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 صفحات من التاريخ اإلسالمي 

 في الشمال األفريقي
 

 دولة الموحدين
 علي محمد محمد الصالبي

 اإلهداء 
 

الى ابناء  المالءا اريقي اص صاًااءب ًابناء  ا لا  
علًلااءب ايااذا يااكا  الائااءا مااء عب اللااًلى عاا  ً ااا 
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بأمااالء ل الىمااانى ًااااىءئل الوناااى اً يااااًً صءلااااءب 
 لً هل الاقيم.

 

وا لقاء ربه فليعمل عمالً صالحاً وال فمن كان يرج

 يشرك بعبادة ربه أحداً 
 

 
 

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستتفرهه، ونعتوب هللتمهلل متن  تهوه انرستنم ومتن ستيلما اممملنتم  متن ي تده اهلل 
 فال مضل لته، ومتن يضتفل فتال  تمد  لته  وا ت د ان ال إلته إال اهلل وحتده ال  تهيد لته  وا ت د ان محمتدا  مهللتده

   (1)يأي م البين آمنوا اتقوا اهلل حق تقمته والتموتن إال وانتم مسفمون} وهسوله 

   يأي تتم النتتمق اتقتتوا ههلليتتم التتب  ففقيتتم متتن نرتتق واحتتدو وففتتق من تتم كوي تتم وهللتت  من متتم هيتتمال  ي يتتها  ونستتم

  (2)واتقوا اهلل الب  تسم لون هلله واالهحمم إن اهلل يمن مفييم هقيهللم  

منوا اتقوا اهلل وقولوا قوال  سديدا  يصتف  ليتم اممتمليم ويفرته ليتم بنتوهلليم ومتن يرتو اهلل وهستوله يأي م البين آ

 .(3)فقد فمك فوكا  مظيمم  

 
 امم هللعد؛

 يمهب لد الحمد يمم ينهللفي ليالل وي د، ومظيم سفرمند، لد الحمد حتى تهضى ولد الحمد إبا هضيا 
مي في ال تممل االفهيقتي ت يتحتد  متن دولتح الموحتدين،  با اليتمب الفممق )صرحما من التمهيخ االسال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيعري صوهو واضحح من مؤسق الدولح محمد  

 .102( سورة آل عمران: اآلية 1)

 .1( سورة النساء: اآلية 2)

 .70،71( سورة االحزاب : اآلية 3)
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تومها ويوض  مقيدته المنحهفح واألسق الريهيح التي قمما مفي م دموته الهللمرفتح، ويهللتين اممملته الظملمتح اهللن 
واليتتتملهو، ويقتتتح مفتتتى حقيقتتتح الصتتتهاب متتتو دولتتتح المتتتهاهللرين ويتتتتيفم متتتن هللوامتتت  القتتتتمل وستتترد التتتدمم  و تتتتد 

ا واالستهللمب التتي اتفتب م االمهاض مند الموحدين ويسفر الضو  مفى المهاحل التي مها هلل تم دمتوو اهللتن تتومه 
لفوصتتول التتى ا دافتته وي تتيه التتى ا ميتتح تحصتتين االمتتح هللعقملتتد ا تتل الستتنح واليمممتتح حتتتى تستتفم متتن العقملتتد 
الرمستتتدو والتتتدمواا الهللمرفتتتح والمنتتتم و المنحهفتتتح، ويعرتتتي نهللتتتبو مفتصتتتهو متتتن ستتتالرين الموحتتتدين اهللتتتتدا   متتتن 

ن ووحتد ال تممل االفهيقتي هللقتوو الستالذ والتب  وضتو مهللدالمؤمن هللن مفي الب  سقرا مفى يديته دولتح المتهاهللري
معتتملم سيمستتيح لدولتتح الموحتتدين ستتمه اهللنتتم ه واحرتتمده مفي تتم متتن هللعتتده، ويتتتيفم متتن المعتتمهد الرمصتتفح فتتي تتتمهيخ 

 تت فيتعتهض لوصتح حتي 591الموحدين م ل معهيتح األهاد التتي قمد تم اهللتو يوستح يعقتوب المنصتوه فتي متمم 
فمين في م والنتملو التي تهتهللا مفي م وي ني مفى المي وداا العظيمح التتي هللتبل م لفمعهيح واسهللمب انتصمه المس

الستتفرمن يعقتتوب المنصتتوه متتن ايتتل اصتتالذ مقملتتد الموحتتدين واالقتتتهاب هلل تتم متتن متتن و ا تتل الستتنح واليمممتتح 
، ويتحد  متن رفتب صتالذ التدين األيتوهللي متن الستفرمن يعقتوب المنصتوه هلللمتداده هللملسترن والمعتداا الحههلليتح 

ويتتبيه األستتهللمب التتتي منعتتا الستتفرمن يعقتتوب متتن تفهلليتتح رفتتب صتتالذ التتدين والوقتتوح معتته فتتي ي تتمده ضتتد 
 النصمهى 

ويستتتفر االضتتتوا  مفتتتى ال تتتوهاا التتتتي قممتتتا فتتتي االنتتتدلق والمفتتتهب االقصتتتى واألوستتتر واألدنتتتى ضتتتد دولتتتح 
تتي تهيت تم تفتد ال توهاا فتي الموحدين وييح تعممل الموحدون مو  به ال وهاا ومم ي اسهللمهلل م ومم ي اآل مه ال

 ال ممل االفهيقي 
ويقح وقرما متأمفح مو اسهللمب سقور دولح الموحدين ، في يه الى السنن اآلل يح واألسهللمب القهيهللتح والهللعيتدو 

 التي سم ما في سقور م 
ويتحتد  متن التدويالا فتي االنتدلق وال تممل االفهيقتي، فيتتيفم متن ممفيتح بهنمرتح واستهللمب صتمود م ضتد 

ى ودوه المتتهينيين حيتتمم المفتتهب االقصتتى فتتي الوقتتوح متتو مستتفمي االنتتدلق ويتعتتهض لستتقور بهنمرتتح النصتتمه 
ومحميم الترتيش ويقح مند األسهللمب التي سم ما في ضيمب االندلق ويتيفم من دولح هللني مهين فتي المفتهب 

متن استهللمب ستقور م االقصى ومن ي م التي قمما مفيه ومحموالت م المستمهو لتوحيد ال ممل االفهيقي ويتحتد  
وييح تتولى الورمستيون الحيتم هللعتد م  تم ييتح انتكمته الستعديون متن م وي نتي مفتى اممتمل الستفرمن مهللتدالمفد 
الستعد  التتب  حقتق نصتتها  مكيتتكا  مفتى نصتتمهى الهللهتفتمل فتتي معهيتتح واد  المفتمكن هللتتملمفهب األقصتى فتتي متتمم 

د المنصتوه القيتمدو متن هللعتده ويمضتي هللملقتمه   ت والب  است  د في المعهيح وتتولى افتوه اهللتو العهللتمق احمت986
اليتتهيم التتى فتتتهو ان يتتمه الدولتتح الستتعديح ليقتتح مفتتى استتهللمب ستتقور م وميتتي  اال تتهاح العفتتويين لحيتتم المفتتهب 
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 األقصى 
ويتعهض لدولح هللني مهللدالواد في المفهب االوسر ويتحد  من تنظيم م االداه  واستهللمب هللقتمل م لمتدو  ال تح 

ستتقور م وييتتح يتتم  الع متتمنيون الميم تتدون وانتكمتتوا المفتتهب االوستتر متتن قهللضتتح  قتتهون ويقتتح مفتتى استتهللمب
 االسهللمن الفكاو 

ويتحد  من الدولح الحرصيح في افهيقيح واسهللمب قيمم م ونظمم واليح الع تد منتد م ومالقتح الدولتح الحرصتيح 
هوا رتهاهللفق هللرهاهللفق الفهب ويقح مفى اسهللمب سقور الدولح الحرصيح وييح يم  الع ممنيون الميم ت دون وحتهر

 من فهسمن الدين يوحنم 
نمتتتم  تتتو يمتتتو وتهتيتتتب ومحمولتتتح لفتحفيتتتل والترستتتيه ل حتتتدا   إن  تتتبا الي تتتد المتواضتتتو لتتتم يتتتأا هلليديتتتد وا 
ن افرتأا الستهلليل فأنتم منته هايتو  التمهيفيح التي وقعا في تفد الحقهللح الكمنيح، فلن يمن فيها  فمن اهلل وحتده وا 

 توذ لفنقد والهد والتعفيق والتوييه   و دفي من  با اليتمب :ان تهللين لي بلد والميمل مر
 هلليمن فروهو الدمواا التي هللنيا مفى اسق فيهيح منحهفح، ومقديح فمسدو  -1
ا ميتتح تحصتتين األمتتح واييمل تتم هللعقيتتدو ا تتل الستتنح واليمممتتح وتههلليتتح اهللنمل تتم مفي تتم حتتتي يستت ل ل متتح  -2

هفتتح التتتي تفتتملح القتتهآن اليتتهيم وستتنح ستتيد المهستتفين صتتفى اهلل مفيتته معهفتتح المعتقتتداا الهللمرفتتح والمنتتم و المنح
يممب العفمم  الهاسفين    وسفم وا 

تس يل مهللدا االمتهللمه واالتعمظ هللمعهفح احوال الدول وموامل هللنمل م، واسهللمب ستقور م، والنظته فتي ستنن  -3
 اهلل في اآلفمق وفي األنرق والميتمعما 

ن والرق تتتم  الهاستتتفين التتتبين ستتتقروا  تتت دا  فتتتي ستتتمحما الي تتتمد ضتتتد التعهيتتتح هللتتتهللعض العفمتتتم  العتتتممفي -4
 النصمهى الحمقدين  

ا ها  الميتهللح االسالميح التمهيفيح هللمالهللحم  المنهلل قح من مقيدو صحيحح وتصوه سفيم هللعيدو من ستموم  -5
 المست هقين ، وافيمه العفممنيين الب  يسعون لقفب الحقملق التمهيفيح من ايل فدمح ا داف م 

ي ح المفملرما التمهيفيح التي اضرا مفى المرسدين  وب االصالذ ويعفت م من كممم  االمح ومتن  -6
 قمدت م العظمم 

هلليمن ان حهيمن االصالذ التي تستحق التقديه واالحتهام من األمح  ي التي ستمها وتستيه مفتى متن و  -7
 ا ل السنح واليمممح في العقملد والعهللمداا واالفالق والمعممالا 

هلليتتتمن ان التتتبين يررتتتهوا المستتتفمين، وستتتريوا دمتتتم  م و تيتتتوا امهاضتتت م هللتتتأن م قتتتمدو فتتتي الرستتتمد والتتتدممه  -8
 وااليهام 

  با وقد قما هللتقسيم اليتمب الى  ال ح فصول:
 الرصل االول: محمد هللن تومها وي تمل مفى فمسح مهللمح :
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 المهللح  االول: اسمه ونسهلله وهحالته في رفب العفم 
 : الهللعد التمهيفي مند اهللن تومها المهللح  ال مني 

 المهللح  ال مل : مسيهو العودو وفرواته الحهييح 
 المهللح  الهاهللو: األسق الريهيح والعقديح لدموو اهللن تومها  

 المهللح  الفممق: المن و التههللو  والسيمسي مند اهللن تومها 
 الرصل ال مني: وي تمل مفى اههللعح مهللمح  :

  المهللح  االول: مهللدالمؤمن هللن مفي
 المهللح  ال مني: اهللو يعقوب يوسح 

 المهللح  ال مل : اهللويوسح يعقوب المنصوه 
 المهللح  الهاهللو: الففيرح الموحد  اهللو محمد مهللداهلل النمصه 

 الرصل ال مل : االندلق وال ممل االفهيقي هللعد سقور دولح الموحدين  وي تمل مفى اههللعح مهللمح :
 المهللح  االول: ممفيح بهنمرح 

 : دولح هللني مهين  المهللح  ال مني 
 المهللح  ال مل : دولح هللني مهللدالواد 

 المهللح  الهاهللو: الدولح الحرصيح 
  م الفالصح  

وافيها  اهيو من اهلل تعملى ان ييون ممتال  فملصتم  لوي ته اليتهيم وان ي يهللنتي مفتى يتل حتهح يتهللتته وييعفته 
 ايل اتممم  با اليتمب   في ميكان حسنمتي وان ي يب افواني البين اممنوني هلليمفح مم يمفيون من

 إنه ولي بلد والقمده مفيه 
 سهللحمند الف م وهللحمدد ا  د اال إله إال انا استفرهد واتوب إليد، 

 "وآفه دموانم ان الحمد هلل هب العملمين"  
 

 الفقير الى عفو ربه ومغفرته                                      

 علي محمد محمد الصالّبي                                        

 الفصل األول

 محمد بن تومرت
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 المبحث األول

 اسمه ونسبه، ورحالته في طلب العلم وشيوخه

 
 اسمه ونسبه: -أ

افتفح المؤهفون في تحديد نسب هللتن تتومها فهللعضت م قتمل هللأنته مههللتي ، وينت تي نستهلله التى الهستول صتفى 
، والتهللعض اآلفته ييعتل نستهلله هللههللهيتم  صتهفم   والتهللعض  اهلل مفيه وسفم من رهيق اهللنته فمرمح متن كوي تم مفتي

ن يمن اهللن تومها والموحدون متن هللعتده يصتهون مفتى ان  اآلفه ييعفه نسهللم  مفتفرم  هللين الهللههلله والعهب  با وا 
   (1)الم د  مههللي النسب، قه ي األصل من صفب الهسول

دفعتتح واحتتدو هللتتل إنتته تتتده  فتتي  تتبا  والمتتهللتتو لتتتمهيخ اهللتتن تتتومها يتتدهد انتته لتتم يظ تته ادمتتم ه النستتب القه تتي
لتى تمينته متن اتهللممته، افتب ي توق م إلتى  األمه، حتى يضمن قهللول النمق لته، فهللعتد ان ارمتأنق لقهللتول دموتته، وا 

 الم د  ونسهلله،  م لمم قهللفوا  با األمه، ادمى بلد األمه لنرسه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويب ب اهللن ففدون إلى ا هللما ان نسهلله يهيو إلى الهسول صفى اهلل مفيه تتتت

  36ت انظه سقور دولح الموحدين د  مهايو مقيفه ص1)
ح ل م، مو انه إن  هللتا انته ادرمتمه وانتستب  وسفم، حي  قمل: )وامم إنيمه م نسهلله في ا ل الهلليا فال تعضده حير

   (1)درقون في انسم م"إليه، فال دليل يقوم مفى هللرالنه ألن النمق مص
وقول اهللن ففدون فيه نظه، ألن المتؤهفين األ هللتما وال قتما ا هللتتوا ان محمتد هللتن تتومها اليتتوهب فتي اليتبب 

   (2)والديل من ايل الوصول إلى ا دافه
ح نسب هللن تومها إلى هلليتا النهللتي  (3)ووافق هللن ففدون من المعمصهين الديتوه مهللدالمييد النيمه في صحر

 ه وسفم وادرمى ان صحح  با النسب تهللقى قملمح من حي  االميمن التمهيفي واليفهافي والعقفي  صفى اهلل مفي
ويهاى محمد هللن مهللداهلل منمن متن المعمصتهين ان  تبا االدمتم  متم و إال نحفتح هللمرفتح، و وهللتم  مستتعمها  قصتد 

   (4)وهيمستهوهال م اهللن تومها ان يدمم هلل م صرح الم د  الب  انتحف م ايضم   عمها  المممته 
والب  يظ ه من الهللح  العفمي النكيه، إن محمد هللن تومها ادمى النسب القه ي ال م مي يوستيفح ليستب 

 االنصمه لدموته النم لح والب  قمدنم إلى  با االستنتم  مميفي: 
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نمتم -1  إنه لم ي ت ه هللين المؤهفين السيمم مفمم  االنسمب من م ان اهللن تومها يعتود إلتى اصتل مههللتي، وا 
معظم البين قملوا هلل با  م من مؤهفي الدولح الموحديح التبين ستيفوا تمهيف تم هللتوحي متن ستالرين م وامهال تم، او 

 هللتأ ه هللدموو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  26المقدمح ص -ت اهللن ففدون 1)
 ت 19/539ت انظه الب هللي سيه امالم النهللال  )2)
  56ت انظه : تيههللح االصالذ في حهيح هللن تهمها د  مهللدالمييد النيمه ص3)
  557ت انظه: مصه المهاهللرين والموحدين ص4)

   (1)اهللن تومها
ان  با االدمم  يمن مألوفم مند اصحمب المرمم  الدينيح والسيمسيح في هللالد المفتهب يمتم الحظنتم فتي  -2

 دهاسح الدولح العهلليديح الهافضيح  
ح إلى مم سهللق ان انتسمب اهللتن تتومها إلتى األصتل العههللتي لتم ييتن معهوفتم  منتد اتهللممته إال هللعتد ويضم -3

   (2)ان ادرمى بلد لحميح في نرسه
امم تمهيخ متيالده فقتد بيته المؤهفتون متدو هوايتما تتدل مفتى اضترهاهلل م فتي تحديتد ستنح التوالدو، فمتن م متن 

 تتت وهيتت  التتديتوه مهللدالمييتتد النيتتمه انتته ولتتد 469ل ومتتن م متتن قتتم (4) تتت485ومتتن م متتن قتتمل،  (3) تتت473قتتمل 
   (5) ت473سنح 

نمتتم وهدا األفهللتتمه التتتي تتتدل الهللمحتت  مفتتى ان  ولتتم تعرتتي المصتتمده التمهيفيتتح نهللتتبو موستتعح متتن استتهته وا 
اسهته يمنا من اواسر القوم بيه هللمهكو اليمه وال هوو ويمنا مفى ميمنح دينيتح حيت  يقتول اهللتن ففتدون: "ويتمن 

، يمتم ان تم يمنتا تحتمفظ مفتى العالقتما األستهيح الحميمتح هللتين افهاد تم يمتم يهللتدو (6)ا ل نسد وههللتمر" ا ل هلليته
من  وق والد هللن تومها وافويه ميسى ومهللدالعكيك وافته كينب إليه لمتم رملتا بيهللتته هللملم تهق،  تم احتضتمنه 

   (7)ومؤاكهته هللعد مودته من تفد الفيهللح"
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت من  ؤال  المؤهفين ، اهللوهلليه الصن ميي المعهوح هللملهلليبق، واهللن القرمن ، وبيه م  1)
  558ت انظه: ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص2)
  36ت انظه: سقور دولح الموحدين ص3)
 ت 5/52ت انظه : وفيما االميمن الهللن ففيمن )4)
  57ت انظه : تيههللح االصالذ في حهيح الم د  هللن تومها ص5)
 ت 6/226العهلله: ) -ت اهللن ففدون 6)
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  506المقدمح:  -ت اهللن ففدون 7)
ومنتتدمم يتتمن ررتتال  تفقتتى دهاستتته األوليتتح هللمليتمتيتتب فتتي قهيتتته، فتتتعفرم القتتهآن حرظتتم  وهستتمم  وقتتها و مفتتى متتمدو 

مم ا ل المفهب فمب هلل م فتي الولتدان االقتصتمه مفتى تعفتيم القتهآن المفمههللح يمم وصر م اهللن ففدون في قوله: )ا
فقتتتر، وافتتتب م ا نتتتم  الدهاستتتح هللملهستتتم ومستتتملفه وافتتتتالح حمفتتتح القتتتهآن فيتتته    إلتتتى ان ييتتتموكوا حتتتدر الهللفتتتو  إلتتتى 

