرابطين فى المغرب األقصى واستيالئھم على معظم مدنھا ولم تبق
إال طنحة وسبتة ،شعر األمير يوسف بأھمية األسطول البحرى لما وصلت دولته إلCى
شواطئ البحر األبيض ،وبعد القضاء على دولة برغواطة صاحبة األسCطول البحCرى
بدأ يوسف يھتم بتطوير أسطوله ،واستفاد من خبرات أھل األَ ْندَ لُس فCى ذلCك ،وأصCبح
أسطول المرابطين يتقدم نحو الھيمنة على البحر المتوسط ،وأثمرت جھود يوسف فى
االھتمام باألسطول فى زمن ابنه علي.
وأصبح أسطول المرابطين بفضل  Fتعالى ،ثم قادتCه الكبCار -وعلCى رأسCھم أبCو
عبد  Fبن ميمون -قوة ضاربة ھددت النصCارى فCى جنCوب البحCر المتوسCط ،ون َّفCس
 FبCCCه كربCCCات مسCCCلمى الشCCCمال اإلفريقCCCي ،وحقCCCق أسCCCطول المCCCرابطين انتصCCCارات
تجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاوزت كCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل
تقدير وحسبان).(1

ز– استيالء المرابطين على جزر البليار:
كانت جزيرة البليار خاضعة لم َُجاھِد العامرى صاحب دانية ،الCذى اسCتقل بملكھCا
سنة 405ھـ ،وولى عليھا بعض الوالة ،ولما قتل م َُجاھِد فCى سCنة 436ھCـ تCولَّى ابنCه
عل Cى الCCذى وقCCع فCCى أسCCر بن Cى ھCCود عCCام 468ھCCـ ومCCات فCCى سرقسCCطة سCCجي ًنا عCCام
474ھـ ،وكانت جزيرة ميورقة تابعة لجزر البليار وكان بھا مبشر بCن سCليمان الCذى
أعلن استقالله بميورقة ،وأما مدينة دانية فضمھا المقتدر بن ھود إلى سرقسCطة ،ولمCا
ضم المرابطون ممالك الطوائف تركوا مبشر بن سCليمان صCاحب البليCار حCرً ا تقCديرً ا
لجھوده التى بذلھا لص ِّد النصارى ،وما اشتھر بCه مCن غيCرة علCى مصCالح المسCلمين،
وقدرتCه الفCCذة فCCى حمايCCة ملكCه مCCن غCCارات النصCCارى المتتابعCة فضCالً عCCن كونCCه أقCCرَّ
العدل ،وأرضى الرعية ،وھكذا أصبح مبشر يحكم الجزائر الشCرقية فCى عھCد يوسCف
بن تاشفين ،وفى السنوات األولى من حكم على بن يوسف إلى عام 508ھـ.
وعندما تحالف النصCارى مCن أمCراء فرنسCا والبرتغCال وإسCبانيا وقCرروا القضCاء
على جزر مبشر بن سليمان خرجCوا لCه فCى خمسCمائة سCفينة ،وضCربوا علCى جزيCرة
ميورقة حصارً ا عني ًفا ،وراسل مبشر أمير المسلمين على بCن يوسCف لنجدتCه ونصCرة
المسلمين ،و ُتوفى مبشر بن سليمان أثناء الحصار وقام بعده قريبCه الربيCع بCن سCليمان
ْ
وسقطت ميورقة عام 508ھـ ،وقتل النصارى مِCن المسCلمين ،وسCبوا نسCاء
بن ليون،
ً
فسادا ونھبًا وتخريبًا.
المسلمين ،وعاثوا فى األرض
وعندما اقترب أسطول المرابطين بقيادة القائCد البحCرى ابCن »تافرطاسCت« وجCد
النصCCCارى قCCCد رحلCCCوا وتركوھCCCا كCCCأن لCCCم تكCCCن بCCCاألمس ،وفCCCى الحCCCال شCCCرع ابCCCن
»تافرطاست« فى تعمير الجزيرة ،وأعاد إليھا الفارين من سكانھا ،وكان قد لجأ منھم
) (1المصدر السابق نفسه ،ص ).(311
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إلى الجبال جموع غفيرة ،وبذلك أصبحت تلك الجزر تابعة لدولة المرابطين الفتية.
وكان ألسطول المرابطين الفضل بعCد  FفCى التصِّ Cدى ألطمCاع النورمنCديين فCى
مدن الشمال اإلفريقي ،وكCان ألسCطول المCرابطين جھCاد مشCكور فCى سCواحل أوروبCا
الجنوبية؛ ممCا َّ
عCزز مCن ھيبCة المسCلمين فCى نفCوس النصCارى الحاقCدين ،فأغCار علCى
)(1
سواحل جليقية وقطلونية وإيطاليا واإلمبراطورية البيزنطية .
ومن أشھر قادة األسطول المرابطى أبو عبد  FبCن ميمCون ،وتCوارث أبنCاؤه مCن
بعده قيادة أساطيل المرابطين ،ولعبت أسرة بنى ميمون دورً ا رياديًا فCى حمايCة ثغCور
المسلمينَّ ،
والذود عن حوزتھم وأعراضھم وأموالھم وعقيدتھم.

ح – موانئ أسطول المرابطين:

كان المرية من أكبر موانئ األسطول المرابطى فCى األَ ْنCدَ لُس ،وكCان بھCا قسCم
كبيCCر مCCن أسCCطول المCCرابطين بقيCCادة أميCCر البحCCر أب Cى عبCCد  Fم َُح َّمCCد بCCن ميمCCون،
وكان بالمرية دار صناعة للسفن ،ثم تأتى بعد المرية مدينCة دانيCة التCى تعتبCر مقCر
قيادة األسطول المرابطى فى األَ ْندَ لُس.
وكان موانئ أسطول المرابطين تنتشر على شواطئ سواحل المغCرب واألَ ْنCدَ لُس،
ومن أشھرھا طنجة ،وبجاية وإشبيلية والجزيرة الخضراء ،وجزر البليار).(2
إن الشمال اإلفريقى ال َّ
عزة لشعوبه وال كرامة إال بالتمسُّCك بCالمنھج الربCاني،
وتربيCCة شCCعوبه علCCى االنقيCCاد لمنھجCCه الرشCCيد ،ويحتCCاج ذلCCك لعلمCCاء ربCCانيين وقCCادة
سياسيين يعرفون قيمCة ديCنھم ،ويؤمنCون بمCنھج ربھCم ،ويسCتع ُّدون لجھCاد عCدوھم،
ويھتمون بإحياء روح الجھاد ،ويغرسون معCانى الشCھادة فCى شCعوبھم حتCى تتCدفق
دمCCاء اإلسCCالم مCCن جديCCد فCCى شCCرايينھم ،ليعملCCوا علCCى إرجCCاع األَ ْنCCدَ لُس المفقCCود،
ويقولون متى ھو قل عسى أن يكون قريبًا.

***

) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(311
) (2المصدر السابق ).(112
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المبحث الرابع
النظام المالى فى عصر المرابطين
حرص المرابطون فى دولتھم على إسقاط الضCرائب غيCر المشCروعة عCن كاھCل
شعوبھم التCى فرضCھا الزنCاتيون فCى المغCرب وملCوك الطوائCف فCى األَ ْنCدَ لُس ،وكCذلك
المكCوس والرسCCوم والضCCرائب فCى جبCCل طCCارق ،ولCCم يفCرض المرابطCون فCCى دولCCتھم
رسم مكس أو معونة خCراج ال فCى حاضCرة وال فCى باديCة ،واتبعCوا نظامًCا ماليًCا يقCوم
على قواعد اإلسالم ،وكان ھذا النظام ظاھر المعالم فى زمن األمير يوسف بن تاشفين
الذى التزم بالكتاب والسنة فى جمCع األمCوال وتوزيعھCا ،فاعتمCد علCى الزكCاة والعشCر
والجزية وأخماس الغنائم ،وجبي بذلك مِن األمCوال علCى الوجCه الشCرعى مCا لCم يجبCه
أحد ،وترك فى خزائنه مبلغ ثالثة عشر ألف ربع مِن الورق ،وخمسً ا وأربعين أل ًفا من
دنانير الذھب) .(1وأمَّا فى عصر على بCن يوسCف فCاختلف األمCر ،وفCرض الضCرائب
على بعض السلع ،وفرض ضريبة جديدة على مدن األَ ْنCدَ لُس الھامCة ،وكCان يُخصِّCص
دخلھا إلقامة أسوار جديدة وترميم األسوار القديمة ،وكان سCبب فCرض ھCذه الضCريبة
دخCCول ألفونسCCو المحCCارب لألَ ْنCCدَ لُس غازيًCCا عCCام 519ھCCـ؛ فاضCCطرَّ لتحصCCين المCCدن
وترميم األسوار وتقوية الجيوش؛ ففرض ضرائب تساعده فى تسديد ھذه النفقات التى
ال غنى عنھا.

العملــــــــة:
كانCCت العملCCة الرئيسCCية لدولCCة المCCرابطين ھ Cى الCCدينار الCCذھبى الCCذى كCCان عمCCاد
االقتصاد فى الدولة ،وظلَّت ھذه العملة المرابطية الذھبية مستخدمة لعدة قCرون ،حتCى
بعد سقوط الدولة المرابطية ،كما استخدمت العملة الفضية المعروفة بالدرھم الفضCي،
لتسھيل المعامالت التجارية.
وانتشرت دور سك العملة فى مختلف أجزاء الدولCة فCى المغCرب أو فCى األَ ْنCدَ لُس
مثCCل أغمCCات ،تلمسCCان ،سجلماسCCة ،فCCاس ،مCCراكش ،سCCبتة ،مكناسCCة ،طنجCCة ،شCCاطبة،
إشبيلية ،دانية ،غرناطة ،قرطبة ،مالقة ،مرسية ،سرقسطة ،وغيرھا).(2

) (1دولة المرابطين ،ص ).(179
) (2تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(320
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الفصل الخامس

أھم أعمال دولة المرابطين الحضارية
المبحث األول
اآلثار المعمارية فى المغرب واألندلس
إن دولة المرابطين تركت آثارً ا معمارية بارزة ظلَّت باقية على مرِّ الCدھور وكCرِّ
العصCور؛ لترشCCد األجيCCال المتعاقبCCة علCCى سCCموِّ حضCCارة المCCرابطين المعماريCCة ،ومCCن
أعظم ھذه اآلثار على اإلطالق:

 -جامع القرويين:
من أھم المساجد الجامعة فى بالد المغرب وأكثرھا شCھرة لكونCه جامعCة إسCالمية
عريقCCة ضCCاربة بجCCذورھا فCCى أعمCCاق التCCاريخ ،وكانCCت ھCCذه الجامعCCة تقCCارع األزھ Cر
الشريف فى العلم وتخريج الدعاة والعلماء والفقھاء.
ولقد مرَّ جامع القرويين بثالثة أدوار:
األول عند تأسيسه سنة 254ھـ859/م.
والثانى عند الزيادة فيه سنة 345ھـ956/ھـ.
والثالث عندما زيدت مساحته فى عصر على بن يوسف سنة 1135/530م.
وتولَّى مشروع زيCادة مسCجد القCرويين وتوسCيعه القاضCى أبCو عبCد  Fم َُحمَّCد بCن
داود بسبب ضيق المسجد بال َّناس ،واضطرارھم للصCالة فCى الشCوارع واألسCواق فCى
يCCوم الجمعCCة ،وحCCرص علCCى أن يكCCون المCCال مCCن أوقCCاف مسCCاجد المسCCلمين ،وأشCCرف
القاضCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى
أبCCو عبCCد  FبنفسCCه علCCى ھCCذا المشCCروع الحضCCارى العظCCيم وكCCان تمCCام التوسCعة عCCام
538ھـ.
ولقد تخرَّ ْ
جت فى جامع القرويين على مرِّ العصور وكرِّ الدھور أفواج عديدة من
فقھاء األمة وعلماء الملة ودعCاة الشCريعة والم َُجاھِCدين األبCرار والقCادة العظCام ،وكCان
لمسجد القرويين عند المرابطين مكانة عظيمة فى نفوسھم.
وتذكرُ كتب التاريخ أن منبر جامع القرويين من أجمل منابر اإلسالم ،وتدل علCى
روعة المغاربة فى اختياراتھم الذوقية الرفيعة).(1

 -المسجد الجامع بتلمسان:
وكان مقرً ا لنشر علوم اإلسالم وتربية المسلمين على معانى القرآن ،وتم بناء ھذا
المسجد عام 530ھـ فى إمارة على بCن يوسCف ،وكانCت ھندسCته المعماريCة فCى غايCة
الجمال ودقة اإلتقان ،ورأى بعض المؤرخين إن البني َة المعمارية لمسجد تلمسCان فيھCا
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(366
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لمسات أَ ْندَ لُسية ،وفنون معمارية قرطبية ،بل بعضCھم يCرى أن عرفCاء مسCجد تلمسCان
قلَّCCدوا جCCامع قرطبCCة تقليCً Cدا مباشCCرً ا فCCى لCCوحتى الرخCCام اللتCCين تكسCCوان إزار واجھCCة
المحراب بتلمسان ،وكذلك سقف المسجد الخشبى شبيه بسCطح مسCجد قرطبCة ،وكCذلك
البالط شبي ٌه به أيضً ا.
ْ
CCھرت فCCCى بوتقتھCCCا حضCCCارة المغاربCCCة
والCCCذى يظھCCCر أن دولCCCة المCCCرابطين انصC
واألَ ْندَ لُسCCيين واألفارقCCة ،فتجCCد تلCCك المعCCالم الحضCCارية المختلفCCة فCCى كافCCة بقCCاع دولCCة
المCCرابطين ،وال ينكCCر تCCأثير المعCCالم الحضCCارية المعماريCCة األَ ْندَ لُسCCية فCCى جميCCع مCCدن
الدولة.

