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  داء ــــــا�ھ
َمالإلى أبناء    ، خصوًصاى ا�فريق الش(

ةوأبناء    عموًما  ا.ُم(

  ى ھذا الكتاب سائ�ً المول ىأھد
   ىعز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العل

  ه الكريمھأن يكون خالًصا لوج
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  ةـــــــــمقدم
ن شCرور أنفسCنا، ومCن ونعCوذ بCا@ ِمC، ونستعينه، ونستغفره، نحمده ،الحمد @إن 
H إلCه  نأ شCھدُ له، وأَ ى ل ف� ھادضِل ن يُ له، ومَ  ضل( ن يھده F ف� مُ مَ ، أعمالناات سيEئ

  . حمًدا عبده ورسولهمُ إن  وأشھدُ  إF H وحده H شريك له،
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 وشCر( ، ×محمCد ى تاب F تعCالى، وخيCر الھCدي، ھCدأصدق الحديث كإن ف :وبعد
  . بدعة ض�لة بدعة، وكل(  حدثةٍ مُ  ھا، وكل( ا.مور محدثاتُ 
لCك الحمCد ، وعظCيم سCلطانك ،لج�ل وجھكى كما ينبغ لك الحمدُ  يا ربE  :أما بعد
  . إذا رضيت ولك الحمدُ  ،حتى ترضى

CCاِريخصCCفحات مCCن ( الرابCCعھCCذا الكتCCاب  CCَمالى ى فCCا�س�CCم الت( يتحCCدث عCCن  )ا�فريقCCي الش(
ني(ة المرابطين دولة  وإحيCاءِ َول دبنCاء الCفCى F  سننل ضُ ھا، ويتعر( سقوطمنذ نشأتھا وحتى  الس]

، فيCتكلم المCرابطين دولCةقامCت عليھCا ى عCن أصCول القبائCل التC تاريخّيCةنبذة ى عطِ الشعوب، فيُ 
واHقتصCCادية والدينيCCة قبCCل دخCCول سCCية وحياتھCCا اHجتماعيCCة والسيا، ومواقعھCCا ،عCCن مواطنھCCا

وكيCف ، الكبرى لدعوة قبائل صنھاجة إلى ا�س�Cم الصحراءقلب فى ا�مام عبد F بن ياسين 
C ومنھًجCا، كمCا  ودعCوةً  تحمCل ا�س�Cم عقيCدةً  ةً تعامل ذلك ا�مام مع تلك القبائل، وجعل منھا أم(

بCن إبCراھيم،  يحيCىن أمثCال ا.ميCر ِمC المCرابطين دولة زعماءھذا الكتاب ا.ضواء على  يسلط
توحيCد فCى  المCرابطينر يْ ويCتكلم عCن خCط َسC ،بن عمر، ويوسف بCن تاشCفينابكر ى وا.مير أب
ِدَول وغيرھCا مCن ى نحCو غانCا ومCال المغCربجنCوب ى فCى وِ عَ ھم الCد( ِل ا.قصCى، وتCوغ]  المغرب
ھنCاك،  ينلُمْسCِلماضCعف  سCبابأو، ا.َْنCَدلُسى عن مسلم المرابطينويتحدث عن دفاع ، إفريقيا

اخلي(Cة، وعCن سياسCتھم المCرابطين ُمْجَتَمCعفى F  وعن أثر تحكيم شرعِ  وكيCف ، الخاِرجي(Cةو الد(
CCCني(ةمCCCن خ�CCCل دسCCCتور دولCCCتھم  الرعيCCCةأعطCCCوا حقCCCوق   دولCCCةمCCCن  الرعيCCCة، ومCCCا موقCCCف الس]

  ؟ المرابطين
حمCاد وملCوك ى بنC دولCةو، العباسية الخ�فةب المرابطين دولة ع�قةويتحدث عن 

يCة، مرابطال دولCةنبذة مختصCرة عCن أنظمCة الى ، ويعطالنصارىوا�سبان و الطوائف
ويCدافع ، المCالي النظCامالعسCكري، و النظامو ،القضائي النظامو، كنظام الحكم وا�دارة

CةوحيCاة  معماريCةويبين مآثرھا الحضارية من أعمال  المرابطين دولةعن  علميCة  أدبي(
ثنايCا ھCذا البحCث تركيCًزا فCى وطبية، ويجد القارئ الكريم  وجغرافية تاريخّيةووفقھية 

CCةالن خ�CCل الوقCCائع وكيفيCCة التعامCCل معھCCا ِمF، CC سCCننعلCCى معرفCCة  وأھميCCة ، تاريخي(
 علCCى ا.خCCذِ  حرصCCواة والكرامCCة، وكيCCف نحCCو المجCCد والعCCز(  ا.مCCةقيCCادة فCCى العلمCCاء 
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 سCنةعن أھمية  صر على ا.عداء، ويتحدثُ حققت الن( ى تة الة والمعنوي( المادي(  سبابا.ب
فCى ى صCَو◌َ انيCة أھميCة ُق للتربيCة الرب( ى تغيير الشعوب وبناء الدول، ويعطفى ج تدر] ال

أخ�قھCCCم وعلمھCCCم فCCCى ى لjمCCCة سCCCواء علCCCى مسCCCتوى القCCCادة ظَمCCCتحقيCCCق ا.ھCCCداف العُ 
ھCا وقيادتھCا نبيE  نةسCھCا واسCتجابتھا لكتCاب ربE فCى مسCتوى الشCعوب  على أو، وجھادھم

  . خلصةالمُ 
ن خ�CCل ِمCC الت(مكCCينا.ضCCواء علCCى فقCCه  يسCCلطوھCCذا الجھCCد المتواضCCع حCCاول أن 

  . المرابطين دولةفى وقعت ى التحليل والتفسير لjحداث الت
   :والھدف من ھذا الكتاب

بCن  يحيCىعبCد F بCن ياسCين، و :ن أمثCالِمC المCرابطين دولة زعماءالتعريف ب-1
  . عمران الفاسيى ويوسف بن تاشفين، وأب، بكر بن عمرى وأب ،إبراھيم
Cاِريخمن خ�ل المنظCور  الت(مكينفقه فى  إظھار معانٍ  -2 ، المCرابطين دولCةلى الت(

ت ى الت الت(مكينفيوضح مراحل  ، دولCةية إلى أن وصلت إلCى المرابطبھا الحركة الَمر(
CCنف(CCى ومCCا ا.ھCCداف التCC ؟حققوھCCاى اتخCCذوھا والشCCروط التCCى التCC سCCبابا.ومCا  ا ذوھا لم(

 . مكْ وصلوا إلى الحُ 
 أسبابو، وعوامل بنائھا ،َولدبدأ اHعتبار واHتعاظ بمعرفة أحوال التسھيل مَ  -3
 . اتُمْجَتَمعوال سِ فُ نْ ا.َ فى اlفاق، وفى F  سننفى ھا، والنظر سقوط
  عليھCCCCا،  ا.مCCCCة والجماعCCCCة، وتربيCCCCة أبنCCCCاء سCCCCنةالاHھتمCCCCام بمعرفCCCCة عقيCCCCدة أھCCCCل  -4

 . ×رسوله  سنةاستمدوھا من كتاب F وى بھذه العقيدة الت المرابطينوكيف كان اھتمام 
با.بحCCاث المنبثقCCة عCCن عقيCCدة صCCحيحة  تاريخّيCCةالإثCCراء المكتبCCة ا�س�CCمية  -4
ر سCCليم بعيCدة عCCن سCموم المستشCCرقين، وأفكCار العلمCCانيين الCذين يسCCعون لقلCCب وتصCو] 
  . من أجل خدمة أھدافھم ّيةتاريخالالحقائق 

  : فقد قمت بتقسيمه إلى خمسة فصول: أما خطة الكتاب
   :ويشتمل على ستة مباحث المرابطين دولةبناء  :لا.والفصل 
  . ينمرابطلل ةتاريخيالالجذور : ا.ول المبحث
  . بن إبراھيم يحيىا.مير : الثاني المبحث
  . أبو عمران الفاسي: الثالث المبحث
ِعيم: رابعال المبحث   .عبد F بن ياسينى الدين الز(
  . دولةمر بھا ابن ياسين لبناء الى المراحل الت: الخامس المبحث
  . الت(مكينمرحلة : السادس المبحث
  . ا.َْنَدلُسى ون ودفاعاتھم عن مسلممرابطال: اِنيالثالفصل 

  : ويشتمل على تسعة مباحث
  . ْرُطَبةُق و ُطَلْيِطَلةالصراع بين : ا.ول المبحث
  . ا.َْنَدلُسفى  ينلُمْسلِماضعف  أسباب: الثاني المبحث
  . المرابطين دولةھور العالم زمن ظ: الثالث المبحث
  . المرابطين ُمْجَتَمعالحكم بما أنزل F على  رُ أثَ : الرابع المبحث
  . بعد الزHقة ا.َْنَدلُس: الخامس المبحث
  . .َْنَدلُساجواز ضم فى الفتاوى : السادس المبحث
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  . لjمير يوسف بن تاشفين الثالثالعبور : السابع المبحث
  . الرابعالجواز  :الثامن المبحث
  . آثار اHبتعاد عن تحكيم شرع F :اسعالت(  المبحث
اخلي(ةالسياسة : الِثالثالفصل    . المرابطين دولةفى  الخاِرجي(ةو الد(

  : ويشتمل على ستة مباحث
  . دولةالفى الذين يعيشون  الرعيةوق حق: ا.ول المبحث
  . المرابطين دولةفى  الرعيةموقف : الثاني المبحث
  . العباسية الخ�فةمن  المرابطينموقف : الثالث المبحث
  . حمادى ا.مير يوسف مع بن ع�قة: الرابع المبحث
  . الطوائفمع ملوك  المرابطين ع�قة: الخامس المبحث
  . النصارىمع ا�سبان  بطينالمرا ع�قة: السادس المبحث
  . دولتھم المجيدةفى  المرابطينسياسة : الرابعالفصل 

   :ويشتمل على خمسة مباحث
  . نظام الحكم وا�دارة :ا.ول المبحث
  . القضائي النظام: الثاني المبحث
  . العسكري النظام: الثالث المبحث
  . المالي النظام: الرابع المبحث

  . الحضارية المرابطين ولةدأھم أعمال : الفصل الخامس
  : ويشتمل على سبعة مباحث

  . ا.َْنَدلُسو المغربفى  معماريةاlثار ال: ا.ول المبحث
  . المرابطين دولةفى  الِعلِمي(ةو ا.دبيةالحياة : الثاني المبحث
  . المرابطين دولةمن مشاھير علماء : الثالث المبحث
  . ينالمرابطزمن فى علوم اللغة : الرابع المبحث
  . جغرافياوال الت(اِريخعلوم : الخامس المبحث
  . المرابطينعصر فى علوم الطب : السادس المبحث
  . سقوطال أسباب: السابع المبحث

  . ثم نتائج البحث
ى نCثيبَ أرجCو مCن F تعCالى أن يكCون عم�Cً خالًصCا لوجھCه الكCريم وأن يُ  ،وأخيًرا
 Eبَ ميزان حسنفى ويجعله  ،هكتبتُ  حرفٍ  على كلCوان اتي، وأن يثيCانونى إخCذين أعCى ال

أن H إلCه إH أشCھُد ، سبحانك اللھم وبحمدك، ھذا الكتاب إتمامِ  ن أجلِ ما يملكون مِ  لبك
  . العالمين @ ربE  دعوانا أن الحمدُ  أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخرُ 

فو ربه ومغفرته ورحمته الفقير إلى  ع
  ورضوانه

  ـىالص�بمحمد  ـمحمدى عل
تكم حCول ھCذا الكتCاب وغيCره ايسرني أن تصCل م�حظCاتكم وانطباعC ،خوة الكراما�

ظھCر الغيCب بCا�خ�ص @ بوأطلCب مCن إخCواني الCدعاء  ،من كتبي من خ�ل دور النشر
  .رب العالمين، والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا

  البريد ا�لكتروني                      
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E- Mail: abumohamed2@maktoob.com  
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  ا.ولالفصل 
   المرابطين دولةبناء 

  

   ا.ول المبحث
  ينطمرابلل ةتاريخيالالجذور 

  

  : تمھيد  
ةواشCCتھرت ب، صCCنھاجة أقCCCوى قبائCCل البربCCر وأشCCCدھا وأمنعھCCا تعتبCCر قبائCCلُ   ُقCCCو(

CCCَمالوا jھCCCا الCCCذين مCCCوكثCCCرة رجال ،شCCCكيمتھا وسCCCكنوا جبالCCCه، وسCCCھوله ى ا�فريقCCC الش(
  .ا.قصى المغربا.وسط إلى  المغربصوًصا من وخ

تحت لوائه أكثر من  قبائل صنھاجة مثلت شعًبا انضوتْ  المؤرخين بعضُ  واعتبرَ 
CCة، وِمCCة بربريCCبعين قبيلCCة، سCCة، ولمطCCة، وجدالCCھرھا لمتونCCل وأشCCذه القبائCCم ھCCن أھ

Cني(ة المCرابطين دولCةنCت منھCا تكو( ى التCى ومسوفة، وھ يجعCل  المCؤرخينوبعCض . الس]
  . ونھم يمانيE أصَل إن  :ىسبأ أ ائل الصنھاجية لھا أصل من حمير بنالقب

  . )1(لھم بالعرب ع�قةخر يذھب إلى أنھم برابرة l Hوالبعض ا
  : ينمالملثتسمية  -�

CCاِريخفCCى القبائCCل الصCCنھاجية  اشCCتھرتْ  مCCباسCCم  الت( ، وأصCCبح اللثCCام شCCعاًرا ينالُمَلث(
ينتسبون إلى  ينالُمَلث(مإن  المؤرخين، ويرى بعض المرابطينوا برفوا به إلى أن تسم( عُ 

وكانت لمتونة تتولى رئاسCة سCائر قبائCل مسCوفة، ، قبيلة لمتونة إحدى بطون صنھاجة
وجدالة، ولمطة، وغيرھا، ثم آلCت الرئاسCة إلCى قبيلCة جدالCة علCى ، ومسراته، ومداسة

  . )2(بن إبراھيم الجدالي يحيىعھد ا.مير 
CCا بقبيلCCة لمتونCCة ثCCم توسCCع فCCى  ينالُمَلث(مCCط�CCق اسCCم إن أويبCCدو  بدايتCCه كCCان خاّصً

  . الف لمتونة ودخل تحت اسم سيادتھاحوأصبح شعاًرا لكل من 
   :سبب تسميتھم -�
أجCدادھم إن  :سبب تسميتھم بذلك، منھافى ا سبب تسميتھم فقد وردت أقوال كثيرة وأم( 

CCمْ ن حِ ِمCCَي EرCCدة الحCCون لشCCانوا يتلثمCCر كCCرأ، ويCCذا الCCى ھCCن( َم◌َ ى ذھب إلCCل إن  ن ظCCل قبائCCأص
، اقتصCCادية منھCCا ،متعCCددة سCCبابصCCنھاجة يرجCCع إلCCى الھجCCرات القديمCCة مCCن المشCCرق .

   .وسياسية

فCر كوا للھرب لما غلCبھم أھCل الوكانوا قلة فاضطر] × ھم آمنوا بالرسول أن(  :ومنھا
دو لھCCم فخCCالفھم إلCCى طائفCCة مCCنھم أغCCارت علCCى عCCإن : وا بقصCCد التمويCCه، وقيCCلُمCCفتلث( 

CCواطنھم وھCCى مCCِم Hة إCCأن خاليCCاَء بCCيوُخ النسCCأمر الشCCيوخ، فCCال والشCCاء وا.طفCCن النس
ي�زمونه وارتقCى  سنة، ففر ا.عداء وھكذا اتخذوا اللثام نَ مَ الحرب ويتلث(  يرتدين لباسَ 

                                
  ). 13- 12(سعدون عباس ص . .ندلس، دوا فى المغربالمرابطين  دولة: انظر )1(
  ). 27(حمدي عبد المنعم، ص . عصر المرابطين، دفى وا.ندلس  المغربتاريخ : انظر )2(
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   :اللثامفى ما قيل محياتھم وأعرافھم وفى وى رفيع تعندھم إلى مس

  حميCرفCى  �لھCم درك العC َقوم
  

  وإن انتمCCCوا صCCCنھاجة فھCCCُم ھCCCمُ   
  

  فضCCيلة لمCCا َحCCَوْوا إْحCCَراَز ُكCCل( 
  

  )1(مCCCواغلCCCَب الحيCCCاُء علCCCيھُم فتلث(   

  
  : ينملثالمموطن  -�
ى الكبرى الممتدة من غدامس شرًقا إلى المحCيط ا.طلسC الصحراءون الُمَلث(مسكن 
  . ى جنوًباالكبر الصحراءن جبال درن شماHً إلى أواسط غرًبا، ومِ 

وكانCت قليلCة ا.مطCار  ،بھCا أنھCار دائمCةى ولم تكن ھذه ا.مCاكن والمCواطن تجCر
فيتعCCرض سCكانھا للمجاعCCة فيرتحلCCون ؛ عنھCا ا.مطCCار لسCCنوات عديCدة سُ حCCبَ ياًنCا تُ حوأ

تلCCك الصCCحارى الممتCCدة فCCى لطلCCب المCCاء والكjCC، فتفرقCCوا حCCول الواحCCات الصCCغيرة 
  . )2(تتماشى مع ظروف حياتھم الرعويةنوا قرى بدائية ا.طراف، وكو( 

  : ھم اHقتصاديةحياتُ  -�
CCفCCى ون حCCول الواحCCات بحًثCCا عCCن الميCCاه وعملCCوا الُمَلث(مCCع تCCوز(  ة الزراعCCة وخاص(
ا.رض الفقيCرة ويكفيCه قليCل مCن المCاء، وقCد ازدھCرت فCى ينبت الذى الشعير زراعة 
  . تسكنھا قبيلة لمتونةى منطقة أزكى التفى زراعته 

CCCلُ وكCCCان النخي CCCات ِمCCCم واحCCCن أھCCCة مCCCة سجلماسCCCت مدينCCCجارھم، وكانCCCم أشCCCن أھ
فزرعCوا ؛ ون مCن ظCل أشCجار النخيCلالُمَلث(مCواستفاد  ،عمراًنا بشجر النخيل الصحراء
ھCرت والقرع والكوسى والقثاء، وشھدت بعCض الواحCات زراعCة الCذرة، وازد خالبطي
C ماسCة زراعCة القطCنجلواحCة سفى  تلCك فCى ت وسCيلة الزراعCة وكانC .رك( وقصCب الس]

  . ه الجمالتجر] ى الذى الواحات الصحراوية المحراث البدائ

Cوتھم ولكCتعملوھا ى وكانت تلك القبائل تھتم بتربية الحيوانات للحصول على قCيس
واى تنق�تھم، ومن أھم الحيوانات التفى  كCانوا يشCربون ألبانھCا ى بھا ا�بCل، والتC اھَتم]

العباءات وا.لبسة والنعال  أوبارھا وجلودھا لصناعة ون منتفيدومھا ويسويأكلون لح
  . سقف البيوت الصغيرةأو

واوكذلك    . )3(النقل المحليفى بتربية البغال والحمير Hستخدامھا  اھَتم]

CCواو فCCى وغCCنم ومCCاعز HسCCتعمال ألبانھCCا ولحومھCCا  ن بقCCرٍ ِمCCى بتربيCCة المواشCC اھَتم]
وا، ولباسھمفى وجلودھا وأصوافھا ، غذائھم بتربية النحل للحصCول علCى العسCل  اھَتم]
  . وخاصة صيد البقر الوحشي وقد مارسوا الصيدَ ، والشمع

الكCCCم والنCCCوع فCCCى رت وازدھCCCرت الصCCCناعات المحليCCCة ل�كتفCCCاء الCCCذاتي، وتطCCCو( 
ة ازدھرت بسبب الحروب المسCتمر( ى التوكذلك ا.دوات الحربية  ،الصناعات المنزلية

Cواو، رانھم الوثنيين من السودان وغانايوج ينالُمَلث(مبين  بصCناعة السCروج ولجCم  اھَتم]

                                
  ). 7/130ج(وفيات ا.عيان : انظر )1(
  ). 13(وا.ندلس، ص  فى المغربالمرابطين  دولة: انظر )2(
  ). 15(ص، المرابطين دولة: انظر  )3(
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وذلك بعصر ى الخيل، وازدھرت الصناعات الغذائية فاستخرجوا الزيت من ثمر الفرت
CCى طھCCفCCى قشCCره، واسCCتعملوه  يمزجونCCه بالرمCCل رج لCCي�ً، وكCCانوا الطعCCام وإنCCارة الس]

Cر، ويمنCدة الحCن شCف مCازل فيخفCطح المنCه أسCون بCر] ويطلCتھرت ع تسCاء، واشCب الم
مدينة تارودانت بصناعة قصب السكر، والمنسCوجات وا.لبسCة مCن الصCوف والقطCن 

  . يضعون فيھا الملح والبھاراتى وكانوا يصنعون من ثمار القرع أوان، والوبر
وا.خيCرة  ،اريفCأوليCل وتفCى ؛ الملCح ويكثCر ينالُمَلث(مCب�Cد فى ن أھم المعادن ومِ 

ھCا الجمCال إلCى ب�Cد ا العبيCد وتحملُ َھCعُ قطE علCى شCكل ألCواح يُ ى وھ تضم معظم مناجمه
ن الCذھب، أمCا أيواHتن بعشCرة مثاقيCل ِمCفى السودان وغانا، وكان الحمل الواحد ُيباع 

فCى كCان للملCح أھميCة  .فكان ُيباع بعشرين مثقاHً، وربما ارتفCع إلCى الث�ثCينى مالفى 
Cانوا يقطعونCقتصادية، إذ كHة، حياتھم اCذھب والفضCه كالCون بCغيرة يقايضCا صCه قطًع
  . )1(ر إلى خارج ب�دھمُيصد( ى والصناعى وكان الفائض من إنتاجھم الزراع

  : ينمالملثأھمية موقع  -�
فكانCت تسCلكه ؛ وأواسCط إفريقيCة ا.َْنCَدلُسالوحيCد بCين  ين الممCر( الُمَلث(مCكانت ب�Cد 

علCCى المحCCCيط ى الطريCCCق السCCاحلوھCCو  ا.ولالقوافCCل علCCى ث�CCث طCCCرق، فCCالطريق 
يقابلCه طريCق  ،نھCر السCنغال ينطلق من أغادير ماًرا بنواكشوط حتى مصCبE ى ا.طلس
انِ غير بعيد عنه لجھة الشرق ھو طريق تارودانت أويل، أما الطريق ى داخل وھو ى الث(

يبCدأ ،والنيجCرى حيCث بلCدان مCال الصCحراءإلى قلب  المغربا.وسط فيمتد من أواسط 
  . ب�د النيجرفى حتى أودغشت ى لطريق من سجلماسة ويمر بأزكا ھذا

إلCى ى يمتCد مCن السCودان الغربC الصCحراءوا.خيCر وھCو طريCق  الثالثوالطريق 
ن صCعوبات طبيعيCة، فتحCرك الرمCال ق مِ رُ وH تخلو ھذه الط] ، شرًقا الصحراءأواسط 
CCرض الممعاى يمحCCا وتتعCCھ H اطرCCى مخCCا إلCCارة بھCCل المCCد تُ لقوافCCذلك حمCCا، ولCCعقباھ

ى تلCك الصCحارفCى يقCودوا القوافCل ى لكC ينالُمَلث(مCّصاص مCن احتاجت ھذه القوافل للُق 
  . على المجھود الرائع العظيمحتى تصل إلى بر أمانھا مقابل مبالغ مالية 

بسبب الCدور  ا.َْنَدلُسو المغربونشطت حركة التجارة بين إفريقيا الغربية وب�د 
نCCت حلقCCة اHتصCCال كو( ى قبائCCل لمتونCCة ومسCCوفة وجدالCCة التCC قامCCت بCCهى الCCذى الريCCاد

تعCرض فيھCا ى رت ا.سCواق التجاريCة التCوكُثC، الناجحة والمثمرة لjطراف المشاركة
حيCCث يCCتم التبCCادل ى ا.قصCCى وب�CCد السCCودان الغربCC المغCCربو ا.َْنCCَدلُسبضCCائع ب�CCد 
مCCن أشCCھر تلCCك و، ينأو بالCCذھب والفضCCة علCCى حسCCب اHتفCCاق بCCين المتبCCايع،بالتقCCايض
  . )2(أوغشت، أغمات، أسي�: تاريخ الب�دفى اشتھرت ى ا.سواق الت
  : ينمثـب�د الملفى ياة اHجتماعية الح -�

إلCى ظھCور طبقCة مCن ا.ثريCاء تجمعCت  ينالُمَلث(مCب�Cد فCى وأدى ازدھار التجCارة 
راء الCذين بقCة ا.مCلديھم أموال عظيمة بسبب نشاطھم التجCاري، وعلCى رأس ھCذه الط

استأثروا بالحكم وحCافظوا علCى مصCالحھم، وكانCت ھCذه الطبقCة مسCتعدة لمقاومCة َمCن 
ُد مصالحھا Eك ،ُيھدCل تلCن أجCتخدمين مCا، مسCا وجاھھCأو يحاول انتزاع مكانتھا وثروتھ

                                
  ). 16(بطين، ص المرا دولةانظر  )1(
  ).18(ص ،  المصدر السابق )2(
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مCة، ويسCاندھم  ذلCك الفقھCاء المحليCون الCذين فCى ا.ھداف ا.ساليب المشروعة والُمحر(
  . لتحقيقھا فوق أحكام Fى وأصبحت أطماعھم والسع ارتبطت مصالحھم بھم

CCة ا.راضCCذه الطبقCCرت ھCCة ى واحتكCCى الزراعيCCح فCCاجم الملCCذلك منCCات، وكCCالواح
بيوتھCCا بطريقCCة تCCدل علCCى ى وكانCCت تبنCC، جميCCع مصCCادر الثCCروةى وقطعCان الماشCCية، أ
CCاسترفعھCCا عCCن سCCائر  ات َمعCCُمْجتَ تCCاريخ الفCCى والبCCاحثين  الدارسCCينى ومعلCCوم لCCد، الن(

مفCرط ينCتج عنCه ظھCور طبقCة مCن الفقCراء ثCراء عنCدما تظھCر طبقCة ذات  أنهالبشرية 
م ُمْجَتَمCعالفCى وھCذا مCا حCدث ، فقCرھمفCى المدقعين  CاسعامCة ن أ، حيCث نجCد الُمَلCث(  الن(

ى ا.راضCCCفCCى وبالعمCCCل ى المواشCCى اHشCCCتغال برعCC أصCCابھم الفقCCر واضCCCطروا إلCCى
CCمjرائب لCCؤدون الضCCة، ويCCيًنا، الزراعيCCمش ًHتغ�CCتغلوھم اسCCذين اسCCان الCCراء وا.عي
سنوات الجفاف وكانت منازلھم من أغصان فى وكانت طبقة الفقراء تتعرض للمجاعة 

  . غطاة بالجلود كا.كواخمُ وا.شجار 
م ُمْجَتَمCCعالفCCى وظھCCرت  فCCى خروا للعمCCل خدموا وُسCCكثCCرة العبيCCد الCCذين اسCCتُ  الُمَلCCث(

والCوثنيين،  ينالُمَلث(مCنشCبت بCين ى الحCروب التCفCى أسCرى  ھم كCانوامناجم الملح، وجل] 
، واشتھرت المرأة المرابطينجيش فى فكانوا فرقة خاصة ؛وارتفع شأن العبيد فيما بعد

CCم منزلCCة  وبعCCض نسCCاء الطبقCCة العليCCا كانCCت لھCCن( ، اللCCون سCCمراءى ة بالجمCCال، وھCCالُمَلث(
  . بعض ا.حيانفى عة فاقت منزلة الرجال يرف

CCة وانتشCCادات خبيثCCى رت عCCعالفCCم ُمْجَتَم ى تتنCCافى مCCع تعCCاليم ا�س�CCم، بCCل ھCC الُمَلCCث(
مستنقعات الجاھلية، ومCن أبشCع ھCذه العCادات السCيئة الCزواج بCأكثر فى عادات غارقة 

مCCن أربCCع حرائCCر، وعCCادة الزنCCى، ومصCCادقة الرجCCل للمCCرأة المتزوجCCة بعلCCم زوجھCCا 
واضCCCطربت  ُمْجَتَمCCCععCCCن ذلCCCك ال وحضCCCوره، وغابCCCت العقيCCCدة ا�س�CCCمية الصCCCحيحة

قد آمنوا با@  ُمْجَتَمعبعدما كان أجداد ھذا ال ،ه وانحرف عن الصراط المستقيمتصوراتُ 
ا وبا�س�م ديًنا وبمحمد  نبّيًا ورسوHً، ونبذوا ديانتھم المجوسية القديمة، بل كCان  ×رّبً

سCبيل فCى وخاضCوا حروًبCا  ، ، ورفعCوا لCواء الجھCاد دعاة إلCى F ُمْجَتَمعأجداد ھذا ال
  . ا.َْنَدلُسوصلتھم بعد فتح ى إع�ء كلمة ا�س�م الخالدة الت

بحرصھم على نشر ا�س�م وكسر شCوكة مCن يعاديCه  ينالُمَلث(من ملوك مِ  واشتھرَ 
حCCارب القبائCCل الوثنيCCة ونشCCر بينھCCا الCCذى  »تيولوثCCان بCCن تCCيك�ن اللمتCCوني«الملCCك 

حتCى وفاتCه عCام  هدام حكمCالCذى ھـ خلفCه حفيCده اlثCر 222 سنةا�س�م، وبعد وفاته 
  . م على يد مشايخ صنھاجة920/ ھـ306قتل عام الذى تميم ابنه  فخلفه ،ھـ287

شCتاتھم  عاليم الدين واسCتمر( وضاعت كثير من ت، ينالُمَلث(مافترقت كلمة ذلك وبعد 
الCذى  )1(اللمتCوني با.مر ا.ميCر محمCد بCن تيفCاوتى أن قام ال سنةئة وعشرين امدة م
ه علCى يCد الCوثنيين، فقCام كِمCھم، وقد استشھد ھذا ا.مير بعد ث�Cث سCنوات مCن حُ دَ وح( 

ه نحCو ديCن F بعCد َقومCقاد ى الذى بن إبراھيم الجدال يحيىبا.مر بعده صھره ا.مير 
  . ه ورحلته المشھورةجE ن حِ رجوعه مِ 

 * * *

                                
  ). 19(المرابطين ص  دولةنق�ً عن ) 746(ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص : انظر )1(
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  الثاني المبحث
  ) السياسي يمالزع( بن إبراھيم يحيىا.مير 

  

ن شCجاعة عنCه ِمC رفَ مCا ُعCه ِل َقومCفCى بن إبراھيم سيًدا مطاًعCا  يحيىكان ا.مير 
واشتھر برجاحة عقلCة ونفCاذ بصCيرته وسCداد رأيCه ، وكرم وجود ومقدرة قيادية عالية

  . هَقوموحرصه على ھداية 
.داء فريضCة ، مقاصCًدا بيCت F الحCرا ينالُمَلث(مخرج ھذا ا.مير الجليل من ديار 
  . )1(م1035 -ھـ 427الحج تارًكا الحكم Hبنه إبراھيم عام 

ق ا.ميCCر لCCنطاالحCCج بطلCCب العلCCم، وبعCCد أداء الفريضCCة،  يقتCCرنَ  نوكانCCت العCCادة أ
الفقھيCCة طالًبCCا للعلCCم �رواء روحCCه  المغCCربمCCدارس فCCى يبحCCث عCCن المعرفCCة  يحيCCى

 بCه أقCدارُ  ورمCتْ  ،ب�دهفى معالمھا  اندرستى الظمأى إلى نور المعرفة ا�س�مية الت
 F ي«مدينة القيروان فى زمانه فى  المغربإمام  ةِ قَ َل حَ فىCران الفاسCو عمCا�مام أب« 
عمCران ى وعرض نفسه على ا�مام أب، بتعاليمه وفقھه يحيىا.مير  قت نفسُ تعل( الذى 
ا�سCماعيلية  انتصCرت علCى الھيمنCةى ورث زعامة المدرسة المالكية التCى الذى الفاس

أصCبح الCذى ت حريتھا كاملة بعد جھادھم المريCر العبيدية الباطنية الرافضية، واسترد( 
َمالفى  سنةالًما من معالم أھل لَ عْ مَ    . ا�فريقي الش(

لما لمسCه فيCه مCن حبCه للخيCر وحرصCه  يحيىان با.مير رالشيخ أبو عم بَ عجِ وأُ 
ب�ده، وجھل قبائلھا فى وال اHجتماعية على التعلم، وتحدث إليه ا.مير عن سوء ا.ح
عمران أن يبعث معه أحد طلبته لCيعلم ى بأصول الدين وفروع الشريعة، وطلب من أب

  . )2(ه أصول الفقه والشريعة ا�س�ميةَقوم
اِريخوتذكر بعض كتب   ىا.ولوضع الخطوط الذى ھو ى أن أبا عمران الفاس، الت(

ِعيممع  على أسCس دينيCة  المغربفى ية سنية واصحر دولةام بن إبراھيم لقي يحيى الز(
 المغCCرب كCCانى فوضCCى السياسCCية والدينيCCة التCCتسCCتطيع القضCCاء علCCى الى كCC ،صCCحيحة

بعCض مشCاھير أعيCان «ذلك يقول صاحب كتCاب فى يتخبط فيھا منذ سنوات عديدة، و
  : »القديمفى فاس 

برغواطCة، وقتCال بن إبراھيم، ندبCه إلCى قتCال  يحيىولما اجتمع أبو عمران مع «
 يحيCىزناتة على ما صدر مCنھم مCن الظلCم، واسCتنزال رؤسCائھم مCن الوHيCة، فوعCده 

  بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCالنھوض 
  . )3( »إلى ذلك

أبCو  ه، ورأىَقومCبن إبراھيم حريًصا على أخذ فقيه وعCالم معCه إلCى  يحيىوكان 
حCل مCن المCرور بمراHُبCد(  أنه ،رسموھاى ن أجل تحقيق ا.ھداف التمِ ى عمران الفاس
مCCن مرحلCCة التعريCCف بCCالمنھج وتكCCوين أفCCراده  ،المنشCCودة دولCCةبنCCاء الفCCى ضCCرورية 

                                
  ). 19(المرابطين، ص  دولة: انظر )1(
  ). 38(عصر المرابطين، ص فى وا.ندلس  المغربتاريخ : انظر )2(
  ). 271(د العبادي، ص أحم. وا.ندلس، د المغربتاريخ فى : انظر )3(
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ةالومة بعCCد التكCCوين للوصCCول إلCCى مرحلCCة وتنفيCCذ السياسCCة المرسCC، وتCCربيتھم عليCCه  ُقCCو(
  . الت(مكينو

مCCفأحCCال أبCCو عمCCران أميCCر  أقصCCى فCCى ب�CCد السCCوس فCCى علCCى تلميCCذ لCCه  ينالُمَلث(
ربCاط ھنCاك بمدينCة فCى كCان يقCيم الCذى بن زلCوا اللمطCي،  ، وھو الفقيه وجاجالمغرب

َباط، ومن ھذا المرابطيننفيس يسمى دار  Eه  الرCر الفقيCذا ا.ميCحبة ھCاج صCل وجCأرس
  . أمور دينھمفى ليفقه ھؤHء الصحراويين ى عبد F بن ياسين الجزول

لَُمCاته مCن َقومCإخCراج فCى كيCره فبن إبراھيم بجانب ت يحيىوكان  Cور  إلCى الظ] الن]
ة الُمَلث(مCكانCت قبائCل صCنھاجة ى التC ،ه من الھيمنCة الزناتيCة الظالمCةَقومإنقاذ فى يفكر 
  . من جورھا وقسوتھا وإذHلھا وإھانتھاى تعان

تمسCكھم با�س�Cم الصCحيح، وقCد فCى ه َقومCطريق عزة ن أ يحيىا.مير ى لقد رأ
القبائCل البربريCة وھيأوھCا �نشCاء كCوا ن حر( َمC بCن إبCراھيم أن كCل(  يحيىHحظ ا.مير 

Cين ِمCCن المتحمسCا مCCانوا جميًعCدول، كCة الCCدعوات الدينيCحاب الCCدين، أو أصCاء الCCن علم
ى أبC: ن أمثCالكانت خارجية بدعية، أو إسماعيلية كفرية، أو إدريسية مالكية، ِمCسواء 

ني، البCاطى عبCد F الشCيعى الخCارجي، وأبCى الخطاب عبد ا.على بن السمح المعافر
F ى بن علا بن الحسن وإدريس بن عبدCن أبCبى بCة  ،طالCة ذات الديانCى برغواطCحت

ن أھCCل العلCCم، وھCCو ميسCCرة ِمCC أنCCهى عھCCا رجCCل يCCد( مَ الشCCركية المجوسCCية اليھوديCCة تزع( 
صCCCالح « أنCCهزعCCم ى الCCCذى الفقيCCر، وحتCCى قبيلCCة غمCCCارة تزعمھCCا صCCالح البرغCCواط

   .)1(القرآنفى ورد ذكره الذى » المؤمنين
ت ى الت تاريخّيةاللھذه الجولة  ذاكرته حرص على اHھتمام بالشيخ عبد F فى َمر(

  . ه ويزكيھم ويفقھھمَقومليعلم ى ياسين الرجل الفقيه العالم السن
  بCدعوة القبائCل  بن إبراھيم يخشى من خطCر الجنCوب ويھCتمُ  يحيىكما كان ا.مير 

  . الوثنية ل{س�م
عزازھم إه وَقومريقه المليء با.شواك من أجل إنقاذ شق طفى  يحيىوبدأ ا.مير 

Cفى  ى والفقيCه المCالكى انالدنيا واlخرة، ورجع إلCى أھلCه وعشCيرته ومعCه الرجCل الرب(
CCبور وى والمربCCِعيمالص سCCيرته فCCى ا�مCCام عبCCد F ياسCCين، وقبCCل الCCدخول ى الCCدين الCCز(

  . زمانهفى سيد القيروان ى المالكى نترجم ل{مام السن
* * *  

                                
  ). 160(ص ، حسين مؤنس. وا.ندلس، د المغربمعالم تاريخ : انظر )1(



 

 13

  

  الثالث المبحث
  أبو عمران الفاسي

  مھندس الخطوط العريضة 
  )ھـ ��� -ھـ  	��( المرابطين دولةل

  

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أع�م مCذھب «فى  اضيعى ذكر القاض
بCن ولCيم  حاجى ھو موسى بن عيسى بن أب«: فقالى عمران الفاسى ترجمة أب» مالك

وأصله من فCاس، وبيتCه بھCا ، َغَفُجوم فخذ من زناتة من ھوارةبن الخير الَغَفُجومي، و
  . )1(»حاج، ولھم عقب، وفيھم نباھة إلى اlنى أبى بيت مشھور، يعرفون ببن

  : شيوخه -�
ى بكCر الCدويلي، وعلCى الحسن القابسي، وسمع بھا من أبCى ه بالقيروان عند أبتفق( 

محمCد ا.صCيلي، ى ه بھCا عنCد أبCفق(C، فتقُْرُطَبCةالسوسCي، ورحCل إلCى ى بن أحمد اللCوات
عثمان سعيد بCن نصCر، وعبCد الCوارث بCن سCفيان، وأحمCد بCن ى وسمع الحديث من أب

Cن أبCمع مCن ى قاسم، وغيرھم، ثم رحل إلى المشرق، فحج ودخل العراق، فسCتح ابCالف
CCى أبCCوارس، وأبCCى الفCCن علCCى الحسCCتملي، وأبCCراھيم المسCCن إبCCر، ى بCCن الخضCCالحس

بكCر البCاق�ني، وسCمع ى أبCى ، ودرس ا.صCول علCى القاضC)2(يينوغيرھم من العراق
الحسن ى القاسم السقطي، وبمصر من أبى فراس، وأبى الحسن بن أبى بالحجاز من أب

جCدار، وأحمCد بCCن نCور القاضCي، ثCم رجCCع إلCى القيCروان، وسCكنھا، وأصCCبح ى بCن أبCا
Cارت فتاويCوب، وطCى ه سيدھا المطاع، وأقبل عليه ط�ب العلم من كل صCرق فCالمش

  ، واعتنCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى المغCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCربو
  . )3(بقوله الن(اس

   :أثره وت�ميذه -�
فCى شCرق، فقCد جلCس للطلبCة مھCـ، حCين عCاد مCن ال402 سCنةى ابتدأ نشاطه العلم

داره أيًضا، وسرعان مCا ُعCرف قCدره، واشCتھرت إمامتCه، وطCار ذكCره فى المسجد، و
فCى  سCنةالنشCر علCوم فCى ، ھCـ403 سنةفى المتوى اlفاق، وقد خلف ا�مام القابسفى 

Cاس ورحل إليCه، إفريقية ورئاسة العلم بھا مCن ا.قطCار لسCماع مروياتCه واسCتجازه  الن(
  . )4(من لم يستطع اHجتماع به

من بعد ص�Cة الصCبح إلCى ص�Cة الظھCر، يحCدثھم  الِعلِمي(ةحلقته فى وكان يجلس 
  . »لى أن ماتف� يتكلم بشيء إH ُكتب عنه إ«عليھم، ويقرأ لھم، ى لموي

CCCان يحCCار ثُ دوكCCCحيح الُبخCCCاِريخ«و ى بصCCC تصCCCحيف «ولCCCه أيًضCCCا، » الكبيCCCر الت(
ِثين Eد فى للدارقطني، وكان يحّدث كذلك بمصنفاته » الُمَحدCالحديث والرجال والفقه، وق

                                
  ). 244- 7/243ج(ية، المغربترتيب المدارك، الطبعة  )1(
  . المرجع السابق )2(
  ). 766- 2/765ج(القيروان فى مدرسة الحديث : انظر )3(
  )766-765/ 2ج(، القيروانفى مدرسة الحديث : انظر )4(
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  . )1(أيًضا عن طريق ت�ميذه من أھلھا ا.َْنَدلُسفى انتشرت روايتھا 
ًحCا وتعCدي�ً، ومعرفCة سCيرھم ووفيCاتھم وغيCر ك�Cم الCرواة جرفى وكان متضلًعا 

  . ذلك
  . ويستفتونه موكان العامة من أھل القيروان خصوًصا يرجعون إليه فيما يلم بھ

سياسCCCية إلCCCى القيCCCروان يسCCCألونه ويسCCCتفتونه مھمCCCات فCCCى كمCCCا كCCCان الموفCCCدون 
  . ويستفيدون من علمه

فCى نشCر العلCم كمCا حCدث ب َقCوموكان له اھتمام بالب�د البعيCدة ويرسCل إليھCا مCن ي
فCى  المCرابطين دولCة، وما نتج عCن ذلCك اHھتمCام مCن قيCام المغرباھتمامه بصحراء 
  . )2(تلك المناطق النائية

CCاسوقCCد تتلمCCذ عليCCه عCCدد كبيCCر مCCن  ، ا.َْنCCَدلُس، والمغCCربمCCن أھCCل إفريقيCCة و الن(
  . )3(»ج بھذا ا�مام خلق من الفقھاء والعلماءتخر( « :ذھبيوصقلية، قال ال

  : ثناء العلماء عليه -�
  ھCـ، 402 سCنةى رحلتCفCى ه بCالقيروان لقيُتC« :قال تلميذه الحافظ حاتم الطرابلسCي

CCان ِمCCظ وكCCاسن أحفCC   وأعلمھCCم وكCCان جمCCع حفCCظ المCCذھب المCCالكي، وحفCCظ حCCديث ، الن(
CCال، ، ×ى النبCCة بالرجCCع المعرفCCا مCCبعة، وُيجودھCCرئ بالسCCان ُيقCCه، وكCCة بمعانيCCوالمعرف  

  . )4( ». . . لين منھم والمجرحينوالمعد
ج تخCر( . . . أحCد ا.ع�Cم. . . ا�مام الكبير الع�مة عالم القيروان«: وقال الذھبي

  . )5(»به خلق من الفقھاء والعلماء
أنCCت ى مدرسCتفCCى لCCو اجتمعCت «: عمCران الفاسCيى .بCCى وقCال أبCو بكCCر البCاق�ن
أنCCت : تمCCع فيھCCا علCCم مالCCكHج –وكCCان إذ ذاك بالموصCCل  -وعبCCد الوھCCاب بCCن نصCCر

   .)6(»وھو ينصره لو رآكما مالك لسر بكما، تحفظه
  : شعره -�

Cن علCد بCCب محمCدما كتCى عنCCى الطبنCى أبCCلھا إلCعر وأرسCن الشCCا مCران ى أبياًتCCعم
بھذه ى اسبة العزم على الذھاب إلى بيت F الحرام، أجاب أبو عمران الفاسنبمى الفاس
  : ا.بيات
CC CCحي(              ثقCCةى أخCC ن خCCل� ك ِمCCاك رب]
  

  وصCCCان نفسCCCك بCCCالتكريم موHھCCCا               
  

CCCِم EلCCCا ن كCCCيوفقھ H انCCCم وشCCCغ  
  

  فھCCCو العلCCCيم بمCCCCا يبديCCCه موHھCCCCا  
  

  حمن حرمتھCاوH أضاع لھCا الCر( 
  

  F كCCCCCCر ودعتCCCCCCا إن تسCCCCCCوقولھ  
  

                                
  . المرجع السابق )1(
  . المرجع السابق )2(
  ). 17/546ج(سير أع�م النب�ء  )3(
  . يةالمغربالطبعة ) 7/246ج(ترتيب المدارك  )4(
  ). 456- 17/545ج(سير أع�م النب�ء  )5(
  )7/246ج(ترتيب المدارك  )6(
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  F يجمعنCCCCCا مCCCCCن بعCCCCCد أوبتنCCCCCا
  

  )1(ويؤتنCCا مCCن وجCCوه البCCر أسCCناھا  
  

  . المرابطين دولةموجزة لواضع الخطوط العريضة ل ترجمةھذه 
  . ث�ثين وأربعمائة من الھجرة سنة -رحمه F  -فى ووتُ 

* * *  
  

                                
  ). 7/52ج(المصدر السابق  )1(
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  الرابع المبحث
  المرابطين دولةلى الدين يمالزع

  عبد F بن ياسين
CCن علCCير بCن سCCوك بCCن مكCCين بCن ياسCCب F دCCو عبCيى ھCة ، الجزولCCن قريCCله مCCأص

  . )1(حراء غانةطرف صفى » تماماناوت«
عھCCد ملCCوك فCCى  ا.َْنCCَدلُسدرس علCCى فقيCCه السCCوس وجCCاج بCCن زلCCوا، رحCCل إلCCى 

ن ثم أصCبح ِمC، م ا�س�ميةول العليتحصفى واجتھد  ،)2(م بھا سبع سنيناوأق الطوائف
Cران الفاسCو عمCى خيرة ط�ب الفقيه وجاج بن زلوا فعندما طلب أبCاج ِمCذه وجCن تلمي

مربًيCCا فاض�CCً وقCCع تقًيCCا بCCن إبCCراھيم فقيًھCCا عالًمCCا ديًنCCا  يحيCCىبCCن زلCCوا أن يرسCCل مCCع ا
ه وأعCرافھم َقومCكCان عالًمCا بتقاليCد ى الCذى اHختيار على عبد F بن ياسCين الصCنھاج

  . وبيئتھم وأحوالھم
مضCارب ومCواطن ومسCاكن فCى بCن إبCراھيم  يحيCىF بن ياسين مCع  ودخل عبدُ 

وأخذ ، ھا واستمعوا لهم فاستقبله أھلُ 1038/ ھـ 430عام فى من قبيلة جدالة  ينالُمَلث(م
للعامCة بلھجCة أھCل ى ه باللغة العربيCة لطلبCة العلCم، وا�رشCاد الCدينيعلمھم، فكان تعليمُ 

  . البربرية الصحراء
H يصCلون  ينالُمَلث(مHCقى عبد F بن ياسين كثيًرا من الصعوبات، فقد وجد أكثCر 

وعCم الجھCل علCيھم، وانحرفCوا عCن معCالم العقيCدة  وH يعرفون من ا�س�Cم إH اسCمه،
ھCCم وأحكCCام ديCCنھم، واصCCطدمت تعاليمCCه بمصCCالح ا.مCCراء الصCCحيحة وتلوثCCت أخ�ُق 

 Hوه، إCادوا يقتلCه، وكCهوا.شراف، فثاروا عليCة  أنCى قبيلCل إلCة، وانتقCة جدالCرك قبيلCت
انتشCار صCيته، اختار رباطه المشھور على مصب نھر السنغال، بعCد  ن ثم( لمتونة، ومِ 

  . به، فھرعوا إليه ليربيھم وينظمھم ويعلمھم الن(اسق وتعل] 
Cاِريختب ن خ�ل كُ ومِ   -رحمCه F –عبCد F بCن ياسCين إن  :قCولننسCتطيع أن  الت(
Cمُ  سبابرسالته الدعوية .فى نجح  مCا ى أH وھC، إلCى F ھCا الCدعاةُ ة يجCب أن يعرفَ ھم(

CCِم F هCCةوھبCCفات فطريCCن ص ،CCبه ومCCى ا اكتسCCةفCCفات عقليCCن صCCه مCCفات ، حياتCCوص
  . حركية
َفاتن أھم ومِ  -أ Eمن سيرتهى ظھرت لى الفطرية الت الص :  

قCCيم الCCدليل علCCى صCCاحب حجCCة، يُ ، الفھCCم عميCCقَ  -رحمCCه F-فكCCان  :الCCذكاء -�
خصومه من الفقھاء، والمحليين الذين تحالفوا مCع ا.مCراء وا.عيCان للقضCاء عليCه أو 

  . طرده
ويظھر  ،تياره لمكان أنسب لتربية أتباعه وتعليمھم يدل على ذكائه وبعد نظرهواخ
لصCCنھاجية، ثCCم انتقالCCه للقضCCاء علCCى خاضCCھا لتوحيCCد القبائCCل اى حروبCCه التCCفCCى ذلCCك 

  . رالمنھج والمعتقد والتصو] فى المخالفين له 

                                
  ). 165(ص ، مغربالنق�ً عن البكري ) 21(المرابطين، ص  دولة )1(
  ). 191(ص ، الخلل، ابن الخطيب )2(
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ن غيCره ِمCإن داعًيCا إلCى F تعCالى مCع  الصCحراءدخCل  إنCهحيث  :ةالشجاع -�
  . اعتذروا وكذلك من ت�ميذ وجاج بن زلواى عمران الفاسى ت�ميذ أب

دعوته وأمره بالمعروف ونھيه عن المنكCر، فى بشجاعة وص�بة عظيمة  وامتازَ 
  . إحدى معاركه ضد أعدائهفى استشھد  إنهجھاده حتى فى و

Cَجاَعة ومCارس أفضCلَ ، جاًعا عظيم اHحتمالفكان شُ  Cى ، أH وھCالش( ى فCراحة الص(
 Eالحق Eع  إنهإذ  ، وكتمان السرCىكان قد خطط مCل  يحيCراھيم المراحCن إبCةبC ولCم  الِعلِمي(
  . ب منھا شيء .عدائه حتى أخذت حيز التنفيذيتسر( 
CCَجاَعةو ةعلCCى  تCCدل]  لُمْسCCِلمميCCادين القتCCال بالنسCCبة لفCCى الحCCق وفCCى  الش( عقيدتCCه  ُقCCو(

صCفاء العقيCدة يرفCع ن أالمعلCوم  نومCر وانحراف المنھج، بش التصو] وس�متھا من غَ 
َجاَعةى الھمة وينم ويCربط الفCؤاد وينCور العقCل، ، الروحى ، ويلھب المشاعر، ويذكالش(
 Eفى المدارك، والعاملون  عُ ويوسCينبغ F ىCى الدعوة إلCجعاًنا فھCوا شCيھم أن يكونCى عل

  . منه وإليه
�� T��]� ���5�B 1 :قCال تعCالى�A8�-�E�:?�- 8�9 �-�E�:?  -�>���T�$ �%7��̂ !9 �5�_�+-�̀ �� �5�_���"�J��� �5>F�� -������� �.�T

>�	�����- �5��!7�$ a=- ��?�,�2�/ �  a=-�$ b=- ��-���c!� -����,:;-�$ d���U �5�B�2�2���� �58� L��e���$ b=- ���4 Kf����!?!� -��,�
���7���
L5	Z�� L��e�� $>VC ]174-173: آل عمران[ .  

F نCCل ديCCوحام CCاحب ى ينبغCCه صCCه؛ .نCCور عزمCCيخ Hبن، وCCيج Hتكين، وCCيس Hأ
، ن قبل، فنصرھم Fن عند العليم الحكيم، سار على نھجھا رسل F مِ مِ  سةٍ قد( رسالة مُ 
  . ن عدوھموانتقم مِ 

  : قال الشاعر
  ا�س�CCCم ديًنCCCاى ضCCCتنفًسCCCا ترإن 
  

  ثCCCCم ترضCCCCى بعCCCCده أن تسCCCCتكينا  
  

  أرض مھيًنCافCى س�م أو ترى ا�
  

  تكونCا نالعCيش نفCس لCى ثم تھو  
  

  )1(العظماء  ينلُمْسِلماعداد فى 
ن أمثال الفقيه عبد F بن ياسCين وكم نحن محتاجون إلى شجاعة الدعاة إلى F مَ 

C ل بھCا المنكCرات الظCاھرة، ونCدمغَ يCلندك بھا الباطل، ونزِ  ھات الخادعCة بCالنورين بُ الش]
  . × هرسول سنةكتاب F و

   :قال الشاعر
ت إلCCى الجCCدال ولCCم روإذا اضCCطر

  تجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
  لCCCCCك مھرًبCCCCCا وت�قCCCCCِت الصCCCCCفانِ   

  
  فاجعCCCCل كتCCCCاب F درًعCCCCا سCCCCابًغا

  
  الميCCدانفCCى والشCCرَع سCCيفك وابCCد   

  
  بيضCCCCCاء دونCCCCCك ُجنCCCCCةال سCCCCCنةالو
  

  الجCوHنفCى واركب جواد العزم   
  

                                
  ). 20(مد القطان، جاسم المھلھل، ص حالصفات ال�زمة للدعاة، أ: انظر )1(
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  واثبت بصبرك تحت ألوية الھدى
  

  نسCCCCCانفالصCCCCCبر أوثCCCCCُق ُعCCCCCدِة ا�  
  

  معانCCدٍ  واطعCCن بCCرمح الحCCقE ُكCCل( 
  

  @ در] الفCCCCCCCCCCCCCCارِس الطعCCCCCCCCCCCCCCان  
  

CCCCْدقواحمCCCCل بسCCCCيف  Eة  الصCCCCحمل
  مخلCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCص

  )1(جبCCCCCCCCCان متجCCCCCCCCCرٍد @ غيCCCCCCCCCرِ   
  
عCن دت عCابتى مCواطن القبائCل التCفCى وكم نحن محتاجون للدعاة الCذين يتوغلCون 

ى المعاصCرة التC ن جديد إلى دعCم حركCة ا�س�Cمليقودوھا مِ  ،ھا ودينھا وإيمانھامإس�
  . الحاقدينواليھود والم�حدة  النصارىن مِ  استھدفھا كل� 

َفاتومن  :المھابة -� Eبن ياسين ى فى ظھرت لى الت الص F كان  أنهسيرة عبد
فCى مCه تCه البدنيCة، خوضCه الحCروب بنفسCه وتقد] فمن ا.دلCة علCى قو(  ،مھيًبا قوًيا شديًدا

ھCذا الجانCب قولCه فCى عليCه أصCحابه ى ربCالCذى الفروسية بل جعل مCن منھجCه ميدان 
5�6 �4� 1 :تعCالى����6\�U- �:4 �5�B�� -$3.��0�$K*:�>T   �5>�:$�.����$ b=- :$�.��� �!� ����,_���; !��	�g��- h����� �4�$C 

  . ]60: ا.نفال[
ةال× ر الرسول وفس(  9� 0# « :بقولهى ھذه اlية بالرمفى  - ُقو(�- *:��>� �- i�4�«)2( ،
 سنةالفى الھدف المطلوب، و قُ حقH E تُ ى ومتين فھى ية إن لم تخرج من ساعد قووالرم
ةالنجCCد  CC ُقCCو( ع شCCجE ھCCو أقCCوى ا.قويCCاء، وكCCان يُ ×  ا وافCCًرا، فالرسCCولحًظHCCقCCت  ةَ البدني(

ما كان يباريھم، ويصCارعھم، ويسCابقھم، ب( على اكتساب ھذه الصفة، بل رُ  
أصحابه 
F عنھCا ى مCع عائشCة رضC× تسCابق  همCرة أنCى سCيرة عCن ذلCك، يCرولا اندثحتوكما 

.حCد أصCحابه × السCيرة عCن مصCارعته  اتحCدثنة، وكCذلك ة، ثCم سCبقته مCر( فسبقھا مر( 
  . فصرعه
فCيھم ى معھCم ويشCجعھم ويCذكى فأخCذ يرمC؛ على صبيان يرمCون بالسCھام×  ومر( 

َجاَعةروح البطولة و ةالو الش(   . )3(»أباكم إسماعيل كان رامًياإن ارموا ف«: ، ويقولُقو(
وھذه اlية وا.حاديث الفعليCة كانCت مCنھج عبCد F بCن ياسCين وأصCحابه، ولCذلك 

ةتظھر لنا ص�بة و   . ميادين القتالفى أتباعه  ُقو(
ةلل ومفھوم القرآنِ  ةالعام يشمل كل أنوع  ُقو( فCى  –رحمCه F  –ى ، قCال السCعدُقCو(
5�6 �4� 1 :ىتفسير قوله تعال����6\�U- �:4K*:�>TC ةالكل ما تقدرون عليه، من « :أي العقليCة،  ُقو(

  . »ونحو ذلك، والبدنية، وأنواع ا.سلحة
تعمCل فيھCا أصCناف ا.سCلحة واHlت، مCن ى ذلك أنواع الصCناعات التCفى فدخل 

CCCة والبحريCCCب البريCCCة، والمراكCCCارات الجويCCCادق، والطيCCCات والبنCCCدافع والرشاشCCCة، الم
CCرأوالِقCCدفاع، والCCت الHادق، وآCCى �ع، والخنCCة، التCCدم اى والسياسCCا يتقCCِلمبھCCون، لُمْس

َجاَعةوى أعدائھم، وتعلم الرم ويندفع عنھم بھا شر]    . )4(»، والتدبيرالش(

                                
  ). 39(نونية أبي عبد F القحطاني، ص  )1(
  ). 910(رواه مسلم رقم  )2(
  ). 6/431ج(رواه البخاري فتح الباري،  )3(
  ). 22(ة، ص الصفات ال�زمة للدعا: انظر )4(
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ةالمن  -رحمه F –لقد جمع عبد F بن ياسين  ةمن  ؛الفكرية أنواًعا متعددة ُقو(  ُقو(
ةا�دراك، و ةلصبر، وا ُقو( ةالعلم، و ُقو(   . التلقي، وغيرھا من القوى ُقو(

َتْينالحركCCة ا�س�CCمية إلCCى ھCCاتين الفCCى ومCCن ھنCCا يتضCCح لنCCا حاجCCة العCCاملين  ، ُقCCو(
  . )1(الدعوة إلى Fفى البدنية والعقلية وجميع أنواع القوى الفكرية لتوظيفھا 

ةالقيمة  لىإولقد أشار القرآن الكريم  ةالالفكرية وإلى العقلية  ُقو( يان نبفى البدنية  ُقو(
سCبيل عقيCدتھا وحريتھCا، وكCان مCن فCى أمة مجاھCدة تحفCز للنھCوض بعCبء النضCال، 

َتْيناتين العليه بھ F أعطاه ومن( ن أصفات قائدھا  9�18:البدنية والعقلية، قCال تعCالى ُقو( 
� (f�\�2�� �j�+-�I�$ �5>F�	�
�� �j��N�\�'- �=- k�
���-!5�2!l��-�$ !5C ]رةCى . ]247:البقCارة إلCم إشCطة العلCفبس

ةال ةالالعقلية، وبسطة الجسم إشارة إلى  ُقو( رحمCه  –البدنيCة، قCال الشCيخ حسCن البنCا  ُقو(
 F–  ةالإن : نمن ا.صول العشري ا.ولا.صل فى ةتشمل  ُقو( تجعله ى ا�نسان الت ُقو(
Cى الت سبابا.ن يباشر نفسه وبدنه وعقله، وعليه أفى قوًيا  ةا تجعله قوًيCا، أم( نفسCه  ُقCو(

ا  فبا�يمان، ةوأم( ةأما ، بدنه فبالرياضة والفروسية ونحوھا ُقو(   . )2( »عقله فبالعلم ُقو(
ةالوھبه F الذى  لُمْسِلموا�نسان ا العقلية والفكرية والبدنية H ينسى دائًما وأبًدا  ُقو(

ة ةومCCCا سCCCوى ، أمCCCده بكCCCل خيCCCر وف�CCCح وص�CCCحذى الCCCالعزيCCCز  القCCCويE  ُقCCCو(   F  ُقCCCو(
ةى فھ ةالو ھزيلة، مھما أوتيت من وسCائل الCبطشلة يئض ُقو( بمثابCة ى والتنكيCل، فھC ُقCو(

9�8$�1:العنكبوت خيوط ������
���� -��7��� ���� m��,�F?����- �n�	�,�� m��	�,��- ���_�$�0C ]41:العنكبوت[
)3(.  

عوات، الCCCذين أصCCCحاب الCCCدإن و«: ظ�لCCCهفCCCى  –رحمCCCه F  – سCCCيEد ُقطCCCبقCCCال 
اء لجCCديرون أن يقفCCوا أمCCام ھCCذه الحقيقCCة يتعرضCCون للفتنCCة وا.ذى وا�غCCراء وا�غCCو

CCة، التCة المعاديCCوى المختلفCون القCCم يواجھCCة، وھCوھا لحظCCينس Hخمة، وCاول ى الضCCتح
  . )4(»حساب العقيدة الصحيحةفى ھم وإبادتھم، كلھا خيوط عنكبوت قَ حْ سَ 

CCCَفاتومCCCن  :ا.مانCCCة -� Eالص CCCة التCCCا ى الفطريCCCز بھCCCِعيمتمي  دولCCCةلى الCCCدين الCCCز(
القلCCوب التفCCت حولCCه، ن أياسCCين بCCن ا.مانCCة، فحCCين وجCCد الفقيCCه عبCCد F  المCCرابطين

مCCقبائCCل ى فCCى النCCاھ وأصCCبح اlمCCرَ  فCCى بCCن إبCCراھيم  يحيCCىس ا.ميCCر نCCافِ ، لCCم يُ ينالُمَلث(
مCع مقدرتCه  يحيCىلطات ا.ميCر ُسCفى ل حدوده، ولم يتدخ(  ه لم يتجاوزمنصبه، بل نجد

على  على إزاحته وإبعاده من الطريق ليتبوأ الزعامة السياسية والدينية مًعا، وھذا يدل] 
الحركCCة فCCى وا.مانCCة صCCفة مھمCCة للعCCاملين  ،أمانCCة الداعيCCة الفقيCCه عبCCد F بCCن ياسCCين

فCى اة إلCى F فتجCذبھم ل�نخCراط ذات أنوار تشع على من حول الCدعى ا�س�مية، فھ
  . الواسعة والمحتاجة لكل جھد وشخص مخلص لھذا الدينى ميادين العمل ا�س�م

القCCرآن واسCCع فCى ومفھCوم ا.مانCCة ، وا.مانCة تحتCCاج إلCى أشCCخاص أقويCاء لحملھCCا
  . جًدا

الCCدنيا واlخCCرة وورثCCوا جنCCة فCCى وقCCد وصCCف F المCCؤمنين الCCذين نCCالوا الف�CCح 
  . س بصفات منھا ا.مانةالفردو

                                
  . المرجع السابق )1(
  ). 10(ص ، رسالة التعاليم: انظر )2(
  . الظ�لفى نق�ً عن طريق الدعوة ، )22(الصفات ال�زمة للدعاة، ص : انظر )3(
  ). 22(لسيد قطب، نق�ً عن الصفات ال�زمة .صحاب الدعوات، ص : الظ�ل: انظر )4(
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��1:قال تعالى����5 ��-_.�B���$ �5!B;��7��4S �5�_ ���A8�-�$C ]8: المؤمنون[.   

وراعCCون .مانCCاتھم «: تفسCCير ھCCذه اlيCCةفCCى  –رحمCCه F  – سCCيEد ُقطCCبيقCCول 
عنق الفرد، فى وعھدھم أفراًدا، وراعون .ماناتھم وعھدھم جماعة، وا.مانات كثيرة 

ة مسئولة عن أماناتھا العامة، عن عھدھا مع F لُمْسِلمق الجماعة، والجماعة اعنفى و
تعالى، وما يترتب على ھذا العھد من تبعات، والنص يحمل التعبير ويدعه يشCمل كCل 

صفة دائمة ى ويصف المؤمنين بأنھم .ماناتھم وعھدھم راعون، فھ، أمانة، وكل عھد
ىتستقيم حيCاة ال كل حين، ومافى لھم  ى فيھCا َعCرفيھCا ا.مانCات وتُ  جماعCة إH أن ُتCؤد(
  . )1(»العھود

نظCر أتباعCه فCى اتصCف با.مانCة فعظCم شCأنه  –رحمCه F  –فعبد F بن ياسCين 
خوته، وحمل أمانة ا�س�م، وبذل إنفسه ومع فى ه كان أميًنا ؛ .ن( ينلُمْسِلماتاريخ فى و

CاسيCا دنفCى ك بمCنھج F وسCعه، وتحCر( فى كل ما  لتحكCيم شCرع F، فأكسCبته ھCذه  الن(
  . قبوHً  الن(اسنفوس فى الصفة 
، بCCل عليھCCا عبCCد F بCCن ياسCCينجُ ى ة الفطريCCة التCCالخامسCCوالصCCفة  :الحيCCاء -�
ا�يمCان، ويظھCر ذلCك جلًيCا عنCدما طلCب شCيخه منCه  بِ عَ ھو شCعبة مCن ُشCالذى الحياء 

كمCا ، ض ولم يناقش بل استجاب لشCيخهبن إبراھيم للدعوة فلم يعارا يحيىالذھاب مع 
عبCد F بCن ياسCين  ه حCب] تملCك قلَبCالCذى بن إبCراھيم  يحيىسيرته مع فى ن�حظ ذلك 

CCاسوأسCCر فCCؤاده بإحسCCانه وكرمCCه وحرصCCه علCCى دعCCوة  لCCدين F، فعنCCدما عCCرض  الن(
 بCن ضفاف نھر السنغال أجابه عبد Fفى اًطا بَ على عبد F بن ياسين رِ  يحيىا.مير 
لمCCا أصCCابه مCCن عنCCتھم وظلمھCCم ؛ كCCان عازًمCCا علCCى تCCرك جدالCCة ولمتونCCةالCCذى ياسCCين 

أصCCل اHسCCتحياء « :واف العلمCCاء الحيCCاء فقCCالوعCCر(  .بدايCCة دعوتCCه لھCCمفCCى وجCCورھم 
  . )2(»ا من مواقعة القبيحشيء واHمتناع منه خوفً اHنقباض عن ال
  . )3(»م ورؤية التقصيرالحياء يتولد من مشاھدة النعإن «: وقال الجنيد

CCَفاتوى فالحيCCاء مCCن المعCCان Eالص CCة التCCيت( ى الرائعCCن  فُ ِصCCرفاء مCCب�ء والشCCا النCCبھ
CCاس CCاس أشCCد( × وكCCان الرسCCول ، الن( CCَحابِ وقCCد وصCCفه ، حيCCاءً  الن(   الجليCCل أبCCو سCCعيد ى الص(
ى ذا رأھا، فCإدرِ ِخCفCى ء ارحيCاًء مCن العCذ أشCد( ×  Fِ  ن رسولُ كا« :بقوله � ري] دَ الخُ 

  . )4(»وجھهفى رفناه شيًئا يكرھه عَ 
 F أت« :×وقال رسولCي H رى الحياءCبخي Hض] )5( »إCاء غCن الحيCر،  ، ومCالبص

 Hوجه الباطلفى وخفض الجناح، وعدم رفع الصوت إ .  
  . �زموا ھذه الصفة الجميلةالدعوة إلى F أن يُ فى فعلى العاملين 
الCذى عليCه، ھCو  تدعو إليCه الشCريعة وتحCث] الذى و صفة الداعيةفى فالحياء المطلوب 

Cاب المعاصCوع ى يمنع صاحبه من ارتكCى والوقCام، وفCثlى اCث] فCت يحCس الوقCاحبه  نفCص
ءُ  ود عنCه، والوقCوف أمCام الباطCل بشCتى والCذ(  وب ل{س�Cم، ومناصCرة الحCقE على العمل الCد(

                                
  ). 2456(ص ، ظ�ل القرآنفى  )1(
  . )27-26(ص ، فات ال�زمة لحياة الدعاةالص )2(
  . )27-26(ص ، المرجع السابق نفسه )3(
  ). 12/151ج(، فتح الباري، البخاري )4(
  .)6117(رواه البخاري  )5(
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  . أنواعه
 F ولCCال رسCCق×: »CCان بضCCعبة أف عا�يمCCبعون شCCوسF Hه إCCإل H ولCCلھا قCCض ،

  . )1(»وأدناھا إماطة ا.ذى عن الطريق، والحياء شعبة من ا�يمان
Cأخ�Cق الCد] فCى منھCا HُبCد(  فة الفاضلةھذا الخلق الكريم والصE  إن انيين وH عاة الرب(

م الفضCائل، ل( عود علCى ُسCمCور والصCا.ى معCال طلب فىطوا فرE يمنعھم ھذا الخلق أن يُ 
  . الدين وتعلم العلم والحرص عليهفى إلى الغايات النبيلة من تفقه  والوصول

النسCCاء نسCCاء ا.نصCCار، لCCم يمCCنعھن  عCCمَ نِ «: قCCال -F عنھCCاى رضCC–فعCCن عائشCCة 
  . )2(»الدينفى الحياء أن يتفقھن 

Cَفاتة مCن السادسCوالصCفة  :الحلم -� Eالص Cة التCث ى الفطريCا الباحCى ي�حظھCف
Cب F دCحياة الفقيه عبCين ھCفة الحِ ى ن ياسCصC ن مCن قبائCل جدالCة لCم، فنجCده عنCدما تمك(

حاربت دعوته عفا عنھا وأحسن إليھا، وكل من انصCاع .حكCام F مCن ى ولمتونة الت
  . المخالفين والمحاربين له عفا عنه

، الغضCب أسCبابيتحمCل الCذى فCالحليم ھCو الحلم كمCا ھCو معلCوم سCيد ا.خ�Cق؛ و
  . وH يثور، فيصبر ويتأنى
Cالحلمى من ھنا ينبغCدره بCص jCة أن يمCى الداعيCة ، علCدعوة محفوفCق الCن طري.

وجه فى بالمكاره، والمتاعب وا�يذاء، والبطش، والسخرية، وھذه كلھا عقبات تزدحم 
F 3(الداعية والدعاة إلى( .  

ھم علCى روحلCم رسCله وسCعة صCدن كتابه العزيز نماذج مِ فى ب F لنا ولقد ضرَ 
H مھم، قال تعالى عن ھُ َقوممن إيذاء وابت�ء من  هقوما�C1: ود عليه الس   ao�����- �]���T

 �4 -$���N�� ���A8�-4��T� � -���?�� �:7!9 � k�p!�V��F��- ��4 �q3?>Z�?�� �:7!9�$ Kf�_��N�U �  ��� �]��TR��T !� �M�	�� k rf�_��N�U
�?F���$ k��������- �s:� ��4 r]��U���p � ���� m�#��U!� �5>F�Wt
��>0 k up�4�0 uX'��7 �5>F�� ��7�0�$ C ]رافC66: ا.ع-

68[ .  
يتصCCف بCCه ھCCود عليCCه الس�CCم وسCCعة الCCذى رت لنCCا ھCCذه اlيCCات مقCCدار الحلCCم صCCو( 

صدره، حيث لم يعبأ بھذا السباب، وبھذه السخرية والشتائم، ولم يطش لھCا حلمCه، بCل 
ح لھم مھمة رسالته وأخيًرا باب والسخرية بدعوة التوحيد، ووض( قابل ھذه الشتائم والس
  . ه أمين على ذلكنصحھم بالحسنى وأن( 

حلمCه، ن أر، وخصوًصCا إذا علمنCا فكان حلمه، يفوق حد التصو] × ا رسول F أم( 
 Eأنس بن مالك  ىالفعل بأنكى وأعتى، فقد رو كان مع القدرة على البطش ورد�قال  :

غلCيظ الحاشCية، فأدركCه أعرابCي، ى وعليه برد نجرانC، ×ع رسول F مى كنت أمش«
C× إلى صفحة عاتق رسCول F  فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرتُ  رت بھCا وقCد أث(
Cحَ يCا مُ «: حاشية الرداء من شCدة جذبتCه ثCم قCال عنCدك، الCذى مCن مCال F ى لC رْ ُمC، دم(

  . )4(»إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء فالتفتَ 

                                
  ). 35(رواه مسلم رقم  )1(
  ). 1/261ج(رواه مسلم  )2(
  ). 30(الصفات ال�زمة للدعاة إلى F، ص : انظر  )3(
  ). 3149(، والحديث )7/63(الفتح فى أخرجه البخاري  )4(
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الدعاة إلى F تعالى الذين يسعون �قامCة شCرع F علCى مCنھج النبCوة الخالCد، إن 
CاِريخكتCب إن و ،حCركتھم الدائبCة والمسCتمرةفى لمحتاجون إلى ھذه الصفة الرفيعة   الت(

فCى دائًمCا وأبCًدا تكCون ھCذه الصCفة بCارزة  الت(مكCينتبين لنا أن ط�ئع الفتح وى ا�س�م
  . صفوفھم
  شخصCية الفقيCه عبCد F فCى وھCذه الصCفة بCارزة للعيCان  :ية الفطريCةالجاذب -�

مCن أقCوى العناصCر ى وھ، فب قلوب أبناء الصنھاجيين بدون تكل] ذَ جبن ياسين وبھا ا
  . تكونت منھا شخصية الفقيه ابن ياسينى الت

CCوب َمCCك قلCCتطاع أن يملCCد اسCCال لقCCن أمثCCه مCCمعوا حديثCCوه وسCCىن جالسCCن  يحيCCب
بكCCر بCCن عمCCر، وغيCCرھم مCCن قCCادة الصCCنھاجيين ى بCCن عمCCر، وأبCC ىيحيCCإبCCراھيم، و

َفاتما ذكرناه من ھذه إن  وشيخوخھم، وH شك(  Eفى المھمة  الصCة ھCية الداعيCى شخص
  . يھبھا F لفئة من عباده الذين أخلصوا القول والعملى من العطايا العظيمة الت

9�T8<�� 1:وكان قول F تعالى متمCث�ً فCيھم ;�)�' kF�2�7�$ k  ;�����4�$ �v���	�&�4�$ k �s�� b=
�p��������- �  >]:$�0 ��7�0�$ �m��4>0 �q��A!��$ ���� �q�!��w �#-�
�2>xpC ]162،163: ا.نعام[ .  

  : شخصية الفقيه ابن ياسينفى المكتسبة  اتالصفمن  - ب
CاسأقوالCه وأفعالCه ومخالطتCه فى وظھر ذلك  :الصدق -� فCى فكCان صCادًقا  ،لِلن(
F لومCة فCى وH يخشCى ، ، وH يھاب أحCًدالِلن(اسمخاطبته فى عرضھا، وفى دعوته و

Hاز   . ئم، وH ھمزة ھماز، وH لمزة لم(
، ربCه للبCدعحفCى و، أمCره بCالمعروف ونھيCه عCن المنكCرفى صدقه الن(اس ولمس 

  . غاية التأثرسبيل F فتأثر أتباعه به فى وجھاده  لِلن(استعليمه فى و
�� @�4?��- -;:�<�- 1:ق بھCذه الصCفة فقCال تعCالىوحثنا القرآن الكريم على التخل] �A8�- ��B3��0 ���

�pT+�:Y�- �[�4 -��7�>��$ �=-C ]119: التوبة[ .  

ھم علCCى وكانCCت التوجيھCCات النبويCCة الكريمCCة للصCCحابة رضCCوان F علCCيھم تحCCث] 
ْدق E، فعن ابن مسعود الص�ْدقإن «: قال أنه× ى عن النب،  Eإن إلى البر، وى يھد الص
CCى يھCCد البCCر(  CCْدقق ويتحCCرى جCCل ليصCCدُ الر( إن ة، وإلCCى الجن( Eالص  F دCCب عنCCى يكتCCحت
  . )1(»صديًقا
ْدق رُ بَ عتَ ويُ  Eاد ى م صفات المنتسبين للعمل ا�س�مھمن أ الصCاسالقائمين بإرشC  الن(

F ل دا ،إلى دينCا فليعلم ذلك كCِع تماًمCة، وليCاءت بن أعيCه جCْدقدعوتC Eال الصCا قCكم ،
1:تعالىA8�-�$ G!� �����!y�.�Y�� ���>�:6����- �5�_ �qz��$>0 �!� �y:.�'�$C ]33:الزمر[ .  

ُخونوقد شھد  Eى حتى الذين طعنوا  الُمَؤرCةفCرابطين دولCا  المCدق زعيمھCى صCعل  
  . دعوتهفى بصدقه  ينالُمَلث(مقبائل فى عبد F بن ياسين، لقد ساد ابن ياسين 

فCCى ويظھCCر ذلCCك جلًيCCا : واHنفعCCال رالتھCCوضCCبط الCCنفس واHبتعCCاد عCCن  -�
وأمضCCى ، القتCCالى بCCن عمCCر اللمتCCون يحيCCىشخصCCية ابCCن ياسCCين عنCCدما باشCCر ا.ميCCر 

                                
  ). 2094(، الحديث )13/121(فتح ال في أخرجه البخاري )1(
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ذلCك خطCأ، ن أن لCه وبCي( ، به ابن ياسين وضربه بالسوط عشرين مرةالحرب بنفسه فأد( 
Cاس ض حرE ما يقف يُ  يقاتل وإن( ا.مير Hن . حيCاة ا.ميCر حيCاة إن نفوسCھم فCى قCوE ويُ الن(

  . عسكره، وموته فناء جيشه
  . على القتال فيه تھور وعدم ضبط النفس يحيىعبد F بن ياسين إقدام ا.مير  رَ بَ عتوا

رعلCCى ضCCبط نفCCس الفقيCCه ابCCن ياسCCين، وابتعCCاده عCCن  كمCCا يCCدل]  َھCCو] لCCم يعلCCن  أنCCه الت(
رجالCه، ولCذلك عنCدما ى ه، واستكمل أمCره وأخCذه بمراحلCه، وربCتَ د( عُ  الجھاد حتى أعد( 

ةالع ستطتده كان موفًقا منصوًرا، ولم جھا ضخا   . )1(عليهى المعارضة له أن تقض ُقو(
ى الداعية يتعرض أثناء قيامه بعمله ا�ص�حي، إلى كثير مCن الجCدال والتحCدإن 

طريق الدعوة كما ھو معCروف ن .الصبر، وضبط النفس؛ ى بوا.ذى، فعليه أن يتحل( 
  . طويل ويحتاج إلى صبر حتى الوصول إلى نھايته

رفعملية ضبط النفس وعدم  َھو] تھدئCة الجCو مطلCوب مCن الداعيCة فى وا�سراع  الت(
  . عقباه دُ ط فيما H ُتحمَ قبل التور] 
سCCياقه وراء مCCا صCCاحبھا مCCن مغبCCة انى حCCددة تقCCضCCبط الCCنفس يCCتم بمCCوازين مُ إن 
 Eور فى ر له خياله، ويراه يصوCل ا.مCدفع ويتعجCب، وينCٍذ يغضCلم فعندئCنظره ھو ا.س
نCا ھا لنCا تصCويًرا كأن( رُ ھذه المعCاني، وتصCوE ى ولقد ذكر لنا القرآن قصة تعط، طفيتور( 

?�,!1�H����- �5�B8� {i:إسCرائيلى قصة المj مCن بنC نلمسه ونشاھده، تلك� -�>���T �V!9  ��;���37 �(F
�4 ��?��
� kb=- !�	!,�UC]246: البقرة[ .  

CCاس أشCCد( إن ھCCذه القصCCة عبCCر وعظCCات، فCCفCCى و   حماسCCة وانCCدفاًعا وتھCCوًرا، قCCد  الن(

�	�F<�5 1:جزًعا وانھياًرا وھزيمة ونقًضCا للعھCدالن(اس يكون أشد �� �|6>� �!9 �5�6�	�2�� ���_ �]��T

>
;����; 8#�0 >]��6���-� ��;����7 8#�0 ��?�� ��4�$ -�>���T -� k   �|�6>� ��:��
�� ��?}��?���0�$ ��7!����+ �4 ��?��!��J>0 �.�T�$ b=- !�	!,�U
�p���8Z��!� u5	
�� a=-�$ �5�B�?�4 ()	
�T 8#!9 -��8����; >]��6���- �5!B�	�
��C ]246: البقرة[ .  