   (1)ال هلليهللحت
هللتتملعفم منتتب  وههللمتتم قهللتتل هحفتتته إلتتى الم تتهق تعفتتم العههلليتتح وادهلل تتم و تتيلم  متتن الرقتته، لقتتد ظ تته ا تمممتته و تتفره

 هللمهلله قمل اهللن ففتدون: "و تبر محمتد  تبا قمهلتم  لفعفتم، ويتمن يستمرى "آسترو" ومعنتمه الضتيم  لي تهو مميتمن يسته  
   (2)في القنمديل هللملمسميد لمالكمت م"

 
 رحلته في طلب العلم -ب

ه تمقتتتا نرستتته لفمكيتتتد متتتن العفتتتوم ال تتتهميح، فقصتتتد الم تتتهق اعستتتالمي لين تتتمل متتتن منتتتمهللو العفتتتم، ومصتتتمد
 المعمهح، وم د الحضمهاا مميريده في تحقيق ا دافه التي يهنو إلي م  

 ت ، فحو و هب في رفب العفم، وداما هحفته فمسح م ه مممم  يمن ل م األ ته 500فهللداا هحفته في ممم 
 المهللم ه في ت ييل  فصيته والتأ يه في آهاله وافيمهه  

متتتب مفتتتى العفمتتتم  فتتتي يتتتل متتتن هللفتتتداد، واالستتتيندهيح وميتتت  فتتتي العواصتتتم اعستتتالميح متتتن ايتتتل التتتتعفم والتتف
 والحيمك، ويمن قهللل الهحفح المفههلليح سمفه إلى األندلق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  506المقدمح ص -ت اهللن ففدون 1)
 ت 6/226ت تمهيخ اهللن ففدون )2)

قمضتتي اهللتتي يعرتته حمتتدين هللتتن محمتتد هللتتن حمتتدين إال ان االقممتتح فتتي ودهق هلل تتم مفتتى ال (1)حيتت  نتتكل هللقهرهللتتح
   (2)قهرهللح لم تدم رويال  هللل يمنا محرح لفعهللوه

ومتن األنتتدلق تويتته الم تد  إلتتى تتتونق هللحتها  ونتتكل هللملم ديتتح حيت  دهق هلل تتم مفتتى اهللتي مهللتتداهلل المتتمكه   تتم 
   (3)قصد مصه مفى رهيق يكيهو يههللح حي  اقمم هلل م هللعض ايمم

لتى التديمه المصتهيح وتفقتى دهوستم  وافتب مفمتم  متن ال تيخ اهللتي هلليته الرهرو تي ولتم يميت  رتويال   م تويه إ
وتويتته متتن الحيتتمك نحتتو  (4)فتتي مصتته حيتت  فضتتل التتب مب إلتتى الحيتتمك لحتتو الهلليتتا الحتتهام ويتتؤد  الرهيضتتح

مهو وافتب متن العهاق ومي  هلل م مميكيد مفى م ه سنواا و نمد تهللحه في مفم اليالم ومقملتد االمتتكال، واأل تم
يل مميفدم فيهته رهفم قمل اهللن ففدون: )ودفتل العتهاق، ولقتي يفرتح العفمتم  يوملتب وفحتول النظتمه، وافتمد مفمتم  
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   (5)واسعم ت
ومن ا  ه  يوفه في هللالد الم هق اعسالمي: الفكالي، والييم ال هراسي، والمهللمهد هللن مهللداليهللمه، واهللو هلليته 

 ال م ي  
ت مهللتتهكا  فتتي مفتتم اصتتول التتدين والتصتتوح ومتهللحتتها  فتتي مفتتم اليتتالم ووقتتو فتتي 555ويتتمن اعمتتمم الفكالتتي )ا:

ابالر وافرم  قمل الب هللي من يتمهلله االحيم : )امم االحيم  فريه من األحمدي  الهللمرفح يمفح، وفيه فيته ي يته 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلوال ممفيه من آداب وهسوم، وك د في رهالق الحيمم  ومنحهفي الصوفيح نسأل اهلل مفمم  تتتتتتتت

 ت 1/435ت الهلليمن المفهب )1)
 ت 1/435ت نرق المصده السمهللق: )2)
  59ت انظه : تيههللح االصالذ الهللن تومها ص3)
 ت 6/226ت انظه : اهللن ففدون )4)
 ت 6/226ت اهللن ففدون العهلله )5)

 نمفعم  
نكل هللته القتهآن وفستهه الهستول صتفى اهلل مفيته وستفم قتوال  وفعتال ، ولتم يتأا، ولتم تده  مم العفم النتمفو   تو متم

  فعفيد يم افتي هللتتدهلله يتتمب اهلل وهلللدمتمن (1)يأا ن ي منه قمل مفيه السالم: )من هبب من سنتي ففيق مني
يتتتمد وآها  مهللتتتمد الرال ستتترح، النظتته فتتتي الصتتتحيحين، ستتتنن النستتتملي، وهيتتتمض النتتتوو ، وابيتتتمهه، ترفتتت  وتتتتني   وا 

ووظتتملح ا تتل الهيمضتتيما، ويتتوب اله هللتتمن وفرتتمب رتتيش هؤوق اصتتحمب الففتتواا، فيتتل الفيتته فتتي متمهللعتتح 
الحنيريح السمحح، فوابو تمه يتماهلل، الف تم ا تدنم إلتى صتهارد المستتقيم، نعتم" ولتم ينستى التب هللي انته يتوفي اعمتمم 

ومه وفضملفه  وليتن النتدمي مصتمح متن الففتر الفكالي حقه قملال : "فهحم اهلل اعممم اهللم حممد فلين م فه في مف
   (2)والفرأ، وال تقفيد في األصول"

في هستملح لته إلتى اهللتن مظرته: )فأمتم متمبيها متن اهللتي حممتد فقتد هايتته، ويفمتته  (3)وقمل ال يخ الرهرو ي
م كممنته، فهايته يفيال  من ا ل العفم وايتمو فيه العقل والر م، وممهق العفوم رول ممهه، وفمق مفتى بلتد معظت

 تتم هللتتدا لتته العتتدول متتن رهيتتق العفمتتم ، ودفتتل فتتي بمتتمه العفمتتم   تتم تصتتوح و يتته العفتتوم وا ف تتم، ودفتتل فتتي 
مفتتوم الفتتواره، واههللتتمب القفتتوب، ووستتموق ال تتيرمن،  تتم  تتمهلل م هللتتزها  الرالستترح، وهمتتوك الحتتال ، ويعتتل يرعتتن 

االحيتتم "، ممتتد يتتتيفم فتتي مفتتوم األحتتوال، مفتتى الرق تتم  والمتيفمتتين، ولقتتد يتتمد ان ينستتفخ متتن التتدين، ففمتتم ممتتل "
 تتتتتتتتتتتومهامك الصوفيح، ويمن بيه انيق هلل م، والفهلليه هللمعهفت م، فسقر مفى امِّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  1401، ومسفم هقم 5063ت افهيه الهللفمه ، يتمب النيمذ هقم 1)
 ت 19/340ت سيه امالم النهللال  )2)
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  ت 521ت توفى ممم 3)
   (1)هاسه، و حن يتمهلله هللملموضومما"

وامم  يخ اعسالم، اهللتن تيميتح فقتد ا نتى مفتى يتتمب االحيتم  قتملال هللتأن بملهللته ييتد وان فيته فوالتد ي يتهو لينته 
 ا تمه إلتى ان فيتته متواد مبمومتتح وفمستدو متتن يتالم الرالستترح تتعفتق هللملتوحيتتد والنهللتوو والمعتتمد، واضتمح ان هللعتتض

 -يعنتي  ترم  اهللتن ستينم فتي الرفسترح  -المح الدين انيه مفى اهللي حممد  با الب  في يتهلله وقملوا امهضه ال رم 
وقتتمل: "وفتتي االحيتتم  احمديتت  وآ تتمه ضتتعيرح هللتتل موضتتومح ي يتتهو  وفيتته ا تتيم  متتن ابتتملير الصتتوفيح وتهر تتمت م، 

متمل القفتوب الموافتق لفيتتمب والستنح ومتم وفيه مو بلتد متن يتالم الم تميخ الصتوفيح العتمهفين المستتقيمين فتي ام
   (2) و اي ه ممم ُيهدر منه"

وقد يمن يتعتهض دالمتم  آلها  الفكالتي فتي اي ته يتهللته وينقتد مميتم  في تم هللأستفوب  تمد  مفمتي وبملهللتم  مميتمن 
يفتم اليالم منه هللأنه مما مفى احسن احواله هللعتد ان يتمن فتي اوافته ممتهه مقتهللال مفتى يتتب الحتدي  وانته قتد 

   (3)مما وصحي  الهللفمه  مفى صدهه
ن الفكالي يمن ينتكب منتكب التحتهه  إن هللعض اليتمب مهضوا الفكالي يعملم قد تتفمب مفى يديه اهللن تومها وا 

ن هللتتن تتتومها تتتأ ه هللتته ويتتأن هللتتن تتتومها هيتتل متحتتهه متتن اليمتتود  (4)العقفتتي وي تتيب اليمتتود مفتتى التقفيتتد وا 
 والتقفيد ومتنوه في ارهوحته التفييهيح  

 تتتتتتتتتتتوالهللد من هلليمن ان الفكالي يمن مضرههللم  في من يه العقد  ولم تين مسملل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 19/341ت سيه امالم النهللال  )1)
 ت 6/210ت ده  تعمهض العقل والنقل )2)
 ت 6/55ت، )552-10/551ت فتموى اهللن تيميح )3)
  61تيههللح االصالذ في حهيح اهللن تومها صت انظه 4)

العقملد التي رهح م منسيمح مو اصول من و ا ل الستنح واليمممتح، وان هللتن تتومها تتأ ه هللته واستترمد منته فتي 
 هللعض المسملل ووظر م أل دافه السيمسيح  

وامتتتتتتم  تتتتتتيفه اهللتتتتتتو الحستتتتتتن مفتتتتتتي هللتتتتتتن محمتتتتتتد المفقتتتتتتب هللعمتتتتتتمد التتتتتتدين، والمعتتتتتتهوح هللملييتتتتتتم ال هراستتتتتتي )ا 
مت، فقتتد يتتمن مملمتتم فتتي الرقتته واألصتتول والفالفيتتما والترستتيه، ولتته فتتي الترستتيه يتتتمب )احيتتمم 1110 تتت/504

 القهآنت  
مت فقتد يتمن محتدر م  مي ته، إال ان هللتن تتومها لتم يرتل تتفمتبه 1106 تت/500وامرم المهللتمهد هللتن مهللتداليهللمه )ا

 مفيه حي  توفي في نرق السنح التي قدم في م إلى هللفداد  
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 ت ، فقد يمن مملمم  في اصول التدين واصتول الرقته، يمتم يتمن فتي الرقته هاق 507ال م ي )ا وامم اهللو هلليه
ويمن متن  تيوفه ايضتم  اهللتو هلليته محمتد هللتن  (1)األلمح ال مفعيح هللملعهاق، والرح في المب ب يتمهلله "المستظ ه "

يتتتكا  فتتتي الرقتتته،  تتتتت التتتب  افتتتب منتتته هللتتتن تتتتومها العفتتتم فتتتي االستتتيندهيح، ويتتتمن متم521الوليتتتد الرهرو تتتي )ا 
ومتمينم  في السيمسح ال هميح التي التح في تم يتتمب "ستها  المفتود" ، يمتم يتمن الرهرو تي م تمتم  هللن ته الستنح 

 ومحمههللح الهللدمح والح يتمهلله "الحواد  والهللدب"   
لقد استرمب اهللن تتومها ان يستتريد متن هحفتته الم تهقيح وان يتحصتل مفتى مفتوم متنومتح تيمتو هللتين العفتوم 

  وهاى (2)ح والنقفيح، فضهللر األصول، ومفم اليالم ومقملد األ ممهو وتأ ه هللملمعتكلح وبيه بلتد متن العفتومالعقفي
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن ي ب اقرمب المداهق الريهيح من األ ممهو والمعتكلح وال يعح وبيه م من المبا ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  61يههللح االصالذ في حهيح اهللن تومها صت انظه : ت1)
  62ت المصده السمهللق نرسه ص2)

 وحضه منمق ت م وندوات م وارفو مفى ففسرت م وهوذ حهيمت م وهللبلد تهللفوها آهاؤه وافيمهه  
وسممدته هحالته المفههلليح والم هقيح مفى الوقوح مفى احوال العتملم اعستالمي، واستتومب استهللمب االن يتمه 

تعمني تم دول امتمهاا هللتالد المفتهب  ويتمن بلتد متن األستهللمب القويتح التتي دفعتته إلتى الرمتوذ فتي والتد وه التي 
القضتتم  مفتتى انظمتتح الحيتتم المويتتودو فتتي المفتتهب، والتفرتتير القممتتح دولتتح موحديتتح قويتتح ال فتتي هللتتالد المفتتهب 

   (1)وحد م، هللل والعملم االسالمي يفه
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 37،38ت انظه: سقور الموحدين ص 1)

 المبحث الثاني 

 البعد التاريخي عند محمد بن تومرت

 
ونظه في المداهق الريهيح الهليسيح التي ويتدا فتي هللتالد المفتهب قهللفته، وفصوصتم  تفتد المتداهق واالفيتمه 

تحميتته دولتتح و تتويح وقتتوو والتتتي ايستتهللا تفتتد االتيم تتما  يهللتتح والمتتبا ب التتتي يتتمن ل تتم  قتتل متتب هللي وسيمستتي 
وميمنتتح منتتد النتتمق، ممتتم ستتممد مفتتى  تتيوم م وانت تتمه م فتتي منتتمرق متعتتددو فتتي ال تتممل االفهيقتتي وا تتم تفتتد 
االتيم ما واالفيمه التي قمما مفى اسق قويتح تحمي تم دولتح فتي هللتالد المفتهب والتتي استتقى من تم هللتن تتومها 

 م  افيمهه وكاد مفي 
 االتجاه السني ويمثله دولتا األغالبة والمرابطين والدولة الزيرية الصنهاجية في آخر عمرها:  -1

وقد اسق دولح األبملهللح في المفهب األدنى إهللها يم هللن األبفتب اهللتن ستملم التميمتي التب  مينته الففيرتح العهللمستي 
ان متتهض مفتتى اله تتيد االستتتقالل   تتت مفتتى واليتتح افهيقيتتح،  تتم مملهللتت 184 تتتت ستتنح193-171 تتمهون اله تتيد )

اليكلتي مفتتى الفالفتتح العهللمستتيح، وااليترتتم  هللملتهللعيتتح األستتميح مقمهللتل دفعتته لففالفتتح العهللمستتيح مهللففتتم  متتن المتتمل فتتي 
يل سنح، فوافق له اله يد مفى  با الرفب  وقد توالى مفتى متهش دولتح األبملهللتح متدد متن األمتها  يتمن آفته م 

 تتتت حيتت  حصتتل فتتي فتتتهو حيمتته انقستتمم داففتتي هللتتين األبملهللتتح 296-290بفتتب )كيتتمدو اهلل هللتتن مهللتتداهلل هللتتن األ
حتتين متتدو  - تتت وقتتد ممتتل األبملهللتتح 296انرستت م، ممتتم ستتممد الدولتتح العهلليديتتح مفتتى القضتتم  مفتتى دولتتت م ستتنح 

مفى توريد المب ب السني ون هه في الهللالد التي فضعا لنروب م في هللتالد المفتهب، وصتقفيح، يمتم  -حيم م 
 تتت فقتد قممتا 541-451امتم دولتح المتهاهللرين ) (1)ضتم  مفتى ن ته الحضتمهو اعستالميح فتي تفتد التديمهممفتوا اي

في ينوب هللالد المفهب األقصى هللكمممح الرقيه مهللداهلل هللن يمسين، واألميه يحيتى هللتن اهللتها يم اليتدالي  تم يحيتى 
ه يوستتح هللتتن تم تترين هللتتن ممتته الفمتتتوني وتوستتعا حتتتى ضتتما المفتتهب يفتته واألنتتدلق فتتي مصتته القملتتد األميتت

ويمنتتا دولتتح المتتهاهللرين مفتتى استتق إستتالميح ستتفيمح، حيتت  ن يتتا ن تتو ا تتل الستتنح واليمممتتح، ولتتم تتتتأ ه هللتتأ  
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نكمتتح دينيتتح افتتهى، ويتتمن متتن ا تتم األستتق التتتي تهللنت تتم "الي تتمد فتتي ستتهلليل اهلل واألمتته هللتتملمعهوح والن تتي متتن 
ويمنتتا متتن متتز ه م العظيمتتح  (2)امتتوه الدولتتح المنيتته والتتتكام احيتتمم التتدين فتتي فتتهوض الكيتتمو واالم تتمه ويتتل

ي تمد م ضتد النصتتمهى فتي األنتتدلق وتحقيتق نصته م مفتتى النصتمهى فتتي معهيتح الكالقتح هللقيتتمدو الميم تد اليهلليتته 
يوستح هللتتن تم تترين وي تتمد م فتتي هللتتالد الستتنفمل والنييتته وينتتوب الصتتحها  اليهللتتهى هللقيتتمدو األميتته الههللتتمني العمهللتتد 

  تت   480ممه الب  است  د في قفب الصحها  اليهللهى )الكا د الميم د اهللي هلليه هللن 
وفي مست ل القهن السمدق ال يه  هللدا الضعح ينتمب دولح المهاهللرين السيمم هللعد ظ وه دموو هللن تومها فتي 
هللالد المفهب األقصى،  م مملهلل  الموحدون ان قضوا مفي م حينمم دففوا مدينح متهايش وقتفتوا الستفرمن استحمق 

وهلل تبا تميتن الموحتدون متن ان يقيمتوا دولتت م  (3) تت541 تتت ستنح 541-539ن تم ترين )هللن مفتي هللتن يوستح هللت
 ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(4)مفى انقمض دولح المهاهللرين في المفهب واألندلق

 لالستمب محمود اسممميل  44ت انظه: االبملهللح سيمست م الفمهييح ص1)
  166ت انظه : قيمم دولح المهاهللرين لحسن محمود ص2)
 ت 3/23ت انظه: الهلليمن المفهب )3)
  541ت انظه : ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص4)

وهللمعضمفح إلى  متين الدولتين السنيتين، فلن الدولح الكيهيح الصن مييح قد ن يا الن و السني في آفه ممه تم 
 المعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك هللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن هللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمديق  وبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد حينمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم امفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن

 ت حي  ففو رممت م، وافب هللمب ب ا ل السنح يمم 440 تت انرصمله من الدولح العهلليديح في سنح 406-453)
-422لعتتتن الهافضتتتح وقتتتتل متتتن ويتتتده فتتتي ديتتتمهه متتتن م،  تتتم مملهللتتت  ان دمتتتم لفففيرتتتح العهللمستتتي القتتتملم هللتتتأمه اهلل )