 -اآلثا ُر الحربية:
اھتم المرابطون بالحصون والقالع؛ ولذلك انتشرت فى المدن والثغور.
وزاد االھتمام بالتحصينات العسكرية فى زمCن علCى بCن يوسCف ،الCذى أكثCر مCن
األسوار والقCالع والحصCون للCدفاع عCن دولتCه فCى المغCرب ضCد الحركCات السياسCية
والثCCورات العدائيCCة المناھضCCة لدولCCة المCCرابطين ،وواصCCل األميCCر علCى اھتمامCCه بھCCذا
األمر كذلك فى األَ ْندَ لُس.
ومن أروع آثار المرابطين الحضCارية الحربيCة أسCوار مCراكش حيCث بCدأ األميCر
على بن يوسف فى بناء سور المدينة عام 520ھـ وكمَّل بناء السور عام 522ھـ).(1
وانتشرت فكرة بناء األسوار فى األَ ْندَ لُس ،وفرضت الدولة على رعاياھا ضCريبة
تنفق على ھذا الھدف االستراتيجى الجھادى الدفاعي.
و ِمCCن أشCCھر األسCCوار الت Cى بنيCCت أو أعيCCد ترميمھCCا فCCى األَ ْنCCدَ لُس ،أسCCوار المريCCة
وأسوار قرطبة التى امتازت بأبراجھا المستطيلة الضخمة المتقاربCة ،وأسCوار إشCبيلية
من جھة نھر الوادى الكبير ،وبنى الم َُرابطون فى المنCاطق الCوعرة حصCو ًنا بCالحجر،
وشحنوھا بالجنود واألقوات؛ لكى تصمد للحصار مدة طويلة.
وكCCان عCCدد جنCCود الحصCCون والقCCالع مCCا يعCCادل  200فCCارس و  500راكCCب فCCى
كل حصن.
َ
ومCCن أشCCھر قCCالع المCCرابطين فCCى األ ْنCCدَ لُس قلعCCة منتقCCوط الت Cى تقCCع علCCى بسCCاتين
مرسية ،ومِن أشھر قالع المرابطين فى المغرب قلعCة تاسCغيموت التCى تقCع علCى بعCد
ثالثة كيلو مترات جنوب شCرق مCراكش ،وعلCى بعCد نحCو عشCرة كيلCو متCرات شCرق
أغمات على سطح ھضبة أطرافھا ذات أجراف وعرة شديدة االنحراف ،يصعب على
الغازين ارتقاؤھا ،وأسوارھا تمتد على حافة الھضبة نفسھا.
إن قCCالع المCCرابطين وحصCCونھم تCCدل علCCى أن فCCنَّ العمCCارة فCCى زمCانھم تCCأثر بCCالغ
التأثر بفنِّ العمارة األَ ْندَ لُسي).(2
***

) (1المصدر السابق ،ص ).(372
) (2تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(377
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المبحث الثاني
الحياة األدبية والعلمية فى دولة المرابطين
 -الحركة األدبية:
ازدھرت الحركCة األدبيCة فCى دولCة المCرابطين فCى عھCد األميCر علCى بCن يوسCف
الذى اھتم بالشعر واألدب ،وشCجَّ ع الشCعراء واألدبCاء؛ فتوافCدوا علCى بالطCه مCن أھCل
األَ ْندَ لُس ،ومِن الذين مدحوا األمير على بن يوسف الشاعر الكبير أبو العبَّاس أحمد بن
عبد  Fالقيسى المعروف باألعمى التطيلى حيث قال:
ومCCCCCCCCCا أنCCCCCCCCCت للملCCCCCCCCCك بالسCCCCCCCCCائس
يCCCCا علCCCCى العCCCCالء فCCCCى كCCCCل يCCCCوم
يCCCا ربيCCCع الCCCCبالد يCCCا غيمCCCة العCCCCالم

مCCCCCCCCCCCن بCCCCCCCCCCCين مؤتCCCCCCCCCCCل ومCCCCCCCCCCCوال

يCCCا قريCCCع األيCCCام عCCCن كCCCل مسCCCجد

يCCCCCCCCCCCا سCCCCCCCCCCCليل األذواء واألقيCCCCCCCCCCCال

لCCCCCك مCCCCCن تاشCCCCCفين أو مCCCCCن أبCCCCCي

)(1

يعقCCCCCCوب ذكCCCCCCر مكCCCCCCارم وفعCCCCCCال

وكان الشعراء يقصدون ولى عھد الدولة فى زمCن األميCر علCى بCن يوسCف لمCدح
ابنه تاشفين ،ومن أشھرھم الشCاعر أبCو بكCر يحيCى بCن م َُحمَّCد بCن يوسCف ،كمCا حظCى
الشعراء فى عصر على بن يوسف بمكانة عظيمة لCدى األسCرة الحاكمCة وكبCار القCادة
وعمال الدولة على األقاليم المختلفة.
وكان األمير عبCد  FبCن مزدلCى موضCع اھتمCام الشCعراء مCنھم ابCن عطيCة الCذى
قال فيه:
ضCCCCCCاءت بنCCCCCCور إيابCCCCCCك األيCCCCCCام

واعتCCCز تحCCCت لوائCCCك اإلسCCCالم

)(2

ومن قبل مدح الشعراء والده الذى قال فيه أبو عامر بن أرقم:
أنCCCت األميCCCر الCCCذى للمجCCCد ھمتCCCه

وللمسCCCCCCCCالك يحميھCCCCCCCCا وللCCCCCCCCدول

لمزدلCCCCCCCى لCCCCCCCواء كCCCCCCCان يرفعCCCCCCCه

مناسب كالضحا والشمس فى الحمCل

يCCCا أيھCCCا الملCCCك المرھCCCب صCCCولته

)(3

وارتجى غوثه فCى الحCادث الجلCل

ووصل المCديح إلCى الفقھCاء والعلمCاء لمكCانتھم العاليCة فCى دولCة المCرابطين ،فھCذا
األعمى التطيلى يمدح القاضى الفقيه ابن أحمد قاضى الجماعة بقوله:

) (1األعمى التطيلي ،الديوان ،ص ).(104
) (2قالئد العقيان ،البن خاقان ،ص ).(210
) (3قالئد العقيان ،البن خاقان ،ص ).(133
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إليCCك اب Cن حمCCدين وإن َب ُع Cد المCCدى

وأن غربت بى عنك إحدى المغارب

صCCCCCCبابة ود لCCCCCCم يكCCCCCCدر جمامCCCCCCه

مCCرور الليCCالى وازدحCCام الشCCوائب

وذكCCCCر عسCCCCاھا أن تكCCCCون مھCCCCزة

تCCCرى علCCCى أعقابCCCه كCCCل شCCCاغب

بأيCCCCه مCCCCا كCCCCان الھCCCCوى متقاربًCCCCا

)(1

وخطCCوى فيCCه لCCيس بالمتقCCارب

وال ننسى أن أعCداء المCرابطين مِCن الشCعراء قCاموا بالتنCدر بCالمرابطين ،وبفقھCاء
دولتھم ،وممن اشتھر بالھجاء والتندر فى ھذا العصر الشاعر أبو بكر يحيى بCن سCھل
اليكي ،الذى ھجا المرابطين ،ومن ذلك قوله:
فCCCى كCCCل مCCCن ربCCCط اللثCCCام دنCCCاءة

ولCCCCCو أنCCCCCه يعلCCCCCو علCCCCCى كيCCCCCوان

مCCا الفخCCر عنCCدھم سCCوى أن ينقلCCوا

مCCCن بطCCCن زانيCCCة لظھCCCر حصCCCان

المنتمCCCCCCCCCCون لحميCCCCCCCCCCر لكCCCCCCCCCCنھم

وضCعوا القCرون مواضCع التيجCCان

ال تطلCCCCCCCCبن مرابطCCCCCCCCا ذا عفCCCCCCCCة

)(2

واطلب شعاع النار فى الغدران

وازدھر فى عصر المرابطين لون آخر مِن ألوان الشعر أعنى الطبيعة ،فقد شCھد
ھذا العصر ظھور عدد كبير مِCن الشCعراء الCذين نبغCوا فCى ھCذا الفCن الشCعري ،نCذكر
منھم ابن سارة الشنتريني ،وابن الزقاق ،وابن خفاجة البلنسي ،وعبد الحق بن عطيCة،
ومن ذلك قول الشنترينى الشاعر يصف البركة:
مCCCCCن األزھCCCCCر أھCCCCCداب لھCCCCCا وطCCCCCف
@ مسCCCCCجورة فCCCCCى شCCCCCكل نCCCCCاظرة
فيھCCCCا سCCCCالحف ألھCCCCانى تقصCCCCمھا

فCCCى مائھCCCا ولھCCCا مCCCن عCCCرمض لخCCCف

تنCCCCافر الشCCCCط إال حCCCCين يحضCCCCرھا

بCCCCCرد الشCCCCCتاء فتسCCCCCتدلى وتنصCCCCCرف

جCCCCCCيش النصCCCCCCارى علCCCCCCى أكتافھCCCCCCا
كأ َّنھCCCCCCا حCCCCCCين يُبCCCCCCديھا تصCCCCCCرفھا
)(3
الجحف
وھذا أبو الحسن على بن عطية بن الزقاق يصف فرسً ا أغر:
وأغCCCCCCر مصCCCCCCقول األديCCCCCCم تخالCCCCCCه

بر ًقCCCCCCا إذا جمCCCCCCع العتCCCCCCاق رھCCCCCCان

يطCCCCCCCأ الثCCCCCCCرى متبختCCCCCCCرً ا فكأ َّنCCCCCCCه

مCCCن لحCCCظ َمCCCن فCCCى متنCCCه نشCCCوان

) (1األعمى التطيلي ،الديوان ،ص ).(5-4
) (2تاريخ المغرب ،ص ).(386
) (3قالئد العقيان ،ص ).(271
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فكCCCCCأن بCCCCCدر الCCCCCتم فCCCCCوق سCCCCCراته

حسً CCCCCنا وبCCCCCCين جفونCCCCCه كيCCCCCCوان

)(1

وھذا أبو جعفر بن سالم المعافرى يصف فى شعره الثلج:
ولم أر مثCل الCثلج فCى حسCن منظCر

تقCCCCCرُّ بCCCCCه عCCCCCين وتشCCCCCنعه نفCCCCCس

فنCCCCار بCCCCال نCCCCور يضCCCCيء لCCCCه سCCCCنا

وقطCCCCCر بCCCCCال مCCCCCاء يقلبCCCCCه اللمCCCCCس

ترى األرض منه فى مثال زجاجCة

)(2

كCCأن كئCCوس المCCاء يجمعCCه كCCأس

وھذا شاعر آخر يصف لنا قوسً ا:
يCCا رب مائسCCة األعطCCاف مخطفCCه

إذا دنCCCCا نزعھCCCCا فCCCCالعيش منتCCCCزح

ظلَّCCCت تCCCرنُّ فظَّ CCCل النCCCزع يعطفھCCCا

كمCCCCCا تCCCCCرنم نشCCCCCوان بCCCCCه قCCCCCزح

وقCCCد تCCCألَّف نصCCCل السCCCھم منCCCدفعً ا

)(3

عنھا قفل كوكب يرمى بCه قCزح

وھذا ابن خفاجة يصف الربيع وھو ِممَّن عاصر األمير على بن يوسف:
أذن الغمCCCCCCCCCCام بديمCCCCCCCCCCة وعقCCCCCCCCCCار

فCCCCCCأمزج لجينCCCCCCا منھمCCCCCCا بنضCCCCCCار

وأربCCع علCCCى حكCCCم الربيCCCع بCCCأجرع

ھCCCCزج النCCCCدامى مصCCCCفح األطيCCCCار

وكمامCCCCCة حCCCCCدر الصCCCCCباح قناعھCCCCCا

عCCCن صCCCفحة تنCCCدى ِمCCCن األزھCCCار

فCCCى أبطCCCح رضCCCعت ثغCCCور أقاحCCCه

أخCCCCCCالف كِّ CCCCCCل غمامCCCCCCة مCCCCCCدرار

نثرت بحجر الروض فيه يد الصCبا

دور النCCCCCCCCدى ودارھCCCCCCCCم النCCCCCCCCوار

وقCCد ارتCCدى غصCCن النقCCى وتقلَّCCدت

حلCCCCCى الحبCCCCCاب سCCCCCوالف األنھCCCCCار

فحللت حيCث المCاء صCفحة ضCاحك

جCCCذل وحيCCCث الشCCCطر بCCCدء عCCCذار

والCCCروح تCCCنفض بكCCCرة لمCCCم الرُ بCCCا

)(4

والطُّ CCCل ينضCCCج أوجCCCه األشCCCجار

لقCCد ازدھCَ Cر الشCCعر واألدب فCCى عصCCر األميCCر عل Cى بCCن يوسCCف ازدھCCارً ا عظي ًمCCا
شھدت بذلك قصائد شعراء المرابطين التى سجلت فى ذاكرة التاريخ الخالدة.
) (1المطرب من أشعار أھل المغرب ،البن دحية ،ص ).(106
) (2تاريخ المغرب ،ص ).(388
) (3المصدر السابق نفسه.
) (4ابن خفاجة ،الديوان ،ص ).(291-290
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وما قيل عن انحطاط الشعر واألدب فى عصر المرابطين أكذوبة استشراقية بCان
زيفھا أمام حقائق التاريخ التى ال ُتجامل وال تعرف التحايل.
وال ننسCCى شCCيوع فCCن الموشCCحات واألزجCCال فCCى عصCCر المCCرابطين ،يقCCول ابCCن
خلدون عن نشأة فنِّ الموشCحات» :وأمَّCا أھCل األَ ْنCدَ لُس ،فلمCا ُ
كثCر الشCعر فCى قطCرھم،
َّ
وتھذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية ،استحدث المتأخرون منھم ف ًنا يسCمونه
ً
بالموشح ينظمونه أسماطا وأغصا ًنا يكثرون منھا ومن أعاريضھا المختلفة ،ويسCمون
ً
واحدا ،ويلتزمون عنCد قCوافى تلCك األغصCان ،وأوزانھCا متتاليCة فيمCا
المتعدد منھا بي ًتا
بعد إلى آخر القطعة ،وأكثر ما تنتھى عندھم إلى سبعة أبيCات ،ويشCمل كُّ Cل بيCت علCى
أغصان عددھا بحسب األغراض والمذاھب ،وينسCبون فيھCا ويمCدحون كمCا يفعCل فCى
القصCCائد ،وتجCCاوزوا فCCى ذلCCك إلCCى الغايCCة واسCCتطرفه ال َّنCCاس جملCCة الخاصCCة والكافCCة
لسھولة تناوله وقرب طريقه«).(1
ومِن أشھر وشاحى عصر المرابطين األعمى التطيلي ،ومن موشحاته:
دمع مسفوح وضCلوع حCرار مCاء
ونCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCار
بCCCCئس لعمCCCCرى مCCCCا أراد العCCCCذول
يCCCCا زفCCCCرات نطقCCCCت عCCCCن غليCCCCل

مCCCCCCا اجتمعCCCCCCا إال ألمCCCCCCر كبCCCCCCار
عمCCCCCر قصCCCCCير وعنCCCCCاء طويCCCCCل
ويCCCا دمCCCوع قCCCد أعانCCCت مسCCCيل

)(2

وأمCCا نشCCأة الزجCCل فقCCال ابCCن خلCCدون عنCCه» :إنCCه لمCCا شCCاع فCCنُّ التوشCCيح فCCى أھCCل
األَ ْندَ لُس ،وأخذ به الجمھور لسالسته وتنميق كالمCه وترصCيع أجزائCه ،نسCجت العامCة
مCن أھCل األمصCار علCى منوالCه ،ونظمCCوا فCى طريقتCه بلغCتھم الحضCرية مCن غيCCر أن
يلتزموا فيھا إعرابًا ،واستحدثوا ف ًنا سموه بالزجل ،والتزمCوا الَّ Cن ْظم فيCه علCى منCاحيھم
إلCCى ھCCذا العھCCCد ،فجCCاءوا فيCCCه بالغرائCCب ،واتسCCع فيCCCه للبالغCCة مجCCCال بحسCCب لغCCCتھم
المستعجمة«).(3
ويعتبر أبو بكر بن قزمان القرطبى أول من ابتكر الزجل.
ومن أشھر أزجاله ما كان فى مدح القاضى أحمد بن الحاج قوله:
وصل المظلوم لحق وانتصCف غنCى ومسCكين يحضCر اإلنكCار واإلقCرار ويقCع
الفصل فالحين اجتمع فيه الثالثة الورع والعلم والدين فيزول الحCق إذا زال ويCدوم
الحCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCق
إذا دام).(4
ھCذه نبCذة مختصCرة عCن بعCض فنCون األدب التCى ازدھCرت وترعرعCت فCى ظِّ Cل
دولة المرابطين.