تCCوا مCCن الطاعCCة، ونكصCCوا عCCن التكليCCف، وھCCذا شCCأن وھكCCذا نكثCCوا وعCCدھم، وتفل( 
 EرCCCورين المتسCCCيُ المتھ H ذينCCCعين، ال EدCCCق Hحيح وCCCبون الصCCCيحس Hروف، وCCCرون الظ

  . )2(يعرفون قيمة للتكاليف الملقاة على عاتقھم

ون، وبخاصCCة لُمْسCCِلمھCCا ا.خCCوان اأي] «: ورحCCم F الشCCيخ حسCCن البنCCا حيCCث يقCCول
 - كلمة عاليCة داويCة مCن فCوق ھCذا المنبCرى م، اسمعوھا منالمتحمسون المتعجلون منك

CCامع ىفCCذا الجCCؤتمركم ھCCهإن  -مCCومة خطواتCCذا مرسCCريقكم ھCCدوده، ، طCCوعة حCCموض
ن ھCا أسCلم طريCق للوصCول، فَمCاقتنعت كل اHقتنCاع بأن( ى ولست مخالًفا ھذه الحدود الت

فCى ، فلسCت معCه د منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجھا، أو يقطف زھرة قبل أوانھااأر
ألجمCوا ... له أن ينصرف عن ھذه الدعوة إلى غيرھCا مCن الCدعواتذلك بحال، وخير 

اطCف، وألزمCوا نزوات العواطف، بنظرات العقول، وأنيCروا أشCعة العقCول بلھCب العو
اقCة، أضCواء الخيCال الزاھيCة البر( فCى والواقع، واكتشفوا الحقCائق  الخيال صدق الحقيقة

                                
  ). 80-79(روض القرطاس ص : انظر )1(
  ). 44(ص ، الصفات ال�زمة للدعاة: انظر )2(
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�بCة، ا غفإنھCميCل فتCذروھا كالمعلقCة، وH تصCادموا نCواميس الكCون، ال وH تميلوا كCل( 
بوا وحّولوا تيارھا، واستعينوا ببعضھا على بعض، وترق( ولكن غالبوھا، واستخدموھا، 

  . )1(»ببعيدمنكم ى ساعة النصر وما ھ

ويتركCوا عCنھم ، ھCذا جيCًدا ُيْدِرُكواالحركة ا�س�مية أن فى على العاملين ى فينبغ
وينبCذوا ، بھCميحCيط الCذى الواقCع  ُيCْدِرُكواو، فھموا أصول العمCلر، ويتاس المتھوE الحم

رواقعنا المعاصر يحتCاج إلCى صCفة ضCبط الCنفس وعCدم إن ؛ المجازفات الفاشلة َھCو]  الت(
  . الدعوة إلى F عز وجلفى للعاملين 

   :ا�رادة القوية -�
ُخونلقد شھد  Eالى  –ابن ياسين ن أون وغيرھم لُمْسِلما الُمَؤرCتع F هCان  –رحمCك

ه، وعCزم علCى أن ة فكرِتCوقدسCي( ، دعوتCه آمن بسموE ، ذا ھمة وعزيمة H تھزھا الجبال
 الصCCحراءيحملھCCا ودخCل بھCCا ى ا.مانCة التCCن أك سCCبيلھا، وأدرَ فCCى يعCيش لھCCا ويمCوت 

يدخلCه عزيمة قوية، وإيمان ثابت ويقين H فى أن يصبر  الكبرى تبعتھا عظيمة؛ فعليه
  . تردد وH شك

ةب على العمل الجاد وأخذَ  مَ وَ افد وعCزم ومثCابرة ومصCابرة حتCى تحقCق إعCزاز  ُقCو(
 F نCCى ديCCحارفCCك الصCCبحت ى تلCCاء، فأصCCاء والفقھCCن العلمCCة مCCرة الخاليCCة المقفCCالقاحل

  . بفضل F ثم بجھده وجھاده مليئة بالدعاة والفقھاء والعلماء والمجاھدين

ةطريق الدعوة سائرون أن نأخذ أمCر الCدعوة بفى حن علينا ونى فينبغ وإرادة  ،ُقCو(
قوية وعزيمة ماضCية، وھمCة متطلعCة للمعCالي، ونتCرك حيCاة الرخCاء واللCين والدعCة، 

ةو عزمهفى × بسيد الدعاة الرسول ى تدونق  ،وجمCال صCبره وشCدة تحملCه ،إرادتCه ُقو(
  . وعظم حلمه
   :ة ابن ياسينشخصيفى ظھرت ى العقلية الت اتالصف -ج 
اسCCتطاع ابCCن ياسCCين أن يفھCCم ويسCCتوعب : القCCدرة علCCى الفھCCم واHسCCتيعاب -�
زمانه من فقه وحديث ولغة وأصول وغيرھا من العلوم فى كانت ى الت الِعلِمي(ةالمناھج 
قدرتCه ى فه بھا شيوخه، كمCا انجلCى لCكل( ى ل .ن يكون أھ�ً لحمل الرسالة التحتى تأھ( 

فCى  عھCو فيھCا وشCرى يريCد تغييCره وحCدد أولويCات المرحلCة التCذى العلى فھم واقعه 
واسCتطاع أن يسCتفيد منھCا ، زمانCهفCى استوعب الظروف السياسية  أنهإص�حھا، كما 

  . لدعوته
بواقعھم، وخبرة ى سياسى الدعوة ا�س�مية أن يكون لھم وعفى على العاملين ى فينبغ

التخطCCيط المCCنظم المتCCزن حتCCى نسCCتطيع أن فCCى ومھCCارة ، با.سCCاليب الحركيCCة والتنظيميCCة
  . وحنكة�مية ونتصدى له بأسلوب كله حكمة ه .متنا ا�سوج( نواجه العدوان الشرس المُ 

ومن ھنا يتوجب علCى ا.خ الداعيCة، أن تكCون عنCده قCدرة علCى الفھCم والتجCارب 
CCفCCى سCCرعة الو ى ھCCم كCCوأن يفھCCم دعوتCCه حCCق الف ،ةالتنفيCCذ، وأن يتسCCلح بالمعرفCCة التام(

  . »يخدعني ب] وH الخِ ، بE لست بالخِ «: �، قال عمر حق التبليغ ھابلغَ يستطيع أن يُ 
  : النظر الثاقب والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد -�

                                
  ). 180(ص ، مجموعة الرسائل، لحسن البنا )1(
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سCCيرة الفقيCCه عبCCد F بCCن ياسCCين عنCCدما طلCCب فقھCCاء سجلماسCCة فCCى ويظھCCر ذلCCك 
والطغCاة الظلمCة مCن زناتCة  كCامھـ منCه القCدوم ليخلصCھم مCن الح447عام فى ودرعة 
ه وقCCرأ َقومCCومCCن أميCCرھم مسCCعود بCCن أنCCودين، فجمCCع ابCCن ياسCCين شCCيوخ  ،ييناوالمغCCر

  : يد العون لھم، وقالوا له ، فأشاروا عليه بمدE سجلماسةعليھم رسالة فقھاء 
»CCه ھCCيخ الفقيCCا الشCCأيھF ةCCى بركCCر علCCا فسCCا يلزمنCCم ؛»ذا مCCراره الحاسCCذ قCCفأخ ،

لى ب�د درعة، واشتبكت مع ھـ إ447 سنةشھر صفر فى  لمرابطيناوتحركت جموع 
ودخCCل ابCCن ياسCCين ، وتشCCتت جمCCوعھم المCCرابطينيين الCCذين انھزمCCوا أمCCام اوالمغCCر

م عليھا عام�ً من أتباعه وجعل فيھا حامية مCن جنCوده سجلماسة، وأصلح أحوالھا وقد( 
  . )1(الصحراءورجع إلى 

اHتصCCاف بصCCفة النظCCر الثاقCCب، وسCCرعة ، يةالCCدعوة ا�س�CCمفCCى فعلCCى العCCاملين 
ينظCر بنCور ى الداعيCة الربCانن ريب، .ى تردد، ودون أى اتخاذ القرار الحاسم دون أ

يعرف ى الت، بةد فيه البصيرة الثاققلب المؤمن يولE فى  ا�لھي، إذا حل( الن]ور  F، وھذا
C بھا الحقائق، ويزن بھا ا.مور، ويدركُ  Eا الصC1. )2(عاببھ.�B�� G a����"�� ��4 j!���?� a=- C 

  . ]35:النور[
   :شخصية ابن ياسينفى ظھرت للباحثين ى الحركية الت اتالصف -د 
  : الشعور بالمسئولية -�

د التحصCيل والتCزو] فCى حياة ابن ياسين منذ أن رغب فى وبدأ الشعور بالمسئولية 
عنCCدما دخCCل مCCع ا.ميCCر  شخصCCيتهفCCى وازداد ظھCCور ذلCCك ، للعلCCم واHسCCتعداد للCCدعوة

فى أعماقه شعور بمسئولية الدعوة فى حيث تولد  ينالُمَلث(مقبائل فى بن إبراھيم ا يحيى
عروقCه جريCان الCدم، فCى وكCان شCعوًرا جCرى  ،الجاھلة من قبائل صCنھاجة ا.مةھذه 
  . وأعباء المسئولية فقام بأدائھا خير أداء، بعظمة التكليف فأحس( 
تتحرك ذاتًيCا ى ھذه ا.يام بمسيس الحاجة إلى العناصر التفى  ا�س�مية ا.مةإن 

نحCCCو مسCCCئوليتھا، وبحاجCCCة إلCCCى عناصCCCر تتقCCCد نفوسCCCھا شCCCعوًرا وإحساًسCCCا بواجباتھCCCا 
تريCد عناصCر H ى ين، وھCفيھا الشعور لھذا الدE ى ا�س�مية، وبحاجة إلى عناصر يغل

  . يھدأ تفكيرھا للعمل لھذا الدين ساعة من ليل أو نھار
وعليه  ،منه لكل داعية نذر نفسه @ ولرسوله ولدينهHُبد(  فالشعور بالمسئولية أمر

التحرك ى حياة الداعية ھن .، ھذه الحياة بمقدار ما يحمله من مسئوليةفى أن يتحرك 
  . )3(ل{س�م H القعود وH الھمود

  : عندما قالى وقد أحسن الشيخ الدكتور يوسف القرضاو

  التحCCCCCرك ىالحيلCCCCCة ھCCCCC قلCCCCCتُ 
  

  H السCCCCCCCCCCCCCكون وH الھمCCCCCCCCCCCCCود  
  

CCCCدى وھCCCCل يجاھCCCCاد وھCCCCالجھ  
  

  مCCCCCCCCCCCCCن تعلCCCCCCCCCCCCCق بCCCCCCCCCCCCCالقعود  
  

                                
  ). 42(د المنعم، ص حمدي عب، عصر المرابطينفى وا.ندلس  المغربتاريخ  )1(
  ). 63(ص ، الصفات ال�زمة للدعاة إلى F: انظر )2(
  ). 73- 72- 71(ص ، المصدر السابق )3(
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CCCCCCCCبى وھCCCCCCCCذذ بالمتاعCCCCCCCCالتل  
  

  H التلCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCذذ بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCالرقود  
  

CCCاضى ھCCCن الحيCCCذود عCCCأن ت  
  

  حCCCCCCCCCCCCCCCCCCCر H يCCCCCCCCCCCCCCCCCCCذودى وأ  
  

CCCCCأس نأى ھCCCCCأن كCCCCCس بCCCCCتح  
  

  الCCCCCCCCذل مCCCCCCCCن مCCCCCCCCاء صCCCCCCCCديد  
  

CCCCCCCCCةى ھCCCCCCCCCيش خليفCCCCCCCCCأن تع  
  

  )1(ا.رض شCCCأنك أن تسCCCودفCCCى   
  

  : ةوالدق النظام -�
شخصCCية الفقيCCه ابCCن ياسCCين عنCCدما تكCCاثر عCCدد فCCى والدقCCة  النظCCاموظھCCرت صCCفة 

قبCول فى حيث وضع شروًطا ؛ اتخذه قريًبا من نھر السنغالالذى رباطه فى المريدين 
Cد كCن المُ ى كل جديCه مCفو جماعتCظ صCيحفCَخ EرCان ينتقCر طأى بين، فكCھCا  ينالُمَلث(مCنفًس
ةوأوفرھم  ن توفرت فيه الشروط واجتCاز التجربCة المشاق، ومَ وأقدرھم على تحمل  ُقو(

  . )2(وتفسير وحديث وأحكام الدين سنةبنجاح يتولى تعليمه وتثقيفه من قرآن و
ا.مCور فCى و ،واختار �دارته أحد ا.مراء، والدقة النظامفى وأصبح رباطه قمة 

  . )3(ةمرابطالمھمة كان ا.مر شورى بين الجماعة ا�س�مية ال
نا ى ا�س�مديننا إن  كCل شCيء، ومCن التطبيقCات العمليCة علCى فCى  النظامعلى َحث(

ذلCك نأخCذ مثCال السCفر، حيCث أمCر ا�س�Cم الركCب إذا كCانوا ث�ثCة أن يCؤمروا علCيھم 
كمCا قCال  ،السCفرن أالطريCق وتتبعثCر جھCودھم، خصوًصCا فCى أميًرا، حتى H يختلفوا 

ھCCا عمليCCة أن(  اختيCCار ا.ميCCر، H شCCك( قطعCCة مCCن العCCذاب، فعمليCCة التنظCCيم و ،×الرسCCول 
سCCفر فليCCؤمروا فCCى إذا خCCرج ث�ثCCة « :×تCCريح المسCCافرين مCCن أعبCCاء كثيCCرة، قCCال 

تربيCة ى H يتربC لُمْسCِلم، فاالنظCامإذاً من تعويد النفس وضبطھا على ف�ُبد( . )3(»أحدھم
كل فى و ،كل شيءفى جماعة منظمة ذات ارتباط ونظام ودقة فى  إذا كان إH، منظمة

بوتقة فى ھذه الجماعة لھا ھدف جماعي، يتحقق بتعاون الفرد وانصھاره ن أأمر، كما 
  . )4(النظامالطاعة و
   :اسالنالقدرة على التعامل مع  -�
من أمراء الن(اس تعامله مع أصناف فى ه ابن ياسين بمقدرته زت شخصية الفقيتمي( 
رقيCCق  -رحمCCه F -كCCان  .ھاجيالصCCن ُمْجَتَمCCعم وتجCCار وغيCCرھم مCCن طبقCCات الاوعCCو

ا�ص�Cح، وكCان فCى فة، يقظ القلب، بعيCد اlمCال، كبيCر المطCامح الشعور، ثائر العاط
CCCاس كCCCل ھمCCCه أن ينتفCCCع  CCCاسبعلمCCCه ودعوتCCCه، ولCCCذلك اخCCCتلط بالن( ودرس أخ�قھCCCم  الن(
CCاسخطابCCه فCCى وكCCان  ،وطبيعCCتھم عCCن كثCCب متحلًيCCا بمكCCارم ا.خ�CCق بعيCCًدا عCCن  لِلن(

  . وا�ساءة التجريح
-+�~� �!9��k  1: أسCلوبه ودعوتCه متمCث�ً بقCول F تعCالىفى واتخذ من القرآن منھًجا 

                                
)1( F ص الصفات ال�زمة للدعاة إلى ،)73( .  
  . )27(المرابطين ص  دولة )2،3(
  ). 672(رقم ) 1/464(باب من أحق با�مامة، ، مسلم، كتاب المساجد )3(
  ). 75(لصفات ال�زمة للدعاة، ص ا: انظر  )4(
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�&��- f�Z�������-�$ f���F&���!� �q���� !�	!,�U�2�?f 68��!� �5�B��+����$ k���2�/�0 �i_C]125:النحل[ .  

�4�� -=1b: بقولCه ×وقد وصCف نبيCه الكCريم  Kf���/�� ���!,���n?>� �����$ �5�B�� �n?�    ��	�
�� ��Z��
7�# !|�
����-�q����/ ��4 -�3e�NC ]لُمْسِلماى فليقتد الداع. ]159: آل عمران  F ولCيكن ×برسCول ،

  . أذى منھمى ويتحمل صدور أ، شأنه وديدنه لمن يدعوھم
  : اHستعداد للبذل والتضحية بكل شيء -�

بذل نفسه وماله ووقته وحياته، وكل  قد -رحمه F -ين نجد الفقيه عبد F بن ياس
خرج من أجلھا إلى قبائل صنھاجة، وقCد أيقCن ھCذا الداعيCة ى سبيل الغاية التفى شيء 
، والثCواب مCا ھCو ا.جCر الجزيCلمعCه، إن(  الCدنيا جھCاد H تضCحيةفCى لCيس  أنهى الربان
  . الجميل
دعوته ورضا ربه يرجو بذلك أعظم وسعه من أجل فى يبذل ما عندما  لُمْسِلماإن 

F دCCدرجات عنCCة، الCCيم بالجنCCيم المقCCود والنعCCوز والخلCCل  ،والف�CCك إحCCن ذلCCم مCCوأعظ
 1 :رضCوان F عليCه، قCال تعCالى� -$�.�_����$ -$������_�$ -��?�4@ ���A8�- k   �5!B�-���4���!� b=- !�	!,��U

b=- �.�?� (f�����+ �5�Z���0 �5!Bb2>N�7�0�$ ��$�̀ }��N��- �5�_ �qz��$>0�$ � 5�B3��� �5�_���"�,��  Km�:?���$ K�-���c!��$ ���?�4 Kf���/��!�
u5	�34 u5	��7 ��B	� �5�B8�C ]21-20 :التوبة[ .  

Cاستطاعوا أن يُ ، الذين ضحوا وبذلوا وجاھدواإن  Eرى غيCاِريخروا مجC وا ل، ويبCدالت(
  . بادئ سامية ربانيةأفكار ومبادئ البشر ا.رضية بم

مجال الدعوة ا�س�مية أن يجCردوا أنفسCھم مCن الھCوى، فى على العاملين ى فينبغ
وينفضCCوا أنفسCCھم مCCن كCCل بھCCرج وزينCCة، وأن يبCCذلوا المCCال برضCCاء وسCCخاء، ويبCCذلوا 
العافيCCة والصCCحة والسCCھر والتعCCب، والمسCCير المضCCني، لرفCCع دعCCوة F، وإذا دعCCت 

CCروح فCCذل الCCى بCCة إلCCه الحاجCCب مغفرتCCة بجانCCا رخيصCCل يجعلونھCCا، بCCنون بھCCيض �
  . )1(ورحمته ورضوانه وجنته

َفاتذكر فى ا�سھاب  دتُ لقد تعم(  Eفى ال�زمة  الصCى الشخصية التCد أن تربCى تري
F ينفعنCا بالدراسCة التحليليCة للشخصCيات الربانيCة  لعCل(  ،دولCةى أمة وتنشئ شعًبا وتبن

   .أمتنا العظيمةفى ظھرت ى الت
 * * *

                                
  ). وما بعدھا 74(ص ، الصفات ال�زمة للدعاة إلى F: انظر )1(



 

 28

  

  الخامس المبحث
  دعوتهفى مر بھا ابن ياسين ى المراحل الت

  

اِريخنستطيع أن نقرر من اHستقراء   ومقبعدة مراحل قبل أن ت مر(  أنهلسيرته ى الت(
عليھCا وبعضCھا اlخCر قCام بھCا حCل عاصCرھا وأشCرف اوبعض المر ،المرابطين دولة

  . أتباعه المخلصون
CCل التCCا المراحCت ى أم مرحلCCة التعريCCف ى قبCCل قيامھCCا فھCC المCرابطين دولCCةا بھCCَمCCر(

 المCCرابطين دولCCةم�مCCح  جعلCCتى التCCى فھCC الت(مكCCينوالتكCCوين والتنفيCCذ، أمCCا مرحلCCة 
مرحلة التعريف ى عاصرھا وأشرف عليھا بنفسه ھى واضحة للعيان، إن المراحل الت

لصCون مCن أمثCال والتكوين وجزء من التنفيذ، أما بقية المعارك فقCام بھCا ت�ميCذه المخ
ا  بن تاشفين،ابكر بن عمر، ويوسف ى أب مرحلة فى صاحب الفضل بعد F تعالى وأم(

مCن الضCياع  ا.َْنCَدلُسوالتوسع واHنتشار الفعلي، فھو يوسف بن تاشفين منقCذ  الت(مكين
  . ومبيد الحركات الكفرية البدعية من الوجود

   :با�س�م التعريفالدعوة ومرحلة  -�
CCام ابCCين قCCى ن ياسCCف فCCة بتعريCCذه المرحلCCاسھCC  ؛بالعقيCCدة ا�س�CCمية الصCCحيحة الن(

ا�يمان با@ وم�ئكته وكتبه ورسله واليوم اlخر «: موضًحا لھم أركان ا�يمان الستة
واھCCتم بتنقيCCة العقيCCدة  ،والجماعCCة سCCنةالعلCCى أصCCول مCCنھج أھCCل  »وقضCCائه وقCCدره

  . تلك الفترةفى  ينالُمَلث(مخالطت عقائد ى تا�س�مية من اللوثات الشركية والوثنية ال
الص�ة والزكاة وأحكام الصCيام حيCث وجCدھم H يعرفCون مCن  الن(اسواھتم بتعليم 

Cيئة التCادات السCارب العCمه، وحCاس Hى ى ا�س�م إCن زنCدين مCت الCع ثوابCطدم مCتص
والتخلف وغير ذلك من ا.عراف والتقاليد الممزوجة بالجھل  ،وزواج بأكثر من أربع
CCاسبيCCان أصCCول ا�س�CCم فCCى والض�CCل، وبCCذل جھCCًدا  وحCCاول جاھCCًدا أن يCCربطھم  لِلن(

CCاس، وأوضCCح ا.مCCةوإجمCCاع  سCCنةالبالكتCCاب و ى ھCCا ھCCوأن(  سCCنةالضCCرورة اHلتCCزام ب لِلن(
CCل ھCCريم، بCCرآن الكCCة للقCCيم، ى المبينCCرآن العظCCيل للقCCرح وتفصCCير شCCى تفسCCل علCCوعم

تعلقCCت بأذھCCان ى وأزال الشCCبھات التCC، ينالُمَلث(مCC نصCCوص الCCدين بأسCCلوب ي�ئCCم عقCCول
CاسوكCان ھمCه جمCع  ،من قبائل صCنھاجة الن(اس علCى ا�س�Cم ومبادئCه والعمCل بCه  الن(

  . على العموم
  . ة كل أعمال الخير وكراھية كل أنواع الشرجميًعا إلى محب( الن(اس ودعا 

انCت انط�ًقCا مCن قولCه دعCوة ابCن ياسCين كفى ھذه المرحلة إن :ونستطيع أن نقول
1�F:تعالى&��-�$ �s��6F��- �5>F��t
�����$ �5>F	t��̀ ���$ ��?;���@ �5>F�	�
�� �>
�6�� �5>F�?�4 (#��U�� �5>F	� ��?�
�U���0 �����  �f���

������
���; -��7�>F�; �5�� �:4 5>F��t
�����$C ]151: البقرة[ .  

، وكذلك الدعاة من أمته من بعCده ،وواجبه× ى نبد F بھا وظيفة الوھذه اlية حد( 
دعوتCCه ھCCذه ا.مCCور أو الوظCCائف أو فCCى حيCCث نجCCد الداعيCCة الفقيCCه ابCCن ياسCCين سCCلك 

   :الواجبات وھي
?��1 :قوله تعالىفى وذلك ، الن(اس علىF ى وحتبليغ   -1;���@ �5>F�	�
�� �>
�6��...C .  
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CCاستزكيCCة نفCCوس   -2 الCCدنيا فCCى ھCCا بCCالخيرات والبركCCات وتطھيرھCCا وتنميت الن(
فCى الدنيا مستحًقا لjوصاف المحمودة، وفى بحيث يصير ا�نسان ، واlخرة

̀��t	F<1�5 :-سبحانه وتعالى –قوله فى اlخرة ا.جر والمثوبة وذلك  ���$C .  
CCC Eيطھ F ىCCCة إلCCCوس فالداعيCCCاسر نفCCC أرواحھCCCم وأقCCCوالھم ى F، وينمCCCى بCCCوح الن(

مCCه ربCCه كر( الCCذى يليCCق بكرامCCة ا�نسCCان، الCCذى فCCع بھCCم إلCCى المسCCتوى وأبCCدانھم، ويرت
  . له على كثير ممن خلقوفض( 
قوله سCبحانه فى القرآن والحكمة، وذلك ى العلم النافع، أ الن(اسالتعليم، تعليم   -3

f���F�1: من ھذه اlية&��-�$ �s��6F��- �5>F��t
�����$C .  
Cب النبCو واجCب ا، ×ى فھCدعاوواجCدين، ولCوم الCCى يCإل F ىCة إل» s��6F�-«  وCCھ

دينھCا ودنياھCا فى إذ ما من خير للبشرية ، الن(اس؛ كل لِلن(اسالقرآن الكريم، وھو ھدًي 
� 1: إH أمر به القرآن، وما من شيء من ھذا وذاك إH اشتمل عليه القرآن� ��?��:��� �:4 k

���i�w �4 !s��6F��-C 1و���i�w t�>� ��	Y�N�;C 1و���i�w t�>Ft� �%7��	�,;C .  
ه جمع ثمرة ھCذه الكتCب كلھCا، القرآن الكريم قرآًنا من بين كتب F؛ .ن( ى موقد سُ 

  . بل جمع ثمرة العلوم والمعارف كلھا، إذ القرآن معناه الجمع وا�ثبات
: مCCن F سCCبحانهى إصCCابة الحCCق بCCالعلم والعقCCل، ولھCCا معCCان، فھCC: والحكمCCة ھCCي

معرفCCCة  :.شCCCياء وإيجادھCCCا، علCCCى غايCCCة مCCCا يكCCCون ا�حكCCCام، ومCCCن ا�نسCCCانمعرفCCCة ا
�f�F«و .بھا، وفعل الخيراتالموجودات، والعلم -$ s�6F�-« وير ى بھذه المعانCھما تن

الغيCCب والشCCھادة، وكCCم كانCCت قبائCCل ى عCCالمفCCى ا.ذھCCان بمCCا تفتقCCر إليCCه مCCن ھCCدايات 
CCCدايات التCCCذه الھCCCة لھCCCنھاجة محتاجCCCلحت اعتقى صCCCاأصCCCورھا ومنھجھCCCا وتصCCCادھ، 

ين صوأصبحت قبائل تحمل أھم رسالة ودعوة ربانية بفضل F عليھا ثم بجھود المخل
  . من أمثال الفقيه ابن ياسين

CCاسنقCCل فCCى  –رحمCCه F  –واجتھCCد ابCCن ياسCCين   -4 الباطCCل إلCCى  مCCن ض�CCل الن(
: لىطريCق الحCق، ومCن ظ�Cم الجھCل إلCى نCور العلCم مسترشCًدا بقCول F تعCCا

1 �������
���; -��7�>F�; �5�� �:4 5>F��t
�����$C بَ يُ ى أC Eلم رُ صCم أسCم لكCركم، ويرسCكم بحاض
  . طريق لمستقبلكم

حيCث  –رحمCه F  –شخصCية ابCن ياسCين فCى كان أثر التربيCة القرآنيCة واضCًحا 
 ،ا.خ�Cق الشCرعية بجميCعبCل يأخCذ ، جامCلداھن وH يُ تبليغ رساHت H F يُ فى نجده 

 F قالصدفى ويتوكل علىCة الحCالى، ع بكلمCتع F ولCه قCين عينيCأن بC1 :وك  ���A�8�-
�%,	b2�/ b=�!� k�N���$ �=- 8#!9 -%.�/�0 �����"�g�� �#�$ ���7���"�g���$ b=- m�#��U!� ����Wt
�,��C ]39 :ا.حزاب[.  

َ◌مCCه F قCCرارة نفسCCه بCCا�ثم والمعصCCية إن قعCCد وكCCتفCCى وكCCان يشCCُعُر     –م مCCا عل(
���4   9� 1:نفسه حيث قال تعالىفى وھذا من أثر القران -سبحانه وتعالى �������6�F�� ���A8�-

 �j�:?:	�� ��4 .���� �4 G�.�B��-�$ m��?�	�,��- ��4 ��?���̀ �7�0E�:?
� � k����?�8)�- �5�B�?���
���$ a=- �5�B�?��
�� �qz��$>0 !s��6F��-C   
  . ]159:البقرة[
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ن ، ومَ لِلن(اسبينه ن عرف الحق، فقد وجب عليه أن يُ مَ ن أبيان فى واlية واضحة 
  . ملم يفعل فقد أثِ 

عCاملين اس الندنيا فى إننا محتاجون بأن نتربى على آيات F، لنفھمھا ثم لننطلق 
به وشفقة من جنته، وخوًفا من عقافى ثوابه ورغبة فى بھا ابتغاء مرضاة F، وطمًعا 

  . ناره
وكتمانھا  لِلن(اسأحكام F عزيز على أھل الكتاب عدم بيانھم كتابه الفى F تعالى  ىنع

�s���6 ���6,�	�?�?:���   1: فقCال تعCالى، مقابل ثمن قليٍل من متاع الCدنياF��- -��;$>0 ���A8�- �y��Q	4 a=- �A�J�0 �V!9�$
E�:?
� �� ���7����6�F�; �#�$��$���6�"�� ��4 �M�z!,�� ()	
�T �%?���� �!� -�$���6�w-�$ �5_!���B>� ��-���$ �j$>A�,�?C ]187:آل عمران[ .  

تربيته للدعاة إليه يCرغبھم ويCرھبھم، فى الكريم نجد القرآن الكريم ى وھكذا يا أخ
  . خير وأبقى ؛ .ن ما عند Fىفتنطلق القلوب تسعى للمثوبة والدرجات العل

فCى تربى عليھا ابCن ياسCين وت�ميCذه مشCجعة لھCم ى ما نجد ا.حاديث النبوية التك
  . الدءوب من أجل إكمال مرحلة التعريف بنجاحى السع

  . ھذا المجالفى قد فاضت با.حاديث ونبوية المطھرة شارحة القرآن ال سنةالفإن 
فCCى ، -F عنھمCCاى رضCC–بسCCنده، عCCن عبCCد F بCCن عبCCاس ى ا�مCCام البخCCار روى

ن قيس على أن يحفظوا ا�يمCان، والعلCم، ويخبCروا َمCالوفد عبد × ى تعريف النب :باب
ارجعوا « :×ى قال لنا النب -عبد القيسى وھو من بن -وراءھم، قال مالك بن الحويرث

 Eموھمإلى أھليكم فعل« .  
ن مَ أو ، ن الوفدمَ : م إليه، وفد عبد القيسدِ لما قَ × ى قال النب«: عن ابن عباس قال

 :، قCالوا»، أو الوفد، غير خزايا وH ندامىَقوممرحًبا بال«: فقال، ربيعة :قالوا »؟َقومال
من كفار مضر، وH نستطيع أن نأتيك ى إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك ھذا الح

 Hفى إCه َمCر بCأمر نخبCأربع شھر حرام، فمرنا بCأمرھم بCة، فCه الجنCدخل بCا نCن وراءن
ھل تدرون مCا ا�يمCان «: أمرھم با�يمان با@ عز وجل وحده، قال :عبرونھاھم عن أ
  . F ورسوله أعلم: قالوا» با@ وحده؟
محمCCًدا رسCCول F، وإقCCام الص�CCة، وإيتCCاء إن شCCھادة أن H إلCCه إF H، و«: قCCال

   .»الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم
: وربمCا قCال» يCرقالن«: ربما قال: قال شعبة ونھاھم عن الدباء والحنتم والمزفت،

  . )1(»ن وراءكماحفظوه وأخبروه مَ «: قال» رالمقي«
مرحلCCة فCCى لمعرفCCة أصCCول الCCدعوة  َقCCومالشCCريف نھCCج للى وھCCذا الحCCديث النبCCو

فCى حيث كانت عادة شرب الخمر قد انتشرت  ،ُمْجَتَمعالتعريف ومعالجة ا.مراض بال
عCCن الCCدباء ×  الھشCCيم، ولCCذلك نھCCاھم رسCCول FفCCى ار انتشCCار النCC َقCCومربCCوع ھCCؤHء ال
كانت عبCارة عCن أواٍن لشCرب الخمCر، ومCن مثCل ھCذا الحCديث ى التوالحنتم والمزفت 

الCCدعوة إلCCى F تعCCالى، وغيCCره مCCCن فCCى مرحلCCة التعريCCف عاة أولويCCات يسCCتلھم الCCد
  . ا.حاديث الكثيرة وا�رشادات النبوية الكريمة

ى بأصول دينھم وأحكامه وا.خ�Cق التC الن(استعريف فى ياسين الفقيه ابن  استمر( 

                                
  ). 17(رقم ) 1/46(كتاب ا�يمان، باب ا.مر با�يمان با@ تعالى ورسوله، : مسلم  )1(
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  . تطلبھا شريعتھم وحارب التقاليد وا.عراف السيئة بكل شجاعة وجرأة
 Hتعالى ابت�ه بإن إ Fلح  َقومCوة المصCغ�ظ ا.كباد قساة القلوب فاصطدمت دع

اء قبائل صCنھاجة ة والعسف من بعض وجھق والشد( يض للتضيفتعر(  ؛الفقيه بأطماعھم
 Hنجاه منھمإن من قبيلة جدالة وحاولوا قتله إ F .  

ياسين أن يذھبوا بن إبراھيم على ابن  يحيىفى فأشار ا.مير المخلص والتلميذ الو
  . السنغال ليتربى ا.تباع فيھا ابتغاء مرضاة F والدار اlخرة حوضفى إلى جزيرة 
فCى j دخلنCا تمادخلنا إليھا على أقدامنا وإذا الجزيرة إذا حسر البحر إن  :وقال له

وصCCيد البCCر  H تشCCك فيCCه مCCن الشCCجر البCCريالCCذى الCCزوارق، وفيھCCا الح�CCل المحCCض 
  . )1(والبحر من أصناف الطير والوحوش والحوت

فCى واختCار جزيCرة  ينالُمَلث(مCتCرك ديCار  –رحمCه F  –وبذلك يكون ابCن ياسCين 
بعCد ، ×رسCوله  سCنةبية المريدين علCى كتCاب F وة وترمرابطحوض نھر السنغال لل
ر ابCن ياسCين أن ينتقCل إلCى ، وبذلك قر( ينالُمَلث(مديار فى ًيا لدعوته أن ترك صدى ودو

 المCرابطين دولCةتCاريخ فCى مرحلة التكوين مختاًرا مكاًنا مناسًبا لھذه المرحلCة المھمCة 
  . عريف بھا لھمإب�غ الدعوة والتفى مرحلة التعريف فى بعد أن نجح 

   :عند الفقيه ابن ياسيناختيار العناصر التي تحمل الدعوية مرحلة  -ب 
وقبل أن نتعرض  ،ما ُيسمى برباط ابن ياسين المرابطينتاريخ فى اشتھر  :تمھيد

مرحلة التكCوين أرى مCن بCاب الفائCدة للقCارئ الكCريم فى اتخذه الذى لرباط ابن ياسين 
َباطى أن يأخذ فكرة مختصرة عن معن Eا�س�مفى  الر .  

، ينلُمْسCِلماالمواجھة للعدو للذود عCن ديCار  الثغورفى ُيقام ى حصن حرب :اطالرب
   :نبوية المطھرةال سنةالوھذه التسمية مقتبسة من القرآن الكريم و

� ��  1: أما القرآن الكريم فمن قولCه تعCالى�4�$ K*:��>T ��4 5�6���\�6�U- �:4 �5�B�� -$3.��0�$  h����
!��	�g��-C ]الى ،]60:ا.نفالC�4?��- -'�,!��$- $�'���!��$- $���-�!\<�- $�-;:�<�- 1 :ومن قوله تع@ ���A8�- ��B3��0 ���

����&
�N�; �5>F8
���� �=-C ]200: آل عمران[ .  

َباطجاء فضل ى البخارى فى الحديث النبوفى و Eھل فى  الرCتعالى عن س F سبيل
سCبيل F خيCر مCن الCدنيا فCى رباط يCوم «: قال× رسول F ن أ �ى اعدبن سعد الس

ومCCا عليھCCا، وموضCCع سCCوط أحCCدكم مCCن الجنCCة خيCCر مCCن الCCدنيا ومCCا عليھCCا، والروحCCة 
   . )2(»سبيل F أو الغدوة خير من الدنيا وما عليھافى يروحھا العبد 

فاع عCCن للCCد الثغCCورخCCرج إلCCى الCCذى تطلCCق علCCى الشCCخص  مCCرابطوأصCCبحت كلمCCة 
يقيمCCون فيCCه اسCCم الCCذى المحCCل ى ون علCCى الثغCCر ألُمْسCCلِموأطلCCق ا ،مCCن أعCCدائھم ينلُمْسCCلِما

َباط Eالر .  
َباطى ويحتو Eة  الرHكثيًرا من  الثغورعلى برج مراقبة وحصن صغير، وقد أقام و

ُبطھذه  Cاِريخ ا�س�Cمية علCى مCرE  دولCةلحماية حدود ال الر] ء ب�Cد مCا ورافCى ، فكCان الت(

                                
  ). 23(المرابطين، ص  دولة: انظر )1(
  ). 2892(، حديث رقم )3/295ج(كتاب الجھاد والسير فى  رواه البخاري )2(
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 المغCربثغور الجزيرة الفراتية، وكانت سCواحل فى النھر عشرة آHف رباط، وكذلك 
فأقيمت فيھا  ،ة على البحر المتوسط عرضة لغارات البيزنطيين أكثر من غيرھاالمطل( 
ُبط CCَحابِ إن وشCCحنت بالمجاھCCدين للCCدفاع عنھCCا، حتCCى  الCCر] الجليCCل عقبCCة بCCن نCCافع ى الص(
فCاقترحوا عليCه إقامتھCا  هنة القيروان بلغت الحماسة برجالCد بناء مدياعندما أرى الفھر

 بھCCCا مCCCن البحCCCر ليكCCCون أھلھCCCا مCCCنقرE : وقCCCالوا لCCCه ،ة فيھCCCامرابطCCCعلCCCى السCCCاحل لل
  )1(.»المرابطين

ُبطعت وقد توس(   لھرثمة بن أعين أوى العباسى لاعھد العباسيين، وبنى الوفى  الر]
Cوت )2( )م795/ ھـ 179(إفريقية عام فى رباط  CفCى ع ا.غالبCة وس( ًعا ھCذا المجCال توس]

  . )م822/ ھـ206(رباط سوسة عام ى زيادة F ا.غلبى لاعظيًما، وأقام الو
ُبطوكCCان ا.غالبCCة يسCCمون ھCCذه  بالقصCCور والمحCCاريس، وقCCد انتشCCرت مCCن  الCCر]

CCَمالى ا�سCCكندرية إلCCى المحCCيط ا.طلسCCي، وكCCان أھCCال ون إليھCCا إذا أيلجCCى ا�فريقCC الش(
أسCاطيل وجيCوش البيCزنطيين الCذين عجCزوا  الثغCورھم الغCزاة، وقCد قاومCت ھCذه داھم

 ورالثغھذه فى عن احت�ل الساحل ا�فريقي، وقد التزم المقيمون ى رغم تفوقھم البحر
C التCدريبات الجھاديCة كCل ة، با�ضCافة إلCى باHھتمام بالفروسية والتCدريب عليھCا خاص(

 ينلُمْسCِلماعCن حيCاض  ھم على أكمل وجه مCن الCذودأھلتھم للقيام بمھماتى ا.خرى الت
  . سبيل Fفى والجھاد 

Cةفقد اھتمت بالناحيCة  الثغورقامت بھا ى وإلى جانب المھمات الجھادية الت ، الِعلِمي(
 سCنةالھCل فمع انتشارھا أخذت التعاليم ا�س�Cمية تنتشCر مCن خ�لھCا، وقCد قCام فقھCاء أ

وجCه التيCارات فCى عظCيم ى ء المالكيCة بCدور ريCادمCن فقھCا الثغCورتلCك فى والجماعة 
ُبطوكانت  ،عصفت بالمشرقى الفكرية والمذھبية الت والق�Cع والحصCون  الثغCورو الر]

وأصCحابه مCن عقيCدة وعبCادة وأخ�Cق × المنطلق لنشCر مCا كCان عليCه رسCول F ى ھ
َمالفى  الثغورومعاملة، وأصبحت  ور الدين من س أممدارس علمية تدرE ى ا�فريق الش(

علCى أسCاس مCن  ومقCت الثغورفقه وحديث وتفسير وأصول وغيرھا، وكانت حياة أھل 
فرادھCCا لتحقيCCق حيCCاة إس�CCمية مثاليCCة، وكCCان ا.فCCراد يجمعCCون المCCؤن التعCCاون بCCين أ

َبCCاطحسCCب موقCCع ى والبحCCرى بأنفسCCھم عCCن طريCCق الصCCيد البCCر Eذلك يالرCCق، وكCCون وم
ليات التموين من زراعة وصCناعة آHتھCا با�ضCافة بإعداد الطعام، وكل ما تتطلبه عم

  . )3(إلى صناعة ا.سلحة
َباطالتزمت بى ا من ناحية العبادة، فالجماعة التوأم(  Eم،  الر�Cمؤمنة بربھا وبرسالة ا�س

ر تCأخ( يفكانت العبCادة تقتصCر علCى الصCلوات الخمCس جماعCة، وقCد وضCعت عقوبCات لمCن 
  . عنھا
 ،يحفظون القرآن وتفسيره وكل ما يمت إلCى الCدين بصCلةأوقات السلم كانوا فى و
َباطتتعلق بحياة ى ون بالمھمات التومقُ وي Eه ن أ، وبما الرCالتبشير بھذا الدين والدعوة إلي

ا�س�م وتربيتھCا فى فكانوا يخرجون إلى القبائل لھدايتھا وترغيبھا ؛ من أھم واجباتھم
CَمالفCى  ُغCورالثت عليه، وقCد أد(  ين، فقCد لُمْسCِلمخCدمات جليلCة ل{س�Cم ولى فريقCا� الش(

                                
  ). 6(رياض النفوس، ص  ،المالكي: انظر )1(
  ). 19(، ص باطالمعارف ا�س�مية مادة ردائرة  )2(
  ). 25، 24(المرابطين، ص  دولة: انظر )3(
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سادت المشCرق، وكCان لمCنھج أھCل ى الت الِفَتنإلى حد كبير من  المغربعصمت أھل 
تلCك الربCوع مCن عالمنCا ا�س�Cمي، فCى والجماعة شوكة وحماة وعلماء وفقھاء  سنةال

CC ى وH يبتغCCسCCبيل F، ى فCCى عCCن غيCCرھم بالزھCCد والتقشCCف والتفCCان الثغCCورز أھCCل وتمي(
�   1 :من وراء ذلك جزاء وH شكوًرا، وإنما لسان حCالھم الن(اسأھلھا من �4 ����g�7 �:7!9

-%��!��\���T �%U��,�� �%4���� ��?��:�C )1( .  
  : رباط عبد F بن ياسين -�

الحCوض ا.دنCى فCى المجاھCد ابCن ياسCين رباطCه ى المربى بانعالم الر( أقام الفقيه ال
أعCد لھCا، فھCو يقCع قريًبCا مCن ى على أھداف ابن ياسين التC ال، وموقعه يدل] لنھر السنغ

عCة المقيمCة فيCه مCن اللجموHُبCد(  د دائًمCا با.عCداء،ھCد( مملكة غانة الوثنية، لCذلك فھCو مُ 
حCاHت الخطCر، وتشCكل فCى ، فيسCتند إلCيھم ينالُمَلث(مCالجھاد، وھو غير بعيد عCن ديCار 

ا H ينضCب لمCن يريCد اHنضCمام إليCه، وھCذا يفسCر كثCرة عCدد تلك الديار مCورًدا بشCريً 
  . رجاله

/ ھCـ433(الحCوض ا.دنCى لنھCر السCنغال عCام ى فCى دخل ابن ياسين الجزيرة الت
 ،ينالُمَلث(مCثم بدأ اHنضمام إلى جماعتCه مCن أبنCاء  ،ومعه أتباعه المخلصون )م1040

وضع ابن ياسCين شCروًطا رآھCا ولما كثر أتباعه،  ،وتكاثر عدده حتى بلغ ا.لف رجل
ى فكCان ينتقC ،بدأ الشCروع فيھCاى H يتأثر تنظيم رباطه الجديد ومرحلته التى Hزمة لك
ةنفًسا وأوفرھم  ينالُمَلث(مأطھر  وأقدرھم علCى تحمCل المشCاق، كCان يطلCب مCنھم أن  ُقو(

س�CCم ويCCدخلوا ا� ،تخCCالف ا�س�CCمى راتھم التCCيتخلCCوا عCCن تقاليCCدھم وأعCCرافھم وتصCCو] 
بقلCCCوب صCCCافية ونفCCCوس طCCCاھرة وھمCCCم عاليCCCة تسCCCعى لتحكCCCيم شCCCرع F علCCCى وجCCCه 

  . )2(المعمورة
ه الجديد، وكCان يCرى ُمْجَتَمعفى وعمل جاھًدا على تحكيم شرع F على ا.فراد و

 ا.مCةمسألة فقھية اختلف علمCاء ى ن فاتته ص�ة من عمره عليه أن يقضيھا، وھمَ ن أ
  . ن يطلب قضاء ما فاتبالتوبة النصوح، ومنھم مَ  فىن يكتھا، فمنھم مَ في

وكان ابن ياسين يھتم اھتماًما بالًغا بالفقھاء والعلمCاء ويCرفعھم إلCى مراتCب عاليCة 
Cاسحيث التف حوله مجموعة من الفقھاء والعلماء ليساعدوه علCى تربيCة  وتعلCيمھم  الن(

  . ھيلھم للمرحلة القادمةوتأ
  . ن H يراه مناسًبا لھدفه المنشودمَ وكان H يمنعه الحياء من طرد 

َباطوكان أھل  Eيفى  الرCفاء الروحCة ، قمة الصCاة مثاليCون حيCى ويعيشCاطھم، فCرب
ه لھCCم جزيCCرتھم مCCن الصCCيد رُ معتمCCدين علCCى مCCا تCCوفE ى فيتعCCاونون علCCى قCCوتھم اليCCوم
  . )3(عام، ويرتدون الخشن من الثيابالبحري، يقنعون بالقليل من الط( 

ھCCا ابCCن ياسCCين منCCارة يشCCع نورُ ى بCCانسCCه الداعيCCة الر( أس( الCCذى سCCنغال كCCان ربCCاط ال
عCام�ً علCى جCذب  ؛القاحلCة، فأصCبح قطًبCا جCذاًباى تلCك الصCحارفى وخيرھا وعلمھا 

تلك الديار الصحراوية البعيCدة، فى أبناء قبائل صنھاجة إليه، ووفر ا.من واHستقرار 

                                
  ). 27(، ص المصدر السابق: انظر )1(
  ). 28-27(، ص دولة المرابطين: انظر )2(
  .المصدر السابق نفسه )3(
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ى ذلك إلCى تعرض لھا أحد بسوء، وقد أد( بأمن وس�م دون أن ي فأصبحت القوافل تمر] 
  . ازدھار التجارة

CC َبCCاطذلCCك  زَ وتمي( Eى  الرCCاعد علCCا سCCكيله ممCCه وتشCCه وتنظيمCCن إدارتCCةبحس النCCواة  ُقCCو(
والعقCد تطCورت  وجماعCة للحCلE ، حيث تشكل مجلس الشورى المرابطين دولةل ىا.ول

ِمينوأصبحت مرجعية عليا ، مع مرور ا.يام   . لِْلُمَلث(
ربى عليھا ى ياسين التوالفقھية عند الفقيه ابن  ةالعلميأصول المنھجية  -�

  : أتباعه

 المCذھب، واسCتمد( ى مCالك، والجماعCة سنةالبر الفقيه ابن ياسين من علماء أھل عتَ يُ 
Cة التCول المالكيCن أصCه مCذورھا ى أصول فھمCاربة بجCت ضCزال Hت وCى كانCوب فCقل

Cَمالى أھال أملتھCا ى كانCت لCه اجتھاداتCه الحركيCة والتنظيميCة التC أنCه ا�فريقCي، إH(  الش(
C سCتطيع أن نقCولَ نعاشھا وتحCرك بھCا، وبCذلك ى عليه طبيعة دعوته الت ه فقيCه عنCه بأن(

ن أحركي، ويCرى علمCاء المالكيCة الCذين تتلمCذ ابCن ياسCين علCى كتCبھم وفقھھCم ى مالك
الشCCرعية ومCCن ھCCذه  اHسCCتنباط واسCCتخراج ا.دلCCةفCCى لCCه أصCCول ى المCCذھب المCCالك

  : ا.صول

القرآن قد اشتمل علCى ن أكان ا�مام مالك يرى  :القرآن الكريم: المصدر ا.ول
كليات الشريعة، وأنه عمدة الدين، وآية الرسالة، ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين، 

أو معنCى فقCط، وھCو عنCده اللفCظ ، فابتعد عن نظر المتكلمين، ھCل القCرآن لفCظ ومعنCى
ن َمCإن : كCان يقCول أنCهى و، ورُ ينلُمْسCِلمابھCم مCن  ن يعتCد] معنى، كما ھو إجماع َمCوال

ا ُيتلCى آنCالقCرآن مخلCوق فھCو زنCديق يجCب قتلCه، ولCذا لCم يعتبCر الترجمCة قرن أيقول ب
تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول، وھو يأخCذ بCنص ى تجوز به الص�ة، بل ھ

  . )1(التنبيه عليھاى يأتى العلة التالقرآن، وظاھره ومفھومه، ويعتبر 

القرآن الكريم ھو المرجعية العليا Hبن ياسين وأتباعCه وكCان مCوقفھم ا�ذعCان إن 
، والتسليم لكل ما جاء فيه، ومCا يتعلCق بالعقائCد أو العبCادات أو ا.خ�Cق أو المعCام�ت

 Eالھادية فكل] ، ق بينھافالقرآن الكريم لم يفر F الداعية  سبيل، ومقإلى أھا تتضمن كلمات
 EذCد، والمحCن إلى كل ھدى ورشCة مCى بينCه علCان وأتباعCي، فكCلة وغ�Cل ضCن كCرة م

ى أفى فلم تتحير عقولھم أو ترتاب قلوبھم، أو يتردد عزمھم  ؛ربھم وبصيرة من دينھم
  1: تصور أو معتقد أو خلق أرشCد إليCه القCرآن، �يمCانھم العميCق بقولCه تعCالى��	;���� �#

��-K.	��/ L5	F�/ ���4 r��!̀ ?�; �N�
�J ��4 �#�$ ����.�� !��	�� �4 >����,C ]42:فصلت[ .  

للقCرآن الكCريم معيًنCا لھCم علCى اسCتنباط  المCرابطينابن ياسين وفقھCاء  رُ وكان تدب] 
  . ا.حكام الشرعية
̀���?���!9 �j�	�t� u ����,�4 �q	�.:�:��$- @1:قCال تعCالى �7�0 us��6� !s���,��S- �>�$>0 ��8��A�6�	��$ �;���C ]29:ص[، 
P%-   1: وقال تعالىQ��� ��(��)6�J- ��	� -$�.������ b=- !��	�� .�?� ��4 ����� �����$ ��@��>���- ��$��:��.�6�� �)���0C 


<�Ls 0�1: وقال عز وجل. ]82:النساء[>T k�
�� �R�0 ��@��>���- ��$��:��.�6�� �)���0��B>���N�TC ]24:محمد[ .  

                                
  ). 291(يخ التشريع، مناع القطان، ص تار: انظر )1(
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القرآن الكريم لم ينزل لُيتلى على ا.موات، بل نزل ن أون مرابطلقد فھم ال
تعالى إH من أجل اتباعه والعمCل بCه، وبCذلك F ه لم ينزله ليحكم ا.حياء، وأن( 

̀���?��� u ����,�4 �j�� F :1 تعالى ةع والعامل به رحمتبِ ينال المُ  �7�0 us��6� -�A�_�$  -��>�:;-�$ �j���!,:;�
������/���; �5>F8
����C ]155:ا.نعام[ .  

عبارات فى  ُمْجَتَمعالحياة والفى كتابه أھداف القرآن الكريم فى F تعالى حدد إن 
F�&�6<�5 ��	�1: فقCال تعCالى ،رابعة النھارفى ن من الشمس يَ أبْ � �<�&���!� �s��6F��- �q�	��!9 ��?���̀ �7�0 �:7!9 ��

a=- � -���0 ���!� !E�:?�-C ]اءC�5 1 :، وقال تعالى]105:النس>F�� ���	�,�� ��?>���U�� �5>������ �.�T !s��6F��- ���_�0 ���
up!,34 us��6��$ u���7 b=- ���4 5>������ �.�T LPQ�� ��� �>N�����$ !s��6F��- ��4 ���>N�g�; �5�6�?>� �:��4 -%PQ�� � �B��. G

 ���4 5�B��!��g���$ !R�):2�- ���,�U ���7-���c!� �[�,:;- !��4 a=- �!�m���>
�Z�-  !��3?�- k��!9 Kh-��' k��!9 �5!B�.�B���$ �!7�V!�!�
L5	��6�234C ]1 : وقال تعالى. ]16-15: المائدة.�B�� ��@��>���- -�A�_ 8�!9 G68
� k���"�,���$ �R���T�0 �i_  �p!?4������-

-%P!,�� -%����0 �5�B�� 8��0 m��&��:Y�- ���>
������ ���A8�- �   �%�-�A��� �5�B�� ��7�.�6���0 *��J���!� ����?4���� �# ���A8�- 8��0�$
�%�	��0C ]10-9: ا�سراء[ .  

ة أسبابمن إن    . وتوفيق F لھم تمسكھم بكتاب F المرابطين ُقو(

ون وخصوًصا فقيھھم ا.كبر ابCن مرابطعتمد الا: نبويةال سنةال :الثانىدر المص
أنفسھم وغيرھم بمنھج استنباط ا.حكام الشرعية وألزموا فى نبوية ال سنةالياسين على 
  . F تعالى

تعCاليم ا�س�Cم وتطبيقCه فCى المفصCل ى المCنھج النبCوى ھ: المرابطينعند  سنةالو
	B!�5 1: يتجسد فيه قوله تعالى الذىعليه، و ا.مةوتربية � �H���� �V!9 �p!?4�����- k�
�� a=- :��4 �.����

�5�B��t
�����$ �5!B	t��̀ ���$ �;���@ �5!B�	�
�� �>
�6�� �5!Bb2>N�7�0 ���4 (#��U�� �!9�$ �f���F&��-�$ �s��6F��- N�� >��,�T �4 -��7��� k
Lp!,34 L]�)�cC ]164:آل عمران[.   

  . وأفعاله وتقريراته× أقواله فى ويتمثل ذلك 

ا.صCول والقواعCد ا.ساسCية ل{س�Cم وعقائCده ى يحوالذى ھو الدستور : فالقرآن
  . دابهآ�قه، ومعام�ته، وخأوعباداته، و

  . هذلك كلE فى للقرآن ى والتطبيق العملى البيان النظرى ھ :سنةالو
أقوالCه وأفعالCه وتقريراتCCه فCCى × سCول اتبCاع الر بوجCCو المCرابطينعلمCاء  ىورأ

	���- -��:��U[�1: مستندين بقوله تعالى��0�$ �=- -���	��0 -��?�4@ ���A8�- ��B3��0 ���C ]59:النساء[ .  

]! -��:��U[� ����.� 0����~� -=�1:@ تعالىوجعل طاعته طاعة \�� ���4C]80:النساء[ .  

	���H :1-$�.�6�B�; �jھتداءطاعته ا -سبحانه وتعالى  -وجعل \�; �!9�$C ]54:النور[ .  

�  1 :دلي�ً على محبة F ومغفرته ×ى تباع النبا -سبحانه وتعالى  -وجعل !9 ���>T
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!7���!,:;��� �=- ���3,&�; �5�6�?>� k�5>F����7>V �5>F�� ��N�W���$ a=- �5>F�,!,�&��C ]31:آل عمران[.  

�< �5��� ���?����B�6�7-1 :مر ونھىفيما أ هوأمرھم باتباع��B�7 ��4�$ �j$>A�g�� >]��U:��- �5>���;@ ��4�$C   
   .]7:الحشر[

�� @�4?��-  1 :وأمرھم باHستجابة لدعوته،واعتبر ما يدعوھم إليه ھو الحياة�A8�- ��B3��0 ���
 ���� 5>�����+ -�V!9 !]��U:�
��$ b= -��,	!l�6�U-�	�&��	�5>FC ].24:نفالا[.   

4���4?��V!9 Kf�-  1:كمهقبول حُ فى خياراً  ولم يجعل لمؤمن وH مؤمنةٍ  �#�$ L�4����� ����� ��4�$
 ��c 8��c �.���� ������U���$ �=- !����� ��4�$ �5_!��4�0 ��4 >*���	g��- �5�B�� ���>F�� ��0 -%��4�0 ��>���U���$ a=- k�e�T (#�)

�%?	!,34C   
  . ]36:با.حزا[

CفCى وأقسCم علCCى ن ه راضCCياً كَمCCأو لCCم يقبCل حُ ، تحكيمCه ن أعCCرض عCCنا�يمCCان عم(
1:ماً سلE مُ � -$�.!l�� �# :5>� �5�B�?�	�� ���l�w ���	� � ���tF�&�� k:6�/ ����?4���� �# �q�����$ �)�� k �:��4 �%����/ �5!Bb2>N�7�0

�%�	
�2�; -���t
�2���$ �n�	�e�TC ]65:ساءالن[.  

يميCز ا�يمCان الCذى  عنCه المحCك( ى كمCه أو التCولقبول حُ  -سبحانه وتعالى -وجعل 
�q 1 :قال تعالى؛ من النفاق��V .���� ��4 5�B�?�4 u<�!��� k8����6�� :5>� ��?�����0�$ !]��U:���!��$ b=�!� �:?�4@ ���>��>����$

�p!?4�������!� �qz��$>0 ��4�$ � -�V!9�$    �����c!���34 5�B�?��4 u<��!��� -�V!9 �5�B�?�	�� �5>F�&�	� ����U���$ b=- k��!9 -����+C 
� ���<��<��-   1. ]48 - 47:النCور[��5 0�B�?�	�� �5>F�&�	� ����U���$ b=- k��!9 -����+ -�V!9 �p!?4������- �]���T ����� ���:7!9

�_ �qz��$>0�$ ��?�����0�$ ��?����U����&
�N����- �5C ]51:النور[ .  

1:×ى قتCداء بCالنبHوحث على ا� �5>F�� ����� �.���� k�/ r*���U>0 b=- !]��U��f?2  ������� ����� ����t�
-%PQ�� �=- �����V�$ ��J��- �R���	��-�$ �=-C ]21:ا.حزاب[ .  

CC)وب ودلCCى وجCCرة علCCث كثيCCات أحاديCCاع النبCCع، ×ى تبCCذلك سCCلاى ولCCون مرابط
يدخلون ى أمت كل] « :قال ×ى النب حياتھم، ومن ذلك ما رواه أبو ھريرة أنفى لتحقيقھا 

ن دخCل الجنCة، وَمCى ن أطCاعنَمC: ن يأبى يا رسول F؟ قالومَ : الجنة إH من أبي، قيل
  ى عصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCان

  . )1( »فقد أبى
موعظCCة × وعظنCCا رسCCول F «: مCCن ذلCCك مCCا رواه العربCCاض بCCن سCCارية قCCالو
عيCا رسCول F، كأن(  :ت منھا القلوب، وذرفت منھا العيون، فقلناوجل EودCة ُمCا موعظCھ :

ن ه مَ ر عليكم عبد، وإن( ، وإن تأم( والطاعةِ  معِ وصيكم بتقوى F، والس( أ«: فأوصنا، قال
خلفCCاء الراشCCدين المھCCديين ال سCCنةوى يعCCش مCCنكم فسCCيرى اخت�ًفCCا كثيCCًرا، فعلCCيكم بسCCنت

                                
  ). 7280(أخرجه البخاري  )1(
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  . )1(»كل بدعة ض�لةإن ثات ا.مر، فحدَ اكم ومُ اجذ، وإي( عضوا عليھا بالنو
 ظھCرتْ  المCرابطينطلق عليھم اسCم ثم أُ  ينالُمَلث(مرفوا بقبائل صنھاجة الذين عُ إن 

الCCتعلم والتزكيCCة والجھCCاد فCCى  ؛مناشCCط حيCCاتھم لكCCفCCى × ى نبCCال سCCنةآثCCار التCCزامھم ب
  . م المعروفةنوا بھا دولتھكو( ى وغيرھا من ا.مور الت ،والسياسة

يCة المغرباھتمت به المدرسCة المالكيCة الذى : عمل أھل المدينة: ثالثالالمصدر 
CCني(ة ھCCا دار الھجCCرة، وبھCCا تنCCزل القCCرآن، وأقCCام عموًمCCا عمCCل أھCCل المدينCCة حيCCث إن(  الس]

 F ن  الن(اسومعه أصحابه بھا، وأھل المدينة أعرف × رسولCان مCا كCل، وبمCبالتنزي
فى عملھم باHقتداء بعلماء أھل المدينة ن أون ي] كالمالى ، على ھذا رأ× رسول F بيان

كتاب ا�مام فى ذلك على القياس، وعلى خبر الواحد، وموا أقوالھم وأفعالھم حجة، وقد( 
Cاس إن «: بCن سCعد الفقيCه المصCريامالك إلى الليث  إليھCا ى تبCع .ھCل المدينCة، التCالن(

  كانCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCت الھجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرة، وبھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا 
  . )2(»رآنتنزل الق

يCة وعلCى رأسCھم الفقيCه عبCد F بCن ياسCين علCى ھCذا مرابطال دولCةوسار فقھCاء ال
  . روا أو يبدلوا أو يرضوا بغيره حوHً غيE الطريق ولم يُ 
َحابِ جعل المالكية قول : يالصحاب قولُ  :عالرابالمصدر  H يعرف له ى الذى الص(

حيCث اعتمCد  »الموطأ«فى الك ذلك على ما ذكر ا�مام مفى مخالف حجة، واعتمدوا 
CCCحاَبةكثيCCCر مCCCن فتاويCCCه علCCCى العديCCCد مCCCن أقCCCوال فCCCى    ھCCCم أعلCCCم بالتأويCCCل  ينالCCCذ الص(

  . وأعرف بالمقاصد
حاَبةوحين تتعدد أقوال  المسألة الواحدة يختار علماء المالكية من أقCوالھم فى  الص(

  . ما يتفق مع عمل أھل المدينة

اعتبCر المالكيCة المصCالح المرسCلة دلCي�ً  : ةَل سَ رْ المُ  المصالحُ : المصدر الخامس
جلCب المنفعCة، فCى وا لھCا أصCوHً وأصCل]  ،الحيCاةفى شرعًيا ومارسوھا ممارسة عملية 

لCCم يشCCھد لھCCا الشCCرع بإبطCCال وH ى وقاسCCوا بھCCذه القواعCCد ا.مCCور التCC ،ودفCCع المفسCCدة
لخلCق، والمقاصCد افCى تكاليف الشريعة ترجع إلى حفCظ مقاصCدھا ن .ن، عي( باعتبار مُ 

  . إما ضرورية أو حاجية، أو تحسينية

الضCروريات فCى قيام مصالح الدين والCدنيا فى منھا Hُبد( ى التى ھ: والضرورية
  . والعقل ،حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال :الملل جميًعا وھيفى الخمس 

  . فع الضيق والحرج والمشقةرإلى ى تؤدى التى ھ: والحاجية

مقصCودة عCرف ى المتعلقCة بمكCارم ا.خ�Cق وكCون ھCذه المعCانى ھ :ةوالتحسيني
على مقاصد الشرع، ولCذا ذھCب  ، مما يدل] سنةالبأدلة كثيرة H حصر لھا من الكتاب و

ويعتبCر بعCض البCاحثين القCول بالمصCلحة مCن  ،المصCلحة تكCون حجCةن أالمالكية إلى 
  . خصوصيات مذھب المالكية

Cةوھو من أصCول المنھجيCة  : القياس :السادس المصدرُ  سCار عليھCا ى التC الِعلِمي(
                                

  ). 2676(والترمذي ، )4607(أخرجه أبو داود  )1(
  ). 292-291(تاريخ التشريع ا�س�مي، ص : انظر )2(
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  . عليھا أتباعه ابن ياسين وربى

ى فCCى منھجCCه العلمCCفCCى سCCار عليCCه ابCCن ياسCCين  : سCCد الCCذرائع :المصCCدر السCCابع
 –اHقتCداء با�مCام مالCك فى وسار على نھج فقھاء المالكية ، تأصيل أصول فقه مذھبه

 F حتى اعتبر بعض العلماء  ،ا من العمل بسد الذرائعثر إكثاًرا شديدً كأالذى  –رحمه
Cى بحتى وصفه الشاط ،العمل بھا من خصوصيات مذھبه فCى ه كCان شCديد المبالغCة بأن(

 E1(الذرائع سد( .  
  : قام بھا ابن ياسينى التالمغالبة مرحلة  - ج

ى والفقھCCCى بعCCد أن قطCCع ابCCCن ياسCCين بأصCCCحابه وأتباعCCه مرحلCCة التكCCCوين العقCCد
تبليCغ دعCوة F فCى والتربوي، وأصبح معه رجCال يعتمCد علCيھم ى التنظيموى والحرك

ثCواب F تعCالى، فCى ورغCبھم ، × نبيCه سCنةعلى فھم صحيح لكتاب F، وفقه واسCع ل
اHتباع من قائدھم العCالم الفقيCه، بCدأ  ب] ن حُ فھم من عقابه، وتمك( وطلب مرضاته، وخو( 

ا�س�م، فلبى مجموعة من فى  الن(اسئل، لترغيب ابن ياسين بإرسال البعوث إلى القبا
  . أشراف صنھاجة ھذه الدعوة المحكمة والتفوا حوله

ثCCم أمCCر ابCCن ياسCCين أتباعCCه وت�ميCCذه أن يCCذھب كCCل مCCنھم إلCCى قبيلتCCه أو عشCCيرته 
، فلما لم يجدوا استجابة من أقوامھم، خرج × نبيه سنةيدعوھم إلى العمل بأحكام F و

ذلك سبعة فى  فجمع أشياخ القبائل، ووعظھم وحذرھم عقاب F، واستمر( إليھم بنفسه، 
  . )2(ا يئس منھم أعلن الجھاد عليھمفلم(  ،أيام، فلم يزدادوا إH فسًقا

فCCى أوHً صCCوب قبيلCCة جدالCCة، حيCCث اشCCتبكوا معھCCم  المCCرابطين كCCت جمCCوعُ تحر( 
ا، وانقCاد البCاقون .حكCام معركة شرسة وأوقعوا بھم الھزيمة، وقتلCوا مCنھم خلًقCا كثيCرً 

طاعة فى ا�س�م، ثم سار ابن ياسين إلى قبيلة لمتونة فقاتلھم وانتصر عليھم، ودخلوا 
دخلCت ى ، ثم مضى إلى قبيلة مسوفة التCسنةالابن ياسين، وبايعوه على إقامة الكتاب و

ة تحت لوائه وبايعوه على ما بايعته قبائCل جدالCة ولمتونCة، فلمCا شCھدت قبائCل صCنھاج
ھذه ا.حداث بادرت إلCى مبايعCة ابCن ياسCين علCى بCذل الطاعCة لCه، وقلCدتھا كثيCر مCن 
  القبائCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل الصCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCحراوية 

  . )3(ذلكفى 
C زت علCى توزيCع النCابغين مCن ت�ميCذه علCى ووضع ابن ياسCين خطCة شCاملة ترك(

فCى دعوته ليعلموھا القCرآن وشCرائع ا�س�Cم، وبCدأ ابCن ياسCين فى دخلت ى القبائل الت
الCذى ن أى ظنCفCى انيCة، وشCرع لتأسيسCھا علCى أسCس شCرعية رب( ى التC دولCةال تخطيط
ية فعلًيا ونفذ أحكامھا الشCرعية ھCو يوسCف بCن تاشCفين، وھCذا مCا مرابطال دولةأسس ال

بCCن إبCCراھيم  يحيCCىا.ميCCر فى وھيCCة، ولمCCا ُتCCالب دولCCةيتضCCح مCCن خ�CCل دراسCCة ھCCذه ال
وكان من أھل الCدين والفضCل، ى اللمتون بن عمر يحيىياسين مكانه م ابن د( الجدالي، ق

  . )4(جميع أموره �مامه ابن ياسينفى كما كان منقاًدا 
ا.قصى لھCا قيCادة دينيCة وسياسCية  المغربفى وبذلك أصبحت القبائل الصنھاجية 

                                
  ). 294(ا�س�م، مناع القطان، ص فى التشريع والفقه : انظر )1(
  ).85(ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص : انظر )2(
  ). 41(حمدي عبد المنعم، ص . تاريخ المغرب وا.ندلس، د: انظر )3(
  ). 31(ص ، المرابطين دولة: انظر )4(
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 ا.قصCى كلCه وإزالCة المغCربفتطلعت لتوحيCد  ،دفتھا وحركتھا رُ دبE تُ  ىومجالس شور
  . م شرع ربھاق يمنعھا من تحكيئكل عا

  : المرابطينا.قصى عند ظھور  المغربى فى الوضع السياس
؛ محنة سياسية ودينيةى فى الھجر الخامسأوائل القرن فى ا.قصى  المغربكان 

حيث ظھرت دعCوات منحرفCة عCن ا�س�Cم وحقيقتCه وجCوھره ا.صCيل، واسCتطاعت 
 المغCربوأصCبح  ،بCهى تمCل كياًنCا سياسCًيا تحشCكE بعض الدعوات البدعية الكفريCة أن تُ 

سCCادت ى التCC الطوائCCف، وكانCCت الطوائCCفزمCCن ملCCوك فCCى  ا.َْنCCَدلُسا.قصCCى شCCبيًھا ب
 المغCربفى تتكون من أربع شوكات قوية لھا وزنھا  المرابطينقبيل وصول  المغرب
   :ا.قصى
 ًHَمالفى قبائل غمارة  :أو   . الش(
  . المغربفى قبائل برغواطة : ثانياً 
  . ا برغواطةمَ ي( السابقة H سِ  الطوائفن نطاًقا حول زناتة وكانت تكوE قبائل : ثالثاً 
  . الجنوبفى طوائف الشيعة والرافضة والوثنيين : رابًعا
  : قبائل غمارة :ا.ُولىالطائفة  -�

 Eال الرCCكن جبCCت تسCة كانCCبتة وطنجCCن سCCط مCCر المتوسCCة البحCن ناحيCCدة مCCف الممتCCي
ھCم الحاليCة شCرًقا، وتمتCد ب�دُ زمCة أو الُحَسCْيمة المنكور بCالقرب مCن ى غرًبا، إلى واد

وكانت غمارة بطًنا من بطون مصمودة وظھر فيھا مشعوذون، ، جنوًبا إلى قرب فاس
ُخCCونجبCCالھم، ووصCCفھم فCCى وقصCCدتھم الخCCوارج للمنعCCة  Eدون  الُمَؤرCCن خلCCال ابCCن أمثCCم

ائع بالبCCداوة الجاھليCCة؛ بCCل الجھالCCة، والبعCCد عCCن الشCCرفCCى عريقCCون «: ھمبCCأن( : وغيCCره
CC ب قFCCE، ولُ  حCCاميم بCCن َمCCنE بأ فCCيھم إنسCCان يعCCرف واHنتبCCاذ عCCن مCCواطن الخيCCر، وتنب(

 –ى فCت إلCى المفتCررE ا.صل ثم حُ ى ولعلھا ھ -رواية أخرى بالمقتديفى بالمفتري، و
نسب إليه، وھو جبل على مقربة من تطوان، وأجابه بشر كثيCر يُ أ فيه تنبE الذى والجبل 
لھCم الص�Cة  وأقروا بنبوته، ووضع لھCم شCريعة اسCتھواھم برخصCھا، فCرد(  من غمارة

، »ىالبربرى أ«ص�تين عند طلوع الشمس وعند غروبھا، ووضع لھم قرآًنا بلسانھم 
لھم أكل أنثى الخنزير، وأسCقط عCنھم الحCج والطھCر والوضCوء،  أحل(  أنهومن تعاليمه 

  . )1(»إلخ. . ل طائرم بيض كم عليھم الحوت حتى ُيذكى، وحر( وحر( 

ى فCى الھجCر الرابCعمCن القCرن  ا.ولالنصCف فCى وقد قتل ھذا المشعوذ الزنCديق 
وابCن خلCدون، أو ى حروبه مع قبائل مصمودة الساحلية على حد قول البكرفى طنجة 
حمن الناصCر علCى حCد قCول صCاحب عبCد الCر( ى حروبه مع جيCوش الخليفCة ا.مCوفى 
  . )2(»لبربرمفاخر ا«، وصاحب »اHستبصار«

المشCCعوذ وظھCCر أحCCد أبنائCCه ى ت البCCدع الكفريCCة بCCالرغم مCCن مCCوت المتنبCCواسCCتمر( 
CفCى ه، وكانCت قبائCل غمCارة غارقCة َقومCفCى �ً بج( عيسى وكان مُ ى دعَ ويُ  ة بCين ا�باحي(

والرجال، وكان رجالھم يربون شعورھم كالنساء ويتخذونھا ضفائر ويطيبونھا النساء 

                                
  ). 190(عجائب ا.مصار، لمؤلف مجھول، ص فى اHستبصار : انطر  )1(
  ). 77(ص ، ، ومفاخر البربر)192- 191(ب اHستبصار، ص اكت: انظر )2(
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  . )1(لخإ. . . ويتعممون بھا

  : ةالبرغواطي(  الطائفةُ  -�
انِ القرن فى لھا  دولةنت ھذه الطائفة الكافرة كو(  ما إقليم تامسنا أو فى للھجرة ى الث(

َباطمن  د] وكانت دولتھم تمت ،)2(سمى اليوم بالشاويةيُ  Eالة  الرCر فضCى ثغCذى الحالية إلCال
  . الربيع مE أُ ى واد بE صَ عند بلدة أزمور عند مَ ى كان قاعدة .سطولھا، وتنتھ

ه لم يكCن اسCًما اختلفوا حول اسم برغواطة، فبعضھم يرى بأن(  المؤرخينن أونجد 
عينCCة يجمعھCCا أصCCل واحCCد أو أب واحCCد، بCCل كCCان اسCCًما .خ�CCط مCCن البربCCر لقبيلCCة مُ 

عCCى النبCCوة، اسCCمه صCCالح بCCن طريCCف بCCن ا.صCCل، اد( ى اجتمعCCوا علCCى شCCخص يھCCود
فصCCارت كلمCCة ؛ ا.َْنCCَدلُسجنCCوب فCCى البربCCاط ى واد شCCمعون البربCCاطي، نسCCبة إلCCى

  . )3(طيات إلى برغوفَ رE ُتطلق على كل من اعتنق ديانته، ثم حُ ى برباط

كھCCا كCCانوا مCCن وملن أبرغواطCCة قبيلCCة مCCن المصCCامدة ون أويCCرى ابCCن خلCCدون 
  . )4(المغربمصامدة 

لمقصود بقوله صالح بن طريف ھو ان أة اعتقادھم بومن عقائد ھذه الطائفة الضال( 
 1:سورة التحريمفى تعالى ��	�
�� -���_��Z�; �!9�$8�!���     �p!?4�������- �X����'�$ >���!��,!��$ �j�#���4 ���_ �=-

uP!B�� �q��V �.���� >f�F}�)����-�$C ]فى يخرج الذى ا.كبر ى المھد أنهوزعم زعيمھم . ]4:التحريم
ى صCلE عيسى ابCن مCريم يكCون مCن أصCحابه ويُ ن أوآخر الزمان لقتال المسيح الدجال، 

  . خلفه

الوضCوء غسCل السCرة فCى رمضCان، وفCى وا.كCل ، وشرع .تباعCه صCوم رجCب
، وفCCرض علCCيھم خمCCس ينلُمْسCCِلماوالخاصCCرتين با�ضCCافة إلCCى طريقCCة الوضCCوء عنCCد 

الليCCل، وبعCCض صCCلواتھم إيمCCاء ب�CC سCCجود، فCCى ھCCار وخمCCس صCCلوات الن( فCCى صCCلوات 
، وعند ابتداء الص�ة يضع الفرد إحدى يديه على ينلُمْسِلماكيفية ص�ة  وبعضھا على

F ى ابسCمن بCاكش، وتفسCيره باسCم F، ثCم مقCر يCاكش، أ :لبربريةباا.خرى، ويقول 
 .أيحن ياكش، ووردام ياكش F أحد H مثيل له :تسليمھم بالبربريةفى أكبر، ويقولون 

  وضCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCع  كمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا
ثمCانين سCورة أكثرھCا منسCوب إلCى أسCماء فCى للغة البربرية صالح بن طريف قرآًنا با

  . النبيين، أولھا سورة أيوب وآخرھا سورة يونس

م عليھم زواج بنCت ج النساء فوق ا.ربع، وأباح لھم الط�ق، وحر( وأباح لھم تزو] 
م الكاذب، وحر( فى ات، كذلك شرع قتل السارق، ورجم الزاني، ونلُمْسِلمالعم، وزواج ا

ى أ«ذكى ل إH أن ُيCؤكَ السمك، وH يُ ى م ذبح الديك، والحوت أل حيوان، وحر( رأس ك
معرفCة فCى ذان وH إقامCة وھCم يكتفCون أوالبيض عنCدھم حCرام، ولCيس عنCدھم » يذبح

 موھا إلى غير ذلك من التعاليم الشيطانية وإلى حد� ا.وقات بصياح الديوك، ولذلك حر( 

                                
  ). 278(العبادي، ص . دلس، دوا.ن المغربتاريخ فى : انظر )1(
  ). 279(المصدر السابق، ص  )2(
  ). 279(، ص المصدر السابق )3(
  ). 2/210ج(ابن خلدون، العبر،  )4(
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  . )1(غمارة ى فىكبير تشبه ديانة حاميت المفتر

الكفرية متأثرة بتعاليم اليھود المنحرفة، وكذلك ببعض  دولةلقد كانت تعاليم ھذه ال
ھة ل{س�م تعمل للقضاء عليه، ھا ديانة مشوE التعاليم ا�س�مية حيث يمكننا أن نقول إن( 

CCذه ال توكانCCةھCCل  دولCCد أھCCنةالعنCCدين  سCCن الCCارقين عCCرفين مCCا منحCCة مجوًسCCوالجماع
  . ھذا فرضوا قتالھم واستحلوا دماءھمالحنيف، ول

خ�فة ھشام بن عبد الملك إلى فى ھـ 125 سنةت ھذه الدعوة الكفرية منذ واستمر( 
برًمCا، وقCد ذكCرت قضCوا علCيھم قضCاًء مُ الCذى  ينالُمَلث(مC المCرابطين سCنةالظھور أھل 

CCCاِريخكتCCCب   سCCCة وا.مCCCويينر، كا.داالمCCCرابطينقبCCCل مجCCCيء  المغCCCربن حكCCCام أ الت(
  . والزناتيين قد قاتلوا برغواطة وأنزلوا بھا ھزائم منكرة وخسائر فادحة

الكفريCCة والطائفيCCة  دولCCةا.قصCCى محنCCة كبيCCرة بسCCبب ھCCذه ال المغCCربلقCCد قاسCCى 
 Eاِريخره كتب البدعية وكان خطرھا أشد وأقوى مما تصو   . )2(الت(

  : الزناتية دولةالى وھ :ةثالثالالطائفة  -�
يفCرن وغيرھCا مCن القبائCل الزناتيCة ى اسة ومغراوة وبننكبائل من من قتتكو( ى وھ

ى فCى حيCث قامCت بCدور إيجCاب ،سCةراسCنين بعCد زوال نفCوذ ا.د المغربحكمت ى الت
اشCتھروا بCالجور والظلCم والتعسCف  دولةحكام ھذه الن أالبرغواطية، إH  دولةحرب ال
  . )3(آخر زمانھمفى 

  : الوثنيينطوائف الشيعة و :ةالرابعالطائفة  -�
ات ى ب�Cد السCوس، وكCانوا عبCارة عCن أقلي(CصCقأفCى  المغCربھم جنCوب كان محل] 

  . رةبعثَ مُ 
ى مدينة تارودانت ونواحيھا وكCانوا دعCاة للفكCر الشCيعفى ا الشيعة فقد انتشروا أم( 

ى العبيديCة الرافضCية التC دولCةالرافضي، وبعضھم يرجع جCذورھم وأصCول فكCرتھم لل
اِريخت من صفحافى جاء ذكرھا  Cَمالى فى ا�س�م الت( العبيديCة  دولCةال«ى ا�فريقC الش(
كCCل ناحيCCة فCCى  سCCنةاللقCCد كCCان الصCCراع عنيًفCCا بCCين الشCCيعة وبCCين أھCCل ، »الرافضCCية

العبيدية  دولةبالقضاء على ال سنةالكله، وتوج جھاد أھل  المغربفى وضاحية ومكان 
 Hا الن أإCبقايا جذورھم أزالھCوتھم مرابطCني(ةاون بقC الميمونCة، أمCا الوثنيCون فكCانوا  لس]

ھCم جبCل وعCر، وكCان الوثنيCون يعبCدون الكCبش، ويبCدو أن( فCى يسكنون ا.طلس الكبيCر 
زمCن الفراعنCCة ويسCCمونه ا�لCCه فCCى بCCديانات مصCCرية قديمCCة كانCت تعبCCد الكCCبش  تCأثروا

  . )4(خنوم، فكأن طقوس ھؤHء الوثنيين وعباداتھم من رواسب مؤثرات مصرية قديمة
Cى ھCا كانCت تعCانأن(  المغCربلCب�د  تاريخّيCةالى دراسCتى فCى لC ِاتضحلقد  ك مCن تفك]
رب البريCCة، وكانCCت شCCعوب تلCCك  منCCاھجعCCن  منحرفCCةطائفيCCة  دولت وتكونCC ،سياسCCي

وحCل الجھCل، ومسCتنقعات اHنحCراف وفسCاد التصCور، وضCياع فCى الديار قCد غرقCت 
على  المرابطينوكان علماء وفقھاء  .را.خ�ق، وكثرة الظلم، وانتشار العسف والجو

                                
  ). 281(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ فى : ، انظر )77(نص على ذلك التشابه صاحب كتاب مفاخر البربر، ص  )1(
  ). 278(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ فى  )2(
  ). 289(، ص المصدر السابق )3(
  ). 291(، ص المصدر السابق )4(
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ا.قصى والقضCاء علCى  المغربھم الجھادية توحيد تِ ط( خُ فى علم ودراية، وقد وضعوا 
  . الطائفية الكفرية، وإزالة الظلم والجور والتعسف دولةال

مCالكي، ومحاربCة ى ية وتربيتھCا علCى مCنھج سCنالمغربوا على توحيد الديار لوعم
قضCCاء علCCى المCCذاھب البدعيCCة مCCن خCCوارج ومعتزلCCة وروافCCض المنCCاھج الكفريCCة، وال

  . ھا من اHنتشار أو أن يكون لھا وجودعومن

  : ا.قصى المغربتوحيد فى الشروع  - د
م اجتمع فقھاء سجلماسCة ودرعCة وكتبCوا إلCى ابCن ياسCين 1055/ ھـ447عام فى 

 ؛لطغCCاة الظلمCCةالوصCCول إلCCيھم لCCيخلص ب�دھCCم ممCCا تعانيCCه مCCن الحكCCام افCCى ه بوَنCCرغE يُ 
ه وقCرأ َقومCزناتة المغراويين وأميCرھم مسCعود بCن وانCدين، فجمCع ابCن ياسCين شCيوخ 

Cة، فأشCاء سجلماسCالة فقھCاعليھم رس EدCه بمCم،  روا عليCة لھCد المعونCهويCالوا لCا أي] «: قCھ
  . )1(»بنا على بركة F رْ سِ ھذا ما يلزمنا فَ ، الشيخ الفقيه

ھـ إلى ب�Cد درعCة، فتصCدى 447 سنةفر شھر صفى  المرابطينفخرجت جموع 
يين ومصCرع واال، وانتھت المعركCة بھزيمCة المغCرلھم ا.مير مسعود بن واندين بالقت

، وأصCلح أحوالھCا، وقCدم سجلماسCةوأسرع ابCن ياسCين بCدخول  ،مسعود وتشتت جيشه
  . )2(»الصحراءية ثم عاد إلى مرابطعليھا عام�ً من لمتونة وحامية 

ن عبCد F بCن عي( فَ ى بن عمر اللمتون يحيىا.مير فى وم تُ 1056/ھـ448عام فى و
فCى ف ؛ب أبو بكCر لغCزو ب�Cد السCوسياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة، ثم تأھ( 

انِ ربيع  ب�Cد السCوس، واختCار أبCو بكCر بCن  بَ وْ ون َصCمرابطCھـ سCار ال448 سنةى الث(
ي، وكCان مرابطCعلCى مقدمCة الجCيش ال عمر ابن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى القيادة
 ،الت(مكCينوقائCد مرحلCة  المCرابطين دولCةذلك أول ظھور ليوسCف بCن تاشCفين مؤسCس 

وتمكنوا من احCت�ل اردوانCت، وقضCوا علCى الCروافض والCوثنيين، كمCا قCاتلوا اليھCود 
 سCCنةالفأعCCادوا بCCذلك تلCCك المنCCاطق إلCCى مCCذھب أھCCل ى تلCCك النCCواحفCCى المنتشCCرين 
  . )3(والجماعة

ى مئٍذ لقوط بن يوسف بن علون إلى مدينة أغمات، وكان أميرھا يومرابطوسار ال
ندما أيقن عبCث المقاومCة، فخCرج واضطر لقوط إلى الفرار ع، ھاووحاصرى واالمغر
ون أغمCCات عCCام مرابطCCح الظ�CCم، ودخCCل الأھلCCه وحشCCمه تحCCت جCCنفCCى س النجCCاة مليCCت

مCة حكَ ، وتحركCوا حركCات حربيCة مُ رب الشCھرينوأقاموا فيھا مCا يقCم 1057/ ھـ449
غراويين، واستطاعوا قتل أمير أغمات وتزوج أبو بكر بن عمر للقضاء على فلول المُ 

  . من زينب النفراوية زوجة لقوط المغراوي
إلى أرض برغواطة وكان أميرھم  المرابطينجموع فى ثم سار أبو بكر بن عمر 

 المCرابطينمد بن معCاذ، ونشCبت بCين غفير بن محى حفص بن عبد F بن أب ايومئٍذ أب
والمقاتCCل ى والبرغCCواطيين وقCCائع ومعCCارك حاميCCة الCCوطيس أصCCيب فيھCCا العCCالم الربCCان

نحسبه كذلك وH  ،ه ابن ياسين بجراح أودت بحياته إلى الشھادةوالفقيه الموجE ى الميدان
CCنُ  Eًداى زكCCأح F ىCCل ع ،علCCحم EرCCى مقCCراح إلCCك الجCCر تلCCى إثCCادة  لCCى القيCCكر مفCCعس

                                
  ). 2/128(العربي  المغربموسوعة : انظر )1(
  . )2/182( المصدر السابق، )2(
  ). 293(ص  ،وا.ندلس فى المغرب )3(
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ھم علCى الثبCات وحCث(  المCرابطين، وقبل خروج روحه جمع رؤسCاء وشCيوخ المرابطين
طلCب الرياسCة، ولCم يلبCث أن فCى رھم مCن عواقCب التفرقCة والتحاسCد القتCال، وحCذ( فCى 

يم الواحCد حرالرحمCة والمغفCرة والرضCوان مCن الC فعلى أمثCال ھCؤHء ،)1(فارق الحياة
بCCن عمCCر للرياسCCة مكCCان ابCCن ابكCCر ى اختيCCار أبCC علCCى المCCرابطينى واتفCCق رأ .المنCCان

فجمCع بCين الزعCامتين الدينيCة ، بكCرى على مبايعة أبC المرابطينياسين، وأجمع شيوخ 
اتفقCوا فيمCا  المCرابطينن أعياض وابن خلدون ى والسياسية، بينما يؤكد كل من القاض

ايا ديCنھم، مشCاكلھم وقضCفCى بينھم على تقديم الشCيخ سCليمان بCن حCدو، ليرجعCوا إليCه 
ى القائد الجديد الزعامة بھمCة عاليCة وشCجاعة فائقCة، واسCتعداد للتضCحية والفCداء وتول( 

البرغواطيCة،  دولCةمن أجل إحياء دين F على منھج النبوة، وطمس المعالم الكفرية لل
، فCأثخن المغCربفأمر بتعبئة جيوشه المجاھدة وخرج لقتال واستئصال الكفر من ب�د 

ق جمCCوعھم، وكسCCر شCCوكتھم، وأعلنCCوا الطاعCCة البرغواطيCCة، وفCCر(  ولCCةدجنCCود الفCCى 
ثم قصد أبو بكر مدينة أغمات، فمكث بھا حتى شھر  المجاھدة الجديدة، دولةوالوHء لل
، يفCتح البلCدان والقCرى المغCربب�Cد فCى ثم تCابع سCيره  )م1060/ ھـ452( سنةصفر 

ودخلھCا  ة، وحاصCر مدينCة لواتCسةان، وفتح مكة، ففتح سائر ب�د زناتوحصون الجبال
CCانِ شCCھر ربيCCع فCCى عنCCوة  اتخCCذھا قاعCCدة ى ثCCم عCCاد إلCCى أغمCCات التCC، ھCCـ452 سCCنة ىالث(

ت المدينة اتجه أبCو بكCر إلCى قًرا لjمير وأخوته، وعندما امتjوم ينمرابطعسكرية لل
ھCا، بنائفCى دينCة مCراكش الحاليCة، وشCرع موضCع م اختيار عاصمة جديدة، فوقع على

ن ابن عمCه يخبره بإغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة، فعي(  الصحراءسول من فأتاه ر
C ،يوسف م الجCيش إلCى فCريقين، وأسرع من أجل ا�ص�ح بين القبائل المتنازعة، وقس(

ية المتمCردة مCن مغCراوة وزناتCة المغربتأديب القبائل فى شرع الذى نصفه مع يوسف 
محمد بن تميم الجدالي، : اد ھمأربعة من القو(  ووقع اختياره على، يفرن وغيرھمى وبن

بكر اللمتوني، وعقد لكل ى ومدرك التلكاني، وسير بن أب، وعمر بن سليمان المسوفي
فCى آHف من قبيلتCه، وسCيرھم لتأديCب تلCك القبائCل المتمCردة، وسCار  ةمنھم على خمس

بعضCCھم يفCCرون  وبلCCًدا بعCCد بلCCد، وكCCان ،قبيلCCة بعCCد قبيلCCة المغCCربأثCCرھم فغCCزوا قبائCCل 
  . طاعتهفى والبعض اlخر يدخلون ، وبعضھم يقاتلونه
  . سيرته الميمونةفى وسنرى جھوده الجھادية  المغربتوحيد ب�د فى  واستمر( 

، وأزال الخ�CCف القCCائم بCCين الصCCحراءفCCى ا.مCCن  نشCCرأمCCا أبCCو بكCCر فقCCد اسCCتطاع 
حيث صCاول ؛ دين Fفى جھاد قبائل السود الوثنية لتدخل فى لمتونة وجدالة، وتوسع 

الجديدة بعد دعوة الزنوج للCدخول  المرابطين دولةوجاول وقاتل الزنوج لتأمين حدود 
  . ا�س�مفى 

رجCع إلCCى ؛ مھمتCه الدعويCةفCى جاحCات ھائلCة نحقCق أبCو بكCر بCن عمCر  نوبعCد أ
ى أبى انفأكرمھم يوسف بن تاشفين إكراًما يليق بالقائد الرب( ؛ ا.قصى بجيوشه المغرب

ا.قصCى، وأمCره  المغCربكCم بكر بن عمر، واختار أبو بكر يوسف نائًبا عنCه علCى حُ 
ده يوسCCف بطائفCCة وقCCد زو(  الصCCحراءعCCه وعCCاد إلCCى ثCCم ود( ، ينلُمْسCCِلمابالعCCدل والرفCCق ب

 يلCCة، مCCن المCCال والخيCCل والبغCCال وا.سCCلحة المح�CCة بالCCذھب،لعظيمCCة مCCن الھCCدايا الج
تل ، وھناك استأنف الجھاد والغزو حتى ُق ن والدوابE مؤوالثياب الفاخرة والى والجوار

                                
  ). 44(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ  )1(
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  . )1()م1087/ھـ480( سنةفى إحدى غزواته فى 
اتفCق لCه «: -بكر بCن عمCرى عن أبى أ-عنه » البداية والنھاية«فى قال ابن كثير 

كان يركب معه إذا سار لقتال عدو خمسمائة ، من الناموس ما لم تتفق لغيره من ملوك
عتقCد طاعتCه، وكCان مCع ھCذا يقCيم الحCدود ويحفCظ محCارم ا�س�Cم، ألف مقاتCل، كCان ي

 دولةودينه، ومواHة ال هسيرة شرعية، مع صحة اعتقادالن(اس فى ويحوط الدين ويسير 
  . )2(»حلقه فقتلتهفى بعض غزواته فى ، أصابته نشابة العباسية

ورًعا وديًنا ، وأتقاھم وأكثرھم المرابطينلقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة 
فCCى ، ونشCCر ا�س�CCم المغCCربتوحيCCد ب�CCد فCCى سCCبيل F، وسCCاھم فCCى وحًبCCا للشCCھادة 

الصCCحارى القاحلCCة وحCCدود السCCنغال والنيجCCر، وجاھCCد القبائCCل الوثنيCCة حتCCى خضCCعت 
فى وساھموا ، ا�س�مفى ، ودخل من الزنوج أعداد كبيرة ينلُمْسِلماوانقادت ل{س�م و

وصCCنعوا مCCع  ،ا.َْنCCَدلُسب�CCد فCCى الجھCCاد فCCى لفتيCCة، وشCCاركوا ا المCCرابطين دولCCةبنCCاء 
  . حضارة متميزة المرابطين دولةفى  ينلُمْسِلماإخوانھم 
  : مسيرة ابن ياسين الجھاديةفى تأم�ت  -ھـ 

نقيCCة،  سCCنةالصCCنھاجية سCCيرة ح ينالُمَلث(مCCدعوتCCه لقبائCCل فCCى لقCCد سCCار ابCCن ياسCCين 
ى قتال القبائل التفى التكوين ثم التنفيذ حيث شرع  ج بھم من مرحلة التعريف إلىوتدر( 

  . سبيل Fفى س حرمات F، وأزال المنكرات، واعتبر ذلك جھاًدا قدE لم تحترم أو تُ 
تفشCت فيھCا المنكCرات جCاء بعCد ى إع�ن الجھCاد علCى القبائCل التCن أوقد Hحظت 

ويCة وإمCام مطCاع، إعداد وشورى من أھل الحل والعقد، وبعد أن أصبحت لھم شوكة ق
  . ومجلس من العلماء والفقھاء يقلبون أمور السلم والحرب

ى عCن النبC صCحيحهفCى ھؤHء ا.بطال على صحة جھادھم ما رواه مسلم فى ويك
×  :»CCن نبCا مCى م F هCى بعثCفCة قبلCCن أم( ى أمCه مCان لCCك Hحاب إCCون، وأصCه حواريCCت

عدھم ُخلوف، يقولون مCاH يفعلCون، ھا تخلف من بيأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إن( 
ويفعلCCون مCCا H يCCؤمرون، فمCCن جاھCCدھم بيCCده فھCCو مCCؤمن، ومCCن جاھCCدھم بلسCCانه فھCCو 

  . )3(»مؤمن، ومن جاھدھم بقلبه فھو مؤمن، وليس وراء ذلك من ا�يمان حبُة خردل
كانCCت موفقCة حيCCث اسCتطاعت أن تنسCق مCCع علمCاء وفقھCCاء  المCرابطينحركCة إن 
تفشى فيھا الظلم والجور والعسCف، فعنCدما رأوا ى الزناتية الت دولةال�سقاط  سجلماسة

المصCCلحة كCCان  قَ تحق]CCن أمCCن أنفسCCھم اHسCCتطاعة والمقCCدرة علCCى إزالCCة الظلCCم، ورأوا 
قت جيCCوش أرجCCح، سCCارع الفقھCCاء والعلمCCاء بالموافقCCة علCCى مقتCCرح ابCCن ياسCCين، وتCCدف( 

C، وتعاونت مع المستضCعفيالمرابطين �د مCن ھيمنCة العCابثين، ونشCرت رت الCبن وطھ(
ن أى نظCرفCى ، ورفعCت الضCرائب والمكCوس عCن المظلCومين، وينلُمْسCِلماالعدل بين 
القيادة الفعلية للعلماء والفقھCاء ومجلCس إن كان بتوفيق F، ثم  المرابطيننجاح حركة 
CثE مَ يُ الذى الشورى  Eوع ل أھل الحCم جمCھدت لھCن شCد ممCرابطينل والعقCأن(  المCل  ھمبCأھ

  . وفتاويھم موزونة، ومعاركھم مدروسة، لذلك كانت حساباتھم دقيقة
ذات المعتقدات الُكفرية واHنحرافات العقدية فھCذا ، وغمارة، أما قتالھم لبرغواطة

الشCركية واقتلعوھCا مCن  دولCةعندما وقفوا �زالة ال ،يعتبر من أعظم أعمالھم الجھادية
                                

  ). 12/143(البداية والنھاية،  )2(، )1(
  . )12/143( والنھايةالبداية  )2(

  ). 1/70ج، 50(صحيح مسلم رقم  )3(
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  . بھيةسنية زكية  لت بأصولٍ دE جذورھا، وبُ 
للعلماء شبكة عملية ل�تصال والتشCاور ووضCع الخطCط ال�زمCة ن أ كما Hحظتُ 
َمالفى �حياء ا�س�م  الCذى ھCو ى ا�مام أبا عمران الفاسن أا�فريقي، حيث نجد  الش(

 يحيCىه ا.ميCر ، ثم وج( المرابطين دولةوضع الخطوط العريضة وا�رشادات النافعة ل
مواقع حلقة اHتصCال الواسCعة بCين العلمCاء ليرسCل قائCد تلCك بن إبراھيم إلى موقع من 

ونجابCًة  يتوسCم فCيھم ذكCاءً  ينالCذأحCد ا.فCراد  يحيCىالجھة وھو ابن وجاج مCع ا.ميCر 
الCذى حلCه مفCى وكCان اختيCار ابCن وجCاج ، قبائل صCنھاجةفى وص�ًحا وتفوًقا للدعوة 

  . على اتصاله بشيوخه استمر( 
نوا ضCمن شCبكة مCن شCبكات التعCاون بCين فقھCاء أھCل ماسة كCالجعلماء سن أكما 

 دولCةيCة تحCت لCواء المغربلتوحيCد الCديار  المCرابطينعوا جيCوش فھم الذين شج(  ،سنةال
  . سنية

* * *  
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  السادس المبحث
  المرابطين دولةوالتوسع ل مكينالتمرحلة 

  يوسف بن تاشفينى القائد الربان
  م ���� - ���/ ھـ  ��� -  ���

   :تمھيد
بھCا ا�مCام ابCن ياسCين  مCر( ى فقCه الCدعوة إلCى F التCفCى المراحCل  ھمد علمت بCأق

واختيار العناصر التي تحمCل تنفيذ مرحلة التعريف فى حيث نجده نجح نجاًحا عظيًما 
ھذه المرحلة فى وتولى القيادة المغالبة مرحلة فى واستشھد  ،الدعوة، ومرحلة المغالبة

  . رسمه ابن ياسينالذى ى نفس المنھج سار علالذى أبو بكر بن عمر 
HبCن عمCه  المCرابطينتCرك نصCف جCيش  أنCهإH  المغCربفCتح مCدن فCى  واستمر( 

فتوحاته حتى فى  نحو الجنوب داعًيا ومجاھًدا ومصلًحا واستمر( ى ودخل بالباق ،يوسف
ى أنھCCالCCذى ابCCن تاشCCفين ى ى ا.مCCر بالكليCCة القائCCد الربCCانوتCCول(  –رحمCCه F  –استشCCھد 
  . الت(مكينوانتقل إلى مرحلة المغالبة مرحلة 
  : نسبه - أ

ه بنت عم أبيه فاطمة بنت م] وأُ ، الصنھاجيى يوسف بن تاشفين بن إبراھيم اللمتون
بن وجاج بن وارتقين، وكانت قبيلته قد سيطرت بسيادتھا وقيادتھا على  يحيىسير بن 

ياسCين فيھCا بعCد وفCاة ا.ميCر  صنھاجة، واحتفظت بالرئاسة منCذ أن جعلھCا ا�مCام ابCن
  . هَقومفى فنما عزيًزا كريًما ، ى بن إبراھيم الجدالا يحيى

ُخونقال عنه  E1(»خلق للزعامة« :من أمثال أشياخ الُمَؤر( .  
   )2(ھم ھـــمفوإن اتھموا صنھاجة     من حميرى العل فُ رَ ملك له الش( 

Cكان يوسف أسمر اللCون    سCم، خفيCف العارضCين، معتCدل القامCة، نحيCف الج، هنقي]
  ذن، رقيCCCCق الصCCCCوت، أكحCCCCل العينCCCCين، أقنCCCCى ا.نCCCCف، لCCCCه وفCCCCرة تبلCCCCغ شCCCCحمة ا.