  ولقتد فصتتفا (2)ستني، هللعتد ان يتمن اتيم  تم هافضتيم  وهلل تبا تحتول اتيتمه  تبه الدولتح إلتى االتيتمه ال( 1) تتت467
في تمهيخ دولح األبملهللح في يتمهللي ال مني )صرحما من التمهيخ اعسالمي فتي ال تممل االفهيقتيت، وتيفمتا متن 
الدولتتح العهلليديتتح الهافضتتيح وييتتح قضتتى مفيتته ستتيح الستتنح ومكيتتل الهللدمتتح المعتتك هللتتن هللتتمديق فتتي يتتتمهللي ال ملتت  

سالمي فتي ال تممل االفهيقتيت وتحتد ا متن دولتح المتهاهللرين وفقته التميتين متن قمدت تم )صرحما من التمهيخ اع
 العظمم في يتمهللي الهاهللو )صرحما من التمهيخ اعسالمي في ال ممل االفهيقيت  

 
 هـ(. 296-144هـ( والرستميين )347-140االتجاه الخارجي: ويمثله دولتا المدراريين ) -2

 تت، مفتتى يتتد ميستتى هللتتن يكيتتد 140سيفممستتح ينتتوب المفتتهب األقصتتى ستتنح وقتد قممتتا دولتتح هللنتتي متتدهاه فتي 
المينمسي والب  يمن يدين هللملمب ب الصره  احد االتيم ما الهليسيح منتد الفتواه ، حيت  هللسترا  تبه الدولتح 
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   (3)سفرمن م مفى منرقح سفيممسح ينوب هللالد المفهب األقصى
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 6/159ت انظه: اهللن ففدون )1)
 ت نرق المصده السمهللق  2)
  46ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق د  احمد العهللمد  ص3)

 ت قتل ا ل سيفممسح كميم م ميسى المينمسي لمزفب افبو م مفيه،  تم ولتوا هللعتده اهللتم القمستم 155وفي سنح 
 دهاه ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمعون هللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتول المفقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب هللمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وقتتد تتتولى مفتتى متتهش الدولتتح اهللنتتمؤه واحرتتمده متتن هللعتتده حيتت  تبهللتتبهللوا فتتي والل تتم المتتب هللي  (1) تتتت155-167)
والسيمسي، فمن م من فرب لفعهللمسيين، ومن م من فرب لفعهلليديين، ففمم تولى محمد هللتن الرتت  هللتن ميمتون هللتن 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدهاه 

لسني، لين العهلليديين قضوا مفيه حينمتم  تت امفن فهويه مفى المب ب الفمهيي، وافب هللملمب ب ا332-347)
  ت وهللوفمته انت ا دولح هللني مدهاه  347 ميم يو ه الصقفي سيفممسح سنح 

امم دولح الهستميين، والتي يمنا تن و المب ب األهللمضي، فقد اسس م في هللالد المفتهب االوستر مهللتدالهحمن 
   (2) ت حي  اتفب مدينح تم ها حمضهو له144 تت سنح 171-144هللن هستم )

 ت تهد األمه  توهى، هللتين ستهللعح متن هيتمل الدولتح الهستتميح، وقتد 171ولمم توفي مهللدالهحمن هللن هستم سنح 
مهللميعتتح مستتعود األندلستتي  (3)افتفتتح  تتؤال  الستتهللعح، فهللينمتتم هاى هللعضتت م مهللميعتتح اهللنتته مهللتتدالو مب، هاى آفتتهون

لو مب، هللعتتد ان يتمدا الرتتن تعصتتح احتد الستهللعح التتبين تتهد مهللتدالهحمن األمتته فتي م، ليتن مستتعود تنتمكل لعهللتدا
وقد استمها  به الدولتح تحيتم هللتالد المفتهب حتتى قضتى العهلليتديون مفتى آفته امهال تم و تو اليقظتمن  (4)هللملدولح

 هللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن اهللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي اليقظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمن 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  543عدد السمدق صت انظه : ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود ال1)
 ت 3/583ت انظه : المفهب اليهلليه )2)
 ت 553-2/552ت المصده السمهللق : )3)
 ت 2/990ت انظه : األك مه الهيمضيح لفهللمهوني )4)
، ليتتتن ستتتقور  تتتبه الدولتتتح اليعنتتتي ستتتقور المتتتب ب الفتتتمهيي فتتتي هللتتتالد (1) تتتت296 تتتتت وبلتتتد ستتتنح 292-296)

   (2)ى هللعد سقور تفد الدولحالمفهب فقد استمه ويود  با المب ب  نمد حت
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 االتجاه الرافضي وتمثله دولة العبيديين:  -3
و با االتيمه يمن آفه المبا ب الريهيح دفوال  لهللالد المفهب إب ان الدولح العهلليديح التي ن تها  تبا المتب ب 

  ت  296 نمد، لم تقم في هللالد المفهب األدنى إال في سنح 
قد تمينا متن القضتم  مفتى األبملهللتح، والهستتميين، والمتدهاهيين، واالداهستح وهللملهبم من يون الدولح العهلليديح 

ان تهللستتر ستتفرمن م السيمستتي مفتتى معظتتم اقتتمليم هللتتالد المفتتهب، إال ان تتم لتتم  -إلتتى حتتد متتم  -فمستتترمما هللتتبلد 
في تم تتمين من فهض مب هلل م التديني مفتى ا تملي تفتد التديمه، وبلتد ألن النتمق لتم يتقهللفتوا افيتمه العهلليتديين لمتم 

متن بفتو و ترر لتم يألرته ستيمن تفتد التديمه، هللتل ان تم ترفعتوا إلتى فالفتح ستنيح يديتدو قممتا فتي األنتدلق  تتي 
يمم ان ا ل السنح قمموا هللمقمومح المد الهافضي العهلليد  هلليل مم يمفيون و با ممتم  (3)الفالفح األمويح هللمألندلق

  ت  362يعل الهوافض يهحفون إلى مصه ممم 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 2/565ت انظه: المفهب اليهلليه )1)
  48ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق د  احمد العهللمد  ص2)
  55تالمصده السمهللق : ص3)

 
 االتجـــــــــــــــــاه االعتزالـــــــــــــــــي: ويمثلـــــــــــــــــه دولـــــــــــــــــة األدارســـــــــــــــــة بـــــــــــــــــالم رب األ صـــــــــــــــــ   -4

 هـ( 172-313)
 

 تتت، وبلتتد حينمتتم آوتتته قهلليفتتح اوههللتتح الهللههللهيتتح، حيتت  172الدولتتح ادهيتتق هللتتن مهللتتداهلل هللتتن الحستتن ستتنح  اقتتمم  تتبه
   (1)امتدا حدود دولح األداهسح من المحير األرفسي بههللم إلى تفمسمن وو هان  هقم

 تت هللقتي األمته فتي ستاللته حتتى قضتى مفتى دولتت م العهلليتديون متمم 177ولمم تتوفي ادهيتق هللتن مهللتداهلل ستنح 
ويتمن األداهستتح يرمحتون إلتى توحيتتد العتملم اعستالمي تحتتا قيتمدت م مستتندين فتتي بلتد إلتى اصتتف م  (2) تت313

، وقهب نسهلل م لفهسول صفى اهلل مفيه وسفم وليتن م لتم يظ تهوا  تيلم  متن الت تيو يمتم يهللتدو  تبا متن (3)ال هيح
 فالل استقها  تمهيخ تفد الدولح  

لتتي، فملتتب  يهللتتدو  تتو ان كممتتم   تتبه الدولتتح الستتيمم القتتدمم  متتن م امتتم تهللنتتي دولتتح األداهستتح لفمتتب ب االمتكا
ويدوا ان  با المب ب قد انت ه في هللالد المفتهب األقصتى فمصتح هللتين افتهاد قهلليفتح اوههللتح التتي ستممدا ادهيتق 
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األول في اقممح دولته، ول با لم ييتدوا منمصتم  متن إظ تمه متوافقت م الظم هيتح ل تبا الريته ليهللقتى فتي دولتت م هللعتد 
يمم م مهاممو من م لكممم  قهلليفح اوههللح التبين تهللنتوه وممفتوا مفتى ن تهه، ليتن االداهستح لتم يظ تهوا حممستم  ويعفته ق

   (4)مب هللم  هسميم  لدولت م
 تتتتتتتتتسنالحظ من فالل دهاستنم التحفيفيح ان محمد هللن تومها استرمد من يميو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  50ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب ص1)
 ت 2/486ت تمهيخ المفهب اليهلليه )2)
  51ت دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق لفعهللمد  ص3)
 العدد السمدق  - 546ت ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود ص 4)

الريهيتتتح لدموتتتته ففيرتتتم   المتتتبا ب الستتتمهللقح وكاد مفي تتتم ممتتتم يفتتتدم ميولتتته ويحقتتتق ا دافتتته ولتتتبلد يتتتم ا األستتتق
 مضرههللم  ونسييم  فيهيم  متهللمينم   

إن اهللتتن تتتومها لتتم ييتتن صتتمحب مدهستتح فيهيتتح تعتتهح هللتته، ل تتم ففستترت م وافيمه تتم وقضتتميم م التتتي ترهح تتم 
وتنمق  م وتعمل مفى ت هلليت تم ون ته م  ولتم ييتن اهللتن تتومها هيتل فيته هللحتا فقتر، وال يتمن هيتل سيمستح فقتر  

يمو في  فصه هيل الدين وهيتل العفتم وهيتل السيمستح  ف تو فتي دينته، ب تب فتي مهللمدتته هللل انه في الحقيقح 
وتق تتره إلتتى دهيتتح التصتتوح و تتو فتتي مفمتته، متهللحتته ودفتتو هللتتملعفم وت تتييو العفمتتم  والحهيتتح العفميتتح فتتي م تتد 
الدولتتح الموحديتتح وآتتتى  تتبا الفتتهق نتميتته فتتي م تتد يوستتح هللتتن مهللتتدالمؤمن، ويعقتتوب هللتتن يوستتح ويعتهللتته هيتتل 

لسيمسح ألنه  و األول والوحيد الب  فرر لقيمم دولح الموحدين وم د ل م سهلليل القيمم ووضو ل م األسق التي ا
   (1)قمما مفي م

إن اهللتن تتومها لتتم يتتأ ه هللمدهستتح واحتدو متتن متداهق الريتته التتي يمنتتا تعتيش فتتي كممنته، هللتتل تتأ ه هللمتتداهق 
ا م متو  فصتيته ومعتقداتته ويحقتق ا دافته وستنهى بلتد فيهيح متعددو وافب من المبا ب الرق يح والريهيح مميتو 

 في مهللح  مستقل هلللبن اهلل تعملى  
 
 
 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  38ت انظه : سقور دولح الموحدين ص1)
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 المبحث الثالث

 مسيرة العودة وخطواته الحركية

 
د هللتتن تتتومها فتتي هحفتتته لفعتتودو إلتتى ال تتممل االفهيقتتي واستتتفهقا متتدو مودتتته  تتهب محمتت (1) تتت510فتتي متتمم 

حتى وصل إلتى مستقر هاسته اههللتو ستنواا، ويتمن فالل تم يتوقتح هلليتل القتهى والمتدن التتي يمته هلل تم وين تر فتي 
ن تته العفتتم، واألمتته هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته ويتحمتتل المصتتممب والم تتمق وي تتيل فاليتتم تمهللعتتح لتته فتتي 

ن، فتحهد من ميح إلى مصه ومي  في االسيندهيح وافه  من م هللسهللب امهه هللتملمعهوح ون يته متن هللعض المد
المنيته وقصتتد رتتهاهللفق هللحتتها  حيت  هللقتتي متتدو يعفتتم النتمق العقيتتدو مفتتى الرهيقتتح األ تعهيح  تتم انتقتتل إلتتى الم ديتتح 

هاهللم  فتي المدينتح هللستهللب هللتونق واتفب احد مسميد م مقها  يدهق هلله العفم مهيركا  مفتى مفتم األصتول واحتد  اضتر
اسفوهلله في األمه هللملمعهوح والن ي من المنيه  م اضره لففهو  إلى المنستيه  م إلى مدينح تونق ويمن فتي 

 ت واقتمم 511الرهيق يفتمه هللعض هفقمله المففصين وتويه هلل م نحو القسرنرينيح،  م هلليميح التي وصف م سنح 
   (2)لمنيه ونمظه الرق م  هلل م وظ ه مفي مهلل م مدو وا ت ه هللمألمه هللملمعهوح والن ي من ا

وفتي مدينتتح ماللتتح التقتى اهللتتن تتتومها هللعهللتدالمؤمن هللتتن مفتتي التتب  يتمن متي تتم  إلتتى ال تهق لرفتتب العفتتم هللهفقتتح 
ممتته يعفتتو فمستتترمب ان يصتتهفه متتن وي تتته ويقنعتته هللمالكمتتته وقتتد لمتت  اهللتتن تتتومها فتتي مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمالمما البيم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  120ت هوض القهرمق ص1)
  63ت انظه: تيههللح االصالذ في تيههللح الم د  هللن تومها ص2)

فهللميعته مفتى مؤاكهتته فتي  (1)وصرما النهللو  ومالم  الررنتح وافهللته هللتن تتومها تفميتبه هللحقيقتح متمينو  القيتمم هللته
 سه واليسه والمن ر والميهوه  ال دو والهفم  واألمن والفوح والع

لقد نسيا حول لقم  الهيفين هوايح يففب مفي م رمهللو الفيمل والدمميح من ايل تهسيخ ميمنت مم في نرتوق 
االتهللتتمب، فملهوايتتح تقتتول ان التتداللل واع تتمهاا يمنتتا تهلل تته هللقتتهب ظ تتوه مهللتتدالمؤمن التتب  مفتتى يديتته يتحقتتق 

اهللتن تتومها يستمى اليرته وانته هاى فيته انته اليتتم  تبا األمته إال النصه، وان صرمته مويودو في يتمب يمتفيته 
مفى يد هيل  يم  اسمه )ب هللتدم و م نت وييتموك وقتته المملتح الفممستح وتستتمه الهوايتح فتي ستهد قصتح الفقتم  

 األسروهيح هللين مم وييح استرمب اهللن تومها ان يتعهح مفى مهللدالمؤمن ويهلل ه هلله قهللل قدومه  
د هللتته يفتتد المعتتك التتب  يتتتب فيتته، و تتبا اليتتتمب يتتكمم اعممميتتح ان يعرتته الصتتمدق ويتتتمب اليفتته  تتبا: يقصتت
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هحمه اهلل يتب ل م فيه يل مميحتميون إليه، ويل مم سيقو وييون إلى يوم القيممح، ويمن ميتوهللم  منده في يفتد 
راته هللمستم اليفتد التب  يتتب ف يته، و تبا كمتم مممك، فيتهلله منه  مهون هللن ستعيد العيفتي هاق الكيديتح، وستممه الي 

قتتل اليعفتتم متتن فتتي الستتمواا  تعتتملى: هللمرتتل، فتتلن يعرتتها  الصتتمدق ييتتده اميتته المتتؤمنين اليعفتتم الفيتتب قتتمل 
 ت  65)سوهو النمل، آيح: واألهض الفيب إال اهلل وممي عهون ايمن يهللع ون

هقتح إال يعفم تم ومنده مرمت  الفيب اليعفم تم إال  تو ويعفتم متمفي الهللته والهللحته وممتستقر متن و وقمل تعملى: 
 ت  59)سوهو االنعمم ، آيح:  والحهللح في ظفمما األهض والهرب وال يمهللق إال في يتمب مهللين

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/774،775ت انظه : المفهب اليهلليه )1)

، والتبين نستهللوه إليته متن اي تل النتمق هللمعهفتح إن يتمب اليرته التصت  نستهللته إلتى يعرته الصتمدق هحمته اهلل
المنقتتوالا واألحمديتت  واآل تتمه، والتمييتتك هللتتين صتتحيح م وضتتعير م، وممتتدت م فتتي المنقتتوالا التتتواهيخ المنقرعتتح 
اعسنمد، وي يه من م من وضتو متن متهح هللمليتبب واالفتتالح، يتأهللي مفنتح لتور، و  تمم هللتن محمتد الستملب، 

العفتتم ان متتمال يعفتتم إال متتن رهيتتق النقتتل اليميتتن الحيتتم هلل هللوتتته اال هللملهوايتتح  وام مل متتم، وبيتته فتتمح مفتتى رفهللتتح
   (1)الصحيحح السند، فلبا لم تويد، فال يسو  لنم  همم  ومقال  ان نقول هلل هللوته

إن اهللتتن تتتومها لتتم ييتتن اول متتن قتتمم هللعمفيتتح االستتتدالل هللتتملحهوح، ويظ تته لفهللمحتت  انتته افتتب م متتن هللعتتض 
   (2)مته هللملم هق، فقد يمنا الهللمرنيح ت تم ا تمممم  يهلليها  في  به األموهالرهق الهللمرنيح فالل اقم

لقد تقمههللا افيمه مهللدالمؤمن مو  يفه وفصوصم  مميتعفق هللملفهو  مفى السفرمن ونضيا افيمهه هللعتد ان 
   (3)الكم اهللن تومها، وافبا يعمالن سويم  من ايل تقويض دولح المهاهللرين

ومها ولعهللتوا دوها   ممتم  فتي دموتته مهللتداهلل الون هي تي التب  يتمن مفتى دهيتح ومن البين انضموا إلتى اهللتن تت
يهلليهو من ال قمفح  وقد اترق معه اهللن تومها مفى ان يتسته مفتى متم و مفيته متن العفتم والرصتمحح متن النتمق، 

السته  ويظ ه العيك والفهللم  والتعه  من الرضملل ممم ي ت ه هلله مند النمق مفى ان يداوم مفى افب العفتم فتي
  م يرص  من بلد دفعح واحدو مندمم يرفب منه هللن تومها بلد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت لمحمد ه يد هضم 4/60ت انظه: ميفح المنمه )1)
 ت 101ت انظه: دولح المهاهللرين ص)2)
 ت102ت انظه: دولح المهاهللرين لفمؤلح سالمه محمد ص)3)

فييتتون هللم مهللتتح المعيتتكو فيصتتدقه النتتمق ويتتكداد إيمتتمن م هللدموتتته، فقتتمم الون هي تتي هللتتبلد واتقتتن الفتتداب والميتته 
   (1)والحيل واليبب والديل مفى النمق
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 تت 514واستمه هللن تومها في تنقفه الى المدن ووصل الى فمق ، واستمه في إلقم  دهوسه في م حتتى متمم 
هنمميته التب  وضتعه لنرسته والتب  يتمن متن ضتمن ا دافته العمتل مفتى تقهيتب ويمن فتالل  تبه المتدو مفتكمتم  هللهلل

ا تفمص متتن بو  القتتوو اليستتممنيح قفيفتي التيههللتتح، اضتتمفح الستتتمهاهه فتتي األمته هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته 
مقتته حيتتم المتتهاهللرين  وفتتالل هحفتتته الي تتم يتتمن ينهللتته  (2)ممتتم افضتتى التتى رتتهده متتن فتتمق، فتويتته التتى متتهايش

ويدل بلد مفى انته يتمن يفرتر لحتهب رويفتح األمتد  (3)من هللن مفي لفمواقو باا األ ميح االستهاتيييحمهللدالمؤ 
 ضد المهاهللرين  

 تت فتي ك  الك تمد ومفتى ممدتته فته  متو تالميتبه إلتى استواق 514ودفل اهللن تومها مدينح مهايش في متمم 
ن احد قضمته او وكهالته، ألنته  تم د مهايش يأمه هللملمعهوح وين ى من المنيه دون إبن اميه المسفمين او إب