***
) (1ابن خلدون ،المقدمة ،ص ).(436
) (2ابن خلدون ،المقدمة ،ص ).(441
) (3الزجل فى األندلس ،لعبد العزيز األھواني ،ص ).(201
) (4المصدر السابق نفسه.
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المبحث الثالث
من مشاھير علماء دولة المرابطين
كانت دولة المرابطين مبنية علCى أسCس شCرعية ولCذلك اھتمCت بالعلمCاء والفقھCاء
الذين ال دوام لدولة تريد أن تحكم بشرع  Fبدونھم ،ولCذلك كثCر الم َُحِّ Cدثون والفقھCاء،
نذكر منھم:

أوالً :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد )ت ھـ(.
ھو اإلمام العالمة شيخ المالكية ،قاضى الجماعة بقرطبة أبو الوليد.

أ -شيوخه:
مِن أشھر شيوخه الذين تتلمذ عليھم أبCو جعفCر أحمCد بCن رزق ،وأبCو مCروان بCن
سراج ،وم َُحمَّد بن خيرة ،وم َُحمَّد بن فرج الطالعي ،والحافظ أبو علCي ،وأبCو العبَّCاس
بن دلھات.
ً
حافظCا للفقCه مقCدمًا فيCه علCى جميCع أھCل
قال ابن بشكوال فيه» :كان فقيھًا عالمًا،
ً
عصCCCره ،عار ًفCCCا بCCCالفتوى ،بصCCCيرً ا بCCCأقوال أئمCCCة المالكيCCCة ،نافCCCذا فCCCى علCCCم الفCCCرائض
واألصول ،من أھل الرياسة فى العلم ،والبراعة والفھCم ،مCع الCدين والفضCل ،والوقCار
والحلم ،والسمت الحسن ،والھدى الصالح ،ومCن تصCانيفه كتCاب »المقCدمات« ألوائCل
كتب المدونة ،وكتاب »البيان والتحصيل لما فى المستخرجة مِCن التوجيCه والتعليCل«،
واختصار »المبسوطة« ،واختصار »مشكل اآلثار« للطحاوي ،سمعنا عليه بعضCھا،
وسار فى القضاء بأحسن سيرة وأقوم طريقCة ،ثCم اسCتعفى منCه ،فCأعفي ،ونشCر كتبCه،
وكان ال َّناس يُعوِّ لون عليه ويلجأون إليه ،وكان حسن الخلCق ،سCھل اللقCاء ،كثيCر النفCع
لخاصته جميل العشرة لھم ،بارً ا بھم«).(1
ب -ومن أشھر فتاوى ابن رشد الجد مCا أفتCاه فCى شCأن المعاھCدين مِCن النصCارى
فCCCى بCCCالد األَ ْنCCCدَ لُس بإبعCCCادھم وتغCCCريبھم لغCCCدرھم بالمسCCCلمين ومسCCCاعدتھم أللفونسCCCو
المحارب) ،(2عاش ھذا العالم الجليل سبعين عامًا ،ومات فCى ذى القعCدة سCنة عشCرين
وخمسمائة ،وصلى عليه ابنه أبو القاسم ،وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ فقال» :كCان
أفقه أھل األَ ْندَ لُس ،وص َّنف شرح العتبية ،فبلغ فيه الغاية«).(3

ثانيًا :الشھيد القاضى الفقيه أبو على الصدفي:
ھو العالم الفقيه القاضى الم َُح ِّدث الحسين بن م َُحمَّد بن سُكرة.

أ -شيوخه:
روى عCCن أب Cى الوليCCد البCCاجي ،وم َُح َّمCCد بCCن سCCعدون القCCروي ،وح َّ Cج سCCنة إحCCدى
وثمCCانين ،ودخCCل مصCCر علCCى أبCCى إسCCحاق الحبCCال ،وقCCد منعCCه المستنصCCر العبيCCدى
الرافضى مِن التحديث.
) (1سير أعالم النبالء) ،ج.(502/19
) (2تاريخ المغرب ،ص ).(231
) (3سير أعالم النبالء )ج.(502/19
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قال :فأول ما فاتحتCه الكCالم أجCابنى علCى غيCر سCؤالي ،حCذرً ا أن أكCون مدسوسً Cا
عليه ،حتى بسطته وأعلم ُته أ َّننى من أھل األَ ْندَ لُس أريد الحج ،فأجاز لى ً
لفظا ،وامتنCع
مCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن
غير ذلك.
رحل للعراق ،فسمع بالبصCرة مCن جعفCر بCن م َُحمَّCد بCن الفضCل العبCاداني ،وعبCد
الملCك ابCCن شCCغبة ،وباألنبCار :الخطيCCب أبCCا الحسCن علCى بCCن م َُحمَّCد بCCن م َُح َّمCCد األقطCCع،
وببغCCداد :عل Cى ابCCن الحسCCن بCCن ُقCCريش بCCن الحسCCن صCCاحب ابCCن الصCCلت األھCCوازي،
وعاصم بن الحسن األديب ،وأبا عبد  Fالحميدي.
وتف َّقCCه ببغCCداد علCCى أب Cى بكCCر الشاشCCي ،وأخCCذ بالشCCام عCCن الفقيCCه نصCCر المقدسCCي،
ورجع إلى بالده فى سنة تسعين بعلم كثير ،وأسانيد شاھقة ،واستوطن مُرسية ،وجلس
لإلسماع بجامعھا.
ورحل ال َّناس إليه ،وكCان عالمًCا بالحCديث وطرقCه ،عار ًفCا بعللCه ورجالCه ،بصCيرً ا
ً
ِّ
حافظCا لمصCنفات الحCديث،
الخط ،جيد الضبط ،كثيCر الكتابCة،
بالجرح والتعديل ،مليح
ذاكرً ا لمتونھا وأسCانيدھا ،وكCان قائمًCا علCى »الصCحيحين« مCع »جCامع« أبCى عيسCى
الترمذي ،ولى قضاء مُرسِ يَّة ،ثم استعفى منه فأعفي ،وأقبCل علCى نشCر العلCم وتأليفCه،
وكان صالحً ا ديِّنCا ،عCامالً بعلمCه ،حليمًCا متواضCعً ا ،وخCرَّ ج القاضCى عيCاض شCيوخه،
ً
ً
شCيخا مِCن الصCالحين
شCيخا ،وأ َّنCه جCالس نحCو أربعCين
وذكر أنه أخذ عن مائة وستين
والفضالء ،وأ َّنه أكره على القضاء فوليه ،ثم اختفى حتى أعفى منه.
وتص َّدر فى زمن على بن يوسف فى نشCر الكتCاب والسCنة فCى مرسCية باألَ ْنCدَ لُس،
وتوافد عليه الطالب من كل حدب وصوب لينھلوا من علمه الجم الغزير ،ونفع  Fبه
المسلمين فى تلك األقطار.

ب -وفاته:

استشCھد أبCو علCى الصCدفى فCى وقعCCة ُق ُت ْنCدَ ة بثغCCر األَ ْنCدَ لُس ،لسCت بقCCين مCن ربيCCع
األول ،وھو مِن أبناء الستين ،وكانت ھذه الوقعة على المسلمين ،وكان عيش أبى على
من كسب بضاعة مع ثقات إخوانه).(1
الطود الشامخ ،والجبل الراسخ ،والبحر الزاخر فى حبه
انظر رحمك  Fإلى ھذا
َّ
لطلب العلم ونشره ،والدعوة إلى دينه والدفاع عنه ،وحبCه للجھCاد والرِّ بCاط ،وحرصCه
علCCى أكCCل الحCCالل ،والتحCCرى فCCى لقمCCة العCCيش ،واالسCCتعالء علCCى الCCدنيا وزخارفھCCا
الكاذبCCة ،ويCCا ُتCَ Cرى كCCم نفCCس أحياھCCا خبCCر استشCCھاد ھCCذا العCCالم الفقيCCه الزاھCCد ،وكCCان –
يتذوق الشعر الذى فيه َّ
الCذود عCن سCنة سِّ Cيد المرسCلين ،ويكتبCه لتالميCذه،
رحمه َّ – F
منه ما قال أبو عبد  Fم َُحمَّد بن على الصورى لنفسه:
قCCل لمCCن أنكCCر الحCCديث وأضCCحى
عائ ًبCCCCCCCا أھلCCCCCCCه ومCCCCCCCن يدعيCCCCCCCه
أبعلCCCCCم تقCCCCCول ھCCCCCذا؟ أيCCCCCن لCCCCCي

أم بجھCCCل فالجھُ CCCل ُخلُ ُ
CCCق السCCCفيه

) (1سير أعالم النبالء )ج.(378/19
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أيُعCCCاب الCCCذين ھCCCم حفظCCCوا الِّ CCCدين

مCCCCCCCCCن الترھCCCCCCCCCات والتمويCCCCCCCCCه؟

وإلCCCCCCى قCCCCCCولھم ومCCCCCCا قCCCCCCد َر َو ْوه

)(1

راجCCCCCCعٌ كُّ CCCCCCل عCCCCCCالم وفقيCCCCCCه

ً
ثالثا :القاضى الفقيه أبو بكر بن العربي:

من أعظم فقھاء األَ ْندَ لُس فى عصCر المCرابطين ،ھCو القاضCى أبCو بكCر م َُحمَّCد بCن
عبد  Fابن م َُحمَّد المعافرى األَ ْندَ لُسي ،اإلشبيلي ،اإلمام العالمة ،المتبحر فى العلوم.
ولCد عCCام 468ھCCـ1076/م وتCCأ َّدب ببلCCده ،وقCCرأ القCCراءات ،ثCCم رحCCل إلCCى مصCCر،
والشCCام وبغCCداد ومكCCة وكCCان يأخCCذ عCCن علمCCاء أى بلCCد يرحCCل إليCCه حتCCى أتقCCن الفقCCه،
واألصCCول وقيCCد الحCCديث ،واتسCCع فCCى الروايCCة ،وأتقCCن مسCCائل الخCCالف ،وتبحCCر فCCى
التفسير ،وبرع فى األدب والشعر ،وعاد إلى بلده إشبيلية بعلCم كثيCر ،لCم يCأت بCه أحCد
قبله ِممَّن كانت له رحلة إلى المشرق).(2

أ -مكانته العلمية:
قال الشيخ صديق حسن خان عن ابن العربي» :إمام فى األصول والفروع ،سمع
ودرس الفقه واألصول ،وجلس للوعظ والتفسير ،وص َّنف فى غير فCنٍّ  ،والتCزم األمCر
بالمعروف والنھى عن المنكر حتى أُوذى فى ذلك بذھاب كتبه وماله؛ فأحسCن الصCبر
على ذلك كله«).(3
قCال عنCه القاضCى عيCاض ،وھCو ِممَّCن أخCذوا عنCه» :استقضCى ببلCده فنفCع  FبCCه
أھلھا لصرامته ،وشدة نفوذ أحكامه ،وكانCت لCه فCى الظCالمين سCورة مرھوبCة ،وتCؤثر
عنه فى قضائه أحكام غريبة ،ثم صرف عن القضاء ،وأقبل على نشر العلم وبثه«).(4
قال عنه الشيخ أحمد بن م َُحمَّد المقري» :علCم األعCالم ،الطCاھر األثCواب ،البCاھر
األبواب ،الذى أنسى ذكاء إياس ،وترك التقليد للقياس ،وأنتج الفرع مِن األصل ،وغدا
فى اإلسالم أمضى مِن النصل«).(5

ب  -مؤلفاته:
لإلمام القاضى أبى بكر بCن العربCى مؤلفCات كثيCرة لCم يصCلنا أغلبھCا ،وقCد قضCى
أربعين سنة فى اإلمالء والتدريس ،وفى ِّ
بCث مCا حصَّCله مِCن العلCوم ،وصَّ Cنف -رحمCه
 -FفCCى فنCCون متعCCددة منھCCا :علCCوم القCCرآن ،والحCCديث ،و»مشCCكل القCCرآن والحCCديث«،
وأصول الدين ،وكتب الزھد ،وأصول الفقه ،وكتب الفقCه ،والجCدال والخCالف ،واللغCة
والنحCCو والتCCاريخ ،و ِمCCن أشCCھر المؤلفCCات الت Cى انتفCCع بھCCا المسCCلمون »العواصCCم ِمCCن
القواصم«» ،عارضة األحوذى فى شرح الترمذي«» ،أحكCام القCرآن«» ،القCبس فCى
شCCرح موطCCأ ابCCن أنCCس«» ،المسCCالك علCCى موطCCأ مالCCك«» ،اإلنصCCاف فCCى مسCCائل

) (1تاريخ اإلسالم للذھبي ،وفيات عام ) ،(520-511ص ).(369
) (2انظر  :أحكام القرآن فى المقدمة.
) (3المصدر السابق نفسه.
) (4المصدر السابق نفسه.
) (5انظر :العواصم مِن القواصم ،ص ).(13
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الخالف«» ،أعيان األعيان«» ،المحصول فى أصول الفقه«» ،قانون التأويل«).(1
كان اإلمام ابن العربى يصول ويجول بفقھه فى بالد األَ ْندَ لُس ينور طCرق الظCالم
بعلمه ،ويقضى على الشبھات بحججه ،ويدمغ البدع المنتشرة بصبره وحلمه ودعوته،
وكان من أعمدة دولة المرابطين فى نشر الكتاب والسنة وتفقيCه ال َّنCاس وتCربيتھم علCى
مبادئ اإلسالم وأخالق اإليمان ودرجات اإلحسان.
وله فوائد علمية سجَّ لھا فى كتبه وانتفع بھا طالب العلم من بعده منھا:
 -1قوله :قCال علمCاء الحCديث :مCا مCن رجCل يطلCب الحCديث إال كCان علCى وجھCه
نضرة ،لقوله ×.«..B¡  _-+ _ 4 [¡ 040 =- e7» :
قال :وھذا دعاء منه × لحملة علمه ،البد بفضل  Fتعالى من نيل بركته.
 -2ومنه قوله :كنت بمكة فى سنة 489ھـ وكنCت أشCرب مCن مCاء زمCزم كثيCرً ا،
وكلَّما شCربته نويCت العلCم واإليمCان ،فنويCت العلCم واإليمCان ،ففCتح  FلCى ببركتCه فCى
المقدار الذى يسَّره لى مِن العلم ،ونسيت أن أشرب للعمل ،ويا ليتنى شربته لھما حتى
يفتح  Fلى فيھما ،ولم يقدر فكان صفوى للعلم أكثر منه للعمل).(2

وفاته:
أتاه أجله »بمغلية« قرب مدينة »فاس« فى ربيع األول سنة 543ھCـ ،ودفCن فCى
فاس خارج باب المحروف على مسيرة يوم من فاس غربًا منھا).(3

رابعًا :القاضى الفقيه عياض:
ھCCو القاض Cى أبCCو الفضCCل عيCCاض بCCن موسCCى بCCن عيCCاض بCCن عمCCرو بCCن موسCCى
اليحصبى السبتي ،كان إمCام وقتCه فCى الحCديث وعلومCه والنحCو واللغCة وكCالم العCرب
وأيامھم وأنسابھم ،وصنف التصانيف المفيدة ،ولد فى سCبتة فCى عCام 476ھCـ ،وتتلمCذ
على شيوخھا ومن أشھرھم :القاضCى أبCو عبCد  FبCن عيسCى ،والخطيCب أبCو القاسCم،
والفقيه إسحاق بن الفاسCي ،وإبCراھيم بCن جعفCر اللCواتي ،وإبCراھيم بCن أحمCد القيسCي،
وأبو بكر القاسم بن عبد الرحمن الكومى وغيرھم الكثير).(4