  . )3(أجعد الشعر، مقرون الحاجبين
�ً طCCكCCان يجمCCع بCCين جمCCال الطلعCCة وجمCCال الجسCCم، وبCCين أبCCدع المواھCCب، كCCان ب

، متقشCCًفا، ًعCازينCCة الCدنيا، عCادHً متورفCى اًدا كريًمCا، زاھCًدا حاذًقCا، جCCو(  شCجاًعا، نجCًدا
فس كثير كان عزيز الن( . )4(الشعير، ولحوم ا�بل وألبانھا لباسه الصوف، وطعامه خبز

F الخوف من .  
كان يجمع الصفح والعفو عن الذنوب مھما كبرت ما عدا الCذين يرتكبCون الخيانCة 

  . )5(ين ف� مجال للعفو عنھمحق الدE فى 
له مقدرة  أنهعلى  وبرھنت ا.يامُ ، فًذا ته ا.حداث وصاغت من شخصيته قائًدارب( 

                                
  ). 65(ص ، عھد المرابطين والموحدينفى ا.ندلس  )1(
  ). 7/130ج: (وفيات ا.عيان )2(
  ). 87(الروض القرطاس، ص : انظر )2(      ). 36(ص ، المرابطين دولة )3(

  

   ).36(ص ، المرابطين دولة )5(
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ه وشعبه وجيشه نحو حياة إس�مية حضارية َقومعلى النھوض ب قادر، على فھم واقعه
  . أفضل
ِثينمن أفواه  الصحراءقلب فى  ىا.ولى يوسف تعاليمه تلق(  Eا  الُمَحدCاء، ونمCوالفقھ

فنCون رجCال الحCرب، فCى ى على تعاليم ا�مام الفقيه ابن ياسCين، ونبCغ وترعرع وترب( 
 -وسنرى ذلك ، تتلمذ على الفقھاء فيھا، وقام بھا خير قيامى السياسة الشرعية التفى و

F بحثنا ھذافى  -بإذن .  
اِريخر كتب تذكُ  قھا ابCن عمCه أبCو بكCر بCن تزوج زينب النفروية بعد أن طل(  أنه الت(

أنت : ا�ص�ح، فقال لھاللجھاد والدعوة و الصحراءعمر عندما عزم على السفر إلى 
C، وإالصCحراءة، H طاقCة لCك علCى حCرارة امرأة جميلة بض(  Eكى نCت ؛ مطلقCإذا انقضCف
ھا، وكانCت تِ جھا يوسف بعد تمام عد( يوسف بن تاشفين، وتزو( ى ابن عمى عدتك فانكح

ذات ، لبيبCة، حازمCة ،بارعCة الحسCن، زينب بنت إسCحاق مشCھورة بالجمCال والرئاسCة
الزوجCCة المعينCCة  مَ ْعCCومعرفCCة بCCإدارة ا.مCCور، فكانCCت نِ ، سCCديدى أور، عقCCل رصCCين

  وقCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد ، لزوجھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا
اِريخمدحت كتب    ، وتوفيCت المCرابطين دولCةواعتبرتھا من خيرة نساء ، ھذه المرأة الت(

  . م1071/ ھـ464عام 
Cاِريخى قمCر وH تCذكر كتCب دعَ ج ا.مير يوسف من سيدة أندلسية تُ وتزو(  عنھCا  الت(
بعCد  المغCربو ا.َْنCَدلُسالعھCد، وأميCر ى ولC يأنجبت ا.مير على التى ھ: الشيًئا، ويق
  . والده

نسCCب إليھCCا الCCذى وأنجبCCت لCCه ا.ميCCر محمCCد ، ج يوسCCف امCCرأة تسCCمى عائشCCةوتCCزو( 
ق يوسCف مجموعCة مCن الCذكور وا�نCاث بكCرھم زِ رُ بCن عائشCة، وَ افصار يCدعى محمCد 

تCولى ا�مCارة الCذى  الًيا على سCبتة، وعلCي� غداة معركة الزHقة وكان وفى توالذى تميم 
ا  جيش والدهفى كان أحد القادة البارزين الذى ومحمد   ،بعده، وإبراھيم  :مCابناته فھوأم(
  . )1(ةكونة ورقي( 

  : المرابطينجيش فى مر بھا يوسف ى المراحل العسكرية الت -ب 
   :م����-����/ ھـ ���-	�� -�
ھا بكCل ذُ ى ا.وامCر وينِفCيتلق(C المCرابطينمن قواد  ھذه المرحلة مجرد قائدفى كان 

CCرات التCCارب والخبCCة بالتجCCة غنيCCذه المرحلCCت ھCCاح، وكانCCحذت ذى نجCCه وأھ( ھشCCه نCCلت
CCللمرحلCCة التاليCCة، فكأن(  ل ھCCا كانCCت ممارسCCة للسCCلطة، واHط�CCع علCCى خفاياھCCا دون تحم]

لت إليه بكCل ھمCة ونشCاط وكE ى م ا�مارة بكل ا.وامر التالمسئولية، استطاع بعدھا تسل] 
  . ميادين الجھاد والعزة والكرامة والشرففى إلى النصر  المرابطينون تردد، وقاد ود

كCان ى م الت1056C -ھCـ 448معركCة الواحCات فCى  ينمCرابطوظھر نجم يوسف لل
نه ا.مير أبCو المھاجم، وبعد فتح مدينة سجلماسة عي(  المرابطينفيھا قائًدا لمقدمة جيش 

تنظيمھا، ثم غزا ب�د جزولة وفتح ماسة ثCم فى فأظھر مھارة إدارية ، ًيا عليھابكر وال
وكCان بھCا طائفCة مCن الشCيعة البجليCين ، سار إلى تارودانت قاعدة ب�د السوس وفتحھا
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ل وتحCو( ، ون أولئCك الشCيعةمرابطCبن عبد F البجلCي، وقتCل الى نسبة إلى مؤسسھا عل
  . سنةالى منھم على قيد الحياة إلى ن بقمَ 

مراكCCCز  أحCCCدا إذ كانCCCت أغمCCCات، كانCCCت مدينCCCة مزدھCCCرة حضCCCاريًّ  ثCCCم جCCCاء دور
ين، كان يحكمھا ا.مير لقوط بCن يوسCف بCن دومقًرا للبربر المتھو، النصرانية القديمة

  . المغراويى عل
ھCا، ودكE ، ومھاجمتھCا، بكر بCالزحف نحوھCاى مير أبالتعليمات من ا. ى يوسفُ تلق( 
  . )م1057 /ھـ449(المدينة ون مرابطودخل ال

الكCCافرة  دولCCةال«برغواطCCة  دولCCةجملCCتھم يوسCCف نحCCو فCCى ون ومرابطCCوسCCار ال
ونشCبت المعCارك بCين الفCريقين، وأصCيب خ�لھCا ا�مCام ابCن ياسCين بجCراح » الملحدة
  . م1059/ ھـ 451فى  تَ معلى أثرھا كما علفى بالغة تو
دفCع يوسCف إلCى فCى  ىا.ولCالبدايCة شھاد ا�مام الفقيه عبد F بCن ياسCين ستكان ا
  . الناشئة دولةرئاسة ال
عھCد ا�مCام ابCن ياسCين، وبعCد فCى جانب ا�مامة يغلب على جانب ا�مCارة إن إذ 
 دولةوأخذت ال ،ى أبو بكر بن عمر، فرجح جانب ا�مارة على جانب ا�مامةوفاته تول( 

راز طلCب رجCاHً مCن طCت بھCا ظCروف تتومر( ، جديدى الناشئة تتحول إلى طابع سياس
  . يوسف بن تاشفين

وأنCاب ابCن عمCه يوسCف  ،الصCحراءوعندما دخل أبو بكر بن عمر بجيوشCه إلCى 
ظھCCCرت خ�لھCCCا مواھCCCب يوسCCCف العسCCCكرية وا�داريCCCة والتنظيميCCCة ، المغCCCربعلCCCى 

CCاسُ والحركيCCة والدعويCCة، وسCCلم  تأسCCيس دولتCCه بCCالحزم والعلCCم فCCى وبCCدأ ، بزعامتCCه الن(
  . ة والبذل والعطاءوالجد والمثابر

مCن لمتونCة وأعيCان  المCرابطينجمCع أشCياخ  الصCحراءوعندما رجع أبو بكر من 
ل ليوسCف عCن ا�مCارة، وعل(Cى اب والشھود، وأشھدھم علCى نفسCه بCالتخلت( ، والكُ دولةال

دتCه جا.مير أبو بكر ھذا التنازل Hبن عمه يوسف لدينه وفضله وشCجاعته وحزمCه ون
قCد ى يCا يوسCف إنCE« ، وأوصاه الوصCية التاليCةيبتهقرأيه ويمن نوعدله وورعه وسداد 

 نوأعتق نفسك مى وأعتقن، ينلُمْسِلمافى فاتق F ؛ مسئول عنهى ك ھذا ا.مر وإنE يتُ ول( 
CC؛ ع مCCن أمCCر رعيتCCك شCCيًئاضCCيE النCCار، وH تُ  ك مسCCئول عCCنھم، وF تعCCالى يصCCلحك فإن(

  . )1( »عليك وعليھمى وھو خليفت، عيتكرفى ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل 
إن لك بCھذا ا�يثار والتنازل عن المُ  رَ سE فَ أن يُ  المؤرخيناب من ت( ويحلو لبعض الكُ 

CCر خشCCا بكCف ى أبCCطوة يوسCن سCCذى مCCكالCCن الملCCازل عCCتعداده التنCCدم اسCه عCCر لCC؛ أظھ
  . ھم الباطلءادعافى لين من الص�ح والتقوى تناوسيرة الرجُ 

َمالا.قصى  بالَمْغرِ فتح  -�    : ھـ��� -ھـ ���ى الش(
CCَمال المغCCربقCCام يوسCCف بCCن تاشCCفين نحCCو  ، الزنCCاتيينى ينتزعCCه مCCن أيCCدلى الش(

علCى جيCوش دف المنشCود إرسCال الجيCوش للقضCاء م من أجCل تحقيCق ھCذا الھCواستخد
المخالفين مستفيًدا من الخ�فات السياسية بين قادة المدن، فحالف بعضھا من أجل قتال 
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 أنCهد أھلھا عليCه إH ھـ، ثم تمر( 455مدينة فاس صلًحا عام  لَ باقي، واستطاع أن يدخُ ال
، بجھCاده، وكفاحCه المسCتمرE  المCرابطينقامCت ضCد ى الثورات الت جميعاستطاع إخماد 

  . م1067/ ھـ 460له فتح جميع الب�د من الريف إلى طنجة عام  حتى تم( 
عCام ى ئCة ألCف جنCدابجCيش قوامCه م وأعاد فتح فاس عنوة بحصار ضCربه عليھCا

يقرن وسائر زناتة، ونظم المساجد ى فقضى على شوكة مغراوة وبن، م1069 /ھـ462
ھCCـ إلCCى ب�CCد ملويCCة وفتحھCCا 463والفنCCادق وأصCCلح ا.سCCواق، وخCCرج مCCن فCCاس عCCام 

  . )1(واستولى على حصون وطاط من ب�د طنجة 
  : ا�مارة بلق -�

Cة اسCارات الناجحCنتصHراء  ىعتدبعد ھذه اCيوخ وأمCربشCة  المغCل زناتCن قبائCم
 ومصمودة وغمارة، وأكرمھم وبذل لھم العطCاء وأحسCن إلCيھم، وبCايعوه علCى ا�مCارة

وينشCر العCدل ، يتCابع ا.مCراء ويحاسCب الCوHة المغCربأقCاليم فCى وخرج بھم يطCوف 
  . فذى عبقر دولةويرفع المظالم فھابته النفوس، واقتنعت أنھا أمام رجل 

التفقديCCCCة ا�ص�CCCCحية سCCCCار بجيوشCCCCه عCCCCام  َلCCCCةوأن رجCCCCع مCCCCن تلCCCCك الجوبعCCCCد 
عCCCام فCCى و، لغCCزو الدمنCCة مCCن ب�CCد طنجCCCة وفCCتح جبCCل علCCودان  )م1072/ھCCـ465(
، رھينCة مCن أحCواز تCازاى مكود وبنى استولى على جبل غياثة وبن )م1074/ھـ467(

ن َمC كCل(  المغCربا فاص�ً بينه وبين زناتة الھاربة إلى الشCرق، وأبعCد عCن وجعلھا حدًّ 
مCن أھCل العصCيان، فأصCبح خالًصCا لCه مرتاًحCا إلCى طاعتCه مطمئًنCا إلCى  أنCهفيCه  ظن( 

  . خلوده إلى السكينة والھدوء غير تواق للثورة عليه
ُخCونولCذلك اعتبCر  ؛قة تازا ثغًرا منيًعا بينه وبين زناتةوأصبحت منط Eام  الُمَؤرCع

ية إذ بسط يوسCف نفCوذه علCى سCائر مرابطال دولةتاريخ الفى م فاص�ً 1074 /ھـ467
َمالا.قصى  المغرب   . باستثناء طنجة وسبتةى الش(
ى مرابطCنجCة جيًشCا مCن اثنCى عشCر ألCف فCارس ر يوسف بن تاشCفين إلCى طوسي( 

، ھCCـ470وأسCCند قيادتCCه إلCCى صCCالح بCCن عمCCران عCCام ، وعشCCرين ألًفCCا مCCن سCCائر القبائCCل
برز إليھم الحاجب بن سكوت على رأس نجة من ط المرابطينوعندما اقتربت جيوش 

تلCCك فCCى ون وفتحCوا طنجCCة وقتCل مرابطCCجCيش وھCCو شCيخ ينCCاھز التسCعين، وانتصCCر ال
Cوبعد فتح طنجCة اسCتأ. )2(المعارك الحاجب بن سكوت ه نحCو عَ نف ا.ميCر يوسCف توس]
مقاومCة ى لجأت إلCى تلمسCان، وكCان ھدفCه القضCاء علCى أى الشرق لمطاردة زناتة الت

استطاعت أن ى التى المستقبل، وبدأت عمليات الھجوم الوقائفى  المرابطين دولةد دE ھَ تُ 
ى المغCراوى بCن يعلCى وتأسCر قائCده معلCى تحقق أھدافھا وتھCزم جCيش تلمسCان المعCاد

ثCم عCاد يوسCف نحCو ، إلCى مCراكش المCرابطينتل على الفور، ورجعCت كتائCب ُق الذى 
  . م تعمر بعد ذلكوضم مدينة تكرور ولى الريف، وغزا تلك ا.راض
الشCلف حتCى دخCل ى ھران وتنس وجبال وانشCريش ووادوثم رجع بجيوشه نحو 

CCى وتوقCCف عنCCد حCCدود مملكCCة بجايCCة التCC، مدينCCة الجزائCCر فCCرع مCCن -اد حكمھCCا بنCCو حم(
  . صنھاجة
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  . عرف بالجامع الكبيرمدينة الجزائر جامًعا H يزال إلى اليوم ويُ فى يوسف  ىوبن
ا.قصCى بعCد جھCاد  المغCربد م وبذلك توح( 1081/ھـ475وعاد إلى مراكش عام 

عCام فCى و، الفعليCة الت(مكCينمرحلة فى  المرابطين دولةث�ثين عاًما، وأصبحت  استمر( 
جCيش إلCى سCبتة لفتحھCا إذ كانCت فى  عز( ه ا.مير يوسف ابنه المُ م وج( 1083/ ھـ 476

Cدة التCهى المدينة الوحيCع لCم تخضCان يحكُ ، لCد ومُ كCا بعCب ھCاة الحاجCن فCه بCكوت ابنCس
فCى ودارت معركة بحرية طاحنة، و، بًرا وبحًرا فحاصرھا المعز] ، يحيى دولةضياء ال

بعCد أن ألقCى  دولCةسCبتة، وقتCل ضCياء ال اون أن يفتحCومرابطنھاية المطاف استطاع ال
ة تCم قَ بعد ھذه الجولة الجھادية الموف(  .)1(م1084/ ھـ477القبض عليه، وكان ذلك عام 

 دولCCة، وأصCCبحت المر� مسCCت حيCCه بعCCد عمCCل جCCاد� نوابجميCCع ا.قصCCى  المغCCربوحيCCد ت
ةية مرابطال ا.ندلس، وملجأً وحصًنا فى  النصارىH ُيستھان بھا ُتشكل خطًرا على  ُقو(

، حيCث قامCت ا.َْنCَدلُسفCى استفحل خطرھم  النصارىا.ندلس، حيث إن فى للمسلمين 
رف ث وعشرين دويلة تنCاحرت فيمCا بينھCا، وُعCكل مدينة وصلت إلى ث�فى دوي�ت 

بCCوا با.لقCCاب الخ�فيCCة كالمCCأمون والمعتمCCد والمسCCتعين وتلق(  الطوائCCفحكامھCCا بملCCوك 
والمعتصم والمتوكل إلى غير ذلك من ا.لقاب، ووصCف ھCذه الحالCة المشCينة الشCاعر 

  : الحسن بن رشيقى عل وأب
  أرض أنCدلسى فCى مما يزھدن

  
  ومعتضCCCCدسCCCCماع مقتCCCCدر فيھCCCCا   

  
  غير موضعھافى ألقاب مملكة 

  
   EالھرCCCك CCCولة ى يحكCCCا صCCCانتفاًض

  ا.سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد
ةإلCى السCوء، وأصCبحت H حCول لھCا وH  ا.َْنCَدلُسلقد آلت أوضاع  ممCا شCجع  ُقCو(

، وقد شنوا حرًبا H ھوادة فيھا نابعة مCن ينلُمْسِلماعلى توجيه ضربات إلى  النصارى
، تھCCدف إلCCى طCCردھم مCCن إسCCبانيا، وبCCدأت ھCCذه ينلُمْسCCِلماللعCCرب وى شCCعورھم العCCدائ

يCة وأطلقCوا َقوموأضافوا إليھا مCع مCرور ا.يCام عامCل ال، الحرب بدافع الحقد الصليبي
  . )2(عليھا حرب اHسترداد 

الزاحف ى الصليب القدرة على إيقاف المدE  ا.َْنَدلُسفى ولم تكن للمقاومة ا�س�مية 
  . المرابطينإلى طلب العون من  ا.َْنَدلُسأھل  فاضطر(  ،ينلُمْسِلماللخ�ص من 

 * * *  
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  الثانيالفصل 
  سا.ندلى ون ودفاعھم عن مسلمطمرابال

   :تمھيد
Cالرحمن الCداخل أن يُ  استطاع عبدُ  Eة  سَ ؤسCارة أمويCى إمCَدلُسفCنة ا.َْنCـ، 138 سCھ
عبCCد  عنCCدما أعلنھCCا )م929/ھCCـ316( سCCنة ا.َْنCCَدلُسفCCى ا.مويCCة  الخ�فCCةوبCCدأ عصCCر 

CCَجاَعةاشCCتھر بCCالحزم والCCذكاء والعCCدل، والعقCCل والCCذى الCCرحمن الناصCCر،  حبCCه و الش(
  . ل{ص�ح وحرصه عليه

CCC ةالبCCC ا.َْنCCCَدلُسد ووح( حCCCارب و ،والسياسCCCة وأعCCCاد وحCCCدتھا وقوتھCCCا ومكانتھCCCا ُقو(
َمالالمتمردين من حكام    . ھم لشروطهعوأخضى ا�سبان الش(

 دولCة، وظھCور الالعباسCية الخ�فCةضعف  .َْنَدلُسافى  الخ�فةوكان سبب إع�نه 
َمالفى الُعبيدية  ب بأمير المؤمنين الناصCر لCدين F ، وتلق( الخ�فةا�فريقي، فأعلن  الش(

دام الCCذى ، ا.َْنCَدلُسفCى  الطوائCفم بCدأ ظھCCور عصCر 1009/ ھCـ 400عCام فCى و. )1(
  . م1091/ ھـ484حتى عام 

نخرتھCCCا ا.طمCCCاع وا.حقCCCاد ى ا.مويCCCة التCCC الخ�فCCCة سCCCقوطوكCCCان ذلCCCك بسCCCبب 
اخلي(ةوالصراعات  متناسCًيا ى بعض الشخصيات للمجد الشخصC يُ على الحكم، وسع الد(

  . وضرورة وحدتھا لتقف صًفا واحًدا أمام أعدائھا ا.مةذلك مصالح فى 
دوي�تھCCم واتخCCذ حكامھCCا ألقCCابھم تبًعCCا لحجCCم ، إلCCى دوي�CCت ا.َْنCCَدلُسلقCCد انقسCCمت 

  . ٍل أو قاضاوأو ملك أو أمير، : حدھمفأ
 يبطش با.ضعف، وا.ضعفُ ى رياسات، فقد أخذ القولونظًرا Hخت�ف القوى وا

مقابCل ثمCن  النصCارىيدرأ الخطر بالتحالف مع جاره القوي، وأحياًنCا يسCتنجد بCأمراء 
  . باھظ

  : رئيسيةِدَول �ت العديدة أربع ينت من ھذه الدووتكو( 
سة ا�فريقيCون أو بنCو حمCود أصCحاب مالقCة، ر، حكم ا.داْنَدلُسا.َ جنوب فى  -1

ان وأستجة، فض�ً عن حكمھCم أمير غرناطة وقرمونة، وألبيرة وجيوحالفھم 
  . المغربشمال فى مليلة وطنجة وسبتة 

فCى لفCائھم بنCو جھCور ح، ومCن الطوائCفبنو عباد أمراء إشبيلية، أقوى ملوك  -2
  . ا.َْنَدلُسجنوب وغرب فى ليوس طب ب، وبنو ا.فطس أصحاقُْرُطَبة

فCى ، والCذين وقفCوا ا، الذين حكموا أواسCط إسCبانيُطَلْيِطَلةالنون أمراء ى بنو ذ -3
التماًسCا لعونCه ى ھم ذلك دفع جزية لملك قشتالة النصرانفعباد، وكلى وجه بن

  . ضد خصومھم
بًقCCCا ، وطاإسCCCبانيى شCCCرقفCCCى حكمCCCوا  ينومرسCCCية الCCCذ بلنسCCCيةفCCCى بنCCCو عCCCامر  -4

النCون ى ذى عبCاد، أو بنCى سة تارة أو بنCرافقد كانوا يحالفون ا.دلظروفھم، 
الممتCدة مCن مريCة حتCى  الثغوربسط بنو عامر نفوذھم على . . . تارة أخرى
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 E1(م 1051 سنةنھر أبرة  مصب( .  

* * *  
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  ا.ول المبحث
  ةقرطبو ةلططليالصراع بين 

اغتنم عCون  ُطَلْيِطَلةم، إمارة 1043ام ون عالن] ى بن ذ يحيىعندما تولى المأمون 
مCن القشCتاليين  النصCارىعCامر، واسCتأجر الفرسCان ى عبد العزيز بCن أبCى حليفه القو

CCور أميCCن جھCCد بCCبطش بمحمCCليCCحاب إشCCاد أصCCو عبCCدخل بنCCة، فتCCو ر قُْرُطَبCCبيلية، وبن
كCان يھCددھم جميًعCا، الCذى  ُطَلْيِطَلCةا.فطس أصحاب بطليCوس للوقCوف ضCد صCاحب 

تزعمCه صCاحب الCذى ضمام إلى الحلCف نل� شطيار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شلسو
  . قُْرُطَبةليعقد محالفة مع ى لبلة عبد العزيز اليحصب

ية يCر إشCبيلم، فCانتھز ابCن عبCاد أقُْرُطَبةك الجميع تطبيًقا لھذا التحالف �نجاد تحر( 
ى جCيش قCوفى حف الفرصة واكتفى بإرسال خمسمائة فارس إلى ابن جھور، وز ھذه

 سCنة، ثCم فCتح قرمونCة ونية واسCتولى عليھCاسCعلى لبلCة، وولبCة وجزيCرة شCليطش وأك
د ا، ودامCت أعواًمCا، وكانCت سCجاHً، وأرقُْرُطَبCةو ُطَلْيِطَلةت الحرب بين طال، م1053

وحليفاتھا ھزيمة شCديدة،  قُْرُطَبةحسم الموقف، فأوقع بقوات  ُطَلْيِطَلةالمأمون صاحب 
درت إشCبيلية إلCى إغاثتھCا، فأرسCل ابCن افحاصCرھا، فبC قُْرُطَبةالوصول إلى واستطاع 

فيه وزيره أبو بكر محمد بن عمار الموصوف ى عباد ابنه محمًدا على رأس جيش قو
  . ةدھما بخطة وأوامر سرية خاص( وزو(  ،هوشدة ذكائ، برجاحة عقله

الطليطليون لرفع  واضطر(  ،قُْرُطَبة نن يفك الحصار عواستطاع جيش ابن عباد أ
وارتCدوا عنھCا، وخCرج القرطبيCون ليطCاردوا أعCداءھم فCأتموا بCذلك ھزيمCة ، الحصار
  . )1(الطليطليين
عنCدما يخCرج منھCا  قُْرُطَبCةخCول دھCا كCان محتواابن عبCاد السCرية و ةُ ط( خُ  تْ ذَ فE ونُ 

أھلھا خلCف الطليطليCين، ودخلتھCا قCوات ابCن عبCاد دون معارضCة، واحتلCت مراكزھCا 
بھم، وبذلك سCقطت  ھم غدرَ تِ صرَ ن جاء لنُ مَ ن أالحصينة قبل أن يفطن القرطبيون إلى 

محنCة محزنCCة فCى ولCم يمCض علCى قيامھCا ث�ثCون عاًمCا  قُْرُطَبCةفCى جھCور ى بنC دولCة
ف ة، تخCو( لُمْسCِلما ا.َْنCَدلُسوخيانة فظيعة، وأصبح ابن عباد أمير إشبيلية أقCوى أمCراء 

ةمن  ةُطَلْيِطَل المأمون أمير  C، نمت نمًوا سCريًعاى ابن عباد أمير إشبيلية الت ُقو( ة وبخاص(
انيCCة، فحCCاول قسCCطلون ومربيطCCر وشCCاطبة المريCCة ود بعCCد أن حالفCCه العCCامريون أمCCراء

ا جًّ حتَ رفض ذلك مُ الذى  بلنسيةر حاكم فالتحالف مع صھره زوج ابنته عبد الملك المظ
ل إقدامCه علCى ھCذا التحCالف خطCًرا علCى وقوف العامريين إلى جانب إشبيلية يجعCن أب

  . صاحب قشتالة ا.ولعقد حلًفا مع فرديناند  ن، فما كان من المأمون إH أبلنسية

علCCى  »ا.ولقCCوات المCCأمون وفردينانCCد «وھجمCCت القCCوات المشCCتركة المتحالفCCة 
عاد ، م1065 سنة ا.ولتشرين فى يد المأمون فى ھا كل]  بلنسية، فسقطت وHية بلنسية

ليجھز قواته لقتال ابن عباد، وحال بينه وبين ما أراد وفاة فردينانCد  ُطَلْيِطَلةبعدھا إلى 
، ونشوب حرب ضروس بين أوHده، فنقض المأمون عھده مCع قشCتالة، وامتنCع ا.ول

لCم ى المعونCة التCى ، وھCالنصCارىعن دفع الجزية، مما أدى إلCى حرمانCه مCن معونCة 
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 سCنةأمCر الحكCم لسانشCو ابCن فردينانCد  بدونھا، فلما تم(  يستطع أن يحارب أمير إشبيلية
CCانِ والتجCCأ أخCCوه  ُطَلْيِطَلCCةھCCرب أخCCوه ألفونسCCو إلCCى المCCأمون صCCاحب ، م1070 ى الث(

فى م تCCو1069/ ھCCـ461 سCCنةفCCى جارسCCية إلCCى المعتمCCد بCCن عبCCاد صCCاحب إشCCبيلية، و
كCن أمCام لCى F، ولCم يب بالمعتمCد علق(Cالمعتضد بن عباد أمير إشCبيلية، فخلفCه ابنCه المُ 

CفCى  بلنسCيةملCك الذى  ُطَلْيِطَلةا.مير الجديد ما يخشاه إH أمير  ة الوقCت نفسCه، أمCا بقي(
CCة محCCروبھفCCى  موتزعCCزع كيCCانھ مفقCCد انكسCCرت شCCوكتھ الطوائCCف كملCCو اخلي( مCCن  الد(

  . مالمتتابعة عليھ النصارىغزوات 

CCC ُطَلْيِطَلCCCةواسCCCتطاع المCCCأمون حCCCاكم   سCCCنةسCCCعة اويحقCCCق انتصCCCارات و عَ أن يتوس(
الCذى م على مرسية وأريولCة وعCدة مCدن أخCرى، وبھCذا أصCبح ا.ميCر ا.قCوى 1073

ھا، وبخاصة بعد أن فاز ألفونسو بحكم قشCتالة بعCد وفCاة كلE  ايسيطر على أواسط إسباني
رعاه وحماه عنCد محنتCه وتعاھCد ا.ميCران علCى الذى وتحالف مع المأمون » شانجة«

  . ًعا برباط الصداقة الوثيقأن يرتبطا م

جCأ المعتمCد بتحالفCه افالCذى  ُطلَْيِطلَةع أمير من توس]  خوفٍ فى وأصبح أمير إشبيلية 
مCن  هوھCاجم خصCم ،ا.فطCس أصCحاب بطليCوسى ھود أصحاب سرقسطة وبنى مع بن

Cات لكCث جھ�Cيُ ى ثCى  مَ حِكCربة إلCCديد الضCةتسC؛قُْرُطَب Cة ُتCقطت دون مقاومCنةر ذكَ فسCCس 
، ُطلَْيِطلCَةفرجCع جنCده عنھCا إلCى ؛ بعد دخولھا بأيCام ق�ئCلفى وولكن المأمون تُ ، ھـ468

ابCCن عبCCاد حتCCى اسCCتولى عليھCCا  حكCCم بقيCCت إشCCبيلية تحCCت، وقُْرُطَبCCةواسCCترد ابCCن عبCCاد 
  . م474 سنةون مرابطال

 ،وأرسل ابن عبCاد سCفيره ووزيCره البCارع ابCن عمCار إلCى عاصCمة قشCتالة يومئCذٍ 
د بھا ملك قشCتالة بمعاونCة أميCر إشCبيلية بالجنCد والمرتزقCة و، وتعھ( وتحالف مع ألفونس

CCينلُمْسCCِلماضCCد جميCCع  ابCCن عبCCاد مقابCCل ذلCCك أن يCCدفع إلCCى ملCCك قشCCتالة جزيCCة  دُ ، ويتعھ(
، وھكCذا ضCحى ابCن ُطَلْيِطَلCةافتتCاح فCى مشCروع ألفونسCو لبأH يتعرض  دَ كبيرة، وتعھ( 
لCم ى يفوز ببسط سيادته على ا�مارات التCى ة، لكْسِلملمُ ا ابانيسإ ينلُمْسِلماعباد بمعقل 

  . )1(إمارات غرناطة وبطليوس وسرقسطةى تخضع له بعد، وھ
ى التC ُطَلْيِطَلCةواستفاد ألفونسو من ھذه اHتفاقية وأعلنھا حرًبا H ھوادة فيھCا علCى 

Cى ونس ،حمته من مطاردة أخيه سانشو ، قCهثياعھCوده ومو ع كCل( ا.ميCر الطمCوح للتوس]
  . ن أحسن إليهمَ غدره بِ فى وشرع 
وكان حاكمھCا عبCد  هھا إلى سلطانم( ك المعتمد بن عباد بجيشه نحو غرناطة ليضُ وتحر( 

عليه يوًما فيوًمCا مCن  F بلكين بن باديس، وكان ابن ھود أمير سرقسطة يرى الخطر يشتد] 
بCCن  يحيCCىبطليCCوس  سCCوى أميCCر ُطلَْيِطَلCCةملCCك أرجCCون، فلCCم يسCCتطع إنجCCاد  ا.ولشانشCCو 

كCان الCذى سار إلى لقاء ألفونسو، ولكن ألفونسCو و هب بالمنصور، فجمع قواتق( َل ا.فطس المُ 
، ، حتى صCيرھا قفCًرا بلقًعCا، شCعر بCاقتراب المنصCور، فانسCحبُطلَْيِطَلةوHية فى قد أثخن 
مرة أخرى، وزحCف بھا وخر(  ُطلَْيِطَلةبسائط فى فعاث ؛ العام التاليفى ر الرجعة ه كر( ولكن( 
حيCث  ُطلَْيِطَلCةا.فطCس لى حCول دون معاونCة بنCمد على بطليوس، وبھذا استطاع أن يُ تعالم

معاونCة القCادر  »المCؤتمن«ھCود ى م يستطع أمير سرقسCطة مCن بنCالنون، ولى القادر بن ذ
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جھCاد فCى ، وھCو النصCارىمعاونة قوية خشية أن تقع سرقسطة ذاتھا فريسة HبCن عبCاد أو 
CCد أرجCCتمر( ضCCلونة، واسCCد ون وبرشCCو يفسCCا، وألفونسCCرب أعواًمCCى ت الحCCد ف�CCلِمابCCينلُمْس 

  . ن حولھا فساًداومَ » ُطلَْيِطَلة«
يCار آوالعشCرين مCن  الخCامس -ھCـ 478 سCنةوالعشCرين مCن المحCرم  السابعفى و
ودخلCCت » عاصCمة القCCوط القديمCة« ُطَلْيِطَلCCةيCدخل  نم اسCCتطاع أ1085 سCنة» مCايو«

ون ث�ثمائة واثنين وسCبعين لُمْسِلمبذلك إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمھا ا ُطَلْيِطَلة
الحCين، وأصCبحت بCذلك عاصCمة مCن ذلCك  ا، واتخذھا ملCك قشCتالة حاضCرة ملكCهعامً 
  . النصرانية اإسباني

  . )1(بلنسيةفى  لتستمر(  ُطَلْيِطَلةفى النون ى ذ دولةوھكذا انتھت 
فCCى السCCاحة ا�س�CCمية  مختلCCفًرا عميًقCCا علCCى تCCأث]  ْيِطَلCCةُطَل  سCCقوطون بلُمْسCCلِمر اتCCأث( 
يض علCى الجھCاد، والتحCذير اسCتثارة الھمCم والتحCرفCى رت قريحة الشعراء ، وتفج( ا.َْنَدلُس
المشCھور بCابن عسCال ى ذلك قول عبد F بن فCرج اليحصCبفى م الخطر، ومما قيل من تفاق
  : الطليطلي

  مطيCCتكمأنCCدلس حثCCوا يCCا أھCCل 
  

  المقCCCCام بھCCCCا إH مCCCCن الغلCCCCط فمCCCCا  
  

  الثوب ينسل من أطرافه وأرى 
  

  ثوب الجزيCرة منسCوHً مCن الوسCط  
  

  ونحCCCCن بCCCCين عCCCCدو H يفارقنCCCCا
  

  )2(سفطفى  تكيف الحياة مع الحيا  

  
  : ومن ذلك أيًضا

  وا المعار فمCايا أھل أندلس رد] 
  

  العCCرف عاريCCة إلCCى مCCرداتفCCى   
  

  ألCCم تCCروا بيCCدق الكفCCار فرزنCCه
  

  )3(ا آخCر ا.بيCات شCھماتوشاھن  
  
ةلقد كانت روما تقف بكل ما تملك من  معنوية وماديCة خلCف ألفونسCو وجنCوده  ُقو(

صفة الحروب الصليبية المقدسCة  ينلُمْسِلما، وأسبغوا على قتال ينلُمْسِلماللقضاء على 
  . توجيھھافى وأصبح البابوات لھم دور 
Cى نCدما رأاد على فعلته خصوًصا عوندم المعتمد بن عب(   ضCمE فCى ع ألفونسCو يتوس(

عنCدما  ينلُمْسCِلماالCدائرة عليCه قادمCة، واجتمCع أمCراء إن إليCه، وأيقCن  ينلُمْسِلماممالك 
فاتحدوا .ول مرة واجتمعت كلمتھم علCى أن  ،أعينھم م�ً أماماث سقوطالشبح إن رأوا 

لرد عدوانه، فقد اتفقت  فىة H تكُمْجَتَمعوإذا كانت قواتھم ، يضعوا حًدا لفتوح ألفونسو
Cتنجاد بCسHى اCى  المرابطينكلمتھم علCى فCتدعائھم إلCة واسCَدلُسإفريقيCا.َْنCا بCإن ، علًم

يوسف بن تاشفين،  المغرب كِ ِل الفرنج بإظھار مواHتھم لمَ  بُ كانت ترھِ  ا.َْنَدلُسملوك 
، عليھCا إلCى دولتCه وقضCائهِدَول  اlفاق لما حققه من ضCمE فى وكان له شھرة تطايرت 

، المعCارك ضCربات بالسCيوف تقCد الفCارسفCى  ينالُمَلث(م.بطال ن أالن(اس واشتھر بين 
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  . )1(قلوب المنتدبين لقتالھمفى وطعنات تنظم الكلى، فكان لھم بذلك ناموس ورعب 

 ** *  
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  الثاني المبحث
  النصارى ةقوو سا.ندلفى  ينملمسلاضعف  أسباب

 ًHمية :أو�CCدة ا�سCCعف العقيCCض، CC   وھCCذا السCCبب ى انواHنحCCراف عCCن المCCنھج الرب(
  . ھو ا.ساس

 ا.َْنَدلُستاريخ ن أحيث نجد  ؛والتحالف معھم، والثقة بھم، النصارىمواHة : اثانيً 
إلCى أن بلCغ ذروة رھيبCة واضCطرب بسCبب ذلCك مفھCوم  النصارىمليء بالتحالف مع 
  . كادت تندثرى ھذه المعانF، بل فى F والبغض فى  بE الوHء والبراء، والحُ 

، هبھا سخطُ  أن يحل( ف�ُبد( ، هوتنحرف عن طريقِ  ،ھاربE  حين تخالف أمرَ  ا.مةإن 
̀�$%- 1:قال تعCالى. هنقمتِ  أسباب وتستوفى �_ �5>F�?�+ -$>A�g:;- ���A8�- -$>Ag:6�; �# -��?�4@ ���A8�- ��B3��0 ���

-��;$>0 ���A8�- ���4 �%,����$ �p!?4��34 5�6�?>� �!9 �=- -�>�:;-�$ ����	��$�0 ���8N>F��-�$ �5>F
�,�T �4 �s��6F��-C ]57:المائدة[ .  

��q  1: وقوله عز( وجل( ��V �����N�� ��4�$ �p!?4������- �$�+ �4 ����	��$�0 ���!����F��- ����?4������- Ag:6�� �#
� b=- ��4 �M�	�
�� k���i�wC ]28:آل عمران[ .  

�4�� /��+: -=� $������U��� $������  1: قولCه تعCالىو ��$3+-���� !�J��- !R���	��-�$ b=�!� ����?4���� �%4���T �.!l�; �#
�5�_�����@ -��7���C ]22:المجادلة[ .  

 F ولCCان رسCCد أبCCق × وقCCةطريCCى  ا.مCCالفCCراء، فقCCء والبHوCCَرى « :الCCُق ُعCCأَوَث
  . )F«)1فى F، والبغض فى F، والحب] فى F، والمعاداة فى �يمان المواHة ا

CCا فقCCد آذانتCCه ى َمCCن عCCادى لCC«: -عCCز( وجCCل( -فيمCCا يرويCCه عCCن ربCCه × ويقCCول  ولًيّ
  . )2(»بالحرب

ًرا  نبيھا وتخالفه، ف�ُبCد( أن ُتCرى فيھCا  سنةكتاب ربEھا وفى فإذا كان ھذا كله ُمسط(
  . H تتغير وH تتبدلى  التF سنة

اد يذھب إلى ملك قشتالة ويطلب منه الصلح ويدفع له مالمعتن أفحين تجد  د بن َعب(
واستئصCالھم، أمCا كCان ا.فضCل لCه أن  الطوائCفحCرب أمCراء فCى المال، نCراه جاھCًدا 

ذلCCك مصCCلحة لCCه ولھCCم ولjَْنCCَدلُس عامCCة، فCCى و ؛الطوائCCفيتحCCد مCCع إخوانCCه أمCCراء 
  . )3(من الشوك العنبى م وأھله، ولكن(ك H تجنول{س�

ام الُمْسِلِمين استوزروا وزراء إن بل ضعف مفھوُم الوHء والبراء حتى  بعض ُحك(
  . )4( !!ا�س�م، فھل يؤمن الذئب على الغنم دولةنصارى ويھود يصرفون أمور 

لتCرف وعCدم الشCھوات والركCون إلCى الدعCة وافى اHنغماس  الثالثالسبب : اـثالثً 
غالبة قاھرة ى تركن إلى الدعة والترف واللھو، وھى الت ا.مةإن للجھاد،  ا.مةإعداد 

                                
  ). 4/286ج(مسنده  فىأخرجه أحمد ) 1(
  ). 6501رقم  38(البخاري، فتح الباري، كتاب الرقاق، باب ) 2(
  . عبد الرحمن الحجي. د، )390(تاريخ ا.ندلس، ص : انظر ) 3(
  ). 93(مصرع غرناطة، ص ) 3(    ). 24(ناصر العمر، ص . د: ا.ندلس سقوط) 4(
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اللھCCو والدعCCة فCCى يجCب أن ُتعCCد غيCCر مسCCتحقة للريCادة والقيCCادة، فمCCا بالCCك بأمCة تغCCرق 
CCرف، وھCCدرى والتCCت H ا، أم ىCCنھا واجتاحھCCر حصCCد كسCCدو قCCان العCCهإن كCCزال  أنCCي H

  . !ينتظر تلك اللحظات؟
ى العCCرب ُھزمCCوا عنCCدما نسCCوا فضCCائلھم التCC«: كونCCديى يقCCول المCCؤرخ النصCCران

لCCCى الخفCCCة والمCCCرح، واHسترسCCCال إجCCاءوا بھCCCا، وأصCCCبحوا علCCCى قلCCCب متقلCCب يميCCCل 
  . )1(»بالشھوات
فCى أحضCان النعCيم، نCاموا فCى ا.َْنَدلُسيين ألقوا بأنفسCھم إن « :رأوا المؤرخينإن 

ا.ھCواء مCن ألCوان ى ياة العابثة والمجون، وما يرضCظل ظليل من الغنى الواسع والح
الترف الفCاجر، فCذھبت أخ�قھCم كمCا ماتCت فCيھم حميCة آبCائھم البواسCل، وغCدا التھتCك 

المجCCون، واھتمCCام النسCCاء بمظCCاھر التبCCرج والزينCCة بالCCذھب فCCى والخ�عCCة وا�غCCراق 
CCى وال�لCCمح�ل التCCضHام اCCزات أيCCرز المميCCن أبCCھواى ِمCCتناموا للشCCھرات اسCCت والس

إلى ھذا الدرك من اHنح�ل والميوعة ى شعًبا يھوإن الشاديات، وى الماجنة، والجوار
  . )H«)2 يستطيع أن يصُمد رجاله لحرب أو جھاد

العبCور فCى دخل الُمْسCلُِمون ا.َْنCَدلُس وأصCبحوا سCاداتھا عنCدما كCان نشCيد طCارق 
ال عبد الCرحمن الCداخل عنCدما ُقCدم وبقوا فيھا زمًنا، حين كان يحكمھا أمث» F أكبر«

  . )H«)3 ما ينقصهى عقلفى محتاج لما يزيد ى إنE «: قالفإليه الخمر ليشرب 
كانCت غيCرة «: عن الفCاتحين ا.وائCل لjَْنCَدلُسى يقول الدكتور عبد الرحمن الحج

Cالنفس وھCدوه بCمھم، ف�Cء المجاھدين شديدة على إسHو ى ھؤCة، فھCه رخيصCدھم لCعن
CCن ى أغلCCاتھممCCربت نفو، حيCCأشCCع سCCورھم وربيCCرھم ونCCورھم وفكCCدا تصCCه، غCC ھم ُحب(

  . )4(»حياتھم
  : نشيد أحفاد الفاتحين الُمْسِلِمين عندما كانى وضاعت ممالك ا.َْنَدلُس من يد

  ووزن العCCCCود وھCCCCات القCCCCدحا 
  

  راقCCCت الخمCCCرة والCCCورد صCCCحا 
  

ائھم بثيCCاب ھCCـ خCCرج أھلھCCا للق456CCلغزوھCCا عCCام  بلنسCCيةوعنCCدما قصCCد ا�فCCرنج 
  : قال فيھا الشاعر أبو إسحاق بن معليى الزينة؛ فكانت وقعة بطرنة الت

  لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم
 

  الحريCCCCCر علCCCCCيكم ألواًنCCCCCا لَ َلCCCCCحُ  
 

  مCCا كCCان أقCCبحھم وأحسCCنكم بھCCا
  

  )5(لCCو لCCم يكCCن ببطرنCCة مCCا كانCCا 
  

Cام ا.َْنَدلُس وسلب كثير من ديCارھم لمCا تنCافى ضعف الُمْسلُِمون  فس الCوHة والُحك(
  . إسعاد زوجاتھم وجواريھم بالباطل من أجل

CCاد أن : وإليCCك مCCا فعلCCه الُمْعَتِمCCد مCCع إحCCدى زوجاتCCه اشCCتھت زوجCCة الُمْعَتِمCCد بCCن َعب(
اد أن ينشر المسCك علCى الكCافور  ،الطين وتحمل القربى فى تمش فأمر الُمْعَتِمد بن َعب(

  !!وتخوض فيھا تحقيًقا لشھواتھاوالزعفران وتحمل قرًبا من طيب المسك 
                                

  

  ). 27(ا.ندلس، ص  سقوط) 5(          ). 120(، ص المصدر السابق )2(
  

    ). 211(تاريخ ا.ندلس، ص : انظر) 4(
  ). 122(النصر والھزيمة، ص : انظر) 5(
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فCCى ولكCCن F المعCCز المCCذل أراد أن تنقلCCب ا.مCCور علCCى الُمْعَتِمCCد، فيؤخCCذ أسCCيًرا 
  : ذلك يقول الُمْعَتِمد وھو شاعر مجيدفى أغمات وتبقى بناته يغزلن للن(اس يتكسبن، و

 دفيمCCCCCا مضCCCCCى كنCCCCCت با.عيCCCCCا
  مسروًرا 

  أغمات مأسوًرافى فساءك العيد  
 

  ا.طمCار جائعCةفCى اتCك ترى بن
 

 Cاس مCًرا ايغزلن للنCن قطميCيملك  
  

  بCCCرزن نحCCCوك للتسCCCليم خاشCCCعة
  

  أبصCCCارھن حسCCCيرات مكاسCCCيرا  
 

  الطCين وا.قCدام حافيCةفى يطأن 
  

  ھCCCا لCCCم تطCCCأ مسCCCًكا وكCCCافوًراكأن(  
  

  بCه  ر] َسCلCك يُ مُ فى ن بات بعدك مَ 
 

  )1(فإنمCCا بCCات بCCا.ح�م مغCCروًرا 
  

إذا تبCايعتم بالعينCة، وأخCذتم «: جوامCع الكلCم إذ يقCولى ؤتالمC، ×وصدق الحبييب 
أذناب البقر، ورضيتم بCالزرع، وتCركتم الجھCاد، سCل(ط F علCيكم ُذH ،ًH ينزعCه عCنكم 

  . )2(»حتى ترجعوا إلى دينكم
  : الطوائفا.موية وبداية عھد  الخ�فةإلغاء  :ارابعً 
ونشأ على أثر ، ا.موية الخ�فةلُس بزوال ا.َْندَ ى فى بداية اHنھيار الفعلن أHشك( 

 ا.مCةفأصCبحت  اواحدة وخليفتھم واحدً  ا.مةذلك عھد السنوات الصعاب، كانت كلمة 
  : كما قال الشاعر
  أرض أَْنCَدلُسى فCى مما يزھدن

 
  دـماء معتمCCCد فيھCCCا ومعتضCCCــCCCـأس 

  
  غير موضعھافى ألقاب مملكة 

  
انتفاًخCCCCCا صCCCCCولة ى يحكCCCCC كCCCCCالھر(  

  )3(ا.سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد

  : وكما قال اlخر
  قCCCCوا شCCCCCيًعا فكCCCCل محلCCCCCةوتفر( 
  

  فيھCCCCا أميCCCCر المCCCCؤمنين ومنبCCCCر 
  

ام ا.َْنَدلُس أھ�ً لقيادة  عمومھم، واسمع إلى ابCن حCزم وھCو فى  ا.مةولم يكن ُحك(
ام عبادة الصلبان تمشية أمورھم لبادروا فى ن أوF لو علموا «: يقول عن ھؤHء الُحك(
فيمكنCCونھم مCCن حCCرب الُمْسCCِلِمين، لعCCن F  النصCCارىيسCCتمدون إليھCCا، فCCنحن نCCراھم 

  . )4(»جميعھم وسلط عليھم سيًفا من سيوفه
CCرحمن الحجCCد الCCدكتور عبCCول الCCامى ويقCC فCCى وھكCCذا وجCCدت «: عCCن ھCCؤHء الُحك(

ا.َْنَدلُس أوضاع يحكمھا أمراء اتصف عدد منھم بصفات ا.ثرة والغدر، ھانCت لCديھم 
ُتركت دون مصالحھم الذاتية، باعوا أمتھم للعCدو المتCربص ثمًنCا ، وا.مةمعه مصالح 

ى من الضياع بقCدر مCا ضCيعوا مCن الحCظ الُخلقC ا.مةلطة، ولقد أصاب الس] فى لبقائھم 

                                
  ). 274-4/273ج(نفح الطيب، ) 1(
  ). م54/ ، ت 56باب (و داود، كتاب البيوع، بأخرجه أ) 2(
  ). 31(ا.ندلس، ص  سقوط) 3(
  ). 325(عبد الرحمن الحجي، ص . التاريخ ا.ندلسي، د) 4(
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 بCCه كانCCت ا.َْنCCَدلُسالCCذى لحنيCCف، المسCCلم، انحCCرف ھCCؤHء المسCCئولون عCCن الCCنھج ا
  . »وحضارته
  : ينوالتفرق بين المسلم اHخت�ف: اخامسً 

ق سCمة مCن سCمات عصCر ملCوك  ، وكCان بعضCھم الطوائCفكان اHخت�ف والت(فر]
عھCوًدا وأح�ًفCا ضCد إخCوانھم  النصCارىعلى إخوانه ويعقدون مCع  النصارىى يستعد
العقيدة، وِمن أجل شCھوة سCلطة ُتCراق علCى أرض ا.َْنCَدلُس دمCاء المصCلين، حتCى فى 

   :واصًفا حال الُمْسِلِمين مرابطقال ابن ال
دٌ    مCCا بCCال شCCمل الُمْسCCِلِمين مبCCد(

 
  فيھCCCا وشCCCمل الضCCCد غيCCCر مبCCCCدد 

  
  مCCCCاذا اعتCCCCذاركم غCCCCًدا لنبCCCCيكم

 
CCCد    وطريCCCق ھCCCذا الغCCCدر غيCCCر ُممھ(

  
طتم  تCCCيفCCCى إْن قCCCال ِلCCCَم فCCCر(   أُم(

 
  وتركتمCCCCCCوھم للعCCCCCCدو المعتCCCCCCدي 

  
  العقوبCCة لCCم ُتَخCCفإن تCCا@ لCCو 

 
  )1(لكفى الحيا من وجه ذاك السCيدِ  

 
وقفCوا جامCدين H  الطوائفبعض ملوك إن َلْيِطَلة كان من العجيب ولما سقطت طُ 

ًنCا وغفلCة وتفاھCة، بن ا.مر H يعنيھم فاغرين أفCواھھم جأوك، يتحركون لنجدة ُطَلْيِطَلة
أو ، طالًبCا عونCه النصCارىعلCى أعتCاب ألفونسCو ملCك ى عCدًدا مCنھم كCان يرتمCإن بل 

ق عCن أن ُمسCِلمة، تغCافلوا عارًضا له الخضوع، بذلCة تأباھCا النفCوس ال EرCيف H وCألفونس  
رنا نCCزعتھم  بCCين ُطَلْيِطَلCCة وغيرھCCا مCCن القواعCCد ا.َْنَدلُسCCية، لكCCن العجCCب يCCزول إذا تCCذك(

  . )2(ا.نانية والعصبية
  : بعض العلماء عن القيام بواجبھمى تخل: اسادسً 
حھCا ومCCادة حيCاة علمائھCCا فھCم تاجھCا ومنارتھCCا وھCم روفCى  ا.مCCةحيCاة ن أHشCك( 

انيين كان أمر  ا.مةفكلما كان علماء ، حياتھا فعCة فى  ا.مةرب( Eزة والرCو العCطريقه نح
انيCة وتثاقلCت نفوسCھم إلCى ا.رض  حرصCواو، والكرامة، وكل(ما ابتعد العلماء عCن الرب(

  . الضعف والجھالة ا.مةفى ، ودب( ا.مةخبا نور ، على مصالحھم الذاتية
 ب اHجتيCCاح النصCCرانيE المCCت�طم،ا.َْنCCَدلُس بسCCبفCCى تغCCرق  ا.مCCةفحCCين كانCCت «

وفروعCه ونسCوا وتناسCوا ى مذھبانصرف عدد من العلماء إلى العناية المبالغة بالفقه ال
  . )3(»وآHمھا ا.مة واقع

F هCCزم رحمCCن حCCيھم ابCCال فCCن قCCم ممCCء ھHؤCCض ھCCاق «: وبعCC نCCك الفُس( وH يغر(
ون جلود الضأن على قلوب السباع، الُمزيEنون .ھل الشرE والمنتسبون إلى الفقه، ال�بس

  . )4(»شرھم، الناصرون لھم على فسقھم
انيين الذين قCاموا بجمCع شCتات  وبCذلوا ، الممCزق ا.مCةوH ننسى دور العلماء الرب(

                                
  ). 33(ناصر العمر ص . دلس، دا.ن سقوط) 1(
  ). 34(ص  المصدر السابق،) 2(
  ). 35(ص المصدر السابق،  )3(
  ). 3/173ج(مجموع رسائل ابن حزم ) 4(
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CCد بCن حCCزم، وأبCى الوليCد البCCاجي، وأبCى ذلCك مCCن أمثCال أبCCفCCى وسCعھم  إسCCحاق ى ُمَحم(
  . F وبركاته ةعليھم رحم وغيرھم،ى ا�لبير

  : العلماء لنصح الطوائفعدم سماع ملوك : اسابعً 
أبو ى لقد بذل مجموعة من العلماء جھًدا مشكوًرا لتوحيد صفوف الُمْسِلِمين وتصد( 

فرفCع صCوته «لھCذه المھمCة بنفسCه بعCد عودتCه مCن المشCرق ا�س�Cمي، ى الوليد الباج
، فقام مقام سبابا.رة لصلة ما انبت من تلك بين ملوك أھل الجزيى باHحتساب، ومش

CCه نفCCخ  CCه لCCم يصCCادف أسCCماًعا واعيCCة، .ن( خCCرة، عظCCام نفCCى مCCؤمن آل فرعCCون، ولكن(
ظCاھر أمCCره لقيCCه فCCى ُكل(مCCا وفCد علCCى ملCCك مCنھم  أنCهرة، َبْيCCَد ثCCوعطCف علCCى أط�Cل دا

بCCاطن يسCCتجھل نزعتCCه فCCى التنCCافس والتقريCCب، وھCCو فCCى بالترحيCCب، وأجCCزل حظCCه 
Cه  -رحمCه F -ويستثقل طلعته، وما كان أفطن الفقيCه  بCأمورھم وأعلمCه بتCدبيرھم، لكن(
  )1(»كان يرجو حاHً تثوب، ومذنًبا يتوب

ام ا.َْنَدلُس أھ�ً لقيادة  ، ولCم تCنفعھم نصCائح العلمCاء حتCى حل(Cت ا.مCةولم يكن ُحك(
  . ُطَلْيِطَلة سقوطى بھم مصيبة وكارثة أH وھ

  : طاتھمومخط النصارىمرات مؤت: اثامنً 
وِمن َثم(  الطوائفأن يضعوا برامج ُمحكمة للقضاء على ملوك  النصارىاستطاع 

أشCرف الCذى  النصCارىوكCان مCن أكبCر المجCرمين مCن ملCوك  ،على الُمْسِلِمين عموًما
َطات وسھر على تنفيذھا فرنا   . و ملك قشتالةندعلى ھذه الُمَخط(

   :النصارىوحدة كلمة : اتاسعً 
ق والشCتات، كCان فCى كCان الُمْسCلُِمون الCذى الوقت فى  فCر] ا.َْنCَدلُس يعCانون مCن الت(
  . ا.َْنَدلُسفى مواجھة أمة ا�س�م فى  وحدة كلمة وتراص صفًّ فى  النصارى
  : ونقضھم للعھود النصارى غدر: اعاشرً 
اد الصليب مح�Cً للعھCود وأھ�Cً للوفCاء إH النصارىلم يكن  ليCل النCادر؛ الق فCي ُعب(

  . )2(تحكم وفاءھم ونقضھمى التى وھ، فھم تبع لمصالحھم وأھوائھم
 ����������?���  1:قCال تعCالى�!� -$��t�>V �:��4 ��Z�/ -��2�?�� �5�B�T��Q	4 ��7�A�J�0 G����Y�7 �:7!9 -�>���T ���A8�- ��4�$

���- !R���� k��!9 ����e�W�,��-�$ �*�$-�.����- �5�B�?�	��������?�Y�� -��7��� ���!� a=- �5�B>z�,�?�� �����U�$ f�4��	C ]14:المائدة[ .  

ر  ا.َْنCCَدلُس تاريًخCCا مليًئCCا بالCCدماء وھتCCك ا.عCCراض، وقتCCل فCCى  النصCCارىلقCCد سCCط(
  . النساءى النفوس وسب

1: قCال تعCالى� ����,>T���� �# k- �5�_ �qz��$>0�$ (f:4V �#�$ �#!9 L�4���4��$�.�6������C ]ةCال . ]14:التوبCوق

1�5�B�68:تعالى4 �[!,:6�; k:6�/ G����Y:?�- �#�$ �+��B�	��- �q?�� k�c���; �����$C]12:البقرة[ .  

Cة مCن  لحربھم للُمْسCِلِمين فمارسCوا كCفى  النصارىلقد استمات  ا.سCاليب المعوج(
  . أجل تحقيق أھدافھم الشيطانية

                                
  ). 95(، ص الثانيالشنتريني، القسم ، محاسن أھل الجزيرةفى الذخيرة ) 1(
  ). 40(ا.ندلس، ص  سقوط) 2(
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  : ن يحتاج إلى نصرةعن نصرة م التخاذل: عشرى الحاد
لCCة كCCأن(ھم لCCم يسCCمعوا قCCول فCCى × لقCCد كانCCت أحاديCCث الرسCCول  تلCCك المرحلCCة ُمعط(

 F ولCCلمه« :×رسCCيس Hه وCCيظلم H لمCCو المسCCلم أخCCه ، )1(»المسCCؤمن « :×وقولCCالم
  . )2(»للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا

فCى ة، وإليCك مCا حCدث عCن نصCرة َمCن يسCتحق النصCر الطوائفلقد تخاذل ملوك 
CCرحمن الحجCCد الCCدكتور عبCCول الCCة، يقCCن ى ُطَلْيِطَلCCقوطعCCام  سCC ُطَلْيِطَلCCة وموقCCف ُحك(

CCل علCCى F «: الطوائCCف Eب بالُمَتَوكCCس الملقCCد ا.فطCC قCCام حCCاكم بطليCCوس عمCCر بCCن ُمَحم(
Cُة ملCوك ى لCو أد( ى محنتھCا، التCفCى ببعض واجبه تجCاه ُطَلْيِطَلCة  مCا يجCب  الطوائCفبقي(

HقCCت ھCCذا المصCCير، ولَحَمْوھCCا وَحمCCوا أنفسCCھم، كCCان بعضCCھم H ھCCم لCCه إH لمCCا علCCيھم 
ى ا.َْنCَدلُس وجCدت لمنفعتCه وليتربCع علCى كرسCن أوكC، تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته

  . )3(»حكم، مھما كان قصير العمر ذليل المكان مھزوز القواعد
ت إلى الحالة الى الت سبابا.فھذه مجموعة من  آلت إليھCا ا.َْنCَدلُس، ى تعيسة التأد(

ابتعادھCCا عCCن مCCنھج ربھCCا وضCCياع  ا.مCCةخCCذHن فCCى  سCCبابا.مCCن أعظCCم ن أى وعنCCد
Cى لذسبيل F، وفى عقيدتھا وتربيتھا على الترف والدعة، وترك الجھاد  لك عندما ترب(

ة دينCه وفقھم F �قام، سنةومنھج أھل ال، سبيل Fفى الجھاد ى ون على معانمرابطال
ينفى نبيه ونصرة إخوانھم  سنةوإعزاز  Eالد .  
عCزة ومنعCة فCى  ا.مCةا.َْنَدلُس بقيت فى جد فلما وُ  ،الجھاد من أعظم الدروسإن 

مطمًعCCا لكCCل جبCCار عنيCCد أو متكبCCر H يCCؤمن بيCCوم  ا.مCCةقCCد أصCCبحت وَمَھاَبCCة، ولمCCا ُف 
CC« :×قCCال رسCCول F . الحسCCاب �ة وذروة سCCنامه رأُس ا.مCCر ا�س�CCم وعمCCوده الص(
  . )5(»سبيل F أو روحة خير من الدنيا وما فيھافى لغدوةٌ « :×وقال . )4(»الجھاد

 * * *
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  الثالثث المبح
  المرابطين دولةزمن ظھور فى العالم 

Cر ومعCالم فى كانت أوروبا يتحكم فيھا ا�قطاعيون  حالة ھمجية بعيدة عن التحض]
  . الحضارة والمدنية
أ عند قيام ى ا�س�موكان العالم  فCى  الطوائف، فظھر ملوك المرابطين دولةُمجز(

CCن بنCCراق مCCُروا العCC Eجقة أن ُيطھ�CCتطاع السCCَدلُس، واسCCد ا.َْن�CCى بCCديون هبويCCوالعبي ،
CCاد  فCCى ا.وسCCط، والمعCCز بCCن بCCاديس وأحفCCاده  المغCCربفCCى حكمCCوا مصCCر، وبنCCو َحم(

  . المھدية
جCزء مCن «إفريقيCة ى شاسعة من شCمال ون وشملت دولتھم أجزاءمرابطوتوسع ال

حتCى نھCر النيجCر  الصCحراءفCى ، وضCربت جCذورھا »المغCربفCى الجزائر والريف 
  . تلك ا.ماكن البعيدةفى والسنغال، فرفعوا راية ا�س�م 
ظCروف سياسCية حرجCة وصCعبة قاسCية حيCث أمCُر ى فCى وكCان المشCرق ا�س�Cم

ضٌ ، بغCداد مھتCزفCى  الخ�فة شCيًئا  الخ�فCةللخطCر، وH يملCك مCن أمCر  والخليفCة ُمَعCر(
َم فيه البويھيون، ومCن بعCدھم الس�Cجقة Cا العبيCدي]ون ، وإن(ما ھو رمز تحك( مصCر فCى أم(

غايCCة فCCى فكCCان أمCCر الُمْسCCِلِمين ، فتحCCالفوا مCCع ا�فCCرنج مCCن أجCCل مصCCالحھم وأطمCCاعھم
ين محمCCود وص�CCح ا EدCCور الCCرق نCCل المشCCھ. F ي(ضCCى قCCورة حتCCوبالخطCCين ا.ي EدCCى ل

ھCذه فCى والعبيCديين ودحCرھم، و النصCارىالقضCاء علCى فCى اللCذين قامCا بCدور عظCيم 
 المCCرابطين دولCCةالظCCروف الصCCعبة والعصCCيبة أرادت حكمCCة F وقدرتCCه أن تخCCرج 

ني(ة لتكون سًدا منيًعا ضد أطماع  ى الشCمال ا�فريقCى ا.َْنَدلُس، ولتحمفى  النصارىالس]
  . إنه تدبير العزيز العليم ،عھممن غاراتھم وأطما

وجنCودھم بالCدفاع والCذود عCن ا�س�Cم والُمْسCِلِمين  المCرابطينلقد أكرم F تعالى 
  . H تقدر بثمنى وعن أعراضھم وأموالھم وعقائدھم الت

  فCCCى عصCCCيب ورفCCCع F بھCCCم لCCCواء ا�س�CCCم  زمCCCنفCCCى بھCCCم  ا.مCCCةF  وأعCCCز( 
  . وا.َْنَدلُس المغرب

ين مCن ظلCم فCى بجھCودھم الجھاديCة أن ينقCذوا إخCوانھم واستطاعوا  EدCارىالCالنص 
وھم ھزائم عسCكرية أصCبحت نبراًسCا لjمCة علCى مCرE العصCور دوحقدھم الدفين، ويكب

  . ومرE الدھور
 ًHو التوسعيةــِمين وأطماع ألفونسعلى المسل النصارىتكالب : أو :  
وعمCل علCى توحيCد  ،كCل شCيء ممكCنن أُطَلْيِطَلة بيد ألفونسCو، بCدا لCه  سقوطبعد 
قCدرتھم ن أا.َْنCَدلُس، معتقCدين فCى ا�س�Cم  دولCة، واتفقوا على سCحق النصارىجھود 

  . تكفيھم .داء ھذا المھمة المقدسة لديھم
نCوا جيًشCا ضCCخًما النصCارىوتCرك  Cدت مCCدنھم، وكو( Cة، وتوح( اخِلي( ، خصCCوماتھم الد(
إشCبيلية، وأحرقCوا ى ووصCلوا إلCى ضCواحا.فطCس، ى مCن بنC» قورية«واحتلوا مدينة
وسارت فرقة مCن الفرسCان إلCى شCذونة، ثCم اخترقCت جزيCرة طريCف ، قراھا وحقولھا

بمعاونCCة جنCCد مCCن ا.رجCCونيين  -قCCرب مضCCيق جبCCل طCCارق، كمCCا حاصCCر القشCCتاليون
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قلعCة َسْرقُْسCCَطة الحصCCينة  -تحCت قيادتCCه السCCادسوضCعھم ألفونسCCو  ينالCCذوالقطلCونيين 
حتًمCا، وتصCبح الشCواطئ  النصCارىيCد فCى » ابCرة«ھا منطقة ا.بير وطسقيضع ى الت

ا�سبانية المطل(ُة على البحر ا.بيض المتوسط عرضة لغاراتھم، يقول المؤرخ يوسف 
ھم فى  النصارىوأثخن «: أشباخ وHية َسْرقُْسَطة كلھCا بالنCار والسCيف، ولCم يكCن يCرد]
ين، كمCا يعتقCدون، ولكCن م ما دام ا.مرى اعتبار إنسانى الحرب أفى  EدCداء الCتعلًقا بأع

الحصون ا�س�مي(ة قCاومتھم مقاومCة شCديدة، وتلقCى المCؤتمن بCن ھCود وعCًدا لوصCول 
شCCددوا  النصCCارىن أجنCCوب الجزيCCرة، َبْيCCَد فCCى المCCدد السCCريع مCCن إخوانCCه الُمْسCCِلِمين 

قل المنيCع، بعCد أن المع سقوطالُمْسلُِمون ى الضعط على َسْرقُْسَطة يوًما بعد يوم، وخش
، النصCارىحالCة يرثCى لھCا، فقCد كانCت حتًمCا دون قCوى فى أصبحت قواتھم وأحوالھم 

فCى المجاھCدة  المCرابطينفتطلعوا إلى عون من الخCارج، فاتجھCت أبصCارھم إلCى قCوة 
  . )1(»ا.قصى المغرب

CCبح ألفونسCه أ ووأصCCاورة لCCرى المجCCِلِمين الكبCك الُمْسCCى ممالCCغط علCين يضCCى اللع
ل بCن ا.فطCس صCاحب بطليCوس يطلCب ى لكتمم Eبطليوس وإشبيلية؛ فأرسل إلى الُمَتَوك

منCCه أن ُيسCCلEم إليCCه الق�CCع والحصCCون المجCCاورة لحCCدوده مCCع تأديCCة الجزيCCة، وضCCُعف 
الممالCك قCاب قوسCين أو  سCقوطمسلمو ا.َْنَدلُس أمام ھذه الضCربات المCاكرة، وأصCبح 

Cام الممالCك منغمسCين  اتھم وفسCادھم، يحCاربون أنفسCھم ويحCالفون أدنى، وظCل ُحك( بملCذ(
ون لھCCم الجزيCCة مقابCCل تCCركھم علCCى عروشCCھم التCC النصCCارى ى ضCCد إخCCوانھم، ويCCؤد]

لحمايCة  النصCارىالمرتزقCة مCن  الطوائCفتزعزعت أمام ضCرباتھم، واسCتخدم ملCوك 
Cفھم، فى أنفسھم بعد أن فقدوا ا.مل  شCعوبھم ورعايCاھم بسCبب ظلمھCم وجCورھم وتعس]

من التنافس والتدابر والتقاطع والتحاسCد والغيCرة مCا لCم  الطوائفجعل F بين أمراء و
F يد، وH نشأ فى فلم تصل لھم ، يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات

مCن ى بعCدما رأى ، لذلك انھارت الروح المعنوية للشعب ا.َْنَدلُس)2(على التعاضد عزم
حتى كاد ھذا الشعب الصابر يفقد القدرة على القتال بما كCان  ،لخيانةأمرائه التخاذل وا

امه من الضCرائب للتCنعم بCالعيش الرغيCد ودفCع الجزيCة للن(َصCاَرى، وأصCبح  يرھقه ُحك(
Cرانية ألفونسCبانيا النصCادس وبين حاكم ُمبتز� وعدو� متربٍص، فقد ارتقى عرش إسCالس 

وعCادت حCرب اHسCترداد  ،الجزيرة ا�يبريCة احت�لفى كان يرغب الذى بن فرديناند 
قوية على يده، وقد بCدأ أعمالCه الحربيCة بمدينCة ُطَلْيِطَلCة فحاصCرھا سCبع سCنوات حتCى 

ھا دوًيا ھائ�ً سقوطوقد أحدث ، ھـ478م مستھل صفر 1085يار آ 25فى سقطت بيده 
H يعرفCون  )3(محال من الضياع التCافى الغربي، وبات الُمْسلُِمون ى العالم ا�س�مفى 

، وأصCCبحت مملكCCة ووبCCدأوا بمغCCادرة المنCCاطق المتاخمCCة .لفونسCC، كيCCف يتصCCرفون
ُطَلْيِطَلة خالية من السكان الذين ھجروھCا إلCى بطليCوس ھرًبCا مCن اHضCطھاد وحفاًظCا 

يCده، فضCاعف غاراتCه علCى فCى أن زمCام ا.َْنCَدلُس أصCبح  وألفونسى على دينھم، ورأ
ل باللعين ى الُمُدن والقرى بين يد وتساقطت؛ جميع الب�د Eن الحقود وأرسل إلى الُمَتَوك

ا.فطCCس وصCCاحب بطليCCوس يطلCCب إليCCه تسCCليم بعCCض الحصCCون، والق�CCع المتاخمCCة 
Cل بشCجاعة ألحدوده مCع ت Eرد( الُمَتَوكCض، فCب إذا رفCر العواقCده بشCة، ويتوعCة الجزيCدي
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الCذى فھCم دقيCق للموقCف الحCرج ھCذه الرسCالة معCاٍن عميقCة وفCى ونبل معلًنا تحديCه، و
Cل  أصبح فيه الُمْسCِلُمون حيCث Eال الُمَتَوكCم ..«: قCو علCى أ –ولCوًدا ن أ -وألفونسCجن @

Cد ، أعز( بھم كلمة ا�س�م وأمCا . .وأعCزه علCى الكCافرين× وأظھCر بھCم ديCن نبينCا ُمَحم(
Cا وَھCو ى تعييرك للُمْسِلِمين فيمCة، ولCذنوب المركوبCوالھم فبالCن أحCع مCا مCت كلمتنCاتفق
وبCCا.مس كانCCت  ...مصCCاب أذقنCCاك كمCCا كCCان أبCCوك تتجَرعCCهى سCCائرنا مCCن ا.م�CCك أ

كانCCت تفCCد كCCل عCCام ى التCCقطيعCCة المنصCCور علCCى سCCلفك أھCCدى ابنتCCه إليCCه مCCع الCCذخائر 
  . )1(»عليه

CCل قاضCCيه العCCالم الفقيCCه أبCCا الوليCCد البCCاج Eل الُمَتَوكCCى حواى وأرسCCوف علCCليطCCر ض
لCم ى و إلى لمE الشعث وتوحيد الكلمة، ومدافعة العCدو، ولكCن مھمCة القاضCا.َْنَدلُس يدع

، وتخCاذل الشCعب فرضCت دولCةُتكلل بالنجاح .ن ضعف ا.مراء، وانھيار مقومCات ال
Cل إلCى ا.ميCر يوسCف بCن تاشCفين Eام استرضاء العدو، عندئٍذ كتب الُمَتَوك ، )2(على الُحك(

، دليلCCك -أيCCدك F-لمCCا كCCان نCCور الھCCدى «، )3(يصCCور لCCه محنCCة ا.َْنCCَدلُس ويستنصCCره
، كالص�ح معالمCك، ووقفCت علCى الجھCاد عزائمCفى وسبيل الخير سبيلك، ووضحت 

وصح( العلم بأن(ك لدعوة ا�س�م أعز] ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجCب أن 
ت طوائCف لما عضل الداء، وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من الب�ء، فقCد كانCى تستدع

العدو المطيف بأنحائھا عند إفراط تسل]طھا واعتدائھا وشدة كلفھCا واستشCرائھا ت�طCف 
Cرة، وتسترضCحتيال، وتستنزل با.موال، ويخرج لھا عن كل ذخيHرة، ى باCل خطيCبك

ان واHنقيCاد حتCى نفCذ المطCارف والCت�د، عCولم يزل دأبھا التشكك والعناد، ودأبھا ا�ذ
فCى لباطن النفاد، وأيقنCوا اlن بضCعف المCنن، وقويCت أطمCاعھم وأتى على الظاھر وا

سCنتھم أكCلE جھCة نCارھم، ورويCت مCن دمCاء الُمْسCِلِمين فCى افتتاح المدن، واضCطرمت 
وشفارھم، ومن أخطئ القتل منھم فإنما ھم بأيديھم أسارى وسCبايا، يمتحنCونھم بCأنواع 

أشرفوا على ما أملوه مCن التغلCب، المحن والب�يا، وقد ھموا بما أرادوه من التوثب، و
، ويظھCر علCى الشCركُ  ، ويغلب التوحيCدَ فيا F ويا للُمْسِلِمين أيسطو ھكذا بالحق ا�فكُ 
لمCا ى ، أH ناصCر لھCذا المھتضCم؟ أH حCاما�يمان الكفُر، وH يكشف ھذه البلية النصرُ 

Cة فإنھC استبيح من الحرم؟، وإنا @ على ما لحق عرشه من ثل، وعCزه مCن ذل، ا الرزي(
 –ليس مثلھا ب�ء، ومن قبل ھCذا مCا كنCت خاطبتCك ى ليس فيھا عزاء، والبلية التى الت

 F ك وَمCن  ،مدينة قورية أعادھا F وإن(ھا مؤيCدة للجزيCرة بCالخ�ءفى بالنازلة  –أعز(
خل(صCت فيھا من الُمْسِلِمين بالج�ء، ثم ما زال التخاذل يتزايCد، والتCدابر يتسCاند حتCى ت

لت  يد العCدو مدينCة سCرية، وعليھCا قلعCة تجCاوزت فى القضية وتضاعفت البلية وتحص(
  . الحصانة واHمتناعفى حد الق�ع 
ا.رض ى فCى من المدينة كنقطة دائرية تدركھا من جميCع نواحيھCا، ويسCتوى وھ

بھا قاصيھا ودانيھا، وما ھو إH نفس خافت وزمر داھق اسCتولى عليھCا عCدو مشCترك 
وتتCداركھا ركباًنCا ورجCاHً، وتنفCروا ، طاغية منافق، إن لم تبادروا بجماعتكم عجCاHً و

كتاب F فإن(كم له أتلCى، وH بمCا فى نحوھا خفاًفا وثقاHً، وما أحضكم على الجھاد بما 
إليكم ھذا يحمله الشيخ الفقيCه ى إنكم إلى معرفته أھدى، وكتابف× حديث رسول F فى 
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ل Eحھا، الواعظ يفصC Eهھا ويشُرحھا، ومشتمل على نكتة وھو يبينھا ويوضCه  فإنCا توجCلم
لCت علCى بيانCه   ثقCت بفصCاحة وو، نحوك احتساًبا، وتكلف المشقة إليك طالًبا ثواًبCا، عو(

�م، لسانه   . )1(»والس(
  : ادألفونسو والمعتمد بن عب: اثانيً 

اد  خوانCه اھد مCع ألفونسCو ضCد إحيث تع؛ أخطاء كثيرةفى لقد وقع الُمْعَتِمد بن َعب(
إن أخCCذ ممالCCك ممCCن حولCCه إH( ب وُطَلْيِطَلCCة مقابCCل أن يسCCمح لCCه ألفونسCCفCCى الُمْسCCِلِمين 
أن يجCCد مبCCرًرا  وH عھCCود لھCCم وH مواثيCCق، فCCأراد ألفونسCC -كمCCا علمCCت  - النصCCارى

واحCت�ل قرطبCة، فطلCب مCن الُمْعَتِمCد حصCوًنا وقCرى ، لضرب الحصار علCى إشCبيلية
ى مع الُمْعَتِمد أنواًعا من ا�ذHل والتجن وومارس ألفونس، ت أحب] إليه من تسليمھاالمو

CCوره ويلغCCن طCCد عCCرج الُمْعَتِمCCى لتخCCد ألفونسCCرفين ويجCCين الطCCة بCCة الھزيلCCتفاقيHوا 
ر أفعاله اHنتقامية والوحشية النصارىو Eما يبر .  