وصتتتدح ان هاى افتتا اميتته المستتتفمين حمستتهو قنمم تتتم  (4)متتن متتهايش متتتن المرمستتد متتتملم يتتهه فتتي مدينتتتح  منيتتح
فوهللف تتتم ف تتتيته إلتتتى افيتتته  تتتم تويتتته هللتتتن تتتتومها إلتتتى مستتتيد مفتتتي هللتتتن يوستتتح فتتتي صتتتالو اليمعتتتح فويتتتد اميتتته 

 م بلتتد ومتتتمب مفتتي م لتتتهللق النقتتمب، وفمرتتتب مفيتتم  قتتتملال  المستتفمين يملستتم  وحولتتته التتوكها  وقوفتتتم  فمستتتنيه مفتتتي
 "الفالفح هلل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 5/48ت انظه: اهللن ففيمن )1)
 ت 26-21ت انظه: الهلليبق افهللمه الم د  هللن تومها ص)2)
 ت103ت انظه: دولح المهاهللرين لفمؤلح سالمح محمد ص )3)
 ت 4/282ت تمهيخ اعسالم السيمسي حسن إهللها يم حسن ص )4)

 

   (1)وليق لد يم مفي هللن يوسح"
ولمتتم ي تته ن تتتمر هللتتن تتتتومها فتتي مدينتتتح متتهايش فمصتتح فتتتي ميتتمل األمتتته هللتتملمعهوح والن تتتي متتن المنيتتته 

ديتته والرعتتن فتتي اميتته المستتفمين مفتتي هللتتن يوستتح استتتدممه مفتتي لالرتتالب مفتتى حقيقتتح امتتهه، ففمتتم حضتته هللتتين ي
نمتم يقتوم هللتمألمه هللتملمعهوح والن تي متن  استرمب اهللن تومها ان يقنعه هللأنه كا د وليق لته ا  مرمتو دنيتو ، وا 
المنيتته لتر تتي المرمستتد والهللتتدب فتتي مفتتد اميتته المستتفمين التتب   تتو ميفتتح هلللكالت تتم، والعمتتل مفتتى إحيتتم  الستتنح، 

   (2)مفى وينتيهويمن يتحد  هللأسفوب مؤ ه وقو في نرق اميه المسفمين فبهفا دمومه 
ولتتم تعتتم فصتتمحح واستتفوب اهللتتن تتتومها المتتؤ ه اميتته المستتفمين مفتتي هللتتن يوستتح متتن فرتتوهو دموتتته فتتدمم 
ن يتتمن مفتتى ي تتل  العفمتتم  متتن يتتل صتتوب لمنمظهتتته لمعهفتتح حقيقتتح  تتبا الهيتتل، فتتلن يتتمن مفتتى حتتق اتهللتتو وا 

   (3)ادب
ظ تتتمه مفمتتتم  ويمنتتتا المنتتتمظهو فهصتتتح التعتتتوض الهللتتتن تتتتومها، ألن تتتم ستتتتتي  لتتته إهللتتتهاك  مملديتتته متتتن مفتتتم، وا 
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مهايش هللمظ ه العميكين اممم سروب حيته وفصمحته  و ي ايضم  وسيفح دممليح ممتمكو لدموتته ألن ممستستره 
منه ستتنمقفه األلسن، وستريه افهللمه  به المنمظهو ونتييت م في اآلفمق، ف ي هللحق هللرمقح تعهيح ييتدو لداميتح 

 مفموه  
ضتتتوه وافتتتهاد الهميتتتح إلتتتى مقمهللفتتتح الداميتتتح اليديتتتد لالسترستتتمه متتتن حقيقتتتح وستتتيدفو الرضتتتول ي يتتتهين متتتن الح

دموته، ومن هللعض القضميم التي ا يها في المنمق ح ممم يتي  له فهصح ممتمكو لتوضي  فيهه، و تبا متم يستعى 
 اليه لضم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 103هاهللرين لفمؤلح سالمح محمد ص )ت انظه: دولح الم1)
 ت 104ت انظه: دولح المهاهللرهللين لسالمح محمد سفيممن ص)2)
 ت 104ت انظه: دولح المهاهللرين سالمح محمد ص)3)

 امداد يديدو الى صروفه  
وقهللل هللد  المنمظهو في ميفق اميه المسفمين مفتي الفتمص هللملعفمتم  واألميتمن، قتدم مفمتم  الدولتح المهاهللريتح 

 من م قمضي المهيح محمد هللن اسود ليم ف م في  به المنمظهو   -ين يمنوا يي فون مفم األصول واليدل الب -
وافب اهللن تتومها يستفه يتل يفمتح فتي المنتمظهو لتصتويه فستمد األوضتمب فتي الدولتح المهاهللريتح، فأوضت  ان 

تؤيتتل، ويهللتتين ان التتب  يتحمتتل الفمتتوه تهللتتمب ي تتمها  ن تتمها ، وان الفنتتمكيه تم تتي فتتي ال تتواهب وان امتتوال اليتتتممى 
   (1)المسؤوليح  م حم يح اميه المسفمين الفرمل م تفد األوضمب منه

وهللعتتتد ان ي تتتح متتتن ستتتو  األوضتتتمب اهاد ان ي هللتتتا ميتتتك العفمتتتم  متتتهايش متتتن ميمهاتتتته فتتتي العفتتتم، فرتتتهذ 
ض  ممميكوا منه مفي مم هللعض االسلفح التي لم يستريعوا اعيمهللح مفي م  ففمم هاى ميك م من االيمهللح هللدا يو 

   (2)هللأسفوب افمب، يسفه له يل  قمفته وفصمحته، و يبا انت ا المنمظهو لصمل  اهللن تومها
نمتتم  تتو رملتتب ستتفرمن،  لقتتد تنهللتته الرقيتته مملتتد هللتتن و يتتب األندلستتي إلتتى ان هللتتن تتتومها لتتيق رملتتب آفتتهه وا 

مصتممدو التهلل م مفتى المتهاهللرين  وا مه مفى األميه مفي هللن يوسح هللقتفه لييتري  تهه، ألنته إبا وقتو فتي هللتالد ال
ولين وكيه مفي هللن يوسح ينتمن هللن ممه، وسيه هللن وههلليل، اقنعم اميه المسفمين مفي هللن يوسح هللعدم األفتب 

 هللها  مملد هللن و يب  
وال ر مملد هللن و يب مفى اميه المسفمين هللتففيده في السين ابا لتم يقتفته، وقتمل لته: "ايعتل مفيته يتهللال  يتي 

   وحمل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3)فوافقه مفى بلد التسمو له رهللال " 
 /ت 5ت انظه: هللن ففيمن )1)
 ت105ت انظه: دولح المهاهللرين تأليح سالمح محمد ص )2)
 ت5/49،50ت انظه: وفيما األميمن )3)
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رتب اميته المستفمين قتملال : "يتم اميته المستفمين  تبا ينتمن مهو  منيح دون األفتب هللتها  مملتد هللتن و يتب والتب  فم
  لقتد اصتمهللا  (1)و ن في حق المفد ان تفترا ل با الهيل الضعيح ففتلِّ ستهلليفه انته هيتل اليمفتد ستد يومته"

يفمما الوكيه ينتمن مكو نرق اميته المستفمين فمستصتفه  تأنه وامته هللتلرالق ستهاحه مفتى  تهر ان يفته  متن 
   (2)هللالد اميه المسفمين 

وتويه اهللن تومها إلى مقهللهو اهللن حيدهوق، هللملقهب من مهايش وهللنى في تم فيمتته ويتمن بلتد االفتيتمه يتدل 
مفى بيم  فمهق، ف و إيمم و ألميه المسفمين هللأنه هيل يهيد اآلفهو فيقرو هللبلد داهلله يل و ميح مفيه من قهللل 

التى القتدوم إليته لالسترستمه متن احتوال  المنمولين له  يمم ان افتيمه  تبا الميتمن ستيدفو الي يته متن الرضتوليين
  با العمهللد الب  نهللب الحيمو وكفهف م واهتضى الحيمو هللين األمواا فيهلل  افيمهه هللين م فمن اقتنو ضمه اليه  

والمقهللهو من نمحيح افهى ميمن منمستب و تمد ، وهللعيتد متن األمتين، فيتحتد   نتمد هللمتم ي تم  إلتى تالميتبه، 
 ي ه يمعه   وفعال  توافد مفيه الرالب حتى

  -إن اهللن تومها ليي يضمن لدموته النيمذ واالنت مه سفد الفرواا التمليح:
اظ تتمه ل متته هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته، وتقمصتته ألستتمليب و فصتتيما المصتتفحين، فقتتد انتحتتل  -1

هللميتح  اهللن تومها صرح األمه هللملمعهوح والن ي من المنيه، وهللدا هلل با الن و منب وقا مهلليه وبلد حينمم يتمن
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللعد مودته من العهاق حي  استفل تيمو المسفمين في م، فأفب يأمه هللملمعهوح وين ى من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 106ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)
 ت 5/49،50ت انظه: وفيما األميمن )2)

   (1)بلد  المنيه حتى نمله  ي  من األبى هللسهللب
ويهللتتتدو ان اهللتتتن تتتتومها يتتتمن ي تتتدح متتتن وها  اظ تتتمهه ل متتته هللتتتملمعهوح والن تتتي متتتن المنيتتته إلتتتى تحقيتتتق 
بهضين: األول من مم  و لرا انظمه النمق إليه من الهللالد التي مه هلل م حتى يعد متن المصتفحين، امتم ال تمني 

هللتتون هللمن يتته، وبلتتد لييونتتوا دمتتمو إلتتى ف تتو تيتتوين هللعتتض الفاليتتم الستتهيح فتتي تفتتد التتهللالد متتن األفتتهاد التتبين يعي
افيمهه ومهللمدله، وقد ني  في بليم حي  يتبيه الهلليتبق انته يتمن يتمن الهللتن تتومها هللمصته واحتد وفمستون هيتال  
متتن ا ف تتم "ويتتمنوا لتته م تتل امضتتمله ويستتده ستتممعين لقولتته مييهللتتين ألمتتهه متتؤمنين هللتته  ولمتتم تهللتتين حتتمل م هللتتبلد 

   (2)افتمه ل م االقممح  نمد   " 
ان اهللتتن تتتومها لمتتم وصتتل إلتتى هللتتالد المفتتهب انتقتتل متتن اليمنتتب التنظيتته  فتتي دموتتته، التتى اليمنتتب العمفتتي 
حي  يد في تيوين قممدو لدموته، ويمنا وسيفته المعفنح في بلتد  تي األمته هللتملمعهوح والن تي متن المنيته، 

 تالميبه   واقممح حفقما لفتدهيق ين ه من فالل م افيمهه ليستقرب هللعد بلد من يتقهللف م من
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ويهللتتدو ان يتتهاو اهللتتن تتتومها فتتي اليتتالم، وتظتتم هه هللتتمألمه هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته، إلتتى يمنتتب يونتته 
 (3)يتويه في دموته الى التيمعتما ال تعهلليح العممتح يمنتا متن العوامتل القويتح لنيتمذ دموتته فتي  تبه المهحفتح 

حتتى ي ته حولته المؤيتدون واألنصتمه، فمفتتمه حي  يبيه تفميبه الهلليتبق، انته متم ان حتل هللتهللالد المفتهب األدنتى 
 هللعض م ممن يتوسم في م القهللول المرفق لدموته ومفميل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 5/46ت انظه: وفيما األميمن )1)
 ت 549ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص )2)
 ت 85انظه: الدموو الموحديح هللملمفهب مهللداهلل مالم ص ) ت3)

 البيم  والنيمهللح، وتويه هلل م إلى هللالد المفهب األقصى  
يمنا  به الفروو األولى التتي ن ي تم اهللتن تتومها لن ته دموتته، ومتن فتالل تتهللعنتم ل تبه الفرتوو نتدهد ان 

لتته المؤيتتدين واألنصتتمه ومتتن  تتبه اهللتتن تتتومها قتتد ن تتو متتدد متتن الستتهللل حتتتى يظ تته دموتتته لفنتتمق، وييمتتو حو 
 السهللل مميفي: 

انتتته تتتتده  فتتتي اظ تتتمه دموتتتته، يمتتتم الهللستتت م الصتتتهللفح االصتتتالحيح، و تتتي األمتتته هللتتتملمعهوح والن تتتي متتتن  -ا
 المنيه  
انه فمرب هلل م الي مل والستب  متن النتمق التبين اليتدهيون حقيقتح ممفي تم متن انحتهاح متن متن و ا تل  -ب

   (1)إلى قوم صيمم من يميو العفوم يمم يقول المهاي ي السنح واليمممح، حي  تويه هلل م 
انه يمن يهللملغ في انيمه المنيه مفى الحيتمم التب  يمته هللتديمه م يمتم فعتل متو العكيتك هللتن المنصتوه هللتن  -يت

، ومتو مفتي هللتن يوستح هللتن تم ترين كمتيم دولتح المتهاهللرين وبلتد (2)النمصه هللن مفنمق هللن حممد صمحب هلليميح
 ميمنح مند النمق   ليي ييسب هلل به اليهاو

ممتتم يفحتتظ مفتتى اهللتتن تتتومها ا نتتم   تتبه المهحفتتح متتن دموتتته انتته هللتتملهبم متتن تظتتم هه هللتتملتقى والصتتالذ  -د
واألمتته هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته، إال انتته يتتمن اليتتتوهب متتن اليتتبب حتتتى ا نتتم  قيممتته هللتتمألمه هللتتملمعهوح 

م  و تو يتأمه هللتملمعهوح ففتر فتي يالمته حتتتى والن تي متن المنيته، حيت  يتبيه الهلليتبق انته يتمن إبا ف تي هللر ت
 و با الن و من و ي يه من الرهق الهللمرنيح حي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (3)ينسب إلى الينون

 ت 270ت المعيب ص )1)
 ت 6/227ت اهللن ففدون )2)
 22ت افهللمه الم د  هللن تومها ص 3)

لى العهللمهاا المو مح حتى التني ح حقملق ميفيأون إلى ا    (1)ليبب وا 
يقول اهللن العممد: )يهره اقدامه ويهاته مفى حب الهيمسح والظ وه واهتيمب المحظوه ودمتوى اليتبب والتكوه 
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   (2)من انه حسني و و  هبي هللههلله  وانه معصوم و و هللماليممب مفضوم   ت
ا في هللدايتح دموتته، انته يتدر فتي تيتوين قممتدو قويتح مؤمنتح ويمنا الفروو ال منيح التي ن ي م اهللن تومه  -2

هللملمهللمد  التي يدمو الي م، حي  امد افهاد م امدادا  فمصم ، وبلد ليي ييونتوا قممتدو  تعهلليح لدموتته  تم لدولتته، 
وقتتد هللتتدا هلل تتبا التتن و منتتب مستتت ل دموتتته حيتت  تميتتن متتن تيتتوين ففيتتح فتتي هللتتالد مصتته قوام تتم واحتتد وفمستتون 

مم انتقل إلى المفهب كاد من ي توده فتي  تبا الميتدان حيت  ان تأ حفقتما لفتتدهيق يتمن يهللت  افيتمهه ، ول(3)هيال  
من فالل م وليي يؤصل تفد األفيمه في اب تمن اتهللممته التح ل تم يتمهللتم  فتي العقيتدو يتضتمن الفرتور العهيضتح 

   (4)ألصول دموته حي  رملهلل م هللحرظه
لى يمنب ا تمممه هللتيوين القممدو ال عهلليح، فلنته يتمن يحتمتي هلل تويح هللعتض القهللملتل الهللههللهيتح حتتى يضتمن  وا 

لنرستته األمتتمن، ولدموتتته االنت تتمه فتتي ظتتل حمميتتح تفتتد القهللملتتل، ف تتو حينمتتم وصتتل إلتتى هلليميتتح هللعتتد مودتتته متتن 
فتزووه وايتمهوه ومنعتوا  -احتدى قهللملتل صتن ميح  -مصه ف ي متن هللرتش الحمتمديين ففيتأ إلتى قهلليفتح هللنوهيميتل 

 ، ولمم انتقل الى هللالد المفهب األقصى وفمح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(5)منهالحممديين من النيل 
 ت 550ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص )1)
 ت 4/70ت  بهاا الب ب )2)
 549ق ص ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمد3)
 ت 46ت اهللن القرمن نظم الي ما ص )4)
 ت 6/227ت اهللن ففدون )5)

متتن ستتروو المتتهاهللرين ب تتب إلتتى هللتتالد  هبتتح حيتت  نتتكل مفتتى قومتته وقهلليفتتته مصتتمودو فتتمحتمى هلل تتويتي مم متتن 
 المهاهللرين، يمم توفه له مند م اليو المنمسب لمواصفح الدموو  

ح لدموتتته وقتتد يمنتتا  تتبه القممتتدو فتتي بميتتح التتتالحم  يتتبا تميتتن اهللتتن تتتومها متتن تيتتوين قممتتدو  تتعهلليح قويتت
    (1)والترم م مو القيمدو ممم ادى إلى اميمب النمق هلل م ومن  م تقهللف م لمهللمدل م

ومن الفرتواا التتي ستفي م اهللتن تتومها تحديتد موقرته متن دولتح المتهاهللرين والتتي يمنتا تهللستر ستفرمن م  -3
الفرتتوو ابا متتمقوهن هللتتملفروتين الستتمهللقتين، وبلتتد ألن هللتتن السيمستتي مفتتى هللتتالد المفتتهب، وقتتد يتتم  ممفتته هلل تتبه 

ن قممتتدو  تتعهلليح  تتتومها لتتم يتتهد ان يحتتدد موقرتته متتن دولتتح المتتهاهللرين، إال هللعتتد ان ي تتيو هللتتين النتتمق بيتتهه، وييتتور
لتى انته لتم يصتهلل  نيتهو منتد ي يته متن  يتيئ مفي م في ستممما الفرته، ففمتم ارمتأن إلتى ويتود  تبه القممتدو، وا 

يه في دولح المهاهللرين، متفبا  األمه هللملمعهوح ستمها  لتحقيق بميته ورهيقم الظ مه مرمسد دولح النمق، امفن ها
المتتهاهللرين فهللتتدا هللتتملرعن فتتي مقيتتدو المتتهاهللرين ووصتتر م هللملتيستتيم واليرتته والنرتتمق يمتتم قتتمل التهللممتته هللتتأن بتتكو م 
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   (2)ومقمومت م اويب من حهب النصمهى والميوق
مره التي ت دده من قهللل المهاهللرين، السيمم ان دموته قد وصفا إلتى مهحفتح ومندمم ادهد اهللن تومها المف

الظ وه والي ه هللمأل داح، فقهه االنتقمل إلى هللالد السوق مسقر هاسه حي  نكل مفتى قومته وقهلليفتته مصتمودو 
  ت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت515سنح 

 ت 551يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص ) ت انظه: ميفح1)
 ت 9ت الهلليبق: افهللمه الم د  هللن تومها ص )2)

وبلد لضممن الحمميح الالكمح لدموته ضد فره دولح المتهاهللرين وفتي هللتالد الستوق استق اهللتن تتومها مستيدا  
صتتمه، فمفتتتمه متتن م نفهللتتح ييتمتتو هللتته متتو تالميتتبه وكممتتم  قهلليفتتته، حيتت  الترتتا حولتته الي يتته متتن المؤيتتدين واألن