أ -رحلته إلى األندلس:

كان خروجه لألَ ْندَ لُس من بيته يوم الثالثاء منتصف جمادى األولى سنة 507ھCـ،
ً
واحCدا وثالثCين عامًCا ،ومِCن أشCھر شCيوخه الCذين تتلمCذ علCيھم فCى
وكان عمره إذ ذاك
قرطبCCة أبCCو م َُح َّمCCد عبCCد الCCرحمن بCCن م َُح َّمCCد المشCCھور بCCابن عتCCاب القرطبCCي ،وقاض Cى
الجماعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة أبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو
عبد  Fبن الحاج ،والفقيCه أبCو جعفCر بCن رزق ،وأبCو مCروان عبCد الملCك بCن سCراج،
وأبو الوليد بن رشد الجد ،وأبو م َُحمَّد عبCد  FبCن أحمCد بCن سCعيد األَ ْندَ لُسCى اإلشCبيلى
وأبو علي الصدفي.
) (1انظر :ترجمته فى كتاب العواصم مِن القواصم.
) (2انظر :العواصم مِن القواصم ،ص ).(16
) (3وفيات األعيان )ج.(483/3
) (4المغرب واألندلس ،د .مصطفى الشكعة ،ص ).(124
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وتحصَّل على علوم غزيرة وتص َّدر للتعليم والتدريس ،وعُCين فCى القضCاء ،ونبCغ
فيه ،واشتھر بعلمه وعبادته وعدلCه وجCوده ،وكانCت مؤلفCات القاضCى عيCاض أكثرھCا
فى الحديث الشريفُ ،ث َّم فى التاريخ والطبقات ثم فى الفقه ،ثم فى القرآن).(1

ب -مؤلفاته:
» -1الشفا بتعريف حقوق المصCطفى« ،موضCوعه فCى السCيرة النبويCة والعقيCدة
واألصول والتفسير والحديث.
» -2مشارق األنوار على صحيح اآلثار« وموضوعه تفسير غريب الحديث فى
الصCCحاح الثالثCCة» :موطCCأ مالCCك« و »صCCحيحى البخCCارى ومسCCلم« ،فضCCبط
أسماء الرجال واأللفاظ ،ونبَّه على مواضع األوھام والتصحيفات.
وفى ھذا الكتاب قال الشاعر:
ومن عجب كون المشارق بالمغرب
مشارق أنوار تب َّدت بســـــبتة
فأجابه آخر بقوله:
وإال فال فضل ل ُترب على ُترب
وما شرف األوطان إال رجالھا
 -3كتCCاب »اإلكمCCال« ،أكمCCل بCCه كتCCاب »المعلCCم بفوائCCد كتCCاب مسCCلم« لشCCيخه
المازرى الفقيه المالكى الم َُح ِّدث المتوفى سنة 536ھـ.
 -4كتاب »منھاج العوارف إلى روح المعارف« وھو فى شرح مشكل الحديث.
 -5كتCCاب »اإللمCCاع إلCCى معرفCCة أصCCول الروايCCة وتقييCCد السCCماع« فCCى مصCCطلح
الحديث.
 -6كتاب »بغية الرائد فيما فى حديث أم زرع مِن الفوائد«.
 -7كتاب »التنبيھات المستنبطة على الكتب المدونة« فCى الفقCه وجمCع فCى ھCذه
الكتاب فوائد وغرائب.
 -8كتاب »اإلعالم بحدود قواعد اإلسالم« فى العقيدة.
 -9كتاب »الخطب« يحتوى على خمسين خطبة من خطب الجمع.
 -10كتاب »جامع التاريخ« فى التاريخ والطبقات.
 -11كتاب »تاريخ سبتة« وھو مسودة.
» -12ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعالم مذھب اإلمام مالك«.
» -13الغنية« وذكر فيه شيوخه وترجم لھم.
» -14المقاصد الحسان فيما يلزم اإلنسان«.
» -15غنيCCCة الكتCCCاب وبغيCCCة الطالCCCب« ،فCCCى األدب واإلنشCCCاء ،وغيرھCCCا مِCCCن
المخطوطات والكتب التى تدل على سمو منزلته وسالمة منھجه.
ِ◌ة منھCا :القضCاء والفقCه والحCديث واللغCة
لقد برع القاضى عياض فCى أمCور عِ Cد َ
) (1المصدر السابق ،ص ).(136-125
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ً
مجيCدا ،ولCه موھبCة رائعCة تCدل علCى قدرتCه علCى نظCم الشCعر،
واألدب ،وكان شاعرً ا
ِّ
ومن أروع ما قاله القاضى عياض مِن القصائد تلك التى أنشدھا وھو يودع قرطبة فى
َّ
وتوط ْ
دت لCه صCالت بأھلھCا ومCودة
عام 508ھـ ،بعد أن تل َّقى العلم فيھا من شيوخھا،
وصداقة وأخوة أكيدة ،فقال مودعً ا المدينة األَ ْندَ لُسية ذات التاريخ العريق:
أقCCCول وقCCCد جَّ CCCد ارتحCCCالى وغCCCرَّ دت

حُCCCCداتى َو ُزمَّCCCCت للفCCCCراق ركCCCCائبي

وقد غمضت من كثCرة الCدمع مقلتCي

وصCCCارت ھCCCواء مCCCن فCCCؤاد ترائبCCCي

ولCCCCCCCم تبَ C
CCCCCCق إال وقفCCCCCCCة يسCCCCCCCتحثھا

وداعCCCCCCCى لألحبCCCCCCCاب ال للحبائCCCCCCCب

رعCCCCى  Fجيرا ًنCCCCا بقرطبCCCCة العُCCCCال

وسCCCCقى ربُاھCCCCا بالعھCCCCاد السCCCCواكب

وح َّيCCCCCCا زما ًنCCCCCCا بيCCCCCCنھم قCCCCCCد ألفتCCCCCCه

طليCCCCق المُح َّيCCCCا مُسCCCCتالن الجوانCCCCب

أإخواننCCCCCCCا بCCCCCCCا@ فيھCCCCCCCا تCCCCCCCذاكروا

معھCCCCCاد جCCCCCار أو مCCCCCودة صCCCCCاحب

ُ
CCدوت بھCCCم مCCCن بCCCرھم واحتفCCCائھم
غC

)(1

كCCCأنى فCCCى أھلCCCى وبCCCين أقCCCاربي

ومن أشعاره اإلخوانية التى وصف فيھا ليلCة جمعCت مCن أصCحابه كCل ذى مكانCة
وفضل وجاه:
َسَ CCCCCCCCCCCCCم َح الزمCCCCCCCCCCCCCانُ بليلٍ CCCCCCCCCCCCCة

غCCCCCCCCCCرا َء جامعCCCCCCCCCCة السCCCCCCCCCCرورْ

ْ
CCCCCCCCCCCCت أكCCCCCCCCCCCCCفُّ جُ ناتِھCCCCCCCCCCCCCا
أجنC

CCCCCCCCف األمCCCCCCCCCانى والحبCCCCCCCCCور
َقطC
َ

مCCCCCCCCا فCCCCCCCCضَّ طCCCCCCCCينُ ختامھCCCCCCCCا

فيمCCCCCCCCCا تقCCCCCCCCCدم مCCCCCCCCCن دھCCCCCCCCCور

دارت علCCCCCCCCى فلCCCCCCCCك السCCCCCCCCCعود

بمثCCCCCCCCCCCCCل أشCCCCCCCCCCCCCباه البCCCCCCCCCCCCCدور

مCCCCCCCCCCCا إن تCCCCCCCCCCCرى إال أميCCCCCCCCCCCرً ا

حCCCCCCCCCاز ً
إرثCCCCCCCCCا عCCCCCCCCCن أميCCCCCCCCCر

ُ
CCCCCCCCCCCذوا القلCCCCCCCCCCCCوب أسCCCCCCCCCCCCرة
َتخC

CCCCو ْوا بھCCCCCا عCCCCCوض السCCCCCرير
و َثَ C

فعلCCCCCCCCCCCCيھم وقCCCCCCCCCCCCف العCCCCCCCCCCCCال ُء

CCCCCCCCCCدوو ِ◌ َلت األمCCCCCCCCCCور
وإن ُت
ِ

)(2

لقCCد اھCCت َّم األميCCر علCى بCCن يوسCCف بالقاضCى عيCCاض لمCCا كCCان شCCابا وظھCCر ذكCCاؤه
وانتشCر صCCيته ،فأكرمتCCه دولCCة المCCرابطين ،وھيCCأت لCCه األجCCواء للمزيCCد ِمCCن التحصCCيل
والتفقه فى الدين.
) (1المغرب واألندلس ،د .مصطفى الشكعة ،ص ).(146-139
) (2المصدر السابق ،ص ).(149
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وكان القاضى عياض ال يحب كثرة األسفار واالرتحال ،ويالحظ المتتبCع لسCيرته
وحياته أنه كCان قليCل االرتحCال بالقيCاس إلCى معاصCريه وأترابCه مِCن العلمCاء والفقھCاء
والم َُح ِّدثين ،وكانت له نظرية عجيبة فى ذم السCفر وبيCان أضCراره وعيوبCه نظمCه فCى
الشعر ،وخالفه كثير مِن العلماء فى نظرته المتفردة وإليك األبيات التى ذكرھCا فCى ذم
السفر:
تق َّعCCد عCCن األسCCفار إن كنCCت طال ًبCCا

نجCCCCCا ًة ففCCCCCى األسCCCCCفار سCCCCCبعُ عوائCCCCCق

CCCCCCوان وفقُ CCCCCCCد أحبٍ CCCCCCCة
تشCCCCCCCوفُ إخC
ٍ

وأعظمھCCCا يCCCا صCCCاح سُCCCكنى الفنCCCادق

CCCCCؤنس
CCCCCاش وقلُ CCCCCCة مC
ٍ
وكثCCCCCCرةُ إيحٍ C

CCCCCCوال وخيفُ CCCCCCCة سCCCCCCCارق
وتبCCCCCCCذيرُ أمC
ٍ

فقCCCCد كCCCCان ذا دھCCCCرً ا تقCCCCادم عھCCCCده

وأعقبCCCCCCCه دھCCCCCCCر شCCCCCCCدي ُد المضCCCCCCCايق

فھCCCCذه مقCCCCالى والسCCCCالم كمCCCCا بCCCCدا

)(1

وجرِّ ب ففى التجريCب علُ Cم الحقCائق

وھذه فلسفة غريبة فى األسفار أخCالف القاضCى عيCاض – رحمCه  – FفيھCا ،إال
أ َّننى أقCول إن اإلنسCان فCى أسCفاره العلميCة أو التجاريCة عنCدما يقضCى مآربCه عليCه أن
ينتقل إلى غيرھا ،حتى يحقق أھدافه ويرجع إلى وطنه وقومه غانمًا سالمًا ً
مفيدا ألھله
وشعبه ،وقد ذكر العلماء فى األسفار فوائد فقال الشافعى رحمه :F
تغرَّ ب عن األوطان فى طلب العلCى

وسCCافر ففCCى األسCCفار خمCCسُ فوائCCد

تفCCCCCCرج ھِّ CCCCCCCم واكتسCCCCCCCابُ معيشٍ CCCCCCCة

)(2

ُ
وصCCCCCحبة ماجٍ CCCCCد
وعلٌ CCCCCم وآداب

وقال اإلمام الشافعى فى االغتراب أيضً ا:
ب
قCCCل وذى أد ِ
مCCCا فCCCى المقCCCام لCCCذى َع ِ

ب
مCCن راحٍ CCة َفCCدَ ِع األوطCCان واغتCCر ِ

سCCCCCافر تجCCCCCد عوضً CCCCCا عمCCCCCن تفارقCCCCCه

وانصب فإن لذيدَ العيش فCى النصCب

إ ِّنCCCCCى رأيCCCCCت وقCCCCCوف المCCCCCاء يفسCCCCCده

ب
إن ساح طCاب وإن لCم
يجCر لCم يطِ C
ِ

ُ
فراق األرض ما افترسCت
واألس ُد لوال

والسھ ُم لCوال ف ُ
القCوس لCم يُصCب
ِCراق
ِ

والشCCCمسُ لCCCو وقفCCCت فCCCى الفلCCCك دائمCCCة

)(3

لملَّھا ال َّناس من عُجCم ومCن عCرب

وكان ِممَّن عاصر القاضى عياض العالمة الشيخ يعلCى أبCو جبCل ،وكCان لCه رأى
) (1انظر  :النبوغ المغربي ،عبد  Fكنون) ،ج.(131/3
) (2ديوان الشافعي ،ص ).(57
) (3ديوان الشافعي ،ص ).(34

157

يخالف رأى القاضى عياض فى السفر نظمه فى ھذه األبيات:
سCCCافر لتكسCCCب فCCCى األسCCCفار فائCCCدة

َفCCCCCرُبَّ فائCCCCCد ٍة ُتلقCCCCCى مCCCCCع السCCCCCفر

وال ُتقCCCCCCم بمكCCCCCCان ال ُتصCCCCCCيبُ بCCCCCCه

نصحً ا ولو كنت بين الظCل والشCجر

فCCCCإن »موسCCCCى« كلCCCCيم  FأعCCCCوزهُ

)(1

علCCم تك َّس َ Cب ُه فCCى صCCحبة الخضCCر

ومن شعره فCى األشCواق مCا نظمCه مCن أبيCات واصً Cفا فيھCا شCوقه وحنينCه لزيCارة
المدينة المنورة فقال:
يCCCCا دار خيCCCCر المرسCCCCلين و َمCCCCن بCCCCه

ت
ھCCCCCCدى األنCCCCCCام و ُخCCCCCCصَّ باآليCCCCCCا ِ

عنCCCCCCدى ألجلCCCCCCك لوعCCCCCCة وصCCCCCCابة

ٌ
CCCCCCCCCوق متوقُ CCCCCCCCCCد الجمCCCCCCCCCCرات
وتشC

وعلCCCCيَّ عھٌ CCCCد إن مCCCCألت محCCCCاجري

مCCCCن تلكCCCCم الجCCCCدران والعرصCCCCات

CCCCCون شCCCCCCيبى بينھCCCCCCا
ألعفCCCCCCرنَّ مصَ C

مCCCCCCن كثCCCCCCرة التقبيCCCCCCل والرَّ شCCCCCCقات

لCCCCوال العCCCCوادى واألعCCCCادى زرتھCCCCا

أبCCً Cدا ولCCCو سCCCعيا علCCCى الوجنCCCات

)(2

لكCCCCن سCCCCأھدى مCCCCن جميCCCCل تحيCCCCة

ت
لقطCCCCCين تلCCCCCك الCCCCCدار وال ُحجُCCCCCرا ِ

أذكCCCCى ِمCCCCن المسCCCCك المفتCCCCق نفحً C
CCCة

تغشCCCCCCCCCاه باآلصCCCCCCCCCال والبُكCCCCCCCCCرات

وتخصCCCCCCCCه بزواكCCCCCCCCى الصCCCCCCCCلوات

)(3

و َنCCCCCCوامى التسCCCCCCCليم والبركCCCCCCCات

ولCCه أبيCCات يصCCف فيھCCا نفسCCه وشCCوقه إلCCى وطنCCه قالھCCا فCCى مدينCCة »داي« بCCبالد
المغرب سنة 541ھـ ،وكان قد ناھز الخامسة والستين مِن العمر ،وكان مرغمًCا علCى
البقاء فيھا ممنوعً ا للرجوع إلى بالده فى زمن دولة الم َُوحِّ دِين.
يعلCCم  Fوأن Cا أمCCر علCCى ھCCذه األبيCCات الت Cى فجCCرت األحCCزان فCCى نفسCCي ،وألھبCCت
مشاعرى وھيجت األشواق إلى مCدينتى »بنغCازي« ومنطقتCى »الحCدائق« ،وذكرتنCى
ببالدى العزيزة ليبيا ما تملكت دموع الشوق إلى مسقط رأسى الذى طالت مدة غيCابى
عليه أكثر من أربعة عشر عامًا نصفھا مسجو ًنا فى بCالدي ،والنصCف اآلخCر قضCيتھا
متنقالً بين البلدان ،ولم تكن تھمتى التى كلفتنى ھذه العقوبة القاسية التى أحتسCبھا عنCد
 Fإال أن رضيت با@ ربا وباإلسالم دي ًنا وبم َُحمَّد نبيًا ورسوالً ×.
إن أبيات القاضى عياض فCى غربتCه أضCفت علCى وأنCا أتCرجم حياتCه مسCحة مِCن
) (1المغرب واألندلس ،ص ).(150
) (2المصدر السابق نفسه.
) (3أزھار الرياض) ،ج.(180/4
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الحزن ،ولوعة مِن األسى ،وإحساسً ا بCالحنين إلCى أھلCى ووطنCي ،وأحبتCى وإخCواني،
فقال القاضى – رحمه  – Fوھو يحاور حمامة مرَّ ت به:
أقمريCCCCCCCة األدواح بCCCCCCCا@ طCCCCCCCار ِحى