جCامع قرطبCة فCى أن تلCد من الُمْعَتِمد أن يسمح لزوجتCه القمطجيCة  وفطلب ألفونس
كCان موقCCع كنيسCة قرطبCة القديمCCة، ى الطCرف الغربCن بنCاًء علCى نصCيحة ا.سCCاقفة، .

وسCCأله أن تنCCزل بCCالزھراء مدينCCة الخليفCCة الناصCCر، لتكCCون وHدتھCCا بCCين طيCCب نسCCيم 
وأرسل إليCه بعثCة مCن خمسCمائة فCارس  ،)2(الزھراء وفضيلة موضع الكنيسة المزعوم

ن ساليب .خCذ الجزيCة، وتجCرأ السCفير وقCل( أدبCه إن كCان لCه أدب، ابى برئاسة اليھود
بسيًطا ى H تعتقدون«: القول للُمْعَتِمد وقالفى وخرج على العرف الدبلوماسي، وأغلظ 

القادمCCة سCCتكون  سCCنةH آخCCذ إH الCCذھب الصCCافي، ال، .قبCCل مثCCل ھCCذه العملCCة المزيفCCة
مي(ة وصCCلب اليھCCودي، وقتCCل البعثCCة، وبCCذلك فأخCCذت الُمْعَتِمCCد النخCCوة ا�س�CC .)3(»مCCدًنا

C ،يكون ألفونسو قد تحصل علCى مCا يريCده ا وكCان ألفونسCو متجًھCا لحصCار قرطبCة فلم(
ك جيوشه نحCو غCرب إفى لھته ليغزون الُمْعَتِمد وصل خبر البعثة أقسم بآ شبيلية، وحر(

ر كل القرى والتخوم الت جCيش مCن فCى وخCرج ، طريقه نحو إشبيليةى فى ا.َْنَدلُس فدم(
ب ويقتCل ويحCرق ويسCفك ويسCبي، حتCى وصCل إلCى جزيCرة  EرCر ويخEدمCر يCق آخCطري

 :البحCر قCائ�ً فCى طريف أقصCى جنCوب ا.َْنCَدلُس علCى المضCيق، وأدخCل قCوائم فرسCه 
  . )4(»ھذا آخر ب�د ا.َْنَدلُس قد وطئته«

Cا بعCد«: وِمن ھنCا أرسCل إلCى ا.ميCر يوسCف بCن تاشCفين ى اء علCى ذف�C خفC ..أم(
نصرانية، ولم يخف عينين أن(ك أمير الُمْسِلِمين بل الملة ا�س�مي(ة، كما أنا أمير الملة ال

ساؤكم با.َْنَدلُس مCن التخCاذل والتواكCل، وا�ھمCال للرعيCة وا�خ�Cد عليك ما عليه رؤ
يار وأھتك ا.ستار، ونأوإلى الراحة،  Eوآسر قتل الشب(ان أا أسومھم الخسف، فأخرب الد

التخلف عن نصرتھم إن أمكنك معرفCة ھCذا، وأنCتم تعتقCدون فى الولدان، وH عذر لك 
فCى الجنCة وقت�نCا فى قت�كم ن أفرض على واحد منكم عشرة منا، و -تعالى  -F ن أ

F أظفرنا بكم وأعاننا عليكم، وH تقدرون دفاًعا وH تستطيعون ن أالنار، ونحن نعتقد 
أكان الجبن بCك أم ى اHحتفال عن نية اHستقبال ف� يدرفى عنك وأن(ك امتناًعا، وبلغنا 

التكCCذيب بمCCا أنCCزل عليCCك، فCCإن كنCCت H تسCCتطيع الجCCواز فابعCCث إلCCي( مCCا عنCCدك مCCن 
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فتلCك نعمCة جلبCت ى فCإن غلبتنC؛ أحCب البقCاع إليCكفCى المراكب نجCوز إليCك، أنCاظرك 
CCت لCCك كانCCديك، وإن غلبتCCين يCCملت بCCة شCCك، ونعمCCكالى إليCCا عليCCد العليCCتكملت ، يCCواس

  . )1(»وF يتم ا�رادة، ا�مارة
مCا تCرى H «: على ظھر الكتCاب ذاتCه –رحمه F  –فكان رد] يوسف بن تاشفين 

F وأردف»  -تعالى- ما تسمع إن شاء:   

  وH كتCCCب إH المشCCCرفية والقنCCCا
 

  )2(وH رسCCل إH الخمCCيس العرمCCرم 

  
CCاد ألفونسCCرور المتك ووعCCر المغCCام قصCCر أمCCخlه اCCى بجيشCCث التقCCبيلية حيCCى إشCCر إلCCب

Cاد بضCفة النھCر، وحاصCر المدينCة ث�ثCة أيCام، وكتCب إلCى الُمْعَتِمCد يسCأله أن  الُمْعَتِمد بCن َعب(
قCCرأت كتابCCك «: يرسCCل إليCCه مروحCCة لطCCرد الCCذباب، ولCCم يتحمCCل الُمْعَتِمCCد ھCCذه ا�ھانCCة فCCرد( 

مCراوح مCن الجلCود اللمطيCة تCروح منCك وH فCى وسأنظر إليك ، وفھمت خي�ءك وإعجابك
  . )3(»تروح عليك

إشبيلية وسار نحو َسْرقُْسَطة وحاصرھا، كانت شCبه ضCائعة تنتظCر  وترك ألفونس
وأعطاھا ، بلنسيةوصاحبھا ابن ھود H يستطيع الدفاع كثيًرا، ثم أخذ ، مصيرھا المؤلم
ووصل القشتاليون ، كة المريةالنون صاحب ُطَلْيِطَلة السابق، وھاجم مملى القادر بن ذ

وقلCة الشCجاعة وانھيCار  ،كCان الخطCر علCى ا.َْنCَدلُس شCديًدا، إلى نابCار قCرب غرناطCة
  . )4(ن ثمانين قشتالًيا ھزموا أربعمائة من المريةأالروح المعنوية تثبط العزائم، إذ 

  : اجتماع علماء قرطبة: اثالثً 
لك ا.َْنَدلُس؛ اجتمCع علمCاء وفقھCاء وصلت إليه مماالذى أمام ھذا الضياع المفزع 

قرطبCCة للتشCCاور فيمCCا يجCCب عملCCه �نقCCاذ مCCدينتھم، ووصCCل رأيھCCم بعCCد تبCCادل  زعمCCاءو
  . المرابطيناlراء وا.فكار إلى استدعاء 

تقويCCة جيشCCه فCCى فيCCه صCCواب ونفCCاذ بصCCيرة؛ فجCCد( ى ھCCذا الCCرأن أورأى الُمْعَتِمCCد 
ر أن يطلCب ا فCى لنجCدة مCن إخوانCه الُمْسCِلِمين، وتشCاور ورمم الحصون والق�ع، وقCر(

 عضCوخوال وإشبيلية الذين أشاروا عليه بمھادنة ألفونسC زعماءا.مر مع ابنه الرشيد و
خ� بابنه الرشيد وكان الذى نفس الُمْعَتِمد فى لم يجد ھوى ى لشروطه، ولكن ھذا الرأ

م وعCدو مجCرم، ولCيس ھذه ا.َْنَدلُس غريب بين بحر مظلفى أنا « :عھده وقال لهى ول
إخواننCا وجيراننCا ملCوك ا.َْنCَدلُس لCيس فCيھم نفCع، وH إن وH ناصCر إF H، وى لنا ول
CCين ى ُيرَجCCو اللعCCل وھCCدو ثقيCCا عCCاب أو نالنCCا مصCCزل بنCCة إن نCCحيل Hرة، وCCنھم نصCCم

  . أذفونش فقد أخذ ُطَلْيِطَلة وعادت دار كفر وھا ھو قد رفع رأسه إلينا
أن نبعث ى َلْيِطَلة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيلية، ونرى من الرأوإن نزل علينا طُ 

وملك العCدوة نسCتدعيه للجCواز إلينCا ليCدافع عنCا الكلCب اللعCين إذ H  الصحراءإلى ھذه 
وبغضCCتنا ، قCCدرة لنCCا علCCى ذلCCك بأنفسCCنا، فقCCد تلCCف لجاؤنCCا وتCCدبرت بCCل تبCCردت أجنادنCCا

ة أَْنَدلُسCنا َمCن يسCلبنا ملكنCا فCى أبCت أتCدخل علينCا يا  :فأجابه الرشيد .)5(العامة والخاص(
أعCدت ا.َْنCَدلُس دار كفCر وH ى أبCًدا أنCى وH F يسمع عنCى بنى أ: فقال ؟ويبدد شملنا
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تركتھCCا للنصCCارى فتقCCوم علCCي( اللعنCCة مCCن علCCى منCCابر الُمْسCCِلِمين مثCCل مCCا قامCCت علCCى 
  . )1(»خير من ُخرز الخنازيرى غيري، وF ُخرز الجمال عند

CCاد ى ولمCCا انتشCCر رأ مCCن ذلCCك  الطوائCCفا.َْنCCَدلُس حCCذره ملCCوك فCCى الُمْعَتِمCCد بCCن َعب(
، وعCارض بشCدة طلCب »غمCد واحCدفى الملك عقيم والسيفان H يجتمعان «: وقالوا له
أشد  المرابطينن أكان يرى الذى مالقة ى عبد F بن سكوت وال المرابطينالعون من 
، فأجCCابھم )2(اHعتمCCاد علCCى القCCوة الذاتيCCة لjَْنَدلُسCCيين ، ويجCCبالنصCCارىخطCCًرا مCCن 

إن دھينCا مCن مداخلCة : وأضCاف )3(»الخنCازيرى الجمال خير من رعى رع«: الُمْعَتِمد
ين أمر الملثمين   . )4(»ا.ضداد لنا فأھون الشر(
حالCة يقCين : علCى حCالينى أمCرى فCى يا قوم إن( : وقال للذين Hموه على ھذا الرأي

ا حالة الشك فإنE ى شك، وHبد ل وحالة إن استندت إلى ابCن تاشCفين أو ى من أحدھما، أم(
، ويمكن أن H يفع� فھذه حالة شكى الممكن أن يفيا لفى إلى ا.ذفونش ف   . ويبقيا علي(

 Eا حالة اليقين فإن F، وإن اسCتندت ى أرضCى إن استندت إلى ابن تاشفين فCإنى وأم(
F إلى ا.ذفونش أسخطتjيء أدع ى  تعالى، فإذا كانت حالة الشك فيھا عارضة فCش

  . )5(ما يسخطه؟ حينئٍذ قصر أصحابه عن لومهى F وآتى ما يرض
CCل بCCن المCCرابطينولمCCا عCCَزم علCCى طلCCب النصCCرة مCCن  Eد بالُمَتَوكCCل الُمْعَتِمCC؛ اتص

صCاحب غرناطCة، وطلCب ى ا.فطس صاحب بطليوس، وعبCد F بCن بلقCين الصCنھاج
لمقابلCCة  المCCرابطينمدينتCCه حتCCى يكونCCوا وفCCًدا إلCCى ى يرسCCل كCCل منھمCCا قاضCCمCCا أن منھ

لت البعثCCة مCCن  ى قرطبCCة ابCCن أدھCCم، وقاضCCى قاضCCا.ميCCر يوسCCف بCCن تاشCCفين، وتشCCك(
بكCر بCن  ومعھCم وزيCر الُمْعَتِمCد أبCو ،غرناطة ابن القليعيى وقاض، وس ابن مقانابطلي
الجھCاد، وأسCند فCى ظ ا.ميCر يوسCف وترغيبCه وأسند الُمْعَتِمد إلى القضاة وعC، زيدون

إلى وزيره إبرام العقود، وحملت البعثة معھCا رسCالة مكتوبCة مCن الُمْعَتِمCد إلCى ا.ميCر 
CCھا وھCCذا، ھCCـ479يوسCCف مؤرخCCة  وصCCلEى F علCCى ، بسCCم F الCCرحمن الCCرحيم«: نص]

CCد وعلCCى آلCCه وصCCحبه وسCCلم ر المسCCلمين إلCCى حضCCرة ا�مCCام أميCC ..تسCCليًما سCCيدنا ُمَحم(
CCين ومحي EدCCر الCCى وناصCCام أبCCة، ا�مCCوة الخليفCCائم ى دعCCفين، القCCن تاشCCف بCCوب يوسCCيعق

CCم لمCCا عظCCم F مCCن كCCريم مقCCدارھا، ال�ئCCذ  Eا المعظCCاكر .ج�لھCC بعظCCيم أكبارھCCا، الش(
و مجدھا، بحرامھا Cد عبCاد س�Cم كCريم ، المنقطع إلى سم] المسCتجير بCا@ وبطولھCا ُمَحم(

  . المعظمة السامية ورحمة F تعالى وبركاتهيخص الحضرة 
/ ھCـ479ى ا.ولCى غCرة جمCادفCى كتب المنقطع إلCى كCريم سCلطانھا مCن إشCبيلية 

Cا 1086 ين، فإن( EدCه الCر بCِلِمين ونصCأمير الُمْس F رب  -م وإن(ه أي(دCن العCى  -نحCذه فCھ
ق جمعنا، وتغي(رت أنسابن ا بقطع المادة عنا من ضCيعتنا؛ ا.َْنَدلُس قد تلفت قبائلنا، وتفر(

اُتنا، ، فصCCرنا شCCعوًبا H قبائCCل وأشCCتاًتا H قرابCCة وH عشCCائر، فقCCل( نصCCرنا، وكثCCر ُشCCم(
وأنCاخ علينCا بُطَلْيِطَلCة ووطئھCا بقدمCه،  سCوفونعلينا ھذا العدو المجCرم اللعCين ألوتول(ى 

ا.َْنCَدلُس لCيس .حCد  وأسر الُمْسِلِمين، وأخذ الب�د والق�ع والحصون، ونحن أھل ھCذه
 Hوا إCاءوا لفعلCو شCه، ولCأخي Hنعھم ن أمنا طاقة على نصرة جاره وCاء مCواء والمCالھ
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من ذلك، وقد ساءت ا.حوال، وانقطعت اlمال، وأنت أيCدك F سCيد حميCر، ومليكھCا 
Cت بھمتCا، نزعCا وزعيمھCتغثت ى ا.كبر، وأميرھCك، واسCم بCا@ ثCرت بCك واستنصCإلي

ز بجھاد ھCذا العCدو الكCافر وتحيCون شCريعة ا�س�Cم وتCدينون علCى ديCن بحرمكم لتجو
CCد  ، ولكCCم عنCCد F الثCCواب الكCCريم علCCى حضCCرتكم السCCامية الس�CCم ورحمCCة F ×ُمَحم(

  وبركاتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه وH حCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCول وH قCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCوة إH بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا@ 
  . )1(»العظيمى العل

ذ وأرسCCلت وفCCود شCCعبية مCCن الشCCيوخ والعلمCCاء رسCCائل تحCCُث ا.ميCCر علCCى إنقCCا
  . ا.َْنَدلُس

ين، وعCCرض أميCCرھم قضCCية مسCCلمفCCى ون لُمصCCاب إخCCوانھم مرابطCCوتCCأثر ال EدCCى ال
CCل الحCCى أھCCَدلُس علCCة ا.َْنCCزاز كلمCCنھم وإعCCرة ديCCى نصCCوا علCCده، وأجمعCCد عنCCوالَعْق Eل

صل اسCمه عبCد الCرحمن بCن أسCبط ا.ى التوحيد، وكان وزير يوسف ومستشاره أَْنَدلُس
Cاد الجزيCرة الخضCراء لكCسباط، فنصحه المستشاأو أ ى ر بأن يطلب من الُمْعَتِمد بن َعب(

ا.مر @ تعالى ولكم، إن  :تكون آمنة لعبور الجيش، ولحماية خطوط التموين، وقال له
ى وواجب على كل مسلم إغاثة أخيه المسلم واHنتصار له، واقتنCع ا.ميCر يوسCف بCرأ

جيشCه وأجنCاده ويكCون الجCواز طلب الجزيرة الخضراء ليجعCل فيھCا أثقCال فى وزيره 
ى لقCد نبھتنC، صدقت يا عبد الCرحمن: بيده متى شاء، وقال ا.مير يوسف لعبد الرحمن

  . اكتب إليه بذلك، على شيء لم يخطر ببالي
Cاد الكتCCاب التCال CCهى وكتCب ابCن أسCCبط إلCى الُمْعَتِمCCد بCن َعب( بسCم F الCCرحمن «: نص]

د، الرحيم   . وآله وصحبه وسلEم وصلى F على سيدنا ُمَحم(
ين معCين دعCوة أميCر المCؤمنين، إلCى ا.ميCر أكCرم   Eمن أمير الُمْسِلِمين وناصر الد

Cأب F ىCد علCتعالى الُمْعَتِم F ه ى المؤيد بنصرةCكرامت F اد أدامC Cد بCن َعب( القاسCم ُمَحم(
  :كم ورحمة F وبركاته، أما بعدبتقواه، ووفقه لما يرضاه، س�م علي

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 

CرعفCى لنصرتك وحمايتك، وواجب علينCا  Cه H يمكننCا فCى و، الش( كتCاب F تعCالى، وإن(
يكCون جوازنCا إليCك علCCى ى تكCون لنCا لكCC؛ اءالجCواز إH أن ُتسCلEم لنCا الجزيCCرة الخضCر

وابعCث إلينCا بعقودھCا ونحCن ، أيدينا متى شئنا، فإن رأيت ذلك فاشھد على نفسCك بCذلك
  . »أثر خطابك إن شاء F تعالىفى 

يCا أبCت أH تنظCر  :اطلع الُمْعَتِمد ابنه الرشيد على خطCاب ا.ميCر يوسCف فقCال لCه
حCق نصCرة الُمْسCِلِمين، ثCم جمCع فCى ھCذا قليCل ى يCا بنC: إلى ما طلب؟ فقال لCه الُمْعَتِمCد

والفقھاء، وكتب عقد ھبة الجزيرة الخضراء لjمير يوسف، وتسليمھا ى الُمْعَتِمد القاض
Cد الراضCا يزيCان يحكمھCورھم، وكCا ى له بحضCره بإخ�ئھCه أمCث إليCد، فبعCن الُمْعَتِمCب

وبعCCد موافقCCة الُمْعَتِمCCد . )2(ين لتكCCون رھنCCاً بتصCCرف ا.ميCCر يوسCCفمCCرابطوتسCCليمھا لل
ا.جCر والمثوبCة مCن F بتأديCة فCى العقيCدة راغًبCا فCى تجھ(ز يوسف لتلبية نداء إخوانه 

أنCا «: بلده وقCالفى فريضة الجھاد، وكتب أماًنا .ھل ا.َْنَدلُس أH يتعرض .حد منھم 
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ين Eي، أول ُمنَتَدٍب لنصرة ھذا الدCأنا بنفس Hيتولى ا.مر أحد إ H«  امCر العCن النفيCوأعل
ومCن مختلCف ، وب�د الزاب الصحراءومن ، ، فأقبلت من مراكشالمرابطينقوات فى 
انيCة، وجھCزت السCفن لتحمCل ھCذه القCوات المغربى نواح  ،يتوافدون على قيادتھم الرب(

فCى وتمركCز ، بCن عائشCةاالنCابغ داود  المCرابطينوكان أول مCن نف(Cذ أمCر العبCور قائCد 
Cب الجزيرة الخضCت كتائCرابطينراء، وتتابعCد المCرة، وقCال الكثيCم الجمCت معھCوكان ،

Cر وجودھCا  أثار وجودھا دھشة ا.َْنَدلُسيين، .ن(ھم لم يكونوا يعرفونھCا مCن قبCل، وقCد أث(
   .على الخيل فأخذت تجمح لدى رؤيتھا

ركCب ا.ميCر يوسCف ، بسCاحل الجزيCرة الخضCراءى مرابطCولما تكامCل الجCيش ال
ا ركب واستوى على السفينة رفع  المرابطينن خيرة قادة ومعه قادة م وصلحائھم، ولم(

اللھم إن كنت تعلم أن جوازنا ھذا إص�ح للُمْسCِلِمين فسCھEل «: يديه نحو السماء مناجًيا
وسCھل . )1(»علينا ھذا البحر حتى نعبره، وإن كان غيCر ذلCك فصCعبه حتCى H نجCوزه

ھCCCـ 479 ا.ولعCCد الCCزوال منتصCCCف ربيCCع F عبCCورھم، وكCCان ذلCCCك يCCوم الخمCCCيس ب
م، وصلى ا.مير يوسف بالجزيرة الخضراء ص�ة الظھCر، وقCام أھCل 1086حزيران 

، وظھCر فCرحھم وسCرورھم علCى وجCوھھم، وبCدأ ا.ميCر المCرابطينالجزيرة بضCيافة 
ع مCCن أبراجھCCا، فCCى يوسCCف  CCم أسCCوارھا ومCCا تصCCد( تحصCCين الجزيCCرة الخضCCراء، ورم(

وا.طعمCCة وكلCCف مجموعCCة مCCن جنCCوده بحراسCCتھا ثCCم سCCاروا نحCCو وشCCحنھا با.سCCلحة 
  . )2(إشبيلية

سCCCارع الُمْعَتِمCCCد مCCCع قCCCادة قومCCCه وشCCCيوخ مدينتCCCه وفقھCCCاء ب�CCCده HسCCCتقبال أميCCCر 
ين، فCى وإخ�ص وأخCوة ، ولما التقى بيوسف تعانقا طوي�ً بمودة وحب المرابطين EدCال
سCبيل نصCرة ديCن الُمْسCِلِمين، فCى جھCاد ا نعم F عليھما، وتواصCيا بالصCبر والوتذاكر

�Cً بالھCCدايا، وأصCCدر أوامCره لعمCCال الCب�د بجلCCب ا.رزاق لضCCيافة  وكCان الُمْعَتِمCCد ُمحم(
  . ي، وكان الُمْعَتِمد كريًما وجواًدا باذHً للخيرمرابطالجيش ال

  . )3(»عسكًرا نقًيا ومنظًرا بھًيا«فرأى ى مرابطواستعرض الُمْعَتِمد الجيش ال
وواصل ا.مير يوسف سيره نحو إشبيلية حيث كان يستقبل بالترحCاب مCع جيشCه 

علCCى امتCCداد الطريCCق حتCCى وصCCل حاضCCرة الُمْعَتِمCCد، فأقCCام بھCCا ث�ثCCة أيCCام ى مرابطCCال
  . )4(»إنما جئت ناوًيا جھاد العدو حيثما كان توجھت«: ثم قال للُمْعَتِمد، ل�ستراحة

ة بعCCث ا.ميCCر يوسCCف إلCCى ملCCوك ا.َْنCCَدلُس إشCCبيليفCCى وأثنCCاء مقCCام ا.ميCCر يوسCCف 
صCاحب ى ، فكان أول من لبى الCدعوة عبCد F بCن بلقCين الصCنھاج)5(يستنفرھم للجھاد

خCCرج إليCCه بأموالCCه ورجالCCه، وأخCCوه تمCCيم صCCاحب مالقCCة، وأرسCCل ابCCن الCCذى غرناطCCة 
Cان، فرقCة مCن جيشCهفى  دولةصمادح ابنه معز ال ى ميCدانوالقائCد الى وسCار ا.ميCر الرب(

-طليوس، فاستقبلھم صاحبھا الُمَتَوكEل بن ا.فطس على ث�ث مراحل من المدينCةبنحو 

م لھم الھدايا والضCيافة وعلCف الCدواب وظھCر منCه جCود وكCرم، وأقCام ا.ميCر ، )6( وقد(
CCاق اأياًمCCل بCCى يصCCدة حتCCى ع Hوعين إCCة ن أالمتطCCغالھم بمدافعCCنشH لCCم يصCCرھم لCCأكث
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Hَقةى لجھاد، فتابع سيره االنصارى Eن  ،)1(حتى حط( رحاله عند سھل الزCوكان يبعد ع
  . البطليوس ثمانية أمي

CCم يوسCCف بCCن تاشCCفين جيشCCه مسCCتق�ً بذاتCCه وأسCCند ، فجعCCل ا.َْنَدلُسCCيين جيًشCCا ،ونظ(
CCاد  CCل بCCن الCCذى قيادتCCه إلCCى الُمْعَتِمCCد بCCن َعب( Eى الُمَتَوكCCة إلCCندت الميمنCCة، وأسCCولى المقدمCCت

  . الساقةفى أھل ا.َْنَدلُس ى أھل شرق ا.َْنَدلُس على الميسرة، وباق ا.فطس، وجعل
ا الجCيش ال بكCر ى بCن عائشCة قيCادة فرسCانه، وأمCا سCير بCن أبCافتCولى داود ى مرابطCأم(

مع حرس ا.مير يوسف بن تاشفين إلCى جانCب قيادتCه  المرابطينفتولى قيادة الحشم، وبقية 
خلف ا.َْنَدلُسيين تفصل بيCنھم ربCوة بقصCد التمويCه، ون مرابطالجيش ا�س�مي، وعسكر ال

وتضCاربت الروايCات  )2(ألف جنCدي 24وا.َْنَدلُسيين أكثر من  المرابطينوكان تعداد جيش 
  . ذلكفى 

ولمCCا وصCCله الخبCCر السCCعيد ارتبCCك ، وكCCان ألفونسCCو مشCCغوHً بمحاصCCرة َسْرقُْسCCَطة
ة أن يCCدفع لCCه مCCاHً مقابCCل فCCك وجCCزع، وطلCCب مCCن المسCCتعين بCCن ھCCود حCCاكم َسْرقُْسCCطَ 

ر أH يسCاعد ألفونسCو  المCرابطينالحصار، فامتنع ابن ھود لما َعِلَمه مCن وصCول  وقCر(
  . مال يستعين به على قتال الُمْسِلِمينى بأ

وأعلن اHسCتنفار العCام،  ،واضطر( ألفونسو لرفع الحصار، ورجع مسرًعا إلى ُطلَْيِطَلة
، وأرسل إلى َمن وراء جبال ألبرتات فأتتCه النصارىاء وحل نزاعه وخ�فه مع بعض أمر

سCCة، وجنCCد الفونسCCو كCCل َمCCن  النصCCارىأفCCواج عديCCدة مCCن  متطاوعCCة مCCن أجCCل الحCCرب الُمقد(
م جيشه وقسمه إلى قسمين كبيرين أسند قيCادة : يستطيع حمل الس�ح صغيًرا أو كبيًرا، ونظ(

ما لبث غرسيا أن انسحب قبل بدء يك، ورإلى ابن عمه الكونت غرسيا ورود ا.ولالجيش 
CCع ألفونسCCف م�CCر خCCة أثCCذى  والمعركCCى رودالCCك رأبقCCى يCCيش فCCادة الجCCتفظ بقيCCادة، واحCCالقي

)3(وتCول(ى ھCو القلCب، وعي(ن على جناحيه سانتشور أميرز والكونت برنجار ريمونCدى الثان
، 

رد والCدروع وكان الفارس يلبس الز، وكان جيش ألفونسو يعتمد على الفرسان كمجموعة«
  . »تغطيه من الرأس إلى القدم كأن(ه حصن من الحديد يتحرك لتزداد شجاعته وجرأتهى الت

ه، وقCال قولCة تCدل علCى شه نفخ فيه الشCيطان غCروره وكبريCاءولما استعرض جي
CCد «: تجCCذر كفCCره وعتCCوه وفسCCاد معتقCCده حيCCث قCCال CCدا وآل ُمَحم( بھCCذا الجCCيش ألقCCى ُمَحم(

  . )4(»ئكةوا.نس والجن والم�
وكانCCت جمCCوع الرھبCCان والقسيسCCين أمCCام جCCيش ألفونسCCو الملعCCون يرفعCCون ا�نجيCCل «

ين EدCCاس الCCاء الحمCCلبان �ذكCCى والصCCتين ى فCCن سCCر مCCددھم أكثCCغ عCCذين بلCCود الCCوس الجنCCنف
  . )5(»ألًفا

اد كتاًبا جCاء فيCه : وخرج ألفونسو بجيشه نحو بطليوس، وكتب إلى الُمْعَتِمد بن َعب(
، م يوسف قد تعن(ى من ب�ده وخاض البحCار، وأنCا أكفيCه العنCاء فيمCا بقCىصاحبكإن «

  . )6(»ب�دكم رفًقا بكم وتوفيًرا عليكمفى إليكم وألقاكم ى وH أكلفكم تعًبا، وأمض
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وقصد ألفونسو بذلك أن تكون المعركة خارج ب�Cده فCإذا انھCزم ولحقCوا بCه يكCون 
ساح ب�ده، وبذلك تنجو من التدمير، وإذا أرضھم وHبد من اHستعداد Hكتفى مسيرھم 

  . أرض أعدائهفى انتصر حدث ذلك 
Hَقة وخيم على بعد ث�ثة أميCال مCن الجCيش المسCلم  Eوصل ألفونسو إلى بطحاء الز

  . )1(يفصل بينھما نھر بطليوس يشرب منه المتحاربون
دة حيCCث شCCعر بعCCو، انزعاًجCCا كبيCCًرا المCCرابطينلقCCد انCCزعج ألفونسCCو مCCن مجCCيء 

ا.َْنCَدلُس الCذين كCان يسCومھم سCوء العCذاب، ُيقتCEل رجCالھم ى الروح المعنويCة إلCى أھCال
، نسCCاءھم، ويأخCCذ مCCنھم الجزيCCة، ويحتقCCرھم ويCCزدريھم، ويت�عCCب بمصCCيرھمى ويسCCب

الCب�د، ويرتفCع سCائر فCى وينتظر الفرصة Hستئصالھم من ا.َْنCَدلُس، لCتعم النصCرانية 
  . يربكون مخططاته ويبددون أح�مه المرابطينوإذا ب العباد،الصليب على أعناق 

CCCه ضCCCربة قاصCCCمة لمCCCن كCCCان السCCCبب  Eو أن يوجCCCذلك أراد ألفونسCCCى لCCCتدعاء فCCCاس
اد وقرينه الُمَتَوكEل بن ا.فطCس،  المرابطين وخصوًصا للفارس المغوار الُمْعَتِمد بن َعب(

Cة  اخِلي( ا.َْنCَدلُس بCالھزائم المتتاليCة فCى وكان يرى أن نصره يعتمد علCى تكبيCل القCوة الد(
  . والمت�حقة
، وبالقضCاء علCى المغربى ون بعد ذلك سيرجعون إلى وطنھم ا.صلمرابطأما ال

  . للب�د جغرافيةبسبب جھلھم بالطبيعة ال المرابطينا.َْنَدلُس يسھل القضاء على 
لُس تلCك ا.ح�Cم فتCور معظCم أھCل ا.َْنCدَ فCى ومما سCاعد ألفونسCو علCى أن يعCيش 

 أسCCبابن أبسCبب تCCرفھم ونعCCيمھم وجبCCنھم وحCCبھم للحيCاة وھCCروبھم مCCن الشCCھادة، كمCCا 
  . ذلك المجتمع المتھالكفى الھزيمة نخرت 

.فطس صCاحب بطليCوس فقCد ابن أما الُمْعَتِمد بن َعب(اد صاحب إشبيلية والُمَتَوكEل 
  . )2(قررا امتشاق الحسام، فَمن ظفر عاش سعيًدا وَمن مات كان شھيًدا

والَجماَعة مCا  سنةون الذين تربوا على تعاليم ا�س�م وأصول أھل المرابطوأما ال
وصلوا إلى ما وصلوا إليCه إH بعCد تربيCة عميقCة، وتكCوين فريCد وإيمCان راسCخ سCاھم 

روا مCCفقCCد  ،ذلCCك، وعلCCى رأسCCھم الفقيCCد الشCCھيد ابCCن ياسCCينفCCى علمCCاء وفقھCCاء المالكيCCة 
قين إلCى اHستشCھاد معتمCدين علCى  بمراحل صقلتھم وحروب زكتھم، EوCبحوا متشCوأص

  . النصر المعنوية والمادية أسبابآخذين ب، رب العباد
ا.َْنCَدلُس مصCيرية لjمCة ا�س�Cمي(ة وبCذلك فى المعركة إن  المرابطينى وكان رأ

  . والذنوبى أسر المعاصفى H يمكن اHعتماد على شعب مھزوم وقع 
ويCتم  المغCربفCى ھم َدلُس يرعCب أعCداءھم وخصCوما.َْنCفCى انتصCارھم ن أوكما 

  . ذلك البلد البعيد عن العالم ا�س�ميفى بنصرھم إنقاذ ا�س�م والحضارة 
رومCا فى كان ألفونسو يقود حرًبا صليبية شرسة ضد الُمْسِلِمين، ودعمته الكنيسة 
حربCه ى فCبالجنود والعتاد وا.مCوال، ورغبCت بلCدان ا�فرنجCة بCالوقوف مCع ألفونسCو 

  . المقدسة ضد الُمْسِلِمين
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، ولكCCن( المCCرابطينكCCان أعلCى بكثيCCر ممCCا عنCد  النصCCارىعنCد ى الجانCب المCCادإن 
  . H حدود له المرابطينعند ى الجانب المعنو

ا�س�Cم أو فCى كتاًبا يعرض عليه الدخول  ووأرسل يوسف بن تاشفين إلى ألفونس
Cك نحCوت «: ميCركتCاب ا.فCى وممCا جCاء  ،دفع الجزية أو الحCرب بلغنCا يCا أذفCونش أن(

وتمني(ت أن تكون لك فُْلٌك تعبر البحر عليھا إلينا، فقد جزناه إليك، وجمع ، اHجتماع بنا
 F ك فىCة ادعائCرى عاقبCك، وتCا وبينCة بيننCھذه العرص) Hافرين إCاء الكCا دعCى ومCف

  . )1( »)ض�ل
Cه وقCب بعقلCبه وذھCاب زاد غضCة «: الولما قرأ ألفونسو الكتCذه المخاطبCل ھCأبمث

وقال لرسول ا.مير  )2( »؟سنةنغرم الجزية .ھل ملته منذ ثمانين ى وأنا وأبى يخاطبن
نCCا سCCنلتق)3(»ُقCCل لjميCCر H تتعCCب نفسCCك أنCCا أصCCل إليCCك«: يوسCCف سCCاحة ى فCCى ، وإن(
ى حمCCى ألفونسCCو اختCCار الحCCرب، وحCCاول ألفونسCCو حCCامن أ، ومعنCCى ذلCCك )4(المعركCCة 
فCى إسCبانيا أن يخCدع الُمْسCِلِمين ويمكCر بھCم، فكتCب إلCى ا.ميCر يوسCف فى  النصرانية

Cه عيCدكم، إن «: تحديد يوم المعركة فكتب إليه بعد غد الجمعة H نحب مقابلتكم فيه .ن(
محلتنا، وبعCده ا.حCد عيCدنا، فنحتCرم ھCذه فى السبت يوم عيد اليھود، وھم كثير  هوبعد
اتركCوا اللعCين ومCا «: فكان جواب ا.ميCر يوسCف» يننث، ويكون اللقاء يوم اHدا.عيا
إنھCا حيلCة منCه وخديعCة إن(مCا يريCد «: فاعترض الُمْعَتِمد وقال لjمير يوسCف )5(»أحب

غدرنا ف� تطمئن إليه، وقصده الفتك بنا يوم الجمعة فليكن الناس على استعداد له يCوم 
  . )6(»الجمعة كل الن(ھار

، وكان حدس الُمْعَتِمد صائًبا صحيًحا النصارىتحركات  واستعد الُمْسِلُمون لرصد
  . ورصدوا تحرك العدو نحوھم

يقCCوده رودريCCك بمنتھCCى العنCCف علCCى معسCCكر الُمْسCCِلِمين مCCن الCCذى وانقCCض الجCCيش 
ى فرسCCان  بCCن عائشCCة الCCذين أرسCCلھم ايقCCودھم داود  ينالCCذ المCCرابطينا.َْنَدلُسCCيين فتصCCد(

ھجCCCوم  مون أمCCCامرابطCCCا.َْنَدلُسCCCيين، وصCCCمد البCCCن تاشCCCفين علCCCى عجCCCل لCCCدعم ايوسCCCف 
وظھCرت مCن داود ى إلى اHرتداد إلCى خCط دفCاعھم الثCان النصارى، واضطر النصارى

شCھداء،  المCرابطينل، واختCار F مCن يبن عائشة وجنوده كفاءة قتالية لم يعرف لھا مثا
Cل أفCوب واحتدم الصراع، وزحف ألفونسو ببقية جيشه، وأقرن زحفه بصياح ھائCزع قل

أسCوار بطليCوس  ما.َْنَدلُسيين قبل خوضھم المعركة، وHذوا بالفرار ووجدوا أنفسھم أمCا
Cاد وأھCل «ل�حتماء بھا، ولCم يصCمد مCنھم إH فCارس ا.َْنَدلُسCيين وقومCه  الُمْعَتِمCد بCن َعب(

وأبلCCى ب�CCًء عظيًمCCا وعقCCرت تحتCCه ث�ثCCة أفCCراس، وأصCCيب بجCCروح بليغCCة، » إشCCبيلية
بCن عائشCة حتCى فلCت السCيوف، المعركة الرھيبة، وصCمد الُمْعَتِمCد مCع داود واستمرت ا

صCCفحات فCCى المعركCCة صCCبًرا عظيًمCCا سCCجل فCCى وصCCبر الُمْسCCِلُمون ، وتكسCCرت الرمCCاح
  . تاريخنا المجيدفى المجد والعزة والكرامة 

                                
  ). 7/116(وفيات ا.عيان ) 1(
  ). 78(المرابطين، ص  دولة) 2(
  ). 94(روض القرطاس، ص ) 3(
  . )82(ا.ندلس فى عصر المرابطين، ص ) 4(
  ). 36(الحلل الموشية، ص ) 5(
  ). 243(ص ، ا.ع�م، تحقيق العبادي أع�م) 6(
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الحاقCCدة، وأيقCCن  النصCCارىوبCCدأت قCCوة الُمْسCCِلِمين تضCCعف وتتقھقCCر أمCCام ضCCربات 
ظھCر ا�عيCاء ى قCوة الُمْسCِلِمين المقاتلCة التCى ھCذه ھCإن ببلCوغ النصCر ُمعَتِقCًدا  ألفونسو

أح�مCه حتCى وثCب فCى عليھا، وأخذت موقف المدافعة، ولCم يسCتغرق ألفونسCو طCوي�ً 
بكCر ى إلى ميدان المعركة أرسله ا.مير يوسف بقيادة سير بن أبC المرابطينجيش من 

ت بذلك معنوياتھم على رأس الحشم لمساندة القوات ا� معركCة مالCت فى س�مي(ة، فتقو(
ي، وقCام بعمليCة التفCاف سCريعة مرابطCإلى ھزيمتھم، وزحف ا.مير يوسCف بحرسCه ال

باغت فيھا معسكر العدو من الخلف، ووصل إلى خيامه وأحرقھا وأبCاد حراسCھا، ولCم 
رض، ورغCاء تدق بعنف فترتج منھا ا. المرابطينطبول  تينج منھم إH القليل، وكان

وذھCل  .)1(نفCوس ا.عCداء وھلعCت قلCوبھمفCى الجمال يتصاعد إلى السماء فبث الCذعر 
ين، وأتتCه ا.خبCار مCن داخCل المعسCكر ى ألفونسو عندما رأ Eبعض حرس معسكره فار

ووجد ألفونسو نفسه ، )2(عشرة آHف قتيلى عليه، وأن(ه خسر حوال المرابطينباستي�ء 
ين فاضطر للقتال متقھقًرا نحو معسكره المحروق، ولكCن يوسCف محاصًرا من الُمْسِلمِ 

لم يترك له الفرصة Hلتقاط ا.نفاس، فCانقض( عليCه كالسCيل، وقاتCل ألفونسCو عنCد ذلCك 
يCCا «: نفCCوس الُمْسCِلِمين قCCائ�ً فCى قتCال المسCCتميت، وكCان ا.ميCCر يوسCف يبCCث الحمCCاس 

ومن ُرِزق منكم الشھادة فله الجنة ، فرينمعشر الُمْسِلِمين اصبروا لجھاد أعداء F الكا
مقدمة الصفوف فى ، وكان رحمه F يقاتل »ومن سلم فقد فاز با.جر العظيم والغنيمة

CCبعين، وكCCعة والسCCن التاسCCو ابCCن أوھCCت تحميCCة كانCCة ا�لھيCCاء )3(هالعنايCCان فقھCCوك ،
 Eھذا فى ين، والُمْسِلِمين وصالحوھم يعظون الجنود ويشجعونھم على مصابرة أعداء الد

دام بضCع سCاعات وسCقط فيCه آHف القتلCى، وغمCر الCدم الCذى الجو الرھيب من القتال 
ساحة المعركة عندما دفع ا.مير حرسه الخاص من السودان إلى القتال، فترجل مCنھم 
  أربعCCCCCCCCCCCة آHف كCCCCCCCCCCCانوا مسCCCCCCCCCCCلحين بCCCCCCCCCCCدروق اللمCCCCCCCCCCCط وسCCCCCCCCCCCيوف الھنCCCCCCCCCCCد 

  . )4(ونزاريق الزان
CCCرت  انCCCدفعوا إلCCCى المعركCCCة انCCCدفاع ا.سCCCود فحطمCCCوا مقاومCCCة النصCCCرانية، وتكس(

فخCCذه، وHذ فCCى وانقCCض أسCCد مCCن أسCCود الُمْسCCِلِمين علCCى ألفونسCCو وطعنCCه ، شCCوكتھم
ولجأ مع خمسCمائة فCارس مCن ، بالفرار، وتمنى ألفونسو الموت على العيش النصارى

  . )5(المرابطينفرسانه إلى تل قريب ينتظر الظ�م لينجو من سيوف 
تابع سيره مCع الذى جنوده من اللحاق بھم، وكانت مناسبة .لفونسو  ومنع يوسف

الظ�م إلى ُطَلْيِطَلة، وصل إليھا مغموًما حزيًنا كسيًرا جريًحا بعد أن فقد خيرة رجالCه 
  . وجنوده وقادة جيشه
HَقCة القسCم ا.عظCم مCن جيشCه، وأمCر يوسCف بضCم رءوس فCى وفقد ألفونسCو  Eالز

تلCك فCى واستشCھد ، مCل الُمْسCِلُمون منھCا مCآذن يؤذنCون عليھCافع ،النصCارىالقتلى من 
ى قاضC ھمالمعركة الخالدة جماعة من العلمCاء والفقھCاء، قلمCا يجCود الزمCان بمCثلھم مCن

CCاس بCCن رميلCCة القرطبCCي . )6(مCراكش عبCCد الملCCك المصCCمودي، والفقيCCه الناسCCك أبCCو العب(

                                
  ). 93(س، ص وبابن الكرد) 2(        ). 42(، ص الموشية الحلل) 1(
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سCاحة المعركCة، فى وراءھم  نصارىالتركھا ى وجمع الُمْسِلُمون ا.س�ب والغنائم الت
فھم  سCCبيل F فCCى ھدفCCه الجھCCاد ن أوآثCCر ا.ميCCر يوسCCف بھCCا ملCCوك ا.َْنCCَدلُس، وقCCد عCCر(

  . )1(ونصرة ا�س�م
Cا «: أخبار النصر المبين وھذا نص خطابCه المغربوأرسل ا.مير يوسف إلى  أم(

لص�CCة والس�Cم علCCى سCCيدنا ارتضCاه، واالCCذى بعCد حمCCًدا @ المتكفCEل بنصCCر أھCل دينCCه 
د أفضل وأكرم خلقه، ف العدو الطاغية لما قربنا من حماه وتوافقنا بإزائه بلغنCاه إن ُمَحم(

الدعوة، وخيرناه بين ا�س�م والجزية والحCرب، فاختCار الحCرب، فوقCع اHتفCاق بيننCا 
السCبت عيCد و، الجمعة عيCد الُمْسCِلِمين: رجب وقال 15وبينه على الم�قاة يوم اHثنين 

ضمر أعسكرنا منھم خلق كثير، وا.حد عيدنا نحن، فافترقنا على ذلك، وفى و، اليھود
نھCم أھCل خCدع ونقCض عھCود فأخCذنا أھبCة الحCرب للعين خ�ف ما شرطناه وعلمناه أا

سCحر يCوم الجمعCة فCى فأتتنCا ا.نبCاء  ،لھم، وجعلنا عليھم العيون ليرفعوا إلينا أحCوالھم
فCى قCد اغتCنم فرصCته  أنCهقصد بجيوشه نحCو الُمْسCِلِمين، يCرى  العدو قدن أرجب  12

ذلك الحين، فنبذت إليه أبطال الُمْسِلِمين، وفرسان المجاھدين فتغشته قبCل أن يتغشCاھا، 
ته قبل أن يتعداھا، وانقضت جيوش الُمْسِلِمين علCى جيوشCھم كانقضCاض العقCاب  وتعد(

سCCته، وقصCCدنا برايتCCه السCCعيدة علCCى عقيرتCCه، ووثبCCت علCCيھم وثCCوب ا.سCCد علCCى فري
Cا  – ونسوسائر المشاھد مشتھرة ونظروا إلى جيوش لمتونة نحو ألففى المنصورة  فلم(
راياتنا المشتھرة المنتشرة، ونظروا إلCى مراكبنCا المنتظمCة المظفCرة،  النصارىأبصر 

ونزلCCت بحCCوافر خيCCولھم رعCCود ، وأظل(CCتھم سCCحائب الرمCCاح، وأغشCCتھم بCCروق الصCCفاح
، وحملوا على الُمْسِلِمين حملة وسنوبطاغيتھم ألف النصارىبذلك الفياح، فالتحم  الطبول

ون بني(ات خالصة وھمم عالية، فعصفت ريCح الحCرب وركبCت مرابطمنكرة؛ فتلق(اھم ال
فCCى دائCم السCCيوف والرمCاح، بCCالطعن والضCرب، وطاحCCت المھCج وأقلبCCت سCيل الCCدماء 

 . لنصر العزيز والفرجونزل من سماء F على أوليائه ا، ھرج
CC)ووولCCا  ى ألفونسCCى مطعوًنCCاقفCCدى سCCه إحCCة أفقدتCCه طعنCCدى ركبتيCCى  يهإحCC500ف 

ألCف راجCل قCادھم F علCى المصCارع والحتCف ى فارس من ثمانين ألف فCارس ومCائت
محلتCه مCن كCل جانCب فCى ونظCر النھCب والنيCران ، العاجل، وتخل(ص إلى جبCل ھنالCك
ذًرا، ويحيCد عنھCا صCبًرا، وH يسCتطيع عنھCا دفًعCا وH وھو من أعلى الجبل ينظرھا ش

الليل، وأمير الُمْسCِلِمين  مظ�فى لھا نصًرا، فأخذ يدعو بالثبور والويل، ويرجو النجاة 
وسCط المعركCة مراكبCه المظفCرة، تحCت ظ�Cل بنCوده المنتشCرة فCى يحمد F؛ قد ثبتت 

CCالى علCCتع F كرCCداء، ويشCCوع ا.عCCاد مرفCCوًرا لجھCCؤال منصCCل السCCن نيCCه مCCا منحCCى م
ھا، أسCبابمح�تھCم تھCدم بناءھCا، وتصCطلم ذخائرھCا وفCى والمراد، فقد سرح الغCارات 

عليCه، ويعCض ى ينظCر إليھCا نظCر المغشC سCونوالعين دمارھا ونھبھا، وألفى وتريه رأ
غيًظا وأسًفا على أنامل كفيCه، فتتابعCت البھرجCة الفCرار، رؤسCاء ا.َْنCَدلُس المھCزومين 

بطليوس والفار، فتراجعوا حذًرا من العار، ولم يثبCت مCنھم غيCر زعCيم الرؤسCاء نحو 
CCاد، فCCأت اد، أبCCو القاسCCم الُمْعَتِمCCد بCCن َعب( أميCCر الُمْسCCِلِمين وھCCو مھCCيض الجنCCاح، ى والقCCو(

وH ى مريض عنه وجراح، فھنأه بالفتح الجليل، وتسل(َل ألفنش تحت الظ�م فاًرا H يھد
ريق أربعمائة فلم يدخل ُطَلْيِطَلCة مائة فارس الذين كانوا معه بالطمسينام ومات من الخ

                                
  . المصدر السابق نفسه) 1(
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  . إH مائة فارس والحمد @ على ذلك كثيًرا
 23/ھCـ479رجCب  12سCيمة يCوم الجمعCة وكانت ھذه النعمCة العظيمCة والمنCة الج

  . )1(العجمي.. م 1086شھر أكتوبر 
إليCه البشCرى بالنصCر، وكCان  إشCبيلية يCزف] فCى وأرسل الُمْعَتِمد إلCى ابنCه الرشCيد 

Cل وھCام الزاجCالة الحمCل الرسCد حمCر، وقCن الجمCم EرCى الناس بانتظار ا.نباء على أح
جموع الُمْسِلِمين بالطاغية التقت  أنهاعلم «: مقتضبة إذ H تتعدى السطرين، ھذا نصھا

رب  لُمْسCCCِلِمين وھCCCزم علCCCى أيCCCديھم المشCCCركين والحمCCCد @لاللعCCCين ففCCCتح F  ألفونسCCCو
، وقرئCت الرسCالة بمسCجد »علم بذلك مCن قبلCك إخواننCا الُمْسCِلِمين والس�Cمأالعالمين، ف

إشبيلية فعمھا السرور، ثم توالت الكتب تفيض بأخبار النصر منھCا إنشCاء الكاتCب ابCن 
 ووفيه يحدد تCاريخ المعركCة وسCيرھا ومCا أظھCره ألفونسCى عبد F بن عبد البر النمر

  . )2(لصالحينمن الغدر واlخرة ل
Hَقة عند المغاربة وا.َْنَدلُسيين مثل يوم القادسية واليرموك Eيوم «: وأصبح يوم الز

يوم كبير ما كان  ،لم يسمع بمثله من القادسية واليرموك، فياله من فتح ما كان أعظمه
ين بعد زHقھا وعادت ظلمة الحق إلى إشراقھا Eَقة ثبتت قدم الدH Eأكرمه، فيوم الز« .  

   :ةنتائج معركة الزHق
Hَقة نتائج مھمة من أھمھا Eكانت لمعركة الز :  

 سCCقوطخصوًصCCا بعCCد أن أنقCCذ F بھCCا  ،رفCCع الCCروح المعنويCCة .ھCCل ا.َْنCCَدلُس -1
وأمرائھCCا كCCابوس  الطوائCCفمحCCت(م، وأزاح عCCن ملCCوك  سCCقوطَسْرقُْسCCَطة مCCن 

   .من الجزية وغيرھاى H تنتھى ومتطلباتھم الت النصارى
CCة أنھCCم قCCد ھزمCCوا  الطوائCCفھيبCCة ملCCوك  سCCقوط -2 بCCدء فCCى أمCCام رعايCCاھم خاص(

  . لضاعت ا.َْنَدلُس المرابطينالمعركة ولوH أن أكرمھم F ب
ن دفCCCCع الضCCCCرائب المخالفCCCCة لتعCCCCاليم ا�س�CCCCم وتعل]قھCCCCم عCCCC الرعيCCCCةامتنCCCCاع  -3

  . المرابطينب
Hَقة إلى إسقاط دول  -4 Eبعد على يد منقذيھم فيما الطوائفمھ(دت الز .  
  . العالم أجمعفى  المرابطينظھور نجم يوسف بن تاشفين و -5
وHئھCا وتنتظCر فرصCة الوثCوب فى كانت مترددة ى الت المغربانصياع قبائل  -6

HَقCة أن جعلCت تلCك القبائCل المرابطينعلى  Eة الزCة معركCون نتيجCذلك تكCوب ،
  . تخلد إلى السكينة وأعلنت وHءھا التام

عتقت الرقاب وُسCر( أشرقه وغربه وى فى عمت ا.فراح أرجاء العالم ا�س�م -7
  . العلماء والفقھاء بھذا النبأ السعيد

وتحطمCت آمCالھم ، نفوسCھمفCى سبان بھزيمة تعيسCة أث(Cرت أصيب نصارى ا� -8
  . ا.َْنَدلُس وإبعادھمفى الُمْسِلِمين ى اHستي�ء على أراضفى 

                                
  ). 47- 45(الحلل الموشية، ص : انظر) 1(
  ). 47(، ص المصدر السابق )2(
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CCCدون صCCCفوفھمُيرتE  النصCCCارىجعلCCCت  -9 Eورھم ويوحCCCون أمCCCن ، بCCCازلون عCCCويتن
اخِلي(ة   . صراعاتھم الد(

  . المغربغيرت مجرى تاريخ ا.َْنَدلُس وب�د ى وغير ذلك من النتائج المھمة الت
Cبعد أن رتCف أمCر يوسCا روب ا.ميCبيلية، ودعCى إشCاد إلCة عCَقH Eة الزCد معركCه بع

نھم اHتفاق واHتحاد ضد عCدوھم المشCترك رؤساء ا.َْنَدلُس إلى اجتماع عام، وطلب م
نخر فيھم بسبب اخت�فھم؛ فأجابه الجميع بقبول وصCيته وتحقيCق رغبتCه، وتCرك الذى 

  . )1(بكرى للدفاع عن ثغور ا.َْنَدلُس بقيادة سير بن أبى مرابطى ث�ثة آHف جند
  : المغربرجوع ا.مير يوسف إلى : ارابعً 

وھCCو لCCم يجCCِن ثمCCرة  المغCCربيوسCCف إلCCى رجCCوع  أسCCبابلقCCد عCCدد المؤرخCCون 
  : منھا أسباباHنتصار بعد إلى 

  . استخلفه على سبتة وكان مريًضاالذى بكر ى وفاة ابنه ا.مير أب -1
2- CCالف بنCCبب تحCCرقية بسCCدود الشCCطراب الحCCى اضCCرب بنCCع عCCاد مCC ھ�CCل ى َحم(

  . يةمرابطال دولةوحاولوا غزو المناطق الحدودية التابعة لل
CCام الCCذين تCCركھم أراد أ -3 أمCCور فCCى الُمCCُدن والقCCرى، وينظCCر فCCى ن يتفقCCد الCCوHة والُحك(

  . الرعية
جنCوده وا.َْنَدلُس الذين طلبوا منه تعق]Cب ألفونسCو ى أراد أن يخرج من إلحاح مسلم -4

  . قواته H تستطيع أن تسيطر على كل ا.َْنَدلُس Hتساع أراضيھاإن ى رأ إنهحيث 
ى فCى لCه حCق شCرع أنCهزعCم الCذى بكCر بCن عمCر ى ن أبCمن إبراھيم بCى خش -5

 . استخ�ف والده المجاھد الكبير
Cد لCى للتاريخ ا�س�Cمى نظرتإن  Eا ى تؤكCى عظيًمCى معنCو فCوھ Hا أCاة أمتنCن أحي

تاريخھا المجيCد H تكCون إH لقCوم أقCاموا الشCريعة علCى مسCتوى فى المعارك الفاصلة 
جوا  المCرابطينسCيرة فCى ى واضح وھذا المعن ،الشعب والجيش والقادة فCى الCذين تCدر(

  . مراحلھم وأقاموا شرع ربھم على أنفسھم
ين ھCCو مCCرابطنصCCر F للفCCى علCCى ا�ط�CCق  سCCبابا.مCCن أقCCوى ن أولھCCذا أرى 

علCCى مسCCتوى شCCعبھم ودولCCتھم وجيشCCھم وقائCCدھم،  سCCنةتمسCCكھم وتحكCCيمھم للقCCرآن وال
ا.مCCم والشCCعوب والجيCCوش فCCى ع F ولCCذلك يھمنCCا كثيCCًرا أن نبCCين أثCCر تحكCCيم شCCر

                    .وا.فراد
* * *  

                                
  ). 47-45(شية، ص موالحلل ال: انظر ) 1(
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  الرابع المبحث
  المرابطينأثر الحكم بما أنزل F على مجتمع 

   :تمھيد
ل إن  العبCد ى حيCاة ا.مCم والشCعوب تعطCفCى و× رسCوله  سCنةكتاب F وفى التأم]

F  سCCننوأوضCCح مكCCان ل، ا.نفCCس والكCCون واlفCCاقفCCى F  سCCننمعرفCCة أصCCيلة بCCأثر 

F<�5  1 :قال تعCالى، ه كتاب F تعالىنوقواني�,��T �4 ���A8�- ��?�U �5>F��.�B���$ �5>F�� ���	�,�	� a=- �.�!���

u5	F�/ u5	
�� a=-�$ �5>F�	�
�� �s��6���$C ]26:النساء[ .  

فقد  ،×سنته فى عة بالمطال× F تتضح بالدراسة فيما صح( عن رسول F  سننو
  ، ومCCن ذلCCك أن سCCننكCان يقتCCنص الفCCرص وا.حCCداث ليCدل أصCCحابه علCCى شCCيء مCن ال

على قعود له، فشق( ى كانت H ُتسبق، فحدث مرة أن سبقھا أعراب» العضباء× «ناقته 
حCق علCى F :» F سCننمCن  سنةكاشًفا عن × ، فقال لھم ×ى ذلك على أصحاب النب
  . )1( »لدنيا إH وضعهأن H يرتفع شيء من ا

CCْير، وى ا.مكنCCة بالسCCعفCCى  سCCننوقCCد أرشCCدنا كتCCاب F إلCCى تتبCCع آثCCار ال فCCى والس(
 Eاِريخ والس   . يرا.زمنة من الت(

�1u: قCال تعCالى�?�U �5>F
�,�T �4 �n�
�J �.�T � -$�Pb2�� k    >f��,T��� ������ ����	�� -$��>Z�7��� !����S-
�p!�tA�F����- � -�A�_ �p�:6���
t� rf�Z����4�$ G%.�_�$ !E�:?
t� r���	��C ]138، 137:آل عمران[ .  

Cر، قCال تعCالى سننوأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة ال Z�7- !�>T<��$- 1: بالنظر والتفك]
� -�V��4 k!?�W�; ��4�$ !����S-�$ m-�$���:2�- k4���� 8# LR���T ��� ��>A3?�-�$ �m�����- ����?�  ���Q4 8#!9 ��$��Z�6�?�� ���B��

�7!9 -$��Z�6�7��� ��>T �5!B
�,�T �4 -���
�J ���A8�- !R�:��0 k���!�Z�6�?����- ���4 5>F���4C ]102، 101:يونس[ .  

  : ا�لھية تختص بخصائص سننالن أومن خ�ل آيات القرآن يظھر لنا 

 ًHالى: أن(ھا قدر سابق: أوC1:قال تع ���� a=- ������ ���	� L����/ ��4 �i!,:?�- k�
�� ����� ��4�U:?�f  b=-
� k-%�$�.��:4 -%��.�T b=- ���4�0 ������$ >��,�T �4 -���
�J ���A8�-C ]38:ا.حزاب[ .  

حيد عنCه، وH ميقدره كائن H محالة، وواقع H الذى حكم F تعالى وأمره ن أى أ
  . شاء كان وما لم يشأ لم يكنل، فما معد

�    1: قال تعالى: أن(ھا H تتحول وH تتبدل :اثانيً � ���A�8�-�$ ���>�����?����- ���6?�� �58� �z�� k  
� ���>N!�������-�$ u���:4 5!B!��>
>T k  ()	�
�T 8#!9 ��B	� �q�7$��!$��l�� �# :5>� �5!B!� �q:?��!��W�?�� f�?�.����-� �4  �p!7�����
  

                                
)1 ( F أخرجه البخاري، كتاب الجھاد والسير، باب ناقة رسول ×)2872(، حديث رقم )6/86ج .(  
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 ()	6���; -�>
�6>T�$ -$>AJ>0 -�>N�>� ����?���0� f?U � b=- k    � �.�!l�; �����$ >���,�T ��4 -���
�J ���A8�- ��2:?f  b=-  
()�.�,�;C ]62-60:ا.حزاب[ .  

��N���� -$����S- -��8+������ �<5: #� ��1 :وقال ���A8�- �5>F�
�;��T �����$�$ ��$�.!l -%PY�7 �#�$ ��	�� f?U 68�- b=- k
 �.!l�; ����$ >��,�T �4 �n�
�J �.�T��2:?f ()�.�,�; b=-C ]1(]23، 22:الفتح( .  

� ��?N�W�� -��B�6���1:قCال تعCالى :أنھا ماضية H تتوقف: اثالثً !9 -$���N�� ���A8
� �>T   �.��T �:4 �5�B��
�!9�$ ���
�U �� -$�+������p�$S- �n:?�U �n�e�4 �.��C ]38:ا.نفال[ .  

1 :قال تعالى: أنھا H ُتخالف وH تنفع مخالفتھا :ارابعً � -$�Pb2�� �5�
���0 k -$��>Z?�	�� !����S-
� -%����@�$ (*:�>T :.�w�0�$ �5�B�?4 ���Q���0 -��7��� �5!B
�,�T �4 ���A8�- >f�,T��� ����� ���	�� k���S- �:4 5�B�?�� k�?���0 ����� !�

 ����,b2�F�� -��7����     ��:4 5�!B!� �y���/�$ !5�
���- ���4 5�_�.�?� ���!� -��/!��� m��?�	�,���!� 5�B>
�U�� �5�B�;����� �:��
��  
 ���>}!̀ �B�6�2�� �!� -��7���� �N���$ �j�.�/�$ b=�!� �:?�4@ -�>���T ��?�U���� -�$�0�� �:��
��    �p�!���"�4 ��!� ��:?>� ���!� ��7���   

68�- b=- �n:?�U ��?�U���� -�$�0�� �:��� �5�B�7��̂ !9 �5�B���N?�� �q�� �5�
�� k  �� �n��
�J �.�T k    �q����?�_ ���b2�J�$ j+���,�  
��$�����F��-C ]85-82:غافر[ .  

�Tu�1:ولكCن يCتعظ بھCا المتقCون H ينتفع بھا المعاندون،: اخامسً �?�U �5>F
�,�T �4 �n�
�J �. 
� -$�Pb2�� k �p!�tA�F����- >f�,T��� ����� ���	�� -$��>Z�7��� !����S-�     rf��Z����4�$ G%.��_�$ !E��:?
t� r���	�� -�A�_
�p�:6���
t�C ]138، 137:آل عمران[ .  

 –ھCم قCدًرا وا.نبيCاء أع� –فCالمؤمنون  ،علCى البCر والفCاجرى أنھCا تسCر: اسادسً 
جارية تتعلق باlثCار المترتبCة علCى مCن امتثCل شCرع  سننو@ ، F سننعليھم ى تسر

وا كCCل فCCى التزمCCوا بشCCرع F  المCCرابطينن أF أو أعCCرض عنCCه، وبمCCا  شCCئونھم ومCCر]
  . أثر حكم F فيھم واضح وبيEنإن حياة الدول ففى بمراحل طبيعية 

ا اlثار الدنيوية الت، ية وأخرى أخرويةوللحكم بما أنزل F آثار دنيو ظھرت ى أم(
  :أمور منھا فعدة المرابطين دولةقامت بھم ى لشعوب الملثمين التى دراستى فى ل

 ًHستخ�ف والتمكين :أوHا:   
على إقامة شرع  حرصوامنذ زعيمھم عبد F بن ياسين  المرابطينن أحيث نجد 

 F ىCCوا @ فCCيھم، وأخلصCCھم وأھلCCاكمھم أنفسCCى تحCCبحانه فCCا@ سCCتھم، فCCھم وع�ني EرCCس
اھم وشد( أزرھم حتCى اسCتخلفھم  ون شCريعة F مرابطCا.رض، وأقCام الفCى وتعالى قو(

  . ووطأ لھم السلطان، حكموھا، فمكن لھم المولى عز( وجل( الملكى ا.رض التفى 

                                
بيان أثر فى خطاب الوحي للشيخ عبد العزيز مصطفى كامل فى ستفدت من كتاب الحكم والتحاكم القد ) 1(

F الحكم بما أنزل .  
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انيCة نافCCذة H تتبCدل  سCنةوھCذه  ھCدة وجCCادة تسCعى جاى الشCعوب وا.مCCم التCفCى رب(
  . �قامة شرع F تعالى

ا.فCراد والشCعوب وا.مCم، فCى ماضية  سنةالقرآن الكريم يجد ھذه الفى والمتأمل 
كCان مCن  أنCهفأبلى وظھر منCه ى ا.رض بعد أن ابُتلفى فيوسف عليه الس�م استخلف 

41up :المخَلصين، وعندما قال له الملCك�0 upF4 ��?���.�� �R���	��- �q:7!9C ]فCرف  ]54: يوسCهعCأن 

�?!1:قد جاء أوان اHستخ�ف، فاستعد لتبعته ونھض لحمل رسالته فقال����- �]��T k  k��
��  

�7!9 !����S- !�}-�̀ �J ku5	
�� r�	N�/C ]فCين]55:يوسCل التمكCن أھCذا مCار بھC1:، وص  �q��A����$  
 ���U��	� �:?8F�4� k>H�	�/ ��B�?4 >0:��,�6�� !����S-      ������0 �[	�e�7 �#�$ a����"�7 ���4 ��?6���/��!� �|	Y�7 a���"��

�p!?b2�&����-C ]56:يوسف[ .  

7:���: 1: قال تعالى ،إسرائيلى بنفى التمكين  سنةوقد بي(ن F تعالى تحقُق  ��0 �.�!��7�$
� -�>N��e�6�U- ���A8�- k�
�� k�l�7�$ (f:�}�0 �5�B�
���l�7�$ !����S-�p�!�-����- �5�B�
��C ]5:القصص[ .  

  وكCCان بعCCد وراثCCة ا.رض واHسCCتخ�ف فيھCCا أن مCCن( F علCCيھم بCCالتمكين إنفCCاًذا 
1: لمشيئته السCابقة، قCال تعCالى� �5�B�� ��tF���7�$ k 5�B�?4 ����_�+��?���$ ����4��_�$ ��������� �v!��7�$ !����S-

��$��A�&�� -��7��� �:4C ]6:صالقص[ .  

  . واقع ا.مم والشعوبفى ملموسة ى القرآن الكريم كما ھفى  سنةوبذلك تتِضح ھذه ال

واعCًدا إيCاھم بمCا وعCد بCه المCؤمنين  ا.مةوقد خاطب F تعالى المؤمنين من ھذه 
CورفCى قبلھم، فقال سبحانه  &�   1:سCورة الن]���:Y�- -��>
����$ �5>F�?�4 -��?�4@ ���A8�- a=- �.���$ m�

� �5�B:?�N
�g�6�2�	�� k!����S-C ]ار ى أ. ]55:النورCن الكفCع ًHدC1�5ب!B
�,�T �4 ���A8�- ���
�g�6�U- �����C 
حمن، فسCتأتيھم  ،)1(إسرائيلى من بن فإذا حقق الناس ا�يمان وتحاكموا إلى شريعة الر(

�?��5�B -�18ى ثمرة ذلك وأثره الباق+ �5�B�� :��?tF���	���$A G�5�B�� k�e�;��-C  ين Eفتحقيق التحاكم إلى الد
ين Eستخ�ف، وتحقيق الحكم به يوصل إلى الدHيتحقق به ا .  

ني(ة الت دولةللى دراستفى وھذا ما رأيته    . ونمرابطأقامھا الى الس]

  : ا.من اHستقرار: اثانيً 
ا، بل بعض دوي�ت متنازعة فيما بينھ المرابطينقبل وصول  المغربكانت ب�د 

رة ھذه الدوي�ت لھا معتقدات تخرجھا عن الملCة، كمCا أن قبائCل الملثمCين كانCت متنCاح
  . لم يستقر مما ول(د لھم الخوف وا�زعاج الشديد فيما بينھا، وصراعھم مع الزنوج

 F ى بتوحيد قبائل صنھاجة، وساروا  المرابطينوبعد أن أكرمCد فCادھم المجيCجھ
د سنةسيرة ح Cر F لھCم ا.مCن واHسCتقرار  المغCرب، وتوح( تلCك فCى ا.قصCى كل]Cه، يس(

                                
  ). 466(تفسير الج�لين، ص : انظر ) 1(
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  . حكم فيھا شرع Fى الربوع الت

Cن F لھCا المCرابطين دولCةن أحيث نجCد  ى أعطاھCا دواعC ،بعCد أن اسCتخلفت ومك(
جاريCة ماضCية ضCمن  سCنةاHستقرار حتى ُتحافظ على مكانتھا، وھCذه  أسبابا.من و

أنفسCھم فCى ينشدون الذى لعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لھم ا.من Fُ .ھل ا�يمان وا
مقاليCCد ا.مCCور، وتصCCريف ا.قCCدار، وھCCو مقلCCب القلCCوب،  -سCCبحانه  -فبيCCده ، وواقعھCCم

  . وF َيَھُب ا.من المطلق لمن استقام على التوحيد وتطھر من الشرك بأنواعه

1�̂:قCال تعCالى !9 -��2!,�
�� �5���$ -��?�4@ ���A8�-   ��$�.��6�B34 5��_�$ ����4S- �5�B�� �qz��$>0 L5�
>Z!� �5�B�7�C 
ت @ مCن صCإذا خل ،أمن من المخاوف ومن العذاب والشCقاءفى فنفوسھم . ]82:ا.نعام[

إن تحكيم شرع F فيCه راحCة للنفCوس لكونھCا تمCس عCدل F  .الشرك صغيره وكبيره
م ؤمنين باHسCCتخ�ف ثCCم التمكCCين لCCلمCCورحمتCCه وحكمتCCه، إن F تعCCالى بعCCد أن وعCCد ا

$���.�  1:يحرمھم بعد ذلك من ا.من والطمأنينة والبعد عن الخوف والفCزع، قCال تعCالى
� �5�B:?�N
�g�6�2�	�� m��&��:Y�- -�>
����$ �5>F�?4 -��?�4@ ���A8�- a=- k �5!B
�,�T �4 ���A8�- ���
�g�6�U- ����� !����S-

tF���	���$A8�- �5�B�?�+ �5�B�� :��? G!?�7$�.�,���� �%?�4�0 �5!B����J .���� ��4 5�B:?���.�,�	���$ �5�B�� k�e�;��- k �!� ���>�!��"�� �# k
�(z�	�wC]وس فى من وإن تحقيق العبودية @ ونبذ الشرك بأنواعه يحقق ا.. ]55:النورCالنف

  . والشعوب على مستوى ا.فراد

  . انقاد لمنھج رب العالمينالذى وشعبھم  المرابطينلقيادات وھذا ما حدث 

  : النصر والفتح: اثالثً 
 سCنةعلى نصرة دين F بكCل مCا يملكCون، وتحققCت فCيھم  حرصوا المرابطينإن 
 F ن .، نصرته لمن ينصرهفىF ىCره علCرعه أن ينصCى شCتقام علCن اسCضمن لم 

ته، قال تعCالى ته وقو( �4� ��?�j���Y $�1 :أعدائه بعز( a=- 8����Y?�	�� �9 ù �!̀ �� �v!����� �=-�   �!9 ���A�8�-
� �5�_�:?8F:4 k   >f��,T��� b=�$ !���F�?����- !��� -���B�7�$ �$���������!� -$���4�0�$ �*���:̀ �- -���;@�$ �*�):Y�- -��4��T�0 !����S-
!���4aS-C ]40،41:الحج[ .  

تاريخ البشرية أن استقامت جماعة فى وما حدث قط «: مه Fيقول سيد قطب رح
عدادھا لحمل أمانة �نھاية المطاف فى F إH منحھا القوة والمنعة والسيادة ى على ھد
إن الكثيCCرين ليشCفقون مCن اتبCاع شCCريعة F . . ا.رض وتصCريف الحيCاةفCى  الخ�فCة

ويشفقون من تأل]ب الخصوم مكرھم، ون من عداوة أعداء F ووالسير على ھداه، يشفق
Cادية، وإن ھCقتصHر اCCادية وغيCقتصHايقات اCن المضCCفقون مCيھم، ويشCام ى علCCأوھ Hإ

 F ولCت لرسCوم قالCريش يC1 :×كأوھام ق   ��?�c���0 ���4 ���8\�g�6�7 �q���4 G�.�B��- ![!,:6:7 �!9C 
  . ]57:القصص[

ا اتبعت ھCد ربCع قCرن أو فCى ومغاربھCا  F سCيطرت علCى مشCارق ا.رضى فلم(
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فCتح  ؛على ا.عداء ومن( عليھم بالفتح المرابطينF تعالى أيد إن . )1(»أقل من الزمان
  . وإخضاعھا لحكم F تعالى، وفتح القلوب وھدايتھا لدين ا�س�مى ا.راض

عندما اسCتجابوا وانقCادوا لشCريعة F جلبCت لھCم الفCتح، واسCتنزلت  المرابطينإن 
  . صر Fلھم ن

ام والشعوب ا�س�مي(ة التإن    . الدنيا واlخرةفى تبتعد عن شريعة F تذل نفسھا ى الُحك(

CCام والقضCCاة والعلمCCاء إن  الCCدعوة إلCCى تحكCCيم شCCرع F فCCى مسCCئولية الُحك(
 :-رحمه F -مسئولية عظيمة ُيسألون عنھا يوم القيامة أمام F، قال ابن تيمية 

وھCذا مCن أعظCم . . ا.مر بغير ما أنCزل F، وقCع بأسCھم بيCنھم إذا حكم وHة«
وَمCن  ،زماننا وغير زماننCافى تغي]ر الدول كما جرى ھذا مرة بعد مرة  أسباب

 F دهCCن أيCCلك َمCCلك مسCCره، فيسCCاب غيCCا أصCCر بمCCه يعتبCCعادته جعلCCس F أراد
CCCه، فCCCوأھان F هCCCن خذلCCCلك َمCCCب مسCCCره، ويجتنCCCول إن ونصCCCيق F ىCCCهكفCCCتاب: 

1 �j���Y?�� ��4 a=- 8����Y?�	���$ �9ù �!̀ �� �v!����� �=-C  ���4!1إلىaS- >f�,T��� b=�$C ]40،41:الحج[ .  

فقد وعد F بنصر من ينصره، ونصره ھو نصر كتابه ودينه ورسوله، H نصCر 
  . )2(َمن يحكم بغير ما أنزل F ويتكلم بما H يعلم

  : فالعز والشر: ارابعً 
ر الCCذى وشCCرفھم العظCCيم  المCCرابطينعCCز إن  EطCCى ُسCCى فCCع إلCCاِريخ يرجCC كتCCب الت(

ِكھم بكتاب F و به تشCُرف الذى َمن يعتز باHنتساب لكتاب F إن ، ×رسوله  سنةتمس]
F الجاريCة  سCنة، وبه يعلو ذكرھا وضع رجله على الطريق الصCحيح وأصCاب ا.مة
̀���?�� �!9��	�F<�5  1: قال تعالى، ×رسوله  سنةبه ويف من يتمسك بكتاإعزاز وتشرفى  �7�0 �.����

���>
����; �)���0 �5>�����V �	� �%���6�C ]10: ا.نبياء[ .  

Cاس  ، فھCذه )3(فيCه شCرفكم :تفسCير ھCذه اlيCةفCى  -F عنھمCاى رضC –قال ابن عب(
، كمCا قCال عمCر بCن H تستمد الشرف والعزة إH من استمسCاكھا بأَحكCام ا�س�Cم ا.مة

نا F با�س�م«: �الخطاب  ا أذل قوم، فأعز( ا كن( فمھما نطلب العز بغير ما أعزنCا  ،إن(
F أذلنا F«)4( ، فعمر�ال  Cين حCرتباط بHةكشف لنا بكلماته عن حقيقة اCًزا  ا.مCع

ت  F، وH ذل(ت يوم بغير دين فى وذHً، مع موقفھا من الشريعة إقباHً وإدباًرا، فما عز(
  . يوم إH باHنحراف عنهفى 

	�%�1 :قال تعالى��� >*:̀ ���- �8

�� �*:̀ ���- �.�!��� ����� ��4C ]اطرC10:ف[ Cزة ى يعنCب العCن طلCم
  . )5(فليعتز بطاعة F عز( وجل( 

                                
  ). 4/2407ج(ظ�ل القرآن، فى ) 1(
  ). 35/388ج(مجموع الفتاوى ) 2(
  ). 3/170ج(تفسير ابن كثير : انظر ) 3(
  ). 1/62ج(ا�يمان فى المستدرك فى أخرجه الحاكم ) 4(
  ). 2/526ج(ابن كثير ) 5(
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�: -����1 :وقال تعالىF���$ �p!?4�����
��$ ����U����$ >*:̀ ���- b=�$������
���� �# �p����?C ]8:المنافقون[.  

Cه ذو َمَھاَبCة عظيمCة ى إنن عندما مررت بسيرة ا�مام ابن ياسين ذكرت وصCفه بأن(
  . قومهفى ونال شرًفا وعزة  ،نفوس أتباعهفى 

إذا ركب للجھاد ركCب  أنهبكر بن عمر، ذكرُت ى وعندما مررت بسيرة ا�مام أب
  . معه ألف من قومه يجاھدون 500معه 

 ُخلCCقه لCCه كأنCC اوسCCف بCCن تاشCCفين ذكCCرت وصCCفً سCCيرة ا.ميCCر يوعنCCدما ذكCCرت 
  . للزعامة

ا وشرًفا نالوه باHسCتع�ء علCى شCھوة الCنفس فى ورأيت  سيرة ھؤHء ا.بطال عّزً
ل، كان استع�ؤھم على الخضوع الخانع لغير F واضCًحا  وباHستع�ء على القيد والذ]

، وخشCية @ وتقCوى ومراقبCة احياتھم خضوعاً @ وخشCوعسيرتھم العطرة، كانت فى 
  . المجيدى تاريخنا ا�س�مفى السراء والضراء، وھذا ھو سر] عزھم وشرفھم فى @ 

وصCلوا ى بركة من العيش، ورغد مCن الحيCاة الطيبCة التCفى ون مرابطلقد عاش ال
F إليھا بإقامة دين .  

9� $����� 1:قال تعالىG��>���- ���_�0 �$ -��?�4@5!B�	�
�� ��?�&�6�N�� -����:;-    !����S-�$ b�����:2�- ����4 Km�������
�$5�_��7�A�J���� -���8A�� �F�� ����,b2�F�� -��7��� ���!�C ]96:ا.عراف[ .  