   (1)لتيون قممدو لدموته ضد فره دولح المهاهللرين
وفي هللالد السوق اسق هللن تومها مسيدا  ييتمو هللته متو تالميتبه وكممتم  قهلليفتته، حيت  التتح حولته الي يته 
متن المؤيتدين واألنصتمه، فمفتتمه متن م نفهللتتح لتيتون قممتدو لدموتته حيت   تتهب فتي تدهيست م مفتى  تيل حفقتتما 

منظمح، ويمن يؤصتل فتي نرتوق اتهللممته موقرته متن دولتح المتهاهللرين متن فتالل تفتد الحفقتما والتدهوق ودهوق 
وهلل تبا استترمب ان يويتد حتتميكا  نرستيم  قويتم  هللتتين ي يته متن تالميتبه ودولتتح المتهاهللرين، و تبا هللتتال  تد ممتم يستتممد 

 ليه اهللن تومها  مفى ت يلح ي يه من الموحدين لفتصد  لفمهاهللرين، ومقمومت م و و مم يمن ي دح إ
ولمتم  تعه هللتن تتومها هللقهللتول دموتته فتي اوستمر ال تهبيين اهاد توستيو نرتوبه مفتى القهللملتل الميتموهو، فمنتتدب 
ميمومتتح متتن تالميتتبه لتتدموت م واوصتتم م هللمتهللتتمب استتفوب الفتتين والمتتداهاو متتو متتن ستتيدمونه، ألن استتفوب العنتتح 

، والم ديح، الييد  مند القهللملتل باا األنرتح ومتكو الب  يمن ميديم  في الحواضه اليهللهى ام مل: فمق، ومهايش
النرق، والتي ال تهللملي هللمقمهللفح العنح هللتملعنح، ف تم هللحميتح لمتداهاو وهفتق ليستهلل م و تبه الفرتوو تتدل مفتى د تم  
ومقتتدهو اهللتتن تتتومها التتب  يتتمن فهلليتتها  هللرهللتتملو اليمممتتما التتتي يهللتت  هللين تتم دموتتته، فيتتمن يتفتتب ليتتل فلتتح استتفوهللم  

لعفمه ان األمكيح والعمداا تفتفح هللمفتالح الهلليلما و با اليررن اليه إال من اوتي حظم  وافها  من منمسهللم  ل م، 
 الررنح والد م  وني  دممو اهللن تومها في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 6/228ت انظه: اهللن ففدون )1)
لل لفهحيل الى اهللن تومها من رهيق وصتر م ألفالقته وستيميمه فيتمن يتتفقر م اهللتن ت ويق الي يه من افهاد القهللم

   (1)تومها ويضم م الى صروفه 
وهسخ دممو اهللتن تتومها فتي اب تمن القهللملتل هللتأن الرستمد والظفتم واليتوه، التتكال اال هللملم تد  لتبا فمعيمتمن هللته 

الم تهق والمفتهب، ويمت  األهض متدال يمتم وايب، ومن ي د فيه ف و يمفه، وان  با الوقا وقته وانه ستيرت  
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   (2)مفلا يوها  
ولمتتم اقتنتتو اهللتتن تتتومها هللتتأن ي تتوده قتتد ا متتها، وان نرتتوق اتهللممتته قتتد ت تتههللا هللريتتهو الم ديتتح، قتتهه ان يعفتتن 
هللأنتته  تتو الم تتد  المنتظتته  فهللعتتد ان يمتتو اصتتحمهلله قتتمم فتتي م فريهللتتم  موضتتحم  ل تتم ان يميتتو صتترما الم تتد  

يتته الع تهو المالكمتين لتته فهللتميعوه مفتى الوقتوح هلليمنهللتته فتي العسته واليستته، وتتتمهللو هللعتد بلتتد متتوفهو فيته، فهللتمده ال
مفيته الهللههللته مهللتتميعين مفتى نصتتهته وهللتبل م يتتت م دونته ولمتم يمفتتا هلليعتته لقهللتتوه الم تد  القتتملم هللتأمه اهلل، ويتتمن 

م 1124 تتت/518متتمم  فتتي (4)ويتتمن تتتمهيخ  تتبه الهلليعتتح مفتتى التتهاي  فتتي يهللتتل اييفيتتك (3)قهللتتل بلتتد يفقتتب هللمعمتتمم
و و العمم الب  انتقل فيه الى تينمل، ألنه اليعقتل ان يعفتن م ديتته اليمبهللتح فتوه وصتوله التى اييفيتك هللتل األمته 
يمن يحتم  إلى وقا، و با ممحد  فعال  إب استمه يهو   و ودممته ل به الريهو ففمم تقهللف م القوم امفتن م ديتته 

 الكالرح  
القتتدهو مفتتى التفرتتير ويمنتتا فرواتتته محيمتتح نحتتو تأستتيق قوامتتد دولتتح  لقتتد يتتمن مفتتى مقتتدهو مظيمتتح متتن

 الموحدين وسممده مفى نيمحه مم يمن يتسم هلله ي يه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 109ت انظه: دولح المهاهللرين لفمؤلح سالمح محمد ص )1)
 ت 6/562) ت انظه: اليممل الهللن األ يه2)
 ت 6/228ت اهللن ففدون )3)
 ت 111ت انظه: دولح المهاهللرين ص )4)

من افهاد القهللملل الهللههللهيح من سبايح وي ملح، فضال  ممم يمن يتمتو هلله اهللن تومها من بيم ، ومفم وقتدهو فملقتح 
   (1)مفى التنظيم والتأ يه

ل ا دافتته المنحهفتتح ويتتمن متتن لقتتد هيتتب الحتتهام، فستترد التتدمم ، و تتتد األمتتهاض، وبصتتب األمتتوال متتن ايتت
  عهه الب  يهدده مفى اصحمهلله قهللل فهويه هللملمفهب: 

 إلي وفي النرق ا يم  مفهللأو 
 اللهللتتتتتتتتتق ل م دهمم  ويفهللمهللتتتتتتتتتم                   

 ييمم ار ه دين اهلل من دنق 
  (2)واويب الرضل لفسمداا اييمهللتتتتتتتتم                  

 ها يري هللمرفهلل متمهلل لو ظر
  (3)ممينا من ضهب امنمق الوهى آهللي                 

إن هللتتن تتتومها هللعتتد مهللميعتتته هللملم ديتتح نظتتم يهلل تتته الداففيتتح هللعنميتتح فملقتتح، فقستتم اتهللممتته التتى رهللقتتما حستتب 
ه اسهللقيت م إلى هلليعته، وسمي األتهللمب هلل يل ممم هللملموحدين تعهيضتم  هللتملمهاهللرين وات م تم هللملتيستيم و تم هللتها  منت
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وهللعد ان فه  من ت هلليا هيملكه الالكمح لدولته المستقهللفيح هاى انه من بيه المنمسب هللقم ه في يهللل اييفيك لقههلله 
م واتفتتبه 1124 تتت/518فتتي قفتتب يهللتتمل األرفستتي اليهلليتته متتمم  (4)متتن العمصتتمح المهاهللريتتح فمنتقتتل التتى تينمتتل

   (5)م1129 ت/524قممدو لدولته النم لح، وقد هللقي في م حتى وفمته ممم 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 554ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص )1)
 تت19/552ت انظه: الب هللي )سيه امالم النهللال  )2)
 ت 111ت انظه: دولح المهاهللرين لفمؤلح سالمح محمد ص )3)
 ت112هللق ص )ت نرق المصده السم4)
 ت 112ت نرق المصده ص )5)

 المبحث الرابع 

 األسس الفكرية والعقدية لدعوة ابن تومرت 

 
إن األستق الريهيتح والعقديتتح لحهيتح اهللتتن تتومها هللعيتدو متتن اعستالم الصتتحي  والتترتق متو متتن و ا تل الستتنح 

حهافتما الريهيتح فتي دمتوو واليمممح الب  يمن مفيه هستول اهلل صتفى اهلل مفيته وستفم واصتحمهلله ومتن اظ ته االن
 اهللن تومها: 

هللفهويته فتتي  -صتفى اهلل مفيتته وستفم  -اوال : انته ادمتى الم ديتتح وقتمل هللأنته  تتو الم تد  التب  ومتتد الهستول 
 تتت: )الحمتتد هلل الرعتتل لمتتم يهيتتد 515آفتته الكمتتمن، حيتت  قتتمل فتتي فرهللتتته حتتين مهللميعتتته امممتتم لفموحتتدين ستتنح 

قتتب لحيمتته، وصتتفى اهلل مفتتى ستتيدنم محمتتد المهلل تته هللملم تتد  التتب  يمتت  القمضتتي هللمتتم ي تتم  ال هاد ألمتتهه وال مع
األهض قستترم  ومتتدال  يمتتم مفلتتا يتتوها  يهللع تته اهلل إبا نستتخ الحتتق هللملهللمرتتل واكيتتل العتتدل هللتتمليوه ميمنتته هللتتملمفهب 

   ولم ييتح اهللن تتومها هلل تبا االيتها  هللتل انته ايتد ل تم  تبا(1)األقصى واسمه اسم النهللي ونسهلله نسب النهللي   "
االتيمه الريه  في مؤلرمته التي رملب اتهللممه هللحرظ م، والعمل هللمم يم  هلل م، وممم يم  هلل م من قضيح الم تد  
قولتتته: )ان العتتتدل اهترتتتو، وان اليتتتوه متتتم وان الهؤستتتم  الي تتتمل استتتتولوا مفتتتى التتتدنيم، وان المفتتتود الصتتتم التتتهلليم 

هللمرتتل اليهفعتته إال الم تتد ، وان الحتتق اليقتتوم إال استتتولوا مفتتى التتدنيم، وان التتديملين استتتولوا مفتتى التتدنيم، وان ال
هللملم د ، وان الم د  معفوم في العهب، والعيم، والهللدو والحضته، وان العفتم هللته  مهللتا فتي يتل ميتمن وفتي يتل 

   (2)اوان وآن   ت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ت 75) ت نظم اليممن الهللن القرمن ص1)
 ت 257ت انظه: امك مم يرفب الهللن تومها ص )2)

وهللعتد ان قتهه اهللتن تتومها مهللتدا ظ توه الم تد ، متدد صتترمته هللقولته: )انته فتهد كممنته صتمدق فتي قولته، وانتته 
 تتم بيتته هللعتتد بلتتد الم تتمم التتتي ستتيقوم هلل تتم الم تتد  حيتت  هللين تتم هللقولتته: "وانتته  -يعنتتي األهض  -يم  تتم هللملعتتدل 
فيمتتم دمتتم إليتته متتن الحتتق الييتتوك مفي تتم الفرتتأ وانتته الييتتمهلله، وال يضتتمد، واليتتدافو معصتتوم  -يعنتتي الم تتد  

واليعمنتتد، واليفتتملح والينتتمكب    وانتته صتتمدق فتتي قولتته، وانتته يقرتتو اليهللتتمهللهو والديميفتتح، وانتته يرتتت  التتدنيم  تتهق م 
   (1)وبههلل م، وانه يمفؤ م هللملعدل يمم مفلا هللمليوه   "

لم د ، يمم يصوه بلد تها ه الريه ، ويالحظ  نتم ييتح تيتها اهللتن تتومها  يبا يمن ها  اهللن تومها في ا
فيبب مفى اهلل وهسوله حينمم حدد ميمن ظ وه الم د  هللملمفهب األقصى مو ان األحمدي  الصتحيحح التواهدو 

 في الم د  لم ت ه إلى بلد  
اهلل هلله الدين، يمفد ستهللو  إن األحمدي  الصحيحح هللينا انه يفه  في آفه الكممن هيال  من ا ل الهلليا يؤيد

ستتنين يمتت  األهض متتدال  وستتالمم  يمتتم ُمفلتتا يتتوها  وظفمتتم ، تتتنعم األمتتح فتتي م تتده نعمتتح لتتم تنعم تتم قتتر، وُتفتته  
 األهض نهللمت م، وُتمره السمم  مره م، وُيعري الممل هللفيه مدد  

والممل وافه والستفرمن قتم ه،  قمل اهللن ي يه هحمه اهلل تعملى: "في كممنه تيون ال ممه ي يهو، والكهوب بكيهو،
   (2)والدين قملم، والعدو هابم والفيه ايممه دالم"

 لقد هللينا األحمدي  الصحيحح اسمه وصرته وميمن فهويه: 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 257، 256ت اهللن تومها امك مم يرفب ص )1)
 ت تحقيق د  ره كيني1/31ن والمالحم )ت الن ميح ، الرت2)

 اسمه وصفته: -أ
سم اهلليه، يأسم النهللي -و با الهيل اسمه يأسم هسول اهلل صفى اهلل مفيه وسفم  صتفى اهلل مفيته وستفم  -، وا 

 تم  -صتفى اهلل مفيته وستفم  -فييون اسمه محمد او احمد هللن مهللداهلل، و و من بهيح فمرمح هللنا هسول اهلل  -
 ن مفي هضي اهلل من م  من ولد الحسن هلل

هحمتتته اهلل فتتتي الم تتتد : "و تتتو محمتتتد هللتتتن مهللتتتداهلل العفتتتو  الرتتتمرمي الحستتتني هضتتتي اهلل  -قتتتمل اهللتتتن ي يتتته 
   (1)منه"

   (2)وصرته الواهدو: "انه ايفى اليهلل ح، اقنى األنح"
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 مكان خروجه:  -ب

نته، قتمل: قتمل هستول ييون ظ وه الم تد  متن قهللتل الم تهق، فقتد يتم  فتي الحتدي  متن  وهللتمن هضتي اهلل م
اهلل صفى اهلل مفيه وسفم: "يقتل مند ينكيم  ال ح  يف تم اهللتن ففيرتح،  تم ترفتو الهايتما الستود متن قهللتل الم تهق، 
فيقتفونيم قتال  لم يقتفه قوم   ) م بيه  يلم  ال احرظه فقمل   ت فلبا هايتموه، فهللميعوه، ولو حهللوا  مفى الت فو، فلنته 

   (3)ففيرح اهلل الم د    ت
: )والمتتهاد هللتتملينك المتتبيوه فتتي  تتبا الستتيمق ينتتك اليعهللتتح، يقتتتتل منتتده ليأفتتبه -هحمتته اهلل  -قتتمل اهللتتن ي يتته 

 ال تتح متتن اوالد الففرتتتم ، حتتتى ييتتتون آفتته الكمتتتمن، فيفتته  الم تتتد ، وييتتون ظ تتتوهه متتن هللتتتالد الم تتهق "المتتتن 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتسهداب سممها " يمم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 1/29ت الن ميح، الرتن والمالحم )1)
 ت األيفى: الفريح  عه مم هللين النكمتين من الصدبين، والب  انحسه ال عه من يهلل ته 2)
 ت 2/1367ت افهيه اهللن مميه، يتمب الرتن، هللمب فهو  الم د  )3)

ه فتي آفتته الكمتمن، فتلن  تتبا نتوب متتن يتكمم ي فتح الهافضتتح متن انته مويتتود فيته إلتتى اآلن، و تم ينتظتهون فهويتت
ال تتبيمن، وقستتر يهلليتته متتن الفتتبالن  تتديد متتن ال تتيرمن، إب الدليتتل مفتتى بلتتد، والهلله تتمن ال متتن يتتتمب، والمتتن 
ستتتنح، وال معقتتتول صتتتحي  وال استحستتتمن   إلتتتى ان قتتتمل "ويؤيتتتد هللنتتتمق متتتن ا تتتل الم تتتهق ينصتتتهونه، ويقيمتتتون 

ايضتتم " و تتو ك ر مفيتته الوقتتمه" ألن هايتتح هستتول اهلل صتتفى اهلل ستتفرمنه، وي تتيدون اهيمنتته، وتيتتون هايتتمت م ستتود "
مفيه وسفم يمنا سودا  يقمل ل م : العقمب" إلى ان قمل: )والمقصتود ان الم تد  الممتدوذ المومتود هللويتوده فتي 
آفه الكممن ييون اصل ظ وهه وفهويه من نمحيح الم هق، ويهللميو له منتد الهلليتا، يمتم دلتا مفتى بلتد هللعتض 

   (1)تاألحمدي    
وبيه اعممم الهللفمه  في صحيحه من اهللي  هيهو هضي اهلل منه، قمل: قتمل هستول اهلل صتفى اهلل مفيته  -2

مميم منيم !ت    (2)وسفم: )ييح انتم إبا نكل اهللن مهيم فييم وا 
ومن يتمهلله هللتن مهللتداهلل هضتي اهلل من متم، قتمل: ستمعا هستول اهلل صتفى اهلل مفيته وستفم يقتول: "التتكال  -3

ن امتي يقمتفون مفى الحق ظم هين إلى يوم القيممح" إلى ان قمل: )فينتكل ميستى هللتن متهيم صتفى مفيته رملرح م
  (3)وسفم، فيقول اميه م، تعمل صلِّ هللنم فيقول: ال، إن هللعضيم مفى هللعض امها ، تيهمح اهلل  به األمح"

 واألحمدي  التي وهدا في الصحيحين تدل مفى امهين: 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ت 1/31ت الن ميح الرتن والمالحم )1)
 ت مو الرت 6/491ت صحي  الهللفمه ، يتمب احمدي  االنهلليم ، نكول ميسى، )2)
 ت 2/193ت صحي  مسفم، يتمب اعيممن، هللمب نكول ميسى )3)

ن الستتمم  ييتتون المتتتولي عمتتهو المستتفمين احتتد مم: انتته منتتد نتتكول ميستتى هللتتن متتهيم مفيتته الصتتالو والستتالم متت
 هيل من م  

وال تتمني: ان حضتتوه اميتته م لفصتتالو، وصتتالته هللملمستتفمين، ورفهللتته متتن ميستتى مفيتته الستتالم منتتد نكولتته ان 
 يتقدم ليصفي ل م يدلر مفى صالذ  با األميه وُ داه  

الصتحيحين، ودالتح مفتى ان ويم ا األحمدي  في السنن والمستمنيد وبيه تم مرستهو ل تبه األحمديت  التتي فتي 
 بلد الهيل الصمل  يسمرى: محمد هللن مهللداهلل، ويقمل له الم د ، والسنح يرسه هللعض م هللعضم   

فعن اهللي سعيد الفده  هضتي اهلل منته، قتمل: قتمل هستول اهلل صتفى اهلل مفيته وستفم: )منتم التب  يصتفي  -1
   (1)ميسى هللن مهيم ففرهت

هستول اهلل صتتفى اهلل مفيته وستتفم )ينتكل ميستتى هللتن متتهيم، فيقتتول  ومتن يتتمهلله هضتي اهلل منتته، قتمل: قتتمل -2
   (2)اميه م الم د : تعمل صلِّ هللنم، فيقول: ال، إن هللعض م اميه هللعض، تيهمح اهلل  به األمح"

ومتتن اهللتتي ستتعيد الفتتده  هضتتي اهلل منتته، قتتمل: قتتمل هستتول اهلل صتتفى اهلل مفيتته وستتفم: "الم تتد  منرتتي  -3
   (3)يم  األهض قسرم  ومدال  يمم مفلا ظفمم  ويوها  يمفد سهللو سنين  ت ايفى اليهلل ح، اقنى األنح،