أخCCCCCCا شCCCCCCCجى بCCCCCCالنوح أو بغنCCCCCCCاء

فقCCCCCد أرقتنCCCCCى مCCCCCن ھCCCCCديلك رنCCCCCة

تھCCCيج مCCCCن شCCCCوقى ومCCCCن بُرحCCCCائي

لعلCCCCCCك مثلCCCCCCى يCCCCCCا حمCCCCCCا ُم فCCCCCCإنني

غريCCCCب »بCCCCداي« قCCCCد بُليَ C
CCCت بCCCCدا ِء

فكCCCCCCم مCCCCCCن فCCCCCCال ٍة بCCCCCCين »داي« و
»سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCبتة«
CCCCCCفق فيCCCCCCCه للريCCCCCCCاح خوافٌ C
تصُ C
CCCCCCق

َ
وخCCCCCCرق بعيCCCCCCد الخCCCCCCافقين قCCCCCCوا ِء
كمCCCا ضعْ ضCCCعتنى زفCCCزةُ الصCCCعداء

يCCCCCCذكرنى سُّ CCCCCCح الميCCCCCCاه بأرضCCCCCCھا

ْ
ُ
بنCCCت ورائCCCي
أريقCCCت يCCCوم
دموعً CCCا

ويعجبنCCCCCى فCCCCCى سCCCCCھلھا وحزنھCCCCCا

CCCCCجار تCCCCCCرف لِرائCCCCCCي
َخمائCCCCCCل أشC
ِ

لعَّ CCCCل الCCCCذى كCCCCان التفCCCCرُّ ق حكمُ CCCCه

)(1

سCCCيجمع م َّنCCCا الشCCCمل بعCCCد تنCCCائي

جـ  -عياض والقضاء:

رجCCع القاضCى عيCCاض إلCCى سCCبتة بعCCد أن أتَّ Cم مCCا أراد مCCن علCCوم األَ ْنCCدَ لُس ،وكCCان
دخوله لمدينته الحبيبة إلى نفسه عام )508ھـ( ،وفرح أھل سبتة بابنھم البار ،وتص َّدر
للتعليم والتدريس بعد أن امتحنه علماء مدينة سبتة فى الفقه المالكي ،وأصبح من أھCل
مجلس الشورى ،وكان حينئذ فى الثانية والثالثين من عمره أو يزيد قليالً ،وكانت تلك
المرحلة سببًا فى إعداده ليتسنم سدة القضاة الشريفة الرفيعة فى سبتة).(2
ولمCCا كCCان عيCCاض فCCى التاسCCعة والثالثCCين مCCن عمCCره تCCولى القضCCاء ،وكCCان ذلCCك عCCام
515ھـ ،وظ َّل متربعًا على كرسى القضاء فى بلده سبتة ستة عشر عامًا ،فسار فيھا أحسن
سيرة ،وكان محمود الطريقة مشكور الحالCة ،أقCام جميCع الحCدود علCى ضCروبھا واخCتالف
أنواعھا ،وبنى الزيادة الغربية فCى جCامع سCبتة التCى كمCل بھCا جمالCه وتCرك فCى بلCده آثCارً ا
محمودة).(3
ويبدو أن بعض األمراء لم يعجبھم حزم وعدالة القاضى عيCاض ،كمCا خCافوا مCن
كثرة أتباعه وانتشار صيته ومحبة ال َّنCاس لCه ،فلCذلك عزمCوا علCى نقلCه إلCى غرناطCة،
ولم يذكروا سببًا مقنعً ا ،مما جعل الفقيه أبا الحسCن بCن ھCارون المCالقى يمCدح القاضCى
عياضً ا فى أبيات سجلتھا ذاكرة التاريخ:
ظلمCCوا عياضً CCا وھ Cو َيحْ لُ ُ Cم عCCنھم

) (1انظر :المغرب واألندلس ،ص ).(150
) (3انظر :أزھار الرياض) ،ج.(10/3

والظلُ CCCCCCم بCCCCCCين العCCCCCCالمين قCCCCCCدي ُم

) (2المصدر السابق نفسه ،ص ).(150
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مكان الرا ِء عي ًنا فCى اسCمه
جعلوا
َ

كCCCCCCCى يكتمCCCCCCCوه فإ َّنCCCCCCCه معلCCCCCCCوم

لCCCCواله مCCCCا فاحْ C
CCCت بطCCCCائ ُح سCCCCبتة

)(1

والCCروض حCCول فنائِھCCا معCCدوم

وانتقCCل القاض Cى عيCCاض إلCCى غرناطCCة ممتCCثالً ألمCCر األميCCر فھCCبَّ أھCCل غرناطCCة
الستقباله كما يستقبل الفاتحون ،وبا@ إنه لحق فاتح للعقCول ،ومنCور للقلCوب ،ومطھCر
للنفوس بعلمه الغزيرُ ،
وخلُقه المتواضع وسيرته العطرة.
وسار فى ال َّناس سيرة العدل ،ورفع الظلم ،وإحقاق الحقوق دون خCوف مCن أميCر
أو وزيCCر ،ونشCCCط وضCCCاق بCCCه ذرعً CCCا َمCCن تعرَّ ضCCCت مصCCCالحه للخطCCCر ،وال يسCCCتطيع
الحصول عليھا إال بالظلم ،وأسفرت مكايCد األشCرار فCى غرناطCة عCن عCزل القاضCى
ً
بعيCدا عCن القضCاء قريبًCا لطCالب العلCم
النزيه فى عام 532ھـ ،ورجع إلى بلده ليكون
وحلقاته ،وقصده ال َّناس وانتفع به العباد ،ونشر نور الكتاب والسنة فى البالد ،واستمرَّ
على تلك الحالة الدعوية سبع سنين ،وفى أواخCر دولCة المCرابطين عCام 539ھCـ دعCى
شCيخا جلCيالً
ً
ليتولَّى قضاء سبتة من جديد ،وھو فى الثالثة والسCتين مCن عمCره ،وكCان
وعالمًا عظيمًا ،وقاضيًا حكيمًا ،وأبًا رحيمًا ،فابتھج ال َّنCاس لعودتCه ،وسCار فCيھم سCابق
سيرته ،وما مضت شھور قليلة حتى سقطت دولة المرابطين على يCد دولCة الم َُوحِّ Cدِين
البدعية فاضطرَّ القاضى الجليل إلى خوض الحياة السياسية والحربية).(2

د -معارك السياسة والحرب:
إن ظھور دولCة الم َُوحِّ Cدِين علCى يCد المبتCدع الكبيCر م َُحمَّCد بCن تCومرت كانCت مCن
أسباب سقوط دولة المرابطين ،فطبيعCى جًّ Cدا أن يخCوض حربًCا ضCد دولCة الم َُوحِّ Cدِين،
وتولَّى قيادة جيوش الم َُوحِّ دِين عبد المؤمن بن على الذى استطاع بجيشه أن يحتل مدن
المغرب مثل فاس ومراكش وغيرھما.
ورأى القاضCCى عيCCاض أن المصCCلحة العليCCا لمدينCCة سCCبتة وأھلھCCا أن يبCCايع عبCCد
ً
حفاظا على األعراض واألمCوال ،وتجنيCب المدينCة مِCن الCدمار الشCامل ،وقبCل
المؤمن
أميCCر الم َُوحِّ Cدِين تلCCك البيعCCة االضCCطرارية ،ومCCا أن قCCام م َُح َّمCCد بCCن ھCCود بثورتCCه علCCى
الم َُوحِّ دِين حتى استجاب أھل سبتة لذلك بزعامة القاضى عياض ،وقام السCبتيون بقتCل
عامCCل الم َُوحِّ Cدِين وأصCCحابه ،وسCCار القاض Cى عيCCاض إلCCى يحيCCى بCCن عل Cى المسCCوفى
المعروف بابن غانية فى قرطبة وبايعه ،وكان متمس ًكا بدعوة المرابطين ،وطلCب منCه
أن يُعيِّن واليًا على سبتة فبعث معه يحيى بCن أبCى بكCر الصCحراوى ،وأصCبحت بCذلك
مدينة سبتة خارجة عن دولة الم َُوحِّ دِين ،وعادت إلى حكم المرابطين.
إال إن جيوش الم َُوحِّ دِين اسCتطاعت إخضCاع مدينCة سCبتة وأھلھCا ،وأعCادوا البيعCة
من جديد للم َُوحِّ دِين الذين قبلوا ذلك ،واشترطوا إبعاد القاضى عياض عCن مدينتCه إلCى
مراكش ،وقيل تدال ،إلى أن توفاه  Fتعالى.
إن موقف القاضى عياض كان منسجمًا مع عقيدتCه وعلمCه ودعوتCه فCى محاربتCه
للم َُوحِّ Cدِين الCCذين اعتقCCدوا عصCCمة إمCCامھم م َُح َّمCCد بCCن تCCومرت ،وغيCCر ذلCCك ِمCCن العقائCCد
) (1انظر :المغرب واألندلس ،ص ).(162
) (2المصدر السابق ،ص ).(162
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البدعية التى سنفصِّلھا بإذن  Fتعالى عند كالمنا عن الم َُوحِّ دِين.
إن القاضى عياض ليس من أھل السنة وحسب ،ولك َّنه فقيه أھل السنة آنذاك على
اإلطالق ،وھو كذلك يرى وجوب الوقوف أمام دعCوة ابCن تCومرت ،وينبغCى الCتخلُّص
ً
حفاظا على سCالمة
منھا حتى حانت أول فرصة ،وإن يكن قد بايع فالبيعة آنذاك كانت
بلدته وأھلھCا ،أمCا وقCد الحCت الفرصCة بخCروج بعCض المCدن علCى سCلطان الم َُوحِّ Cدِين
القائم على بدعة اإلمامة المعصومة ،أما وقد جCرت الCريح بمCا ال تشCتھى السCفن؛ فCإن
مِن العقل االستسالم ثم المبايعة وله حكم المضطرِّ فى ذلك.
وإن سلطان الم َُوحِّ دِين عبد المؤمن كان على مقدرة عجيبة مِن الدھاء والمكCر ،ولCذلك
رأى لمصCCلحة دولتCCه أن يضCCع الفقھCCاء والعلمCCاء الCCذين يشCCك فCCى والئھCCم لCCه فCCى مCCراكش،
ومCCنعھم ِمCCن العCCودة إلCCى بالدھCCم ،أو يضCCعھم فCCى مCCدن أخCCرى ليخCCدموا مخططCCات الدولCCة
الناشئة).(1

ھـ  -وفاة القاضى عياض:
)(2

توفى رحمه  Fفى منفاه ً
بعيدا عن وطنه فى عام 544ھCـ ودفCن فCى مCراكش،
فعليه مِن  Fالرحمة والمغفرة والرضوان على ما ق َّدمه لإلسالم.
ھؤالء بعض العلماء الذين كان لھم سبق ومكانCة فCى دولCة المCرابطين ،وانتفCع
ال َّنCاس بعلمھCCم وفقھھCم ،ترجمCCت لھCم ترجمCCة متواضCCعة ،كمCا بCCرز فCى علCCوم الفقCCه
والحديث كثير مِن العلماء والم َُح ِّدثين فى عصر دولة المرابطين منھم :أبCو الحسCن
علCى بCن عبCد الCرحمن المعCCروف بCابن أبCى حقCون ولCCه مختصCر فCى أصCول الفقCCه
سماه »بالمقتضب األشفى فى أصول المستصCفى« ،ومCنھم أبCو ُم َحمَّCد عبCد  FبCن
على بن عبد  Fبن خلف بن أحمد بن عمر اللخمCي ،ويعCرف بالرشCاطي ،وكانCت
له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ ،وله كتاب سCماه »اقتبCاس األنCوار،
والتماس األزھار فى أنساب الصحابة ورواة اآلثار« ،ومنھم أيضً ا أبو عبد  Fبن
م َُحمَّد بن حسين بن أحمد بن م َُحمَّد األنصاري ،وأبCو جعفCر أحمCد بCن عبCد الصCمد
بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن أبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى
عبيCCدة بCCن م َُح َّمCCد الخزرجCCي ،وقCCد ألCCف كتا ًبCCا فCCى أحكCCام الرسCCول × سCCماه »آفCCاق
الشموس وأعالق النفCوس« ،وكتابًCا آخCر سCماه »مقCاطع الصCلبان ومراتCع ريCاض
أھCCل اإليمCCان« ،وأبCCو م َُحمَّCCد عبCCد الحCCق بCCن غالCCب بCCن عبCCد الCCرحمن بCCن عطيCCة
المحاربى وله كتاب يُسمى »بالوجيز فى التفسير« ،وكCذلك بCرز فCى عصCر علCى
بCCن يوسCCف ِمCCن الفقھCCاء وعلمCCاء الحCCديث :أبCCو عبCCد  Fم َُح َّمCCد بCCن حسCCين بCCن أحمCCد
األنصارى المعروف بابن أبى أحد عشر ،وأبو عبCد  Fم َُحمَّCد بCن أحمCد بCن سCعيد
بCن يربCCوع بCن سCCليمان ،وأبCو الوليCCد يوسCف بCCن عبCد العزيCCز بCن يوسCCف بCن عمCCر
المعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCروف بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCابن الCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCدباغ ،وأبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو عبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد F
م َُحمَّCCد بCCن أحمCCد بCCن خلCCف بCCن إبCCراھيم التجيبCCى المعCCروف بCCابن الحCCاج قاضCCى
الجماعة بقرطبة.
***
) (1سير أعالم النبالء) ،ج.(217/20
) (2سير أعالم النبالء) ،ج.(217/2
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المبحث الرابع
علوم اللغة فى زمن المرابطين
ونبغ فى علوم اللغة فى عصر على بن يوسCف عCدد كبيCر مِCن العلمCاء المبCرزين
فى النحو وعلوم اللغة نذكر منھم :أبا م َُحمَّد ،عبCد  FبCن م َُحمَّCد بCن السCيِّد البطليوسCى
النحوى ت 521ھـ ،وكان حجة فى علمه عالمًا متبحرً ا فى النحو وعلوم اللغة ،وكCان
ال َّناس يجتمعون إليه ويقCرأون عليCه ،ومCن تواليفCه كتCاب »االقتضCاب فCى شCرح أدب
الكتاب« ،وكتاب »التنبيه على األسباب الموجبCة الخCتالف األمCة« ،وكتCاب آخCر فCى
َّ
الموطأ ،باإلضافة إلى ذلك كان شاعرً ا مطبوعً ا فمن نظمه قوله:
شرح
أخCCCCو العلCCCCم حCCCCي خالCCCCد بعCCCCد موتCCCCه