  : انتشار الفضائل وانزواء الرذائل: خامًسا
يCل فيCه فخCرج ج ،وانحسCرت الرذائCل المCرابطينعصر فى لقد انتشرت الفضائل 

متطلًعCا إلCى مCا عنCد  ،ل وكرم وشجاعة وعطاء وتضحية من أجل العقيدة والشريعةبن
امه ، F من الثواب يخشى من عقاب F؛ لقد استجاب ذلك المجتمع بشعبه ودولته وُحك(

  . ل الص�ة والس�مضسيد ا.نام عليه أف سنةإلى ما ُيحييه من ا�يمان والقرآن و

نفذت أوامCر F، ونواھيCه ظCاھرة بينCة ى الشعوب التفى  آثار تحكيم شرع Fإن 
اِريخ، و مCن  سCننى لھC المCرابطين دولCةأصCابت ى تلك اlثCار الطيبCة التCإن لدارس الت(

شعب يسCعى لھCذا المطلCب ى فأ ،H تستبدل وH تتغيرى الجارية والماضية التF  سنن
آثCار ذلCك التحكCيم علCى أفCراده  ويCرى ،والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حينالجليل 

امه   . ودولته وُحك(

اِريخيCة ا�س�Cمي(ة اHسCتفادة الجCادة مCن أولئCك الCذين إن  الغرض مCن ا.بحCاث الت(
جھCCادھم وعلمھCCم وتCCربيتھم وسCCعيھم الCCدءوب لتحكCCيم شCCرع F، فCCى  ؛سCبقونا با�يمCCان

ج والمرحليCCة، وا ،هالتمكCCين وفقھCC سCCننوأخCCذھم ب HنتقCCاء مCCن الشCCعب ومراعCCاة التCCدر]
  .واHرتقاء بھم نحو الكماHت ا�س�مي(ة المنشودة

 نْ َمCى تاريخ أمتنا يجريھا F تعCالى علCى يCدفى اHنتصارات العظيمة إن 
HَقCة ِمCن  Eأخلص لربه ودينه، وأقام شرعه، وزك(ى نفسه، ولھذا لم يأت فتح الز

فCى صًرا عظيًما وفتًحا مبيًنا ا.َْنَدلُس وحققوا نفى ون مرابطلقد جاھد ال، فراغ
Hَقة وأنقَذ F بھم الُمْسلِِمين Eمعركة الز .  
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  الخامس المبحث
  ةــــــس بعد الزHقـــــا.ندل

ذكرتھCا تCولى قيCادة ى التC سCبابلj المغCرببعد رجوع يوسف بن تاشفين إلى 
لناجحة مCع أميCر واصل غاراته االذى  ،بكرى سير بن أبى القائد الميدان المرابطين

وقCد أثخنCْت قواُتCه مCع قCوات  ،تاجCةى بطليوس على أواسط البرتغال الحالية مما يل
  . تلك البقاعفى  المرابطين

ه الُمْعَتِمد  ثCم ، لى عدة ُمُدن حول ُطَلْيِطَلCةإبن َعب(اد ضربات موفقة بقيادته كما وج(
ت جمCوع الفرسCان  بقيCادة الكنبيطCور  النصCارىاتجه نحو أرض مرسية، حيCث اسCتقر(

 ،خاصة مدينة المرية ،تشن غاراتھا على ُمُدن المسلمينى أحد الحصون القريبة التفى 
 Hة ن أإCة لورقCى قلعCئ إلCطر( أن يلتجCزم واضCى الُمْعَتِمد انھCف وفCن اكنCد بC ليھCا ُمَحم(
  . ثم توجه نحو قرطبة تارًكا مرسية لمصيرھا ،ليون

 ،أربCCك ُمCCُدن شCCرق ا.َْنCCَدلُسالCCذى فونسCو تتجمCCع حCCول أل النصCCارىوبCدأت قCCوات 
متخذين من ِحصن لييط المنيع الواقع على مسيرة يوم من لورقة مركًزا لشنE الغارات 

  . الُمْسِلِمينى على أراض
ونقCل مقCر  ،فلم يمض عام واحد علCى ھزيمCة ألفونسCو حتCى عCاد نشCاطه وجيشCه

بعكس غCرب ا.َْنCَدلُس ، ة السياسيةخيمت عليه الفرقالذى لى شرق ا.َْنَدلُس إالعمليات 
تعضCدھما فرقCة مCن  ،كانت تحكمه مملكتان قويتان ھما مملكة إشبيلية وبطليوسالذى 

  . )1(بكرى قوامھا ث�ثة آHف رجل على رأسھا القائد العظيم سير بن أب المرابطين
الحاقCدين فتوافCدت وفCودھم علCى ا.ميCر  النصCارىى أھل غرب ا.َْنCَدلُس مCن تأذ

يصفون لjمير يوسف مCا نCزل بھCم  ،ومرسية ولورقة بلنسيةوخصوًصا أھل  ،وسفي
  . حصن لييطفى يتحكمون الذى  النصارىى على أيد

وطلCب مCن يوسCف العبCور، فاسCتجاب يوسCف  المغربوعبر الُمْعَتِمد المجاز إلى 
 /ھCCـ481 سCCنة ا.ولربيCCع فCCى لرغبتCCه، تCCم( جCCواز يوسCCف إلCCى الجزيCCرة الخضCCراء 

 ومCCن ھنCCاك كتCCب ا.ميCCر يوسCCف إلCCى جميCCع أمCCراء ا.َْنCCَدلُس يCCدعوھم إلCCى ،م1088
ك ا.مير يوسف  صحبة أميرھا تميم بن بلقين، كما لحCق فى لى مالقة إالجھاد، ثم تحر(

الُمْعَتِمCد  عنوالمعتصم بن صمادح، فض�ً ، ا.مير عبد F بن بلقين صاحب غرناطة
اد، با�ضافة إلى أمراء مرسية  لCوك وشقورة وبسطة وجيان، ولم يتخلCف مCن مبن َعب(

بطليCCوس، وتوجھCCت تلCCك الجمCCوع لضCCرب سCCوى ابCCن ا.فطCCس صCCاحب  الطوائCCف
ألف فارس واثنا عشر ألًفا مCن المشCاة مCن كان يسكنه الذى الحصار على حصن لييط 

فى  النصارىالحاقدين أصحاب النزعة الصليبية اHنتقامية، واستبسل  النصارىجنود 
لحصن وكانوا يخرجون لي�ً ل�نقضاض على الُمْسِلِمين وإلحCاق الخسCائر الدفاع عن ا

  . بھم
فيمCCا بيCCنھم  الطوائCCفواسCCتمر( الحصCCار بCCدون جCCدوى وظھCCرت صCCراعات ملCCوك 

  . ساءه ذلك كثيًراالذى ووصلت لjمير يوسف 

                                
  ). 62(ص ، وا.ندلس المغربتاريخ ) 1(
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Cاد لjميCر يوسCف خCروج ابCن رشCيق صCاحب مرسCية عCن  وشكى الُمْعَتِمد بCن َعب(
  تقرًبا إليه، وظھرت المشاكل بين أبناء بلكين  السادسا.موال .لفونسو  الطاعة ودفعه

  عبCCد F وتمCCيم لjميCCر يوسCCف، وكCCأن H عمCCل لCCه إH حCCل المشCCاكل والمنازعCCات بCCين 
  . نازعةتا.طراف الم

، دفCCع أمCCواHً طائلCCة .لفونسCCوالCCذى وتضCCايق ا.ميCCر يوسCCف مCCن خيانCCة ابCCن رشCCيق 
 ،والعلمCCاء الCCذين أفتCCوا بإزاحتCCه مCCن حكمCCه وتسCCليمه للُمْعَتِمCCدوعCCرض ا.مCCر علCCى الفقھCCاء 

ين وH يستطيع مخالفتھاالذى واستغاث ابن رشيق با.مير يوسف  Eھا أَحكام الد   . )1( أجابه بأن(
Cاى وأمر القائد سير بن أب  بكر باعتقاله وتسCليمه للُمْعَتِمCد مشCترًطا عليCه إبقCاءه حّيً

)2( .  
مكانCCة عظيمCCة يضCCعونھا فCCوق كCCل  المCCرابطينعنCCد قCCادة وكانCCت لفتCCوى الفقھCCاء 

  . اعتبار
 المCCرابطينوفCر( جCيش ابCن رشCيق مCن المعركCCة، ومنCع الCزاد علCى جCيش 

وَمن معه من ا.َْنَدلُسيين الذين يحاصرون الحصن، فارتفعت ا.سCعار، ووقCع 
وقعت حشد ى الغ�ء واضطربت ا.حوال، وعندما علم ألفونسو بالخ�فات الت

ن لييط، فاضطر( ا.مير يوسف صحفى أتباعه  عنا من أجل فك الحصار جيشً 
الذى إلى فك الحصار خوًفا من معركة خاسرة غير مأمونة النتائج خاصة بعد 

ام ا.َْنَدلُس وت مرھم واتصCالھم بالعCدو، ورجCع ا.ميCر يوسCف إلCى آرآه من ُحك(
محافظCCة علCCى بCCن عائشCCة للابقيCCادة داود ى مرابطCCلورقCCة وتCCرك أربعCCة آHف 

د بن تاشفين بلنسيةمنطقة مرسية وبعث بجنود إلى    . )3(بقيادة ُمَحم(
 H وت، ورأى أنCCن المCCا مCCن نجCCرج مCCن وأخCCول للحصCCو الوصCCتطاع ألفونسCCواس

ر  ،فائدة من اHحتفاظ بالحصن .ن(ه يتطلب حماية كبيرة معرضة لمصير سابقاتھا فقCر(
اد ا ،إخ�ءه وتدميره   . لحصن بعد أن أصبح أط�Hً واسترجع ابن َعب(

فCى أمراء ا.َْنَدلُس H يصلحون للحكم وH يعتمد عليھم إن لقد أيقن ا.مير يوسف 
م عرض ا.مر على الفقھاء 1089/ھـ482عام فى جھاد، وبعد رجوع ا.مير يوسف 

  . والعلماء فأفتوا له بضم ا.َْنَدلُس للمغرب
CCCدون ذلCCCَدلُس يؤيCCCاء ا.َْنCCCاء وعلمCCCان فقھCCCاء وكCCCاء وعلمCCCذلك فقھCCCربك، وكCCCالمغ 

فتCوى تؤيCد عملCه الجليCل  )4(وأبCو بكCر الطرطوشCيى والمشرق، وأرسل ا�مام الغزال
   .من أجل توحيد صفوف الُمْسِلِمين
فيجب على ا.ميCر وأشCياعه قتCال ھCؤHء : الطوائفيقول الغزالي فى شأن أمراء 

فتCCاه العلمCCاء بجCCواز خلعھCCم ، فقCCد أ)5(النصCCارىالمتمCCردة وH سCCيما وقCCد اسCCتنجددوا ب
، .نھCم ا.ولوإزاحتھم، وبأنه فى حل مما تعھد لھم به مCن ا�بقCاء علCيھم فCي جCوازه 

خانوا F بمعاھدتھم ألفونس على محاربة المسلمين؛ وبالتالي فCإن عليCه أن يبCادر إلCى 

                                
)1 (F ص ، مذاكرات ا.مير عبد)112 .(  
  ). 108(المرابطين، ص  دولة: ر انظ) 2(
  ). 187، ص 6ج(العبر، ، ابن خلدون) 3(
   .نفسه المصدر السابق) 4(
  . 198عصمت دندش ص .رسائل أبي بكر بن العربي ، تحقيق د) 5(
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CCلمين إلCCد المس�CCة بCCاروا بقيCCيھم، أغCCادر علCCت قCCركتھم وأنCCك إن تCCا، فإنCCم جميًعCى خلعھ
F ديCين يCب بCت المحاسCوع )1(الروم وكنت أنCذا الموضCي ھCتفتى فCن اسCان ممCوك ،

  . )2(الفقيه يوسف بن عيسى المعروف بأبي الملجوم
وطلب القضاة والفقھاء مCن يوسCف أن يرجCع ويوحCد الCب�د بCالقوة، لتCدخل تحCت 

  . بغدادفى ا�س�مي(ة  الخ�فة
لخاصCة H ينظCرون إلCى عCزة أمCتھم يھتمون بمصالحھم ا الطوائفلقد كان ملوك 

اعتناق النصرانية وسيلة لتحقيق أھوائھم فى لو وجدوا «: حتى وصفھم ابن حزم بقوله
  . )3(»ومصالحھم لما ترددوا 
Cر عCن  ،المرابطين دولةا.َْنَدلُس يتمنون أن ينضموا إلى فى وكان الُمْسلُِمون  وعب(

الCذى  ،»غرناطCةى قاضC«ى الق�عC ابCنى ذلك فقھاؤھم وعلماؤھم وبرز الفقيه القاض
لطلCب  المغCرببينه وبين يوسف بن تاشفين منذ ذھاب أول بعثCة إلCى  ع�قةتوطدت ال
  . ا.مير يوسف ص�ًحا وعدHً وحزًمافى وكان يرى  ،إذ كان أحد أعضائھا ،النجدة

  ثCCم اضCCطر ، حCCاول ا.ميCCر عبCCد F ابCCن ملCCك غرناطCCة أن يCCتخلص منCCه فاعتقلCCه
ومن ھناك اتصل با.مير يوسف وأطلعه على  ،احه، فھرب إلى قرطبةإلى إط�ق سر

CCا مCCوك خفايCCع ملCCى بخلCCور، وأفتCCفن ا.مCCذه  ،الطوائCCع ھCCَدلُس مCCلمو ا.َْنCCل مسCCوتفاع  
  . )4(الفتوى الموف(َقة

 * * *

                                
  ). 106(اHكتفاء Hبن الكردبوس ص ) 1(
  ). 155(ا.ثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين، محمد بن بّيه ص ) 2(
  . )406(ص ، محمد عبد F عنان، نق�ًً◌ عن دول الطوائف، سالة ابن حزمر) 3(
  ). 113(المرابطين، ص  دولة) 4(
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  السادس المبحث
  الطوائفس بالقوة والقضاء على ملوك ا.ندلجواز ضم فى فتوى 

كتاًبCCا يشCCرح فيCCه ى إلCCى ا�مCCام الغزالCCى المCCالكى بCCن العربCCأرسCCل ا�مCCام أبCCو بكCCر 
با.َْنَدلُس من حركة يوسف بCن تاشCفين الجھاديCة، ويطلCب منCه  الطوائفموقف ملوك 

فCى وكCان أشCھر مCن لقينCا مCن العلمCاء «: العربCيبن ذلك، قال ا�مام أبو بكر فى فتيا 
رحCب ذراعCه، ا�مCام أبCو العلم وفى اlفاق، ومن سارت بذكره الرفاق، ولطول باعه 

Cد الطوس الغزالCي، فاسCتدعينا منCه فتيCا وكتاًبCا، واختصCرت لفCظ الفتيCا ى حامد بن ُمَحم(
وصCف فى علم ا�مام ما ذكر فى  :لوقت ضاق عن تقييدھا لكن أنبه على معناھا وھو

CCين أب EدCCر الCCِلِمين وناصCCر الُمْسCCل أمي�CCر ى خCCفين أميCCن تاشCCف بCCوب يوسCCربيعقCCين المغ
ين، والCذب عCن الُمْسCِلِمين، وھCو ا.َنْ  EدCزاز الCن إعCه مCحت لديCَدلُس والعدوة، وما أوض
ون، وقد وقفCوا أنفسCھم علCى الجھCاد، وقCد كانCت جزيCرة مرابطالنسب ومعه الى حمير

عCCدة ثCCوار تسCCوروا علCCى ، أربعمائCCة سCCنةا.َْنCCَدلُس قCCد تمل(كھCCا مCCن تCCاريخ ابتCCداء الفتنCCة 
تھم، وتلق(ُبوا بألقاب الخلفاء وخطُبوا .نفسھم، وضربوا الب�د، فضعف أھلھا عن مدافع

اHستي�ء على صاحبه، فى النقود بأسمائھم، وأثاروا الفتنة بينھم لرغبة كلE واحد منھم 
اق واستبانوا الُف  محاربة بعضھم بعًضا، واستنجدوا فى ا.رقاء والصنائع الطلقاء فى س(

أحCCق مCCن صCCاحبه، وعنCCد ذھCCاب شCCوكة  أنCCهعنCCدما اعتقCCد كCCل واحCCد مCCنھم  النصCCارىب
الُمْسCِلِمين، وحينمCا انكشCف للنصCارى ضCCعف الُمْسCِلِمين، وعلمCوا المCداخل والمخCCارج 
 Hة وCر مؤونCن غيCا مCًرا منھCالحرب كثيCذوا بCل وأخCوا المعاقCِلِمين، طلبCإلى ب�د الُمْس

أمير الُمسلِمين  واستصرخوھم فلباھم المرابطينمن الُمْسِلِمين إلى ى مشق(ة، ثم لجأ الباق
فCى ووصل إلى البحر، فاستاء بعض الرؤساء وفاًء للمشركين، وحقًدا علCى الُمْسCِلِمين 

م الكفCCار جCCْنCCَدلُس فمنحCCه F نصCCًرا، وألاسCCتدعائھم لCCه، ووصCCل ا.ميCCر إلCCى غCCرب ا.َ 
ن منه، ولم  الثالثالعام فى السيف، ثم عاود الجواز  من ھذا الفتح فتھيبه العدو، وتحص(

رج للقائه مع تثاقل الرؤسCاء عنCه، وعثCر .حCدھم علCى خطCاب يشCجع العCدو علCى يخ
اللقاء، واستولى على من قدر عليه من الرؤساء من الب�د والمعاقل، وبقيت طائفة من 

أو صCCاروا معCCه إلًبCCا،  النصCCارىمCCن جزيCCرة ا.َْنCCَدلُس، حCCالفوا ى رؤسCCاء الثغCCر الشCCرق
H جھCاد إH  :بيعCة الجمھCور، فقCالوافCى د، والCدخول ودعاھم أمير الُمْسِلِمين إلى الجھا

أنCا خCادم : مع إمام من قريش، ولست به، أو مع نائب عن ا�مام، وما أنت ذلك، فقCال
جميCع فCى أو ليسCت الخطبCة : أظھCر لنCا تقديمCه إليCك، فقCال :ا�مام العب(اسي، فقالوا لCه

يجCب قتCالھم؟ وإذا ظفCر بھCم  ومردوا على النفاق، فھCل. ذلك احتيال :له؟ فقالواى ب�د
ى قتالھم؟ وھل على ا�مام العب(اسCفى أموالھم؟ وھل على المسلم حرج فى كيف الحكم 

ا.ميCر ن أم إن(ما خرجوا عليه بCفإنھأن يبعث بمنشور يتضمن تقديمه له على جھادھم، 
منبCر، وتضCرب السCكة باسCمه إلCى غيCر فCى خادمه، وھو يخطب له علCى أكثCر مCن أل

ا وإنمCا خCادم أميCر المCؤمنين المسCCتظھر، : تCى وصCف نفسCه قCالذلCك، وم لسCCت مسCتبّدً
  . وأظھر من أن يجدد بالتزكية، وھذا أشھر أن يؤكد بالتحلية

ا�نعام فى حامد أتم ا.جر، وأعم الشكر ى فللشيخ ا�مام ا.جل الزاھد وا.وحد أب
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  .)1(ھذا السؤال إن شاء F تعالىفى بالمراجعة 
 ًHوى: أوCCفت CCام الغزالCCى ا�مCCفى فCCن تاشCCف بCCن يوسCCل مCCف كCCوك موقCCفين وملCCالطوائ 

   :العباسية الخ�فةو
الCذى انه وھCو الموثCوق بCه لقد سمعت مCن لسC«: رحمه Fى فأجاب ا�مام الغزال

الفقھاء وغيرھم، من سيرة  المغربعن شھادته عن غيره وعن طبقة من ثقاة ى ستغني
ما أوجب الدعاء .مثاله، ولقد أصCاب الحCق  -أمثاله أكثر F من ا.مراء -ھذا ا.مير 

وھCذا  -حCرس F علCى المسCتظھرين ظ�لCه -ىالمسCتظھرى إظھار الشعار ا�مCامفى 
مشCارق ا.رض فCى ھو الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار الُمْسِلِمين 

، وإن لCCم يكCCن EقCCام الحCCدعاء ل{مCCابرھم بالCCزيين منCCيھم تCCا، فعلCCريح  ومغاربھCCم صCCبلغھ
 الخ�فةبشعار ى التقليد من ا�مام، أو تأخر عنھم ذلك لعائق، وإذا نادى الملك المستول

، وجCCCب علCCCى كCCCل الرعايCCCا والرؤسCCCاء ا�ذعCCCان واHنقيCCCاد، ولCCCزمھم السCCCمع العباسCCCية
مخالفCCة ى طاعCCة ا�مCCام، ومخالفتCCه ھCCى طاعتCCه ھCCن أوالطاعCCة، وعلCCيھم أن يعتقCCدوا 

وقد قCال  ،استعصى وسل يده عن الطاعة، فحكمه حكم الباغيا�مام، وكل من تمرد و
1:تعالى;����� G���JaS- k�
�� ����_-�.�/!9 �n�W�� �!��� ����B�?�	�� -��&
�'���� -�>
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68�- kW�,�; kb=- !��4�0 k��!9 ��iN�; k:6�/C ]الرجوع إلى السلطان وال. ]9:الحجرات ،F فيئة إلى أمر
، فكCل متمCرد علCى العباسCية الخ�فCةالعادل المتمسك بوHء ا�مام الحق المنتسCب إلCى 

مردود بالسيف إلى الحق، فيجب على ا.مير وأشياعه قتال ھؤHء المتمردة  فإنهالحق 
وھCم أعCداء F ، المشCركين وأوليCائھم النصCارىعن طاعته، وH سي(ما وقد استنجدوا ب

مقابلة الُمْسِلِمين الذين ھم أولياء F، فمن أعظم القربات قتالھم إلى أن يعودوا إلCى فى 
ويتركوا المخالفة، وجب الكف] ، العباسية الخ�فةطاعة ا.مير العادل المتمسك بطاعة 

َع مدبرھم، وH أن ُيCَذف(ف ،عنھم بCل متCى ، ريحھمعلCى جC )2(وإذا قاتلوا لم َيُجز أن ُيَتَتب(
CCCنھم، أعنCCCف] عCCCب الكCCCوا، وجCCCوكتھم وانھزمCCCقطت شCCCنھم دون ى سCCCِلِمين مCCCن الُمْسCCCع

بCه مCن  الذين H يبقى لھم عھد مع التشاغل بقتCال الُمْسCِلِمين، وأمCا مCا يظفCر النصارى
القتCال فCى أموالھم فمردود علCيھم أو علCى وريCثھم، ومCا يؤخCذ مCن نسCائھم وذراريھCم 

علCCى ا.ميCCر المتمسCCك بطاعCCة ى البغCCفCCى الجملCCة فCCى وحكمھCCم مھCCدرة H ضCCمان فيھCCا 
 فإنCهعلCى نائCب ا�مCام، ى والمستولى على المنابر والب�د بقوة الشوكة حكم الباغ، الخ�فة

ر عنه صريح التقليد Hعتراض العوائق المانعة من وصCول المنشCور بالتقليCد فھCو  وإن تأخ(
المصر أن يأذن لكل إمام عادل اسCتولى علCى  نائب بحكم قرينة الحال، إذ يجب على ا�مام

بشCعاره ويحمCل الخلCق علCى العCدل ى أن يخطب عليCه، وينCادفى قطر من أقطار ا.رض، 
  . الرضا بذلك وا�ذن فيهفى أن يظن با�مام توقف ى والنصفة، وH ينبغ
كتبه المنشور، فالكتب قCد يعCوق عCن إنشCائھا وإيصCالھا المعCاذير، فى وإن توق(ف 

َياَسCة وابتغCCاء المصCCلحة فCى ا�ذن والرضCCا بعCدما ظھCCر حCال ا.ميCCر  وأمCا Eدل والسCCالع
تركCCه، وقCCد ظھCCر حCCال ھCCذا ا.ميCCر باHستفاضCCة فCCى للتفCCويض والتعيCCين ف�CC رخصCCة 

ظھوًرا H شك فيه، وإن لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه عCائق، وكانCت ھCذه الفتنCة 
والتقليCد بمنشCور مقCرون بمCا جCرت العCادة ح ا�ذن يH تنطفئ إH بأن يصل إليھم صر

                                
  ). 480- 479(أحمد العبادي، ص . ، دالمغربتاريخ فى دراسات : انظر) 1(
  . زH يجھ: H يذفف ) 2(
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ا�مCام الحCق عاقلCة إن فC. ذلك بذل الخ�فةتقليد ا.مراء، فيجب على حضرة فى بمثله 
فCCى أقطCCار ا.رض فتنCCة ثCCائرة إH ويسCCعى فCCى أھCCل ا�س�CCم، وH يحCCل] لCCه أن يتCCرك 

لCو تركCت جربCاء علCى ضCفة الفCرات، لCم تطCل « :�إطفائھCا بكCل ممكCن، قCال عمCر 
قال سليمان بن عبد الملك يوًما وقد أحدق به  ،»لھناء، فأنا المسئول عنھا يوم القيامةبا

 ،»خصCماؤك يCا أميCر المCؤمنين«: فقال عمر بن عبد العزيز» قد كثر الناس«: الناس
أن(ك مسئول عن كل واحد مCنھم إن ضCيعت حCق F فCيھم أو أقمتCه، ف�C رخصCة ى يعن
أقCاليم وأقCاليم إH أن فCى عشCرة، فكيCف ى قCرى تحCو فCىالتوقيف عن إطفاء الفتنة فى 

يعوق عن ذلك عائق، ويمنع منه مانع، المواقف القدسية ا�ماميCة المسCتظھرية حCرس 
ونحن نعلم أن H نستجيز التوقف عن إطفاء ھذه الفتنة إH لعذر ، F ج�لھا أبصر بھا

المسCافة إن  ذلك، فCإH الخ�فةحضرة فى ظاھر وجب على أھل الغرب أن H يعتقدوا 
CCد أن يقتضCCم يبعCCق، ولCCة الحCCن ربقCCارقون عCCا المCCدت وتخللھCCرأى إذا بعCCريف ى الCCالش

Cا َمCCن  دولCةصCيانة ا.وامCر الشCريفة عCن أن تمCد إليھCا أعCين ال فض�Cً عCن أيCديھم، وأم(
يسCCتجيز التوق]CCف فيھCCا مCCن غيCCر عCCذر عCCن التقليCCد .ميCCر قCCد ظھCCرت شCCوكته وعرفCCت 

مجCراه، ويسCد ى ذلك القطر مCن يجCرفى لسن بعدله، ولم يعرف سياسته، وتناطقت ا.
حاشاھا مCن أن ُتنَسCب إلCى  ،الخ�فةحضرة فى ھذا الحال مسده، فھذا اعتقاد فساد فى 

نصرة أھل العدل المتمسكين بخدمتھا، والمعتصمين بعروتھCا، ى فى قصور، أو تقتض
ومة بقرائن ا.حوال، فھCذا اذ شعائرھا وأوامرھا المعلفأقطار ا.رض بإنفى والقائمين 

  . )1(عليه، وF أعلمى أقطار ا.رض، وحكم من بغفى حكم كل أمير عادل 
قتCال يوسCف بCن تاشCفين لملCوك فCى رأيCه ن أى من فتوى ا�مCام الغزالCى يتضح ل
 دولCCةعلCCى كCCون أولئCCك الملCCوك مCCن الُبغCCاة والخCCارجين عCCن سCCلطة الى مبنCC الطوائCCف

  . ا�س�مي(ة ية التابعة للخ�فةمرابطال
 المغCCربالفقھCCاء والعلمCCاء رأوا ضCCرورة ضCCم ا.َْنCCَدلُس لقيCCادة ن أوبھCCذا يتضCCح 

ط أمCCراء ا.َْنCCَدلُس  وحCCالفوا  ،الرعيCCةأمCCور الشCCرع ومصCCالح فCCى ا.قصCCى بعCCد أن فCCر(
  . ضد إخوانھم الُمْسِلِمين النصارى

ناحيCة صCحيح مCن ال الطوائCفما فعله ا.ميCر يوسCف ضCد ملCوك ن أفى وH شك( 
  . الشرعية واHستراتيجية العسكرية والمنطلقات السياسية

�زالCتھم خطCوة ى مفسCدة عظيمCة، والسCع الطوائCفوجود ملCوك ن أى رأيفى بل 
ا من الغرب وأذياHً لھم من أبناء الُمْسِلِمين يصفون ما ونجد ُكتابً  ،نحو توحيد الصفوف

CCه خCCروج عCCن الطوائCCففعلCCه ا.ميCCر يوسCCف ضCCد ملCCوك  ا�نسCCانية، ودليCCل علCCى  بأن(
Cا بالنسCبة للمCؤرخ غالھمجية، حسب وجھة نظرھم الم ِرھم المغلCوط، أم( شوشCة، وتصCو]

مCه لjمCة، وحفCظ بCه ا�س�Cم إن المسلم ف فCى ما قام به يوسCف يعتبCر عم�Cً عظيًمCا قد(
ا.َْنَدلُس من انھيار ُمحق(ق، وضبط ا.مCور بعCزم وحCزم بعCد فوضCى وضCياع وخنCوع 

  . دون اھتمام بدين أو شعب أو عقيدة الطوائفم مارسه ملوك واستس�
لقد تمي(ز يوسف بن تاشفين بوفائه التCام للعھCود، وابتعCاده عCن ا.طمCاع الدنيويCة، 

ين، وإزاحة العوائق الت Eذلك ى وحرصه على إعزاز الدCتحول دون وحدة الُمْسِلِمين، ول
لُس، وضCCمھا تحCCت قبضCCة دولتCCه أقCCدم علCCى الخطCCوة المباركCCة مCCن أجCCل توحيCCد ا.َْنCCدَ 

                                
  ). 484(ص ، أحمد عبادي. وا.ندلس، د المغربتاريخ فى دراسات : انظر ) 1(
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ني(ة العباسيةالميمونة التابعة للخ�فة    . الس]
ين، والCذين يحCالفون إن  EدCترين بالCرين المتسCام المعاصC  النصCارىكثيًرا مCن الُحك(

ا�س�مي(ة  دولةواجب على ال ،الحاقدين واليھود الماكرين وأشياعھم وأتباعھم الكافرين
ني(ة الفتية أن تعم ھا، وتسCعى مCن ل على تخليص الُمْسِلِمين من قبضتھم وتضمھا إليالس]
  . ا.مور الشرعية المعروفة أجل تحقيق ذلك بكل
ر وجود  ُسنية لھا ھموم إس�مي(ة وتطلعCات شCرعية فعلCى الحركCات  دولةوإذا تعذ(

د صفوفھا للوصول إلى ھذا الھدف المنشود، ومن ثم السع Eد ى ا�س�مي(ة أن توحCلتوحي
 ،إس�مي(ة تقCوم علCى عقيCدة التوحيCد، وتحكمھCا شCريعة الCرب المجيCد دولةتحت  .مةا

حركة معاصCرة إلCى ذلCك الھCدف المCذكور تجCد نفسCھا تحتCاج إلCى ى وإذا ما وصلت أ
ولCذلك أرى مCن الفائCدة  ،مسCيرتھا المباركCةفCى فتاوى شرعية وتجارب لتسCتأنس بھCا 

فCCCى قامCCCت، واجتھCCCاداتھم ى س�CCCمي(ة التCCCالعميمCCCة والخبCCCرة الرشCCCيدة دراسCCCة الCCCدول ا�
الحروب، وتربيتھم للشعوب، لنسترشد بھا ولنطورھCا علCى حسCب متطلبCات المرحلCة 

  . نمر] بھاى الت
م عموًمCCا عنCCدما تعCCد ط�ئCCع قياديCCة تھCCتم بدراسCCة الشCCعوب ا.مCCن أولCCذلك نجCCد 

عدون ويربون والحركات التحررية، والثورات ا�نسانية لتكون رصيًدا .ولئك الذين ي
  . المستقبل المنظورفى على قيادة أمتھم 

ى ُسCدة القيCادة H تسCتطيع أن ترتقCفCى العقلية الضCيقة المتحجCرة عنCدما تكCون إن 
  . بجنودھا، وتجد نفسھا تصطدم اصطداًما عنيًفا مع مستجدات الحياة ومشاكلھا المعقدة

اِريخ ا�س�مإن  حركة ا�س�مي(ة المعاصرة ُتكسب الط�ئع القيادية للى تجارب الت(
  . مجال البناء والحركة والتنظيم والتكوين والتنفيذ والتمكينفى خبراٍت مھمة 

اِريخ تعلمنCا إن  Cانيين، والفقھCاء العCاملين لھCم مكانCة ن أدروس الت( فCى العلمCاء الرب(
اِمھم، ولفتاويھم شأٌن عظCيم  لCدول شCئون الُحكCم وافCى نفوس شعوبھم، وَمَھاَبة عند ُحك(

  . إلخ. . . والحروب وعزل الملوك وتوليِة غيرھم

* * *  
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  السابع المبحث
  سلjمير يوسف بن تاشفين لjندل الثالثالعبور 

  
والمشرق مCن ا.ميCر يوسCف أن  المغربا.َْنَدلُس و فيبعد طلب العلماء والفقھاء 

Cني(ة، عبCر ا.ميCر  اسCيةالعبالفتية التابعة للخ�فة  المرابطين دولةيُضم( ا.َْنَدلُس إلى  الس]
عبرت من سبتة إلى الجزيرة الخضراء وسار علCى رأس جيشCه  ،يوسف بقوة ضخمة

إلCCى ُطَلْيِطَلCCة وأرسCCل فرقCCاً مCCن جيشCCه نحCCو مختلCCف المCCدن، وسCCار بنفسCCه نحCCو مدينCCة 
  . غرناطة

واستطاع أن يفتَح غرناطة بعد شھرين من حصارھا واعتقل أميرھا، عبد F بن 
مCن أجCل أم�كCه، ثCم أرسCله أسCيًرا إلCى  النصCارىتحCالف مCع ى الذى لصنھاجبلكين ا
  . )1(أغمات بالقرب من مراكشفى ، واستقر( المغرب

CCه  CCاد وا.فطCCس أن يثنيCCا ا.ميCCر يوسCCف عCCن عزمCCه، ولكن( وحCCاول الُمْعَتِمCCد بCCن َعب(
  . قريب ازوالھمن أوأيقنا ، رفض مقابلتھما
مالقة وأرسل إلCى إفريقيCة، ثCم ى يم بن بلكين والون القبض على تممرابطوألقى ال

وتول(ى القيادة السياسية والعسCكرية القائCد المحنCك سCير  ،رجع ا.مير يوسف إلى سبتة
إلى ا.َْنَدلُس للقضاء  المغربإرسال الجيوش من فى بكر، وبدأ ا.مير يوسف ى بن أب
CCوك ى الكلCCى ملCCفعلCCوة الالطوائCCبحت القCCوأص ،CCى ة مرابطCCفCCا.َْن H اربةCCوة ضCCَدلُس ق

  : إلى أربعة أقسام المرابطينوقسم ا.مير يوسف جيش  ،يستطيع أحد الصمود أمامھا
  . شبيليةه إلى إبكر توج( ى جيش بقيادة سير بن أب -1
2- Cادة أبCة بقيCى قرطبCار إلCد ى وجيش سCذاك، ولCا، آنCاج وواليھCن الحCب F دCعب

  . الُمْعَتِمد الفتح أبو النصر
إلى أرض رندة بجيش ثالث، وفيھCا ولCد آخCر للُمْعَتِمCد ى نوسار جرور اللمتو -3

 . با@ى وھو يزيد الراض
4- Cة التCى المريCندوا إلCن واسCا بCمادح، ى وسار أبو زكريCن صCم بCا المعتصCفيھ

 . صديق الُمْعَتِمد الحميم
يقوم عند الحاجة ى لكى سبتة على رأس جيش احتياطفى يوسف بن تاشفين ى وبق

  . )2(ذاكبإنجاد ھذا الجيش أو 
م بعCد مقاومCة عنيفCة 1091/ھCـ484صفر فى  المرابطينيد فى وسقطت قرطبة 

ون إلCCى مرابطCCووصCCل ال» المCCأمون ويزيCCد الراضCCي«الُمْعَتِمCCد اللCCذين قCCت�  ىبنCCامCCن 
فتحCCت ى ، واسCCتولوا علCCى قلعCCة ربCCاح التCCالنصCCارىُطَلْيِطَلCCة مھCCددين ملCCوك ى ضCCواح

اد الطريق أمامھم إلى قشتالة، واشتد( ال أرسCل إلCى ألفونسCو الذى خوف بالُمْعَتِمد بن َعب(

                                
  ). 62(معركة الزHقة، ص : انظر) 1(
  ). 62(معركة الزHقة ص : نظرا) 2(



 

 93

  . ، وعقد الخطر المشترك أواصر الصداقة بينھمالمرابطينيستنجده ضد 
م، وأصبح أمير 484/1091 ا.ولربيع فى وسقطت قومونة بعد حصار قصير 

أرسCCلھا ألفونسCCو بقيCCادة ى التCC النصCCارىخطCCر عظCCيم، وجاءتCCه إمCCدادات فCCى إشCCبيلية 
مز، وعدتھا أربعون ألف رجل مرتجل، وعشرون ألCف فCارس، ووصCلت الكونت جو

ى لھCCم القائCCد الشCCجاع إبCCراھيم بCCن إسCCحاق  جنCCد فCCى إلCCى مقربCCة مCCن قرطبCCة وتصCCد(
ون بCالرغم مCن مرابطCالشجعان، ونشبت بين الفCريقين معركCة حاسCمة، أصCاب فيھCا ال
حCCCت رحمCCCة ت النصCCCارىخسCCCائرھم نصCCCًرا كبيCCCًرا مبيًنCCCا، وغCCCدت إشCCCبيلية بعCCCد فCCCرار 

أبكCر يقCود الجCيش ى أبC بCن ، وكانوا قد ضربوا حولھا الحصار، وكان سيرالمرابطين
م، وكانCت خاتمCة الُمْعَتِمCد 1091/ھCـ484رجCب فى المحاِصر، وفتحت إشبيلية عنوة 

اد مأساة حزينة، وكانت عبرة لتقل]Cب الCدھر، وذلCك  زھCاء لبCث الCذى الرجCل ن أبن َعب(
ى كان يحكCم سCواد النصCف الجنCوبالذى ، وار إسبانيصايربع قرن يقبض بيديه على م

الCذى علCى ُطَلْيِطَلCة، و السادسيرجع إليه سبب استي�ء ألفونسو الذى الجزيرة، و هلشب
غمCCرة البCCؤس فCCى إلCCى ا.َْنCCَدلُس، اختCCتم حياتCCه الحافلCCة با.حCCداث  المCCرابطيناسCCتدعى 
ة، وعلCى نسCائه وأبنائCه إشCبيلي سCقوطفقد قبض عليه بعCد  المغربأغمات فى والحزن 
طريقه تألم الُمْعَتِمد مCن قيCده فى و، )1(وأرسلوا إلى مراكش –وھم نحو مائة  –وبناته 

  : وضيقه وثقله فقال
  البنCCCودِ  لت مCCCن ظCCCل عCCCزE تبCCCد( 
 

  بCCCCCCذل الحديCCCCCCد وثقCCCCCCل القيCCCCCCود 
 

  سCCCCناًنا ذليًقCCCCاى وكCCCCان حديCCCCد
 

  وعضCCCًبا رقيًقCCCا صCCCقيل الحديCCCد 
 

  وقCCCCد صCCCCار ذلCCCCك وذا أدھمCCCCا
 

  عCCCCض ا.سCCCCودى يعCCCCض بسCCCCاق 
 

Cادفى ا.دب  لقد أطنب الشعراء والمؤرخون وأھل وسCبب  ،سCيرة الُمْعَتِمCد بCن َعب(
قضيته غريبة، وشخصيته عجيبة، ومر( بأمور ن أى نظرفى ذلك أمور كثيرة وأھمھا 

ى ا�بCCل وH رعCCى رعCC«: قCCالالCCذى رھيبCCة وكانCCت سCCيرته مليئCCة بالمتناقضCCات فھCCو 
، وأجلCCب خCCيلھم ورجCCالھم ضCCد الُمْسCCِلِمين، النصCCارىاسCCتعان بى الCCذوھCCو » نCCازيرالخ

إعزاز مCن يشCاء وإذHل مCن يشCاء، وإعطCاء الملCك لمCن فى F  سننوسيرته تبين لنا 
  . يشاء ونزعه ممن يشاء

1:قال تعالى;���; q�
����- �q���4 :5�B8
�- !�>T k ��:�4 �q�
����- �~!̀ ?�;�$ a���"�; ��4 �q�
����- ��4 3̀ ��;�$ a���"�;
u��.�T ���i�w t�>� k�
�� �q:7!9 ���	�g��- � .�	!� a���"�; ��4 �]A�;�$ a���"�;C ]26: آل عمران[ .  

اد فى وتو   . -رحمه F تعالى-ھـ 488 سنةأغمات فى الُمْعَتِمد بن َعب(
 جنازتCCه بالص�CCة علCCى الغريCCب، بعCCد عظCCمى فCCى نCCود أنCCهالنCCادر الغريCCب فCCى و

ة والكبرياء ،سلطانه وج�لة شأنه   . )2(فتبارك َمن له البقاء والعز(
  :من شعر المعتمد بن عباد

                                
  ). 64(ص  المصدر السابق،) 1(
  ). 5/37ج(وفيات ا.عيان ) 2(
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  : دخل عليه ولده أبو ھاشم والقيود قد عضت بساقيه فخاطب قيده فقال

  ُمسCCCCلًماى أمCCCCا تعلمنCCCC، يCCCCديق
 

  أبيCCCCCCCت أن تشCCCCCCCفق أو ترحمCCCCCCCا 
  

CCCCCدى دمCCCCCم قCCCCCراٌب، واللحCCCCCش  
 

  .عُظمCCCCCCCااH تھشCCCCCCCم أكلتCCCCCCCه و 
  

  فيCCCCCك أبCCCCCو ھاشCCCCCمى بصCCCCCرنيُ 
 

  والقلCCCCCCب قCCCCCCد ُھشCCCCCCما، فينثنCCCCCي 
 

  اٍت لCCCCCCCه مثلCCCCCCCهخيCCCCCCCارحCCCCCCCم أ
 

CCCCCCCCم والَعلقمCCCCCCCCاجCCCCCCCCر(     عتھن الس]
 

   :إحدى معاركهفى قال ذات مرة بعد أن أحيط به و

  لمCCCCCCCCCا تماسCCCCCCCCCكت الCCCCCCCCCدموع
  

  وَتْنھنCCCCCCCCCه القلCCCCCCCCCُب الصCCCCCCCCCديع 
 

  قCCCCCCCCالوا الخضCCCCCCCCوُع سياسCCCCCCCCة
 

  فليبCCCCCCCُد منCCCCCCCك لھCCCCCCCم ُخضCCCCCCCوع 
 

  لCCCCCذ مCCCCCن طعCCCCCم الُخَضCCCCCوعأو
 

  الّسCCCCCCCم] النقيCCCCCCCعى لCCCCCCCى فمCCCCCCCع 
 

CCCCCCCCCCCCلْب عنCCCCCCCCCCCCناى أتس   الCCCCCCCCCCCCد]
 

 CCCلوعى م�كCCC   وُتسCCCْلم القلCCCَب الض]
 

  قCCCCCCCد ُرمCCCCCCCُت يCCCCCCCوم ِنCCCCCCCزالھم
 

 CCCCCCCCCCC Eتحص H دروعى ننُ أنCCCCCCCCCCCال  
 

CCCCوى القميCCCCيس سCCCCرزت لCCCCـوب  
 

  شCCى شCCيء َدُفCCوعحعCCن الـCCص  
 

CCCCCCCأخ( ى أجلCCCCCCCنْ ، رتCCCCCCCم يكCCCCCCCل  
 

  والُخضCCCCCCCCوعى لCCCCCCCCذى بھCCCCCCCCوا 
 

  قCCCCط] إلCCCCى القتCCCCال مCCCCا سCCCCرتُ 
 

  الرجCCCCCCوعى أملCCCCCCفCCCCCCى وكCCCCCCان  
 

  ى أنCCCCCCCا مCCCCCCCنھما.ولCCCCCCCشCCCCCCCيم 
 

  )1(وا.صCCCCCCل تتبعCCCCCCه الُفCCCCCCروعْ  
   

 Eأغمات رثاه الشعراء بقصائد معبرة عن المشاعر ا�نسانية الدفينةى فى ولما ُتوف ،
  :وممن رثاه شاعره المخلص أبو بحر عبد الصمد بقصيدة طويلة أجاد فيھا، وأولھا

  ملCCCك الملCCCوك، أسCCCامع فأنCCCادي
 

  اع عCCواديأم قCCد عCCدتك عCCن السCCم 
  

  لما نقلت عن القصور ولم تكن
  

  ا.عيCCCادفCCCى فيھCCCا كمCCCا قCCCد كنCCCت  
 

  الثCCرى لCCك خاضCCًعافCCى أقبلCCت 
  

  )2(وجعلCCت قبCCرك موضCCع ا�نشCCاد 
 

CCاد عظيمCCة، وتعCCاطف معCCه كثيCCر مCCن ل  المCCؤرخينقCCد كانCCت محنCCة الُمْعَتِمCCد بCCن َعب(
                                

  ). 271(ص ، )ھـ490-481(مجلد �س�مي، للذھبي، حوادث ووفيات، التاريخ ا) 1(
  ). 5/37ج(وفيات ا.عيان ) 2(
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ى بدوى وأن(ه صحراووا.دباء والشعراء، واتھموا يوسف بن تاشفين بالقسوة والغلظة 
ذو نزعة توسCعية دنيويCة، ولCذلك أنCزل العقوبCة  أنهنزعت الرحمة من قلبه، واستدل]وا 

  . المؤلمة على من استطاع من ملوك ا.َْنَدلُس وتخل(ص منھم
ا.َْنCَدلُس، وتCردد كثيCًرا قبCل العبCور، فCى ابن تاشCفين لCم يطمCع إن : والواقع يقول

 Eيًئا، وعف( عن الغنائم بعد الزCا شCذ منھCَقة وتركھا للُمْعَتِمد و.مراء ا.َْنَدلُس، ولم يأخH
الھزلCي،  الطوائCفبسCبب اخت�فCات ملCوك ى الجCواز الثCانفCى ثCم عCاد ، وكانت عودته

وأفتCى ، أھCل ا.َْنCَدلُسعلCى ، ولمCا اشCتد الخطCب النصCارىوتحالُِف بعضھم مع ملوك 
ين والعقيCدة حرًصا على س�مة الطوائفالعلماء بخلع ملوك  EدCف ؛ الCر يوسCر ا.مي قCر(

من أجل الشCريعة والمصCلحة العظمCى  -لقد آَن ، الطوائفأن يضع حًدا لمھزلة ملوك 
لھCCذه الCCدوي�ت الھزيلCCة الضCCعيفة المتنCCاحرة المتحCCالف بعضCCھا مCCع ا.عCCداء أن  -لjمCة

  : تنتھي، وكما قال الشاعر محمود غنيم
ــمَ ، ديهلي    فلم يلن ى ن عالج الباب العصمَ    جانب المصـراع حط(

سCبيل فCى ة مرابطCفقد شغله ھؤHء ا.مراء المتفرقون عCن الجھCاد والفتوحCات وال
F لضCCعفھم وفCCرقتھم، فلقCCوا جCCزاء خيCCانتھم وفCCرقتھم، وابCCن تاشCCفين خCCص ا.مCCراء 

الCذى بCين الشCعب ى وعفCا عCن الشCعب المسCلم، .ن التنCاقض جلC، وحدھم بشدة عقابCه
Cاده، و نالمرابطيتعلق بCه وجھCه وحزمCف لعدلCا.مير يوسCذى وبCع الCى رفCرص علCح

وجه فى طلب من ملوكه اHتحاد الذى المظالم والضرائب والمكوس عن كاھل الشعب 
CCا النصCCارى ق والخ�CCف، ُحّبً فCCر] الحكCCم، فCCى ، وبCCين ا.مCCراء والملCCوك الCCذين آثCCروا الت(

  . وحفاًظا على مصالحھم الشخصية
الخالدة ير يوسف، وإزاحة الملوك من أعظم حسناته ومآثره قام به ا.مالذى وھذا 

  . تعتز به أمتنا العريقةالذى  تاريخه المجيدفى 
الُمCُدن والحصCCون، وأصCبحت غرناطCCة ومالقCCة ى إشCCبيلية تزعزعCت بCCاق سCقوطوب

وقCت لCم يتجCاوز ثمانيCة فCى  المCرابطينوجيان وقرطبة وإشCبيلية والمريCة تحCت حكCم 
  . عشر شھًرا

 ،سبيل Fفى  مرابطبن عائشة، ھذا القائد المجاھد الاْت المرية بيد داود ولما سقط
المنصCور بإس�CCمه ودينCه وصCCفاء عقيدتCه وحفظCCه للعھCود، واصCCل سCيره الموفCCق مCCع 

ولCCم تغCCن أمCCراءھم معاونCCة  ،وشCCنتمرية بلنسCCيةوافتCCتح مرابيطCCر و، جنCCوده البواسCCل
، وعلى الرغم من »القادر«النون ى بن ذ يحيىكان بھا  بلنسيةالكمبيادور وفرسانه، ف

مCنھم، وقCوة  كان منضوًيا تحت حماية ملك قشتالة، وقد خفت �نجCاده فرقCة كبيCرة أنه
ِمين من مرسية بقيادة ابن طCاھر علCى الCرغم مCن كCل ھCذا سCقطت من المرتزقة المسل

والقلCCوب الطCCاھرة، والضCCربات المتوضCCئة، ى أصCCحاب ا.يCCاد المCCرابطينبيCCد  بلنسCCية
  . كة لكل جبار عنيداالفت

فCCتح حصCCون وق�CCع ُمCCُدن شCCرق إسCCبانية تحف]CCه فCCى بCCن عائشCCة اواسCCتمر( داود 
انية ويخCط للمغاربCة ولjمCة ا�س�Cمي(ة ، العناية ا�لھية، وتنزل عليه الفتوحات الرب(

تاريًخا مجيًدا باقًيا علCى مCر العصCور وا.زمCان، واضCحة معCالم العقيCدة وا�يمCان 
  . بماء الذھب الصافي نحته وكتبهفى 

ان ا القائد الرب( فCى بكCر فكCان جھCاده الميمCون ى سCير بCن أبCى والفارس الميCدانى أم(
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CCCد بCCCن ا.فطCCCس  غCCCرب ا.َْنCCCَدلُس؛ حيCCCث زحCCCف إلCCCى بطليCCCوس وأميرھCCCا يومئCCCٍذ ُمَحم(
CCل« Eابرة» الُمَتَوكCCلب ويCCى شCCتولى علCCلف، فاسCCا سCCبيلية كمCCتح إشCCد أن فCCل( ، بعCCم احتCCث

  . م1094) مارس(آذار  -ھـ 487فر صفى بطليوس 
ون أن يفتحCCوا جCCزر مرابطCCبطليCCوس، اسCCتطاع ال فيCCه سCCقطتالCCذى الوقCCت فCCى و

CCار، التCCى البليCCن بنCCٍذ مCCا يومئCCان واليھCCراء ى كCCاع أمCCھيد أتبCCيةشCCن  بلنسCCة، وأحسCCوداني
الوقت الم�ئCم، فقCد كانCت منعزلCة فى » بليار«ون صنًعا بفتح الجزر الشرقية مرابطال

ابCCن ى ھيمنCCة ا.سCCطول النصCCراني، وقCCد تCCم الفCCتح علCCى يCCد القائCCد البحCCر تعCCيش تحCCت
  . تافرطست

 ھCCCـ487سCCنةالفتيCCة  المCCرابطين دولCCةبCCذلك أصCCبحت إسCCبانيا المسCCلمة تحCCت قبضCCCة 
المسCتعين «كCان واليھCا أحمCد بCن ھCود ى من ذلCك وHيCة َسْرُقْسCَطة التCى ونستثن ،م1094/

وظھرت فيه شھامة ورجولة أقنعت ا.مير ، النصارىجھاد فى أبلى ب�ًء حسًنا الذى » با@
فCى العقيCدة ضCد( أعCدائھم فCى ُملِكCه، وتحCالف ابCن ھCود مCع إخوانCه فCى يوسف علCى إبقائCه 

ين، وكان سًدا منيًعا  Eف فى الدCارىالثغور الشمالية وقد كلCة  النصCائر ھائلCى خسCوال فCا.م
  . وا.رواح

  ھCCCCـ بقيCCCCادة القائCCCCد 487عCCCCام » نسCCCCيةبل«أن يحتل]CCCCوا مدينCCCCة  النصCCCCارىواسCCCCتطاع 
ون مرابطثم أحرقه بالنار، وعمل ال» ابن جحاف«أمن قاضيھا الذى الكمبيادور ى النصران
نCوا مCن تحريCر بلنسCيةالنصCارىيCد فCى وقعCت ى والحصون التC بلنسية ععلى إرجا  ، وتمك(

  . ھـ495عام 
إن لھم مCن ا�فCرنج بابا الفاتيكان أفتCى .ھCل إسCبانيا وَمCن حCون أوالجدير بالذكر 

حCروب فCى ولذلك لCم يشCارك ا�سCبان  ،مقدس ا.َْنَدلُس ضد الُمْسِلِمين جھادفى قتالھم 
  . ھذه الفترةى فى شرق العالم ا�س�مفى الصليبية  النصارى

حCروبھم للُمْسCِلِمين صCليبية النزعCة، ھمجيCة الخلCق، فى لقد كانت سياسة ا�سبان 
  . غدر بعيدة عن العلم والحضارةخالية من ا.خ�ق، ممزوجة بال

حروبھم وجھادھم مبنية على نشر ا�س�Cم ومكCارم فى  المرابطينوكانت سياسة 
  . )1(× رسوله  سنةأُُطر حضارية نابعة من مشكاة الوحيين كتاب F وفى ا.خ�ق 

* * *  

                                
  ). 68(معركة الزHقة، ص : انظر ) 1(
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  الثامن المبحث
  سا.ندلفى لjمير يوسف  الرابعالجواز 

  

حكمھCا ى ذلCك َسْرُقْسCَطة التCفى بما  المرابطينسلمة تحت حكم الم احت إسبانيلما أصب
م بعCد 1103/ ھCـ496 سCنة الرابCعبنو ھCود، عبCر أبCو يعقCوب يوسCف بCن تاشCفين العبCور 

تنظCيم شCئونھا، وليطلCع علCى حسCن سCير ا�دارة، ودعCا ى بعام واحCد، يبتغC بلنسيةاسترداد 
تCCدين بالطاعCCة لCCه إلCCى ى يCCة التCCالمغربل ا.َْنCCَدلُس، وشCCيوخ القبائCC زعمCCاءالقCCادة والCCوHة و

ً◌ا فى اHجتماع  Cا للعھCد؛» أبCا الحسCن«قرطبة، وعي(ن ولده ا.صCغر علCّيً فقCد ظھCرت  ولّيً
-ونجابته ورجاحة عقله ولمس والده فيه الخصال ال�زمة لحكم شعوب وأمم كثيCرة مواھبه

)1( .  

 ًHمير على بن يوسف: أوjية العھد لHنص و :  
د بن عبد الغفور أن يكتب نص وHية ى وسف إلى كاتبه الفقيه أبعھد ا.مير ي ُمَحم(

رحCCCم عبCCCاده الCCCذى الحمCCCد @ «: العھCCCد وكCCCان مشCCCھوًرا بب�غتCCCه، وھCCCذا ھCCCو الCCCنص
د نبيه الكCريم  باHستخ�ف، وجعل ا�مامة سبب اHئت�ف، وصلى F على سيدنا ُمَحم(

  . الملوك الجبابرة ألف القلوب المتنافرة، وأذل لتواضعه عزةالذى 
ين أبا يعقوب بن تاشفين لما استرعاه على  :أما بعد Eفإن أمير الُمْسِلِمين وناصر الد

كثير من عباده المؤمنين، خاف أن يسCأله F غCًدا عمCا اسCترعاه كيCف تركCه ھم�Cً لCم 
 يستنب فيه سواه، وقد أمر F بالوصية فيما دون ھذه العظمة، وجعلھا من آكد ا.شياء

المصCلحة الخاصCة والجمھCور، وإن أميCر فCى ھCذه ا.مCور العائCدة فCى الكريمة، كيCف 
ينيCCة فCCى الُمْسCCِلِمين بمCCا لزمCCه مCCن ھCCذه الوظيفCCة وحضCCه F بھCCا مCCن النظCCر  Eور الدCCا.م

الشريفة، قد أعّز F رماحه وأحد س�حه، فوجد ابنه ا.مير ا.جل أبCا الحسCن أكثرھCا 
ھتCCزاًزا، وأكرمھCCا سCCجية وأنفسCCھا اعتCCزاًزا، فاسCCتنابه فيمCCا واى ارتياًحCCا إلCCى المعCCال

علCى القCرب والنCأي، ى استرعي، ودعاه لما كCان إليCه ودعCا، بعCد استشCارة أھCل الCرأ
فيمCا اسCترعاه، ى واصطفوه لما اصCطفاه، ورأوه أھ�Cً أن يسCترعرضيه، فرضوه لما 

Cروط قبCين المشCا وبCة بينھمCروط الجامعCه الشCترًطا عليCين فأحضره مشCاب حCل، وأج
 F الذى ُدعي، بعد استخارة F ستعانة بحولHمن آمن به شكره، الذى بيده الخيرة وا

Cيحة مرامCت النصCول ى وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغCية، يقCى قصCروطھا فCه شCختام
إمامتھCا علCى البعيCد ى وتوثيق ربوطھا، كتب شھادته على النائب والمستنيب من رض

/ ھCCـ 495عCCام فCCى ھCCذا الترتيCCب وذلCCك فCCى قيًنCCا بمCCا وصCCاه وعلCCم علًمCCا ي ،والقريCCب
  . )2(م1101
  : وأوصى يوسف بن تاشفين ابنه علّيًا بما يلي -أ

CCCام والقضCCCاة فCCCى أH ُيَعCCCّين  الوHيCCCات والحصCCCون والُمCCCُدن إH فCCCى مناصCCCب الُحك(
  . من قبيلة لمتونة المرابطين

مCCه سCCبعة ا، قوالمCCرابطينا.َْنCCَدلُس بجCCيش دائCCم حسCCن ا.جCCر مCCن فCCى وأن يحCCتفظ 

                                
  ). 71(معركة الزHقة، ص : انظر) 1(
  ). 2/519،520(ابن الخطيب، ا�حاطة : ، انظر)72- 71(الزHقة ص ) 2(
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فCى أربعCة أHف : يوزعCون كمCا يCأتي دولCةون على حسCاب المععشر ألف فارس، يط
فCCى غرناطCCة، وألCCف فCCى إشCCبيلية، وث�ثCCة آHف فCCى وHيCCة َسْرقُْسCCَطة، وسCCبعة آHف 

قCCدره ألفCCان يحتلCCون ق�CCع الحصCCون كحاميCCة، ويحسCCن أن يعھCCد إلCCى ى قرطبCCة، والبCCاق
، فھم لھم معرفة أوسع النصارىسة الحدود النصرانية ومحاربة ا.َْنَدلُس بحراى مسلم
مCن المغاربCة، وأن يعمCل علCى تشCجيع ا.َْنَدلُسCيين  النصCارىرة أكبر على مقاتلة بوخ

الحCCرب مCCنھم بالخيCCل والس�CCح والثيCCاب فCCى علCCى روح الجھCCاد وأن يكCCافئ المتفCCوقين 
  . والمال

س وخصوًصا قرطبة بالرفق واللCين، ونصح أبو يعقوب ابنه أن يعامل أھل ا.َْنَدلُ 
محاربCCة فCCى ھCCود الCCذين ھCCم طليعCCة ا.َْنَدلُسCCيين ى ع�قتCCه ا.خويCCة مCCع بنCCى وأن يقCCو
  .النصارى

ولما انتھى يوسف بن تاشفين من تنظيم شئون ا.َْنَدلُس وقسمھا إلى سCت وHيCات 
CCة، ى ھCCة، قرطبCCبيلية، غرناطCCيةإشCCبلنسCCن تاشCCاد ابCCَطة، عCCية، وَسْرقُْسCCى ، مرسCCفين إل

  . مراكش
  : س بمراحل ث�ثا.ندلفى  المرابطينلقد مرت سياسة  -ب
مرحلCCة التCCدخل مCCن أجCCل الجھCCاد وإنقCCاذ الُمْسCCِلِمين، وقCCد انتھCCت بانسCCحاب  -1

Hَقة المرابطين Eبمجرد انتصار الز .  
، بعCCد أن ظCCل وضCCعھم وضCCع التنCCافر الطوائCCفمرحلCCة الحCCذر مCCن ملCCوك  -2

واحCCدة، بCCل فضCCل  دولCCةفCCى اHنCCدماج فCCى  والتحاسCCد والتباعCCد، ولCCم يفكCCروا
 . بعضھم التقرب إلى ا.عداء للكيد ببعضھم

 . الطوائفلمھزلة ملوك  ا، فوضعوا حدالمغربمرحلة ضم ا.َْنَدلُس إلى  -3
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  التاسع المبحث
 F بتعاد عن تحكيم شرعHآثار ا  

  الطوائفعلى ملوك 
  

تعاسCة وضCنًكا  ا.مCةراد واHبتعاد عن تحكيم شرع F تعCالى يجلCب لjفCإن   -1
آثار اHبتعCاد عCن شCرع F لتبCدو إن اlخرة، وفى الدنيا، وھ�ًكا وعذاًبا فى 

ينية واHجتماعية والسياسية واHقتصاديةفى على الحياة  Eوجھتھا الد .  
قCال  ،الفتن تظل تتوالى وتترى على النCاس حتCى تمCس( جميCع شCئون حيCاتھمإن و

�	�&�A��! -1: تعالى��u5	��0 us-�A�� �5�B�,	Y�� �$�0 rf�?�6� �5�B�,	Y�; ��0 j!��4�0 ���� ���>N���g�� ���A8�C ]63:النور[ .  

 ،ا.مCةللحكم البعيد عن شرع F آثار على  الطوائفُمَمارسة ملوك فى لقد كانت 
وف حيCCاة المCCادة والجاھليCCة ُمصCCاباً بCCالقلق والحيCCرة والخCCفCCى فتجCCد ا�نسCCان المCCنغمس 

وH يسCتطيع أن يقCف أمCامھم  النصCارىوالجبن يحَسب كل( صCيحة عليCه، يخشCى ِمCن 
معركCة مCن المعCارك ضCعف قلبCه أمCام فCى وقفة عCز� وشCموخ واسCتع�ء، وإذا تشCجع 

�  1: ضنك من العCيشفى على قلبه، وأصبح ى ا.عداء من أثر المعاص��� �������0 ���4�$
!���V G�� ���(F?�c (f�"	��4 ����C ]124:طه[ .  

CCا اlثCCار علCCى   -2 ا.َْنَدلُسCCية فقCCد أصCCيبت بالتبل]CCد وفقCCد ا�حسCCاس بالCCذات  ا.مCCةأم(
عCن منكCر ى وH نھC ،ومات ضCميرھا الروحCي، ف�C أمCر بمعCروف تCأمر بCه

إسرائيل عندما تركCوا ا.مCر بCالمعروف ى تنھى عنه، وأصابھم ما أصاب بن
  . عن المنكرى والنھ
�� -1:قال تعCالى�>�!?�� �4 -$���N�� ���A8� k     �5������4 !����- k��2	��$ �+�$-�+ ����2� k�
�� ��	}-���U!9  

 ��$�.�6���� -��7����$ -���Y�� ���!� �q��V�        -��7���� ���4 �M�z�!,�� �j��>
���� L���F?34 ���� �����_��?�6�� �# -��7���  
���>
���N��C ]79، 78: المائدة[ .  

ة H تإن ف م شرع F أمًرا ونھًيا أي( أم( Eال فإنھعظCرائيل، قCا تسقط كما سقط بنو إس
 F ولCد « :×رسCCى يCُذن( علCر ولتأخCن المنكCُون( عCالمعروف ولتنھCأُمُرن( بCلت Fو �Cك

 F ربنCCًرا، أو ليضCCق قصCCى الحCCرنه علCCًرا، ولتقصCCق أطCCى الحCCه علCC الظCCالم ولتأطرن(
  . )1(»لعنھمثم ليلعننكم كما ، بقلوب بعضكم بعًضا

CCر النفCCوس مCCن  سCCنةملCCوك ا.َْنCCَدلُس تحققCCت فCCيھم إن  -3 F الماضCCية بسCCبب تغي]
F امCنقياد إلى المخالفة والتمرد على أَحكH1: الطاعة وا!� �q��V ��  �q��� �5�� �=-

�5!Bb2>N�7��!� ��4 -$���	�W�� k:6�/ LR���T k�
�� ��B�����7�0 (f�����7 -%��	�W�4C ]53:.نفالا[ .  

Cام الCذين تباعCدوا عCن شCرع F ُتCCَذل  خضCعتى المجتمعCات التCن أكمCا  تحCت الُحك(
 ،العقيCCدةفCى حتCى تقCCوم أمCام َمCن خCCالف أمCر F وتطلCCب العCون مCن إخCCوانھم  ،وتھCان

                                
  ). 4670(رقم الحديث، باب ا.مر بالمعروف ،كتاب الم�حم ،أبو داود) 1(
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 F مجتمعاتھمفى �رجاع حكم .  
ط أھCل ا.َْنCَدلُس ملوك ا.َْنَدلُس انعكس انحرافھم على شباب ا.َْنَدلُس كلEه، وفإن  ر(
حركة الفتوحات ا�س�مي(ة فى عن المنكر، وانعكس ذلك ى ا.مر بالمعروف والنھفى 
ييع ضالدنيا واlخرة بسبب تفى توق(فْت، ولذلك حرمت شعوب كثيرة من سعادتھا ى الت

ين، لقCد قسCت قلCوب ملCوك  Eفا.مانة والرسالة والدعوة إلى ھذا الدCن وكث الطوائCر مCي
رحم F، وتركوا الحق وانقادوا للض�ل، وابتلوا بالنفاق وفضCحھم F  نھم إH مأتباع
وحرمCCوا التوفيCCق والرجCCوع للصCCواب، وخCCف ديCCنھم وضCCعف إيمCCانھم، بسCCبب  ،بCCذلك

  . بطرھم للحق وغمطھم لحقوق الناس وابتعادھم عن شرع F تعالى
ا.نفCCCس وا.مCCCوال لقCCCد كانCCCت ممالCCCك ا.َْنCCCَدلُس مليئCCCة باHعتCCCداءات علCCCى   -4

وا.عCCراض، وتعطلCCت أَحكCCام F فيمCCا بيCCنھم، ونشCCبت حCCروب وفCCتن وب�يCCا 
  . تول(دت على أثرھا عداوة وبغضاء لم تزل عنھا حتى بعد زوالھم

فCى  النصCارىسCھلت مھمCة × رسCوله  سCنةوبسبب اHبتعاد عCن كتCاب F و  -5
بيCCرة، وغCCاب ا.َْنCCَدلُس فأصCCبحت شCCوكتھم تقCCوى وتحصCCلوا علCCى مكاسCCب ك

وأھCCCل ا.َْنCCCَدلُس، وحرمCCCوا مCCCن التمكCCCين،  الطوائCCCفنصCCCر F عCCCن ملCCCوك 
بCالجوع بسCبب ى وبعض الُمCُدن تبتلC ،خوف وفزع من أعدائھمفى وأصبحوا 
مCCن الُمْسCCِلِمين وكCCم سCCبوا مCCن  النصCCارىوكCCم قتCCَل  ،لھCCم النصCCارىحصCCار 
  . نسائھم

عليCه انتقCاص ا.رض وضCياع ب ا.َْنCَدلُس ترتCفى اHبتعاد عن شرع F إن   -6
  . المصائبى الملك، وتسل]ط الكفار وتوال

Cاِريخ  سننمن إن   -7 ين والت( EدCتعالى المستخَرجة من حقائق ال FهCأن Cى إذا ُعص
CCCه َسCCCن يعرفونCCCالى ِمَمCCCتع F F ل(طCCCذلك سCCCه، ولCCCيعرفون H نCCCيھم َمCCCل(ط عل

دما تحCCرك الفقھCCاء والعلمCCاء ا.َْنCCَدلُس، وعنCCفCCى علCCى الُمْسCCِلِمين  النصCCارى
ين، والتفCوا حCول فى وبعض الملوك واستنصروا إخوانھم  EدCةالCريعة  دولCالش

 الطوائCCفنصCرھم F علCى أعCدائھم، ثCم خل(Cص F أھCل ا.َْنCَدلُس مCن ملCوك 
  . الظالمين وأبدلھم بأمراء عادلين، منقادين لشريعة رب العالمين

  : القرون ويعذب بھا ا.مم قسمانيھلك F بھا ى الذنوب التإن  -8
  . معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به :���$0

��B	7��$:  عفاءCم الضCاس وظلCار النCق واحتقCط الحCكفر النعم بالبطر وا.شر، وغم
الفسCCCق والفجCCCور، والغCCCرور بCCCالغنى فCCCى ومحابCCCاة ا.قويCCCاء، وا�سCCCراف 

غير ما يرضيه مCن فى ا والثروة، فھذا كل]ه من الكفر بنعمة F، واستعمالھ
ان مارسCه ملCوك الذى من الذنوب ھو ى نفع الن(اس والعدِل العام، والن(وع الث(
  . ا.َْنَدلُس وأمراؤھم وأتقنوه إتقاًنا عجيًبا
* * *  
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  الثالثالفصل 
   المرابطين دولةفى داخلية والخارجية ة الالسياس

  

   ا.ول المبحث
  المرابطين دولةفى  الرعيةحقوق 

  

وبينت الشريعة  ،F تعالى جعل بين الحاكم والمحكوم حقوًقا وواجبات متبادلةإن 
اء ھذه الحقوق المتبادلة؛ فمن أھم حقوق  اِعي الرعيةالغر(   : على الر(

 ًHةصافية نقي ا.مةء على عقيدة العمل على ا�بقا :أو :  
Cة، وما أجمع عليه س ين على أصوله المستقر( Eةلف وذلك عن طريق حفظ الدCا.م ،

التمسك : ، وأھم ھذه ا.صول)1(الرعيةتلزم وHة ا.مر تجاه ى فھذا ھو أھم ا.مور الت
اِريخيCCة لى دراسCCتفCCى ى، وا.ولCCوإجمCCاع القCCرون المفضCCلة  سCCنةبالكتCCاب وال  دولCCةالت(
امھCCا سCCاروا علCCى ھCCذا المCCنھج ن أوجCCدت  المCCرابطين رسCCمه شCCيوخھم الCCذين الCCذى ُحك(

 ا.مCةحمايCة فCى ، وكCان لCذلك المسCلك سCبب المCرابطين دولةت سبقوھم، ولذلك توحد
ق  فCCر] ين إلCCى دروب ا.ھCCواء والضH�CCتفCCى مCCن الت( EدCCاكم  ،الCCة للحCCة ووقايCCان حمايCCوك
 :علCCى السCCواء مCCن الزيCCع عCCن السCCبيل، قCCال تعCCالى المCCرابطين دولCCةفCCى والمحكCCوم 

1 ��>T:��N�; �#�$ �%�	��� b=- !��,�&!� -���Y�6��-�$-C ]رانCأي ]103: آل عم : F دينCكوا بC الCذى تمس(
كتابCه إلCيكم مCن ا.لفCة واHجتمCاع علCى كلمCة فCى عھده إليكم، الذى أمركم به، وعھده 

F رCام ، )2(»الحق والتسليم .مC  دولCةلقCد كCان يوسCف بCن تاشCفين ومCن سCبقه مCن ُحك(
أھCل الزيCغ  ماَعCة، H ُسCُبلوالجَ  سنةعلى منھج الفرقة الناجية وسبيل أھل ال المرابطين
 ��4 �����_��5 $�#� 1:قولهفى عنھا  F ىنھى والتفريق الت.���� �4 -�>N�
�6�J-�$ -�>T:��N�; ���A8���� -��7�>F�;

 u5	Z�� us-�A�� �5�B�� �qz��$>0�$ �m��?�	�,��-� uj����$ 3+���2�;�$ uj����$ 3��	�,�; �R����C ] 105،106:عمرانآل[ .  

والَجماَعCة  سCنةتبCيض وجCوه أھCل الى يعنF-: »C عنھمCاى رضC–قال ابن عب(اس 
د وجوه أھل الفرقة والزي ، لقد قام يوسCف بCن تاشCفين بحمايCة أصCول أھCل )3(»غوتسو(

فCى والَجماَعة بتشجيع العلماء والفقھCاء وبنشCرھا وحمCل النCاس عليھCا واسCتخدم  سنةال
  . )4(ذلك سلطانه وص�حياته الشرعية

  : ةا�س�مي الخ�فةتحت راية  المغربتوحيد : اثانيً 

، ا�س�Cمي(ة الخ�فCةا.قصCى تحCت رايCة  المغCربقام يوسف بCن تاشCفين بتوحيCد 
المشروعة سواء بإص�Cح ذات البCين بCين  سبابا.واستعمل من أجل ھذا الھدف كافة 

ابة، وكان يسعى سCعًيا القبائل المتناحرة، أو باستعمال القوة مع َمن استعصى عن ا�ج
                                

  ). 7/70ج(تفسير الطبري، ) 2(      ). 22(ا.حكام السلطانية للماوردي، ص ) 1(
  

             ). 1/369ج( تفسير ابن كثير،) 3(
  ).2/514ج(الحكم والتحاكم، : انظر )4(
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فى ب�ده، ويعمل على إغ�ق أبوابھا أوHً بأول وسبيله فى حثيًثا للقضاء على الشرور 
تنفيCCذ ا.َحكCCام بCCين المتشCCاجرين، وقطCCع الخصCCام بCCين المتنCCازعين حتCCى تعCCم( «: ذلCCك

  . )1(»النصفة، ف� يتعدى ظالم وH يضعف مظلوم

  : سدين والمحاربينمن المف ا.مةالعمل على حماية : اثالثً 

وأن ، ب�CدهفCى حيث استطاع أمير الُمْسِلِمين يوسCف بCن تاشCفين أن يCؤمن السCبل 
ونظCم طCرق ا.سCفار ، ھCددت دولتCه مCن المCارقينى ويقمع ا.خطCار التC، يبسط ا.من

  . ومسارب التجارات

سCأل سيُ ى التC الرعيCةوقد عد( علماء ا�س�م تأمين السبل والطرق حّقًا من حقCوق 
والCذب عCن الُحCرم، ، حمايCة بيضCة ا�س�Cم«: ا�مام يلزمهن أنھا كل راع، فذكروا ع

، )2(»أسفارھم آمنين على أنفسھم وأموالھمفى معايشھم وينتشروا فى ليتصرف الناس 
ين وتمكينه، ن أوH شك(  Eد×  فإنهتأمين السبل دليل بارٌز على انتصار الدCى لما َدعا ع

آمنCة،  أن يCرى طCرق الُمْسCِلِمين –إن طالت بCه الحيCاة  –ده بن حاتم إلى ا�س�م، وع
ى وسCCبلھم محفوظCCة لمCCا يCCؤول إليCCه ا.مCCر مCCن قCCوة الُمْسCCِلِمين بعCCد ضCCعفھم، فقCCد رو

إذا أتCاه رجCل × ى بينمCا أنCا عنCد النبC«: بن حCاتم قCالى صحيحه عن عدى فى البخار
ھCل رأيCت الحيCرة؟ ى يا عد :لفشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل، فقا

فCإن طالCت بCك حيCاة لتCرين الظعينCة ترتحCل مCن : لم أرھا، وقد أنبئت عنھا، قال: قلت
: قCال بعCدھا �عCدًيا ن أوفيCه  »...إF H االحيرة حتى تطCوف بالكعبCة H تخCاف أحCدً 

»F Hتخاف إ H 3(»فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة( .  

  : من أعداء الخارج ا.مةالعمل على حماية  :ارابعً 
بأعمال عظيمة حماية لدولته وشعبه  –رحمه F  –قام ا.مير يوسف بن تاشفين 

المتاحة من أجل تحقيق ھCذا العمCل  سبابا. يحاول أن يعتدي، واتخذ كل من كلE عدو� 
 H ة المانعة والقوة الدافعة حتى يظفر ا.عCداء بثغCرة المنشود من تحصين الثغور بالُعد(

  . )4( ويسفكون دًما لمسلم أو معاھد، ينتھكون بھا محرًما

Cاديين اوقضى على كلE محاوHت أعداء دولته مCن البرغCو طيين والمغCاورة والَحم(
وألCCزم ، وقضCCى علCCى دوي�CCت الكفCCر وا�لحCCاد، مCCن دولتCCه الCCذين حCCاولوا ضCCم أراض
اديين احترامه بالقوة   . الَحم(

  : هما ُوِضَعت الشريعة .جل حفظ: اخامسً 
وتحفظ حقوق العباد من ، فقام بإقامة الحدود، حتى ُتصان محارم F عن اHنتھاك

ِته قولCه تعCالىفى ونفذ ، إت�ف أو استھ�كى أ � ;�&�F<���- 1: رعي(�0 !E�:?�- ���	�� �5�6���F�/ -�V!9�$
!]�.�����!�C ]58:النساء[ .  

                                
        ). 22(ا.حكام السلطانية للماوردي، ص ) 1(
   ).27(المصدر السابق ص ) 4(
  ). 3595(، رقم الحديث )6/706ج(كتاب المناقب، باب ع�مة النبوة، : أخرجه البخاري) 3(
  ). 23(حكام السلطانية، للماوردي، ص ا.: انظر) 2(      . علييا.حكام السلطانية، .بي ) 4(
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  : اا جھاديًّ إعدادً  ا.مةإعداد : اسادسً 
منذ خروجھم من رباط عبد F بن ياسين تدل] علCى أن(ھCم قCوم  المرابطينومسيرة 

، قتال أھل الردةفى واستمر( يوسف بن تاشفين ، مجاھدون، وقام قادتھم بجھاد الوثنيين
جھCاد فCى ، وقCام بواجبCه دولCةوتوحيCد القبائCل الخارجCة عCن نطCاق ال، وغ�ة المبتدعة
ذمة الُمْسِلِمين قياًما بحق F تعالى فى ندين ل{س�م حتى أسلموا أو أدخلوا الكفرة المعا

ين كلEهفى  E1( ظھور دينه على الد( .  

  : اة والخراج والفيءـــالقيام على تحصيل الصدقات وأموال الزك: اسابعً 

مصCCارفھا فCCى حيCCث قCCام ا.ميCCر يوسCCف با�شCCراف علCCى جبايCCة وصCCرف الزكCCاة 
الزكCCاة  المCCرابطين دولCCةحيCCف وH عسCCف، فكانCCت مCCن مصCCادر  الشCCرعية مCCن غيCCر

والخCCراج والفCCيء وغيرھCCا، فكCCان ا.ميCCر يوسCCف H يأخCCذ الضCCرائب والمكCCوَس، بCCل 
  . )2(حقه، وH يمنعه من مستحقEهفى وإن(ما يأخذ المال من ِحلEه، ويضعه ، أسقطھا

  : اختيار المناصبفى ا.مانة ى تحر: اثامنً 

أن يختCCار ا.منCCاء وا.كفCCاء وأسCCند إلCCيھم الوHيCCات  علCCى حCCرص ا.ميCCر يوسCCف
وقيCCادات الجنCCود ومناصCCب القضCCاة، وحCCرص علCCى أن يCCولEى كCCل عمCCل مCCن أعمCCال 
الُمْسِلِمين أصلَح َمن يجده لذلك العمل، واختار وانتخب أحسCن وأنفCع العناصCر لدولتCه 

ِته ني(ة من أجل أن يقوم بواجبه نحو رعي(   . الس]

  : دولةشراف المباشر على شئون ال�ا: اتاسعً 

ِته، ويتابع وHته ويزورھم ، اعتاد ا.مير يوسف أن ُيشرف بنفسه على أمور رعي(
ويستمع للن(اس، وما كان يعتمد على التفويض وحده؛ خوًفا من F تعالى ، مواطنھمفى 
1:كتابCهفCى قCال الذى � (f�N	
�J � ��?�
���� �:7!9 �+�$-�+ ��� k!����S-   ![�!,:6�; �#�$ �<�&���!� !E�:?�- ���	�� �5>F�/���

b=- !�	!,�U ��� �q8
e�	�� G���B��-C ]وق ى وقد عد( ا�مام الماورد، ]26: صCن حقCر مCھذا ا.م
وتصCCفح ، أن يباشCر بنفسCه مشCCارفة ا.مCور« :يلزمCCه أنCهعلCى الCCوالي، وذكCر  الرعيCة

ةوحراسة ال ا.مةا.حوال؛ لينھض بسياسة  ل على التفويض تشاغ�ً بلCذ( Eيعو Hملة، و ،
  . )3( »...ويغش الناصح، فقد يخون ا.مين؛ أو عبادة

تبديلھم وعCزلھم إذا فى وH يتردُد ، كان ا.مير يوسف يراقب وHته مراقبة شديدة
عند تعيCين الCوHة ويوصCيھم بھCا  ا.ولالمقام فى  الرعيةأساءوا، وكان يضع مصلحة 

فاتخذ الحق إيمانك، وارفCع لCدعوة «: بن فاطمةاكتابه إلى عبد F فى اء خيًرا، وقد ج
 -أحاطھCCا F -وجCCه المضCCطھد بابCCك، ووطCCن للرعيCCة فCCى المظلCCوم حجابCCك، وH تسCCد 

د عليھا  أكنافك، وابذل لھا إنصافك، والحرج من كل ما َيحيف عليھا ويؤذيھا، ومن سد(
ل حكًمCا، أو أخCذ أمرھCا عCادة، فCى من عمالCك زيCادة، أو خCرق  Cَر رسCًما، أو بCد( أو غي(

ردE مCا أخCذ فCى بدنCه، وألزمCه فCى لنفسه منھا درھًما ظلًما فاعزلCه مCن عملCه، وعاقبCه 

                                
  

  ). 29(السياسة الشرعية، Hبن تيمية، ص : انظر) 2(
             . )29(ص ، ا.حكام السلطانية للماوردي )3(
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  . )1(»متعدًيا إلى أھله، واجعله نكاHً لغيره حتى H يقدم منھم أحد على مثل فعله

ب إلCى الجديCد؛ فكتCى وكان ا.مير يوسف ُيخطر أھل الوHية بتعيCين الCوال
ونحن من وراء اختياره والفحص «: بكرى بن أب يحيىأھل سبتة بشأن ا.مير 

فCالتزموا لCه السCمع والطاعCة، والنصCح ؛ عن أخبCاره، فCإذا وصCل إلCيكم كتابنCا
با�ضCCافة إلCCى ذلCCك كCCان ا.ميCCر يوسCCف كثيCCر  )2(»والمتابعCCة جھCCد اHسCCتطاعة

، )3(تCه مCن قبCل الCوHةمملكته ل{شراف على تنفيذ أوامCره وتعليمافى الطواف 
  . أمورھافى والنظر  الرعيةواHط�ع على أحوال 

* * *  

                                
  ).66(ص ، المرابطين دولة )1(

  ). 166(المرجع السابق، ص ) 2(
  . عھد المرابطينفى ا.ندلس ) 3(

والواجبات السياسية التي  المرابطين، وأثر ترك حكم F دولةمباحث أثر حكم F على فى استفدت 
قام بھا ا.مير يوسف من كتاب الحكم والتحاكم فى خطاب الCوحي، للمؤلCف عبCد العزيCز مصCطفى 

  . كامل
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  الثاني المبحث
  المرابطين دولةفى  الرعيةموقف 

ا أن  المCرابطين دولCةفى  الرعيةلقد استوفْت  Cا جCّدً حقوقھCا الشCرعية، فكCان طبيعّيً
امھا ووHتھا   : أدتھاى وأھم ھذه الواجبات الت، تؤدَي واجباتھا إلى ُحك(

 ًHالطاعة :أو:   
يتقربCCون إلCCى F تعCCالى بطاعCCة  المCCرابطين دولCCةزمCCن فCCى  المغCCربكCCان مسCCلمو 

Cامھم بCنص فCى أميرھم واHنقياد لCه  كCل معCروف، ويCرون ھCذه الطاعCة حًقCا ثابًتCا لُحك(
	����- -=�  1: قال تعCالى .وصحيحھا سنةالقرآن وصريح ال���4?��- 0@ ���A8�- ��B3��0 ���  -����	��0�$

�������������$>0�$ �]��������������U:��- k !��������������4S-  
�5>F�?4C ]59:النساء[ .  

كانت الشريعة فوق الجميع يخضع لھا الحاكم والمحكCوم،  المرابطينمجتمع فى و
ام كانت عندھم مقيدة دائًما بطاعة F ورسولهإن ولھذا ف   . طاعة الُحك(
  . )1(»المعروففى المعصية، إنما الطاعة فى H طاعة « :×قال 
  :النصرة: اثانيً 
فCى يعاضCدون وينصCرون أمCراءھم  المCرابطينكان الُمْسِلُمون تحت قيادة أمراء  


��G�����:6�-�$ �����- k    1: أمور دينھم وجھادھم لعدوھم عاملين بقولCه تعCالى����7�$- ����;�$C 
  . ]2:المائدة[

CCCامھم، ويCCCدافعون وينCCCافح ون عنCCCه وكCCCانوا يكرمCCCون مCCCن يقCCCيم شCCCرع F مCCCن ُحك(
الشCCيبة المسCCلم، ى إكCCرام ذ: مCCن إج�CCل F تعCCالىإن « :×ويكرمونCCه ويجلونCCه لقولCCه 
  . )2(»السلطان المقسطى وإكرام ذ، عنهفى فيه والجاى وحامل القرآن غير الغال

   :النصح :اثالثً 
الميمونCCCCة المباركCCCCة علCCCCى النصCCCCح المتبCCCCادل بCCCCين الحCCCCاكم  دولCCCCةقامCCCCت ھCCCCذه ال
فCى د الوزراء يطلCب مCن ا.ميCر يوسCف عCدم جCواز البحCر أحإن والمحكومين، ونجد 

اد له الجزيرة الخضراء، فيسمع ا.مير  النصارىجھاده ضد  حتى يسلم الُمْعَتِمد بن َعب(
Cل  أرضفى يوسف ھذه النصيحة وينفذھا  الواقع، وامتنع عن جواز البحر حتCى تحص(

تسCتمع  المCرابطينقيCادات جھCاده كثيCًرا، لقCد كانCت فCى أفادتCه ى على تلك الجزيرة الت
ى رفيCع يCدل علCى عمCق التربيCة العميقCة التCى تواضCع جCم، واسCتعداد نفسCفCى للنصح 

لوا عليھا   . تحص(
فCى أن ُتناصح وHة أمرھا، وقCد جCاء ا.مCر بCذلك  الرعيةا�س�م أوجب على إن 
ين النصCCيحة «: إذ يقCCول× جوامCCع الكلCCم لرسCCول F  مCCن حCCديث EدCCا  –الCCال  –ث�ًثCCق

                                
  ). 7145(كتاب ا.حكام، باب السمع والطاعة، حديث فى أخرجه البخاري ) 1(
  ). 4822رقم /23(س منازلھم كتاب ا.دب، باب تنزيل النا، رواه أبو داود) 2(
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ولكتابه ولرسوله و.ئمة الُمْسCِلِمين  -عز( وجل(  –@ : ِلَمن يا رسول F؟ قال :الصحابة
  . )1(»وعامتھم

معCCاونتھم علCCى الحCCق وطCCاعتھم فيCCه «: ھCCذا الحCCديثفCCى ومعنCCى النصCCيحة لھCCم 
مجانبCCة الوثCCوب علCCيھم، والCCدعاء لھCCم ورفCCق ولطCCف، فCCى وتCCذكيرھم بCCه وتنبCCيھھم 

  . )2(»بالتوفيق
إخ�CCص العمCCل @، والنصCCح  :ث�ثCCة H ُيغCCل علCيھن قلCCب امCCرئ مسCلم« :×وقCال 

  . )3(».ئمة الُمْسِلِمين، ولزوم جماعتھم
ام  مرشCدة ، ببطانة آمرة بالمعروف وناھية عن المنكCر المرابطينلقد أكرم F ُحك(
  . H تخشى إF H الرعيةوى للصواب، ناصحة للراع

  : التقويم: ارابعً 
فCCى H يجCدون حرًجCCا وH مانًعCا  المCرابطين دولCCةُمون الCCذين ارتبطCوا بكCان الُمْسCِل 

Cاء التCويم ا.خطCاد وتقCح وا�رشCن النصCه مCا يرونCاء ى إيصال مCام أثنC يقCع فيھCا الُحك(
  . شئون الحياةفى اجتھاداتھم 

  مفھCCCوم الصCCCحابة منCCCذ بدايCCCة دعCCCوة ا�س�CCCم، فھCCCذا فCCCى وھCCCذا المبCCCدأ قCCCد اسCCCتقر( 
يق  Eالصد�أي]ھا الناس«: الصحابة خطيًبا، فقالفى ، قام الخ�فةتولى  عندما  ، Eقد ى فإن

مCوني، الصCدق ، ولEيت عليكم Eأت فقوCأعيونني، وإن أسCنت فCإن أحسCركم، فCولست بخي
 -إن شCاء F-حتى أرجع عليه حقه ى عندى أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قو

فCى ، H يدُع قوم الجھاد -إن شاء F -حتى آخذ الحق منه ى فيكم ضعيف عندى والقو
ھم F بالب�ءفى سبيل F إH خذلھم F بذل�، وH تشيع الفاحشة  ى أطيعون، قوم إH عم(

Cة لCطاع �Cوله، فCورس F يتCإذا عصCوله، فCورس F يكمى ما أطعتCى ، علCوا إلCقوم
F 4(»ص�تكم يرحمكم( .  
س مCCن نفسCCه، حتCCى ينصCCفھم مCCن ُعمالCCه بإنصCCاف النCCافCCى H يكت �وكCCان عمCCر 
ليضCربوا ى لCم أبعCث عمCالى إنCE«: عمن أساء منھم، وكان يقول الرعيةووHته، يسأل 

استعملتھم ليعلموكم كتاب ربكCم ى أبشاركم وليشتموا أعراضكم ويأخذوا أموالكم، ولكن
، ليرفعھCCا إلCCي( حتCCى أ سCCنةو قصCCه نبCCيكم، فَمCCن ظلمCCه عاملCCه بمظلمCCة ف�CC إذن لCCه علCCي(
  . )5(»منه

وإعCزاز ، إع�Cء كلمCة F ا.ولا�س�Cم غرضCھا فى الحاكم بالمحكوم  ع�قةإن 
اعِ ، دينه ن يجعلون ى فھ: ثانياً و، الرعيةوى ولمصلحة الر( مرتبة فى بعيدة كل البعد عم(

امھم بدون وجه حق، ، َمن H يسألون فيھا عما يفعلون وبين َمن يحقرون ويمتھنون ُحك(
، ×رسCوله  سCنةا�س�م لCه احترامCه وحقوقCه المسCتمدة مCن كتCاب F وفى م الحاكإن 

ة مCن أصCل عقيCدة ا�س�Cم، لCذلك نجCد النصCح والنقCد  وكذلك للمحكوم حقوقCه المسCتمد(
تCاريخ ا�س�Cم علCى مCرE العصCور وا.زمCان، فCإذا فCى والتقويم بين الحاكم والمحكوم 

                                
  ). 55رقم/23(رواه مسلم، كتاب ا�يمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ) 1(
  ). 79(جامع العلوم والحكم، Hبن رجب، ص ) 2(
  ). 248رقم2/182ج(صحيح ابن ماجه، للشيخ ا.لباني رحمه F : انظر) 3(
  . سناده صحيحإ) 1/306ج(، البداية والنھاية) 4(
  ). 8/222ج(طبقات الكبرى، محمد بن سعد، ال) 5(
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وجCدت ھCذه المعCالم -عCز( وجCل(  -المCولى  سارت على شرع Fى الدول التفى تأملت 
  . واضحة

سCبيل F فأرسCل فى ب�د ا.َْنَدلُس للجھاد فى وھذا يوسف بن تاشفين عندما دخل 
جماعCة أفتCوه بجCواز طلCب العCون ن أإلى أھل المرية من ممالك ا.َْنCَدلُس، وذكCر لھCم 

اب  علCى ا.ميCر »  بن الفCراءأبو عبد F«المرية ى فرد( قاض �اقتداء بعمر بن الخط(
Cك القاضCض ذل ا فيه نقد وتقويم ونصح، فلم يتعر( لعقوبCة، بCل اسCتمع إلCى ى يوسف رّدً

ين والورع بمكان، وھذا نCص] ى وكان ھذا القاض، نصحه وإرشاده وما رآه حّقًا Eمن الد
ا بعد«: أرسله إلى ا.مير يوسفالذى الجواب  قتضاء ما ذكره أمير الُمْسِلِمين من ا، أم(

ة والفقھCاء بالُعCCدوة اضCوجميCع القى أبCا الوليCCد البCاجإن عCن ذلCك، وى المعونCة وتCأخير
CCوا بCCَدلُس أفتCCر ن أوا.َْنCCاب اعمCCن الخطCCب� CCاقتض F ولCCاحب رسCCان صCCاھا، وك ×

× فلCيس أميCر المسCلمين بصCاحب رسCول F عدلCه، فى قبره، وH يشك فى ضجيعه و
فCإن كCان الفقھCاء والقضCاة أنزلCوك عدلCه، فCى ك قبره، وH من H يشفى وH بضجيعه 

العدل فا@ سائلھم عCن تقلCدھم فيCك، ومCا اقتضCاھا عمCر حتCى دخCل مسCجد فى بمنزلة 
 F يھم، × رسولCه علCِلِمين ينفقCال الُمْسCت مCن بيCد مCم واحCوحلف أن ليس عنده درھ

واحCد،  فلتدخل المسجد الجامع ھناك بحضرة أھل العلم، وتحلف أن ليس عنCدك درھCم
 H1(»والس�م، وحينئٍذ تستوجب ذلك، ينمبيت مال المسلفى و( .  