 ولقد تيفم العفمم  في احمدي  الم د  وقملوا:
قتتتمل ال تتتويمني: )األحمديتتت  فتتتي تتتتواته مميتتتم  فتتتي الم تتتد  المنتظتتته التتتتي اميتتتن الوقتتتوح مفي تتتم من تتتم  -1

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفمسون حدي م ، في م الصحي  والحسن والضعيح تتتتتتتتتتتتتتت
 ت 5/7170ت هواه اهللو نعيم في "افهللمه الم د " صححه االلهللمني صحي  اليممو الصفيه )1)
 ت 148-147ت المنمه المنيح الهللن القيم ص )2)
 4265ت هقم 11/375ت سنن اهللي داود، يتمب الم د  )3)

صتترالحما المحتتههو فتتي األصتتول، وامتتم اآل تتمه متتن الصتتحمهللح المصتتهرحح والمنيهللتته، و تتي متتتواتهو فتتي يميتتو اال
ب الميمل لاليت مد في م ل بلد   ت    (1)هللملم د ، ف ي ي يهو ايضم  ل م حيم الهفو وا 

وقتتمل صتتديق حستتن فتتمن: )األحمديتت  التتواهدو فتتي الم تتد  مفتتى افتتتالح هوايمت تتم ي يتتهو يتتدا ، تهللفتتغ حتتد  -2
   (2)ن وبيه م من دواوين اعسالم ومن المعميم والمسمنيد"التوته المعنو ، و ي في السن

وقمل ال يخ محمد يعره اليتتمني: )والحمصتل ان األحمديت  التواهدو فتي الم تد  المنتظته متتواتهو، ويتبا  -3
   (3)الواهدو في الدريمل وفي نكول سيدنم ميسى هللن مهيم مفيه السالم"
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معضتتتمفح إلتتتى يتتتتب الحتتتدي  الم تتت وهو، يملستتتنن األههللعتتتح، وامتتتم العفمتتتم  التتتبين صتتتنروا يتهللتتتم  فتتتي الم تتتد  هلل
والمستتمنيد، مستتند احمتتد، مستتند الهللتتكاه، ومستتند اهللتتي يعفتتي، ومستتند الحتتمه  هللتتن اهللتتي استتممح، ومستتتدهد الحتتميم، 

التي بيتها في تم احمديت  الم تد  فتلن  (4)ومصنح هللن اهللي  يهللح، وصحي  هللن فكيمح، وبيه م من المصنرما
في الم د  المنتظه مؤلرما بيتهوا في تم يمعتم  يهلليتها  متن األحمديت  التواهدو فيته  وممتم  رملرح من العفمم  افهدوا

يؤسح له ان رملرتح متن اليتتمب متن ام تمل ال تيخ اليتهيم محمتد ه تيد هضتم فتي ترستيه المنتمه وصتح احمديت  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالم د  هللملتنمقض والهللرالن وان الم د  ليق إال اسروهو افتهمت م ال يعح،  م دففا تتتتتتتتتت

 ت التوضي  في تواته مميم  في الم د  المنتظه والديمل والمسي 1)
 ت 112ت اعبامح لمم يمن ومم ييون هللين يد  السممح ص )2)
 ت 147ت نظم المتنم ه في الحدي  المتواته ص )3)
 ت 166/168لم د  المنتظه ص )ت انظه: مقيدو ا ل السنح واأل ه في ا4)
 

محمتد فهيتد ويتد   (2)وممن انيه احمدي  الم د  صتمحب "دالتهو معتمهح القتهن الع تهين" (1)يتب ا ل السنح
 وسمه مفى نرق الفر احمد امين في يتمهلله ضحى اعسالم  

لعفتم ان هللتن ويهللدو ان  ؤال  اليتمب تأ هوا هللمم بيهه المؤهخ اهللن ففدون من تضعيره ألحمدي  الم تد ، متو ا
ففتتدون لتتيق متتن فهستتمن  تتبا الميتتدان حتتتى يقهللتتل قولتته فتتي التضتتعيح والتصتتحي ، ومتتو  تتبا فقتتد قتتمل هللعتتد ان 
استعهض ي يها  من احمدي  الم د  ورعن في ي يه من استمنيد م: "ف تبه يمفتح األحمديت  التتي فهري تم األلمتح 

ن تم متن النقتد إال القفيتل او القفيتل او لم يففص م -يمم هايا  -في  أن الم د ، وفهويه آفه الكممن، و ي 
  (3)األقل منه

قمل يوسح الواهللل في ا هار السممح تعفيقم  مفتى قتول اهللتن ففتدون: ونقتول: لتو صت  حتدي  واحتد، ليرتى هللته 
   (4)حيح في  أن الم د ، ييح واألحمدي  فيه صحيحح متواتهو"

يحستن قتول المحتد ين" اليتهذ مقتدم مفتى قمل ال يخ احمد  تميه هدا  مفتى اهللتن ففتدون: )إن اهللتن ففتدون لتم 
التعتتتديل ولتتتو اررفتتتو مفتتتى اقتتتوال م وفق  تتتم، متتتم قتتتمل  تتتيلم  ممتتتم قتتتمل، وقتتتد ييتتتون قتتتها ومتتتهح ولينتتته اهاد تضتتتعيح 

 تتم هللتتين ان مميتهللتته اهللتتن ففتتدون فتتي  تتبا  (5)احمديتت  الم تتد  هللمتتم بفتتب مفيتته متتن التتها  السيمستتي فتتي مصتتهه"
 م  الهيمل ونقل العدل، وامتبه منه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالرصل من الم د  ممفؤ هللمألبملير في اسم

 ت 504 - 9/499ت ترسيه المنمه )1)
 ت 10/480ت دالهو معمهح القهن الع هين )2)
 ت 1/574ت مقدمح اهللن ففدون )3)
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 ت 267ت ا هار السممح لفواهللل ص )4)
 ت 198 - 5/197مفى مسند اعممم احمد ) ت تعفيق احمد  ميه5)

هللتأن بلتتد قتتد ييتون متتن النمستتفين، وا  متمل المصتتححين ومتتم ب تتب إليته محمتتد ه تتيد هضتم واهللتتن ففتتدون ومحمتتد 
نمتتم الحيتتح فتتي يتتتمب اهلل وستتنح هستتوله  والهوايتتما  -صتتفى اهلل مفيتته وستتفم  -فهيتتد هحم تتم اهلل لتتيق صتتواهللم  وا 

تهو تتواتها  معنويتم  و تبا ييرتي وامتم يتون األحمديت  قتد دفف تم ي يته متن المبيوهو في فهو  الم د  صحيحح متتوا
االسهاليفيما، وان هللعض م من وضو ال يعح وبيه م من ا تل العصتهلليما، ف تبا صتحي  وليتن المتح الحتدي  قتد 
هللينوا الصحي  من بيهه، وصنروا اليتتب فتي الموضتومما وهلليتمن الهوايتما الضتعيرح، ووضتعوا قوامتد دقيقتح فتي 

مفى الهيمل، حتى لم يهللق صمحب هللدمح او يبب إال واظ هوا امهه، فحرظ اهلل الستنح متن مهللت  العتمهلل ين  الحيم
 وتحهيح الفملين، وانتحمل المهللرفين، و با من حرظ اهلل ل با الدين  

با يمنا  نتمد هوايتما موضتومح فتي الم تد  تعصتهللم  فتلن بلتد الييعفنتم نتتهد ممصت  متن الهوايتما فيته،  وا 
لصحيحح يم  في م بيته صترته واستمه واستم اهلليته فتلبا متين إنستمن  فصتم ، وكمتم انته  تو الم تد ، والهوايما ا

دون ان يستتممده مفتتى بلتتد مميتتم  متتن األحمديتت  الصتتحيحح فتتلن بلتتد اليتتؤد  إلتتى إنيتتمه الم تتد  مفتتى متتمفي 
 تتم ، ويعهفونتته  الحتتدي   تتم إن الم تتد  الحقيقتتي اليحتتتم  إلتتى ان يتتدموا لتته احتتد، هللتتل يظ تتهه اهلل إلتتى النتتمق إبا

 هللعالمما تدل مفيه  
وامم دموى التعمهض، فقد ن أا من الهوايما التي لم تص ، وامم األحمديت  الصتحيحح، فتال تعتمهض في تم 

 والحمد هلل  
وايضتتم ، فتتلن فتتالح ال تتيعح متتو ا تتل الستتنح الُيعتتتدر هللتته، والحيتتم العتتدل  تتو اليتتتمب والستتنح الصتتحيحح، وامتتم 

فتتتال ييتتتوك ان تيتتتون ممتتتده ُيتتتهدر هلل تتتم مم هللتتتا متتتن حتتتدي  الهستتتول صتتتفى اهلل مفيتتته  فهافتتتما ال تتتيعح واهللتتتمريف م،
   (1)وسفم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 267ت انظه: ا هار السممح ص )1)

هاهللتتو، و تتو ان الم تتد   تتو قتمل العالرمتتح اهللتتن القتتيم فتتي يالمتته متتن الم تتد : "وامتم الهافضتتح اعممميتتح، فف تتم قتتول 
محمتتد هللتتن الحستتن العستتيه  المنتظتته، متتن ولتتد الحستتين هللتتن مفتتي ال متتن ولتتد الحستتن الحمضتته فتتي األمصتتمه 
الفملتتب متتن األهللصتتمه، التتب  يتتوه  العصتتم، ويفتتتم الرضتتم، دفتتل ستتهداب ستتممها  ررتتال  صتتفيها  متتن اي تته متتن 

ا ه، و م ينتظهونه يل يوم ويقرون هللملفيل مفتى  فمسمملح سنح، ففم تهه هللعد بلد مين، ولم ُيحقق فيه هللفهلله وال
هللمب السهداب ويصيحون هلله ان يفه  إلي م: افه  يمموالنم! افه  يمموالنم!  م يهيعون هللملفيهللح والحهممن، ف تبا 

 داهلل م وداهلله، ولقد احسن من قمل: 
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 مم آن لفسهداب ان تفد الب  
 يفمتموه هللي فيم مم آنم                     

 يم العرمُ  فلنيم فعفى مقول
  ف تم العنقم  والفيالنتتم                    

   (1)ولقد اصهلل   ؤال  ممها  مفى هللني آدام، وضحيح يسفه من م يل ممقل   ت
 وهللبلد يتض  لرملب الحق حقيقح الم د  المنتظه ويعهح الميكان الصحي  ليل من يدمى الم ديح  

 نتظهانحهح من المن و اعسالمي الصحي   إن اهللن تومها في دمواه هللأنه الم د  الم
لقد يعل اهللتن تتومها متن الم ديتح مقيتدو التكم هلل تم اتهللممته واضتمح إلتى  تبا المعتقتد التب  ادرمتمه لنرسته امته 

 العصمح حي  قمل من نرسه: هللأنه الم د  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 153 - 152المنيح ص )ت انظه: المنمه 1)

المعصوم،  م ا مب بلد هللتين اتهللممته حتتى اصتهللحوا يرفقتون مفيته لرتظ المعصتوم، دون حته  او تتهدد، وقتد ايتد 
 تبا األمتته فتتي مؤلرمتته التتتي انت تتها هلليتن م إب يتتم  في تتم: "وييتب ان ييتتون اعمتتمم معصتومم  متتن الهللمرتتل لي تتدم 

والهللد ان ييتون االمتمم معصتومم  متن  تبه الرتتن وان ييتون الهللمرل، يمم ييب ان ييون معصومم  من الضالل   
معصومم  من اليوه ألن اليمله الي دم اليوه هللتل ي هللتته    وان ييتون معصتومم  متن اليتبب ألن اليتبب الي تدم 
اليبب هللتل ي هللتته، وان ييتون معصتومم  متن الهللمرتل   واليصت  االترتمق إال هللمستتنمد األمتوه إلتى اولتي األمته و تو 

   (1)صوم من الهللمرل والظفم"اعممم المع
يمتتم قتتمل هللعصتتمح االمتتمم متتن الكلتتل والرستتمد حيتت  قتتمل: "اليقتتوم هللحقتتوق اهلل إال العتتدل الهضتتم المعصتتوم متتن 

و يتبا نتهى ييتح ان القتتول هللملعصتمح ل لمتح اصتهللحا اتيم تم  قويتتم  متن اتيم تما دمتوو اهللتن تتتومها  (2)الرستمد"
اتهللممه حتى ارفقوا مفيه لقب المعصوم، واصتهلل   تبا الفقتب متن الريهيح، وقد تمين من تأصيل  با األمه مند 

   (3)ا  ه القمب اهللن تومها لدهيح ان م يمنوا يرفقونه مفيه دون بيه السمه هللسهللب ا ت مهه هلله
وقتتد حتتمول اهللتتن تتتومها ان يتتتده  فتتي اظ تتمه  تتبا األمتته فتتي هللتتمد  امتتهه، فهللتتدا اوال هللتتملتفمي  ل تتم،  تتم صتتهذ 

ه الم د  المعصوم، وهو  في بلد احمدي  ي يهو ولتم يتتوهب متن اليتبب فتي دمتواه هللدموى العصمح لنرسه، وان
ان تتتتم تتم تتتتل فيتتتته، لقتتتتد ستتتتفد متتتتو اتهللممتتتته مستتتتفد التتتتتده  فتتتتأقنع م هللنستتتتهلله العههللتتتتي ال م تتتتمي  تتتتم هللملم ديتتتتح  تتتتم 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 246 - 245ت انظه: امك مم يرفب ص )1)
 ت 246ت امك مم يرفب ص )2)
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 ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق 3)
 هللملعصمح  

فيمتم يهللففتون  -مفتي م الصتالو والستالم  -والعصمح مند ا تل الستنح واليمممتح لتم ت هللتا إال ل نهلليتم  والهستل 
ين فصتت م اهلل هللملرضتتل يتتأهللي هلليتته، وممتته، متتن اهلل متتن  تتهب ولتتم يقولتتوا هلل تتم لستتوا م حتتتى ليهللتتمه الصتتحمهللح التتب

   (1)وم ممن ومفي وبيه م
إن اهللتن تتومها هلل تبا التن و ييتون وافتق الهافضتح اال نتتى م تهيح التبين قتملوا هللملعصتمح أللمتت م حيت  يقولتتون 

يمم قملوا: إن االممم يملنهللي ييب ان ييتون معصتومم  متن  (2)هللويوب مصمت م من اليهللمله والصفمله والنسيمن
لهبالل والرواحش ممظ ه من م ومم هللرن من سن الررولح الى المتوا ممتدا  وست وا ، يمتم ييتب ان ييتون يميو ا

و يبا نهى ييح بملى اهللن تتومها فتي القتول هللملعصتمح لنرسته، و تبا  (3)معصومم  من الس و والفرأ والنسيمن"
ميقولتته فقتتد امرتتمه هللتتال  تتد انحتتهاح مقتتد  فريتته "ألن متتن يعتتل هللعتتد الهستتول معصتتومم  ييتتب اعيمتتمن هلليتتل م

 هللل لم ييتح هلل با األمه حي  يمن يأمه هللقتل يل من ي د في مصمته   (4)معنى النهللوو وان لم يعره لرظ م"
وامته م هللقهالتته هللتل حرظته،  (5)وليي يؤصل  با االدمتم  اليتمبب منتد اتهللممته التح ل تم يتتمب امتك مميرفتب

 ه  و با هللال د ممم اصل فيه اهللن تومها ومحهللته في نروق اصحمهلل
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 56-55ت انظه: النهللوو االنهلليم  لفصمهللوني ص )1)
 ت 1/195ت انظه: المفل والنحل لف  هستمني )2)
 ت 72ت انظه: مقملد اعممميح محمد هضم ظمفه ص )3)
 ت 560ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود ص )4)
 ت 560ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود ) ص5)

من مصمح االممم  -ا  محمد هللن تومها  -ولقد افرأ الديتوه مهللدالمييد النيمه مندمم قمل )ومم قمل هلله 
يفملح ايضم  العصمح مند ال يعح، هللل  و اقهب إلى ان ييون صيفح مهللملفم  في م لف تهور التتي ي تتهر م ا تل 

ولقتد بيتها  تهور ا تل الستنح فتي اعمممتح فتي اليتتمب ال تمني متن )صترحما متن التتمهيخ  (1)مم"السنح فتي اعمت
 اعسالمي في ال ممل االفهيقي"  

إن مقيدو العصتمح والم ديتح التتي بهست م اهللتن تتومها فتي اصتحمهلله ست فا لته القضتم  مفتى فصتومه ودفتو 
 قهللملل المصممدو ومن حملر م إلى مقمتفح المهاهللرين  

د تتتأ ه اهللتتن تتتومها هللمتتب ب المعتكلتتح حيتت  قتتمل هللتتهللعض آهال تتم يقولتته: حيتت  ستتمى مهتيتتب اليهلليتتهو  منيتتم: لقتت
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   (2)هللملرمسق ولم يسمه هللملمؤمن او اليمفه، و با قهيب من مب ب المعتكلح 
حيتت  قتتمل حينمتتم تحتتد  متتن صتترما اهلل: "وا تتتففوا  -ستتهللحمنه  -يمتتم وافق تتم فتتي نرتتي الصتترما متتن اهلل 

استتتمق ديتتتنيم، حتتتتى تنرتتتوا متتتن الفتتتملق الت تتتهلليه، وال تتتهيد، والنقتتتملص، واآلفتتتمق، والحتتتدود  هللتعفتتتيم التوحيتتتد فمنتتته
والي تتما، والتيعفتتوه ستتهللحمنه فتتي ميتتمن وال فتتي ي تتح فمنتته تعتتملى مويتتود قهللتتل األمينتتح والي تتما فمتتن يعفتته فتتي 

تهللنتتى اهللتتن لقتتد  (3)ي تتح وميتتمن فقتتد يستتمه ومتتن يستتمه فقتتد يعفتته مففوقتتم  ومتتن يعفتته مففوقتتم  ف تتو يعمهللتتد و تتن"
تومها مب ب المعتكلح في األسمم  والصرما حي  نرى يتل مممستمه ان يتو م ال تهلله والم فيتح هلل ستهللحمنه حتتى 

 تتتتتتتتتتتتتتتولو يمن بلد من األسمم  والصرما ال مهللتح هلل في اليتمب والسنح، ول با سمي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 127عصالذ مند اهللن تومها  ص )ت تيههللح ا1)
 ت 19/548ت انظه: سيه امالم النهللال  لفب هللي )2)
 ت 204ت انظه: امك مم يرفب ص )3)

، الن م في هايه  م البين يوحدون اهلل لنري م الصرما من اهلل سهللحمنه وتعتملى يمتم يتمن (1)اصحمهلله هللملموحدين
   (2)من يؤمن إيممنيم" يسمى اتهللممه هللملمؤمنين ويقول ل م: مم مفى ويه األهض

حيتت  يتتبيه اهللتتن  -ستتهللحمنه وتعتتملى  -يمتتم ن تتو اهللتتن تتتومها ن تتو األ تتممهو فتتي تأويتتل هللعتتض صتترما اهلل 
ففتتدون ان هللتتن تتتومها  تتو التتب  حمتتل ا تتل المفتتهب مفتتى القتتول هللملتأويتتل واألفتتب هللملمتتب ب األ تتعه  فتتي يمفتتح 