وأوصCCCCاله تحCCCCت التCCCCراب رمCCCCيم

ماش على الثرى
وذو جھل ميت وھو
ٍ

يظCCCCن ِمCCCCن األحيCCCCاء وھCCCCو عCCCCديم

ومن أئمة اللغويين وأعالمھCم فCى عصCر علCى بCن يوسCف ،أبCو الحسCن علCى بCن
أحمد بن خلف األنصارى النحوي ،وقد كان من أھل المعرفة بCاآلداب واللغCة ،متقCدمًا
فى علم القراءات ،وأبCو م َُحمَّCد بCن أحمCد بCن عبCد  FبCن م َُحمَّCد بCن أحمCد بCن عبCد F
النحوى المعروف بابن اللجاش ،وكان عالمًا متبحرً ا فى النحو ،وأبو العبَّاس أحمد بCن
عبد الجليل ابن عبد  Fالمعروف بالتدميرى ت 555ھـ ،ومن تواليفه »نظم القرطين
وضم أشعار السقطين« وجمع فيه أشعار »الكامCل« للمبCرد و »النCوادر« ألبCى علCى
البغدادي ،كما له كتاب »التوطئة فى العربية« وله شرح على كتCاب الفصCيح لثعلCب،
وله فى شرح أبيات جمل الزجCاجى كتCاب سCماه »شCفاء الصCدور« ،وكتCاب »الفوائCد
والفرائد« ،ومنھم أبو العبَّاس أحمد بن عبد العزيز بن ھشام بن غزوان الفري ،وكCان
مCCن أھCCل المعرفCCة بCCالنحو واللغCCة والعCCروض ،ولCCه أرجCCوزة مزدوجCCة فCCى قCCراءة نCCافع
وثانيCCCة فCCCى قCCCراءة ابCCCن كثيCCCر ،ومCCCن تواليفCCCه كتCCCاب »فوائCCCد اإلفصCCCاح عCCCن شCCCواھد
)(1
اإليضاح«
***

المبحث الخامس
علوم التاريخ والجغرافيا فى عصر المرابطين
ظھر فى عصر المرابطين عدد كبير من أعالم الرواية والكتابة التاريخية
نCCذكر فCCى مقCCدمتھم :أبCCو زكريCCا بCCن يحيCCى بCCن يوسCCف األنصCCارى الغرنCCاطى
المعروف بابن الصيرفى ،كان من أعالم عصر على بCن يوسCف فCى البالغCة
واألدب والتاريخ ،كتب بغرناطة عن األمير تاشفين بن على بن يوسف أيام أن
كان واليًا على األَ ْندَ لُس ،وألَّف فى تاريخ األَ ْندَ لُس فى العصر المرابطCى كتابًCا
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(400- 398
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سCCCماه »األنCCCوار الجليCCCة فCCCى تCCCاريخ الدولCCCة المرابطيCCCة« ،وكتا ًبCCCا آخCCCر سCCCماه
»قصص األنباء وسياسة الرؤساء« ،وھما مؤلفان لم يصال إلينCا مCع األسCف،
ولCCم يصCCل إلينCCا مCCن مؤلفاتCCه األولCى سCCوى شCCذور نقلھCCا المتCCأخرون مثCCل ابCCن
الخطيCCCCب خاصCCCCة روايتCCCCه عCCCCن غCCCCزوة ألفونسCCCCو المحCCCCارب لألَ ْنCCCCدَ لُس سCCCCنة
519ھـ1125/م ،وقد توفى ابن الصيرفى بغرناطة فى سنة 570ھـ ،وھنCاك
أيضً CCCا أبCCCو الحسCCCن علCCCى بCCCن بسCCCام الشCCCنترينى )ت542ھCCCـ( صCCCاحب كتCCCاب
»الذخيرة فى محاسن أھCل الجزيCرة« ،وھCذا الكتCاب موسCوعة أدبيCة تاريخيCة
يتضمن تراث القرن الخامس الھجرى /الحادي عشر الميالدي ،وأبCو عبCد F
م َُحمَّد بن خلف بن الحسن بن إسCماعيل الصCدفي ،ويعCرف بCابن علقمCة ،وھCو
مCCن أھCCل مدينCCة بلنسCCية ولCCه كتCCاب س Cمَّاه »البيCCان الواضCCح فCCى الملCCم الفCCادح«
وتوفى ابن علقمة عام 509ھـ1114/م ،وأبو طالب عبد الجبCار عبCد  FابCن
أحمد بن أصبغ ،وله كتCاب يسCمى »عيCون اإلمامCة ونCواظر السياسCة« ،وأبCو
عامر م َُحمَّد بن أحمد بن عامر البلوى المعروف بالسالمي ،وقد ألَّف كتابًا فCى
التاريخ سماه »درر القالئد وغرر الفوائد« ،وأبو نصر الفتح بن م َُحمَّد القيسى
اإلشبيلي ،والمعروف بالفتح بن خاقان ،ومن تواليفه كتاب »قالئد العقيان فCى
محاسن األعيان« ،وكتاب »مطمع األنفس ومسرح التأنس« ،وكتاب »رواية
المحاسن وغايCة المحاسCن« ،وأبCو القاسCم خلCف بCن عبCد الملCك ويعCرف بCابن
بشكوال ،وكCان مCن أعCالم المCؤرخين فCى عصCر المCرابطين ،وأشCھر تواليفCه
كتابه المعروف »بالصلة« ،الذى جعلCه تتمCة لكتCاب ابCن الفرضCى فCى تCاريخ
علماء األَ ْندَ لُس ،ومن تواليفCه أيضً Cا كتCاب »الغCوامض والمبھمCات« فCى اثنCى
عشر جزءًا ،وكتاب »المحاسن والفضCائل فCى معرفCة العلمCاء األفاضCل« فCى
واحد وعشرين جزءًا وقد توفى ابن بشكوال فى رمضان 578ھـ.
وفى مجال الجغرافية نبغ عCدد مCن كبCار جغرافCى األَ ْنCدَ لُس والمغCرب فCى عصCر
المرابطين نذكر منھم :الشريف أبو عبد  Fم َُحمَّCد اإلدريسCي ،صCاحب كتCاب »نزھCة
المشتاق فى اختراق اآلفاق« ،وقد ألَّف اإلدريسى لرجار َّ
الثا ِنى صاحب صCقلية ،ولCذا
يُعرف ھذا الكتاب فى كتب الجغرافية العربية باسم الرجاري.
ومن جغرافيى عصر المرابطين عبد  Fبن إبراھيم بن وزمر الحجارى صاحب
كتCCاب »المسCCھب فCCى غرائCCب المغCCرب« ،وقCCد اتخCCذ بنCCو سCCعيد كتابCCه أساسً CCا لكتCCابھم
المعروف باسم »المغرب فى حلى المغرب«).(1

***

) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(403-401
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المبحث السادس
علوم الطب فى عصر المرابطين
تقCدمت العلCوم الطبيCCة والصCيدالنية فCCى عصCر المCرابطين تقCCدمًا يشCھد لCCه
األسماء واألعالم التى تألقCت فCى حضCارة األَ ْنCدَ لُس والمغCرب ،وأشCھرھا ابCن
زھر وھو اسم طبيب أَ ْندَ لُسى من أعظم أطباء اإلسالمِ ،ممَّن تركCوا بصCماتھم
واضحة فى تاريخ الحضارة اإلنسانية جمعاء ،وينتسب أبو مروان عبد الملCك
بCCCن زھCCCر إلCCCى أسCCCرة أَ ْندَ لُسCCCية لمعCCCت فCCCى ميCCCدان الطCCCب والعلCCCوم الطبيعيCCCة
والكيميائيCة ،عميCCدھا األكبCر ھCCو أبCو مCCروان عبCCد الملCك ابCCن الفقيCه م َُح َّمCCد بCCن
مروان بن األزھر األيادى اإلشبيلي ،وكان والده الفقيه محمCد بCن مCروان مCن
جلة الفقھاء المتميزين فى علم الحديث فى إشبيلية ،وقد رحCل أبCو مCروان فCى
شCCبابه إلCCى المشCCرق وسCCمع فCCى القيCCروان ومصCCر ،وتتلمCCذ علٮأيCCدى علمCCاء
المشرق فى الطب ،ورجع إلى األَ ْندَ لُس ،وأصبح من أشھر علماء الطب فيھا،
وتCوفى فCى إشCبيلية ،وورثCه فCى علCم الطCCب ابنCه أبCو العCالء الCذى تبCوأ مكانCCة
عظيمCCة فCCى دولCCة المCCرابطين ،ومCCن تواليفCCه »الخCCواص« وكتابCCه »األدويCCة
المفردة« وكتاب »اإليضاح بشواھد االفتضاح« فCى الCرد علCى ابCن رضCوان
فيمCCا رده علCCى حنCCين بCCن إسCCحاق فCCى كتCCاب المCCدخل إلCCى »الطCCب« ،وكت Cاب
»النكت الطبية« ،وكتاب »الطCرر« ومقالCة فCى تركيCب األدويCة ،وتCوفى أبCو
العالء فى قرطبة 525ھـ ،وحُ مل إلى إشبيلية ودفن بھا ،وأمر األمير على بن
يوسف بجمع كتبه ونسخھا ،وتم ذلك عام 526ھـ ،وورث ابنه أبو مروان من
والده صناعة علوم الطب ،ونبغ فى ھذا المجال ،ولم يكن فى زمانه َمن يماثله
أو ينافسه ،وكCان لCه حظCوة لCدى األمCراء المCرابطين ،فقCد صCنف لألميCر أبCى
إسCCحاق إبCCراھيم بCCن يوسCCف بCCن تاشCCفين كتا ًبCCا سCCماه »االقتصCCاد فCCى صCCالح
األجساد« ،ومن تواليفه أيضً ا كتاب »التيسير فى المداواة والتدبير« وقCد ألفCه
القاضCى أبCCو الوليCCد بCCن رشCCد وھCCذا الكتCCاب يُعCCد مCCن أعظCCم مراجCCع الطCCب فCCى
العصCCور الوسCCطى ،ولCCه أيضً CCا كتCCاب »األغذيCCة« ،ومقالCCة فCCى علCCل الكلCCى،
ورسCCالة فCCى علتCى البCCرص والبھCCق ،وتCCوفى ھCCذا العCCالم فCCى عCCام 557ھCCـ فCCى
إشبيلية.
ومن األطباء الذين برعوا فى عصر على بن يوسف :أبو عCامر م َُحمَّCد بCن أحمCد
بCCن عCCامر البلCCوي ،ولCCه فCCى الطCCب كتCCاب سCCماه »الشCCفا« ،وأبCCو الحسCCن علCى بCCن عبCCد
الرحمن بن سعيد السعدى وغيرھم.
ومما يؤكد اھتمام دولة المرابطين بالطب وجود منصب يعرف بCرئيس الصCناعة
الطبية ،وھو منصب ھام يقابل ما نطلق عليCه اليCوم اسCم وزيCر الصCحة ،إذ كCان فيمCا
يبCCدو المسCCئول األول أمCCام األميCCر فCCى صCCناعة الطCCب ،ومCCا يتعلCCق بھCCا ِمCCن األدَ و َيCCة
والعقاقير).(1
) (1تاريخ المغرب واألندلس ،ص ).(409-407
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المبحث السابع
أسباب سقوط دولة المرابطين
َّ
الملCذات والشCھوات عنCد حُ َّكCام المCرابطين
 -1ظھور روح الدعة واالنغماس فCى
َ
ُ
ْ
وأمرائھم فى أواخر عصر على بن يوسف ،وكان للمجتمع األندَ لسى تأثير ال
ينكCCر فCCى قCCادة وأمCCراء وحكCCام دولCCة المCCرابطين الCCذين اسCCتجابوا لنCCCزوات
شھواتھم وانغمسوا فى الحيCاة الCدنيا ،فتح َّقCق قCول  FتعCالى0 7+  0 -V!9$ 1:
C-%P4.; _7 :4.  ]>  - B  :<& B ->2
 N B  6 4 7 4 0 f(  T q
 B 37
)(1
]اإلسراء. [16:
يقول سيِّد قطب رحمه » :Fوالمترفون فCى كِّ Cل أمَّCة ھCم طبقCة الكبCراء النCاعمين
الCCذين يجCCدون المCCال ،ويجCCدون الخCCدم ،ويجCCدون الراحCCة ،فينعمCCون بالدعCCة والراحCCة،
وبالسCCيادة حتCCى تترھCCل نفوسCCھم وتأسCCن ،وترتCCع فCCى الفسCCق والمجانCCة وتسCCتھتر بCCالقيم
والمقدسات والكرامات ،وتلغ فى األرض والحرمات ،وھCم إذا لCم يجCدوا َمCنْ َيضْ ِCربُ
علCCCى أيCCCديھم عCCCاثوا فCCCى األرض فسً C
CCادا ،ونشCCCروا الفاحشCCCة فCCCى األمCCCة وأشCCCاعوھا،
وأرخصCCوا القCCيم العليCCا الت Cى ال تعCCيش الشCCعوب إال بھCCا ولھCCا ،ومCCن َث َّ Cم تتحلCCل األمCCة
وتسترخي ،وتفقد حيويتھا وعناصر قوتھا وأسباب بقائھا فتھلك وتطوى صفحتھا.«..
واآليCCة تقCCرر سCCنة  FھCCذه فCCى إھCCالك َمCCن انغمCCس فCCى الشCCھوات ،وأسCCرف فCCى
الملذات ،وتحلل مِن القيم واألخالق والزم الفسق واالنحالل والفساد.
 -2ظھور السفور واالختالط بCين النسCاء والرجCال ،وبCدأت دولCة المCرابطين فCى
آخCر عھCCد األميCCر علCى بCCن يوسCCف تفقCCد ُ
ھرھCCا وصCCفا َءھا الCCذى اتصCCف بCCه
ط َ
جيلھم األول ،مما جعل الرعيCة المسCلمة تتCذمر مCن ھCذا االنحCراف والفسCاد،
وتستجيب لدعوة م َُحمَّد بن تومرت الذى أظھر نفسه للناس بالزاھCد وال َّناسCك
واآلمر بالمعروف والناھى عن المنكر.
 -3انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراثى الCذى سCبب نزاعً Cا عني ًفCا
على منصب والية العھد بين أوالد على بن يوسف ،كما تطلع مجموعCة مِCن
األمCCراء إلCCى منصCCب األميCCر عل Cى ونCCازعوه فCCى سCCلطانه ممCCا سCCبب تمز ًقCCا
داخليًا ،ففقدت الدولة المرابطية وحدتھا األولى ،وكثرت الجيوب الداخلية فى
كيان الدولة ،وتفجرت ثورات عنيفة فى قرطبة ،وفى فاس وغيرھما ساھمت
فى إضعاف الوحدة السياسية وإسقاط ھيبة الدولة المرابطية.
 -4الضيق الفكرى الCذى أصCاب فقھCاء المCرابطين وحجCرھم علCى أفكCار ال َّنCاس،
ومحاولة إلزامھم بفروع مCذھب اإلمCام مالCك وحCده ،وعملCوا علCى منCع بقيCة
المذاھب السنية تعصبًا لمذھبھم ،وكان لفقھاء المالكية نفوذ كبيCر ممCا جعلھCم
يوسعون تعصبھم وتحجرھم الفكري.
ويCCرى بعCCض المCCؤرخين أن التعصCCب األعمCCى عنCCد فقھCCاء المCCرابطين فCCى زمCCن
) (1تاريخ المغرب واألندلس ص ).(409-407
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األمير علCى ابCن يوسCف كCان السCبب األول فCى سCقوط دولCة المCرابطين) ،(1لقCد أسCھم
فقھCCاء المالكيCCة فCCى دولCCة المCCرابطين بقسCCط وافCCر فCCى تCCذمر الرعايCCا ،وإضCCعاف شCCأن
اإلمارة ،لقد استغل بعض الفقھاء نفوذھم من أجCل جمCع المCال وبنCاء الCدور ،وامCتالك
األرض ،وعاشوا حياة البذخ والرفاھية المفرطة ،وكان ذلك سCببًا فCى إيجCاد ردة فعCل
عنيفة عند أفراد المجتمع المرابطي ،وانبرى الشعراء فى تصوير حال الفقھاء فى تلك
الفترة ،فقال أبو جعفر أحمد بن ُم َحمَّد المعروف بابن البني:
أھCCCCCل الريCCCCCاء لبسCCCCCتم ناموسCCCCCكم