بCCين  ا.مCةحيCCاة فCى ومحCل الشCاھد مCCن ھCذه الرسCCالة ھCو النقCCد والتقCويم المسCCتمر] 
علمائھCCا وأمرائھCCا بCCدون ظلCCم وجCCور واعتCCداء مCCن الطCCرفين علCCى بعضCCھما الCCبعض، 

دنيCا النCاس، فCى ييCًرا حضCارًيا بآفاقھا المتنوعة لتحدث تغ ا.مةوبذلك تنطلق حضارة 
ني(ة المرابطين دولةفى على النصح والتناصح، والنقد والتقويم، كما حدث ى مبن   . الس]

* * *  

                                
  ). 7/119ج(وفيات ا.عيان) 1(
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  الثالث المبحث
  العباسية الخ�فةمن  المرابطينموقف 

  

اسCCإن ون مرابطCCالى رأ واجبCCة، ولCCذلك أعطCCوا بيعCCتھم لCCه ى مبايعCCة الخليفCCة العب(
واتخذوا السواد شعاًرا لھم، ونقشوا  العباسية الخ�فةين، فاعترفوا بلكونھم مالكيين سني
الھجري، وبعد أن بسط  الخامسعلى نقودھم منذ منتصف القرن ى اسم الخليفة العب(اس

ا.ميCCر يوسCCف سCCيادته علCCى ا.َْنCCَدلُس طلCCب منCCه الفقھCCاء أن تكCCون وHيتCCه مCCن الخليفCCة 
CCCد رغبCCCعن ًHزوCCCة، ونCCCى الكافCCCه علCCCب طاعتCCCلتجCCCاس د أحمCCCى تھم اتصCCCل بالخليفCCCة العب(

وأرسل إليه بعثCة مCن عبCد F بCن  م1118 -م1094/ ھـ 512-487المستظھر با@ 
د بن العرب دھا بھدية ثمينةى ُمَحم( وبكتاب يذكر فيه ما فCتح F ، ا�مام المعروف، وزو(

، وعCCز� وا.َْنCCَدلُس، ومCCا أحCCرزه مCCن نصCCر للمسCCلمين المغCCربفCCى علCى يCCده مCCن الCCب�د 
ت البعثCة ى النھاية تقليًدا بوHيCة الCب�د التCفى ل{س�م، ويطلب  بسCط نفCوذه عليھCا، وأد(
فت ؛ مھمتھا بنجاح بتقليد الخليفة  المغربوأحسنت ا�ب�غ وعادت إلى ، القولفى فتلط(

  . )1(ُسر( بذلك سروًرا عظيًماالذى وعھده لjمير يوسف بن تاشفين 
 الخ�فCCةعCCن ى مCCن الناحيCCة العمليCCة تسCCتطيع أن تسCCتغن طينالمCCراب دولCCةلقCCد كانCCت 

السCCلطان H يملCCك مCCن السCCلطة إH اسCCمه، بCCل كCCان ا.ميCCر إن حيCCث  ،الضCCعيفة العباسCCية
يملك ويحكم، ولكن حب(ھم لشCريعة ا�س�Cم وحرَصCھم علCى تنفيCذ  ؛يوسف أكثر قوة منه

 F فى أَحكامCد كانCذلك، لقCدون بCم يتقيCريم أسوأ الظروف جعلھCرآن الكCات القCت توجيھ
ق واضحة المعالم بالنسبة إليھمفى  ولقد كانت أحاديث ، وجوب لزوم الجماعة وذم الت(فر]

 F عيفة،  العباسيةأرشدتھم ل�نضمام للخ�فة ى التى ھذا المضمار ھفى × رسولCالض
� ����1:قCال تعCالى4 -�>N�
�6�J-�$ -�>T:��N�; ���A8���� -��7�>F�; �#�$  us-�A��� �5�B�� �qz��$>0�$ �m��?�	�,��- �5�_����� ��4 .

 u5	Z���  $>A��� �5>F!7��̂ !9 �.���� �5�;���N���0 �5�B�_����$ �m:+���U- ���A8�- �:4���� uj����$ 3+���2�;�$ uj����$ 3��	�,�; �R���� -�>T
 ��$��>N�F�; �5�6�?>� ���!� �s-�A����-� ���A8�- �:4�0�$ N�� �5�B�_����$ �n�e�	��- k  ��$�.����J ���B	� �5�_ b=- f���/��C ] آل

  . ]107-105:عمران
$�#� ;�F<���7- 1 :قولCه :-F عنھمCاى رض –لقد ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عب(اس 

-�>N�
�6�J-�$ -�>T:��N�; ���A8����C  فى ونحو ھذاF ؤمنين -جل ثناؤه  -القرآن أمرCة، المCبالجماع
مCCCا ھلCCCك َمCCCن كCCCان قCCCبلھم بCCCالمراء ، فنھCCCاھم عCCCن اHخCCCت�ف والفُرقCCCة، وأخبCCCرھم إن(

  . )2(»دين Fفى والخصومات 
قCال : قال –F عنھما ى رض –فعن ابن عب(اس  :ھذا الشأن كثيرةفى وا.حاديث 

 F 3(»َمن فارق الجماعة شبًرا فكأن(ما خلع ربقة ا�س�م من عنقه«: ×رسول( .  
َمن فارق «: يقول× سمعت رسول F : قال –F عنھما ى رض–وعن ابن عمر 

                                
  ). 157(المرابطين، ص  دولة) 1(
  ). 4/39ج(جامع البيان ) 2(
  ). 13/7(البخاري، فتح الباري، ج ) 3(
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    .)1( »الجماعة، فإنه يموت ِميتة جاھلي(ة
حالة الموت كموت أھل الجاھلية علCى  -بكسر الميمى وھ-والمراد بميتة الجاھلية 

يمCوت  أنCهض�ل، وليس له إمام مطCاع، .ن(ھCم كCانوا H يعرفCون ذلCك، ولCيس المCراد 
فCى الجماعCة المقصCودة ن أإلCى  المCرابطينكافًرا، بل يموت عاصًيا، لقد ذھب علمCاء 

  . )2(سنةالحديث جماعة الُمْسِلِمين إذا اجتمعوا على أمير، موافق للكتاب وال
، وأمCCا مCCا ذكCCره العباسCCية الخ�فCCةتحCCت  المCCرابطينسCCبب دخCCول ى نظCCرفCCى ھCCذا 
Cة ذلك بعدھم عن الع أسبابمن ن أالمؤرخون  ب(اسيين، ولذلك كCانوا H يخشCونھم خاص(

ق إليھم الفساد، ودب( الضعف فيھم، وھ ى خطر عليھم، فCإنE ى H تشكل أى بعد أن تطر(
تقCCCاد بالشCCCرع، ولCCCيس العكCCCس، فھCCCم  المCCCرابطينسياسCCCة قCCCادة إن اسCCCتبعد ذلCCCك حيCCCث 

ن دولتھم ع�قاتھم الخارجي(ة وشئوفى إس�ميون سياسيون، وليسوا سياسيين إس�ميين 
اخِلي(ة وارتباطاتھم الدولية   . الد(

 ًHاب : أوCCذى الخطCCالCCن العربCCه ابCCه الفقيCCا@ى رفعCCتظھر بCCة المسCCى الخليفCCإل 
  : ھـ487-512

ل يوسف بن تاشفين حكCم ب�Cد  Eربيلتمس فيه تقليًدا يخوCَدلُس المغCوا.َْن : F مCبس
  : الرحمن الرحيم عليه توكلي
بدوام أنوار المواقف المقدسة النبوية ا�مامية المستظھرية، أسعد F الدنيا وأھلھا 

وضاعف مددھا، وH أرى الُمْسِلِمين أمCدھا بغرائCب مجCد تبCدعھا، وفCرائض تشCرعھا 
.يامھCا غCرر، ى ھCى ، ومستأنف سCعود تحCرص جنابھCا، وH زالCت ا.يCام التCالخ�فة

جعCCل الCCذى والحمCCد @ المحCCل غنCCائم، فCCى درر، وللCCدھر تمCCائم، و الخ�فCCةإكليCCل فCCى و
ھا بالمجد المؤثCل  المواقف المقدسة النبوية ا�مامية المستظھرية شرائط السواد، وخص(

وأوراھCا ، أع�ھا عمCاًداى فھ، )3(المطول باHنتساب، كابًرا عن كابر إلى أعلى خندف
، إليھا ينزع ھاشCم، وعنھCا الخ�فةأرومة الرسالة وجرثومة ، مواقف الفضل زناًدافى 

ى فCى أخذت المكارم، مفاخر شھد لھا الكتاب المنزل، وعھد بتخليدھا مخبًرا عن الوح
CCه النبCCه وعقبCCى ى آلCCا علCCت أواخرھCCر، وتحققCCن الغيCCم F مةCCت بعصCCد آمنCCل، قCCالمرس

ھدايCCة البشCCر بحسCCن السCCير، أوزعنCCا F الشCCكر علCCى مCCا مCCن( بCCه مCCن فCCى أولھCCا  سCCننال
ين فCى �ھCداء بھCداھا إلCى واضCح الطريقCة، فھCم وا، نا للتمسك بعراھا الوثيقCةفيقتو EدCال
ين وسليتنا، استعملنا F من طاعته وطCاعتھم بمCا يCؤد، أمتنا Eاته ى ويوم الدCى مرضCإل

  . H رب( غيُرهى الموفEق الھاد إنهومرضاتھم، 
لة للمواقف المقدسة النبوية ا�مامية المستظھرية، ألھمه بقتالخادم با.دعية المإن و
F بيعة ا�مام العادل من أركان ن أ منھا لما يسمع فيرفع بمنه لما علم بموجب الشرع

  . الديانة، ومما يتعين ما يحتمل من رعاية ا.مانة
عملCه ن أھاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغCارب، معتقCًدا 

م دون ذلك مسالك أفضل القرب والرغائب، واحتمل برد الھواء وظمأ الھواجر، واقتح

                                
  ). 984/ ج (السلسلة الصحيحة فى الشيخ ا.لباني رحمه F : انظر) 1(
  ). 97(جمال أحمد، ص . التفرق، د وجوب لزوم الجماعة وترك: انظر) 2(
معرفCة أنسCاب فCى نھاية ا.رب : خندف ھي امرأة إلياس بن معز أحد جدود العرب، وفد عرف بنوه بھا) 3(

  ). 248(العرب، ص 
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ذلCك فCى بلغت فيھا القلوب الحنCاجر، ولCم يثنCه بحCر يزخCر، وH قفCر يCذعر ويحتسCب 
أثره، ويرجو أن يقبل F يوم الجزاء عثره، إلى أن انتھى ھو وابنه إلى مدينCة الس�Cم 

  . ا.نامى H زالت محروسة من ِغيَر ا.يام، عاصمة لمن التجأ إليه من مھتضم
ب بخلCCوص ببا.دعيCCة المتقولCم يCزل الخCادم  CCل بھجرتCه، ويتقCر( لCة بحCول F يتوس(
ويسأل تشريف رقاعه، بم�حظاتھا، والن(ظCر مCن انقطاعCه، رغبCة ، ع�نيته وسريرته

وخCدم البسCاط العCالي، زاده F ى الحظ الجسيم، إلى أن وصCل إلCى المجلCس السCامفى 
فنفCذت ا.وامCر الشCريفة، ، تCهتعظيًما وتشCريًفا، وأنھCى أغCراض وفادتCه ومقاصCد إدار

ھا وتشريفھا واصطفى على الجميع ستر سلطانھا، وكنف إحسانھا بقبول ، أدام F سمو(
  . وسائله، وإلحاح مطالبه، وإضافة ا�حسان عليه

محلE الكرامة والجذل، بدأ بعرض مCا فى ا.مل، وكان ھو وابنه فى ولما بسط له 
ين، وجCCامع كلمCCة  EدCCر الCCه ناصCCو عليCCؤمنين ھCCر المCCا أميCCنHدعوة موCCائم بCCِلِمين، القCCالُمْس

بائCCه الطCCاھرين، ا.ميCCر أبCCو يعقCCوب يوسCCف بCCن تاشCCفين آصCCلوات F عليCCه وعلCCى 
المتحرك بالجھاد المتجھز إلى الُمْسِلِمين باستئصال فئة العناد، ولمة الفساد، قام بدعوة 

إلCCى أنفسCCھم ليسCCوا مCCن وقCCد غلCCب علCCيھم قCCوم دعCCوا ، والنCCاس أشCCياع العباسCCيةا�مامCCة 
CCه جميCCع مCCن كCCان  أفCCق قيامCCه فCCى الCCرھط الكCCريم، وH مCCن شCCعبة الطCCاھر الصCCميم، فنب(

، وقاتل َمن توق(ف عنھا منذ أربعين عاًما إلى أن صار جميع العباسيةبالدعوة ا�مامية 
جھCCة المغCCارب علCCى سCCعتھا وامتCCدادھا لCCه طاعCCة، واجتمعCCت بحمCCد F علCCى فCCى َمCCن 

منارھا على  ىَقة الجماعة، فيخطب اlن للخ�فة، بسط F أنوارھا، وأعلدعوته الموف( 
-، فإن طاعته ضاعفھا F مCن أول ب�Cد ا�فCرنج وخمسمائة منبر منبرفى أكثر من أل

ر جملتھم  ى ب�Cد غانCة وھCى إلى آخر ب�د السCوس ممCا يلC -استأصل F شأفتھم، ودم(
حدين المذكورين مسيرة خمسCة أشCھر، ولCه وقCائع ب�د معادن الذھب، والمسافة بين ال

جميع أصناف الشرك من ا�فرنج وغيرھم قد فللت غربھم، وقللت حزبھم، وألفت فى 
كCل أفCق، وعلCى كCل فCى جموعه حCربھم، وھCو مسCتمر� علCى مجاھCدتھم، ومضCايقتھم 

Cل التCCن المعاقCًرا مCترجع كثيCCد اسCرق، وقCِلمِ ى الطCCور الُمْسCن أمCروم مCCتباحھا الCين، اس
حكCم سCلطانه، وكانCت ثغCور الُمْسCِلِمين بھCا فCى وسبت أھلھا قبل حصول تلك الجھات 

مستضامة، وقد أعادھا جده بحمد F إلى أولھا، واحترمت لحرمة الُمْسِلِمين وا�س�Cم 
  . H عمل له سواهالذى وھذا دأبه، وھجيراه ، وعزE سلطانه

وكCان أملCه مواصCلة الخدمCة  ،وعدة جيوشه إذا جمعھا لحركته ستون ألCف فCارس
وباحتماله على حماية ديCن ، والتشريف بإنھاء أعماله، وا�ع�م بمناقل أحواله وأفعاله

شفاته، ولم الحائل المانع دون ذلك Hن أوإقباله على مجاھدة المشركين، إH ، الُمْسِلِمين
الCCنعم  واHعتCCراف بجمCCل، يCCزل محافًظCCا علCCى مCCا ھCCو عليCCه مCCن إقامCCة الCCدعوة السCCعيدة
من قضاة  ىھذا العام قاضفى الوافدة العديدة بفضل F، ولقد وصل إلى ديار المشرق 

Cد مCا ذكرتCه، ويؤيCد مCا  المغرب Eا يؤكCيعرف بابن القاسم، وذكر من حال ھذا ا.مير م
ى المذكور ذلك بمكة، وصل F تشريفھا وتعظيمھا، وذكCر لCى شرحته، وأشاع القاض

ر إع�Cم الخCادم الروم على شفا جرف ن أ من تضييقه عليھم، وحصاره لھم، وقCد تكCر(
Cد حظCر، وقCذا ا.ميCيما ھCسH رCى ا.مCة أولCن طاعCا ى بذلك لما تلزمه مCائل منھCبفض

ين المتين، والعدل المستبين، وطاعCة ا�مCام، وابتCدأ جھCاده بالمحاربCة علCى إظھCار  Eالد
يCة ثغCور الُمْسCِلِمين، وھCو ممCن دعوته، وجميع الُمْسِلِمين على طاعته واHرتبCاط بحما
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طاعته مع سعتھا دان منه، وH ناء عنCه فى وF ما ، الرعيةفى يقسم بالسوية، ويعدل 
فيCه علCى أحCد مCن الُمْسCِلِمين رسCم مكCس، وسCبل الُمْسCِلِمين آمنCة، ى من الب�د ما يجر

 ، ضCCاعف Fالخ�فCCةونقCCوده مCCن الCCذھب والفضCCة سCCليمة مCCن الشCCرب، مطCCرزة باسCCم 
  . تعظيمھا وج�لھا

قCCد أغفلCCت أو ى مCCا أسCCھبت وH لغCCوت، بCCل لعلCCى نCCأھCCذه حقيقCCة حاِلCCه، وF يعلCCم 
CCرت، ولموHنCCا أميCCر المCCؤمنين المسCCتظھر بCCا@، صCCلوات F عليCCه وعلCCى آبائCCه  قص(

ا�شCCارة إليCه بمCCا فCى تشCريفه بقبCول تأميلCCه، و، ا.مCCرفCى الطCاھرين، والطCول العمCCيم 
الكCريم،  سCننمجرًيCا لCه علCى ال، شCأنهى ويؤيد سلطانه، ويعل، أزرهأمره، ويشد ى يقو

فCCى يCCاء مCCن يجCCوز ا.ولشCCيع النصCCحاء فCCى ا.مCCراء وH فCCى الطCCول العمCCيم، فCCوF مCCا 
المقدسة المبنية على  الخ�فةالوHء وصحة اHنتماء سبقه، وH يلبس من النصيحة من 

  . ه بمنه وطولهده ويشد عضديأى طريق النبوية، ما يصل يده ويقو
وضراعة الخادم با.دعية المتقبلة لنفسه وHبنه المسترق القن بعد اHمتنان بإباحة 

الجنCCاب المخضCCب فCCى الصCCدر لھمCCا إلCCى الCCوطن، فقCCد بعCCد عنCCه سCCبعة أعCCوام، وأقامCCا 
ان النعم الحافلCة جم�Cً بعCد جمCل، ، الظليل والكنف الرحب المأھول مدة عامين، يستدر(

مسCحت ى فللCه الھCام الشCريفة التC، شارب الجمة العذبة عل�ً بعCد نھCلالمفى ويكرعان 
. على شكيتھا من عدوان ا.يام بيد شيم الكرام، فأزاحت عنھما جميع الشاكيات واHlم

H أعدم F موHنCا ا�مCام المسCتظھر بCا@ أميCر المCؤمنين، صCلوات F عليCه وعلCى . 
وسعادة تحرز أسنى اlمال، وكفاية يستمد] ، عاليآبائه المنتخبين مبرة تتضاعف بھا الم

اد، وكل] خير من  بھا حرية ا.يام والليالي، فذلك بيده وغيره معجزة، وھو المنعم الجو(
طوله مستفاد، H شCريك لCه، وH توفيCق إH بCه والحمCد @ حCق حمCده، وصCلواته علCى 

نتخبCين الراشCدين، آبCاء سيد المرسلين رسCوله وعبCده وعلCى آلCه الطيبCين، وعترتCه الم
ين، وحسCCCب EدCCCوم الCCCى يCCCين إلCCCيھم أجمعCCCعل F لواتCCCؤمنين صCCCر المCCCم ى أميCCCونع F

  . )1(»الوكيل
لنCCا  CCام فإنھCCالرسCCالة المCCذكورة فCCى إذا تأم( فتCCرة فCCى ا تCCدل]نا علCCى طCCابع رسCCائل الُحك(
 لعباسCيةا الخ�فCةلممثليھCا عنCد  المCرابطين دولCة، وتدلنا على حسن اختيCار المرابطين

Cام والخلفCاء، فCى حيث إن(ھا اختارت عالًما فقيًھCا ذا درايCة وخبCرة كبيCرة  مخاطبCة الُحك(
  . وبذلك نجحت تلك الوفادة وحققت أھدافھا، ورجعت تحمل معھا ثمارھا

  : المرابطين دولةعلى طلب  العباسية الخ�فة رد: اثانيً 
، مكسCCًبا معنوًيCCا كبيCCًرا وكسCCبت، دخلھCCا سCCرور عظCCيم العباسCCية الخ�فCCةن أHشCCك( 

ولذلك حرص الخليفة على أن يرد بنفسCه علCى خطCاب ابCن تاشCفين حيCث كتCب سCبعة 
عرضCCت ھCCذه القصCCة بمفCCاوز العCCز والعصCCمة، ومواقCCف « :وث�ثCCين سCCطًرا جCCاء فيھCCا

ا�مامة المطھرة المكرمة، زاد F ج�لھا، وسبوغ ظ�لھا، فخرجت المراسم الشCريفة 
  بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCأن 

ولشCCرطه ملتزًمCCا، وإلCCى أداء ، أضCCحى بحبCCل ا�خ�CCص معتصCCًماى ى الCCذذلCCك الCCول
إذ كCان ، فروضه مسابًقا، وكل فعله فيما ھو بصدده للتوفيق مCن الCوHء، طويCل نجCاده

ين تمسكه Eاميادة عنه مسلكه، حقيًقا بأن يستتب ص�ح ذالفى و، َمن غدا بالدCى  النظCعل

                                
  ). 476(أحمد العبادي، ص . د، وا.ندلس المغربتاريخ فى دراسات ) 1(
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علCيھم ى وإتيان مCا يقضC، الكفار َمن يليه منى فى يده، ويستشف من يومه حسن العقب
5 �4�� -����8N>F!1:باHجتياح والبوار، اتباعه لقوله تعالى>F�7�>
�� ���A8�- -�>
;��TC ]123: التوبة[ .  

جملته من فى يقوم به الشرع، وأن يؤلف شمل َمن الذى فھذا ھو الواجب اعتماده 
والCذخر ا.بقCى واسCتقراه قولCه  العCروة الCوثقىى ھCى ا.نجاد على الطاعة ا�مامية الت

	���- -��:��U[�1 :تعالى العمل، والبCدار إلCى التشCبتث بسCببه��0�$ �=- -���	��0 -��?�4@ ���A8�- ��B3��0 ��� 
�$>0�$ k�5>F�?4 !��4S-C ]59:النساء[ .  

ويمنحCه مCن رضCاه القسCم ا.كمCل ، وليكن دأبه الجھاد فيما يكسب عند F الزلفCى
� ����U ;���+3 ���� 1: وفCىا.4 �n�
��� ��4�$ -%��e�&34 L��	�J ��4 �n�
��� �:4 LM�N�7 ��>� �.!l�; �R����0 �  ���B�?�	��

-%.	��� -%.�4�0 ���?�	���$C ]30:آل عمران[ .  

يضفو عليھما برده، ويصفو لھما ورده، الذى وأن يختص رافعھا وولده با�رعاء 
لمھCCاجرة جميCCل ا.ثCCر، ويCCؤول أمرھمCCا فيمCCا يرجCCو أن(ھمCCا إلCCى وليظھCCر عليھمCCا مCCن ا

ذلCك بامتثCال واحتCذاء مطCاع فCى وضCمE النشCر، فليقابCل ا.مCر ا.سCنى  النظCاماسCتقامة 
  إن  -المثCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCال 

F 1(»-شاء( .  
ني(ة العباسيةأن تكون سنًدا قوًيا معنوًيا للخ�فة  المرابطين دولةلقد استطاعت  ، الس]

واسترشدت بتوجيھات نبيھا، فأصCابھا بركCة ذلCك مCن ، نف(ذت أوامر ربھاوبذلك تكون 
اكتفCت ى التC العباسية الخ�فةديار الُمْسِلِمين، وأصبحت جزًءا من فى سمعتھا العالمية 

 العباسCية الخ�فةمن اعتراف  المرابطينمنھا بالطاعة المعنوية، وبذلك تحصل أمراء 
لCCن يعتبCCر ملكھCCم  أنCCهعتقCCدون اعتقCCاًدا راسCCًخا كCCانوا ي المCCرابطينإن حيCCث  ،بCCدولتھم

  . العباسيةمشروًعا إH إذا باركته ا�مامة القرشية 
خون  Eى واختلف المؤرCال فCن اتصCرابطينزمCةب المCية الخ�فCر  :العباسCابن ا.ثيCف

HَقCCة المCCرابطينأول اتصCCال بCCين إن : يقCCول Eار الزCCب انتصCCدث عقCCد حCCيين قCCاس ، والعب(
CCف علCCتي�ء يوسCCَدلُسواسCCر ، ى ا.َْنCCن ا.ثيCCع ابCCق مCCى ويتفCCرأفCCذا الCCن ى ھCCن ابCCل� مCCك

  . )2(والذھبي، والقلقشندي، خلدون
واضع الخطCوط إن كان قبل ذلك بكثير حيث  المرابطيناتصال ن أوأنا أميل إلى 

، العباسCيةِمن أتباع  »القيروانيى أبو عمران الفاس«الفقيه  المرابطين دولةالعريضة ل
 المCCرابطين زعمCCاءالCCذين مCCن مدرسCCته ُسCCني]ون مCCالكي]ون، وبCCذلك يكCCون  وكCCل] الفقھCCاء

ني(ة المالكية   . ساروا على نفس التعاليم الس]
 ،ھـ450قد نقش عليھا أسماء الخلفاء العب(اسيين منذ عام  المرابطيننقود ن أونجد 

قروًنا باسم يذكر مى بكر بن عمران، وظل( اسم الخليفة العب(اسى منذ عھد ا.مير أبى أ
وخلفCه يوسCف بCن تاشCفين فCذكر  ،ھCـ480عCام فى فCى بكر بن عمران إلى أن تCوى أب

بالعب(اسCيين  المرابطيناسمه على السكة مع اسم الخليفة العب(اسي، وھذا يدل على صلة 
HَقCCة، وH شCCك(  Eل الزCCة ن أقبCCى عملCCة علCCم الخليفCCة اسCCرابطينكتابCCالھم  المCCد اتصCCم بعCCت

                                
  ). 478(، ص المغربتاريخ فى دراسات ) 1(
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  . )1(وتقليًدا بوHيتھم، اسي، وبعد أن تلق(وا منه إجابة بقبول طاعتھمبالخليفة العب( 
* * *  

                                
  ). 236( المصدر السابق، ص )1(
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  الرابع المبحث
  ادحمى ا.مير يوسف مع بن ةع�ق

Cاد الصCنھاجية ى بنC دولCةحسCن الجCوار مCع  ع�قةحرص ا.مير يوسف على  َحم(
اديون يتحينون الفرصCة لضCالمرابطين دولةشرق فى تقع ى الت م أطCراف ، وكان الَحم(

ھCـ، 479، وتم( لھم ذلك عندما عبر ا.ميCر يوسCف ا.َْنCَدلُس عCام المرابطينمن مملكة 
ا.وسCط ؛وعCادوا إلCى ب�دھCم محملCين  المغربھ�ل؛ وغزوا ى فتحالفوا مع عرب بن

فCCى الCCدخول فCى وصCCالحھم، ولCم يرغCCب ، بالغنCائم، وسCCكت يوسCف عCCن اHنتقCام مCCنھم
  . ا لدماء الُمْسِلِمين وحفًظا لشوكتھم وقوتھمھا حقنً أسبابحرب معھم مع وجود 

ادفى وعندما ُتو بعCث ا.ميCر يوسCف ، ھCـ481عام ى فى الناصر بن علناس الَحم(
ى ة تجاه بنيمما يدل على ني(ات يوسف السلم ،بكتاب تعزية إلى ولده وخليفته المنصور

ت حالة السلم بين الفريقين أكثر من عشر سنوات اد، واستمر( ثم نشب خ�ف بCين  ،َحم(
Cام بنCى مرابطCتلمسان الى وال Cادى تاشCفين بCن تنغميCر وُحك( فھCاجم ا.ميCر تاشCفين  ،َحم(

Cراع بCين الطCرفين Eتد( الصCف، واشCر يوسCن ا.ميCف ، بدون إذن مCر يوسCدخل ا.ميCوت
واسCCتطاع بحكمتCCه وسياسCCته أن يحقCCن دمCCاء الُمْسCCِلِمين، وعCCزل حCCاكم تلمسCCان تاشCCفين 

ا.مير مزدلي، وبعد أن ضم ا.مير يوسف ا.َْنَدلُس أضحت مملكة بجاية  وعي(ن مكانه
Cل بنCاه عمCاكًنا تجCف سCر يوسCرك ا.ميCم يحCين من ا.َْنَدلُس، ومع ذلك ل Eى م�ًذا للفار

اد   . )1(ا.مر كذلك حتى وفاتهى وبق، َحم(
اديين أثر  دولةى فى السن هلقد كان للتوج ، مرابطينالتخفيف الصراع مع فى الَحم(

Cاديين أن  دولCةآخر، وإH ما كانت تسCتطيع  الصلة القرابة الصنھاجية سببً  إنكما  الَحم(
اديين كانت من  دولةبقاء إن ى نظرفى الفتية، و المرابطينتقاوم جيوش   سبابا.الَحم(

، المCرابطين دولCةالزيرية والصنھاجية، وسCببت تCوتًرا وارتباًكCا ل دولةأضعفت الى الت
لكCCCان أفيCCCد ل{س�CCCم والُمْسCCCِلِمين وللمغCCCرب ا.وسCCCط  المCCCرابطين دولCCCةل ولCCCو ضCCCمت
  . وا.قصى

 *  * *  
  

  الخامس المبحث
   الطوائفمع ملوك  المرابطين ع�قة

ت    المسCCالمة،  :بمراحCCل متعCCددة، وھCCي الطوائCCفمCCع ملCCوك  المCCرابطين ع�قCCةمCCر(
  . التحالف، القتال

 ًHمرحلة المسالمة: أو:   
ا وصلت  ذروة قوتھا وحطCت بجيوشCھا وأسCاطيلھا علCى سCھل  المرابطين دولةلم(

، وأصابھم الخوف وركبھم الھم]، وأصCبحوا بCين الطوائفالبحر المتوسط ارتعد ملوك 
الCذين يمكCن مCداراتھم بCا.موال والتنCازل عCن بعCض  النصCارىبCين : قبضتين قويتين

                                
  ). 158(ص ، المرابطين دولة) 1(
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متاع الدنيا، وحبEھم  عرفوا بجھادھم واستع�ئھم علىالذى  المرابطينوبين ، الحصون
ورفع المظالم عن العباد، وقد وصلھم ظلم ملوك ا.َْنَدلُس، وقCد اشCتھر جنCود ، للشھادة

القتCال ممCا فCى المعCارك، وبCأس شCديد فى تحقيق النصر فى عظيم  بصيت المرابطين
أمر الخطر القادم فى فعقدوا اجتماًعا للتشاور  ،الطوائفقلوب ملوك فى أدخل الرعب 

وأن(ھCم ، نوب، واستقر( رأيھم أن يكتبوا لjمير يوسف يسألونه ا�عCراض عCنھممن الج
  : تحت طاعته، وھذا نص الكتاب

ولم تنسب إلى عجز، وإن أجبنا ، فإن(ك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم، أما بعد«
داعيك نسبنا إلى عقCل ولCم ننسCب إلCى وھCن، وقCد اخترنCا .نفسCنا أجمCل نسCبنا فCاختر 

Cك بالمحCل  لنفسك أكرم فCى H يجCب أن ُتسCَبق فيCه إلCى مكرمCة، وإن الCذى نسCبتك، فإن(
  . )1(»البيوت ما شئت من دوام .مرك وثبوت والس�مى استبقائك ذو

  . وأرسلوا مع حامل الكتاب ھدايا وتحًفا نفيسة
موا ى يسالمھم ويرضإن وبعد أن تشاور ا.مير يوسف مع مستشاريه رأى  بما قد(

  : د( عليھم بھذا الكتاب جاء فيهور، له من طاعة
بسم F الرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين س�م عليكم ورحمة F وبركاته، «

فCى وحكمه التأييد والنصر فيما حكم عليكم، وإن(كCم ممCا ، تحية من سالمكم وسلم عليكم
أوسCع إباحCة مخصوصCين منCا أكCرم إيثCار وسCماحة، فاسCتديموا فCى أيديكم مCن الملCك 

التوفيCCق لنCCا ولكCCم ى واستصCCلحوا إخاءنCCا بإص�CCح إخCCائكم، وF ولCC، فاءنCCا بوفCCائكمو
  . »والس�م

Cط التCدرق اللمCى وقد قرن ا.مير يوسف الكتاب بالتحف وب Hد إCتوج H ىCار فCدي
ت نفوسCھم علCى  الطوائف، ولما وصل كتابه إلى ملوك المرابطين فرحوا بCذلك، وتقCو(

امھم ومحكوميھم المرابطين دولةْنَدلُس قتال ا�سبان، وأحب أھل ا.َ    . )2(ُحك(
  : التحالف مرحلة: اثانيً 
 الطوائCفھـ اضطر( ملوك 478عام النصارىيد ا�سبان فى ُطَلْيِطَلة  سقوطوبعد 

إيقCاف زحCف فCى لبCى نCداءھم، وكCان سCبًبا الCذى أن يطلبوا النجدة من ا.ميCر يوسCف 
Hَقة المشھورةفى ر على ألفونسو على ممالك ا.َْنَدلُس، وانتص النصارى Eمعركة الز .  

ووقف على خيانتھم وتحCالفھم مCع ، الطوائفوبعد أن احتك ا.مير يوسف بملوك 
  . من التحالف إلى العداوة ع�قةواتصالھم بأعداء الُمْسِلِمين انتقلت ال، النصارى
   :العداوة مرحلة: الثً ثا

كCCل انتھCCت بضCCم  الطوائCCفك وملCCو المCCرابطينحيCCث اسCCتعرْت نCCار الحCCرب بCCين 
كCان الCذى و، حكمھا أحمد بCن ھCودى إH َسْرقُْسَطة الت المرابطين دولةممالك ا.َْنَدلُس ل

أمCام صCمود  النصارى، فقد قاومھم زمًنا طوي�ً، وتراجع النصارىحلق فى كالشوكة 
CCال ى بنCCى قتCCة علCCدرة فائقCCود مقCCو ھCCر بنCCولي، وأظھCCود البطCCارىھCCل  النصCCا جعCCمم

دت ال ينالمرابط الودي(ة بين ا.مير يوسCف وا.ميCر أحمCد بCن  ع�قةيحترمونھم، وتوط(

                                
  ). 159(ص ، المرابطين دولة) 1(
  ). 160(ص ، المرابطين دولة) 2(
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ِتCه، ورضC، جھCادهفCى ومخلًصCا ، عھCودهفCى كان وفًيا الذى ھود  ى وحريًصCا علCى أم(
بCذلك أصCبحت ا.َْنCَدلُس وHيCة تابعCة ، ون ببقاء أحمد بن ھود حاكًما تابًعCا لھCممرابطال
صCر والزعامCCات الھزيلCة وانھCار سCلطان العصCCبيات ، وتCوارت العناالمCرابطين دولCةل

  . )1(الطائفية 

* * *  

                                
  ). 112(عصر المرابطين، ص فى ا.ندلس : انظر ) 1(
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  السادس المبحث
  النصارىمع ا�سبان و المرابطين ع�قة

  
مع نصCارى ا�سCبان عدائيCة بصCورة دائمCة إذ لCم  المرابطين ع�قةكانت 
زمCCCن ا.ميCCCر يوسCCCف بCCCن تاشCCCفين، فCCCى اتصCCCال ودي� خصوًصCCCا ى يتخللھCCCا أ

حدث عن طريق الرسائل بين ا.مير يوسف وألفونسو الذى  واHتصال الوحيد
أثنCCاء قيCCام ھCCذا ا.خيCCر بحملتCCه العدائيCCة علCCى مملكCCة الُمْعَتِمCCد، ووصCCوله إلCCى 
مضيق جبل طارق إذ أرسل إلى ا.مير يوسف رسالة تفيض تھديCًدا ووعيCًدا، 

 :، وكCCان جCCواب ا.ميCCر يوسCCف مختصCCًراالطوائCCفويCCذكر فيھCCا حالCCة ملCCوك 
   :وأردف -تعالى -إن شاء F  -ما ترى H ما تسمع الجواب

   )1(وH رسل إH الخميس العرمرم    وH كتب إH المشرفية والقنا 
ورفضCوا ، للنصارى الCذين امتنعCوا عCن دخCول ا�س�Cم المرابطينواستمر( جھاد 

Cا الCذين دفعCوا الجزيCة، دفع الجزية داخCل وعاشCوا ، وحملوا السيف ضCد الُمْسCِلِمين، أم(
ة تحفھم وتحفظ حقوقھمفى ؛ فكانت أَحكام ا�س�م المرابطين دولة م( Eأھل الذ .  

 ًHةممعاملة أھل الذ المرابطين دولةعاملتھم : أو:   
  : الُمْسِلِمين منھا دولةفى واجبات عليھم فكانت 
ة عليھم -1 م( Eالتزام الجزية، وإجراء أَحكام أھل الذ .  
علCCى ى كالتعCCد ؛أنفسCCھم وأمCCوالھمفCCى ين تCCرك مCCا فيCCه ضCCرر علCCى الُمْسCCِلمِ  -2

  . الُمْسِلِمين بضرب أو نھب
ما فيه غضاضة على الُمْسِلِمين، كذكر ا�س�م أو القرآن أو الرسCول ى تحاش -3

 . بما H ينبغي× 
 . ا.ماكن العامة للُمْسِلِمينفى تجن]ب ما فيه إظھار منكر، كشرب الخمر  -4
CCز عCCن الُمْسCCِلِمين بع�مCCة خاصCCة  -5   اللبCCاس فCCى ُيعرفCCون بھCCا، كCCأن تكCCون التمي]

 . )2(أو غيره
  : ِمينالمسل دولةفى حقوقھم  :اثانيً 

ى رو. )3(الكف عنھم والحماية لھم، ليكونCوا بCالكف آمنCين، وبالحمايCة محروسCين
Cة  )4(»ذمتCيى فCى احفظCون«: نافع عن ابن عمCر قCال م( Eل الذCق بأھCا يتعلCام فيمCوا.َحك
  . الفقه المختصةكتب فى كثيرة يرجع إليھا 

* * *  
                                

  ). 66(ص ، المرابطين دولة) 1(
  ). 618-10/606ج(Hبن قدامة، : انظر المغني) 2(
  ). 143(ص ، ا.حكام السلطانية للماوردي) 3(
  . المصدر السابق نفسه) 4(
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  الرابعالفصل 
  دولتھم المجيدةفى  المرابطينسياسة 

  

  ا.ول المبحث
  المرابطين دولةفى الحكم وا�دارة  نظم

  

Hىا�دار النظام: أو :  
  : يننظام إمارة المسلم -�
يعتمCد علCى اختيCار ا.ميCر  المCرابطينإمارة الُمْسِلِمين عنCد فى السائد  النظامكان 
����B!�5 1: الشورى، وكانوا حريصين على تطبيق قول F تعالىوفق فقه � -�����l�6�U- ���A8�-

���>�N�?�� �5�_��?�T�I�� �:�4�$ �5�B�?�	�� G����w �5�_���4�0�$ �*�):Y�- -��4��T�0�$C ]38: الشورى[ .  

تعCCين علCCى تمكCCين الحCCق ى الوسCCائل التCCفCCى يتشCCاورون  المCCرابطين زعمCCاءوكCCان 
توجيھCCه فCCى إظھCCار الصCCواب، ونشCCر الص�CCح بCCين العبCCاد، واقتCCدوا بCCالقرآن الكCCريم و

1: ×للرسول � �5�_��!$��w�$ �5�B�� ��N�W�6�U-�$ �5�B�?�� ������� k!��4S-C ]159:آل عمران[ .  

H يصCCدنك مCCا كCCان مCCنھم مCCن خطCCأ رأيھCCم فيمCCا بCCدا مCCنھم يCCوم أحCCد عCCن أن ى أ«
مCCا كCCان قCCد حصCCل فلتCCة تُ مواقCCع أخCCرفCCى تسCCتعين بCCرأيھم  ، غفCCر وعثCCرة ُتقCCالى، فإن(

  . )1(»فيه المشاورةى أمر الحرب وأمثاله مما يجرفى وشاورھم 
CC)د دلCCى وقCCة علCCيlول ن أت اCCا الرسCCر بھCCد أمCCورى قCCى × الشCCات فCCةمھمCCا.م 

أمCر التشCريع إن كCان ن .التشريع،  أمر غير فىومصالحھا كالحرب ونحوھا، وذلك 
ين ى عنه، وھ ف� محيدى فيه وح EدCة ا.مر بعده أن يشاوروا عن أمر الHتوجيه لكل و

CCح، وھCCص� واضCCه نCCيس فيCCا لCCدنيا، ومCCاورة ى والCCا المشCCمل ھنCCى تشCCئون فCCةشCCا.م 
  . )2(ومصالحھا

الشCCورى مCCذھب المالكيCCة ولCCيس الخصCCوص، قCCال ابCCن خCCويز فCCى وكCCان مCCذھبھم 
لمCون، وفيمCا يشCكل مCن أمCور واجب علCى الCوHة مشCاورة العلمCاء فيمCا H يع«: منداد

ين، ووجCCوه الجCCيش فيمCCا يتعلCCق بCCالحرب، ووجCCوه النCCاس فيمCCا يتعلCCق بالمصCCالح،  EدCCال
  . )3(»ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح الب�د وعمارتھا

والشCورى مسCبار «: فقCال، إلCى وجوبھCا بأنھCا سCبب الصCوابى وأشار ابن العرب
 ا.مةمصالح فى الصواب ى يشير إلى أننا مأمورون بتحر، و»العقل وسبب الصواب

   .)4(الواجب فھو واجب عليهوما يتوقف 

                                
  ). 1/558ج( ،تفسير أبي السعود: انظر) 1(
  ). 4/205ج( تفسير القرطبي،: انظر ) 2(
  ). 4/205ج(، تفسير القرطبي) 3(
  . ابن العربي) 4(
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الشCورى «: ويذھب ابن عطية أيًضا إلى الوجوب، بل يؤكCد ھCذا الوجCوب فيقCول
من قواعد الشريعة وعزائم ا.َحكام، ومن H يستشير أھل العلم فعزله واجب، وھذا ما 

  . )H«)1 اخت�ف فيه

فCى نظCام حكمھCم فCى ون مرابطاعتمده الالذى كان نظام الشورى ھو ا.ساس لقد 
ون يختCارون بكامCل مرابطCقبCل يوسCف بCن تاشCفين، فقCد كCان ال المCرابطين دولةبداية 

القبائCل والCوHة والعلمCاء  زعمCاءيتم تعيينه بعCد عقCد مجلCس مCن الذى الحرية رئيسھم 
م، بھCذه الطريقCة تCم اختيCار عبCد F بCن وأعيانھ المرابطينوالفقھاء يشارك فيه شيوخ 

ضغط ى أسرته، كما أنه لم يباشر أفى لم يحرص على استمرار ا�مارة الذى ياسين، 
بكCر بCن عمCر، بCل كانCت وصCيته ى بCن عمCر ثCم أبC يحيCىاختيار فى  المرابطينعلى 

ملكه ى فإن F يؤت ،إياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة«: ين قولهمرابطا.خيرة لل
أرضه من أحCب مCن عبCاده، ولقCد ذھبCت عCنكم فCانظروا مCن فى من يشاء، ويستخلف 

تقدمونه منكم، يقوم بأمركم ويقود جيوشكم، ويغزو عدوكم، ويقسم بينكم فيئكم، ويأخذ 
  . )2(»زكاتكم وأعشاركم

ين، لم يكCن يCرى طريقCة الحكCم مرابطلل ا.ولومن ھذه الوصية يتبين أن الزعيم 
مCCا يوسCCف بCCن تاشCCفين فقCCد كCCان يخشCCى أن يعCCود ا.مCCر فوضCCى بعCCده وأن الCCوراثي، أ

Cدة، وتنتھCى تنفصم عرى ھذه الوحCدعوة التCذه الCاء ى ھCا زھCى تبيلغھCًدا علCل جاھCعم
وھكCذا حCدث ، نصف قرن، لذلك رأى يوسف أن ُيَعّين والًيا للعھCد يسCتخلفه بعCد موتCه

منCذ أن ى الCوراث النظCاملCى مCن الشCورى إ المCرابطيناختيار الحاكم عنCد فى انحراف 
اختار يوسف بن تاشفين ابنه علًيا والًيا لوHية العھد، وكان اجتھاد يوسCف بCن تاشCفين 

ھذا التعديل الخطير يعتمد على رأيCه أن اجتھCاده ذلCك يحفCظ وحCدة ب�Cده ودولتCه، فى 
  . اختيار ابنهى على التنافس من أجل الحكم ورأى مصلحة ب�ده وشعبه تقتضى ويقض
ولCذلك شCاور كCل َمCن ، العھCدى اختيCار ولCفCى أن يمھCEد لفكرتCه ى ان من الطبيعك

القبائCل  زعمCاءيھمه ا.مر حول ھذا اHختيار، ولھذا بادر بمشاورة الفقھاء والقضCاة و
م، وناقشCھم 1101/ ھCـ 495 سCنةفCى  دولCةية وكبCار رجCال المرابطوأفراد ا.سرة ال

فوافقه الجميع على ما اعتزم عليCه، وعلCى أثCر  دفعته إلى اختياره،ى المبررات التفى 
حملتCCه علCCى ھCCذا اHختيCCار، ى التCC سCCبابا.يتضCCمن الCCذى ذلCCك قCCرئ مرسCCوم البيعCCة 

أن يسCير عليھCا، وھCذا المرسCوم ى ينبغى والشروط الواجب توافرھا فيه، والمبادئ الت
CCد بCCن عبCCد الغفCCور، وكCCان مCCن أع�CCم الب�غCCة ذلCCك فCCى  كتبCCه الCCوزير الفقيCCه أبCCو ُمَحم(

  . )3(»العصر
يوسCف بCن تاشCفين اتبCع ن أ: ذكرتھا فيما مضىى ونستخلص من نص الوثيقة الت

  . ولًيا لعھده االحسن عليً  ااختياره ولده أبفى مبدأين 
  : مبدأ اHختيار: أولھما

يوسCف قCد اختCار ِمCن بCين أوHده َمCن ھCو ن أذكرتھا إلى ى فقد أشارت الوثيقة الت
فوجCد ابنCCه ا.ميCر ا.جCCل أبCا الحسCCن «: المتراميCCة ا.طCراف ولCةدأصCلح لقيCادة تلCCك ال

                                
  ). 90(ابن أبي زرع القرطاس، ص ) 1(
   .المرجع السابق )2(
  ). 57-56(الحلل الموشية، ص : انظر ) 3(
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واھتزاًزا، وأكرمھا سجية وأنفسھا اعتزاًزا، فاستنابه فيمCا ى المعالى أكثرھا ارتياًحا إل
  . )1(»استرعى ودعاه لما كان إليه دعا

  : مبدأ الشورى :ثانيھما
CCك بمCCا جCCاء    اء علCCى لسCCان ومCCا جCC، القCCرآن الكCCريمفCCى فقCCد أخCCذ يوسCCف بCCه، وتمس(

ودعCاه لمCا كCان إليCه دعCا، بعCد استشCارة «: وما سار عليه الخلفاء الراشCدون،  ×نبيه 
  . )2(»على القرب والنأيى أھل الرأ

كما أشار مرسوم البيعة إلى أن(ھا كانت مشروطة ببعض الشروط اشترطھا ا.مير 
ا�مام عبد F بن  دعا إليھاى يوسف على ابنه، وأھم تلك الشروط التمسك بالمبادئ الت

ياسCCين مCCن إع�CCن الجھCCاد علCCى أعCCداء ا�س�CCم، واحتCCرام الفقھCCاء والقضCCاة والعلمCCاء، 
تتعلق بضCمان ى ، با�ضافة إلى بعض ا.مور التالرعيةوالعمل على إقامة العدل بين 

من وضع سبعة عشر ألف فارس با.َْنCَدلُس موزعCة علCى أقطCار معلومCة،  دولةأمن ال
العCدد علCى ثغCور ى شبيلية سبعة آHف فارس وبقرطبCة ألCف فCارس وبCاقيكون منھا بإ

ب وال   . )3(الحصون المعاينة للعدوفى ة مرابطالُمْسِلِمين للذ(
 دولCCةھCCـ دخCCل يوسCCف بCCن تاشCCفين قرطبCCة، وجمCCع كبCCار رجCCال ال496عCCام فCCى و

لCيھم عقCد والفقھاء والعلماء والقضاة، وت� عى وأمراء لمتونة أشياخ الب�د، وقادة الرأ
حملته علCى اختيCاره ى الت سبابا.سبقت ا�شارة إليه، وضمنه ى الذى البيعة Hبنه عل

ولًيCCا للعھCCد، ثCCم أخCCذ البيعCCة لCCه مCCن جميCCع الحاضCCرين، وأقسCCم ھCCؤHء يمCCين الطاعCCة 
والوHء، ثم وق(عوا على عقد البيعة، وقام على أثر ذلك، فأقسم أمام الحاضرين بCالتزام 

َياَسة التشروط العقد وترس E4(رسمھا أبوه، ثم أشھد الكتاب ووق(ع على الوثيقةى م الس( .  
   :وفاة ا.مير يوسف -أ

اسCتمر( الCذى ، حيث مرض مرضه ا.خيCر المغربثم عاد يوسف بن تاشفين إلى 
زھاء عامين وشھرين، وانتھى بوفاته عن مائCة عCام حافلCة بالجھCاد والCدعوة وإعCزاز 

العھد يقوم أثنCاء ى م وكان ول1106سبتمبر  2/ ھـ  500اته وف سنةدين F، وكانت 
إدارة دف(Cة فCى مرض أبيه بتصريف أمور الحكCم نيابCة عCن أبيCه، ونجCح نجاًحCا كبيCًرا 

، ھـ500 سنةمستھلE فى آخر وصية من يوسف Hبنه  توكان، المرابطين دولةالحكم ل
ا بث�ث وى أوصى ولده وولأن  أH يھCيج أھCل «: صايا أولھCاعھده بعده أبا الحسن علّيً

ھCCود ى أن يھCCادن بنCC«: ةالثانيCCو» ه مCCن المصCCامدة وأھCCل القبلCCةءجبCCل درن وَمCCن ورا
ن أحسن مCن أھCل يقبل ِمم( «: ةالثالثو» ين الروموأن يتركھم حائلين بينه وب، با.َْنَدلُس

  . )5(»قرطبة ويتجاوز عن مسيئھم
  : ينلقب أمير المسلم -ب

ون مرابطCCطلقCCون علCCى أنفسCCھم لقCCب ا.مCCراء، وظCCل الي المCCرابطين زعمCCاءكCCان 
Cة أبCر لمتونCد أميCن عھCداًء مCرھم ابتCولى أمCيم يتCل زعCى كCر علCب ا.ميCى يطلقون لق

                                
  .لمرجع السابق نفسها) 1(
  .  المرجع السابق نفسه )2(
  ). 251(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 3(
  . المصدر السابق نفسه) 4(
  ). 103(ص ، ابن أبي زرع) 5(



 

 121

كما تلق(ب بCه أخCوه أبCو بكCر بCن عمCر  يحيىبن عمر اللمتوني، فتلق(ب به  يحيىزكريا 
ب قلتظل( ي ،ھـ464منذ  المرابطينبعد وفاته، وعندما تول(ى يوسف بن تاشفين زعامة 

/ ھCـ 480 سCنةفCى المعCارك  إحCدىفCى بن عمCر شCھيًدا ابكر ى أب سقوطبا�مارة إلى 
ين، واجتمع إليCه أشCياخ قبيلتCه مرابطوعندئٍذ أصبح يوسف الزعيم ا.وحد لل ،م1087

َ◌ه أكبCCر مCCن أن ُيلق(CCب بCCا.مير ن وعرضCCوا عليCCه أن يتلق(CCب بCCأمير المCCؤمنين، � حCCق(
Cاس ى إنمCا يتسCمى بCه خلفCاء بنC، أن أسCمى بھCذا اHسCم احاشC«: فرفض ذلك قCائ�ً  العب(

 إنCه: ، ولكن(ھم قالوا له)1(»لكونھم من تلك الس�لة الكريمة وأنا رجلھم والقائم بدعوتھم
HبCCد لCCه مCCن اسCCم يمتCCاز بCCه علCCى سCCائر ا.مCCراء واقترحCCوا عليCCه لقCCب أميCCر الُمْسCCِلِمين 

ين، وأصCبح العمCل جارًيCا EدCر الCائر  وناصCد سCه عنCرابطينبCب المCCدرت الكتCد صCوق ،
وھCذا نCص الكتCاب ، بكCر بCن عمCر علCى القCول ا.رجCحى تحمل ھذا اللقب بعد وفاة أب

بسCم F الCرحمن الCرحيم وصCلى F علCى «: أرسله إلCى الCوHة والقCادة والعلمCاءالذى 
د وآله وصحبه وسلم تسليًما ين يوسCف بCن  ِمن أميCر الُمْسCِلِمين وناصCر: سيدنا ُمَحم( EدCال

أدام F كرامتھم بتقواه ووفقھCم لمCا  )ف�نة(تاشفين إلى ا.شياخ وا.عيان والكافة أھل 
CCا بعCCد حمCCداً @ أھCCل الحمCCد والشCCكر، ، يرضCCاه، س�CCم علCCيكم ورحمCCة F وبركاتCCه، أم(

Cد المبعCوث بنCور الفرقCان والCذكر،  وميسر اليسر وواھب النصر، والص�Cة علCى ُمَحم(
Cا َمCّن F علينCا -حرسCھا F  -ا كتبناه إليكم من حضرتنا العليCة بمCراكش وأن Cه لم( ، وأن(

وھCدانا وھCداكم إلCى شCريعة ، وأسبغ علينا من أنعمه الظCاھرة والباطنCة، بالفتح الجسيم
CCه أفضCCعلي F لىCCريم صCCا الكCCطفى نبينCCد المصCC  ل الص�CCة وأتCCم التسCCليم؛ رأينCCا أنُمَحم(

ميCر الُمْسCِلِمين بھذا اHسم لنمتاز بCه علCى سCائر أمCراء القبائCل، وھCو أُنخصEص أنفسنا 
ين،  EدCCر الCCوناص F اءCCم إن شCCسHذا اCCا بھCCامية فليخطبھCCة السCCة العليCCب الخطبCCن خطCCفم

  . )2(»بمنEه وكرمه والس�م لوF ولي] العد، تعالى
ن أإلCCى » روض القرطCCاس«فCCى زرع ى مCCن أمثCCال أبCC المCCؤرخينويCCرى بعCCض 

Hَقة، ولم يكن ُيدعى بCه مCن قبCل، وفى .مير يوسف تلق(ب بأمير الُمْسِلِمين ا Eن أيوم الز
ملCCوك وأمCCراء ا.َْنCCَدلُس وكCCانوا ث�ثCCة عشCCر ملًكCCا بCCايعوه وسCCل(موا عليCCه باسCCم أميCCر 

  . المغربالُمْسِلِمين وھو أول من ُسمى به من ملوك 
Cاص بCر و، المرابطينوقد تأث(ر شعب النيجر بشكل خCب أميCه لقCام أطلCق علCى ُحك(

ھCCم الCCذين  المCCرابطينن أويرجCCع ذلCCك إلCCى ، المCCذھبفCCى وكCCانوا مCCالكيين ، الُمْسCCِلِمين
  . )3(تلك الربوع النائيةفى نشروا ا�س�م 

  : نائب ا.مير -ج
اب ينوبCون فCى سCبًبا  المرابطينكان اتساع مملكة  ؛ أميCر المسCلمينعCن اتخCاذ نCو(

أن يشرف وحده علCى تلCك الCدول المتراميCة ا.طCراف،  ليهحيث كان من المستحيل ع
اًبCا علCى إقلCيم  بين إليCه، فعCي(ن نائًبCا علCى شCئون ا.َْنCَدلُس ونو( فعي(ن بعض النواب المقCر(

اختيار النائب أن يكCون أقCرب النCاس إلCى أميCر الُمْسCِلِمين، ى فى ، وكان يراعالمغرب
، سCكرية ويعتبCر ممCث�ً أولًيCا .ميCر الُمْسCِلِمينوأن يتوفر فيه حسن ا�دارة والكفاية الع

                                
  ). 162(ص ، المرابطين دولة) 1(
  ). 163- 162(ص دولة المرابطين،  )2(
  ). 163- 162(ص ، دولة المرابطين )3(
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العھد نائًبا لjمير، وتCولى ى ويستمد نائب ا.مير سلطته من ا.مير شخصًيا، وكان ول
CCة ھCCت قرطبCCَدلُس، وكانCCة ا.َْنCCى نيابCCة ولCCلة �قامCCامية ى المفضCCا السCCد لمكانتھCCى العھCCف

نه ا.ميCر يوسCف ع ى لCى ا.َْنCَدلُس القائCد سCير بCن أبCنفوس ا.َْنَدلُسيين، وأول نائب عي(
ل به ابنه أبا الطاھر تميم بن يوسف، وتل نيابة ا.َْنَدلُس من حيث ى بكر اللمتوني، ثم بد(

وكان النائب يستقر فيھا عندما كان ا.ميCر يوسCف يعCود ، المغربا.ھمية نيابة فاس ب
  . )1(السلطةفى H تحدث ازدواجية ى إلى مراكش ك

، إذ كان عليCه أن يخCوض الحCروب ،ى عسكريةا.ولئب بالدرجة كانت مھمة النا
  . )2(يعاونه قادة كبار من لمتونة، ويقمع الفتن وحركات التمرد

وH يتCيح لھCم اHسCتقرار ، وكان من سياسة يوسف بن تاشفين مع نوابCه مCراقبتھم
اب دائًمCCفCCى  ا مناصCCبھم لعھCCود طويلCCة حتCCى H يعملCCوا علCCى اHسCCتق�ل، فكCCان النCCو(

ضين للنقل من وHية إلى أخرى   . معر(
أو تسCCند ، وكCان نائCب أميCر الُمْسCِلِمين يتخCذ لنفسCه كّتاًبCا يقومCون عنCه بالمكاتبCات

بCن ى ِلِمين علCالُمْسCأميCر اب نCواب تCإليھم بعض ا.عمال ا�دارية، وِمَمن ظھCر مCن ك
Cد بCن أبCالكاتب س ا.ندلفى يوسف  ل كاتCب ا.ميCر الخصCاى ا.ديب أبCو عبCد F ُمَحم(

د بن الحاج، وأبو بكر بن الصائغ كاتب ا.مير أب بكر بن إبCراھيم، والزبيCر بCن ى ُمَحم(
كاتب تاشفين بن علي، وكانت حياة كل نائب من نواب أميCر الُمْسCِلِمين ى عمر اللمتون

رة مCCن حيCCCاة ھCCCذا ا.ميCCر فكCCCانوا يتخCCCذون القصCCور والخCCCدم والفقھCCCاء  صCCورة ُمصCCCغ(
   .)3(وا.عوان
   :الوHة تولية –د 

كان ا.مير يوسف ُيَعيEن الوHة على ا.قCاليم مCن لمتونCة بشCكل خCاص وصCنھاجة 
Cن أبCير بCى ى بشكل عام؛ فول(ى أمراء قومه ا.قاليم، فقْبل ضم ا.َْنَدلُس كان سCر علCبك

مدينCة فCاس فى عمر بن سليمان المسوى مدائن مكناسة وب�د مك�لة وب�د فازاز، وول( 
ودرعCCة، وتمCCيم بCCن يوسCCف مدينCCة أغمCCات  سجلماسCCةبCCن عائشCCة اوازھCCا، وداود وأح

وبعد ضم ا.َْنَدلُس عCين ، ومراكش وب�د السوس وسائر ب�د المصامدة وتدH وتامسنا
 ض لCه تعيCين والٍ بكر حاكًما على ا.َْنَدلُس، وفو( ى يوسف بن تاشفين القائد سير بن أب
  . على كل بلد يفتحه ويكون من لمتونة

CCر، وُمCCب ا.ميCCرة لنائCCعون مباشCCة يخضHوCCان الCCلطات وكCCف سCCر يوسCCنح ا.مي
عCزل وتعيCين َمCن دونھCم ِمCن الCوHة المحليCين، وَمCن فCى منھا حCق التصCرف : واسعة

يليھم ِمن رجال السلطة، وكذلك القيام بتحركات عسكرية داخل مناطق نفوذھم، وكCان 
تبCديلھم وعCزلھم ى راقبة شديدة، ويجCر.مير يوسف وابنه من بعده يراقبون وHتھم ما

  . )4(عند تعيين الوHة ا.ولالمقام فى  الرعيةإذا أساءوا، وكانوا يضعون مصالح 

                                
  ). 65(حركات النظام السياسي والحربي عند المرابطين، ص  )1(
عھCCCد فCCCى ، تحCCCت عنCCCوان الثغCCCر ا.علCCCى )2/27ج(، 11مجلCCCة كليCCCة اlداب، جامعCCCة القCCCاھرة، المجلCCCد ) 2(

   ، المCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرابطين
  . حسين مؤنس. د
  ). 263(عصر المرابطين، ص فى وا.ندلس  المغربتاريخ ) 3(
  ). 165(ص ، المرابطين دولة) 4(
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  : نظام الوزارة - ھـ
كCCCان ا.ميCCCر يوسCCCف بعيCCCًدا كCCCل البعCCCد عCCCن اتخCCCاذ ا.لقCCCاب وا.لفCCCاظ واHھتمCCCام 

ى لقCCب وزيCCر .بالمناصCCب، فلCCم يتخCCذ وزراء بCCالمعنى المتعCCارف عليCCه، ولCCم يمCCنح 
اًبCا يشCرفون علCى ديCوان ا أنهإH  ،شخص تخذ لنفسه أعواًنا يرجع إلCى مشCورتھم، وُكت(

الرسCCائل أو ا�نشCCاء، وكانCCت لديCCه ھيئCCة استشCCارية تشCCترك فيھCCا طائفCCة مCCن الفقھCCاء، 
المشاكل المطروحة فى قصره وتنق�ته يبدون آراءھم فى وا.عيان والُكت(اب ي�زمونه 

CCا  وتبقCCى، للبحCCث  زعمCCاءا.مCCور المھمCCة فكCCان يجمCCع فCCى الكلمCCة الفاصCCلة لjميCCر، أم(
وأبناء عمومته من لمتونة للتCداول واتخCاذ اlراء، وكCان اHتصCال بCا.مير  المرابطين

عن طريق ا.عوان من السھولة بمكان، وساعد على ذلك ما امتاز به ا.مير من ُزھد 
  . يل للتواضعوحب البساطة، وم، وتطلع ل�خرة، الدنيافى 

ذلك فى الشورى معلمة وغير ملزمة وله ن أمذھبه إلى فى ويذھب ا.مير يوسف 
ذلCك إلCى فCى الشورى غير ملزمCة مسCتندين إن أدلة؛ حيث ذھب بعض المفسرين إلى 


�1b=- k:قوله تعالى����8 ����6�� �n�4�̀ �� -�V!���C .  
يتنا إياك وتسCديدنا لCك فيمCا إذا صح( عزمك بتثب«: إلى القولى ذھب ا�مام الطبر

نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض لما أمرناك بCه، وافCق ذلCك آراء أصCحابك 
ل فيما تأت فCى من أمCورك علCى ربCEك، فثCق بCه ى وما أشاروا به عليك أو خالفھا، وتوك(

  . )1(»جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتھمفى كل ذلك، وارض بقضائه 
CCه ينيCCر الطريCCق  أنCCهالشCCورى ولCCو ى رأن أ ويCCرى بعCCض العلمCCاء   غيCCر ملCCزم لكن(

  . )2(أمام الحاكم
معلمCCة أو ى قضCCية الشCCورى ھCCل ھCCى فCCى وأضCCاف الع�مCCة أبCCو ا.علCCى المCCودود

مCا وجCدت «: ملزمة بعًدا آخر وھو طبيعة المجتمع وما يسوده من أخ�ق؛ حيث يقول
العلمCاء قCد اسCتنبطوا مCن ن أ غيCر، ×أحاديCث الرسCول فى ھذا الباب فى حكًما قاطًعا 

عCن ى ھCو المسCئول الحقيقC دولCةرئCيس الن أالراشCدة  الخ�فCةعھCد فى عمل الصحابة 
Cه لCيس مقيCًدا بCCأن دولCةشCئون ال   ، وعليCه أن ُيسCCيEرھا بمشCاورة أھCل الحCل والعقCCد، ولكن(

  يتمتCCCع  أنCCCهوبكلمCCCة أخCCCرى  ،يعمCCCل بمCCCا يتفقCCCون عليCCCه كلھCCCم أو أكثCCCرھم مCCCن اlراء
Hعتراض على آرائھمبحق ا .  

صCورته المجملCة كثيCًرا مCا يسCبب سCوء الفھCم بالقيCاس إلCى ى فCى ولكن ھCذا الCرأ
قد أخذنا الذى أحوالھم وأوساطھم الحاضرة، وH ينظرون إلى ذلك الزمان وH الوسط 

الراشCدة  الخ�فCةعھCد فCى فيه، فما كان أھCل الِحCلE والَعْقCد  ا.مةمن أعمال ى ھذا الرأ
بCل كCانوا كلمCا ُدعCوا للمشCاورة يCأتون المجلCس بقلCوب ، لى أحCزاب متفرقCةمنقسمين إ

ثم يوازن الخليفة بين الحجج الموافقة والمعارضة ويعرض عليھم . . ملؤھا ا�خ�ص
عامCة ا.حCوال رأًيCا يسCلم بCه ى فCى وكCان ھCذا الCرأ، ما عنده من الدHئل، ويبين رأيCه

الراشدة كلEه على مثال  الخ�فةتاريخ فى  لم نعثر«: ثم قال» . . أعضاء المجلس كلھم
واحCCCد نCCCرى فيCCCه أھCCCل الِحCCCلE والَعْقCCCد قCCCد تفرقCCCت آرائھCCCم حتCCCى آل ا.مCCCر إلCCCى عCCCدد 

                                
  ). 7/346ج(تفسير الطبري، ) 1(
  ). 52(ا�س�م، ص فى عبد الحميد متولي، مبدأ الشورى . د) 2(
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حاضرنا وبين المجتمCع ى فى ، وھذا تفريق جميل بين المجتمع ا�س�م)1(»ا.صوات
 ينحCرف المسلم على خشCية F ف�Cى ترب( ى القرآن الت دولةالقائم على أسس ى ا�س�م

ة   . عن الجاد(
القائCل ى أخذھم بCالرأفى ُمحقEين  المرابطينوربما كان يوسف بن تاشفين وأمراء 

  . بأن الشورى معلمة لjمير وليست ملزمة، ولھم أدلة كثيرة للتدليل على ھذا المبدأ
ى ا.خCذ بCالرأفCى زمننCا ھCذا فى أرى الفائدة الكبرى واHستفادة العظمى ى نإH أن
  : ھا ملزمة، والقائلون بھذا القول لھم أدلتھم منھابأنالقائل 
: الشورى ملزمة للحCاكم طالمCا أن(ھCا مؤيCدة بالشCرع والعقCل، فيقCول ابCن تيميCةإن 

رسCCوله أو  سCCنةتباعCCه مCCن كتCCاب أو اوإذا استشCCارھم فCCإن بCCي(ن لCCه بعضCCھم مCCا يجCCب «
  إجمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاع 

  فCCى ف ذلCCك، وإن كCCان عظيًمCCا خ�CCفCCى الُمْسCCِلِمين، فعليCCه اتبCCاع ذلCCك، وH طاعCCة .حCCد 
ين والCدنيا، لقولCه تعCالى E1 :الد�]��U:��- -���	��0�$ �=- -���	��0 -��?�4@ ���A8�- ��B3��0 ���  ��$>0�$ k  !���4S-

�5>F�?4C ]2(]59:النساء( .  

أن يجنب الجماعة المسلمة × ى ولو كانت الشورى غير ملزمة، لكان بإمكان النب 
ضت لھا ى لمريرة التتلك التجربة ا خطCة فCى قضى برأيه  أنهلو  –غزوة أحد فى تعر(

عنCدما ى رجع عCن الCرأ أنهولم يستشر أصحابه، أو لو . . المعركة، مستنًدا إلى رؤياه
Cه . . سنحت له فرصة الرجCوع ثCم . . أنفCذ الشCورى –وھCو يقCدر النتCائج كلھCا  –ولكن(

CCر ا�لھCCئ ا.مCCورى ى يجCCه بالشCCة –لCCد المعركCCتثبي -بعCCدأ ًتCCى ا للمبCCه فCCة نتائجCCمواجھ
مسCCيرتنا الحركيCCة فCCى ذكرتھCCا نسترشCCد بھCCذا المبCCدأ ى ، وبھCCذه ا.دلCCة التCC)3(»المريCCرة 

تسCعى �عCادة ا�س�Cم كنظCام شCامل يتنCاول مظCاھر الحيCاة ى والدعوية والتنظيمية الت
  . جميًعا، ويقولون متى ھو قل عسى أن يكون قريًبا

  : المرابطينتبات عند اديوان الرسائل والمك –و 
علCى أن يتCوHه رجCال  حرصCواون يھتمون بCديوان ا�نشCاء، ولCذلك مرابطكان ال

تلك الفترة جلھCم أَْنَدلُسCيون، واھCتم ا.ميCر يوسCف بجلCب ا.دبCاء فى من أشھر ا.دباء 
CCاب ملCCوك  وتوسCCع ديCCوان ، الطوائCCفوالبلغCCاء والفقھCCاء لھCCذه ا.عمCCال، واسCCتفاد مCCن ُكت(

ون انتفاًعCا عظيًمCا بخبCرة مرابطC، وانتفCع الالمCرابطين دولCةع امتCداد رقعCة الرسائل م
ا.َْنَدلُسيين أصحاب الحضارة وا.دب، وأقبل المغاربة على ثقافة ا.َْنَدلُس ينھلون منھا 

ھذا فى وحدث تنافس بين الُكت(اب، وحاولوا أن يثبتوا جدارتھم ، تواضع المستفيدينفى 
  . مير يوسف متألًقا بالحضارةالفن، وأصبح ديوان ا.

CCه علCCام ابنCا ى وقCCه كتاًبCCب لCائل وجلCCوان الرسCCوير ديCى بتطCة فCCة ودقCCة الب�غCCغاي
لCى تطCوير دولتCه تربيتCه الرفيعCة إوممCا دفCع ا.ميCر علًيCا  ،وجمCال التعبيCر، ا.سلوب

زمانCCه، فشCCعر فCCى وتقCCريبھم إليCCه ، الطوائCCفواھتمامCCه بكتCCاب ملCCوك ، وذكCCاؤه الوق(CCاد
CCك بحاجتCCھر أولئCCن أشCCة، وِمCCون الكتابCCد فنCCود، وتجيCCة الوفCCم لغCCة تفھCCة مثقفCCى طائفCCه إل

                                
  ). 273،274(السياسة والقانون، ص فى أبو ا.على المودودي، نظرية ا�س�م وھديه ) 1(
  ). 181،182(Hبن تيمية، ص ، السياسة الشرعية) 2(
  ). 1/532ج(، ظ�ل القرآنفى  ،قطب سيد) 3(
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د بن سليمان الك�ع وصفه ابن ، ھـ508عام فى المتوى الكتاب وا.دباء والبلغاء، ُمَحم(
ة H تصCلح إH لCذلك السCلك، فCى ة رغC«: بقوله» الق�ئد«فى خاقان  جبCين الملCك، ودر(

ا.ق�Cم، واشCتملت عليCه الCدول اشCتمال الكمCام علCى ينه يمفى وتاھت ، باھت به ا.يام
  . )1(»انسراب الماء على الغورى النور، وانسربت إليه أمان

، الCCوزير الكاتCCب النCCاظم الناشCCر، القCCائم بعمCCود الكتابCCة«: ويقCCول عنCCه ابCCن الصCCيرفي
مCCع لCCه H يشCCق غبCCاره، وH تخمCCد أبCCًدا أنCCواره، اجتالCCذى والحامCCل للCCواء الب�غCCة، والسCCابق 

العCCين فCCى براعCCة النشCCر، وجزالCCة الCCنظم، رقيCCق النسCCيج حصCCيف المCCتن رقعتCCه ومCCا شCCيت 
  . )2(»واليد

CCد عبCCد المجيCد بCCن عبCCدون الُمَتCCَوف(ى ى مرابطCوكCذلك انضCCم إلCCى الCCب�ط ال أبCCو ُمَحم(
Cد بCن عبCد F بCن الجCد الفھCر520 ھCـ، 515عCام فى فCى المتCوى ھـ، وأبو القاسم ُمَحم(

CCن أبCCافقالى وابCCال الغCCَوف(ى ى خصCCف 540الُمَتCCن يوسCCد بCC ھCCـ، وأبCCو زكريCCا بCCن ُمَحم(
Cد ى غرناطة، وأحمCد بCن أبCفى ھـ 570الُمَتَوف(ى ى الغرناطى ا.نصار جعفCر بCن ُمَحم(

Cدين، وغيCر ھCؤHء ى نكبه عبCد المCؤمن بCن علCى الذى بن عطية القضاع Eة الموحCخليف
زمCن أميCر الُمْسCِلِمين  المرابطين دولةخدمة فى كثير من ا.دباء والكت(اب الذين عملوا 

رت تطCوًرا ى زمCن علCفCى الوزارة ن أوH ننسى ، )3(بن يوسفى عل بCن يوسCف تطCو(
وأصCCبح الCCوزير بمنزلCCة السCCمع والبصCCر واللسCCان والقلCCب بالنسCCبة .ميCCر ، ملحوًظCCا

  . نعم الظھير الوزير: ا.مثالفى الُمْسِلِمين، و
قائمCاً علCى أسCس عسCكرية، فCأمير الُمْسCِلِمين ھCو  نالمCرابطي دولCةفى كان الحكم 

أن يتسم منصب ى قائد الجيش ا.على، ومعاونوه ھم قواد الجيش، لھذا كان من الطبيع
كذلك، ولكن لما كان ا.مر يتطلCب مCن الCوزير أيًضCا كتابCة ى الوزير بالطابع العسكر

  . نفان من الوزراءص المرابطين دولةفى الوثائق، والمراسيم وصياغتھا فقد ُوِجد 
وھم من قرابة السلطان عادة أو من قبائل  ،ادة الجيشوزراء عسكريون من ق -1

  . المرابطين دولةقامت على أكتافھم ى لمتونة وصنھاجة الت
  . وزراء ُكت(اب وھم من الفقھاء -2

 Hرعية إCCام الشCCالم با.حكCCى العCCه علCCة فقيCCون كلمCCة يطلقCCان المغاربCCل ن أوكCCأھ
  . ح ذلك المصطلح عندھم يطلق على دارس الفقه عموًما من الطلبةالمشرق أصب

ع ا.مير عل اتخاذ الوزراء والمستشارين من الفقھاء وكبار فى بن يوسف ى وتوس(
فCى شCارك ى الCذى العلماء، وكCان مCن أخCصE وزرائCه الفقيCه مالCك بCن وھيCب ا�شCبيل

الCذى اِريخ، وھذا الفقيه ھCو الفلسفة والت( فى م الشعر، وكتب مؤلفات جميع العلوم، ونظ
CCد بCCن تCCومرت زعCCيم ى علCC المCCرابطينأشCCار علCCى سCCلطان   دولCCةبCCن يوسCCف بقتCCل ُمَحم(

س فيه حدة نفسه وذكاء خاطره، واتساع عبارته دين فيما بعد، حيث تفر( Eار ، الموحCفأش
Hد وCل مفسCه رجC  على أميCر الُمْسCِلِمين بقتلCه أو اعتقالCه، قبCل أن يسCتفحل خطCره، .ن(

قتله واعتقاله، وأبCى فى بن يوسف توقف ى علن أغير ، يسمع ك�مه أحد إH مال إليه

                                
  ). 104(ان، ص يق�ئد العق) 1(
  ). 164(ص ، المعجبفى فى المركش، عن ابن الصير) 2(
  ). 271، 270(عبد المنعم، ص  ىوا.ندلس، للدكتور حمد المغربتاريخ : انظر) 3(
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سCه مالCك بCن وھيCب، إذ   إنCهذلك عليه دينه، لعدم ثبوت التھمة عليه، وقد صCح( مCا تفر(
قضCت ى الموحCدين التC دولCةالمھديCة الكCذاب ابCن تCومرت قامCت ى على يد ھذا المCدع

  . )1(وا.َْنَدلُس المغربفى  المرابطين دولةعلى 
* * *  

                                
  ). 368(عبد المنعم، ص  ىوا.ندلس، للدكتور حمد المغربتاريخ : انظر) 1(
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 الثاني المبحث
  المرابطين دولةى فى القضائ النظام

  

   :تمھيد
CCCاس    خصCCCوماتھم فCCCى للقضCCCاء مكانCCCة عظيمCCCة ومنزلCCCة شCCCريفة، وفاصCCCل بCCCين الن(

، جCاھليتھم يعرفCون منزلCة القضCاءفCى وقاطع للتنازع، وكCان العCرب ى وحاسم للتداع
Cام، واھCتم المسCلمون بھCذا ا.مCرويطلقCون علCيھم الحُ ، ويختارون لCه أھلCه ومارسCه ، ك(

 F ولCCى × رسCCد فCCاء بعCCبح القضCCه، وأصCCى دربCCده علCCن بعCCاء مCCار الخلفCCه، وسCCزمان
 F دولة، وتطور القضاء مع تطور الخ�فةعداد الوظائف الداخلة تحت فى × رسول 

يCات الوHفCى وقضCاة آخCرين  الخ�فCةحاضCرة فCى ا�س�م فكان الخليفCة يتخCذ قاضCًيا 
  . وا.مصار

ا.مصار أول ا.مر ُمضاًفا إلى الوHة حتى كانت خ�فة عمر بن فى كان القضاء 
د بCالنظر فيCه ومCع اسCتق�ل ، الخطاب فجعله مستق�ً عن نظر الوالي، عي(ن له َمن يتفر(

الغالب عن طريق فى الوHيات كان يتم فى تقليد القضاء إن القضاء عن نظر الوالي، ف
ا الوHة بتف إلCى ى ُيعيEن القاضالذى العاصمة فكان الخليفة ھو فى ويض الخليفة لھم، أم(

CCاس نحCCو مركزيCCة  ةانحCCرف بالقضCCاالCCذى أبCCو جعفCCر المنصCCور ى أن جCCاء الخليفCCة العب(
ة، وجعCCل تقليCCد القضCCا، وأخضCCع المؤسسCCات القضCCائية لرقابدولCCةال علCCى  ةتCCه المسCCتمر(

CCاس، إلCCى أن اسCCتحدث ى خلفCCاء بنCC قضCCاء ا.مصCCار مCCن قبلCCه، وتابعCCه علCCى ذلCCك العب(
CCب قاضCCاة ى منصCCى القضCCفCCول(ى قاضCCة، فتCCرة تاليCCاى فتCCر  ةالقضCCى النظCCؤھ�ت فCCم

، )1(وخارجھCا  الخ�فCةعاصمة فى المرشحين للقضاء ومراقبة الكفاءة المھنية للقضاة 
 المCرابطينوخصوًصCا ى واھتم(ت كCل] الCدول التابعCة للخ�فCة بتطCوير نظامھCا القضCائ

ربوع ب�دھم، فكان لمنصب القضاة أھمية فى على إقامة العدل ونشره  حرصواالذين 
ن برزوا  ةعلى تعيين القضا المرابطينكبيرة، ولذلك حرص أمراء  العلم والفقه فى ِمم(
دولCتھم دون اHسCتناد علCى العصCبية فCى ھCذه المناصCب ى وتميزوا بالمقدرة علCى تCول

سياسCة حكيمCة اتبعھCا ى من غيCر قبيلCة صCنھاجة وھC القبلية، حتى أصبح أكثر القضاة
  تحقيCCCCCCCCCCCCCCق العدالCCCCCCCCCCCCCCة وتطبيCCCCCCCCCCCCCCق فCCCCCCCCCCCCCCى ا.ميCCCCCCCCCCCCCCر يوسCCCCCCCCCCCCCCف رغبCCCCCCCCCCCCCCة 

  . تعاليم ا�س�م
حتى كثرت أموالھم، واتسعت مكاسبھم، وكCانوا  دولةالفى وقد منحھم رتبة عالية 
نفسھا، يحكمون وفق المذھب المالكي، ويقوم بتنفيذ  دولةيستمدون نفوذھم من سلطة ال

CCCام المحليCCCأحكCCCا   فCCCى معCCCارك الجھCCCاد فCCCى ن، وقCCCد شCCCارك القضCCCاة ومھم الCCCوHة والُحك(
HَقCة مCنھم القاضCفى ا.َْنَدلُس، واستشھد بعضھم  Eة الزCمودى معركCك المصCد الملCى عب

  . )2(مراكشى قاض

                                
  ). 79(محمد بطاينة، ص . اريخ الحضارة العربية وا�س�مية، دت) 1(
  ). 166(المرابطين، ص  دولة) 2(
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Cلَطة التنفيذيCة، وكCان تعيCين  توكان لَطة القضائية تتمتع باستق�ل كبير عن الس] الس]
رسوم عن أمير المسلمين، وكذلك عزله، وكان .ھل البلدان التابعCة يصدر بمى القاض
  . بلدھمفى حق الترشيح لَمن يرونه مناسًبا لمنصب القضاء  المرابطين دولةل

.ھCل  سبابا.بلد معين فعليه أن يوضح فى وإذا أراد أمير المسلمين عزل قاٍض 
  . ذلك البلد

   :سا.ندلفى الجماعة ى اضمنصب ق - أ
ا.َْنCَدلُس، كCان فCى الجماعCة مCن أرفCع المناصCب القضCائية ى منصCب قاضCيعتبر 

ھCذا المنصCب إن جميع أنحاء ا.َْنَدلُس، ومن المرجح فى صاحبه يشرف على القضاء 
ى أمCور القضCاء، وكCان قاضCفCى الخطير كان H يتوHه إH كل َمن يثبت كفCاءة عاليCة 

د بن علا.َْنَدلُس يتمتع بسلطات واسعة، وفى الجماعة  ى منھم أبو القاسم أحمد بن ُمَحم(
د بن عبد العزيز التغلب ھه ا.مير يوسف بن تاشفين إلى اتباع الحق ى الذى بن ُمَحم( وج(

وH ُتباِل برغم راغم وتشفق «: F لومة Hئم، فكتب لهفى ا.حكام دون أن يعرف فى 
حيفCك وH ى فى طمع قوعدلك ومجلسك حتى H يفى من م�مة Hئم، فآس بين الن(اس 

عدلك، وH يكن عندك أقوى ِمن الضعيف حتى تأخCذ الحCق لCه، وH فى ييأس ضعيف 
  . )1( ». . حتى تأخذ الحق منهى أضعف ِمن القو

بCن ى عصCر علCفCى ا.َْنCَدلُس فCى ومن أشCھر َمCن تCول(ى منصCب قضCاء الجماعCة 
د بCن أحمCد بCن رشCد ال د بن ُمَحم( Cد بCن ى مCالكيوسف أبو الوليد ُمَحم( وأبCو عبCد F ُمَحم(

  . )2(المعروف بابن الحاجى أحمد بن خلف إبراھيم التجيب

   :المغربفى الجماعة ى قاض -ب
ى تسCCند إلCCى قاضCC المCCرابطين دولCCةزمCCن فCCى  المغCCربفCCى كانCCت رئاسCCة القضCCاء 

الحضرة، وكان ى أو بقاض المغرب قضاةى كان ُيسمى بقاضالذى الجماعة بمراكش، 
تول(ى ھذا المنصب أن يكون ِمن المقCربين إلCى قلCب أميCر المسCلمين يسCتفتيه يمن على 
د عبد F : كل ما يعرض له من شئون، ومن أشھر َمن تول(ى ھذا المنصبفى  أبو ُمَحم(

د بن إبراھيم بن قاسم بن منصور اللخمي، وأبو الحسن عل بن عبد الCرحمن ى بن ُمَحم(
  . يد خلوف بن خلف Fحقون، وأبو سعى المعروف بابن أب
تنظCيم القضCاء شCوًطا أبعCد مCن مجCرد تقسCيم قضCاء ا.َْنCَدلُس فCى ون مرابطCلقد قطع ال

القضCاة، أحCدھما يخCتص با.َْنCَدلُس ى كCل منھمCا لقاضCفى وجعل زعامة القضاء  المغربو
Cر بCخlل المغربواCرابطينإن ، بCCاء  المCى قضCا علCلَطة العليCC  المغCCرباتخCذوا فقيًھCا لCه الس]

العCCدوتين كانCCت أحياًنCCا مCCن فCCى زعامCCة القضCCاء ن أومCCن المCCرجح  ،وا.َْنCCَدلُس علCCى السCCواء
CCCيب قاضCCCى نصCCCراكش أو قاضCCCى مCCCرى لقاضCCCا أخCCCة، وأحياًنCCCبتة أو طنجCCCة ى سCCCالجماع

  . )3(بقرطبة
  : مجلس الشورى القضائي - جـ

تCول(ى قضCاءه ليشCاورھم الCذى صحبته مجموعة مCن فقھCاء البلCد ى فى كان للقاض
                                

  ) . 2/106ج( ابن بسام محاسن أھل الجزيرة،فى الذخيرة ) 1(
  ). 287(تاريخ المرابطين، ص ) 2(
  ). 288(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 3(
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اختيCار ھCؤHء الفقھCاء مCن أھCل ى المدينCة يتCولى وكCان قاضC ،بل أن يصCدر ا.حكCامق
ن ُيعرفون بالورع والتقو الفقCه والعلCوم الدينيCة، ويحCدد ابCن فCى والتبحCر ى مدينته، ِمم(

مجلس القاضي، واثنين فى اثنين يشتركان : عبدون ھؤHء الفقھاء والمشاورين بأربعة
  . )1( المسجد الجامعفى يقعدان 
  : القضاء العسكري -د

ما يمكن تسميته بالقضاء العسكري، وكان يمارسه قضCاة  المرابطين دولةعرفت 
Cة بالمعسCكرات، كمCا كCانوا يشCتركون فCى مختصون بحل مشاكل الجند  مواضCع خاص(

القتCCال لحCCثE الجنCCد وتشCCجيعھم علCCى القتCCال، وكCCان ھCCؤHء القضCCاة يسCCمون بقضCCاة فCCى 
: ، وممن ذكرھم التاريخ فCيمن تول(Cوا منصCب القضCاء العسCكريالمحلة أو قضاة الجند

معسكر أمير المسلمين على بCن يوسCف فى ُعيEن قاضًيا الذى عبد الرحيم بن إسماعيل 
  . )2(بمدينة س�

  : المرابطين دولةفى قضاء الذميين  -ھـ 
مCCة  Eل الذCCبة .ھCCا بالنسCCى أمCCدين فCCال الCCان رجCCد كCCَدلُس، فقCCارىا.َْنCCود وال النصCCيھ

م EذCد الCاء تقليCاز الفقھCلمين، أجCاة المسCيھم قضCدخل فCى يتولون القضاء لھم، دون أن يت
مCCة، و Eل الذCCاء .ھCCى القضCCرف فCCًيا يعCCة قاضCCم Eل الذCCلمون .ھCCص المسCCَدلُس خصCCا.َْن

ومسلم فإن قضاة ى العجم، أما إذا كانت الخصومة بين ذمى أو قاض النصارىى بقاض
كCانوا  النصCارىھذا الصدد يشير أشباخ إلى أن فى نھما، والمسلمين يتولون الفصل بي

يتمتعCCCون بحريCCCة الشCCCعائر ويحتفظCCCون بCCCبعض القCCCوانين القوطيCCCة ولھCCCم أسCCCاقفتھم «
  . )3(»وقضاتھم
  : شجون وأحزان وآHم وآمال -و
  بقعCCة مCCن بقCCاع العCCالم يحتCCاج للط�ئCCع ى أفCCى ا�س�CCم  دولCCة�قامCCة ى السCCعإن 
CCدف الى التCCذا الھCCعى لھCCيم تسCCذ بوعظCCه ا.خCCبابفقCCين  أسCCى التمكCCع فCCعدة جميCCا.ص  

  . ومختلف الميادين
دينية أو علمانية وسألنا  دولةى أفى Hبد منھا ى الن]ُظم القضائية التفى وإذا نظرنا 

وضعت �يجCاد ى الخطط التى أنفسنا ما حظ الحركات ا�س�مية من ھذا الفقه؟ وما ھ
ى الوسCائل التCى ؟ ومCا ھCدولCةأسلمة الفى Hبد منھا ى ھذه الن]ُظم القضائية الشرعية الت

تجمCCع فقCCه الشCCريعة والCCن]ُظم المعاصCCرة ى إيجCCاد الكCCوادر التCCفCCى اتخCCذتھا؟ وھCCل بCCدأت 
بحيث تستطيع أن تقدم نموذًجا حًيا لقدرة ا�س�م على مواكبة التطور والتقدم بمفھومه 

  . ت ا�جابة محزنةودينھا وشريعتھا لكان ا.مةالصحيح المنبثق من عقيدة 
إقامة الدول يحتاج ِمCن فى لتحقيق ھذه الجزئية ِمن الجزئيات المطلوبة ى إن السع
ھCCذه الميCCادين إلCCى جھCCد مضCCٍن وسCCھر متواصCCل، وتصCCميم أكيCCد علCCى فCCى العCCاملين 

دءوب ممCزوج بالCدموع والعCرق والCدماء، وھمCم H تعCرف ى الوصول للھCدف، وسCع
لجاھلية ليCدخل مCن خ�Cل تلCك الثقCوب نCور ا�يمCان ھياكل افى الوھن، وعزائم تنخر 

                                
  ). 289(ص ، المرجع السابق)1(
  ). 291(وا.ندلس، ص المغربتاريخ ) 2(
  ). 82(ص ، تاريخ ا.ندلس، .شباخ: انظر) 3(
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زاحًفCا علCى الظ�Cم والض�Cل والظلCم والكفCران،  ؛القرآن لينتشCر رويCًدا رويCًداى وھد
أثوابھا الزاھية، وتيجانھا الناصعة، وعدلھا المنتظCر، وآفاقھCا فى ا�س�م  دولةوإعادة 

ى زكاة وا.مر بالمعروف والنھالواسعة، ووظائفھا المتعددة من إقامة الص�ة وإيتاء ال
عCن المنكCCر، ونصCCرة المستضCCعفين ومقارعCCة الظCCالمين، وفCCتح أبCCواب الجھCCاد وشCCراء 

أصCCحاب تلCCك ا.ھCCداف السCCامية إن . لھCCاسCCلعة الجنCCة بCCالمھج وا.نفCCس وا.رواح ثمًنCCا 
اlمCال العظيمCة H يصCل إن حياتھم عن غيCرھم فCفى والنبيلة Hبد لھم من أن يتميزوا 

  . إH أصحاب النفوس الكبيرةإليھا 
  تعبت من مرادھا ا.جسام      وإذا كانت النفوس كبـــاًرا 

تحديات الحركة ا�س�مية كثيCرة جCًدا فعليھCا أن تسCتعين بخالقھCا علCى تحقيCق إن 
وعليھا أن تكثر العمل وُتقلEل ِمن الجCدل، وتھCتم بالرواحCل وتتCرك المثبطCين، ، أھدافھا

CCى كCCا علCCعد بأبنائھCCر  لوتصCCزكيتھم وتفجيCCربيتھم وتCCتم بتCCعدة وتھCCت وا.صHاCCالمج
طاقاتھم وتوجيھھا حتى تُسد( الثغرات المتعددة، وعليھا أن تحرص على أوقات أبنائھCا 

  . وتشغلھم بالنافع المفيد لjمة ولھم
فCCى F  سCCننتحريCCك الشCCعوب ا�س�CCمية نحCCو التغييCCر �قامCCة شCCرع F مقيCCد بإن 

H F تجامل وH تCرحم وH تتغيCر وH تتبCدل،  سنن.شخاص، والمجتمعات والدول وا
 دولCCةخطواتنCCا �قامCCة فCCى ونأخCCذ بھCCا ، F لنحسCCن التعامCCل معھCCا سCCننفعلينCCا أن نفقCCه 

حمن   . ا�س�م ونشر شريعة الر(
* * *  
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  الثالث المبحث
  م العســـــكريةالنظ

  : تمھيد
  : سبيل Fفى دين صفات المجاھ

: قCال تعCالى ،سCبيل F عظCيم الكلفCة والمشCقة علCى الCنفس البشCريةفى الجھاد إن 
1�5>F8� u��	�J ���_�$ �(z�	�w -��_���F�; ��0 k�2���$ �5>F8� uj��>� ���_�$ >]��6���- �5>F�	�
�� �|6>�C ]216:البقرة[ .  