األ ممهو في ي يه من المستملل، حيت  يتمن العقملد، يمم بيه المهاي ي ان اهللن تومها ضمرن تصمنيره مب ب 
امتتتم المقهيتتتك  فيتتتهى ان اهللتتتن تتتتومها تعفتتتم  (3)"    ُيتتتل مميتتتدمو إليتتته مفتتتم االمتقتتتمد مفتتتى رهيقتتتح األ تتتعهيح   ت

المتتب ب األ تتعه  ا نتتم  ويتتوده فتتي هللتتالد العتتهاق، ففمتتم متتمد إلتتى هللتتالد المفتتهب، وافتتب هللتعفتتيم اصتتحمهلله مفمر تتم 
   (4)في انت مه  با المب ب في هللالد المفهب المب ب األ عه  فيمن بلد سهللهللم  

إن هللتتتن تتتتومها متتتن يهللتتتمه التتتدممو إلتتتى المتتتب ب األ تتتعه  هللتتتل افتتتب متتتن م اي تتته المستتتملل إال انتتته فتتتي ا هللتتتما 
   (5)الصرما، فلنه وافق المعتكلح في نري م وفي مسملل قفيفح بيه م

 سيمسيح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلقد وظرح اهللن تومها المداهق اليالميح في العقملد لفدمح ا دافه ال
  1950سنح  12ت انظه: مقد هلليعح هللواليح الع د في ميفح يفيح اآلداب هلليممعح القم هو ميفد 1)

 حسين مؤنق   49ص            
 ت276ت انظه: المهاي ي المعيب ص )2)
 ت 276ت نرق المصده ص )3)
 ت 564: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص )ت انظه4)
 ت 39ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )5)
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ولبلد نيده ي ميم المهاهللرين البين سمهوا مفى من و ا ل السنح واليمممح وات م تم هللملتيستيم واليرته الن تم فتي 
 كممه يضيرون صرما هلل هيح وممديح مفى باا اهلل  

ن رهيتتق  تتبا المنرتتب، ان يظ تته المتتهاهللرين يميستتمح يرتتمه فتتي امتتين هميتتت م، ممتتم واستتترمب اهللتتن تتتومها متت
دفو الي يهين من  به الهميح ألن تنرض يد م من م وتهللتعد من م، يمم انه ات م من يفضو ل م ويتدين هللملرممتح 

هللتتدا يعتتل ل تتم هللمتتوافقت م مفتتى اليرتته، ومتتن  تتم يحتتل لفموحتتدين قتملتته ومعممفتتته معممفتتح اليتتمفه يمتتم وان  تتبا الم
الموحدين يؤمنون هللأن م يعمفون مفى ن ه مهللتدا حتق وييتمفحون اليرته وروابيتته، وان معتقتد م يهللتي  ل تم دمتم  
امتتتدال م وامتتتوال م، وان المتتتوا فتتتي ستتتهلليل اهلل بلتتتد  تتت مدو تهفتتتو  تتت يد م إلتتتى ينتتتمن اهلل الفملتتتدو  فميتمعتتتا 

المتتمد   فتتمنرفقوا يمألمصتتمه يحرمتتون امتتدال م  لفموحتتدين قوتتتمن دافعتتتمن،  متتم التتهوذ المعنويتتح العمليتتح والتتدافو
   (1)وين هون مهللمدل م

إن الديتوه مهللدالمييد النيمه في يتمهلله تيههللح اعصالذ في حهيتح الم تد  هللتن تتومها والتب  ن تهه المع تد 
العملمي لفريه اعسالمي والب  قدم له الديتوه ره العفواني ي نى مفى المن و العقتد  الهللتن تتومها ويفمتك متن 

هح فري من و المهاهللرين البين ستمهوا مفتى متن و ا تل الستنح واليمممتح حيت  يقتول: )وفتي الميتمل العقتد  ر
حققتتا دمتتوو الم تتد  ال تتدح المهستتوم، حيتت  اقفتتو ا تتل المفتتهب متتن الر تتم التتب  يتتمن يعتمتتد إمتتهاه النصتتوص 

ه اليممل هلل تعملى في باته مفى ظوا ه م، وامتنقوا ف مم  يديدا  يقوم مفى تأويل تفد النصوص هللمم يحقق التنكي
 تتتتتتتوصرمته وافعمله، ولبلد ويدا األ عهيح رهيق م إلى السيرهو المرفقح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 39،40ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )1)
العقد  الهللن تومها في ابفهلله لفمب ب األ عه ،  مفى المفهب منب قيمم الدولح الموحديح هللسهللب موافقته التقهيه

وقد قمما هسملفه المهللسررح المويكو فتي العقيتدو وفمصتح هستملح المه تدو هللملتدوه اليهلليته فتي بلتد حيت  اصتهللحا 
   (1)مقهها  لفحرظ والدهاسح في ي يه من منمرق المفهب مفى مه األيمم"

فتى ال تممل االفهيقتي واقتتدوا هللملمعتكلتح فتي كمتن لقد استعمل الموحدون القوو في فتهض مقملتد م المفتفرتح م
 المأمون العهللمسي في فهض م مفى النمق مقملد م تحا  عمه االمه هللملمعهوح والن ي من المنيه  

 لقد سلل اهللن تيميح من المه ده ييح يمن اصف م وتألير م  و ل تيوك قها ت م ام ال  
اهللو مهللداهلل محمد هللن مهللداهلل هللن تومها: التب  لقتب  فقمل: )الحمد هلل هب العملمين  اصل  به: انه وضع م

هللملم د ، ويمن قد ظ ه في المفهب في اوالتل المملتح الفممستح متن نحتو متملتي ستنح، ويتمن قتد دفتل إلتى هللتالد 
 العهاق، وتعفم رهفم  من العفم  ويمن فيه رهح من الك د والعهللمدو  
الهللههللتته وبيتته م: ي تتمال اليعهفتتون متتن ديتتن  ولمتتم هيتتو التتى المفتتهب صتتعد التتى يهللتتمل المفتتهب، إلتتى قتتوم متتن
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االسالم إال مم م  فعفم م الصالو والكيمو والصيمم وبيه بلد من  هالو اعسالم واستيمك ان يظ ه ل م انوامتم  
من المفمهيح، ليدمو م هلل م الى الدين، فصمه ييئ الى المقمهلله يتدفن هلل تم اقوامتم  ويتوارل م مفتى ان ييفمتوه ابا 

له هللمم رفهلله من م، م ل ان ي  دوا له هللأنته الم تد ، التب  هلل ته هللته هستول اهلل صتفى اهلل مفيته دمم م، وي  دوا 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوسفم الب  يوارئ اسمه اسمه، واسم اهلليه وانه يم  األهض قسرم  ومدال ، يمم مفلا يوها  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 138د هللن تومها ص )ت تيههللح االصالذ من1)
وظفمتتم   وان متتن اتهللعتته اففتت ، ومتتن فملرتته فستته، ونحتتو بلتتد متتن اليتتالم  فتتمبا امتقتتد اوللتتد الهللههللتته ان المتتوتى 

 ييفمونه وي  دون له هللبلد، مظم امتقمد م فيه ورممت م ألمهه  
للتتد مهللمحتتح هللتتدون  تتم ان اوللتتد المفمتتوهين ي تتدم مفتتي م القهللتتوه ليموتتتوا، واليظ تتهوا امتتهه، وامتقتتد ان دمتتم  او 

 با، وانه ييوك له اظ تمه  تبا الهللمرتل ليقتوم اوللتد الي تمل هللنصتهه واتهللممته  وقتد بيته منته ا تل المفتهب وا تل 
  واستتحل (1)الم هق البين بيهوا افهللمهه من  به الحيميما انوامم  و ي م  وهو منتد متن يعتهح حملته منته   ت

منوا متتن ا تتل اليتتتمب والستتنح مفتتى متتب ب مملتتد وا تتل دمتتم  التتوح مؤلرتتح متتن ا تتل المفتتهب المملييتتح، التتبين يتت
المدينح  يقهؤن القهآن والحدي : يملصتحيحين، والمورتأ وبيته بلتد والرقته مفتى متب ب ا تل المدينتح فتكمم ان تم 
م تتتهلل ح ميستتتمح ولتتتم ييونتتتوا متتتن ا تتتل  تتتبه المقملتتتح، واليعتتتهح متتتن احتتتد متتتن اصتتتحمب مملتتتد القتتتول هللملت تتتهلليه 

 والتيسيم  
ال م وبيتته بلتتد متتن المحهمتتما هلل تتبا التأويتتل ونحتتوه متتن يتتنق مميمنتتا تستتتحفه الي ميتتح واستتتحل ايضتتم  امتتو 

 من ا ل السنح واليمممح     -يملرالسرح والمعتكلح وسمله نرمو الصرما  -المعرفح 
ومتتب ب الستتفح والمت تتم ان يوصتتح اهلل هللمتتم وصتتح هللتته نرستته وهللمتتم وصتتره هللتته هستتوله متتن بيتته تحهيتتح وال 

والتم يتل، فتتال ينرتون متتن اهلل متم ا هللتتته لنرسته، واليم فتتون صترمته هللصتترما ففقته، هللتتل تعريتل، ومتتن بيته تيييتتح 
يعفمتتون ان اهلل لتتيق يم فتته  تتي   ال فتتي باتتته وال فتتي صتترمته، وال فتتي افعملتته فيمتتم ان باتتته الت تتهلله التتبواا، 

 فصرمته الت هلله الصرما  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 11/477ت انظه: الرتموى )1)
واهلل تعتتملى هللعتت  الهستتل فوصتتروه هللم هللتتما مرصتتل، ونرتتي ميمتتل، وامتتدا  الهستتل: الي ميتتح الرالستترح ونحتتو م 
وصروه هللنري مرصل وا هللما ميمل  فتمن اهلل ستهللحمنه وتعتملى افهللته فتي يتمهللته هللأنته: هلليتل  تي  مفتيم وانته مفتى 

ك حيتتيم، وانتته برتتوه هحتتيم، وانتته ستتميو هللصتتيه  وانتته يحتتب المتقتتين يتتل  تتي  قتتديه وانتته حتتي قيتتوم، وانتته مكيتت
والمحسنين والصمهللهين وانه اليحب الرسمد، واليهضى لعهللمده اليره، وانه هضي من المؤمنين وهضوا منه، وانته 
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يفضتب مفتى اليرتمه ويفعتتن م، وانته إليته يصتتعد اليفتم الريتب، والعمتتل الصتمل  يهفعته  وانتته يفتم موستى تيفيمتتم، 
لقهآن نكل هلله الهوذ األمين من اهلل مفى نهلليه محمد صفى اهلل مفيه وسفم  يمم قمل: "نكل هلله الهوذ األمين وان ا

   ويوه يوملب نمضهو إلى ههلل م نمظهومفى قفهللد لتيون من المنبهين" وقمل تعملى: 
ح الينتح وقد  هللا في صحي  مسفم من ص يب من النهللي صفى اهلل مفيه وسفم انه قمل: إبا دفل ا ل الينت

وا ل النمه النمه، نمد منمد: يم ا ل الينح إن ليم مند اهلل مومدا  يهيد ان ينيكيوه: فيقولون: مم  و  التم يهللتيض 
ويو نتتم وي قتتل مواكيننتتم، ويتتدففنم الينتتح وييهنتتم متتن النتتمه، قتتمل فيي تتح الحيتتمب، فينظتتهون إليتته، فمتتم امرتتم م 

قد استترمض متن النهللتي صتفى اهلل مفيته وستفم فتي الصتحمذ انته  يلم  احب إلي م من النظه إليه، و ي الكيمدو" و 
قتتمل: "انيتتم ستتتهون ههلليتتم يمتتم تتتهون القمتته ليفتتح الهللتتده، التضتتممون فتتي هؤيتتته" و "ان النتتمق قتتملوا: يمهستتول اهلل، 
 تتل نتتهى ههللنتتم يتتوم القيممتتح  قتتمل:  تتل تضتتممون فتتي هؤيتتح ال تتمق صتتحوا  لتتيق دون تتم حيتتمب  قتتملوا: ال  قتتمل: 

ههلليتتم يمتتم تتتهون ال تتمق والقمتته" ف تتهلله صتتفى اهلل مفيتته وستتفم الهؤيتتح هللملهؤيتتح ولتتم ي تتهلله المهلتتي فتتمنيم ستتتهون 
التدهيتته األهللصتمه و تتو يتتدهد اليحيرتون هللتتمهلل مفمتتم، والتدهيته اهللصتتمه م  يمتتم قتمل تعتتملى: هللتملمهلي فتتلن العهللتتمد 

    األهللصمه
لعهللتتتمد يتتتهون اهلل تعتتتملى ميمنتتتم وال وقتتتد قتتتمل بيتتته واحتتتد: متتتن الستتتفح والعفمتتتم  إن "االدهاد"  تتتو االحمرتتتح فم

 يحيرون هلله  ف با وام مله ممم افهلله اهلل هلله وهسوله  
  فتتتتتتتتتتتتتتتتتال تيعفتتتتتتتتتتتتتتتتتوا هلل انتتتتتتتتتتتتتتتتتدادا    لتتتتتتتتتتتتتتتتتيق يم فتتتتتتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتتتتتتي  وقتتتتتتتتتتتتتتتتتمل تعتتتتتتتتتتتتتتتتتملى فتتتتتتتتتتتتتتتتتي النرتتتتتتتتتتتتتتتتتي: 

ل تعفم لته ستميم   ولتم ييتن لته يرتوا  احتد  فيهللتين فتي  تبه اآليتما ان اهلل اليرتو لته، وال نتد لته، وال م تل لته
قدهته يقتدهتي او يالمته م تل يالمتي، او اهادتته ومحهللتته وهضتمه  له، فمن قمل: إن مفم اهلل يعفمي، اووالسمي 

وبضتتهلله م تتل إهادتتتي ومحهللتتتي وهضتتملي وبضتتهللي، او استتتوا ه مفتتى العتتهش يمستتتوالي، او نكولتته ينكولتتي، او 
، و تو ضتمل فهلليت  مهللرتل هللتل اتيمنه يأتيمني، ونحو بلد ف با قد  هلله اهلل وم فته هللففقته  تعتملى اهلل ممتم يقولتون

 يمفه  
ومتتتتن قتتتتمل: ان اهلل لتتتتيق لتتتته مفتتتتم، والقتتتتدهو وال يتتتتالم، والم تتتتيلح، وال ستتتتمو والهللصتتتته، والمحهللتتتتح والهضتتتتى، 
والبضب، وال استوا  وال اتيمن والنكل فقد مرل اسمم  اهلل الحسنى وصرمته العفى، والحد في اسمم  اهلل وآيمته 

األلمتح والستفح ا هللتما الصترما ونرتي الت تهلليه هللملمففوقتما ا هللتما  و و ضمل فهللي  مهللرل هللل يمفه، هللل متب ب
هللتتال ت تتهلليه وتنكيتته هللتتال تعريتتل، يمتتم قتتمل نعتتيم هللتتن حمتتمد الفكامتتي  تتيخ الهللفتتمه : متتن  تتهلله اهلل هللففقتته فقتتد يرتته، 

 ومن يحد مموصح اهلل هلله نرسه فقد يره، وليق مموصح هلله نرسه والهسوله ت هللي م   
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ى افهللهنتتم ان فتتي الينتتح متتم   ولهللنتتم  وفمتتها  ومستتال  ولحمتتم  وفمي تتح وحهيتتها  وب هللتتم  وممتتم يهللتتين بلتتد  ان اهلل تعتتمل
وفضح وبيه بلد  وقد قمل اهللن مهللمق هضي اهلل من مم: ليق في الدنيم ممم فتي الينتح إال األستمم  فتمبا يمنتا 

فييتتح ييتتون  المففوقتتما فتتي الينتتح توافتتق المففوقتتما فتتي التتدنيم فتتي االستتمم ، والحقتتملق ليستتا م تتل الحقتتملق،
 الفملق م ل المففوق ابا وافقه في االسم ! 

واهلل تعملى قد افهلله انته ستميو هللصتيه  وافهللته متن اعنستمن انته ستميو هللصتيه، ولتيق  تبا م تل  تبا، وافهللته 
انه حي، ومن هللعض مهللمده انه حي، وليق  با م ل  با  وافهلله انه هؤوح هحيم، وافهلله متن نهلليته انته هؤوح 

ا  وافهللته انتته مفتيم حفتيم، وافهللتته متن هللعتض مهللتتمده هللأنته مفتيم حفتتيم، ولتيق  تبا م تتل هحتيم، ولتيق  تبا م تتل  تب
 با  وسمي نرسه المفد، وسمى هللعض مهللمده المفد، وليق  با م ل  با  و با ي يه في اليتمب والستنح، فيتمن 

هللتال ت تهلليه سفح األمح والمت م يألمح المبا ب م ل اهللي حنيرح ومملد وال مفعي واحمد وبيه م  مفى  با إ هللما 
وتنكيه هللال تعريل اليقولون هللقول ا ل التعريل، نرمو الصرما، واليقول ا ل التم يل الم هلل ح لففملق هللتملمففوق، 

متتتن المترفستتترح  -صتتتفواا اهلل وستتتالمه مفتتتي م  -ف تتتبه رهيقتتتح الهستتتل ومتتتن آمتتتن هلل تتتم وامتتتم المفتتتملرون لفهستتتل 
ا، لتتيق يتتبا، وال يصتترونه هلل تتي  متتن صتترما فيصتترون التتهب تعتتملى "هللملصتترما الستتفهلليح" لتتيق يتتب -وا تتهللم  م 

اال هللتتما، هللتتل هللملستتفب التتب  يوصتتح هللتته المعتتدوم فيهللقتتى متتمبيهوه مرمهللقتتم  لفمعتتدوم، فتتال يهللقتتى فتتهق هللتتين ممي هللتونتته 
وهللتتين المعتتدوم و تتم يقولتتون: إنتته مويتتود لتتيق هللمعتتدوم، فينتتمفقون ي هللتونتته متتن ويتته، والييحدونتته متتن ويتته آفتته  

 يتميك هللصرح  ويقولون: إنه ويود مرفق، ال 
وقد مفم النمق ان المرفق الييون مويودا ، فمنه ليق في األموه المويودو مم و مرفق اليتعين، وال يتميتك 
نمتتم ييتتون بلتتد فيمتتم يقتتدهه المتته  فتتي نرستته، فيقتتده امتتها  مرفقتتم ، وان يتتمن الحقيقتتح لتته فتتي الفتتمه ،  متتن بيتتهه، وا 

الفتملق ستهللحمنه وتعتملى مويتودا  مهللمينتم  لففقته، هللتل إمتم ان  فصمه  ؤال  المترفسرح الي ميح المعرفتون الييعفتون
ييعفوه مرفقم في ب ن النمق، او ييعفوه حمال  في المففوقما، او يقولون  تو ويتود المففوقتما ومعفتوم ان اهلل 
يمن قهللل ان يففتق المففوقتما، وففق تم ففتم يتدفل في تم، ففتيق فتي مففوقمتته  تي  متن باتته، والفتي باتته  تي  

قمته، ومفى بلد دل اليتمب والسنح، واترق مفيه سفح األمح والمت م، فملي ميتح المعرفتح نرتمو الصترما من مففو 
يتمنوا مفتى  تبا الضتالل، ففمتم اظ ته  -التبين امتحنتوا المستفمين، يمتم تقتدم  -من المترفسترح والمعتكلتح وبيته م 