كالCCذئب أدلCCج فCCى الظCCالم العCCاتم

فملكCCCCCتم الCCCCCدنيا بمCCCCCذھب مالCCCCCك

وقسCCCCمتم األمCCCCوال بCCCCابن القاسCCCCم

وركبCCCتم شCCCھب الCCCدواب بأشCCCھب

)(2

وبأصبغ صبغت لكم فى العCالم

 -5ومCCن أھCCم العوامCCل التCى أسCCقطت دولCCة المCCرابطين :فقCCدھا لكثيCر مCCن قياداتھCCا
وعلمائھا العظام أمثCال سCير بCن أبCى بكCر ،وم َُحمَّCد بCن مزدلCي ،وم َُحمَّCد ابCن
فاطمة ،وم َُحمَّد بن الحاج ،وأبCى إسCحاق بCن دانيCة ،وأبCى بكCر بCن واسCينو..
فمن لم يستشھد من كبار رجCال الدولCة أدركCه المCوت الطبيعCي ،ولCم يسCتطع
ذلCCك الجيCCل أن يغCCرس المبCCادئ والقCCيم الت Cى حملھCCا فCCى الجيCCل الCCذى بعCCده،
فاختلفCCت قCCدرات الجيCCل الCCذى بعCCدھم واسCCتعداداتھم ،وھCCذا درس مھCCم ألبنCCاء
الحركCCCات اإلسCCCالمية فCCCى أھميCCCة توريCCCث التجCCCارب والخبCCCرات المتنوعCCCة
والمتعددة لألجيال المتالحقة).(3
 -6ومن أھم العوامل التى أنھكCت دولCة المCرابطين ،أنھCا مCرَّ ت بأزمCة اقتصCادية
حادة ،نتيجة النحباس المطر عدة سنوات ،وحلول الجفاف والقحCط باألَ ْنCدَ لُس
والمغرب ،وزاد من حدة األزمCة االقتصCادية أن أسCراب الجCراد ھاجمCت مCا
بقى مِن األخضر على وجه البالد مما ھيأ الظروف النتشار مختلف األوبئCة
بين كثير مِن السكان ،ووقعت ھذه األزمCة فCى الفتCرة الواقعCة مCا بCين أعCوام
524ھـ530-م).(4
 -7ومن أھم األسباب الرئيسية فى زوال دولة المرابطين -فى نظرى – صCدامھا
ً
مبحثCا مسCتقالً) (5ويكCون
المسلح مCع جيCوش الم َُوحِّ Cدِين ،ورأيCت أن أفCرد لCه
ذلك عند دراسة دولة الم َُوحِّ دِين إن شاء .F
***

) (1الزالقة بقيادة يوسف بن تاشفين ،ص ).(98
) (2انظر :سقوط دولة الموحدين ،للدكتور مراجع الغناي ،ص ).(31
) (3انظر :سقوط دولة الموحدين ،للدكتور مراجع الغناي ،ص ).(31
) (4المصدر السابق نفسه.
) (5المصدر السابق نفسه.
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* * نتائج البحث
-1