على أصوله الصحيحة إH مCن رزقCه ى ولذلك لم يستطع أن يقوم بالجھاد ا�س�م
 Fصفات تجعله أھ�ً للقيام بھذه العبادة الكريمة .  

تنبثق منه كل صفات الُمَجاِھدين سواء كانوا قادة أو جنوًدا، الذى وا.صل العظيم 
CCا@ العلCCان بCCو ا�يمCCه ھCCيش كلCCفات الجCCيم ى أو صCCذى العظCCفات الCCوى صCCه تقCCبقوت

والجCيش علCى  القCادة وا.فCرادفCى وبضعفه تضعف تلك الصفات الرفيعCة  ،الُمَجاِھدين
F هCة رحمCن تيميCين «: حد سواء، ولذا قال ابCؤمنين المتقCم المCھ F اءCان أوليCوإذا ك

وHيته @ تعالى، فمن كان أكمل إيماًنا وتقوى، وكان تكون فبحسب إيمان العبد وتقواه 
ا�يمCان فCى وHية F عز وجل بسبب تفاضلھم فى أكمل وHية @، فالن(اس متفاضلون 

  . )1(»تقوىوال
يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته @ أكثر، فيكون وقته كلCه عبCادة وصCبًرا الذى و

�� _��� T��un!7 1 :، قال تعCالى)2(وعلًما وتذكًرا وتقوى وإحساًنا وإخ�ًصا واعتزاًزا بدينه:4�0
�� �f���/�� ��������$ �*��J��- ���A�&�� �%�}��T�$ -%.!���U !��	8
�- ����7@!��6�2�� ���_ ��>T ��� G �# ���A8�-�$ ������
���� ���A8�-

 !s��,��S- �>�$>0 ��8��A�6�� ���:7!9 ������
����� � -��?�2�/�0 ���A8
� �5>F:��� -�>�:;- -��?�4@ ���A8�- +��,� ��� ��>T k  jA��_
�/ ��	�73.�-f?2 �� ���:7!9 rf��U-�$ b=- �����0�$ Ls��2/ !��	�W!� �5�_�����0 ��$��!��:Y�- k8���� �7!9 ��>T k �.�,���0 ���0 �m��4>0

 ����.�- ��8� �%Y
�g�4 �=-� �p�
�2����- �]:$�0 ���>��0 ��S �m��4>0�$C ]12-9 :الزمر[ .  

  علCى تربيCة شCعبھم الُمَجاِھCد  حرصCواتCاريخھم المجيCد فCى  المCرابطين زعماءإن 
  . لى صفات الُمَجاِھدين سواء على مستوى ا.فراد أو القادة أو الجيش أو الشعبع

  : المرابطينعند ى صفات القائد العسكر - أ
خيCCار قCCادتھم ن أنجCCد  المCCرابطين دولCCةفCCى سCCيرة قCCادة الُمَجاِھCCدين فCCى إذا نظرنCCا 

َلتھم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإلحاق الھCزائم با وِمCن  ،.عCداءتمي(زوا بصفات أھ(
بCن عمCر،  يحيCىأْشھر أولئك القادة الذين تمي(زوا بصفاتھم القيادية أبو بكر بن عمر، و

د مزدلي، ويوسف بن تاشفين Cد بCن ى وسير بن أبC، وأبو ُمَحم( بكCر، وأبCو عبCد F ُمَحم(
  . بن عائشة، وعبد F بن فاطمة وغيرھم كثيراالحاج، وداود 

                                
  ). 11/175ج(الفتاوى ) 1(
  ). 2/5ج(عبد F القادري، . سبيل F، دفى الجھاد : انظر) 2(
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  : ر أھمھاھم تمي(زوا بأمون�حظ أن
�- F ل المشاقا�كثار ِمن طاعة   :  وإعداد النفس لتحم]

Cوا علCى حسCن صCلتھم بCربھم  يمCدھم بCالعون بقCدر مCا يحققCون لCه الCذى حيCث ترب(
سCبيل فCى العبودية؛ فكان لھم حظ ِمن القرآن والصيام والقيام وحسن الصCلة وا�نفCاق 

طCCه أثCCر كبيCCر HزمھCCم علCCى طCCول ربافCCى F، وكCCان لتربيCCة عبCCد F بCCن ياسCCين لھCCم 
ل علCى Fى مرحلة التكوين ُيربE فى حياتھم، فكان  والصCبر ، أتباعه على الذكر والتوك]
ذات F حتى تستطيع فى سبيل F، وكان يعلEمھم أساليب إتعاب النفس فى على ا.ذي(ة 

س أتباعCه نفCوى فCى ترسCيخ ھCذه المعCانفى سبيله، وكان منھجه فى أن تتحمل المشاق 
  : القرآن الكريم

1 >��4:̀ ����- ��B3��0 ����  ()	
�T 8#!9 ���	8
�- !5>T�  ()	
�T ���?4 ��>�7- !$�0 ���N�Y!7�    !���;���$ ���	�
�� �+!I �$�0
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��  ()	����  �9�w�0 �i_ !��	8
�- �f�zw��7 ()	T �R���T�0�$ �(z��$ 3.�  �9 �q��
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�� ��!,�'-�$()	��� -%��lC ]10-1:المزمل[ .  

 F هCCب رحمCCد قطEيCCول سCCى يقCCه«فCCى » ظ�لCCانفCCذه المعCCيخ ھCCى ترسCCوس ى فCCنف
CCه يعCCيش صCCغيًرا ويمCCوت الCCذى إن «: الCCدعاة يعCCيش لنفسCCه قCCد يعCCيش مسCCتريًحا ولكن(

ا الكبير  يحمل العبء فماله والن(وم، وماله والراحCة، ومالCه والفCراش الذى صغيًرا، فأم(
ر ا.مCC حقيقCCة× فئ، والعCCيش الھCCادئ، والمتCCاع المCCريح، ولقCCد عCCرف رسCCول F الCCدا

ره، فقال لخديجة  مضCى عھCد «: تCدعوه أن يطمCئن وينCامى وھF- C عنھاى رض–وقد(
وما عاد منذ اليوم إH السھر والتعب والجھاد ، أجل مضى عھد النوم» النوم يا خديجة
  . )1(»الطويل الشاق

تCCربيتھم الرشCCيدة جCادين بعيCCدين عCن الھCCزل واللھCCو فCى  طينالمCCرابلقCد كCCان قCادة 
ويوسCف بCن تاشCفين، فكCان لھمCا السCبق علCى ، وتميز فيھم أبو بكر بCن عمCر، واللعب
  . ُتعَتبر من ضرورات القائد الناجحى كل مجال ِمن المجاHت التفى  اأتباعھم

  : للجنود سنةالقدوة الح -�
فقتCل عبCد F بCن ياسCين ، لمعCارك بأنفسCھميقودون ا المرابطينقادة ن أحيث نجد 

فCCى جھCCاده فCCى وأبCCو بكCCر بCCن عمCCر ، بCCن عمCCر كCCذلك يحيCCىسCCاحات الCCوغي، وفCCى 
أعCCده الCCذى الكبCCرى، كمCCا كCCان يوسCCف بCCن تاشCCفين يقCCود الحCCرس الخCCاص  الصCCحراء

ميCادين الجھCاد فCى الساعات الحرجCة، وينCدفع بجCواده فى Hنتزاع النصر ِمن ا.عداء 
إيمCCانھم وعملھCCم الصCCالح فCCى وطCCيس المعركCCة، وضCCربوا أمثلCCة رائعCCة  عنCCدما يشCCتد] 

  . اض وحزمھم وإيثارھم وإقدامھميوشجاعتھم وكرمھم الف

  : حرصوا على تزكية وتطھير جنودھم واHرتقاء بھم طاعًة @ -�
قسCCوة قلCCوبھم فCCى ُبعCCد الجنCCود عCCن التعلCCيم والتربيCCة والتطھيCCر يكCCون سCCبًبا إن 

                                
  ). 6/3744ج(ظ�ل القرآن فى : انظر ) 1(



 

 133

  . م والذنوب وِمن َثم( الھزيمةاlثافى وانغماسھم 

   1:قال تعالى��;���@ �5!B�	�
�� �>
�6�� �5!Bb2>N�7�0 ���4 (#��U�� �5!B	� �H���� �V!9 �p!?4�����- k�
�� a=- �4 �.����
N�� >��,�T �4 -��7��� ��!9�$ �f���F&��-�$ �s��6F��- �5�B��t
�����$ �5!B	t��̀ ���$ k!,34 L]�)�cLpC ]164: آل عمران[ .  

 1:وقCال تعCالىA8�- ���_ G� �H���� k �5�B��t
�����$ �5!B	t��̀ ���$ �;���@ �5!B�	�
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يطھCر : ويزكيھم ويطھرھم ويرفعھم وينقيھم« :رحمه Fيقول سيEد قطب 
قلوبھم وتصوراتھم ومشاعرھم، ويطھر بيوتھم وأعراضھم وص�تھم، ويطھر 
حياتھم ومجتمعھم وأنظمتھم، ويطھرھم من أرجاس الشرك والوثنية والخرافة 

الحيCاة مCن مراسCم وشCعائر وعCادات وتقاليCد ھابطCة فى وما تبثه  ،وا.سطورة
ومCا تلCوث بCه  ،وبمعنى إنسانيته، ويطھرھم من دنس الحياة الجاھلية با�نسان

  . )1(»المشاعر والشعائر والتقاليد والقيم والمفاھيم

ة فيھا -�    :الخبرة بأمور الحرب والقو(

، ا.قصى كله المغربجھادھم من أجل توحيد فى  المرابطينقادة فى وظھر ذلك 
خاضوه من حروب ومعارك ظھرت فيھCا  برغواطة الملحدة، وما دولةوالقضاء على 
ومقCCدرتھم علCCى تنفيCCذ أسCCاليب الكCCر والفCCر، وظھCCرت خبCCرة القائCCد ، خبCCرتھم الحربيCCة

HَقCCة التCCفCCى ا.علCCى يوسCCف بCCن تاشCCفين  Eة الزCCرات ى معركCCرب خبCCان الحCCبت أركCCأكس
جھادھم من أجل ضم ا.َْنَدلُس لدولتھم الفتيCة تحCت رايCة ا�س�Cم فى ساعدتھم  ؛عميقة
  . ا.َْنَدلُسى فى القويم، والقضاء على الخطر النصرانى نھجه السنبم

العلCم : يالقرآن الكCريم نجCد إشCارة لطيفCة تبCين صCفات القائCد العسCكرية وھCفى و
9� $�T��]� ��!,�7 �5�B	�5�B3 1:كمCا قCال تعCالى ،والقوة���� >��>F�� k:7�0 -�>���T �(F
�4 �m�>���� �5>F�� �H���� �.�T �=- 
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ومعرفCة الصCالح مCنھم للجھCاد وغيCر ، اختيCار جنCدهفCى ر علمCه وخبرتCه وقد ظھ
  . جھادهفى صموده وصبره ومصابرته ونجاحه فى الصالح، وبرزت قوته 

F هCب رحمCد قطEيCى و« :قال سCالحة فCادة الصCرة القيCن عبCة تكمCذه التجربCا ھCثناي
تCه بCالنفوس وعCدم قيCادة طCالوت، تبCرز فيھCا خبرفCى الحازمة المؤمنة، وكل]ھا واضCحة 

ى، ومحاولتCه اختبCار الطاعCة ا.ولCلتجربCة اكتفائCه باوعدم ، اغتراره بالحماسة الظاھرة
 –ثCم  ،نفوس جنوده قبCل المعركCة، وفصCله للCذين ضCعفوا وتCركھم وراءهفى والعزيمة 

فCى عدم تخاذله وقد تضاءل جنوده تجربة بعد تجربة، ولم يثبت معCه  –وھذا ھو ا.ھم 
 Hة إCCالصالنھايCCان الخCCوة ا�يمCCه بقCCة منCCة ثقCCا المعركCCاض بھCCارة، فخCCة المختCCك الفئCCتل، 

                                
  ). 1/507ج(ظ�ل القرآن فى ) 1(
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  )F«.)1 الصادق للمؤمنينووعد 

  : البعد عن طلب القيادة وابتغاء الرئاسة -�

Cى ى وظھر لCذا المعنCى ھCفCد أبCد الزاھCر الُمَجاِھCية ا.ميCرى شخصCن عمCر بCبك، 
فCCى مCCر إليCCه، ودخCCل متCCوغ�ً فعنCCدما لمCCس مCCن ابCCن عمCCه مقCCدرة علCCى القيCCادة أسCCند ا.

الكبCCرى مCCن أجCCل الCCدعوة والجھCCاد حتCCى أكرمCCه F بالشCCھادة، وكCCان أمCCراء  الصCCحراء
يرون ا�مارة قربة وعبادة يتقربون بھا إلى F لنصر دينه وتحقيق مصالح  المرابطين
  . وليست مغنًما من جاه أو منصب أو مال، عباده

  : إسناد ا.مور إلى أھلھا -�
تعيينCه للCوHة والقCادة فCى سCيرة يوسCف بCن تاشCفين ى فCى لصCفة ظھCرت لCوھذه ا

ر    . ويعين َمن ھو أفضل منه، عملهفى والفقھاء، وما كان ليمتنع عن عزل َمن قص(

  : على التسليم المطلق @ H لشخص القائدى تربية الجند -�
فCوس نى فCى زرع ھCذه المعCانفى يضربون أروع ا.مثلة  المرابطينوكان أمراء 

: رفCCع يديCCه نحCCو السCCماء مناجًيCCا المCCولى عCCز وجCCليفھCCذا أميCCر المسCCلمين  ،الُمَجاِھCCدين
جوازنا ھذا إص�ًحا للمسلمين فسھEل علينا ھذا البحر حتى فى ن أاللھم إن كنت تعلم «

  . )2(»نعبره، وإن كان غير ذلك فصعبه حتى H نجوزه
Hَقة وھو يبCث الحمCاس فى و Eى وسط معركة الزCوسفCدين نفCر «: الُمَجاِھCا معشCي

له الجنة، وَمن فوَمن رزق منكم الشھادة ، المسلمين اصبروا لجھاد أعداء F الكافرين
جنCوده ى يربCالCذى ، وھكذا القائCد المسCلم ھCو )3(»سلم فقد فاز با.جر العظيم والغنيمة

  . بالمواقف على تحقيق العبودية الخالصة @
بCن عمCر ومCن  يحيCىوقتCل ، ونمرابطن لم يتأثر الولھذا لما قتل عبد F بن ياسي

ومCCا زادھCCم ذلCCك إH إيماًنCCا وتسCCليًما، وھCCذا يCCدل علCCى حسCCن  ،بعCCده أبCCو بكCCر بCCن عمCCر
جيCCوش فCى تCربيتھم للُمَجاِھCدين وتعلقھCم وتسCليمھم @ H لjشCCخاص، أمCا تربيCة اليCوم 

الخيCر فCى طلقCة القائCد جنCوده علCى طاعتCه المى المسلمين شبيھة بالفرعونية حيث يرب
  . كما يربيھم على الخضوع الكامل لشخصه، والشر

د الغزال يدرس الذى إن «: ھذه التربية فقال –رحمه F  –ى ووصف الشيخ ُمَحم(
يتتبCع أعمCال ا.دعيCاء وط�Cب الCذى بحCث عللھCا، وفCى ويتغلغل ، المجتمعات الفاسدة
الذى ر للوصول إلى القمة، وتسخير الجماھيفى وسائلھم الملتوية ى الزعامة، ويستقص

يلحCCظ النھضCCات الكبCCرى وكيCCف يCCدركھا الفشCCل فجCCأة .نھCCم أصCCيبوا برجCCال يحبCCون 
ا إذا جاء  عن طريق الظھور، ف� يرحبون بالنصر إH إذا جاء عن طريقھم وحدھم، أم(

  غيCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCرھم فھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو 
  . )4(»الب�ء المبين

                                
  . )1/263ج( فى ظ�ل القرآن) 1(
  ). 90(، ص رابطين دولة الم )2(
  . دولة المرابطين) 3(
  ). 35(ا�س�م واHستبداد السياسي، ص ) 4(
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ا�س�Cم فCى الCوHء ن أوالفرق بين ا�س�م والن]ُظم المعاصرة «: سعد جمعة الوق
الCCن]ُظم ا.خCCرى المنعوتCCة بالتقدميCCة، ھCCو للطاغيCCة، أو فCCى ھCCو @ وحCCده، بينمCCا الCCوHء 

لوجيCة المتسCلطة، ولCذا فھCو يوأو ا�يدى الدكتاتور أو الحزب الحاكم أو الجيش العقائCد
وقھCCر بوليسCCي، H وHء الخيCCر والمحبCCة والمCCودة والتقCCوى ى وHء إكCCراه وضCCغط فكCCر

  . )1(»خوةوا.
غCCرس الربانيCCة والتسCCليم فCCى وكCCم نحCCن محتCCاجون إلCCى مCCنھج ا�س�CCم الصCCحيح 

  . المطلق @ H لjشخاص

  : الحرص على قاعدة الشورى -	
ونائبCه مجلCٌس حربCي� يضCم قCواد الفCرق  المرابطين دولةفى كان .مير المسلمين 

CCة، وتلقCCط الحربيCCة الخطCCة لدراسCCكرية المختلفCCر والى العسCCد ا.وامCCن القائCCات ِمCCتعليم
بحرصھم  المرابطينأمور الجھاد والب�د والعباد، واتصف قادة فى والتشاور ، ا.على

  . على إقامة مبدأ الشورى فيما بينھم
ا.َْنCَدلُس بعCد شCورى شCارك فيھCا الشCيوخ فCى  النصCارىفكان قCرار الجھCاد ضCد 

واشتھر ، د شورى كذلكبع الطوائفوالقادة والعلماء والفقھاء، وكان قرار ضم ممالك 
الخبCرة فيمCا ى من علماء الشCريعة ا�س�Cمية وذوى الرأى ا.مير يوسف بمشاورة ذو

  . يعرض له من أمور

  : وقوة التأثيرى الحرص على تحقيق ا.ھداف والضبط ا�دار -
أظھCر مھCارة إداريCة الCذى شخصCية يوسCف بCن تاشCفين فى ظھرت ھذه الصفات 
بعCد جھCاد دام ربCع  المCرابطينواستطاع أن يحقق أھداف  ،عندما فتح مدينة سجلماسة

ا.قصCى،  المغCربون ثمرة أتعابھم وبسطوا سيطرتھم على مرابطجنى بعدھا ال ،قرن
ة الحCق فى وُنشر ا.من  ربوعه، واستطاع يوسCف بحسCن سCيرته وعدلCه أن يCؤثEر بقCو(

  . التزمه على قبائل المصامدة وزناتة وغمارة وغيرھاالذى 

  : شجاعة والكرمال -��
فبعد معركة  ،ا.َْنَدلُسفى جھادھم فى  المرابطينقادة فى وظھرت ھاتان الصفتان 

Hَقة عف( ا.مير يوسف وجنوده عن الغنائم وتركوھا لملوك  EفالزCونھم  ،الطوائCع كCم
فCدل فعلھCم ذلCك علCى  ،تلCك المعركCة مCا H يعلمCه إF Hفى بذلوا ِمن الدماء والنفوس 

  . وكرمھمشجاعتھم 

  : التصرف الحكيم السريع أمام المفاجآت -��
واعتCدوا  ،ھCذه الصCفة عنCدما تCدخل الحمCاديون ِمCن الحCدود الشCرقيةى وظھرت ل

د الف، مCCن أطرافھCCا المCCCرابطين دولCCةعلCCى  وردوھCCم إلCCCى ، ون لھCCم جيًشCCCامرابطCCجCCCر(
ن( وشCى مرابطCتلمسCان الى وعقCدوا معاھCدة أمCن وس�Cم، وعنCدما أخطCأ والC، حدودھم

ن مكانه َمن ھCو يE زل ذلك القائد وعُ حماد دون إذن ِمن القيادة العليا عُ ى ھجوًما على بن
Cد ا.ميCر يوسCف مCن خيانCة ملCوك ى وتراضCوا مCع بنC، أفضCل منCه Cاد، وعنCدما تأك( حم(

                                
  ). 181(F أو الدمار، ص ) 1(
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وقتل بعضھم، وضCرب الحصCار علCى ممCالكھم حتCى أسCقطھا ، أسَر بعضھم الطوائف
ا.ھداف قادة عظام اتصفوا بصفات عظيمة انعكست  جميًعا، وساعده على تحقيق تلك

  . المرابطينعلى جنود 
 ،قياداتھم وزعمائھمفى ون على غرسھا مرابطحرص الى ھذه بعض الصفات الت

  . السنية الفتية دولةفكانت خيًرا وبركة على تلك ال
  : المرابطينلجيش ى المنھج التربو - ب

اھتمCوا بجميCع جوانبھCا الروحيCة ، يCةون بتربية جنCودھم تربيCة جھادمرابطاھتم ال
والنفسCCية والفكريCCة والجسCCدية، وقCCد تميCCزت تCCربيُتھم الروحيCCة بCCربط الُمَجاِھCCد بالجنCCة 

خاضوھا ضد أعدائھم على حبھم للموت كحب ى واHشتياق إليھا، فشھدت المعارك الت
  . للحياة النصارىخصومھم 

ن بالقCCدر، فأصCCبح نفCCوس جنCCودھم عقيCCدة ا�يمCCافCCى  المCCرابطينوغCCرس علمCCاء 
H  ،صفوف ا.عداء يضرب ذات اليمين وذات الشمالفى الفارس منھم ينطلق كالسھم 

Cة التCث النبويCيات القرآنية وا.حاديlتعالى مؤمًنا با F Hق ى يخشى إCى تعميCدل علCت
  . نفوس الُمَجاِھدينفى ھذا المفھوم 

1:قال تعCالى;���4 �p/ �M>N�7�S- k8����6�� a=-68�-�$ ��B k� �n���; �5�� k �68�- �qb2���	�� ��B4��?�4 k  k��e�T
k���234 L����0 k��!9 G���JaS- >�U�����$ �m������- ��B�	�
��C ]9!#8 ��4 1:وقال تعالى، ]42:الزمر ��?�,	Y3� �8� �>T
����- !�8����6�	�
�� b=- k�
���$ ��7�#���4 ���_ ��?�� a=- �|�6������?4��C ]51:التوبة[.  

ه أربعين يوًما نطفCة، ثCم يكCون علقCة فى أحَدكم يجمع خلقه إن « :×وقال  Eبطن أم
مثل ذلك، ثم يكCون مضCعة مثCل ذلCك، ثCم يرسCل إليCه الملCك فيCنفخ فيCه الCروح ويCؤمر 

  . )1( »..أو سعيدى بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشق

جنودھم وشCعبھم المقاتCل ى فى ية الجانب الروحتقوفى  المرابطينوكانت وسائل 
تعتمد على إحياء شعيرة الص�ة، والصيام، والزكاة، والحج، وت�وة القCرآن، والCذكر، 

التربيCة النفسCية فتعتمCد علCى جھCود العلمCاء والفقھCاء الCذين يقومCون فCى وأما وسائلھم 
  . ھذه الدنيافى دفه بتزكيتھم وإيضاح حقيقة النفس والكون والحياة وغرض ا�نسان وھ

وأن تتربCى  ،تربيCة النفCوس أن تسCتعد دائمCا للجھCاد أسCبابأھCم ن أوكانوا يCرون 
  . نفوسھمفى وقلة النوم لتنمية فضيلة الصبر ، على خشونة العيش والطعام والشراب

  : المرابطينجيش فى أبرز الجوانب التربوية  - ج

  : ا.خوة ا�س�مية -�
سريان روح ا.خوة بين جميع فصCائل ى مرابطال قوة الجيش أسبابكانت من 

تCذويب فCى كCان سCبًبا ى الCذى الجيش، وامتjت قلوبھم ونفوسھم بھذا المعنى السام
النعرات ا�قليميCة والعرقيCة، وجيوشCھم تتكCون ِمCن الزنCوج، ومCن قبائCل صCنھاجة 

                                
  ). 3036(رقم ، رواه البخاري) 1(
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قCCCة Eرب، المتفرCCCن العCCCلم، ومCCCن مسCCCبانى ومCCCددة ، ا�سCCCائل المتعCCCذه الفصCCCل ھCCCوك
ة واحدةوال نت أم(   . متنوعة كو(

�5 ;���/�������   1:قCال تعCالى�>F8
���� �=- -�>�:;-�$ �5>F�����J�0 ���	�� -��&
�'���� r*���J!9 ����?4������- ���:7!9C 
�<��$-$�1:وقال تعالى، ]10:الحجرات[�V-   �>
>T ���	��� ��8����� O�-�.���0 �5�6�?>� �V!9 �5>F�	�
�� b=- �n����!7 �5>F!��

�%7-���J!9 �6����!?!� �5�6�&�,�'����C ]103:آل عمران[ .  

ت رابطة الُمَجاِھدين المرابطينلقد تحلى جيش  ، بھذه الصفة الربانية العظيمة فقو(
  . مواجھة ا.عداءفى وجعلتھم صّفًا واحًدا كالبنيان المرصوص 

  : بالصبرى بالحق والتواصى التواص -�
F كره؛ ،  بن ياسين بجراح بالغةفعندما أصيب عبدCى معسCا إلCى إثرھCل علCوُحِم
رھم مCن عواقCب فCى وحث(ھم على الثبات  المرابطينجمع رؤساء وشيوخ  القتCال، وحCذ(
  . )1(طلب الرئاسة وما لبت أن فارق الحياةفى التفرقة والتحاسد 
F يتباطالمجاھ وھكذا جند H فى ن ألعلمھم  ،مناصحة بعضھم بعًضافى ون أدون

-بCن بشCير حديث النعمCان فى × وصفه لھم الرسول الذى ھذا التباطؤ ھ�كھم جميًعا 
Cاى رضCعنھم F- الC5 «: فق}���- �Q4 �   k�
� -��B6�U- R�T �Q�� �B	� [T-��-$ =- +$./
f?	NU ��_)�0 5Be�� s�'�� ��B
NU0 5Be��$ � ��F� ��A�- � k
� -$3�4 ��x- -��6U- -V9 �B
NU0
� ��4-����� 5BT�:  �?T�J �70 �� ��(T�J �?,	Y7 ��?T�� ��4 V�7 �$ � -�F
_ -$+-�0 �4$ 5_���6� ���
�%�	� ��%�	� -��$ -�� 5B�.�0 k
� -$AJ0 �9$«)2( .  

  بCCالحق ى بيئCCات التناصCCح والتواصCCفCCى مفھCCوم الجنديCCة ا�س�CCمية يترعCCرع إن 
  . بالصبرى والتواص

  : إص�ح ذات البين -�
ون على نبذ الشCقاق والقضCاء علCى الخ�Cف وعلCى رأب الصCدع مرابطحرص ال

علCCى جنCCد الجھCCاد أكثCCر ممCCا ى فسCCاد ذات البCCين يقضCCن أوإص�CCح ذات البCCين؛ لعلمھCCم 
CCارجى يقضCCدوھم الخCCيھم عCCلوب ى علCCذوا أسCCده، فاتخCCر جنCCوكته وكثCCت شCCا قويCCمھم

ت فئCة تسCتمرئ الحكمة واللين والرفق من أجل تحقيق ھذا الھدف المنشود، وإذا خرج
دوا لھا الجيوش وأخضع ھا بالقوة، وھCذا مCا قCام بCه والشقاق أو تعمل على إيجاده؛ جر(

دت بعض قبائل  ، المCرابطينعلى مبادئ  الصحراءا.مير أبو بكر بن عمر عندما تمر(
وأصCلح ، قتCال؛ فخCرج إلCيھم بجيشCه الكثيCففCى واشتبكوا مع بعCض القبائCل ا.خCرى 

ى ذلك القوة، ومن أجل الضرورة وإص�ح ذات البين أذن النبCفى ذات البين مستعم�ً 
H سCيما إذا كCان  ،H يحل حراًما وH يحرم حH�Cً الذى لمن أراد أن يستعمل الكذب × 

حديث أم كلثوم بنت عقبة أنھا سمعت رسول F فى كما  ،من باب التورية والتعريض

                                
  ). 44(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 1(
  ). 5/132ج(، فتح الباري )2493(البخاري رقم ) 2(
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� E�:?�- p� X	� GA�-�?	sAF�- M «: يقول× Y� k-%PJ ]��� $0 -%PJ«)1( .  

CCل النبCCدقة× ى وجعCCيام والصCCة والص�CCن الصCCل ِمCCين أفضCCح ذات الب�CCإص ،
ر النب � « :×من فساد ذات البين، قال رسCول F × ى وحذ(4 f��+ �e��� 5��J0 #0

�fT.Y�-$ *)Y�-$ R�	Y�-«ال :، قالواCق ،F ولC�2+ «: بلى يا رس�$ �p,�- m-V �)'9
p,�- m-Vf����- «)2( .  

  : نصر الحق والثبات عليه -�
الوصول فى يرغبون ، لما أرسل فقھاُء سجلماسة ودرعة إلى الفقيه ابن ياسين

CCام الطغCCاة الظلمCCة زناتCCة المغCCراويين  إلCCيھم لCCيخلص ب�دھCCم ممCCا تعانيCCه ِمCCن الُحك(
وقCرأ علCيھم رسCالة ، وأميرھم مسعود بن وانودين، فجمCع ابCن ياسCين شCيوخ قومCه
أيھCا الشCيخ الفقيCه «: فقھاء سجلماسة؛ فأشاروا عليه بمد يد المعونة لھCم، وقCالوا لCه

  . )3(»ھذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة F تعالى
لبوا نداء  النصارىلنصرتھم على  المرابطينولما طلب ملوك الطائف العون ِمن 

  . لقتال عليهحريًصا على نصرة الحق وإحقاقه وا المرابطينالحق، لقد كان جيش 

4� �40«: ×ون على أن يشملھم قCول رسCول F مرابطلقد حرص ال ]-`� #   f�40
  q��V k�
� 5_$ =- �40 5B	;�� �/ 5BN��J �4 #$ 5�AJ �4 5_�e� # =- �4�� f�}�T«)4( ،

 -= �� �B�N� -%PJ « :×وقولCه +!��� ��4 ���.�- �� ��
;��� p�
2x- �4 f��Y� ]-`; #$�- k
 <
 R��  9 5_0$�7 �4 k
� ���_��f4�	��-«)5( .  

أو شعاراً يرفع  ،صفة نصر الحق والثبات عليه والقتال عليه ليست دعوة تقالإن 
فCى وإن(مCا حقيقCة لھCا دHلتھCا الواقعيCة ، الطوائCفعلى مستوى الجماعات أو الCدول أو 

ن ونصCر الحCق أو إحCداھما الCديفCى تفقد صفة الفقCه  دولةجماعة أو ى حياة الن(اس، وأ
  . الطائفة المنصورةى فليست أھ�ً .ن تكون ھ

جماعCCة؛ ف�بCCد أن يكCCون مصCCدره فقCCد إحCCدى الصCCفتين أو ى أفCCى خلCCل يقCCع ى وأ
  . )6(إحداھما أو فيھما مًعافى فقدھما مًعا أو ضعف 

فCCى الCCدين متمCCث�ً فCCى حققCCت صCCفة الفقCCه ى جيلھCCا الريCCادفCCى  المCCرابطين دولCCةإن 
حالفھCCا نصCCر F ى فاسCCتحق(ت أن تكCCون ِمCCن الطائفCCة المنصCCورة التCC ،ھCCا العظCCامفقھائ

وعنCدما ضCCعفت تلCك الصCCفات آل أمرھCا إلCى طائفCCة مغلوبCة، بCCل زالCت ِمCCن  .وتوفيقCه
  . الوجود
  : المرابطينعناصر جيوش  - د

                                
  ). 5/299ج(ي ، فتح البار)2692(البخاري رقم ) 1(
  ). 633/ج (رواه الترمذي ) 2(
        ). 42(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 3(
  ). 6/632ج(، فتح الباري )3641(البخاري رقم ) 4(

             ). 3/1524ج(مسلم ) 5(
  ).2/95ج(، سبيل Fفى الجھاد  )6(
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ن منھCا ى ى التCا.ولCكانوا ھم النCواة : طونالملثمون أو المراب -� لجCيش اتكCو(
فCى وقد اشتھر ھؤHء الملثمون بقوة بأسCھم ، على أكتافھم دولةي، وقد قامت الطمرابال

Cى الحرب، وكانوا أثبت ِمن الجبال الرواسCھم ى ف ق علCيھم عCدو] المعCارك، ومھمCا تفCو(
 المغCCربفCCى معCCاركھم فCCى العCCدد ف�CC يتقھقCCرون، ولقCCد حققCCوا انتصCCارت رائعCCة فCCى 

  . سا.َْنَدلُ فى معارك الجھاد فى ا.قصى أو 

لوا فرقة أصبحت ِمن أھم فرق الجيش ال: العرب -� فCى وشاركوا ى مرابطوشك(
وا ى معارك ا.َْنَدلُس، وتنتم بعض العناصCر العربيCة إلCى عCرب ا.َْنCَدلُس الCذين اسCتقر]

ى ھ�Cل التCى عصCر ا.دارسCة، ويرجCع الCبعض اlخCر إلCى قبائCل بنCفCى  المغربفى 
ومCن أشCھر تلCك  ،معCارك الجھCادفCى ركوا ، وشCاالمCرابطينسلك جCيش فى انخرطت 

فجر ابن تاشفين عسCكًرا جCراًرا «: يقول ابن الكردبوس ..المعارك معركة كنسويجرة
Cد بCن الحCاج، مCرابطمن  ين وعCرب وأَْنCَدلُس الشCرق والغCرب، وقCدم علCيھم قائCده ُمَحم(

وولCوا ، نفالتقوا بكنثرة فكانت بينھم جوHت وحم�ت إلى أن زلزل F أقدام المشCركي
  . )1(»...مدبرين

 –ھCذه الوقيعCة فى واستشھد «: فيقول ابن القطان ،إقليش كةمعرفى كما شاركوا 
.. وجماعCة ِمCن ا.عيCان والعربCان، ا�مام الجزولCي، وكCان رجCل صCدق –إقليش ى أ
«)2(.  

الخCاص تتCألف ِمCن أشCجع الجنCد مCن  سكانت قوى الحر :الخاص سالحر -�
القCوام الحسCن والشCجاعة ى قبCولھم أن يكونCوا مCن ذوفCى ط مختلف الوHيات، ويشCتر

جمع يوسف بن تاشفين مCن تجCار الرقيCق مCن «: اخبالفائقة والقوة والبراعة، يقول أش
، رھم وزودھCCم بالس�CCح والخيCCلھCCأقلCCيم غانCCا، عCCدًدا كبيCCًرا ِمCCن العبيCCد واختCCار مCCنھم أم

رجCل، فCى لأسCود ِمCن وأنشCأ مCن حرسCه الخCاص ا.ودربھم على جميع فنCون القتCال، 
 النصCCارىوأنشCأ علCى ھCذا الCنمط حرًسCا خاًصCا ِمCCن ا.َْنَدلُسCيين يتCألف مCن فتيCان ِمCن 

ويCCنعم علCCى َمCCن امتCCاز مCCنھم  ،يحبCCوھم بعطفCCه وص�CCته المعاھCCدين، وكCCان يوسCCف
  . )3(»با�خ�ص والشجاعة بمختلف الھبات ِمن الخيل والثياب والس�ح والعبيد

اعتنقCوا  المرابطينجيش فى  النصارىاس نصر F أن وبين الدكتور سعدون عب( 
ي، H مرابطCC، وأصCCبح الحCCرس الخCCاص ركًنCCا أساسCCًيا مCCن أركCCان الجCCيش ال)4(ا�س�CCم
الحCرس وشCارك ھCذا  ،بن يوسف ضم( إليCه الكثيCر مCن أسCرى الحCروبى علن أسيما 

دِ  دولةحروب الفى ، بل حتى المغربحراسة معاقل فى الخاص  E5(ينضد الُمَوح( .  

تكCون وكانCت ت، يمرابطCكانت فرق الحشم من أھCم فCرق الجCيش ال: الحشم -�
  . )6(القتالفى ية مرابطوكانت ھذه الفرق تتقدم عادة الجيوش المن زناتة والمصامدة، 

  : فنون القتال -ھـ 

                                
  ). 108، 107(اHكتفاء، ص ) 1(
  ). 129(على، ا.ندلس، ص الثغر ا.: ، انظر)10- 9(نظم الجمان، ص ) 2(
  ). 480، 479(تاريخ ا.ندلس، .شباخ، ص ) 3(
  ). 170(المرابطين، ص  دولة) 4(
  ). 298(عصر المرابطين، ص فى  المغربتاريخ ) 5(
  . المصدر السابق نفسه) 6(



 

 140

 حعمCCد إلCCى إص�CCح نظCCام تسCCلي المCCرابطينلمCCا تCCول(ى ا.ميCCر يوسCCف مقاليCCد حكCCم 
، البدء كانت أسلحتھم يدويCة ويعتمCدون علCى ا�بCلفى ف ،داده للقتالالجيش وطريقة إع

CCا حCCرب المCCدن والحصCCون فإنھCCا تتطلCCب الصCCحراء.سCCلحة تصCCلح لحCCرب ا هوھCCذ ، أم(
م مع الوضCع الجديCد الناشCيء عCن حCرب الحصCار؛ ولھCذا ابتكCر ءوسائل وأسلحة تت�

تعتمCد علCى توجيCه ى ا.مير يوسف الخطة العسكرية المعروفة بالتقري، وخطCة التقCر
  . )1(معارك فاصلة H لحصار المدنفى الجيوش إلى ب�د معينة للقتال مع جيوشھا 

، وسCCل(ح الجCCيش بكCCل أنCCواع ا.سCCلحة المعروفCCة مCCن مغربيCCة وأَْنَدلُسCCية ونصCCرانية
فمشCاة الصCف : وكان س�ح كل فرقة ِمن الجيش يتناسب مع تركيبھا ووضعھا القتالي

  . قنا الطوال وبدروق اللمطيتسلحون بال ا.ول
ومعرفCCCة الرجCCCال ، المCCCرابطينتنظCCCيم جCCCيش فCCCى وكCCCان لjميCCCر يوسCCCف الفضCCCل 

�س�Cم، لقCد اى .مCة ا.ولCومواھبھم الفذة الذين أعادوا إلى ا.ذھCان تCاريخ الفتوحCات 
كل زمان ومكان فى در اا�س�م قن أزمانھا بفى مقنعة للعالم  المرابطينكانت حركة 
، بCن عائشCة، وابCن فاطمCةابكCر، وداود ى قادة ا.فذاذ أمثCال سCير بCن أبCعلى إنجاب ال

ذ F بCه قCأنى الCذى رأس الجميCع القائCد الربCانى وغيCرھم، وعلCى ميمCون ومزدلCوابن 
  . يوسف بن تاشفين المغربا.َْنَدلُس وفى ا�س�م 

 :المقدمCCة ؛كCCان ا.ميCCر يوسCCف أثنCCاء المعCCارك يرتCCب جيشCCه وفCCق نظCCام خماسCCي
 وفيھمCا: لھا الجنود المشاة ووحدة الفرسان الخفيفة، والجناحان الميمنCة والميسCرةويحت

ون مرابطوالنبال وأكثرھم من أھل الثغور، والقلب يتمركز فيه الفرسان الى حملة القس
المCCزودون با.سCCلحة الثقيلCCة والخفيفCCة، والمCCؤخرة ويقودھCCا ا.ميCCر بنفسCCه وتتCCألف مCCن 

كل قسم من ھCذه ا.قسCام قائCده الخCاص، ويجتمCع قCادة صفوة الجنود والحرس، وكان ل
Cى الوحدات قبيل المعركة على شكل مجلس حربCد ى لتلقCن القائCات ِمCر والتعليمCا.وام

  . )2(ا.على يوسف
َرت فنون القتال عند  إلى ا.مير تاشفين بن فى وأھدى ابن الصير المرابطينوتطو(

  : العلى قصيدة احتوت على فنون الحرب والقتال فق
  أھCCCCديك مCCCCن أدب السياسCCCCة مCCCCا بCCCCه

 
  كانCCCCت ملCCCCوك الفCCCCرس قبلCCCCك تولCCCCع 

  
CCCCCCCCCCCاى أدر ت.نCCCCCCCCCCCCا ولكنھCCCCCCCCCCCCبھ  
 

  ذكCCCCCرى تحCCCCCض المCCCCCؤمنين وتنفCCCCCع 
  

  خنCCCCCدق عليCCCCCك إذا ضCCCCCربت محلCCCCCة
 

  سCCCCCCCيان تتبCCCCCCCع ظCCCCCCCاھًرا أو تتبCCCCCCCع 
  

  حCCCارب مCCCن يخشCCCى عقابCCCك بالCCCذي
 

  جCCود كفCCك يطمCCعفCCى يخشCCى وھCCو  
 

  جيشCCك مفسحCCـ قبCCل التھCCارش عبCCئ
 

ا حيCCCث ا  ًCCCعـCCCال ا.وسCCCتمكن والمجCCCل  
 

  إيCCCCCCاك تعبئCCCCCCة الجيCCCCCCوش مضCCCCCCيًقا
 

  والخيCCCل تفحCCCص بالرجCCCال وتمCCCزع 
  

                                
  ). 44(المرابطين، ص  دولة) 1(
  ). 172(ص ، دولة المرابطين) 2(
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  قابھCCCافCCCى حصCCCن حواشCCCيھا ولكCCCن 
 

  واجعCCCCل أمامCCCCك مCCCCنھم مCCCCن يشCCCCجع 
 

  واحCCCCذر كمCCCCين الCCCCروم عنCCCCد لقائھCCCCا
 

  وأمCCCCCض كمينCCCCCك خلفھCCCCCا إذا تCCCCCدفع 
 

  H تبقCCCCCCCCCCCCCين خلفCCCCCCCCCCCCCك عنCCCCCCCCCCCCCدما 
  

ه متوقCCCCCCCCع    تلقCCCCCCCCى العCCCCCCCCدو فشCCCCCCCCر]
 

  H ترتCCCCCCدعواصCCCCCCدمه أول وھلCCCCCCة 
 

  )1(بCCCدًءا تقCCCدم فCCCالنكوص يضعضCCCع 

  
دته يقصCفCى أوصCى بھCا الشCاعر ى ونستطيع أن نستخرج بعض فنون الحرب الت

  : لjمير تاشفين بن علي
  . خطر خارجيى ضرورة حفر الخنادق حول المدن لحمايتھا من أ -1
2- Cاف لكCوش ى ضرورة تعبئة الجيوش وتنظيمھا قبل المعركة بوقت كCذه الجيCدخل ھCت

 . على أھبة اHستعداد، وحتى H يأخذھا العدو على غرةى المعركة، وھ إلى
المقدمCCة، فCCى الجCCيش، وى جنCCاحفCCى ضCCرورة وضCCع أقCCوى الفCCرق العسCCكرية  -3

 . بينما يقود القائد العام للجيش المعركة من قلب جنده
 . ضرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو -4
 . لجيوشھم ذلك ھلكةفى ن .القتال وظھورھم إلى الماء،  معد -5
بداية المعركCة، عCن طريCق الصCدام مCع فى ضرورة إحداث عنصر المفاجأة  -6

 . العدو، مع ضرورة التقدم وعدم التقھقر
  . المرابطين دولةفى طبقت ى ھذه بعض الفنون العسكرية الت

الخبCCرة بفCCن الحصCCار HعتمCCادھم علCCى ى بدايCCة أمCCرھم قليلCCفCCى ون مرابطCCوكCCان ال
ھم بعد فتCرات مCن جھCادھم اسCتطاعوا أن إH أن ،ائًما للھجومقوات الفرسان المستعدة د

نتيرين الحصCينة، شCيتقنوا فن( الحصار، وتجلى ذلCك بوضCوح خ�Cل حصCارھم لقلعCة 
Cنھم ِمCن التغلCب عليھCا، كمCا ظھCرت بCراعتھم  الCCذى ھCذا الفCن أثنCاء الحصCار فCى وتمك]
لفونسو المحارب خ�ل لحمايتھا ِمن ا ،فرضته الجيوش ا�س�مية على مدينة غرناطة

المعاھدين  النصارىكان يھدف من ورائھا تلبية دعوى ى الت ،غزوته الكبرى لjَْنَدلُس
  . مدينة غرناطة إلى نصرتھمفى 

  . ون الحصار، وكان موفًقا وحقق نتائجه المطلوبةمرابطوضرب ال
قوا أيًضا  واوكما أتقن صCار، فCنE الCتخلص ِمCن الحفى فن( ضرب الحصار، فقد تفو(
ضCCربه الموحCCدون علCCى مCCراكش عCCام الCCذى تخلصCCھم ِمCCن الحصCCار فCCى كمCCا حCCدث 

ِدين ھزيمة منكرة ، ودام ما يقرب من أربعين يوًماھـ524 Eنوا وأوقعوا بالُمَوح ، ثم تمك(
  . )2(عند البحيرة

                                
  ). 300(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 1(
  ). 311(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 2(
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زمانھم من نشاب وسCھام ورمCاح فى واھتم المرابطون بجميع ا.سلحة المعروفة 
  . ومزاريق ودرق لمطية وا.طاس وسيوف ودروع ورعادات

  : ا.سطول –و 
ع  ا.قصى واستي�ئھم على معظم مدنھا ولم تبق  المغربفى  المرابطينومع توس]

لما وصلت دولته إلCى ى إH طنحة وسبتة، شعر ا.مير يوسف بأھمية ا.سطول البحر
ى ربرغواطة صاحبة ا.سCطول البحC دولةشواطئ البحر ا.بيض، وبعد القضاء على 

ذلCك، وأصCبح فCى بدأ يوسف يھتم بتطوير أسطوله، واستفاد من خبرات أھل ا.َْنَدلُس 
فى يتقدم نحو الھيمنة على البحر المتوسط، وأثمرت جھود يوسف  المرابطينأسطول 

  . زمن ابنه عليفى اHھتمام با.سطول 
  بCو وعلCى رأسCھم أ- ثم قادتCه الكبCار ،بفضل F تعالى المرابطينوأصبح أسطول 
ونف(Cس  ،جنCوب البحCر المتوسCطفCى  النصCارىقوة ضاربة ھددت  -عبد F بن ميمون

انتصCCCارات  المCCCرابطينالشCCCمال ا�فريقCCCي، وحقCCCق أسCCCطول ى F بCCCه كربCCCات مسCCCلم
  تجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاوزت كCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل 

  . )1(تقدير وحسبان

  : على جزر البليار المرابطيناستي�ء  –ز
اسCتقل بملكھCا الCذى  ،حب دانيةصاى كانت جزيرة البليار خاضعة لُمَجاِھد العامر

ھCـ تCول(ى ابنCه 436 سCنةفCى ھـ، وولى عليھا بعض الوHة، ولما قتل ُمَجاِھد 405 سنة
CCذى علCCع ى الCCى وقCCفCCر بنCCام ى أسCCود عCCات 468ھCCـ ومCCى ھCCام فCCجيًنا عCCطة سCCسرقس
الCذى رقة تابعة لجزر البليار وكان بھا مبشر بCن سCليمان وھـ، وكانت جزيرة مي474

بميورقة، وأما مدينة دانية فضمھا المقتدر بن ھود إلى سرقسCطة، ولمCا  أعلن استق�له
تركوا مبشر بن سCليمان صCاحب البليCار حCًرا تقCديًرا  الطوائفون ممالك مرابطضم ال

، وما اشتھر بCه مCن غيCرة علCى مصCالح المسCلمين، النصارىبذلھا لصدE ى لجھوده الت
المتتابعCة فض�CCً عCCن كونCCه أقCCر(  النصCCارىحمايCCة ملكCه مCCن غCCارات فCCى وقدرتCه الفCCذة 

عھCد يوسCف فCى ، وھكذا أصبح مبشر يحكم الجزائر الشCرقية الرعيةوأرضى ، العدل
  . ھـ508بن يوسف إلى عام ى ى من حكم علا.ولالسنوات فى و ،بن تاشفين

مCن أمCراء فرنسCا والبرتغCال وإسCبانيا وقCرروا القضCاء  النصCارىوعندما تحالف 
وضCربوا علCى جزيCرة ، خمسCمائة سCفينةفCى ن خرجCوا لCه على جزر مبشر بن سليما
سل مبشر أمير المسلمين على بCن يوسCف لنجدتCه ونصCرة ارو، ميورقة حصاًرا عنيًفا

الربيCع بCن سCليمان  همبشر بن سليمان أثناء الحصار وقام بعده قريبCفى المسلمين، وُتو
اء سCوسCبوا ن ،ِمCن المسCلمين النصارىوقتل ، ھـ508وسقطْت ميورقة عام ، بن ليون
  . ا.رض فساًدا ونھًبا وتخريًبافى وعاثوا ، المسلمين

وجCد » تافرطاسCت«ابCن ى بقيادة القائCد البحCر المرابطينوعندما اقترب أسطول 
الحCCCال شCCCرع ابCCCن فCCCى و، قCCCد رحلCCCوا وتركوھCCCا كCCCأن لCCCم تكCCCن بCCCا.مس النصCCCارى

ان قد لجأ منھم وأعاد إليھا الفارين من سكانھا، وك، تعمير الجزيرةفى  »تافرطاست«

                                
  ).311(، ص المصدر السابق نفسه )1(
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  . الفتية المرابطين دولةوبذلك أصبحت تلك الجزر تابعة ل، إلى الجبال جموع غفيرة
فCى منCديين ر.طمCاع النوى التصCدE فCى الفضل بعCد F  المرابطينسطول وكان .

سCواحل أوروبCا فCى جھCاد مشCكور  المCرابطينسCطول مدن الشمال ا�فريقي، وكCان .
ز مCن ھ ؛الجنوبية فأغCار علCى  ،الحاقCدين النصCارىنفCوس فCى يبCة المسCلمين ممCا عCز(
  . )1(ليقية وقطلونية وإيطاليا وا�مبراطورية البيزنطيةجسواحل 

وتCوارث أبنCاؤه مCن ، أبو عبد F بCن ميمCونى مرابطومن أشھر قادة ا.سطول ال
ر حمايCة ثغCوفCى ميمون دوًرا ريادًيا ى ولعبت أسرة بن، المرابطينبعده قيادة أساطيل 

ود عن حوزتھم وأعراضھم وأموالھم وعقيدتھم، المسلمين   . والذ(

  : المرابطينموانئ أسطول  –ح 
قسCم  اا.َْنCَدلُس، وكCان بھCى فCى مرابطكان المرية من أكبر موانئ ا.سطول ال

CCد بCCن ميمCCون، ى بقيCCادة أميCCر البحCCر أبCC المCCرابطينكبيCCر مCCن أسCCطول  عبCCد F ُمَحم(
تعتبCر مقCر ى بعد المرية مدينCة دانيCة التCى للسفن، ثم تأتوكان بالمرية دار صناعة 

  . ا.َْنَدلُسى فى مرابطقيادة ا.سطول ال
وا.َْنCَدلُس،  المغCربتنتشر على شواطئ سواحل  المرابطينوكان موانئ أسطول 

  . )2(ومن أشھرھا طنجة، وبجاية وإشبيلية والجزيرة الخضراء، وجزر البليار
Cك بCالمنھج الربCانيH عز( ى الشمال ا�فريقإن   ،ة لشعوبه وH كرامة إH بالتمس]

وتربيCCة شCCعوبه علCCى اHنقيCCاد لمنھجCCه الرشCCيد، ويحتCCاج ذلCCك لعلمCCاء ربCCانيين وقCCادة 
ون لجھCاد عCدوھم ، سياسيين يعرفون قيمCة ديCنھم، ويؤمنCون بمCنھج ربھCم، ويسCتعد]

تCى تتCدفق شCعوبھم حفCى الشCھادة ى ويھتمون بإحياء روح الجھاد، ويغرسون معCان
، شCCرايينھم، ليعملCCوا علCCى إرجCCاع ا.َْنCCَدلُس المفقCCودفCCى دمCCاء ا�س�CCم مCCن جديCCد 

  . ويقولون متى ھو قل عسى أن يكون قريًبا

* * *  

                                
  ). 311(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 1(
  ). 112( المصدر السابق) 2(
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   الرابع المبحث
  المرابطينعصر ى فى المال النظام

م على إسقاط الضCرائب غيCر المشCروعة عCن كاھCل ھدولتفى ون مرابطحرص ال
Cھا ى شعوبھم التCاتيون فرضCى الزنCربفCوك  المغCفوملCى  الطوائCذلك فCَدلُس، وكCا.َْن

دولCCتھم فCCى ون مرابطCCجبCCل طCCارق، ولCCم يفCرض الفCى المكCوس والرسCCوم والضCCرائب 
 H راجCى رسم مكس أو معونة خCحافCض Hى رة وCوم فCا يقCا مالًيCوا نظاًمCة، واتبعCبادي
ير يوسف بن تاشفين زمن ا.مفى ظاھر المعالم  النظامعلى قواعد ا�س�م، وكان ھذا 

ع ا.مCوال وتوزيعھCا، فاعتمCد علCى الزكCاة والعشCر جمCفى  سنةالتزم بالكتاب والالذى 
مCا لCم يجبCه ى بذلك ِمن ا.مCوال علCى الوجCه الشCرع يوالجزية وأخماس الغنائم، وجب

وخمًسا وأربعين ألًفا من  ،خزائنه مبلغ ث�ثة عشر ألف ربع ِمن الورقفى أحد، وترك 
ا  .)1(ھبدنانير الذ وفCرض الضCرائب ، بCن يوسCف فCاختلف ا.مCرى عصر علفى وأم(

Cص  Eان ُيخصCة، وكCَدلُس الھامCعلى بعض السلع، وفرض ضريبة جديدة على مدن ا.َْن
دخلھا �قامة أسوار جديدة وترميم ا.سوار القديمة، وكان سCبب فCرض ھCذه الضCريبة 

؛ فاضCCطر( لتحصCCين المCCدن ھCCـ519دخCCول ألفونسCCو المحCCارب لjَْنCCَدلُس غازًيCCا عCCام 
ى تسديد ھذه النفقات التفى وترميم ا.سوار وتقوية الجيوش؛ ففرض ضرائب تساعده 

  . H غنى عنھا
  : ةــــــــالعمل 

كCCان عمCCاد ى الCCذى الCCدينار الCCذھبى ھCC المCCرابطين دولCCةكانCCت العملCCة الرئيسCCية ل
حتCى  ،تخدمة لعدة قCرونية الذھبية مسمرابطوظل(ت ھذه العملة ال، دولةالفى اHقتصاد 

العملة الفضية المعروفة بالدرھم الفضCي،  تية، كما استخدممرابطال دولةال سقوطبعد 
  . لتسھيل المعام�ت التجارية

ا.َْنCَدلُس فCى أو  المغCربفCى  دولCةمختلف أجزاء الفى وانتشرت دور سك العملة 
، شCCاطبة، تلمسCCان، سجلماسCCة، فCCاس، مCCراكش، سCCبتة، مكناسCCة، طنجCCة، مثCCل أغمCCات
  . )2(غرناطة، قرطبة، مالقة، مرسية، سرقسطة، وغيرھا، إشبيلية، دانية

                                
  ). 179(المرابطين، ص  دولة) 1(
  ). 320(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 2(
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  الخامسالفصل 
  الحضارية  المرابطين دولةأھم أعمال 

   ا.ول المبحث
  سوا.ندل المغربفى  معماريةاlثار ال

  
بارزة ظل(ت باقية على مرE الCدھور وكCرE  معماريةتركت آثاًرا  المرابطين دولةإن 
CCارة  ؛ورالعصCCحض EموCCى سCCة علCCال المتعاقبCCد ا.جيCCرابطينلترشCCةال المCCن  ،معماريCCوم

  : أعظم ھذه اlثار على ا�ط�ق
  : جامع القرويين -�
وأكثرھا شCھرة لكونCه جامعCة إس�Cمية  المغربب�د فى المساجد الجامعة أھم من 

ر أعمCCاق التCCاريخ، وكانCCت ھCCذه الجامعCCة تقCCارع ا.زھCCفCCى عريقCCة ضCCاربة بجCCذورھا 
  . العلم وتخريج الدعاة والعلماء والفقھاءفى الشريف 

  : ولقد مر( جامع القرويين بث�ثة أدوار
  . م859/ھـ254 سنةتأسيسه  عند ا.ول
  . ھـ956/ھـ345 سنةعند الزيادة فيه ى والثان
  . م530/1135 سنةبن يوسف ى عصر علفى عندما زيدت مساحته  الثالثو

Cجد القCادة مسCوتول(ى مشروع زيCيعه القاضCن ى رويين وتوسCد بC أبCو عبCد F ُمَحم(
فCى الشCوارع وا.سCواق فCى ھم للص�Cة ارواضطر، بسبب ضيق المسجد بالن(اسداود 
الجمعCCة، وحCCرص علCCى أن يكCCون المCCال مCCن أوقCCاف مسCCاجد المسCCلمين، وأشCCرف يCCوم 

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى القاض  
عة عCCام العظCCيم وكCCان تمCCام التوسCCى أبCCو عبCCد F بنفسCCه علCCى ھCCذا المشCCروع الحضCCار

  . ھـ538
جْت  جامع القرويين على مرE العصور وكرE الدھور أفواج عديدة من فى ولقد تخر(

وعلماء الملة ودعCاة الشCريعة والُمَجاِھCدين ا.بCرار والقCادة العظCام، وكCان  ا.مةفقھاء 
  . نفوسھمفى مكانة عظيمة  المرابطينلمسجد القرويين عند 

القرويين من أجمل منابر ا�س�م، وتدل علCى  منبر جامعن أوتذكُر كتب التاريخ 
  . )1(اختياراتھم الذوقية الرفيعةفى روعة المغاربة 

  : المسجد الجامع بتلمسان -�
القرآن، وتم بناء ھذا ى وكان مقًرا لنشر علوم ا�س�م وتربية المسلمين على معان

غايCة فCى  معماريCةبCن يوسCف، وكانCت ھندسCته الى إمارة علفى ھـ 530المسجد عام 
لمسجد تلمسCان فيھCا  معماريةالبنيَة الإن  المؤرخينالجمال ودقة ا�تقان، ورأى بعض 

                                
  ). 366(وا.ندلس، ص  المغربتاريخ ) 1(
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عرفCاء مسCجد تلمسCان ن أقرطبية، بل بعضCھم يCرى  معماريةوفنون ، لمسات أَْنَدلُسية
الرخCCام اللتCCين تكسCCوان إزار واجھCCة ى لCCوحتفCCى قل(CCدوا جCCامع قرطبCCة تقليCCًدا مباشCCًرا 

شبيه بسCطح مسCجد قرطبCة، وكCذلك ى ذلك سقف المسجد الخشبالمحراب بتلمسان، وك
  . الب�ط شبيٌه به أيًضا

بوتقتھCCCا حضCCCارة المغاربCCCة فCCCى انصCCCھرْت  المCCCرابطين دولCCCةن أيظھCCCر الCCCذى و
 دولCCةكافCCة بقCCاع فCCى فتجCCد تلCCك المعCCالم الحضCCارية المختلفCCة  ،وا.َْنَدلُسCCيين وا.فارقCCة

مCCدن جميCCع فCCى ا.َْنَدلُسCCية  معماريCCةرية ال، وH ينكCCر تCCأثير المعCCالم الحضCCاالمCCرابطين
  . دولةال

  : اlثاُر الحربية -�
  . المدن والثغورفى ون بالحصون والق�ع؛ ولذلك انتشرت مرابطاھتم ال
أكثCر مCن الCذى  ،بCن يوسCفى زمCن علCفى ھتمام بالتحصينات العسكرية اHوزاد 

حركCات السياسCية الضCد  المغCربفCى ا.سوار والق�Cع والحصCون للCدفاع عCن دولتCه 
اھتمامCCه بھCCذا ى ، وواصCCل ا.ميCCر علCCالمCCرابطين دولCCةوالثCCورات العدائيCCة المناھضCCة ل

  . ا.َْنَدلُسفى ا.مر كذلك 
الحضCارية الحربيCة أسCوار مCراكش حيCث بCدأ ا.ميCر  المرابطينومن أروع آثار 

ل بناء السور عام 520 عام بناء سور المدينةفى بن يوسف ى عل   . )1(ھـ522ھـ وكم(
على رعاياھا ضCريبة  دولةا.َْنَدلُس، وفرضت الفى وانتشرت فكرة بناء ا.سوار 
  . الدفاعيى الجھادى تنفق على ھذا الھدف اHستراتيج
CCوار التCCھر ا.سCCن أشCCا ى وِمCCد ترميمھCCت أو أعيCCى بنيCCة فCCوار المريCCَدلُس، أسCCا.َْن

ربCة، وأسCوار إشCبيلية امتازت بأبراجھا المستطيلة الضخمة المتقاى وأسوار قرطبة الت
المنCاطق الCوعرة حصCوًنا بCالحجر، فى طون الُمَرابى الكبير، وبنى ھر الوادمن جھة ن

  . تصمد للحصار مدة طويلةى وشحنوھا بالجنود وا.قوات؛ لك
  فCCى راكCCب  500فCCارس و  200وكCCان عCCدد جنCCود الحصCCون والق�CCع مCCا يعCCادل 

  . كل حصن
تقCCع علCCى بسCCاتين ى لُس قلعCCة منتقCCوط التCCا.َْنCCدَ فCCى  المCCرابطينومCCن أشCCھر ق�CCع 
تقCع علCى بعCد ى قلعCة تاسCغيموت التC المغربفى  المرابطينمرسية، وِمن أشھر ق�ع 

 وعلCى بعCد نحCو عشCرة كيلCو متCرات شCرق ،ث�ثة كيلو مترات جنوب شCرق مCراكش
يصعب على  ،أغمات على سطح ھضبة أطرافھا ذات أجراف وعرة شديدة اHنحراف

  . ھا، وأسوارھا تمتد على حافة الھضبة نفسھاالغازين ارتقاؤ
انھم تCCأثر بCCالغ زمCCفCCى فCCن( العمCCارة ن أوحصCCونھم تCCدل علCCى  المCCرابطينق�CCع إن 
  . )2(ر بفنE العمارة ا.َْنَدلُسيثالتأ

* * *  

                                
  ). 372(، ص لسابقالمصدر ا) 1(
  ). 377(، ص تاريخ المغرب وا.ندلس) 2(
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  الثاني المبحث
  المرابطين دولةفى والعلمية  ا.دبيةالحياة 

  : ا.دبيةالحركة  -�
بCن يوسCف ى عھCد ا.ميCر علCفCى  المCرابطين دولCةفCى  ا.دبيCةازدھرت الحركCة 

ع الشCعراء وا.دبCاء؛ فتوافCدوا علCى ب�طCه مCن أھCل الذى  اھتم بالشعر وا.دب، وشCج(
بن يوسف الشاعر الكبير أبو العب(اس أحمد بن ى ا.َْنَدلُس، وِمن الذين مدحوا ا.مير عل

  : حيث قالى المعروف با.عمى التطيلى عبد F القيس
  كCCCCل يCCCCومفCCCCى الع�CCCCء ى علCCCC يCCCCا
  

  ومCCCCCCCCCا أنCCCCCCCCCت للملCCCCCCCCCك بالسCCCCCCCCCائس 
 

  يCCCا ربيCCCع الCCCCب�د يCCCا غيمCCCة العCCCCالم
  

  مCCCCCCCCCCCن بCCCCCCCCCCCين مؤتCCCCCCCCCCCل ومCCCCCCCCCCCوال 
 

  يCCCا قريCCCع ا.يCCCام عCCCن كCCCل مسCCCجد
  

  يCCCCCCCCCCCا سCCCCCCCCCCCليل ا.ذواء وا.قيCCCCCCCCCCCال 
 

  لCCCCCك مCCCCCن تاشCCCCCفين أو مCCCCCن أبCCCCCي
 

  )1(يعقCCCCCCوب ذكCCCCCCر مكCCCCCCارم وفعCCCCCCال 
 

بCن يوسCف لمCدح ى علC زمCن ا.ميCرفى  دولةعھد الى وكان الشعراء يقصدون ول
Cد بCن يوسCف، كمCا حظC يحيCىابنه تاشفين، ومن أشھرھم الشCاعر أبCو بكCر  ى بCن ُمَحم(

بن يوسف بمكانة عظيمة لCدى ا.سCرة الحاكمCة وكبCار القCادة ى عصر علفى الشعراء 
  . على ا.قاليم المختلفة دولةوعمال ال

Cن مزدلCب F دCنھم اى وكان ا.مير عبCعراء مCام الشCع اھتمCة موضCن عطيCذى بCال  
  : قال فيه

  ضCCCCCCاءت بنCCCCCCور إيابCCCCCCك ا.يCCCCCCام 
  

  )2(واعتCCCز تحCCCت لوائCCCك ا�س�CCCم 
 

   :قال فيه أبو عامر بن أرقمالذى ومن قبل مدح الشعراء والده 

  للمجCCCد ھمتCCCهالCCCذى أنCCCت ا.ميCCCر 
 

  وللمسCCCCCCCCالك يحميھCCCCCCCCا وللCCCCCCCCدول 
 

CCCCCCCه ى لمزدلCCCCCCCان يرفعCCCCCCCواء كCCCCCCCل  
 

  الحمCلفى مناسب كالضحا والشمس  
 

  الملCCCك المرھCCCب صCCCولتهيCCCا أيھCCCا 
 

  )3(الحCادث الجلCلفCى وارتجى غوثه  
 

فھCذا  ،المCرابطين دولCةفCى ووصل المCديح إلCى الفقھCاء والعلمCاء لمكCانتھم العاليCة 
  : الجماعة بقولهى الفقيه ابن أحمد قاضى يمدح القاضى ا.عمى التطيل

                                
  ). 104(ص ، الديوان، ا.عمى التطيلي) 1(
  ). 210(ق�ئد العقيان، Hبن خاقان، ص ) 2(
  ). 133(ص  ق�ئد العقيان، Hبن خاقان،) 3(
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  د المCCدىُعCCن حمCCدين وإن بَ بCCإليCCك ا
 

  عنك إحدى المغاربى وأن غربت ب 
  

CCCCCCدر جمامCCCCCCم يكCCCCCCبابة ود لCCCCCCهص  
 

  وازدحCCام الشCCوائبى مCCرور الليCCال 
 

  وذكCCCCر عسCCCCاھا أن تكCCCCون مھCCCCزة
 

  قابCCCه كCCCل شCCCاغبعتCCCرى علCCCى أ 
 

  بأيCCCCه مCCCCا كCCCCان الھCCCCوى متقارًبCCCCا
 

  )1(وخطCCوى فيCCه لCCيس بالمتقCCارب 
 

، وبفقھCاء المرابطينِمCن الشCعراء قCاموا بالتنCدر بC المCرابطينأعCداء ن أوH ننسى 
بCن سCھل  يحيىھذا العصر الشاعر أبو بكر فى ھر بالھجاء والتندر دولتھم، وممن اشت

  : ومن ذلك قوله، المرابطينھجا الذى اليكي، 

  كCCCل مCCCن ربCCCط اللثCCCام دنCCCاءةفCCCى 
 

  يعلCCCCCو علCCCCCى كيCCCCCوان أنCCCCCهولCCCCCو  
  

  مCCا الفخCCر عنCCدھم سCCوى أن ينقلCCوا
 

  مCCCن بطCCCن زانيCCCة لظھCCCر حصCCCان 
 

  المنتمCCCCCCCCCCون لحميCCCCCCCCCCر لكCCCCCCCCCCنھم
 

  جCCانوضCعوا القCرون مواضCع التي 
 

  ا ذا عفCCCCCCCCةمرابطHCCCCCCCC تطلCCCCCCCCبن 
 

  )2(الغدرانفى واطلب شعاع النار  
  

الطبيعة، فقد شCھد ى لوان الشعر أعنألون آخر ِمن  المرابطينعصر فى وازدھر 
ھCذا الفCن الشCعري، نCذكر فCى ھذا العصر ظھور عدد كبير ِمCن الشCعراء الCذين نبغCوا 
البلنسي، وعبد الحق بن عطيCة،  منھم ابن سارة الشنتريني، وابن الزقاق، وابن خفاجة

  : الشاعر يصف البركةى ومن ذلك قول الشنترين
  شCCCCCكل نCCCCCاظرةفCCCCCى @ مسCCCCCجورة 

 
  لھCCCCCا وطCCCCCف بمCCCCCن ا.زھCCCCCر أھCCCCCدا 

  
  تقصCCCCمھاى فيھCCCCا س�CCCCحف ألھCCCCان

 
  مائھCCCا ولھCCCا مCCCن عCCCرمض لخCCCففCCCى  

 
  تنCCCCافر الشCCCCط إH حCCCCين يحضCCCCرھا

 
  وتنصCCCCCرفى بCCCCCرد الشCCCCCتاء فتسCCCCCتدل 

 
CCCCCCديھا تصCCCCCCين ُيبCCCCCCا حCCCCCCھ   رفھاكأن(

 
علCCCCCCى أكتافھCCCCCCا  النصCCCCCCارىجCCCCCCيش  

 )3(الجحف
  : بن عطية بن الزقاق يصف فرًسا أغرى وھذا أبو الحسن عل

  وأغCCCCCCر مصCCCCCCقول ا.ديCCCCCCم تخالCCCCCCه
 

  برًقCCCCCCا إذا جمCCCCCCع العتCCCCCCاق رھCCCCCCان 
  

CCCCCCCه   يطCCCCCCCأ الثCCCCCCCرى متبختCCCCCCCًرا فكأن(
 

  متنCCCه نشCCCوانفCCCى مCCCن لحCCCظ َمCCCن  
 

                                
  ). 5- 4(ص ، الديوان، ا.عمى التطيلي) 1(
  ). 386(، ص المغربتاريخ ) 2(
  ). 271(ان، ص يق�ئد العق) 3(
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CCCCCراتهن أفكCCCCCوق سCCCCCتم فCCCCCدر الCCCCCب  
 

  )1(حسCCCCCًنا وبCCCCCCين جفونCCCCCه كيCCCCCCوان 
  

  : شعره الثلجفى يصف ى وھذا أبو جعفر بن س�م المعافر

  حسCن منظCرفCى ولم أر مثCل الCثلج 
 

  تقCCCCCر] بCCCCCه عCCCCCين وتشCCCCCنعه نفCCCCCس 
  

  فنCCCCار ب�CCCC نCCCCور يضCCCCيء لCCCCه سCCCCنا 
 

  وقطCCCCCر ب�CCCCC مCCCCCاء يقلبCCCCCه اللمCCCCCس 
 

  مثال زجاجCةفى ترى ا.رض منه 
 

  )2(كCCأن كئCCوس المCCاء يجمعCCه كCCأس 

 
   :وھذا شاعر آخر يصف لنا قوًسا

  يCCا رب مائسCCة ا.عطCCاف مخطفCCه
 

  إذا دنCCCCا نزعھCCCCا فCCCCالعيش منتCCCCزح 
  

  ظل(CCCت تCCCرن] فظCCCل( النCCCزع يعطفھCCCا
 

  كمCCCCCا تCCCCCرنم نشCCCCCوان بCCCCCه قCCCCCزح 
  

  وقCCCد تCCCأل(ف نصCCCل السCCCھم منCCCدفًعا
 

  )3(بCه قCزحى عنھا قفل كوكب يرم 

 
ن عاصر ا.مير عليوھذا ابن خفاجة يصف الرب   :بن يوسفى ع وھو ِمم(

  عقCCCCCCCCCCارأذن الغمCCCCCCCCCCام بديمCCCCCCCCCCة و
 

  فCCCCCCأمزج لجينCCCCCCا منھمCCCCCCا بنضCCCCCCار 
 

  وأربCCع علCCCى حكCCCم الربيCCCع بCCCأجرع
 

  ھCCCCزج النCCCCدامى مصCCCCفح ا.طيCCCCار 
 

  وكمامCCCCCة حCCCCCدر الصCCCCCباح قناعھCCCCCا
 

  عCCCن صCCCفحة تنCCCدى ِمCCCن ا.زھCCCار 
 

  أبطCCCح رضCCCعت ثغCCCور أقاحCCCهفCCCى 
 

  أخ�CCCCCCف كCCCCCCلE غمامCCCCCCة مCCCCCCدرار 
 

  نثرت بحجر الروض فيه يد الصCبا
 

  دور النCCCCCCCCدى ودارھCCCCCCCCم النCCCCCCCCوار 
 

  رتCCدى غصCCن النقCCى وتقل(CCدتوقCCد ا
 

  حلCCCCCى الحبCCCCCاب سCCCCCوالف ا.نھCCCCCار 
 

  فحللت حيCث المCاء صCفحة ضCاحك
 

  جCCCذل وحيCCCث الشCCCطر بCCCدء عCCCذار 
 

  والCCCروح تCCCنفض بكCCCرة لمCCCم الُربCCCا
 

  )4(والطCCCل] ينضCCCج أوجCCCه ا.شCCCجار 

 
بCCن يوسCCف ازدھCCاًرا عظيًمCCا ى عصCCر ا.ميCCر علCCفCCى لقCCد ازدھCCَر الشCCعر وا.دب 
  . ذاكرة التاريخ الخالدةفى سجلت ى الت المرابطينشھدت بذلك قصائد شعراء 

                                
  ). 106(، Hبن دحية، ص المغربالمطرب من أشعار أھل ) 1(
  ). 388(، ص المغربتاريخ ) 2(
  . المصدر السابق نفسه) 3(
  ). 291- 290(الديوان، ص ، ةجابن خفا) 4(
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أكذوبة استشراقية بCان  المرابطينعصر فى وما قيل عن انحطاط الشعر وا.دب 
  . H ُتجامل وH تعرف التحايلى زيفھا أمام حقائق التاريخ الت

، يقCCول ابCCن المCCرابطينعصCCر فCCى وH ننسCCى شCCيوع فCCن الموشCCحات وا.زجCCال 
 Eحاتخلدون عن نشأة فنCعر «: الموشCر الشCا كُثCَدلُس، فلمCل ا.َْنCا أھC ، قطCرھمفCى وأم(

بت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منھم فًنا يسCمونه  وتھذ(
ويسCمون ، بالموشح ينظمونه أسماًطا وأغصاًنا يكثرون منھا ومن أعاريضھا المختلفة

وأوزانھCا متتاليCة فيمCا ، تلCك ا.غصCانفى د قCواويلتزمون عنC، المتعدد منھا بيًتا واحًدا
عندھم إلى سبعة أبيCات، ويشCمل كCل] بيCت علCى ى بعد إلى آخر القطعة، وأكثر ما تنتھ

فCى وينسCبون فيھCا ويمCدحون كمCا يفعCل ، أغصان عددھا بحسب ا.غراض والمذاھب
CCاس جملCCة الخاصCCة والكفCCى ا ووتجCCاوز ،القصCCائد افCCة ذلCCك إلCCى الغايCCة واسCCتطرفه الن(

  . )1(»لسھولة تناوله وقرب طريقه
  : ومن موشحاته، ا.عمى التطيلي المرابطينعصر ى وِمن أشھر وشاح

دمع مسفوح وضCلوع حCرار مCاء 
  ونCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCار

  مCCCCCCا اجتمعCCCCCCا إH .مCCCCCCر كبCCCCCCار 
  

  مCCCCا أراد العCCCCذولى بCCCCئس لعمCCCCر
 

  عمCCCCCر قصCCCCCير وعنCCCCCاء طويCCCCCل 
  

  يCCCCا زفCCCCرات نطقCCCCت عCCCCن غليCCCCل
 

  )2(ويCCCا دمCCCوع قCCCد أعانCCCت مسCCCيل 

 
أھCCل فCCى لمCCا شCCاع فCCن] التوشCCيح  إنCCه« :مCCا نشCCأة الزجCCل فقCCال ابCCن خلCCدون عنCCهوأ
وأخذ به الجمھور لس�سته وتنميق ك�مCه وترصCيع أجزائCه، نسCجت العامCة ، ا.َْنَدلُس

طريقتCه بلغCتھم الحضCرية مCن غيCCر أن فCى مCن أھCل ا.مصCار علCى منوالCه، ونظمCCوا 
الزجل، والتزمCوا الCن(ْظم فيCه علCى منCاحيھم يلتزموا فيھا إعراًبا، واستحدثوا فًنا سموه ب
واتسCCع فيCCCه للب�غCCة مجCCCال بحسCCب لغCCCتھم ، إلCCى ھCCذا العھCCCد، فجCCاءوا فيCCCه بالغرائCCب

  . )3(»المستعجمة
  . أول من ابتكر الزجلى ويعتبر أبو بكر بن قزمان القرطب

  : أحمد بن الحاج قولهى مدح القاضفى ومن أشھر أزجاله ما كان 
ومسCكين يحضCر ا�نكCار وا�قCرار ويقCع ى نتصCف غنCوصل المظلوم لحق وا

الفصل فالحين اجتمع فيه الث�ثة الورع والعلم والدين فيزول الحCق إذا زال ويCدوم 
  الحCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCق 

  . )4(إذا دام
Cون ا.دب التCض فنCن بعCرة عCذة مختصCذه نبCت ى ھCرت وترعرعCى ازدھCف EلCظ

  . المرابطين دولة

* * *  
                                

  ). 436(المقدمة، ص ، ابن خلدون) 1(
  ). 441(المقدمة، ص ، ابن خلدون) 2(
  ). 201(عزيز ا.ھواني، ص ا.ندلس، لعبد الفى الزجل ) 3(
  . المصدر السابق نفسه) 4(
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  الثالث المبحث
  المرابطين لةدومن مشاھير علماء 

مبنية علCى أسCس شCرعية ولCذلك اھتمCت بالعلمCاء والفقھCاء  المرابطين دولةكانت 
ثون والفقھCاء، ، تريد أن تحكم بشرع F بدونھم دولةالذين H دوام ل EدCر الُمَحCذلك كثCول
  : نذكر منھم
 ًHھـ���ت (د بن أحمد بن رشد الجد أبو الوليد محم: أو( .  

  . الجماعة بقرطبة أبو الوليدى المالكية، قاضھو ا�مام الع�مة شيخ 
   :شيوخه -أ

ِمن أشھر شيوخه الذين تتلمذ عليھم أبCو جعفCر أحمCد بCن رزق، وأبCو مCروان بCن 
د بن فرج الط�عي،  د بن خيرة، وُمَحم( Cاس ، والحافظ أبو علCيسراج، وُمَحم( وأبCو العب(

  . بن دلھات
حافًظCا للفقCه مقCدًما فيCه علCى جميCع أھCل كان فقيًھا عالًما، «: قال ابن بشكوال فيه

علCCCم الفCCCرائض فCCCى عصCCCره، عارًفCCCا بCCCالفتوى، بصCCCيًرا بCCCأقوال أئمCCCة المالكيCCCة، نافCCCًذا 
العلم، والبراعة والفھCم، مCع الCدين والفضCل، والوقCار فى وا.صول، من أھل الرياسة 
ل .وائC» المقCدمات«الصالح، ومCن تصCانيفه كتCاب ى والحلم، والسمت الحسن، والھد

، »المستخرجة ِمCن التوجيCه والتعليCلفى البيان والتحصيل لما «كتب المدونة، وكتاب 
للطحاوي، سمعنا عليه بعضCھا، » مشكل اlثار«، واختصار »المبسوطة«واختصار 
القضاء بأحسن سيرة وأقوم طريقCة، ثCم اسCتعفى منCه، فCأعفي، ونشCر كتبCه، فى وسار 

لون عليه ويلج Eع ون إأوكان الن(اس ُيعوCر النفCاء، كثيCھل اللقCق، سCليه، وكان حسن الخل
  . )1(»لخاصته جميل العشرة لھم، باًرا بھم

 النصCارىشCأن المعاھCدين ِمCن فCى ومن أشھر فتاوى ابن رشد الجد مCا أفتCاه  -ب
ب�CCCد ا.َْنCCCَدلُس بإبعCCCادھم وتغCCCريبھم لغCCCدرھم بالمسCCCلمين ومسCCCاعدتھم .لفونسCCCو فCCCى 

عشCرين  سCنةالقعCدة ى ذفCى ومات ، جليل سبعين عاًما، عاش ھذا العالم ال)2(المحارب
كCان «: وخمسمائة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم، وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ فقال

  . )3(»أفقه أھل ا.َْنَدلُس، وصن(ف شرح العتبية، فبلغ فيه الغاية
  : الصدفيى الفقيه أبو على الشھيد القاض: ثانًيا

د بن ُسكرةى ھو العالم الفقيه القاض ث الحسين بن ُمَحم( Eالُمَحد .  
   :شيوخه -أ

CCن أبCCج( ى روى عCCروي، وحCCعدون القCCن سCCد بCC إحCCدى  سCCنةالوليCCد البCCاجي، وُمَحم(
CCى أبCCر علCCل مصCCانين، ودخCCى وثمCCحاق الحبCCدإسCCر العبيCCه المستنصCCد منعCCى ال، وق

  . ِمن التحديثى الرافض

                                
  ). 19/502ج(سير أع�م النب�ء، ) 1(
  ). 231(، ص المغربتاريخ ) 2(
  ). 19/502ج(سير أع�م النب�ء ) 3(
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ي، حCذًرا أن أكCون مدسوًسCا علCى غيCر سCؤالى فأول ما فاتحتCه الك�Cم أجCابن: قال
لفًظا، وامتنCع ى من أھل ا.َْنَدلُس أريد الحج، فأجاز لى عليه، حتى بسطته وأعلمُته أن(ن

  مCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن 
  . غير ذلك

Cد بCن الفضCل العبCاداني، وعبCد  رحل للعراق، فسمع بالبصCرة مCن جعفCر بCن ُمَحم(
Cد بCCنى الخطيCCب أبCCا الحسCن علCC: بCCن شCCغبة، وبا.نبCاراالملCك  CCد ا.قطCCع،  بCCن ُمَحم( ُمَحم(
بCCن الحسCCن بCCن ُقCCريش بCCن الحسCCن صCCاحب ابCCن الصCCلت ا.ھCCوازي، اى علCC: وببغCCداد

  . وعاصم بن الحسن ا.ديب، وأبا عبد F الحميدي
CCى أبCCداد علCCه ببغCC)ي، ى وتفقCCر المقدسCCه نصCCن الفقيCCام عCCذ بالشCCي، وأخCCر الشاشCCبك

استوطن ُمرسية، وجلس تسعين بعلم كثير، وأسانيد شاھقة، و سنةفى ورجع إلى ب�ده 
  . ل{سماع بجامعھا

عارًفCا بعللCه ورجالCه، بصCيًرا ، ورحل الن(اس إليه، وكCان عالًمCا بالحCديث وطرقCه
، جيد الضبط، كثيCر الكتابCة، حافًظCا لمصCنفات الحCديث Eبالجرح والتعديل، مليح الخط ،

عيسCى  ىأبC» جCامع«مCع » الصCحيحين«ذاكًرا لمتونھا وأسCانيدھا، وكCان قائًمCا علCى 
نه فأعفي، وأقبCل علCى نشCر العلCم وتأليفCه، مقضاء ُمرِسي(ة، ثم استعفى ى الترمذي، ول

Cج القاض نCا، عCام�ً بعلمCه، حليًمCا متواضCًعا، وخCر( Eيوخهى وكان صالًحا ديCاض شCعي ،
Cه جCالس نحCو أربعCين شCيًخا ِمCن الصCالحين  أنهوذكر  أخذ عن مائة وستين شCيًخا، وأن(

  . منهفى كره على القضاء فوليه، ثم اختفى حتى أعوأن(ه أ، والفض�ء
ر  ، مرسCية با.َْنCَدلُسفCى  سCنةنشCر الكتCاب والفى بن يوسف ى زمن علفى وتصد(

ونفع F به ، وتوافد عليه الط�ب من كل حدب وصوب لينھلوا من علمه الجم الغزير
  . تلك ا.قطارفى المسلمين 
  : وفاته -ب

CCو علCھد أبCدى استشCى الصCع وفى فCCن ربيCين مCCت بقCَدلُس، لسCر ا.َْنCCَدة بثغCة ُقُتْنCCقع
ى على وكان عيش أب، ، وھو ِمن أبناء الستين، وكانت ھذه الوقعة على المسلمينا.ول

  . )1(من كسب بضاعة مع ثقات إخوانه
د الشامخ، والجبل الراسخ، والبحر الزاخر  حبه فى انظر رحمك F إلى ھذا الطو(

بCاط، وحرصCه لطلب العلم ونشره، والد Eاد والرCه للجھCعوة إلى دينه والدفاع عنه، وحب
لقمCCة العCCيش، واHسCCتع�ء علCCى الCCدنيا وزخارفھCCا ى فCCى علCCى أكCCل الح�CCل، والتحCCر

 –وكCCان  ،الكاذبCCة، ويCCا ُتCCَرى كCCم نفCCس أحياھCCا خبCCر استشCCھاد ھCCذا العCCالم الفقيCCه الزاھCCد
 F ق الشعر  –رحمه ود عCن الذى يتذو( ، ويكتبCه لت�ميCذه، د المرسCلينسCيE  سCنةفيه الCذ(

د بن عل   :لنفسهى الصورى منه ما قال أبو عبد F ُمَحم(
  قCCل لمCCن أنكCCر الحCCديث وأضCCحى

 
  عائًبCCCCCCCا أھلCCCCCCCه ومCCCCCCCن يدعيCCCCCCCه 

 
  أبعلCCCCCم تقCCCCCول ھCCCCCذا؟ أيCCCCCن لCCCCCي

 
  أم بجھCCCل فالجھCCCُل ُخلCCCُُق السCCCفيه 

 

                                
  ). 19/378ج(سير أع�م النب�ء ) 1(
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ين EدCCCوا الCCCم حفظCCCذين ھCCCاب الCCCأُيع  
 

  مCCCCCCCCCن الترھCCCCCCCCCات والتمويCCCCCCCCCه؟ 
 

  م ومCCCCCCا قCCCCCCد َرَوْوه وإلCCCCCCى قCCCCCCولھ
 

  )1(راجCCCCCCٌع كCCCCCCل] عCCCCCCالم وفقيCCCCCCه 

 
  : الفقيه أبو بكر بن العربيى القاض :اثالثً 

Cد بCن ى ، ھCو القاضCالمCرابطينعصCر فى من أعظم فقھاء ا.َْنَدلُس  أبCو بكCر ُمَحم(
 F د المعافراعبد   . العلومفى ا�مام الع�مة، المتبحر ، ا.َْنَدلُسي، ا�شبيليى بن ُمَحم(
CCام ولCCـ468د عCCر، 1076/ھCCى مصCCل إلCCم رحCCراءات، ثCCرأ القCCده، وقCCب ببل م وتCCأد(

بلCCد يرحCCل إليCCه حتCCى أتقCCن الفقCCه، ى والشCCام وبغCCداد ومكCCة وكCCان يأخCCذ عCCن علمCCاء أ
فCCى الروايCCة، وأتقCCن مسCCائل الخ�CCف، وتبحCCر فCCى وا.صCCول وقيCCد الحCCديث، واتسCCع 

بعلCم كثيCر، لCم يCأت بCه أحCد ا.دب والشعر، وعاد إلى بلده إشبيلية فى التفسير، وبرع 
ن كانت له رحلة إلى المشرق   . )2(قبله ِمم(

   :مكانته العلمية -أ
ا.صول والفروع، سمع فى إمام «: قال الشيخ صديق حسن خان عن ابن العربي

، والتCزم ا.مCر فى وجلس للوعظ والتفسير، وصن(ف ، ودرس الفقه وا.صول غير فCن�
ذلك بذھاب كتبه وماله؛ فأحسCن الصCبر ى فى أُوذ عن المنكر حتىى بالمعروف والنھ
  . )3(»على ذلك كله

Cه القاضCال عنCاضى قCه، عيCذوا عنCن أخC ى ببلCده فنفCع F بCCه ضCاستق« :وھCو ِمم(
الظCالمين سCورة مرھوبCة، وتCؤثر فCى أھلھا لصرامته، وشدة نفوذ أحكامه، وكانCت لCه 

  . )4(»لى نشر العلم وبثهقضائه أحكام غريبة، ثم صرف عن القضاء، وأقبل عفى عنه 
د المقري علCم ا.ع�Cم، الطCاھر ا.ثCواب، البCاھر «: قال عنه الشيخ أحمد بن ُمَحم(

أنسى ذكاء إياس، وترك التقليد للقياس، وأنتج الفرع ِمن ا.صل، وغدا الذى ا.بواب، 
  . )5(»ا�س�م أمضى ِمن النصلفى 

  : مؤلفاته - ب
مؤلفCات كثيCرة لCم يصCلنا أغلبھCا، وقCد قضCى  ىبكر بCن العربCى أبى ل{مام القاض

Cله ِمCن العلCوم، وصCن(ف فى ا�م�ء والتدريس، وفى  سنةأربعين  رحمCه -بCثE مCا حص(
F-  ىCCافCCددة منھCCون متعCCرآن :فنCCوم القCCديث، و، علCCديث«والحCCرآن والحCCكل القCCمش« ،

اللغCة وأصول الدين، وكتب الزھد، وأصول الفقه، وكتب الفقCه، والجCدال والخ�Cف، و
CCات التCCھر المؤلفCCن أشCCاريخ، وِمCCو والتCCلمون ى والنحCCا المسCCع بھCCن «انتفCCم ِمCCالعواص

فCى القCبس «، »أحكCام القCرآن«، »شرح الترمذيى فى عارضة ا.حوذ«، »القواصم
مسCCائل فCCى ا�نصCCاف «، »المسCCالك علCCى موطCCأ مالCCك«، »شCCرح موطCCأ ابCCن أنCCس

                                
  ). 369(، ص )520- 511(تاريخ ا�س�م للذھبي، وفيات عام ) 1(
  . المقدمةفى لقرآن أحكام ا: انظر ) 2(
  .المصدر السابق نفسه) 3(
  .المصدر السابق نفسه) 4(
  ). 13(العواصم ِمن القواصم، ص : انظر) 5(
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  . )1(»قانون التأويل«، »هأصول الفقفى المحصول «، »أعيان ا.عيان«، »الخ�ف
ب�د ا.َْنَدلُس ينور طCرق الظ�Cم فى  هيصول ويجول بفقھى كان ا�مام ابن العرب

على الشبھات بحججه، ويدمغ البدع المنتشرة بصبره وحلمه ودعوته، ى بعلمه، ويقض
Cاس وتCربيتھم علCى  سنةنشر الكتاب والفى  المرابطين دولةوكان من أعمدة  وتفقيCه الن(

  . ا�س�م وأخ�ق ا�يمان ودرجات ا�حسان مبادئ
لھا    : كتبه وانتفع بھا ط�ب العلم من بعده منھافى وله فوائد علمية سج(

مCا مCن رجCل يطلCب الحCديث إH كCان علCى وجھCه  :قCال علمCاء الحCديث: قوله -1
��� ¡��e7 �B -= 0�40 ¡] ����4« :×نضرة، لقوله  �_-+�� �_����..« .  

  . Hبد بفضل F تعالى من نيل بركته، لحملة علمه× دعاء منه وھذا : قال
ھـ وكنCت أشCرب مCن مCاء زمCزم كثيCًرا، 489 سنةفى كنت بمكة : ومنه قوله -2

Cل F تحCان، ففCم وا�يمCت العلCان، فنويCم وا�يمCت العلCربته نويCه ى وكل(ما شCى ببركتCف
ره لالذى المقدار  شربته لھما حتى ى مل، ويا ليتنِمن العلم، ونسيت أن أشرب للعى يس(
  . )2(للعلم أكثر منه للعملى فيھما، ولم يقدر فكان صفوى يفتح F ل
  : وفاته

فCى ھCـ، ودفCن 543 سنة ا.ولربيع فى » فاس«قرب مدينة » بمغلية«أتاه أجله 
  . )3(فاس خارج باب المحروف على مسيرة يوم من فاس غرًبا منھا

  : الفقيه عياضى القاض :رابًعا
CCو القاضCCى ى ھCCن موسCCرو بCCن عمCCاض بCCن عيCCى بCCن موسCCاض بCCل عيCCو الفضCCأب

الحCديث وعلومCه والنحCو واللغCة وك�Cم العCرب فCى السبتي، كان إمCام وقتCه ى اليحصب
وتتلمCذ  ،ھCـ476عCام فCى سCبتة فى وصنف التصانيف المفيدة، ولد  ،وأيامھم وأنسابھم

، والخطيCب أبCو القاسCم أبCو عبCد F بCن عيسCى،ى القاضC: على شيوخھا ومن أشھرھم
والفقيه إسحاق بن الفاسCي، وإبCراھيم بCن جعفCر اللCواتي، وإبCراھيم بCن أحمCد القيسCي، 

  . )4(وغيرھم الكثيرى وأبو بكر القاسم بن عبد الرحمن الكوم
  : سرحلته إلى ا.ندل -أ

ھCـ، 507 سنةى ا.ولى كان خروجه لjَْنَدلُس من بيته يوم الث�ثاء منتصف جماد
فCى ره إذ ذاك واحCًدا وث�ثCين عاًمCا، وِمCن أشCھر شCيوخه الCذين تتلمCذ علCيھم وكان عم

CCد المشCCھور بCCابن عتCCاب القرطبCCي CCد عبCCد الCCرحمن بCCن ُمَحم( ى وقاضCC، قرطبCCة أبCCو ُمَحم(
  الجماعCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCة أبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو 
عبد F بن الحاج، والفقيCه أبCو جعفCر بCن رزق، وأبCو مCروان عبCد الملCك بCن سCراج، 

د عبCد F بCن أحمCد بCن سCعيد ا.َْنَدلُسCوأبو الوليد بن رشد الجد،  ى ا�شCبيلى وأبو ُمَحم(
  . الصدفي يوأبو عل

                                
  . كتاب العواصم ِمن القواصمفى ترجمته : انظر) 1(
  ). 16(العواصم ِمن القواصم، ص : انظر) 2(
  ). 3/483ج(وفيات ا.عيان ) 3(
  ). 124(كعة، ص شمصطفى ال. وا.ندلس، د المغرب) 4(
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ر للتعليم والتدريس، وُعCين  ل على علوم غزيرة وتصد( القضCاء، ونبCغ فCى وتحص(
عيCاض أكثرھCا ى واشتھر بعلمه وعبادته وعدلCه وجCوده، وكانCت مؤلفCات القاضC، فيه
  . )1(القرآنفى الفقه، ثم فى والطبقات ثم التاريخ فى الحديث الشريف، ُثم( فى 

  : مؤلفاته -ب
السCيرة النبويCة والعقيCدة فCى ، موضCوعه »الشفا بتعريف حقوق المصCطفى« -1

  . وا.صول والتفسير والحديث
فى وموضوعه تفسير غريب الحديث » مشارق ا.نوار على صحيح اlثار« -2

فضCCبط  ،»ومسCCلمى البخCCارى صCCحيح«و » موطCCأ مالCCك«: الصCCحاح الث�ثCCة
 . ونب(ه على مواضع ا.وھام والتصحيفات، أسماء الرجال وا.لفاظ

 : ھذا الكتاب قال الشاعرفى و
ت بســـــبتة    المغربومن عجب كون المشارق ب    مشارق أنوار تبد(

  : فأجابه آخر بقوله
  وإH ف� فضل لُترب على ُترب    وما شرف ا.وطان إH رجالھا

لشCCيخه » المعلCCم بفوائCCد كتCCاب مسCCلم«تCCاب ، أكمCCل بCCه ك»ا�كمCCال«كتCCاب   -3
ث المتوى الفقيه المالكى المازر Eھـ536 سنةفى الُمَحد . 

 . شرح مشكل الحديثفى وھو » منھاج العوارف إلى روح المعارف«كتاب  -4
مصCCطلح فCCى » ا�لمCCاع إلCCى معرفCCة أصCCول الروايCCة وتقييCCد السCCماع«كتCCاب  -5

 . الحديث
 . »زرع ِمن الفوائدحديث أم فى بغية الرائد فيما «كتاب  -6
ھCذه فCى الفقCه وجمCع فCى » التنبيھات المستنبطة على الكتب المدونة«كتاب   -7

 . الكتاب فوائد وغرائب
 . العقيدةفى » ا�ع�م بحدود قواعد ا�س�م«كتاب  -8
 . على خمسين خطبة من خطب الجمعى يحتو» الخطب«كتاب  -9
 . التاريخ والطبقاتفى » جامع التاريخ«كتاب  -10
 . وھو مسودة» يخ سبتةتار«كتاب  -11
 . »معرفة أع�م مذھب ا�مام مالكفى ترتيب المدارك وتقريب المسالك « -12
 . وذكر فيه شيوخه وترجم لھم »الغنية« -13
 . »المقاصد الحسان فيما يلزم ا�نسان« -14
وغيرھCCCا ِمCCCن  ،ا.دب وا�نشCCCاءفCCCى ، »غنيCCCة الكتCCCاب وبغيCCCة الطالCCCب« -15

 . ه وس�مة منھجهتدل على سمو منزلتى المخطوطات والكتب الت
القضCاء والفقCه والحCديث واللغCة  :أمCور ِعCِدَ◌ة منھCافCى عياض ى لقد برع القاض

                                
  ). 136- 125(ص مصدر السابق، ال )1(
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ولCه موھبCة رائعCة تCدل علCى قدرتCه علCى نظCم الشCعر، ، وا.دب، وكان شاعًرا مجيCًدا
ع قرطبة ى عياض ِمن القصائد تلك التى ومن أروع ما قاله القاض Eفى أنشدھا وھو يود

دْت لCه ص�Cت بأھلھCا ومCودة بعد أن ت، ھـ508عام  لق(ى العلم فيھا من شيوخھا، وتوط(
  : وصداقة وأخوة أكيدة، فقال مودًعا المدينة ا.َْنَدلُسية ذات التاريخ العريق

دتى أقCCCول وقCCCد جCCCد( ارتحCCCال   وغCCCر(
  

CCCCت للفCCCCراق ركCCCCائبيى ُحCCCCدات    َوُزم(
 

  يتCوقد غمضت من كثCرة الCدمع مقل
 

  وصCCCارت ھCCCواء مCCCن فCCCؤاد ترائبCCCي 
 

  ولCCCCCCCم تبCCCCCCCَق إH وقفCCCCCCCة يسCCCCCCCتحثھا
  

 CCCCCCCبى وداعCCCCCCCللحبائ H ابCCCCCCCحبjل  
  

CCCCىرع �CCCCة الُعCCCCا بقرطبCCCCجيراًن F  
  

  وسCCCCقى رُباھCCCCا بالعھCCCCاد السCCCCواكب 
 

CCCCCCا زماًنCCCCCCا بيCCCCCCنھم قCCCCCCد ألفتCCCCCCه   وحي(
  

CCCCا ُمسCCCCت�ن الجوانCCCCب    طليCCCCق الُمحي(
 

  أإخواننCCCCCCCا بCCCCCCCا@ فيھCCCCCCCا تCCCCCCCذاكروا 
  

  معھCCCCCاد جCCCCCار أو مCCCCCودة صCCCCCاحب 
 

  واحتفCCCائھم غCCCدوُت بھCCCم مCCCن بCCCرھم
  

  )1(وبCCCين أقCCCاربيى أھلCCCى فCCCى كCCCأن 

 
مكانCة ى ليلCة جمعCت مCن أصCحابه كCل ذ اوصف فيھى ومن أشعاره ا�خوانية الت

  : وفضل وجاه

  َسCCCCCCCCCCCCCَمَح الزمCCCCCCCCCCCCCاُن بليلCCCCCCCCCCCCCٍة 
 

  السCCCCCCCCCCرورْ  غCCCCCCCCCCراَء جامعCCCCCCCCCCة 
  

  أجنCCCCCCCCCCCCCْت أكCCCCCCCCCCCCCف] ُجناِتھCCCCCCCCCCCCCا
  

  والحبCCCCCCCCCورى َقطCCCCCCCCCَف ا.مCCCCCCCCCان 
 

  مCCCCCCCCا فCCCCCCCCض( طCCCCCCCCيُن ختامھCCCCCCCCا
 

  فيمCCCCCCCCCا تقCCCCCCCCCدم مCCCCCCCCCن دھCCCCCCCCCور 
 

  دارت علCCCCCCCCى فلCCCCCCCCك السCCCCCCCCCعود
 

  بمثCCCCCCCCCCCCCل أشCCCCCCCCCCCCCباه البCCCCCCCCCCCCCدور 
 

  مCCCCCCCCCCCا إن تCCCCCCCCCCCرى إH أميCCCCCCCCCCCًرا
  

  حCCCCCCCCCاز إرًثCCCCCCCCCا عCCCCCCCCCن أميCCCCCCCCCر 
 

  َتخCCCCCCCCCCCCُذوا القلCCCCCCCCCCCCوب أسCCCCCCCCCCCCرة
 

  وَثCCCCCَوْوا بھCCCCCا عCCCCCوض السCCCCCرير 
 

  فعلCCCCCCCCCCCCيھم وقCCCCCCCCCCCCف الع�CCCCCCCCCCCCُء 
 

  )2(وإن ُتCCCCCCCCCCدوِوِ◌لَت ا.مCCCCCCCCCCور 

 
CCر علCCتم( ا.ميCCد اھCCى لقCCف بالقاضCCن يوسCCابى بCCان شCCا كCCاض لمCCاؤه عيCCر ذكCCا وظھ

CCه وانتشCCيته، فأكرمتCCةر صCCرابطين دولCCيل ، المCCن التحصCCد ِمCCواء للمزيCCه ا.جCCأت لCCوھي
  . الدينفى والتفقه 

                                
  ). 146-139(كعة، ص شمصطفى ال. وا.ندلس، د المغرب )1(
  ). 149( المصدر السابق، ص )2(
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عياض H يحب كثرة ا.سفار واHرتحال، وي�حظ المتتبCع لسCيرته ى وكان القاض
كCان قليCل اHرتحCال بالقيCاس إلCى معاصCريه وأترابCه ِمCن العلمCاء والفقھCاء  أنهوحياته 

ثين، وكانت  Eه فى له نظرية عجيبة والُمَحدCه نظمCراره وعيوبCان أضCفر وبيCى ذم السCف
ذم فCى ذكرھCا ى نظرته المتفردة وإليك ا.بيات التفى الشعر، وخالفه كثير ِمن العلماء 

  : السفر

CCد عCCن ا.سCCفار إن كنCCت طالًبCCا   تقع(
  

  ا.سCCCCCفار سCCCCCبُع عوائCCCCCقفCCCCCى نجCCCCCاًة ف 
  

  تشCCCCCCCوُف إخCCCCCCCواٍن وفقCCCCCCCُد أحبCCCCCCCةٍ 
 

  الفنCCCادقى وأعظمھCCCا يCCCا صCCCاح ُسCCCكن 
 

  وكثCCCCCCرةُ إيحCCCCCCاٍش وقلCCCCCCُة مCCCCCCؤنسٍ 
 

  وتبCCCCCCCذيُر أمCCCCCCCواٍل وخيفCCCCCCCُة سCCCCCCCارق 
 

  فقCCCCد كCCCCان ذا دھCCCCًرا تقCCCCادم عھCCCCده
 

  وأعقبCCCCCCCه دھCCCCCCCر شCCCCCCCديُد المضCCCCCCCايق 
 

  والس�CCCCم كمCCCCا بCCCCداى فھCCCCذه مقCCCCال
 

ب ف  Eائقفى وجرCُم الحقCب علC1(التجري(  

 
إH  ،فيھCا –رحمCه F  –عيCاض ى ا.سفار أخCالف القاضCفى وھذه فلسفة غريبة 

ن مآربCه عليCه أن ى أسCفاره العلميCة أو التجاريCة عنCدما يقضCفCى ا�نسCان إن أقCول ى أن(
حتى يحقق أھدافه ويرجع إلى وطنه وقومه غانًما سالًما مفيًدا .ھله  ،ينتقل إلى غيرھا

  : رحمه Fى ا.سفار فوائد فقال الشافعفى وقد ذكر العلماء ، وشعبه

  لCىطلب العفى ب عن ا.وطان تغر( 
 

  ا.سCCفار خمCCُس فوائCCدفCCى وسCCافر ف 
  

  تفCCCCCCرج ھCCCCCCCمE واكتسCCCCCCCاُب معيشCCCCCCCةٍ 
 

  )2(وعلCCCCCٌم وآداب وصCCCCCحبُة ماجCCCCCدٍ  
 

  : اHغتراب أيًضاى فى وقال ا�مام الشافع

  أدِب ى َعقCCCِل وذى المقCCCام لCCCذفCCCى مCCCا 
 

  مCCن راحCCٍة َفCCَدِع ا.وطCCان واغتCCربِ  
  

  سCCCCCافر تجCCCCCد عوًضCCCCCا عمCCCCCن تفارقCCCCCه
 

  النصCبفCى وانصب فإن لذيَد العيش  
  

CCCCCإ Eدهى نCCCCCاء يفسCCCCCوف المCCCCCت وقCCCCCرأي  
 

  إن ساح طCاب وإن لCم يجCِر لCم يطCِب  
 

  وا.سُد لوH فراُق ا.رض ما افترسCت
 

  والسھُم لCوH ِفCراُق القCوِس لCم ُيصCب 
 

  الفلCCCك دائمCCCةفCCCى والشCCCمُس لCCCو وقفCCCت 
 

  )3(ھا الن(اس من ُعجCم ومCن عCربلمل(  

 
ن عاصر القاض ى وكCان لCه رأ، أبCو جبCلى يخ يعلCعياض الع�مة الشى وكان ِمم(

                                
  ). 3/131ج(ي، عبد F كنون، المغربالنبوغ : انظر ) 1(
  ). 57(ديوان الشافعي، ص ) 2(
  ). 34(، ص ديوان الشافعي )3(
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  : ھذه ا.بياتفى السفر نظمه فى عياض ى القاضى يخالف رأ

  ا.سCCCفار فائCCCدةفCCCى سCCCافر لتكسCCCب 
  

 CCCCCفرَفCCCCCع السCCCCCى مCCCCCدٍة ُتلقCCCCCُرب( فائ  
  

  وH ُتقCCCCCCم بمكCCCCCCان H ُتصCCCCCCيُب بCCCCCCه
 

  نصًحا ولو كنت بين الظCل والشCجر 
 

  كلCCCCيم F أعCCCCوزهُ » موسCCCCى«فCCCCإن 
 

CCَبُه     )1(ة الخضCCرصCCحبفCCى علCCم تكس(

 
ا.شCواق مCا نظمCه مCن أبيCات واصCًفا فيھCا شCوقه وحنينCه لزيCارة فCى  هومن شعر

  : المدينة المنورة فقال
CCCCلين وَمCCCCر المرسCCCCا دار خيCCCCهيCCCCن ب  

 
  ا.نCCCCCCام وُخCCCCCCص( باlيCCCCCCاتِ ى ھCCCCCCد 

  
  .جلCCCCCCك لوعCCCCCCة وصCCCCCCابةى عنCCCCCCد
 

  وتشCCCCCCCCCCوٌق متوقCCCCCCCCCCُد الجمCCCCCCCCCCرات 
 

  وعلCCCCي( عھCCCCٌد إن مjCCCCت محCCCCاجري
  

  والعرصCCCCاتمCCCCن تلكCCCCم الجCCCCدران  
 

  بينھCCCCCCاى .عفCCCCCCرن( مصCCCCCCوَن شCCCCCCيب
  

 CCCCCCش   اتقمCCCCCCن كثCCCCCCرة التقبيCCCCCCل والر(
 

  تھCCCCارزى وا.عCCCCادى لCCCCوH العCCCCواد
 

  )2(أبCCCًدا ولCCCو سCCCعيا علCCCى الوجنCCCات 

 
  مCCCCن جميCCCCل تحيCCCCةى لكCCCCن سCCCCأھد

 
  لقطCCCCCين تلCCCCCك الCCCCCدار والُحُجCCCCCراتِ  

 
  أذكCCCCى ِمCCCCن المسCCCCك المفتCCCCق نفحCCCCةً 

 
  تغشCCCCCCCCCاه باlصCCCCCCCCCال والُبكCCCCCCCCCرات 

 
CCCCCCCCه بزواكCCCCCCCCلواتالى وتخصCCCCCCCCص  

 
  )3(التسCCCCCCCليم والبركCCCCCCCاتى وَنCCCCCCوام 

 
بCCب�د » داي«مدينCCة فCCى ولCCه أبيCCات يصCCف فيھCCا نفسCCه وشCCوقه إلCCى وطنCCه قالھCCا 

ة والستين ِمن العمر، وكان مرغًمCا علCى الخامسوكان قد ناھز  ،ھـ541 سنة المغرب
ِدين دولةزمن فى البقاء فيھا ممنوًعا للرجوع إلى ب�ده  Eالُمَوح .  

CCوأن F مCCيعلCCات التCCذه ا.بيCCى ھCCر علCCزان ى ا أمCCرت ا.حCCى فجCCت فCCي، وألھبCCنفس
ى وذكرتنC ،»الحCدائق«ى ومنطقتC» بنغCازي«ى وھيجت ا.شواق إلى مCدينتى مشاعر
ى طالت مدة غيCابى الذى العزيزة ليبيا ما تملكت دموع الشوق إلى مسقط رأسى بب�د

صCف اlخCر قضCيتھا والن، ب�Cديفى عليه أكثر من أربعة عشر عاًما نصفھا مسجوًنا 
حتسCبھا عنCد أى ھذه العقوبة القاسية التى كلفتنى التى متنق�ً بين البلدان، ولم تكن تھمت

 ًHد نبًيا ورسو   . ×F إH أن رضيت با@ ربا وبا�س�م ديًنا وبُمَحم(
وأنCا أتCرجم حياتCه مسCحة ِمCن ى غربتCه أضCفت علCفCى عياض ى أبيات القاضإن 

                                
  ). 150(ص ، سوا.ندل المغرب) 1(
  . المصدر السابق نفسه )2(
  ). 4/180ج(أزھار الرياض، ) 3(
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وإخCواني، ى ووطنCي، وأحبتCى وإحساًسا بCالحنين إلCى أھلC، سىولوعة ِمن ا.، الحزن
ت به –رحمه F  –ى فقال القاض    :وھو يحاور حمامة مر(

  ى أقمريCCCCCCCة ا.دواح بCCCCCCCا@ طCCCCCCCارحِ 
  

  بCCCCCCالنوح أو بغنCCCCCCCاءى أخCCCCCCا شCCCCCCCج 
  

CCCCCد أرقتنCCCCCةى فقCCCCCديلك رنCCCCCن ھCCCCCم  
  

  ومCCCCن ُبرحCCCCائيى تھCCCيج مCCCCن شCCCCوق 
 

CCCCCCك مثلCCCCCCإننيى لعلCCCCCCاُم فCCCCCCا حمCCCCCCي  
 

  قCCCCد ُبليCCCCَت بCCCCداءِ » بCCCCداي«غريCCCCب  
 

و » داي«فكCCCCCCم مCCCCCCن ف�CCCCCCٍة بCCCCCCين 
  »سCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCبتة«

  وَخCCCCCCرق بعيCCCCCCد الخCCCCCCافقين قCCCCCCواءِ  
 

  تصCCCCCCCفُق فيCCCCCCCه للريCCCCCCCاح خوافCCCCCCCٌق 
 

  زفCCCزةُ الصCCCعداءى كمCCCا ضْعضCCCعتن 
 

  سCCCCCCح] الميCCCCCCاه بأرضCCCCCCھاى يCCCCCCذكرن
 

  دموًعCCCا أريقCCCْت يCCCوم بنCCCُت ورائCCCي 
 

CCCCCى ويعجبنCCCCCاى فCCCCCھلھا وحزنھCCCCCس  
 

  َخمائCCCCCCل أشCCCCCCجاِر تCCCCCCرف ِلرائCCCCCCي 
 

  ق حكمCCCCهُ كCCCCان التفCCCCر] ذى الCCCCلعCCCCل( 
 

CCCا الشCCCمل بعCCCد تنCCCائي    )1(سCCCيجمع من(

 
   :ءعياض والقضا  - ـج

CCع القاضCCَدلُسى رجCCوم ا.َْنCCن علCCا أراد مCCم( مCCد أن أتCCبتة بعCCى سCCاض إلCCان ، عيCCوك
ر  ،)ھـ508(دخوله لمدينته الحبيبة إلى نفسه عام  وفرح أھل سبتة بابنھم البار، وتصد(

الفقه المالكي، وأصبح من أھCل فى تحنه علماء مدينة سبتة للتعليم والتدريس بعد أن ام
ة والث�ثين من عمره أو يزيد قلي�ً، وكانت تلك الثانيفى  حينئذجلس الشورى، وكان م

  . )2(سبتةفى إعداده ليتسنم سدة القضاة الشريفة الرفيعة فى المرحلة سبًبا 
ء، وكCCان ذلCCك عCCام ى القضCCاتCCول التاسCCعة والث�ثCCين مCCن عمCCرهفCCى ولمCCا كCCان عيCCاض 

فسار فيھا أحسن  ،بلده سبتة ستة عشر عاًمافى القضاء ى ھـ، وظل( متربًعا على كرس515
وكان محمود الطريقة مشكور الحالCة، أقCام جميCع الحCدود علCى ضCروبھا واخCت�ف ، سيرة

بلCده آثCاًرا فCى كمCل بھCا جمالCه وتCرك ى جCامع سCبتة التCفCى أنواعھا، وبنى الزيادة الغربية 
  . )3(ودةمحم

عيCاض، كمCا خCافوا مCن ى بعض ا.مراء لم يعجبھم حزم وعدالة القاضن أويبدو 
Cاس لCه، فلCذلك عزمCوا علCى نقلCه إلCى غرناطCة ، كثرة أتباعه وانتشار صيته ومحبة الن(

ى يمCدح القاضCى ولم يذكروا سبًبا مقنًعا، مما جعل الفقيه أبا الحسCن بCن ھCارون المCالق
  : اكرة التاريخأبيات سجلتھا ذفى عياًضا 

CCا وھCCوا عياًضCCنھم وظلمCCُم عCCَُيْحل  
  

  والظلCCCCCCُم بCCCCCCين العCCCCCCالمين قCCCCCCديمُ  
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  اسCمهفCى جعلوا مكاَن الراِء عيًنا 
 

 CCCCCCCى كCCCCCCC   ه معلCCCCCCCوميكتمCCCCCCCوه فإن(
 

  لCCCCوHه مCCCCا فاحCCCCْت بطCCCCائُح سCCCCبتة
  

  )1(والCCروض حCCول فناِئھCCا معCCدوم 

 
CCل القاضCCل ى وانتقCCب( أھCCر فھCCر ا.ميCCث�ً .مCCة ممتCCى غرناطCCاض إلCCة عيCCغرناط

ومطھCر ، ومنCور للقلCوب، لحق فاتح للعقCول إنهHستقباله كما يستقبل الفاتحون، وبا@ 
  . للنفوس بعلمه الغزير، وُخلُقه المتواضع وسيرته العطرة

الن(اس سيرة العدل، ورفع الظلم، وإحقاق الحقوق دون خCوف مCن أميCر فى وسار 
ضCCCت مصCCCالحه للخطCCCر، وH يسCCCتطيع  أو وزيCCر، ونشCCCط وضCCCاق بCCCه ذرًعCCCا َمCCن تعر(

ى غرناطCة عCن عCزل القاضCفCى الحصول عليھا إH بالظلم، وأسفرت مكايCد ا.شCرار 
ورجع إلى بلده ليكون بعيCًدا عCن القضCاء قريًبCا لط�Cب العلCم ، ھـ532عام فى النزيه 
الب�د، واستمر( فى  سنةونشر نور الكتاب وال، وقصده الن(اس وانتفع به العباد، وحلقاته
ى ھCـ دع539CعCام  المCرابطين دولCةأواخCر فى ك الحالة الدعوية سبع سنين، وعلى تل
ة والسCتين مCن عمCره، وكCان شCيًخا جلCي�ً الثالثفى ى قضاء سبتة من جديد، وھو ليتول( 

Cاس لعودتCه، وعالًما عظيًما، وقاضًيا حكيًما وسCار فCيھم سCابق ، وأًبا رحيًما، فابتھج الن(
Cِدين  دولCةعلى يCد  المرابطين دولةى سقطت سيرته، وما مضت شھور قليلة حت Eالُمَوح

  . )2(الجليل إلى خوض الحياة السياسية والحربيةى البدعية فاضطر( القاض
   :معارك السياسة والحرب -د
Cد بCن تCومرت كانCت مCن  دولCةظھور إن  Cِدين علCى يCد المبتCدع الكبيCر ُمَحم( Eالُمَوح
اى ، فطبيعCالمرابطين دولة سقوط أسباب Cِدين،  دولCةضCد  أن يخCوض حرًبCا جCّدً Eالُمَوح
ِدين عبد المؤمن بن علوتول(  Eاستطاع بجيشه أن يحتل مدن ى الذى ى قيادة جيوش الُمَوح

  . اممثل فاس ومراكش وغيرھ المغرب
CCاض ى ورأى القاضCCد ن أعيCCايع عبCCا أن يبCCبتة وأھلھCCة سCCا لمدينCCلحة العليCCالمص

وقبCل ، جنيCب المدينCة ِمCن الCدمار الشCاملالمؤمن حفاًظا على ا.عراض وا.مCوال، وت
CCد بCCن ھCCود بثورتCCه علCCى  CCِدين تلCCك البيعCCة اHضCCطرارية، ومCCا أن قCCام ُمَحم( Eر الُمَوحCCأمي

ِدين حتى استجاب أھل سبتة لذلك بزعامة القاض Eل ى الُمَوحCبتيون بقتCعياض، وقام الس
CCار القاضCCحابه، وسCCِدين وأصCC Eل الُمَوحCCى ى عامCCاض إلCCىعيCCيحي CCن علCCوى بCCفى المس

وطلCب منCه ، المرابطينقرطبة وبايعه، وكان متمسًكا بدعوة فى المعروف بابن غانية 
وأصCبحت بCذلك  ،ىبكCر الصCحراوى بCن أبC يحيىأن ُيعيEن والًيا على سبتة فبعث معه 

ِدين دولةمدينة سبتة خارجة عن  Eالمرابطينوعادت إلى حكم ، الُمَوح .  
 Hتطاعتإن إCِدين اس Eا جيوش الُمَوحCبتة وأھلھCة سCاع مدينCة  ،إخضCادوا البيعCوأع

ِدين الذين قبلوا ذلك Eى ى واشترطوا إبعاد القاض، من جديد للُمَوحCه إلCن مدينتCعياض ع
Hتعالى ،مراكش، وقيل تد F إلى أن توفاه .  

محاربتCه فCى عياض كان منسجًما مع عقيدتCه وعلمCه ودعوتCه ى موقف القاضإن 
CCِدين الCCذين اعتقCCد EومرتللُمَوحCCن تCCد بCC وغيCCر ذلCCك ِمCCن العقائCCد  ،وا عصCCمة إمCCامھم ُمَحم(
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ِدينى البدعية الت Eتعالى عند ك�منا عن الُمَوح F لھا بإذن Eسنفص .  
آنذاك على  سنةوحسب، ولكن(ه فقيه أھل ال سنةعياض ليس من أھل الى القاضإن 

Cومرت، وينبغCن تCوة ابCتخل]ص  ىا�ط�ق، وھو كذلك يرى وجوب الوقوف أمام دعCال
منھا حتى حانت أول فرصة، وإن يكن قد بايع فالبيعة آنذاك كانت حفاًظا على س�Cمة 
Cِدين  Eلطان الُمَوحCى سCدن علCض المCروج بعCة بخCت الفرصCحH دCا وقCا، أمCبلدته وأھلھ

السCفن؛ فCإن ى القائم على بدعة ا�مامة المعصومة، أما وقد جCرت الCريح بمCا H تشCتھ
  . ذلكفى ثم المبايعة وله حكم المضطرE ِمن العقل اHستس�م 

ِدين عبد المؤمن كان على مقدرة عجيبة ِمن الدھاء والمكCر، ولCذلك إن و Eسلطان الُمَوح
مCCراكش، فCCى وHئھCCم لCCه فCCى لمصCCلحة دولتCCه أن يضCCع الفقھCCاء والعلمCCاء الCCذين يشCCك ى رأ

 دولCCةت المCCدن أخCCرى ليخCCدموا مخططCCافCCى ومCCنعھم ِمCCن العCCودة إلCCى ب�دھCCم، أو يضCCعھم 
  . )1(الناشئة
  :عياضى وفاة القاض -ھـ 
 )2(،مCراكشفCى ھCـ ودفCن 544عام فى منفاه بعيًدا عن وطنه فى رحمه F فى تو

مه ل{س�م   . فعليه ِمن F الرحمة والمغفرة والرضوان على ما قد(
وانتفCع ، المCرابطين دولCةفCى ھؤHء بعض العلماء الذين كان لھم سبق ومكانCة 

Cاس  علCCوم الفقCCه فCى كمCا بCCرز ، بعلمھCCم وفقھھCم، ترجمCCت لھCم ترجمCCة متواضCCعةالن(
ثين  Eن  :منھم المرابطين دولةعصر فى والحديث كثير ِمن العلماء والُمَحدCو الحسCأب  

Cى علCابن أبCروف بCCرحمن المعCد الCن عبCر ى بCه مختصCCون ولCى حقCه فCCول الفقCأص
Cد عبCد F بCن ومCنھم أبCو مُ ، »أصول المستصCفىفى بالمقتضب ا.شفى «سماه  َحم(
بن عبد F بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمCي، ويعCرف بالرشCاطي، وكانCت ى عل

اقتبCاس ا.نCوار، «له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ، وله كتاب سCماه 
، ومنھم أيًضا أبو عبد F بن »أنساب الصحابة ورواة اlثارفى والتماس ا.زھار 
د بن حسين  د ا.نصاري، وأبCو جعفCر أحمCد بCن عبCد الصCمد ُمَحم( بن أحمد بن ُمَحم(

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن أبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCى ب  
CCد الخزرجCCي، وقCCد أعب آفCCاق «سCCماه × أحكCCام الرسCCول فCCى كتاًبCCا  لCCفيCCدة بCCن ُمَحم(

مقCاطع الصCلبان ومراتCع ريCاض «، وكتاًبCا آخCر سCماه »الشموس وأع�ق النفCوس
CCد عبCCد الحCCق بCCن غالCCب بCCن عبCCد »أھCCل ا�يمCCان الCCرحمن بCCن عطيCCة ، وأبCCو ُمَحم(

ى عصCر علCفCى وكCذلك بCرز ، »التفسيرفى بالوجيز «وله كتاب ُيسمى ى المحارب
CCد بCCن حسCCين بCCن أحمCCد : بCCن يوسCCف ِمCCن الفقھCCاء وعلمCCاء الحCCديث أبCCو عبCCد F ُمَحم(

Cد بCن أحمCد بCن سCعيد ى المعروف بابن أبى ا.نصار أحد عشر، وأبو عبCد F ُمَحم(
وليCCد يوسCف بCCن عبCد العزيCCز بCن يوسCCف بCن عمCCر بCن يربCCوع بCن سCCليمان، وأبCو ال

 F دCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCو عبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCدباغ، وأبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCابن الCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCروف بCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCالمع  
CCراھيم التجيبCCن إبCCف بCCن خلCCد بCCن أحمCCد بCC   ى المعCCروف بCCابن الحCCاج قاضCCى ُمَحم(

  . الجماعة بقرطبة
* * *  
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   الرابع المبحث
  المرابطينزمن فى علوم اللغة 

ِمCن العلمCاء المبCرزين  بن يوسCف عCدد كبيCرى عصر علفى علوم اللغة فى ونبغ 
د: النحو وعلوم اللغة نذكر منھمفى  Cد بCن السCيEد البطليوسC، أبا ُمَحم( ى عبCد F بCن ُمَحم(
النحو وعلوم اللغة، وكCان فى علمه عالًما متبحًرا فى ھـ، وكان حجة 521ت ى النحو

ب شCرح أدفCى اHقتضCاب «ون عليCه، ومCن تواليفCه كتCاب أالن(اس يجتمعون إليه ويقCر
فCى وكتCاب آخCر ، »ا.مCةالموجبCة HخCت�ف  سبابا.التنبيه على «وكتاب ، »الكتاب

أ   : قوله ذلك كان شاعًرا مطبوًعا فمن نظمه با�ضافة إلى، شرح الموط(

CCCCم حCCCCو العلCCCCه يأخCCCCد موتCCCCد بعCCCCخال  
  

  وأوصCCCCاله تحCCCCت التCCCCراب رمCCCCيم  
 

  وذو جھل ميت وھو ماٍش على الثرى
 

  يظCCCCن ِمCCCCن ا.حيCCCCاء وھCCCCو عCCCCديم 
 

بCن ى بCن يوسCف، أبCو الحسCن علCى عصCر علCفCى ومن أئمة اللغويين وأع�مھCم 
النحوي، وقد كان من أھل المعرفة بCاlداب واللغCة، متقCدًما ى أحمد بن خلف ا.نصار

Cد بCن أحمCد بCن عبCد F فى  Cد بCن أحمCد بCن عبCد F بCن ُمَحم( علم القراءات، وأبCو ُمَحم(
النحو، وأبو العب(اس أحمد بCن فى عالًما متبحًرا  المعروف بابن اللجاش، وكانى النحو

نظم القرطين «ومن تواليفه  ،ھـ555ت ى بن عبد F المعروف بالتدميراعبد الجليل 
علCى ى .بC» النCوادر«للمبCرد و » الكامCل«وجمع فيه أشعار » وضم أشعار السقطين
لفصCيح لثعلCب، وله شرح على كتCاب ا» العربيةفى التوطئة «البغدادي، كما له كتاب 

الفوائCد «، وكتCاب »شCفاء الصCدور«كتCاب سCماه ى شرح أبيات جمل الزجCاجفى وله 
، ومنھم أبو العب(اس أحمد بن عبد العزيز بن ھشام بن غزوان الفري، وكCان »والفرائد

قCCراءة نCCافع فCCى ولCCه أرجCCوزة مزدوجCCة ، مCCن أھCCل المعرفCCة بCCالنحو واللغCCة والعCCروض
فوائCCCد ا�فصCCCاح عCCCن شCCCواھد «ومCCCن تواليفCCCه كتCCCاب قCCCراءة ابCCCن كثيCCCر، فCCCى وثانيCCCة 
  )1(»ا�يضاح

* * *  
  

  الخامس المبحث
  المرابطينعصر فى  جغرافياعلوم التاريخ وال

  

عدد كبير من أع�م الرواية والكتابة التاريخية  المرابطينعصر فى ظھر 
ى الغرنCCاطى بCCن يوسCCف ا.نصCCار يحيCCىأبCCو زكريCCا بCCن  :مقCCدمتھمفCCى نCCذكر 

الب�غCة فCى بCن يوسCف ى كان من أع�م عصر عل ،ىالصيرفالمعروف بابن 
بن يوسف أيام أن ى وا.دب والتاريخ، كتب بغرناطة عن ا.مير تاشفين بن عل

كتاًبCا ى مرابطCالعصر الفى تاريخ ا.َْنَدلُس فى كان والًيا على ا.َْنَدلُس، وأل(ف 
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آخCCCر سCCCماه ، وكتاًبCCCا »يCCCةمرابطال دولCCCةتCCCاريخ الفCCCى ا.نCCCوار الجليCCCة «سCCCماه 
وھما مؤلفان لم يص� إلينCا مCع ا.سCف،  ،»قصص ا.نباء وسياسة الرؤساء«

ى سCCوى شCCذور نقلھCCا المتCCأخرون مثCCل ابCCن ا.ولCCولCCم يصCCل إلينCCا مCCن مؤلفاتCCه 
 سCCCCنةالخطيCCCCب خاصCCCCة روايتCCCCه عCCCCن غCCCCزوة ألفونسCCCCو المحCCCCارب لjَْنCCCCَدلُس 

ھنCاك ھـ، و570 سنةفى بغرناطة فى ابن الصيرفى م، وقد تو1125/ھـ519
CCCن علCCCو الحسCCCا أبCCCنترينى أيًضCCCام الشCCCن بسCCCـ542ت(ى بCCCاب  )ھCCCاحب كتCCCص

وھCذا الكتCاب موسCوعة أدبيCة تاريخيCة ، »محاسن أھCل الجزيCرةفى الذخيرة «
، وأبCو عبCد F الحادي عشر المي�دي /ىالھجر الخامسيتضمن تراث القرن 

د بن خلف بن الحسن بن إسCماعيل الصCدفي، ويعCرف بCابن علقمCة وھCو ، ُمَحم(
اه  ولCCه كتCCاب بلنسCCيةمCCن أھCCل مدينCCة  » الملCCم الفCCادحفCCى البيCCان الواضCCح «سCCم(

بCن ام، وأبو طالب عبد الجبCار عبCد F 1114/ھـ509ابن علقمة عام فى وتو
، وأبCو »عيCون ا�مامCة ونCواظر السياسCة«أحمد بن أصبغ، وله كتCاب يسCمى 
د بن أحمد بن عامر البلو فCى ، وقد أل(ف كتاًبا المعروف بالسالميى عامر ُمَحم(

د القيس»درر الق�ئد وغرر الفوائد«التاريخ سماه  ى ، وأبو نصر الفتح بن ُمَحم(
فCى ق�ئد العقيان «ا�شبيلي، والمعروف بالفتح بن خاقان، ومن تواليفه كتاب 

رواية «وكتاب  ،»مطمع ا.نفس ومسرح التأنس«، وكتاب »محاسن ا.عيان
أبCو القاسCم خلCف بCن عبCد الملCك ويعCرف بCابن و ،»المحاسن وغايCة المحاسCن
، وأشCھر تواليفCه المCرابطينعصCر فCى  المCؤرخينبشكوال، وكCان مCن أع�Cم 

تCاريخ ى فCى جعلCه تتمCة لكتCاب ابCن الفرضCالذى ، »بالصلة«كتابه المعروف 
اثنCى فCى » الغCوامض والمبھمCات«علماء ا.َْنَدلُس، ومن تواليفCه أيًضCا كتCاب 

فCى » معرفCة العلمCاء ا.فاضCلفCى لمحاسن والفضCائل ا«وكتاب  ،عشر جزًءا
  . ھـ578رمضان فى ابن بشكوال فى وعشرين جزًءا وقد تو واحد
عصCر فCى  المغCربا.َْنCَدلُس وفCى نبغ عCدد مCن كبCار جغرا جغرافيةمجال الفى و

Cد ا�دريسCي :نذكر منھم المرابطين نزھCة «صCاحب كتCاب ، الشريف أبو عبد F ُمَحم(
انِ ى ، وقد أل(ف ا�دريس»اختراق اlفاقفى المشتاق  صاحب صCقلية، ولCذا ى لرجار الث(

  . العربية باسم الرجاري جغرافيةكتب الفى ُيعرف ھذا الكتاب 
صاحب ى عبد F بن إبراھيم بن وزمر الحجار المرابطينعصر ى ومن جغرافي

تCCابھم ، وقCCد اتخCCذ بنCCو سCCعيد كتابCCه أساًسCCا لك»المغCCربغرائCCب فCCى المسCCھب «كتCCاب 
  . )1(»المغربحلى فى  المغرب«المعروف باسم 

 * * *
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  السادس المبحث
  المرابطينعصر فى علوم الطب 

تقCCدًما يشCھد لCCه  المCرابطينعصCر فCCى تقCدمت العلCوم الطبيCCة والصCيدHنية 
، وأشCھرھا ابCن المغCربحضCارة ا.َْنCَدلُس وفCى تألقCت ى ا.سماء وا.ع�م الت

ن تركCوا بصCماتھم ى زھر وھو اسم طبيب أَْنَدلُس من أعظم أطباء ا�س�م، ِمم(
تاريخ الحضارة ا�نسانية جمعاء، وينتسب أبو مروان عبد الملCك فى واضحة 

ة يCCCعيميCCCدان الطCCCب والعلCCCوم الطبفCCCى بCCCن زھCCCر إلCCCى أسCCCرة أَْنَدلُسCCCية لمعCCCت 
CCد بCCن  ،والكيميائيCة عميCCدھا ا.كبCر ھCCو أبCو مCCروان عبCCد الملCك ابCCن الفقيCه ُمَحم(
د بCن مCروان مCن مCا�شبيلي، وكان والده الفقيه محى بن ا.زھر ا.يادمروان 

فCى إشبيلية، وقد رحCل أبCو مCروان فى علم الحديث فى جلة الفقھاء المتميزين 
علمCCاء ى القيCCروان ومصCCر، وتتلمCCذ علٮأيCCدفCCى شCCبابه إلCCى المشCCرق وسCCمع 

، فيھاالطب، ورجع إلى ا.َْنَدلُس، وأصبح من أشھر علماء الطب فى المشرق 
تبCوأ مكانCCة الCذى علCم الطCCب ابنCه أبCو الع�Cء فCى إشCبيلية، وورثCه فى فCى وتCو

ا.دويCCة «وكتابCCه » الخCCواص«، ومCCن تواليفCCه المCCرابطين دولCCةفCCى عظيمCCة 
الCرد علCى ابCن رضCوان فCى » ا�يضاح بشواھد اHفتضاح«وكتاب » المفردة

اب ، وكتCC»الطCCب«كتCCاب المCCدخل إلCCى فCCى فيمCCا رده علCCى حنCCين بCCن إسCCحاق 
أبCو فى تركيCب ا.دويCة، وتCوفCى ومقالCة » الطCرر«كتاب و، »النكت الطبية«

بن ى شبيلية ودفن بھا، وأمر ا.مير علإمل إلى وحُ ، ھـ525قرطبة فى الع�ء 
وورث ابنه أبو مروان من ، ھـ526يوسف بجمع كتبه ونسخھا، وتم ذلك عام 

زمانه َمن يماثله  فىھذا المجال، ولم يكن فى والده صناعة علوم الطب، ونبغ 
ى ، فقCد صCنف لjميCر أبCالمCرابطينوة لCدى ا.مCراء حظCأو ينافسه، وكCان لCه 

ص�CCح فCCى اHقتصCCاد «إسCCحاق إبCCراھيم بCCن يوسCCف بCCن تاشCCفين كتاًبCCا سCCماه 
وقCد ألفCه » المداواة والتدبيرفى التيسير «، ومن تواليفه أيًضا كتاب »ا.جساد
CCاب ى القاضCCذا الكتCCد وھCCن رشCCد بCCو الوليCCب أبCCع الطCCم مراجCCن أعظCCد مCCى ُيعCCف

علCCل الكلCCى، فCCى ، ومقالCCة »يCCةذا.غ«العصCCور الوسCCطى، ولCCه أيًضCCا كتCCاب 
فCCى ھCCـ 557عCCام فCCى ھCCذا العCCالم فى البCCرص والبھCCق، وتCCوى علتCCفCCى ورسCCالة 
  . إشبيلية

Cد بCن أحمCد : بن يوسفى عصر علفى ومن ا.طباء الذين برعوا  أبو عCامر ُمَحم(
بCCن عبCCد ى بCCو الحسCCن علCCأو ،»الشCCفا«طCCب كتCCاب سCCماه الفCCى بCCن عCCامر البلCCوي، ولCCه 
  . وغيرھمى الرحمن بن سعيد السعد

بالطب وجود منصب يعرف بCرئيس الصCناعة  المرابطين دولةومما يؤكد اھتمام 
وھو منصب ھام يقابل ما نطلق عليCه اليCوم اسCم وزيCر الصCحة، إذ كCان فيمCا  ،الطبية

ومCCا يتعلCCق بھCCا ِمCCن ا.َدوَيCCة ، الطCCبصCCناعة فCCى أمCCام ا.ميCCر  ا.وليبCCدو المسCCئول 
  . )1(والعقاقير
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  السابع المبحث
  المرابطين دولة سقوط أسباب

  

Cام فCى  سظھور روح الدعة واHنغما -1 ات والشCھوات عنCد ُحك(  المCرابطينالملCذ(
تأثير H ى بن يوسف، وكان للمجتمع ا.َْنَدلُسى أواخر عصر علفى وأمرائھم 
الCCذين اسCCتجابوا لنCCCزوات  المCCرابطين دولCCةاء وحكCCام قCCادة وأمCCرفCCى ينكCCر 

�   1:الحيCاة الCدنيا، فتحق(Cق قCول F تعCالىفى شھواتھم وانغمسوا �+����7 0���0 -�V!9�$
      -%P4�.��; ��_��7��:4�.��� >]�������- ���B�	�
�� :<��&�� ���B	� -�>��2�N�� ��B	����6�4 ��7���4�0 (f�����T �q
�B37C 

  . )1( ]16:ا�سراء[
F د قطب رحمهEى والمترفون «: يقول سيCاعمين فCراء النCة الكبCم طبقCة ھC كCلE أم(

الCCذين يجCCدون المCCال، ويجCCدون الخCCدم، ويجCCدون الراحCCة، فينعمCCون بالدعCCة والراحCCة، 
الفسCCق والمجانCCة وتسCCتھتر بCCالقيم فCCى وبالسCCيادة حتCCى تترھCCل نفوسCCھم وتأسCCن، وترتCCع 

ا.رض والحرمات، وھCم إذا لCم يجCدوا َمCْن َيْضCِرُب  فىوالمقدسات والكرامات، وتلغ 
وأشCCCاعوھا،  ا.مCCCةفCCCى ا.رض فسCCCاًدا، ونشCCCروا الفاحشCCCة فCCCى علCCCى أيCCCديھم عCCCاثوا 

CCا التCCيم العليCCوا القCCل ى وأرخصCCم( تتحلCCن َثCCا، ومCCا ولھCCبھ Hعوب إCCيش الشCCتع HةCCا.م 
  . »..فحتھاصى بقائھا فتھلك وتطو أسبابوتسترخي، وتفقد حيويتھا وعناصر قوتھا و

فCCى وأسCCرف  ،الشCCھواتفCCى إھ�CCك َمCCن انغمCCس فCCى F ھCCذه  سCCنةواlيCCة تقCCرر 
  . وتحلل ِمن القيم وا.خ�ق وHزم الفسق واHنح�ل والفساد ،الملذات
فCى  المCرابطين دولCةظھور السفور واHخت�ط بCين النسCاء والرجCال، وبCدأت  -2

اتصCCف بCCه الCCذى ھا بCCن يوسCCف تفقCCد ُطھَرھCCا وصCCفاءَ ى ميCCر علCC.آخCر عھCCد ا
 ،المسCلمة تتCذمر مCن ھCذا اHنحCراف والفسCاد الرعيCة، مما جعل ا.ولجيلھم 

د بن تومرت  أظھر نفسه للناس بالزاھCد والن(اسCك الذى وتستجيب لدعوة ُمَحم(
  . عن المنكرى واlمر بالمعروف والناھ

نيًفCا سCبب نزاًعCا عى الCذى انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراث -3
بن يوسف، كما تطلع مجموعCة ِمCن ى على منصب وHية العھد بين أوHد عل
CCر علCCب ا.ميCCى منصCCراء إلCCازعوه ى ا.مCCى ونCCا فCCبب تمزًقCCا سCCلطانه ممCCس

فى ى، وكثرت الجيوب الداخلية ا.ولية وحدتھا مرابطال دولةفقدت الفداخلًيا، 
ا ساھمت مرھفاس وغيفى قرطبة، وفى ، وتفجرت ثورات عنيفة دولةكيان ال
  . يةمرابطال دولةإضعاف الوحدة السياسية وإسقاط ھيبة الفى 

Cاس المCرابطينأصCاب فقھCاء ى الCذى الضيق الفكر -4  ،وحجCرھم علCى أفكCار الن(
ومحاولة إلزامھم بفروع مCذھب ا�مCام مالCك وحCده، وعملCوا علCى منCع بقيCة 

كبيCر ممCا جعلھCم  المذاھب السنية تعصًبا لمذھبھم، وكان لفقھاء المالكية نفوذ
  . يوسعون تعصبھم وتحجرھم الفكري

زمCCن فCCى  المCCرابطينالتعصCCب ا.عمCCى عنCCد فقھCCاء ن أ المCCؤرخينويCCرى بعCCض 
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Cبب اى ا.مير علCان السCف كCن يوسCى  ا.ولبCقوطفCة سCرابطين دولCھم )1(المCد أسCلق ،
تCCذمر الرعايCCا، وإضCCعاف شCCأن فCCى بقسCCط وافCCر  المCCرابطين دولCCةفCCى فقھCCاء المالكيCCة 

ارة، لقد استغل بعض الفقھاء نفوذھم من أجCل جمCع المCال وبنCاء الCدور، وامCت�ك ا�م
إيجCاد ردة فعCل فCى ا.رض، وعاشوا حياة البذخ والرفاھية المفرطة، وكان ذلك سCبًبا 

تلك فى تصوير حال الفقھاء فى ي، وانبرى الشعراء مرابطعنيفة عند أفراد المجتمع ال
د المعروف بابن البنيفقال أبو جعفر أحمد بن مُ ، الفترة   :َحم(

  أھCCCCCل الريCCCCCاء لبسCCCCCتم ناموسCCCCCكم
  

  الظ�CCم العCCاتمفCCى كالCCذئب أدلCCج  
 

  فملكCCCCCتم الCCCCCدنيا بمCCCCCذھب مالCCCCCك
  

  وقسCCCCمتم ا.مCCCCوال بCCCCابن القاسCCCCم 
 

  وركبCCCتم شCCCھب الCCCدواب بأشCCCھب 
  

  )2(العCالمفى وبأصبغ صبغت لكم  

 
5- CCل التCCم العوامCCن أھCCقطت ى ومCCةأسCCرابطين دولCCالم :CCدھا لكثيCCا فقCCن قياداتھCCر م

Cن أبCير بCال سCيى وعلمائھا العظام أمثCن مزدلCد بC Cد  ،بكCر، وُمَحم( بCن اوُمَحم(
د بن الحاج ،فاطمة  ..بكCر بCن واسCينوى إسCحاق بCن دانيCة، وأبCى وأبC ،وُمَحم(

أدركCه المCوت الطبيعCي، ولCم يسCتطع  دولCةفمن لم يستشھد من كبار رجCال ال
CCيم التCCادئ والقCCرس المبCCل أن يغCCك الجيCCا ى ذلCCى حملھCCل فCCذى الجيCCده، الCCبع

ھم، وھCCذا درس مھCCم .بنCCاء اتبعCCدھم واسCCتعدادالCCذى فاختلفCCت قCCدرات الجيCCل 
أھميCCCة توريCCCث التجCCCارب والخبCCCرات المتنوعCCCة فCCCى الحركCCCات ا�س�CCCمية 

  . )3(والمتعددة لjجيال المت�حقة
ت بالمCرابطين دولCةأنھكCت ى ومن أھم العوامل الت -6  زمCة اقتصCاديةأ، أنھCا مCر(

حادة، نتيجة Hنحباس المطر عدة سنوات، وحلول الجفاف والقحCط با.َْنCَدلُس 
أسCراب الجCراد ھاجمCت مCا ن أ، وزاد من حدة ا.زمCة اHقتصCادية المغربو

بقى ِمن ا.خضر على وجه الب�د مما ھيأ الظروف Hنتشار مختلف ا.وبئCة 
ة مCا بCين أعCوام الفتCرة الواقعCفCى ووقعت ھذه ا.زمCة  ،بين كثير ِمن السكان

  . )4(م530-ھـ524
صCدامھا  –ى نظرفى  -المرابطين دولةزوال فى الرئيسية  سبابا.ومن أھم  -7

Cِدين، ورأيCت أن أفCرد لCه مبحًثCا مسCتق�ً  Eوش الُمَوحCع جيCون  )5(المسلح مCويك
ِدين إن شاء F دولةذلك عند دراسة  Eالُمَوح .  

* * *  
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  * * نتائج البحث* * 

لھCم عقCول راجحCة وبعCد نظCر وتقCدير  Hً رجCاى قبائل العالم ا�س�م معظمفى إن  -1
CCاس عق�CCً وأكأغلCCب ا.حيCCان يتCCول(◌َ فCCى لjمCور، و رھم ثCCى أمCCر القبيلCCة أرجCCح الن(

بCن  يحيىة ا.مير يصخشو ،شيرتهعجوًدا، وأعظمھم شجاعة، وأخلصھم .ھله و
ذا ھCCلعميقCCة مCCن خيCCر دليCCل علCCى مCCا قلCCت، ولCCذلك ِمCCن الCCدروس اى إبCCراھيم الجCCدال

دعوة قبائلھم وعشائرھم، وإيجاد الحماية فى القبائل  زعماءالبحث ھو أھمية دور 
 F ىCدعاة إلCى ال�زمة للCاأوفCة أن سCمية العام�Cات ا�سCى الحركCل، فعلCط القبائ

CC Eم توث�CCا ل{سCCى دعوتھCCرص علCCع، وتحCCن المجتمCCريحة ِمCCذه الشCCع ھCCا مCCق ع�قتھ
  . تبذل جھدھا لتحكيم شرع F تعالىى ية التانالدعوة الرب( فى لتنصھر 

فCى القيCروان فCى سيEد الفقھCاء ى والفقيه المالكى انالعالم الرب( ى أبا عمران الفاسإن  -2
رحمCه F  –وكCان  ،المCرابطين دولCةزمانه يعتبر ھو واضع الخطوط العريضة ل

Cاس، وبCين ى فCى يميز بين العمل العلن – ى العمCل السCرالCدعوة وفقھھCا وتعلCيم الن(
مCدن وقCرى فى  سنةسنية، وكان رحمه F على اتصال بفقھاء أھل ال دولة�قامة 

ى .ميCر الصCنھاجاعلCى ى ف أبCو عمCران الفاسCالشمال ا�فريقي، ولذلك لمCا تعCر( 
بن إبراھيم، وعلم بأحوال قومه وحاجتھم لمنھج ا�س�م ومCن يCربيھم علCى  يحيى

فقيه المالكيCة بالسCوس ا.قصCى، ى زلوا اللمطذلك، اتصل بأخيه الشيخ وجاج بن 
Cا ى وكان فقيًھا صالًحا يقيم بمدينة ملكوس، وأطلعه على المھمة التCن أجلھCاء مCج

عبCد F بCن ى الفقيCه العابCد ا.لمعCى الCذك ه، فاختار لھذه المھمة تلميCذيحيىا.مير 
CCين الجزولCCية الجذ( ى ياسCCة والشخصCCوم المتنوعCCاحب العلCCصCCةاب CCرى التCCى تجCCى ف

وفق خطة محكمة بصCبر وحلCم  -رحمه F -دمائھا صفات الدعاة المتعددة، وسار
 . قبائل الملثمينفى وشجاعة 

3- CCف التCCة التعريCCت مرحلCCى كانCC)ين نفCCن ياسCCب F دCCام عبCCى ذھا ا�مCCة فCCل جزولCCقبائ
بحياتCCه واسCCتطاع أن ى ا مCCن أصCCعب المراحCCل، وكCCادت تCCودمCCولمتونCCة وغيرھ

مجتمCCع صCCنھاجة الصCCحراوي، وأن يتحمCCل فCCى لجھCCل يحCCارب مظCCاھر الشCCرك وا
 . الكثير من أجل تعليمھم ا�س�م وأركان ا�يمان ومقامات ا�حسان

اختCار ا�مCام عبCد F بCن ياسCين اختيار العناصر التي تحمل الCدعوة مرحلة فى و -4
 EبCCCى مصCCCه علCCCاه  رباطCCCحاب الجCCCراء وأصCCCوذ ا.مCCCن نفCCCًدا عCCCنغال بعيCCCر السCCCنھ

واجتھCد  ،نخبة صفوية ألزمھCا بلCوائح تنظيميCة ومبCادئ سCلوكيةشكل ووا.موال، 
 . تربيتھا وشكل منھا مجلس الشورىفى 

 ،بعCCد أن أصCCبحت ل{مCCام ابCCن ياسCCين شCCوكة وقCCوة ومنعCCةالمغالبCCة مرحلCCة فCCى و -5
ھا دَ ولة وغيرھا، وأن يوحE زقبائل لمتونة وجفى على قوة الشر ى استطاع أن يقض

 . حمن ودعوة ا�يمانعلى منھج ا�س�م وعقيدة الر

نفوسCھم حCب فCى تباعه رفيعة المسCتوى غرسCت .كانت تربية عبد F بن ياسين  -6
CCاسالشCCھادة، والتلCCذ]  واختCCار .تباعCCه  ،ذ بمتاعCCب الجھCCاد والحCCرص علCCى ھدايCCة الن(

CCامية التCCة السCCى الرابطCCدل علCCماً يCCى اسCCوع التCCذه الجمCCت ھCCاحرة ى ربطCCت متنCCكان
Hونمرابطال«ى  وھوأصبحت متآخية متعاونة أ« . 
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مCدنھم فCى شCرع F  ميكCا.قصى وا.حCرار المتطلعCون لتح المغربأصبح فقھاء  -7
CCلون بCة الظ] المرابطينيتصCCاعدتھم .زالCCنھم مسCون مCCن ، ويطلبCCيھم مCCع علCCم الواقCل

ام زناتة، وبالفعل لبى ال وتحركت جيوشھم القويCة �زالCة  ،ون ھذا النداءمرابطُحك(
برغواطCCCة الملحCCCدة، وعلCCCى بقايCCCا  دولCCCة، والقضCCCاء علCCCى المظCCCالم ونشCCCر العCCCدل

Cاس ومكناسCةالروافض، وأصبحت جبھاتھم متعددة نحو السنغال والنيجر ونحو ف 
 . ا�س�مفى وطنجة، وحققوا انتصارات رفيعة ودخلت أمم ِمن الزنوج والوثنيين 

مCة ا�مام ابCن ياسCين يقCود معCارك التوحيCد للمغCرب ا.قصCى مCن أجCل إقا استمر(  -8
تلCCك المعCCارك بعCCد أن تCCرك خلفCCه رجCCاHً آمنCCوا بسCCمو فCCى سCCنية، واستشCCھد  دولCCة

 . دعوتھم وقدسية فكرتھم وروعة أھدافھم

تميCز بزھCده وعبادتCه الCذى بعCده ا�مCام أبCو بكCر بCن عمCر  المCرابطينتول(ى قيادة  -9
ألCف 500وبساطته وحبه للجھاد واHستشھاد، وكان إذا ركCب للجھCاد ركCب معCه 

وأنCاب  ،المCرابطين دولCةى لا.ولC، فوضع ھذا القائد الخطوة المرابطينن مقاتل مِ 
ى ك بجيش عظيم نحو الصCحار، وتحر( المغربعلى بن تاشفين ايوسف ابن عمه 

ودخلت أمم ، النيجر والسنغال ومالي، وأبلى ب�ًء عظيًمافى القاحلة لنشر ا�س�م 
ة ودعCوة ا�س�Cم الخالCدة، ديCن الفطCرفCى وشعوب وقبائCل H يحصCيھا إH خالقھCا 

وجCده قCد حقCق  المغCربفCى رجCع إلCى ابCن عمCه ا.ميCر يوسCف بCن تاشCفين ولما 
وقضCى علCى الفسCاد، وأزال الظلCم ونشCر العCدل،  ،د الCب�دفتوحات عظيمة، ووح( 

ره قدومه على فتنازل عن ا�مارة Hبن عمه يوسف بعد أن أوصاه بتقوى F وذك( 
إلCCى رضCCوان F ى الكبCCرى بجيشCCه الCCداع الصCCحراءفCCى ودخCCل ، عCCهF، ثCCم ود( 
 . الكبرى الصحراءقلب فى المستقيم وأكرمه F بالشھادة  هوصراط

وأرسCCى نظCCم  ،فCCنظم المCCدن ؛ا.ميCCر يوسCCف بCCن تاشCCفين المCCرابطينتCCول(ى أميCCر  -10
إنشاء دواوينھا ومجالسھا وإداراتھCا فى ية، فشرع مرابطال دولةط للوخط(  ،الحكم

ووضع ا.مراء والفقھاء والقضاة على المدن والقرى، وأشرف على  ،وجيوشھا
Cن التCCروب والمحCCام والحCCت ا.يCCوأثبت ،F امCCذ أحكCر( ى تنفيCCى  مCCا علCCهبھCCد  أنCCقائ

ون والتفوا حوله وتطايرت مرابطوأحبه ال ،ا.ولِمن الطراز ى وسياسى عسكر
 . نشر سيرته وعدله وأحبه المسلمونفى الركبان 

 الطوائCCفار جسCCيمة بسCCبب خنCCوع ملCCوك ا.َْنCCَدلُس أضCCرفCCى ن يأصCCاب المسCCلم -11
 النصCارىالحكCم، ممCا عCرض ممالCك ا.َْنCَدلُس .طمCاع فى للنصارى وضعفھم 

 ،ا.َْنCCَدلُس يقتلCCون ويCCذبحون ويسCCبونفCCى الحاقCCدين الCCذين جاسCCوا خ�CCل الCCديار 
وقريCة  ،ةأيديھم مدينة بعCد مدينCفى وأصبحت ممالك ا.َْنَدلُس ا�س�مية تتساقط 

ملCوك  ن، وركCب المسCلمين فCزع عظCيم فاضCطر( صCخلCف ح اإثر قرية، وحصنً 
يوسCف ى والقائCد الميCدانى أن يطلبوا الغوث والنصر ِمن ا.مير الربان الطوائف

ام ا.َْنَدلُس  نCاه الملCك اسCتدعاء يوسCف حكيًمCا وتب( فCى بن تاشفين، وكان قرار ُحك(
ة وقوة، ولما قالوا للمعتمد سيضCم ا.ميCر بن عباد بكل ما يملك من حجاالمعتمد 

Cھورة التCه المشCى يوسف إليه ا.َْنَدلُس، فقال قولت EرCى مCا علCث�ً رائًعCبحت مCأص 
 EرCث  العصور وكCدتھا حيCء لعقيHوCدينھا والCاء لCال الوفCه ا.جيCتعلم منCدھور تCال

اسCCتدعاء إن  :، وقCCال المعتمCCد HبنCCه»الخنCCازيرى رعH CCا�بCCل وى عCCر«: قCCال
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ضCCياع ديCCار فCCى F تعCCالى، ولCCن أكCCون أبCCًدا سCCبًبا ى ميCCر يوسCCف أمCCر يرضCCا.
 . المسلمين

وعCCرض ا.مCCر علCCى أھCCل  ،العقيCCدةفCCى اسCCتجاب ا.ميCCر يوسCCف لCCدعوة إخوانCCه  -12
CCال ال ؛ورتهمشCCاء ورجCCاء والفقھCCة العلمCCى موافقCCل علCCةوتحصCCة، مرابطال دولCCي

ال وعبCر المضCيق، بفرسانھا الشجعان وجنودھا ا.بطC المرابطينوحرك كتائب 
.َْنَدلُس، ووضع مع أركان جيشه خطة افى وقاد ا.مير يوسف كتائب المسلمين 

تCاريخ فCى طCون بوسCطر المرا ،محكمة للقضاء علCى جCيش ألفونسCو النصCراني
HَقCCة، وانتصCCر المسCCلمون وانھCCزم فCCى أمتنCCا م�حCCم العقيCCدة والفCCداء  Eة الزCCمعرك

َدلُس لقCرون بعCد تلCك المعركCة التاريخيCة، ا.َْنCفCى وحفظ F ا�س�Cم  النصارى
ون ورفعوا به راية ا�س�Cم مرابطحققه الالذى وبعد ھذا النصر الرائع والنفيس 

وتCCرك الغنCCائم لملCCوك  ،المغCCربسCCماء ا.َْنCCَدلُس رجCCع ا.ميCCر يوسCCف إلCCى فCCى 
تلCك فCى ا.َْنَدلُس الذين اختلفوا بعCد ذلCك وكCادوا أن يضCيعوا ا�س�Cم مCن جديCد 

، المCرابطينفطلب فقھاء ا.َْنَدلُس ِمن ا.مير يوسف ضCم ا.َْنCَدلُس لحكCم  ،ديارال
وتحصCل علCى فتCاوى مCن علمCاء المشCرق مCن  المغCربعه علمCاء وفقھCاء وشج( 

 . العراقى فى حامد الغزالى مصر، وأبى فى بكر الطرطوشى أمثال أب

 دولCةلممالCك إلCى استطاع يوسف بن تاشفين أن يفتح مدن ا.َْنCَدلُس، وأن يضCم ا -13
 ،النصCCارى، وأسCCر بعCCض ملCCوك ا.َْنCCَدلُس الCCذين ثبCCت تعCCاونھم مCCع المCCرابطين
إلCCى أن توفCCاھم F، وبCCذلك قضCCى علCCى مھزلCCة ملCCوك  المغCCربفCCى ووضCCعھم 
 . الطوائف

وخصوًصCا ا.ميCر يوسCف إH  ،المCرابطين دولةخوا لطE حاول المستشرقون أن يُ  -14
ت علCى عظمCة ا.ميCر يوسCف دل(Cى اصCعة التCھم اصطدموا بحقائق التاريخ النأنَ 

 المCرابطين دولCةه أن يشوE ى وحاول المستشرق رينھارت دوز ،ودولته الميمونة
Cه، ى ويصفھا بالبربرية والتخلف، ويصف السلطان علCل التافCف بالرجCن يوسCب

للقضCاء علCى  النصCارىا.َْنCَدلُس الCذين تحCالفوا مCع فCى  الطوائCفويمدح ملوك 
CCم والمس�CCن( ا�سCCاد  لمين، وشCCى جھCCعورة علCCة مسCCرابطينحملCCذين حق(  المCCوا الCCق

، وخلصCوا المسCلمين مCن النصCارىوحدة صفوف المسلمين، وھزمCوا أعCداءھم 
ووصCفه ھCو  ،المستشرق ا.مير يوسفى ھؤHء الملوك الضعفاء، لقد شتم دوز

 ،المستشCCرق أن يفقCCد توازنCCهى ھم تCCافھون، وأنCCا H أسCCتغرب مCCن دوزوابنCCه بCCأن( 
ملحCCًدا زنCCديًقا ى النزيCCه، لقCCد كCCان المستشCCرق دوز المCCؤرخينويخCCرج عCCن نھCCج 

الدالة على  المرابطينعدًوا ل{س�م والمسلمين، كيف تريده أن يتحمل شعارات 
يقلCب الCدينار  وھCوى بالمستشCرق دوزى سمو عقيCدتھم وطھCارة مCنھجھم، وكCأن

�4�$� ��,���6¢!  1» د رسول HF إله إF H ُمَحم( «والمكتوب على وجھيه ى المرابط
� ���_�$ ���?4 ���,���� ���
�� �%?�+ !R�)�Ub£- ���	�� k���!�U��¤- �4 *��J��-C�  دCًبا وفقCتاط غضCوقد اش

 هفأباح لنفسه الكذب واHفتراء والCزور ليھCدئ مCن روعC، كفرهفى عقله وغرق 
ويضCCم إليCCه ا.َْنCCَدلُس ا.قصCCى  المغCCربكيCCف يكCCون تافًھCCا مCCن يوحCCد  ،وانفعالCCه
خون المنصفون ا.ميCر يوسCف ر؟ لقد وصف المؤالطوائفعلى ملوك ى ويقض

CCنفس ماضCCابًطا للCCا ضCCان حازًمCCه كCCالى بأنCCة عCCةى العزيمCCه  ،الھمCCه عقيدتCCتحرك
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C  دولCةھCا فقCد أثبCت التCاريخ أن(  المCرابطين دولCةا ا�س�مية وشريعته الربانيCة، أم(
C ى وصCفھا بCالتخلف الحضCارفCى  اقCام بCه أعCداؤھ ا مCاحضارة وعلم وثقافCة، أم(

عاٍر ِمن الحقائق، ومCا كCان  ،فھو قول باطل H تسعفه ا.دلةى والتعصب المذھب
 Hة إCة ظالمCيھم حملCوا علCذين حملCيين الCِدين وا.َْنَدلُسC Eدافع خصومھم ِمن الُمَوح

ا النيCل لووأو المذھبي، أو كراھية سياسية أو قومية حCاى من باب التعصب الدين
ين مضوا بعض المستشرقين السنية، وتابع أولئك ا.قوام الذ المرابطين دولةمن 
وتابعه على ذلك نفر  ،ىراينھارت دوزى ثين أمثال المتعالم الحاقد الھولندالُمَحد

فCى القCوى البحريCة والتجاريCة «كتابه فى ال ارشيبالد لويس ثِمن المعاصرين أم
 . »المتوسطحوض البحر 

مCن أعظCم أعمCال ا.ميCر يوسCف بCن  المCرابطين دولCةم ا.َْنCَدلُس إلCى عتبCر ضCيُ  -15
 . تاشفين الجھادية

بغCداد صCائبة فCى  العباسCيةا�س�Cمية  الخ�فCةإلCى  المCرابطين دولةكانت نظرة  -16
ذلك بCايعوا الخليفCة لCو، والجماعCة سCنةلكونھا منبثقة من مCنھج أھCل ال ،صحيحة
 . عوا له على منابرھمورفعوا أع�مه وشعاره، ود ،العب(اسي

مصCCر عدائيCCة HخCCت�ف فCCى العبيديCCة  الخ�فCCةيCCة بمرابطال دولCCةال ع�قCCةكانCCت  -17
ون على اقت�ع بقايا الCرفض مرابطالعقائد والمناھج والمذاھب، ولذلك حرص ال

 . والتشيع من دولتھم

الزيرية الصCنھاجية ذات أبعCاد اسCتراتيجية  دولةبال المرابطين دولة ع�قةكانت  -18
 زعمCCاءبCCين ى نيCCة، بسCCبب وحCCدة المCCنھج والمعتقCCد والمCCذھب والقرابCCة التCCتعاو

، النصارىالبحر المتوسط ل{غارة على أساطيل فى الدولتين، ولذلك نجد تنسيًقا 
عنCدما  المCرابطين دولCةلى تمCيم بCن المعCز الزيCر دولCةفى ونجد دعًما اقتصادًيا 

 . النصارىخاضوا جھادھم المقدس ضد 

محفوفة بالتخوف ِمن الطرفين، حيث نجCد ى فھ المرابطيناد بم( حى بن ع�قةأما  -19
ن أكما نجد  ،المرابطين دولةعية تستھدف أطراًفا من اد أطماًعا توس] حم( ى لبنن أ

Cى حماية بنCفى وا ين استقر] مرابطين ا.َْنَدلُسيين للضالمعار سياسCة ن أاد، إH حم(
 ،واHبتعاد عن الصدام ،بعد النظرة ومزت بالحكاد تمي( حم( ى ا.مير يوسف مع بن

المCCنھج والمعتقCCد فCCى واتحCCادھم  ،منھCCا قCCرابتھم :ذلCCك أمCCوًرا عديCCدةفCCى مراعًيCCا 
 . والمذھب

مCة فكانCت ، عدائيCة النصCارىمع ملوك  المرابطين ع�قةكانت  -20 Eل الذCع أھCا مCأم
 . محكومة بحكم الشريعة فيھم، فقامت على العدل وا�نصاف

الCوHء والبCراء ضCCاع إن إH ، ئCCة بالشCعراء وا.دبCاء والفقھCCاءكانCت ا.َْنCَدلُس ملي -21
 . مفھومه عند كثير من ملوكھم

روا ثE ؤبالشCعراء وا.دبCاء، وأن يC المCرابطين دولCةثروا استطاع ا.َْنَدلُسيون أن يُ  -22
 . والفنية والثقافية معماريةكثير من جوانبھا الفى 

زجCCت بالعناصCCر ا�فريقيCCة امت المCCرابطين دولCCةزمCCن فCCى الحضCCارة ا�س�CCمية  -23
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 . كثير من جوانبھا الحضاريةفى مما جعلھا متميزة  ،والعربية وا.َْنَدلُسية

سارًيا إلCى يومنCا  ا.مةفى علماء وفقھاء H زال أثرھم  المرابطينزمن فى كان  -24
ى أبو بكر بن العربCي، والوليCد بCن رشCد، والقاضCى من أمثال الفقيه القاض ،ھذا

 . الصدفي، وغيرھم كثيرى الفقيه أبو عل عياض، والُمَحدEث

منضCCبًطا ، مواكًبCCا لعصCCرهى والمCCالى �داراوى والقضCCائى العسCCكر النظCCامكCCان  -25
 . المرابطين دولةفى بأحكام ا�س�م 

الشCمال ا�فريقCي، ى أن يحقق ا.من وا.مان لمسCلم المرابطيناستطاع أسطول  -26
 . ر ھائلةجنوب البحر المتوسط خسائفى  النصارى دكبE وأن يُ 

آخر فى بن يوسف بالزھد والعبادة وتسليمه .مور الملك ى اھتمام ا.مير علإن  -27
C)يم كلCأ عظCراء خطCمjةف أيامه لCرابطين دولCم  المCن أعظCة، ومCب عظيمCمتاع

عCدم أخCذه بنصCيحة وزيCره الفقيCه مالCك بCن ى وقع فيھا ا.مير على ا.خطاء الت
Cد بCن تCومرت الكCذ( تCبق ىأشCار علCى ا.ميCر علCى الCذى وھيب ا�شCبيل اب ل ُمَحم(
Cِدين Eيم الُمَوحCر ،زعCCميjال لCمع «: وقCCيس Hه، وCؤمن غائلتCت H دCCل مفسCذا رجCھ

 . »ب�د المصامدة ثار علينا منه شر كبيرفى ك�مه أحد إH مال إليه، وإن وقع 

 Hن أإCCر علCCا أرى ا.ميCCئس ممCCا يCCه، فلمCCض قتلCCف رفCCن يوسCCن ابCCل ابCCن قتCCد م
ولم يتعين ، نسجنه :عليه بسجنه حتى يموت، فقال أمير المسلمينتومرت، أشار 

 ،دلCلنا عليCه حCق؟ وھCل السCجن إH أخCو القتCل، ولكCن نCأمره يخCرج عنCا ِمCن الب
  وليتوجCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCه 

  . )1(»حيث شاء

وارتكCCCاب الكبCCCائر  ،لمعاصCCCياالCCCدول الCCCذنوب و سCCCقوط أسCCCبابمCCCن أعظCCCم إن  -28
 . والمظالم

فCى مCات النصCر متجسCدة ن كانCت مقوE زمن أمير المسلمين يوسف بCن تاشCفيفى  -29
CCه، وِمCدولتCيَ ن أْبCCر لCا ظھCCم مCCى ن وأھCCن ى فCCر مCCات النصCن مقومCCث مCCذا البحCھ
 ًHه  :ا�عداد قبل المعركة، ثانًيا: أھمھا، أوCه، والتوجيCدو وإمكاناتCمعرفة قوة الع
التعميCCة علCCى العCCدو، والتحCCام القيCCادة مCCع الشCCعب، ومتانCCة العقيCCدة والمعنCCوي، 
اتخاذ القرارات، صفات فى القيادة المثلى، عدم القتال لدنيا، الحكمة ووضوحھا، 

 . دت لھم طريق النصرالُمَجاِھدين الخلقية والروحية، مما مھ( 

بCCه الCCدول والحركCCات عCCدم قCCدرتھا علCCى توريCCث أفكارھCCا  مCCن أخطCCر مCCا تمCCر]  -30
 . بعدھاالذى ومناھجھا وعقيدتھا للجيل 

 . انھزام المستھزئ وانتصار المستھزأ به إلىى اHستھانة بالخصوم تؤدE إن  -31

الحروب الصCليبية فى ب�د ا.َْنَدلُس أثر واضح المعالم فى  المرابطينكان لنفوذ  -32
كانCت تتجCه إلCى ى دخCولھم ا.َْنCَدلُس منCع الممالCك الصCليبية التCن أالشCام، إذ فى 

َدلُس قد وا.َنْ  المغربفى تلك المرحلة التاريخية فى ظھورھم إن ب�د الشام، بل 
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الشرق، فى الحروب الصليبية فى حال دون اشتراك القوى ا.وروبية بكل ثقلھا 
 . )1(ون خدمات عظيمة وجليلة للشرق ا�س�ميمرابطوبذلك قدم ال

مقصCCCًدا .بنCCCاء العلCCCم ِمCCCن  المغCCCربا.َْنCCCَدلُس وفCCCى  المCCCرابطينكانCCCت حضCCCارة  -33
إن العلوم والصناعات، بل ى لتلقْنَدلُس ا.َ ا.وروبيين الذين توالوا وتوافدوا على 

والحكم وآداب السلوك، وكل ما  دولةبعض ملوكھم أرسل بعثات لدراسة نظام ال
 . مضمار الحضارة والتقدمفى والسير بھا  ،دولةالفى إلى سير ا.مور ى يؤد

رة تCفى وھC ،لCى مائCة عCامإى لم يصل عمرھا الزمنى الت المرابطين دولةتركت  -34
تلCك إن بCل ، مجCاHتالجميCع فCى آثCاًرا واضCحة جليCة  ،عمCر الCدولفى قصيرة 

إلCCى أرجCCاء أخCCرى ِمCCن العCCالم  المCCرابطين دولCCةت حCCدود المCCآثر الحضCCارية تعCCد( 
 . ا�س�مي

ِدين وانقضاضCھا بعنCف علCى  دولةظھور إن  -35 EةالُمَوحCرابطين دولCب(  المCى ب تسCف
اربCCCة العسCCCكرية عنCCCد المغوالحضCCCارية والثقافيCCCة والسياسCCCية ى ضCCCعف النCCCواح

ا.َْنCَدلُس فيمCا فCى �س�Cم اللقضاء على  النصارىعموًما، وفتحت مجاHً لملوك 
 . بعد

فCCإذا جCCاء أجلھCCا H ، أجCCل محCCدود دولCCةلjفCCراد آجCCاHً محCCدودة، وكCCذلك لكCCل إن  -36
 . تستأخر وH تستقدم

Cن يشCاء  إعزاز من يشCاء وإذHل مCن يشCاء، ونCزعفى F جارية  سنة -37 الملCك ِمم(
 . ن يشاءوإعطائه لم

* * *  
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