-2

-3

-4

-5
-6

**

إن فى معظم قبائل العالم اإلسالمى رجCاالً لھCم عقCول راجحCة وبعCد نظCر وتقCدير
لألمCور ،وفCCى أغلCCب األحيCCان يتCCول ََّ◌ى أمCCر القبيلCCة أرجCCح ال َّنCCاس عقCالً وأكثCرھم
ً
جودا ،وأعظمھم شجاعة ،وأخلصھم ألھله وعشيرته ،وشخصية األمير يحيى بCن
إبCCراھيم الجCCدالى خيCCر دليCCل علCCى مCCا قلCCت ،ولCCذلك ِمCCن الCCدروس العميقCCة مCCن ھCذا
البحث ھو أھمية دور زعماء القبائل فى دعوة قبائلھم وعشائرھم ،وإيجاد الحماية
الالزمة للCدعاة إلCى  FفCى أوسCاط القبائCل ،فعلCى الحركCات اإلسCالمية العامCة أن
ِّ
توثCق عالقتھCCا مCCع ھCCذه الشCCريحة ِمCCن المجتمCCع ،وتحCCرص علCCى دعوتھCCا لإلسCCالم
لتنصھر فى الدعوة الر َّبانية التى تبذل جھدھا لتحكيم شرع  Fتعالى.
إن أبا عمران الفاسى العالم الر َّبانى والفقيه المالكى سيِّد الفقھCاء فCى القيCروان فCى
زمانه يعتبر ھو واضع الخطوط العريضة لدولCة المCرابطين ،وكCان – رحمCه F
– يميز بين العمل العلنى فCى الCدعوة وفقھھCا وتعلCيم ال َّنCاس ،وبCين العمCل السCرى
إلقامة دولة سنية ،وكان رحمه  Fعلى اتصال بفقھاء أھل السنة فى مCدن وقCرى
الشمال اإلفريقي ،ولذلك لمCا تعCرَّ ف أبCو عمCران الفاسCى علCى األميCر الصCنھاجى
يحيى بن إبراھيم ،وعلم بأحوال قومه وحاجتھم لمنھج اإلسالم ومCن يCربيھم علCى
ذلك ،اتصل بأخيه الشيخ وجاج بن زلوا اللمطى فقيه المالكيCة بالسCوس األقصCى،
وكان فقيھًا صالحً ا يقيم بمدينة ملكوس ،وأطلعه على المھمة التCى جCاء مCن أجلھCا
األمير يحيى ،فاختار لھذه المھمة تلميCذه الCذكى الفقيCه العابCد األلمعCى عبCد  FبCن
ياسCCين الجزول Cى صCCاحب العلCCوم المتنوعCCة والشخصCCية َّ
الجذاب Cة الت Cى تجCCرى فCCى
دمائھا صفات الدعاة المتعددة ،وسار -رحمه  -Fوفق خطة محكمة بصCبر وحلCم
وشجاعة فى قبائل الملثمين.
كانCCت مرحلCCة التعريCCف الت Cى ن َّف Cذھا اإلمCCام عبCCد  FبCCن ياسCCين فCCى قبائCCل جزولCCة
ولمتونCCة وغيرھمCCا مCCن أصCCعب المراحCCل ،وكCCادت تCCودى بحياتCCه واسCCتطاع أن
يحCCارب مظCCاھر الشCCرك والجھCCل فCCى مجتمCCع صCCنھاجة الصCCحراوي ،وأن يتحمCCل
الكثير من أجل تعليمھم اإلسالم وأركان اإليمان ومقامات اإلحسان.
وفى مرحلة اختيار العناصر التي تحمل الCدعوة اختCار اإلمCام عبCد  FبCن ياسCين
رباطCCCه علCCCى مصCCCبِّ نھCCCر السCCCنغال بعيCCً Cدا عCCCن نفCCCوذ األمCCCراء وأصCCCحاب الجCCCاه
واألموال ،وشكل نخبة صفوية ألزمھCا بلCوائح تنظيميCة ومبCادئ سCلوكية ،واجتھCد
فى تربيتھا وشكل منھا مجلس الشورى.
وفCCى مرحلCCة المغالبCCة بعCCد أن أصCCبحت لإلمCCام ابCCن ياسCCين شCCوكة وقCCوة ومنعCCة،
استطاع أن يقضى على قوة الشر فى قبائل لمتونة وجزولة وغيرھا ،وأن يوحِّ دَ ھا
على منھج اإلسالم وعقيدة الرحمن ودعوة اإليمان.
كانت تربية عبد  Fبن ياسين ألتباعه رفيعة المسCتوى غرسCت فCى نفوسCھم حCب
الشCCھادة ،والتلCُّ Cذذ بمتاعCCب الجھCCاد والحCCرص علCCى ھدايCCة ال َّنCCاس ،واختCCار ألتباعCCه
اسCCما ً يCCدل علCCى الرابطCCة السCCامية التCى ربطCCت ھCCذه الجمCCوع التCى كانCCت متنCCاحرة
وأصبحت متآخية متعاونة أال وھى »المرابطون«.
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 -7أصبح فقھاء المغرب األقصى واألحCرار المتطلعCون لتحكCيم شCرع  FفCى مCدنھم
يتصCلون بCالمرابطين ،ويطلبCCون مCنھم مسCCاعدتھم ألزالCCة ُّ
الظلCم الواقCCع علCCيھم مCCن
حُ َّكام زناتة ،وبالفعل لبى المرابطون ھذا النداء ،وتحركت جيوشھم القويCة إلزالCة
المظCCCالم ونشCCCر العCCCدل ،والقضCCCاء علCCCى دولCCCة برغواطCCCة الملحCCCدة ،وعلCCCى بقايCCCا
الروافض ،وأصبحت جبھاتھم متعددة نحو السنغال والنيجر ونحو فCاس ومكناسCة
وطنجة ،وحققوا انتصارات رفيعة ودخلت أمم مِن الزنوج والوثنيين فى اإلسالم.
 -8استمرَّ اإلمام ابCن ياسCين يقCود معCارك التوحيCد للمغCرب األقصCى مCن أجCل إقامCة
دولCCة سCCنية ،واستشCCھد فCCى تلCCك المعCCارك بعCCد أن تCCرك خلفCCه رجCCاالً آمنCCوا بسCCمو
دعوتھم وقدسية فكرتھم وروعة أھدافھم.
 -9تولَّى قيادة المCرابطين بعCده اإلمCام أبCو بكCر بCن عمCر الCذى تميCز بزھCده وعبادتCه
وبساطته وحبه للجھاد واالستشھاد ،وكان إذا ركCب للجھCاد ركCب معCه 500ألCف
مقاتل ِمن المرابطين ،فوضع ھذا القائد الخطوة األولCى لدولCة المCرابطين ،وأنCاب
ابن عمه يوسف ابن تاشفين على المغرب ،وتحرَّ ك بجيش عظيم نحو الصCحارى
القاحلة لنشر اإلسالم فى النيجر والسنغال ومالي ،وأبلى بال ًء عظيمًا ،ودخلت أمم
وشعوب وقبائCل ال يحصCيھا إال خالقھCا فCى ديCن الفطCرة ودعCوة اإلسCالم الخالCدة،
ولما رجCع إلCى ابCن عمCه األميCر يوسCف بCن تاشCفين فCى المغCرب وجCده قCد حقCق
فتوحات عظيمة ،ووحَّ د الCبالد ،وقضCى علCى الفسCاد ،وأزال الظلCم ونشCر العCدل،
فتنازل عن اإلمارة البن عمه يوسف بعد أن أوصاه بتقوى  Fوذ َّكره قدومه على
 ،FثCCم و َّدعCCه ،ودخCCل فCCى الصCCحراء الكبCCرى بجيشCCه الCCداعى إلCCى رضCCوان F
وصراطه المستقيم وأكرمه  Fبالشھادة فى قلب الصحراء الكبرى.
 -10تCCولَّى أميCCر المCCرابطين األميCCر يوسCCف بCCن تاشCCفين؛ فCCنظم المCCدن ،وأرسCCى نظCCم
َّ
وخطط للدولة المرابطية ،فشرع فى إنشاء دواوينھا ومجالسھا وإداراتھCا
الحكم،
وجيوشھا ،ووضع األمراء والفقھاء والقضاة على المدن والقرى ،وأشرف على
تنفيCذ أحكCCام  ،FوأثبتCCت األيCCام والحCCروب والمحCCن التCى مCCرَّ بھCCا علCCى أنCCه قائCCد
عسكرى وسياسى مِن الطراز األول ،وأحبه المرابطون والتفوا حوله وتطايرت
الركبان فى نشر سيرته وعدله وأحبه المسلمون.
 -11أصCCاب المسCCلمين فCCى األَ ْنCCدَ لُس أضCCرار جسCCيمة بسCCبب خنCCوع ملCCوك الطوائCCف
للنصارى وضعفھم فى الحكCم ،ممCا عCرض ممالCك األَ ْنCدَ لُس ألطمCاع النصCارى
الحاقCCدين الCCذين جاسCCوا خCCالل الCCديار فCCى األَ ْنCCدَ لُس يقتلCCون ويCCذبحون ويسCCبون،
وأصبحت ممالك األَ ْندَ لُس اإلسالمية تتساقط فى أيديھم مدينة بعCد مدينCة ،وقريCة
إثر قرية ،وحص ًنا خلCف حصCن ،وركCب المسCلمين فCزع عظCيم فاضCطرَّ ملCوك
الطوائف أن يطلبوا الغوث والنصر مِن األمير الربانى والقائCد الميCدانى يوسCف
بن تاشفين ،وكان قرار حُ َّكام األَ ْندَ لُس فCى اسCتدعاء يوسCف حكيمًCا وت َّبنCاه الملCك
المعتمد ابن عباد بكل ما يملك من حجة وقوة ،ولما قالوا للمعتمد سيضCم األميCر
يوسف إليه األَ ْندَ لُس ،فقال قولتCه المشCھورة التCى أصCبحت مCثالً رائعً Cا علCى مCرِّ
العصور وكCرِّ الCدھور تCتعلم منCه األجيCال الوفCاء لCدينھا والCوالء لعقيCدتھا حيCث
قCCال» :رع Cى اإلبCCل وال رع Cى الخنCCازير« ،وقCCال المعتمCCد البنCCه :إن اسCCتدعاء
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األميCCر يوسCCف أمCCر يرض Cى  FتعCCالى ،ولCCن أكCCون أبCً Cدا سCCببًا فCCى ضCCياع ديCCار
المسلمين.
 -12اسCCتجاب األميCCر يوسCCف لCCدعوة إخوانCCه فCCى العقيCCدة ،وعCCرض األمCCر علCCى أھCCل
مش Cورته؛ وتحصCCل علCCى موافقCCة العلمCCاء والفقھCCاء ورجCCال الدولCCة المرابطيCCة،
وحرك كتائب المرابطين بفرسانھا الشجعان وجنودھا األبطCال وعبCر المضCيق،
وقاد األمير يوسف كتائب المسلمين فى األَ ْندَ لُس ،ووضع مع أركان جيشه خطة
محكمة للقضاء علCى جCيش ألفونسCو النصCراني ،وسCطر المرابطCون فCى تCاريخ
أمتنCCا مالحCCم العقيCCدة والفCCداء فCCى معركCCة ِّ
الزال َقCCة ،وانتصCCر المسCCلمون وانھCCزم
النصارى وحفظ  FاإلسCالم فCى األَ ْنCدَ لُس لقCرون بعCد تلCك المعركCة التاريخيCة،
وبعد ھذا النصر الرائع والنفيس الذى حققه المرابطون ورفعوا به راية اإلسCالم
فCCى سCCماء األَ ْنCCدَ لُس رجCCع األميCCر يوسCCف إلCCى المغCCرب ،وتCCرك الغنCCائم لملCCوك
األَ ْندَ لُس الذين اختلفوا بعCد ذلCك وكCادوا أن يضCيعوا اإلسCالم مCن جديCد فCى تلCك
الديار ،فطلب فقھاء األَ ْندَ لُس مِن األمير يوسف ضCم األَ ْنCدَ لُس لحكCم المCرابطين،
وشجَّ عه علمCاء وفقھCاء المغCرب وتحصCل علCى فتCاوى مCن علمCاء المشCرق مCن
أمثال أبى بكر الطرطوشى فى مصر ،وأبى حامد الغزالى فى العراق.
 -13استطاع يوسف بن تاشفين أن يفتح مدن األَ ْنCدَ لُس ،وأن يضCم الممالCك إلCى دولCة
المCCرابطين ،وأسCCر بعCCض ملCCوك األَ ْنCCدَ لُس الCCذين ثبCCت تعCCاونھم مCCع النصCCارى،
ووضCCعھم فCCى المغCCرب إلCCى أن توفCCاھم  ،FوبCCذلك قضCCى علCCى مھزلCCة ملCCوك
الطوائف.
 -14حاول المستشرقون أن ُي ِّ
لطخوا دولة المCرابطين ،وخصوصً Cا األميCر يوسCف إال
أ َنھم اصطدموا بحقائق التاريخ الناصCعة التCى دلَّCت علCى عظمCة األميCر يوسCف
ودولته الميمونة ،وحاول المستشرق رينھارت دوزى أن يشوِّ ه دولCة المCرابطين
ويصفھا بالبربرية والتخلف ،ويصف السلطان علCى بCن يوسCف بالرجCل التافCه،
ويمدح ملوك الطوائCف فCى األَ ْنCدَ لُس الCذين تحCالفوا مCع النصCارى للقضCاء علCى
اإلسCCالم والمسCلمين ،وشCCنَّ حملCCة مسCCعورة علCCى جھCCاد المCCرابطين الCCذين ح َّققCCوا
وحدة صفوف المسلمين ،وھزمCوا أعCداءھم النصCارى ،وخلصCوا المسCلمين مCن
ھؤالء الملوك الضعفاء ،لقد شتم دوزى المستشرق األمير يوسف ،ووصCفه ھCو
وابنCCه بCCأ َّنھم تCCافھون ،وأنCCا ال أسCCتغرب مCCن دوزى المستشCCرق أن يفقCCد توازنCCه،
ويخCCرج عCCن نھCCج المCCؤرخين النزيCCه ،لقCCد كCCان المستشCCرق دوزى ملحCً Cدا زنCCدي ًقا
ً
عدوا لإلسالم والمسلمين ،كيف تريده أن يتحمل شعارات المرابطين الدالة على
سمو عقيCدتھم وطھCارة مCنھجھم ،وكCأنى بالمستشCرق دوزى وھCو يقلCب الCدينار
المرابطى والمكتوب على وجھيه »ال إله إال  Fم َُح َّمد رسول ¢! 6,  4$ 1 «F
   C !U¤- 4 *J- k  _ $  ? 4 ,   %?+ R! )U£b -وقد اشCتاط غضCبًا وفقCد
عقله وغرق فى كفره ،فأباح لنفسه الكذب واالفتراء والCزور ليھCدئ مCن روعCه
وانفعالCCه ،كيCCف يكCCون تاف ًھCCا مCCن يوحCCد المغCCرب األقصCCى ويضCCم إليCCه األَ ْنCCدَ لُس
ويقضى على ملوك الطوائف؟ لقد وصف المؤرخون المنصفون األميCر يوسCف
بأنCCه كCCان حاز ًمCCا ضً C
Cابطا للCCنفس ماضCى العزيمCCة عCCالى الھمCCة ،تحركCCه عقيدتCCه
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اإلسالمية وشريعته الربانيCة ،أمَّCا دولCة المCرابطين فقCد أثبCت التCاريخ أ َّنھCا دولCة
حضارة وعلم وثقافCة ،أمَّCا مCا قCام بCه أعCداؤھا فCى وصCفھا بCالتخلف الحضCارى
عار مِن الحقائق ،ومCا كCان
والتعصب المذھبى فھو قول باطل ال تسعفه األدلةٍ ،
دافع خصومھم مِن الم َُوحِّ Cدِين واألَ ْندَ لُسCيين الCذين حملCوا علCيھم حملCة ظالمCة إال
من باب التعصب الدينى أو المذھبي ،أو كراھية سياسية أو قومية حCاولوا النيCل
من دولة المرابطين السنية ،وتابع أولئك األقوام الذين مضوا بعض المستشرقين
الم َُحدثين أمثال المتعالم الحاقد الھولندى راينھارت دوزى ،وتابعه على ذلك نفر
مِن المعاصرين أمثال ارشيبالد لويس فى كتابه »القCوى البحريCة والتجاريCة فCى
حوض البحر المتوسط«.
ُيعتبCر ضCم األَ ْنCدَ لُس إلCى دولCة المCرابطين مCن أعظCم أعمCال األميCر يوسCف بCن
تاشفين الجھادية.
كانت نظرة دولة المCرابطين إلCى الخالفCة اإلسCالمية العباسCية فCى بغCداد صCائبة
صحيحة ،لكونھا منبثقة من مCنھج أھCل السCنة والجماعCة ،ولCذلك بCايعوا الخليفCة
العبَّاسي ،ورفعوا أعالمه وشعاره ،ودعوا له على منابرھم.
كانCCت عالقCCة الدولCCة المرابطيCCة بالخالفCCة العبيديCCة فCCى مصCCر عدائيCCة الخCCتالف
العقائد والمناھج والمذاھب ،ولذلك حرص المرابطون على اقتالع بقايا الCرفض
والتشيع من دولتھم.
كانت عالقة دولة المرابطين بالدولة الزيرية الصCنھاجية ذات أبعCاد اسCتراتيجية
تعاونيCCة ،بسCCبب وحCCدة المCCنھج والمعتقCCد والمCCذھب والقرابCCة الت Cى بCCين زعمCCاء
الدولتين ،ولذلك نجد تنسي ًقا فى البحر المتوسط لإلغارة على أساطيل النصارى،
ونجد دعمًا اقتصاديًا فى دولCة تمCيم بCن المعCز الزيCرى لدولCة المCرابطين عنCدما
خاضوا جھادھم المقدس ضد النصارى.
أما عالقة بنى ح َّماد بالمرابطين فھى محفوفة بالتخوف مِن الطرفين ،حيث نجCد
أن لبنى ح َّماد أطماعً ا تو ُّسعية تستھدف أطرا ًفا من دولة المرابطين ،كما نجد أن
المعارضين األَ ْندَ لُسيين للمرابطين استقرُّ وا فى حماية بنCى حمَّCاد ،إال أن سياسCة
األمير يوسف مع بنى ح َّماد تم َّيزت بالحكمة وبعد النظر ،واالبتعاد عن الصدام،
مراع ًيCCا فCCى ذلCCك أمCCورً ا عديCCدة :منھCCا قCCرابتھم ،واتحCCادھم فCCى المCCنھج والمعتقCCد
والمذھب.
كانت عالقة المرابطين مع ملوك النصCارى عدائيCة ،أمCا مCع أھCل ِّ
الذمCة فكانCت
محكومة بحكم الشريعة فيھم ،فقامت على العدل واإلنصاف.
كانCت األَ ْنCدَ لُس مليئCCة بالشCعراء واألدبCاء والفقھCCاء ،إال إن الCوالء والبCراء ضCCاع
مفھومه عند كثير من ملوكھم.
استطاع األَ ْندَ لُسيون أن ُيثروا دولCة المCرابطين بالشCعراء واألدبCاء ،وأن يCؤ ِّثروا
فى كثير من جوانبھا المعمارية والفنية والثقافية.
الحضCCارة اإلسCCالمية فCCى زمCCن دولCCة المCCرابطين امتزجCCت بالعناصCCر اإلفريقيCCة
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والعربية واألَ ْندَ لُسية ،مما جعلھا متميزة فى كثير من جوانبھا الحضارية.
كان فى زمن المرابطين علماء وفقھاء ال زال أثرھم فى األمة ساريًا إلCى يومنCا
ھذا ،من أمثال الفقيه القاضى أبو بكر بن العربCي ،والوليCد بCن رشCد ،والقاضCى
عياض ،والم َُح ِّدث الفقيه أبو على الصدفي ،وغيرھم كثير.
كCCان النظCCام العسCCكرى والقضCCائى واإلدارى والمCCالى مواك ًبCCا لعصCCره ،منضً C
Cبطا
بأحكام اإلسالم فى دولة المرابطين.
استطاع أسطول المرابطين أن يحقق األمن واألمان لمسCلمى الشCمال اإلفريقCي،
وأن ُيك ِّبد النصارى فى جنوب البحر المتوسط خسائر ھائلة.
إن اھتمام األمير على بن يوسف بالزھد والعبادة وتسليمه ألمور الملك فى آخر
أيامه لألمCراء خطCأ عظCيم كلَّCف دولCة المCرابطين متاعCب عظيمCة ،ومCن أعظCم
األخطاء التى وقع فيھا األمير على عCدم أخCذه بنصCيحة وزيCره الفقيCه مالCك بCن
وھيب اإلشCبيلى الCذى أشCار علCى األميCر علCى بقتCل م َُحمَّCد بCن تCومرت َّ
الكCذاب
زعCيم الم َُوحِّ Cدِين ،وقCال لألميCCر» :ھCذا رجCل مفسCCد ال تCؤمن غائلتCه ،وال يسCCمع
كالمه أحد إال مال إليه ،وإن وقع فى بالد المصامدة ثار علينا منه شر كبير«.
إال أن األميCCر عل Cى بCCن يوسCCف رفCCض قتلCCه ،فلمCCا يCCئس ممCCا أراد مCCن قتCCل ابCCن
تومرت ،أشار عليه بسجنه حتى يموت ،فقال أمير المسلمين :نسجنه ،ولم يتعين
لنا عليCه حCق؟ وھCل السCجن إال أخCو القتCل ،ولكCن نCأمره يخCرج عنCا مِCن البلCد،
وليتوجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه
حيث شاء«).(1
إن مCCCن أعظCCCم أسCCCباب سCCCقوط الCCCدول الCCCذنوب والمعاصCCCي ،وارتكCCCاب الكبCCCائر
والمظالم.
فى زمن أمير المسلمين يوسف بCن تاشCفين كانCت مقوِّ مCات النصCر متجسCدة فCى
دولتCه ،و ِمCن أبَْ Cين وأھCCم مCCا ظھCر لCى فCCى ھCذا البحCCث مCCن مقومCات النصCCر مCCن
أھمھا ،أوالً :اإلعداد قبل المعركة ،ثانيًا :معرفة قوة العCدو وإمكاناتCه ،والتوجيCه
المعنCCوي ،والتعميCCة علCCى العCCدو ،والتحCCام القيCCادة مCCع الشCCعب ،ومتانCCة العقيCCدة
ووضوحھا ،القيادة المثلى ،عدم القتال لدنيا ،الحكمة فى اتخاذ القرارات ،صفات
الم َُجاھِدين الخلقية والروحية ،مما م َّھدت لھم طريق النصر.
مCCن أخطCCر مCCا تمCCرُّ بCCه الCCدول والحركCCات عCCدم قCCدرتھا علCCى توريCCث أفكارھCCا
ومناھجھا وعقيدتھا للجيل الذى بعدھا.
إن االستھانة بالخصوم تؤ ِّدى إلى انھزام المستھزئ وانتصار المستھزأ به.
كان لنفوذ المرابطين فى بالد األَ ْندَ لُس أثر واضح المعالم فى الحروب الصCليبية
فى الشCام ،إذ أن دخCولھم األَ ْنCدَ لُس منCع الممالCك الصCليبية التCى كانCت تتجCه إلCى
بالد الشام ،بل إن ظھورھم فى تلك المرحلة التاريخية فى المغرب واألَ ْندَ لُس قد

) (1موسوعة المغرب العربي) ،ج.(189-188/2

172

-33

-34

-35

-36
-37

حال دون اشتراك القوى األوروبية بكل ثقلھا فى الحروب الصليبية فى الشرق،
وبذلك قدم المرابطون خدمات عظيمة وجليلة للشرق اإلسالمي).(1
كانCCCت حضCCCارة المCCCرابطين فCCCى األَ ْنCCCدَ لُس والمغCCCرب مقصCCً Cدا ألبنCCCاء العلCCCم ِمCCCن
األوروبيين الذين توالوا وتوافدوا على األَ ْندَ لُس لتلقى العلوم والصناعات ،بل إن
بعض ملوكھم أرسل بعثات لدراسة نظام الدولة والحكم وآداب السلوك ،وكل ما
يؤدى إلى سير األمور فى الدولة ،والسير بھا فى مضمار الحضارة والتقدم.
تركت دولة المرابطين التى لم يصل عمرھا الزمنى إلCى مائCة عCام ،وھCى فتCرة
قصيرة فى عمCر الCدول ،آثCارً ا واضCحة جليCة فCى جميCع المجCاالت ،بCل إن تلCك
المCCآثر الحضCCارية تعَّ Cدت حCCدود دولCCة المCCرابطين إلCCى أرجCCاء أخCCرى ِمCCن العCCالم
اإلسالمي.
إن ظھور دولة الم َُوحِّ دِين وانقضاضCھا بعنCف علCى دولCة المCرابطين تسَّ Cبب فCى
ضCCCعف النCCCواحى الحضCCCارية والثقافيCCCة والسياسCCCية والعسCCCكرية عنCCCد المغاربCCCة
عمومًا ،وفتحت مجاالً لملوك النصارى للقضاء على اإلسCالم فCى األَ ْنCدَ لُس فيمCا
بعد.
إن لألفCCراد آجCCاالً محCCدودة ،وكCCذلك لكCCل دولCCة أجCCل محCCدود ،فCCإذا جCCاء أجلھCCا ال
تستأخر وال تستقدم.
سنة  Fجارية فى إعزاز من يشCاء وإذالل مCن يشCاء ،ونCزع الملCك ِممَّCن يشCاء
وإعطائه لمن يشاء.
***

) (1المصدر السابق نفسه.
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