متن اتهللتمم م، فصتمهوا يظ تهون تتمهو  اهلل تعملى ا ل السنح واليمممح، ونصه م  هللقي  با النري فتي نرتوق ي يته
مو الهافضح القهامرح الهللمرنيتح، وتتمهو متو الي ميتح االتحمديتح وتتمهو يوافقتون م مفتى انته ويتود مرفتق، واليكيتدون 

 مفى بلد  
وصمحب المه دو يمنا  به مقيدته يمم صهذ هللبلد في يتمب له يهلليه  هذ فيته مب هللته فتي بلتد بيته فيته 
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 يمم يقول بلد اهللن سينم وهللن سهللعين وام مل م   ان اهلل تعملى ويود مرفق،
ول با لم يبيه في "مه تدته" االمتقتمد التب  يتبيهه المتح العفتم والتدين متن ا تل الستنح واليمممتح ا تل الحتدي  
والرقه والتصوح واليالم وبيه م من اتهللمب األلمح األههللعتح وبيته م، يمتم يتبيهه المتح الحنريتح والمملييتح وال تمفعيح 

وا تتتل اليتتتالم! متتتن اليالهلليتتتح واأل تتتعهيح واليهاميتتتح وبيتتته م، وم تتتملخ التصتتتوح والك تتتد، ومفمتتتم  ا تتتل  والحنهللفيتتتح،
وال يحيرتون الحدي  فمن  ؤال  يف م مترقون مفى ان اهلل تعملى حي مملم هللعفم، قمده هللقدهو  يمتم قتمل تعتملى: 

ليتن وقتمل تعتملى:  م  تم وال يحيرتون هلل تي  متن مفمته إال هللمتوقتمل تعتملى:  هلل ي  من مفمه إال هللمم  تم 
   اولم يهوا ان اهلل الب  ففق م  و ا د من م قوو    اهلل ي  د هللمم انكل إليد انكله هللعفمه

متتن النهللتتي صتتفى اهلل مفيتته وستتفم انتته يتتمن يعفتتم اصتتحمهلله االستتتفمهو فتتي األمتتوه يف تتم، يمتتم وفتتي الصتتحي  
هيتو هيعتتين متن بيته الرهيضتح   تم ليقتل: الف تم إنتي يعفم م السوهو من القتهآن يقتول: "إبا  تم احتديم هللتمألمه ففي

استفيهد هللعفمد، واستقدهد هللقدهتد واسألد من فضفد العظيم فمند تقده وال اقده، وتعفم وال امفم، وانا مالم 
فيتته لتتي فتتي دينتتي ومعم تتي وممقهللتتح امتته ،  -ويستتميه هللمستتمه  -الفيتتوب  الف تتم إن ينتتا تعفتتم ان  تتبا األمتته 

 م هللمهد لي فيه، وان ينا تعفم ان  تبا األمته  ته لتي فتي دينتي ومعم تي وممقهللتح امته   فأقدهه لي، ويسهه لي،
 فمصهفه مني واصهفني منه  واقده لي الفيه حي  يمن   م اهضني هلله"   

 واأللمح األههللعح وسمله من بيه مترقون مفى ان اهلل تعملى يهى في اآلفهو، وان القهآن يالم اهلل  
في تم  تيلم  متن اال هللتما التب  مفيته روالتح ا تل الستنح واليمممتح، والبيته في تم فصمحب "المه تدو" لتم يتبيه 

االيممن هللهسملح النهللي صفى اهلل مفيه وسفم، وال هللمليوم اآلفه ومم افهلله هلله النهللي صتفى اهلل مفيته وستفم متن امته 
ل اليهللتمله  فتلن الينح والنمه والهللع  والحسمب وفتنح القهلله والحوض و رممح النهللي صفى اهلل مفيته وستفم فتي ا ت

 به األصول يف م مترق مفي م هللين ا ل الستنح واليمممتح  ومتن متمداا مفمتمل م ان تم يتبيهون بلتد فتي العقملتد 
المفتصهو  هللل اقتصه في م مفى مميوافق اصفه و و القول هللأن اهلل ويود مرفق، و و قول المترفسترح والي ميتح 

 مح  ا ل المبا ب األههللعح وبيه م مفى اهللرمل قوله  وال يعح ونحو م ممن اترقا روالح ا ل السنح واليمم
فبيه في م ممتقوله نرمو الصرما  ولم يبيه في م صرح واحدو هلل تعملى  هللوتيتح، وكمتم فتي اول تم انته قتد ويتب 
مفتى يتتل ميفتتح ان يعفتم بلتتد، وقتتد اترقتتا األلمتح مفتتى ان الوايتتب مفتتى المستفمين مماويهللتته اهلل وهستتوله ولتتيق 

المستتفمين متتملم يويهللته اهلل وهستتوله واليتالم التتب  بيتتهه هللعضته قتتد بيتهه اهلل وهستتوله فييتتب  ألحتد ان يويتتب مفتى
التصديق هلله، وهللعضه لم يبيهه اهلل وال هسوله وال احد متن الستفح واأللمتح فتال ييتب مفتى النتمق ان يقولتوا متملم 

ان يقولو تم، ولتيق لته  يويب اهلل قوله مفي م  وقد يقول الهيل يفمتح وتيتون حقتم، ليتن الييتب مفتى يتل النتمق
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 ان يويب مفى النمق ان يقولو م فييح إبا يمنا اليفمح تتضمن هللمرال   
 (1)وممبيهه من النري يتضمن حقم  وهللتمرال ، فتملحق ييتب اتهللممته والهللمرتل ييتب ايتنمهللته، وقتد هللسترنم اليتالم

المستفمون إب يميتو  مفتى بلتد فتي يتتمب يهلليته وبيهنتم ستهللب تستميته ألصتحمهلله هللملموحتدين، فتلن  تبا ممتم انيتهه
امح محمد صفى اهلل مفيه وسفم موحدون، وال يففد فتي النتمه متن ا تل التوحيتد احتد و )التوحيتدت  تو ممهللينته اهلل 

قل  و اهلل احد  اهلل الصمد  لم يفد  تعملى: تعملى في يتمهلله، ومفى لسمن هسوله صفى اهلل مفيه وسفم  يقوله 
قتتل يتتم اي تتم اليتتمفهون  ال امهللتتد متتم  الستتوهو تعتتدل  فتت  القتتهآن  وقولتته:  و تتبه ولتتم يولتتد  ولتتم ييتتن لتته يرتتوا  احتتد

فتممفم انته الإلته إال اهلل واستتفره لتبنهللد  وقتمل تعتملى:  تعهللتدون وال انتتم ممهللتدون متم امهللتد ليتم ديتنيم ولتي ديتن
إال انتتتم ومتتتم اهستتتفنم متتتن قهللفتتتد متتتن هستتتول إال نتتتوحي إليتتته انتتته ال إلتتته  وقتتتمل تعتتتملى:  ولفمتتتؤمنين والمؤمنتتتما

   فممهللدون
فنرمو الي ميح من المعتكلح وبيه م سموا نري الصرما توحيدا  فمن قتمل ان القتهآن يتالم اهلل ولتيق هللمففتوق  
او قتتتمل: ان اهلل يتتتهى فتتتي اآلفتتتهو او قتتتمل: "استتتتفيهد هللعفمتتتد  واستتتتقدهد هللقتتتدهتد" لتتتم ييتتتن موحتتتدا  منتتتد م، هللتتتل 

حمهلله موحدين، اتهللممتم ل تؤال  التبين اهللتتدموا توحيتدا  متمانكل يسمونه م هلل م  ميسمم ، وصمحب "المه دو" لقب اص
 اهلل هلله من سفرمن، والحدوا في التوحيد الب  انكل اهلل هلله القهآن  

وقمل ايضم  في قدهو اهلل تعملى: انه قمده مفى ممي م  و تبا يوافتق قتول الرالسترح ومفتي األستواه  وبيتهه متن 
بيته ممفعتل، ومتب ب المستفمين ان اهلل مفتى يتل  تي  قتديه  ستوا   المتيفمين التبين يقولتون: انته اليقتده مفتى

  م ه او لم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت الب  هللسر اليالم العالمح اهللن تيميح 1)

هيفيتم او يفهللستيم قل  تو القتمده مفتى ان يهللعت  مفتييم متباهللم متن فتوقيم  ومتن تحتا ا ي أه  يمم قمل تعملى: 
    يعم  

قتل  تو القتمده مفتى ان  وقد  هللا في الصحي  من النهللي صفى اهلل مفيه وستفم "انته لمتم نتكل قولته تعتملى: 
او يفهللستيم  تيعم   قتمل: امتوب هللوي تد  اومتن تحتا اهيفيتمقمل اموب هللوي د  يهللع  مفييم مباهللم من فوقيم
 قمل:  متمن ا ون   ويبيق هللعضيم هللأق هللعض

ف و يقده اهلل مفي مم و و الي م  ان يرعف مم، هللل قد ايمه اهلل  به األمتح مفتى لستمن نهللي تم ان اليستفر  قملوا
ايحستتب اعنستتمن ان لتتن نيمتتو   مفتتي م متتدوا  متتن بيتته م فيحتتتمي م، او ي في تتم هللستتنح مممتتح  وقتتد قتتمل تعتتملى:

ولتو  تلنم آلتينتم  ه، وقتمل تعتملى: فتمهلل قتمده مفتى بلتد، و تو الي تمؤ  مظممه هللفى قمدهين مفى ان نسو  هللنمنه
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فتمهلل قتتمده مفتتى بلتد، ففتتو  تتم ه  ولتتو  تم  ههللتتد ليعتتل النتمق امتتح واحتتدو وقتمل تعتتملى:   يتل نرتتق  تتدا م  
لرعفه هللقدهته، و و الي مؤه وقد  هحنم ممبيهه في تم يفمتح يفمتح وهللينتم ممفي تم متن صتواب وفرتأ ولرتظ ميمتل فتي 

 يتمب آفه  
لق ممفي تم ويعتهح متم يتم  هللته اليتتمب والستنح اليضتهه بلتد، فمنته يعرتي يتل ب  حتق فملعملم الب  يعفم حقتم

حقتته، وال حميتتح ألحتتد ان يعتتدل ممتتم يتتم  فتتي اليتتتمب والستتنح، واترتتق مفيتته ستتفح األمتتح والمت تتم التتى متتم احد تته 
هللعض النمق ممم قد يتضمن فالح بلد، او يوقو النمق في فالح بلد، ولتيق ألحتد ان يضتو لفنتمق مقيتدو 

ال مهللتتمدو متتن منتتده، هللتتل مفيتته ان يتهللتتو وال يهللتتتدب، ويقتتتدى وال يهللتتتد ، فتتمن اهلل ستتهللحمنه هللعتت  محمتتدا  صتتفى اهلل و 
قل  به ستهلليفي ادمتو التى مفيه وسفم هللمل دى ودين الحق، ليظ هه مفى الدين يفه ويرى هللمهلل   يدا   وقمل له: 

يتتم ديتنيم واتممتتا مفتييم نعمتتتي وهضتيا ليتتم اليتوم ايمفتا لوقتمل تعتتملى:  اهلل مفتى هللصتيهو انتتم ومتن اتهللعنتتي
 والنهللي صفى اهلل مفيه وسفم مفم المسفمين مميحتميون إليه في دين م   اعسالم دينم

فيأفتتب المستتفمون يميتتو ديتتن م متتن االمتقتتمداا والعهللتتمداا وبيتته بلتتد متتن يتتتمب اهلل وستتنح هستتوله ومتتم اترتتق 
الصتهي  فتلن متم فتملح العقتل الصتهي  ف تو هللمرتل، ولتيق مفيه ستفح األمتح والمت تم، ولتيق بلتد مفملرتم  لفعقتل 

في اليتمب والسنح وااليممب هللمرل، ولين فيه الرمظ قتد الير م تم هللعتض النتمق، او ير متون من تم معنتى هللتمرال ، 
وانكلنتم إليتد اليتتمب تهلليمنتم  ليتل  تي ، و تدى وهحمتح  فمآلفح من م ال من اليتمب والسنح، فلن اهلل تعتملى قتمل: 

و تتبا هد مفمتتي هصتتين مفتتى المه تتده التتتي وضتتع م اهللتتن تتتومها ألصتتحمهلله تهللتتين لفقتتمه   (1)مستتفمينوهلل تتهى لف
فسمد هللن تومها في من و العقملد وهللعده من القهآن والستنح وامتمتمده لمنتم و المتيفمتين متن المعتكلتح واأل تممهو 

الدامفتتح ييتتح ال و تتو ين تتل متتن ويتتمن هد العالمتتح هللتتن تيميتتح مفيلتتم  هللتتملحيو الستتمرعح والهللتتها ين القمرعتتح واألدلتتح 
يتمب اهلل وسنح هسوله صفى اهلل مفيه وسفم ورهيق السفح الصمل  إن فحول مفمم  اليالم والمح  به المنتم و 

متمم 606 تتت  والرفته التهاك  )505 تتت ، )واهللتي حممتد الفكالتي ) 330من ام تمل اهللتي الحستن األ تعه  )  تتت ، وا 
 الحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهمين 

  ل السنح واليمممح في آفه حيمت م ونهللبوا مفم اليالم وها  ظ وه م  ا  تت هيعوا إلى مب ب ا478)
 
و با العملم اليفيل تهد من و االمتكال و هب في الهد مفى هللمرفه يقول فتي يتمهللته  أبو الحسن األشعري: -أ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعهللمنح: )فلن قمل قملل قد انيهتم قول المعتكلح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 491الى  11/476ت انظه: الرتموى )1)
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والقدهيتتح والي ميتتح والحهوهيتتح والهافضتتح والمهيلتتح، فعهفونتتم قتتوليم التتب  هللتته تقولتتون، وديتتمنتيم التتتي هلل تتم تتتدينون، 
يتته قيتتل لتته قولنتتم التتب  نقتتول هللتته، وديمنتنتتم التتتي نتتدين هلل تتم التمستتد هلليتتتمب ههللنتتم مكويتتل وستتنح نهللينتتم صتتفى اهلل مف

وسفم ومم هو  من الصحمهللح والتمهللعين، والمح الحدي ، ونحن هللبلد معتصمون، وهللمم يمن يقول هللته اهللتو مهللتداهلل 
ه اهلل وي ه ، وهفو دهيته، وايكل م وهللته نحن قملفون، ولمم فملح قوله ميمنهللون"    (1)احمد هللن حنهللل نضر

 
سالم ومفتوم م وفضتا فتي التب  )لقد فضا الهللحه الفضم، وتهيا ا ل اع إمام الحرمين الجويني: -ب

   (2)ن وني منه، واآلن إن لم يتداهيني ههللي هللهحمته فملويل لرالن، و م انم اموا مفى مقيدو امي   ت
 
)إن الصتتحمهللح هضتتوان اهلل مفتتي م يتتمنوا محتتتميين إلتتى محميتتح الي تتود والنصتتمهى فتتي  اإلمــام ال زالــي: -جـــ

وا مفتتى ادلتتح القتتهآن  تتيلم  ومتتمهيهللوا ظ تته الفيتتم  فتتي وضتتو إ هللتتما نهللتتوو محمتتد صتتفى اهلل مفيتته وستتفم، فمتتم كاد
المقمييق العقفيح، وتهتيب المقدمما يل بلد لعفم م هللأن بلد م مه الرتن، ومنهللو الت ويش، ومتن ال يقنعته ادلتح 

   (3)القهآن، ال يقمعه إال السيح والسنمن فمم هللعد هلليمن اهلل هلليمنت
 
 )ولقد افتهللها الرهق اليالميح، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فقد قمل في وصيته: واما الفخر الرازي -د

 ت 17ت اعهللمنح ألهللي الحسن األ عه  ص )1)
 ت 7ت انظه: الحمويح الهللن تيميح ص )2)
 ت 90،  89ت إليمم العوام من مفم اليالم ص )3)

تستتمو  الرملتتدو التتتي ويتتدت م فتتي القتتهآن العظتتيم، ألنتته يستتعى فتتي تستتفيم  والمنتتم و الرفستتريح فمتتم هايتتا في تتم فملتتدو
العظمتتح واليتتالل هللمليفيتتح هلل تعتتملى ويمنتتو فتتي التعمتتق فتتي إيتتهاد المعمهضتتما والمنمقضتتما    فف تتبا اقتتول: يتتل 

رعمليتح، مم هللا هللملداللل الظم هو من ويتود ويتوده، ووحدتته وهللها تته متن ال تهيم  فتي القتدم واألكليتح، والتتدهلليه وال
فتتتتباد  تتتتو التتتتب  اقتتتتول هللتتتته والقتتتتى اهلل تعتتتتملى هللتتتته   والتتتتب  لتتتتم ييتتتتن يتتتتبلد اقتتتتول دينتتتتي متمهللعتتتتح محمتتتتد ستتتتيد 

   (1)المهسفين   ت
 وقد امفى الهاك  في  به المهحفح من حيمته، والتي احق في م هللملندم والتوهللح: 

 ن ميح إقدام العقول مقمل 
 تتتتتتتاللواي ه سعتتتتتتي العملمين ضت                  

 واهواحنم في وح ح من يسومنم 
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 وحمصل دنيمنم ابى ووهللتتتتتتمل                          
 ولم نسترد من هللح نم رول ممهنم 

  (2)سوى ان يمعنم فيه قيل وقملوا                         
 يبلد قمل: 

 لقد ررا في تفد المعم د يف م 
 فد المعملتتتتتتتم وسيها رهفي هللين ت                   

 ففم اه إال واضعم  يح حمله 
  (3)مفى بقن او قمهمم  سن نتتتتتتتتتتتتمدم                   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 74ت انظه: من القملد لتصحي  العقملد ص )1)
 ت 8ت انظه: إي مه الحق مفى الففق  ص )2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

إن اهللن تتومها استتفدم فتي حههللته ضتد المتهاهللرين استمليب متعتددو من تم همتي م ظفمتم  وكوها  هللملتيستيم ويعتل 
مقملد مفتفرح من االمتكال واأل تممهو، والهافضتح اسمستم  لعقيتدو دولتح الموحتدين اليديتدو، واصتهلل  فيمتم هللعتد متن 

 امالم مدهسح األ ممهو لسهللهللين: 
ه  تتو التب  فتتت  الهللتتمب فتي هللتتالد المفتتهب لتدفول التأويتتل اليالمتتي، ولتم يقتصتته األمتته مفتى  تتبا هللتتل ألنت -1
 با اليمنب فيمن لسفرته الدوه األيهلله فتي انحستمه متب ب ا تل الستنح، وف توا  -هللصرته إمممم  مرممم   -تهللنى 

 مبا ب المتيفمين  
 تتممهو، ولتتم يقتصتته األمتته مفتتى  تتبا هللتتل تأليرتته لفمه تتده، وقتتد تيفمنتتم من تتم و تتي مستتتقمو متتن متتب ب األ -2

 يمن يرهض  به العقيدو مفى النمق، هللحي  تدهق لفعوام، ممم يعف م ت ت ه هللسهمح  
وفيمم مدا بلد فلهللن تومها يهللدوا اقهب ممييون إلى مب ب المعتكلتح، ومتب ب ال تيعح وقتد يتمن احتد اتهللممته 

لتتيق قههللتته متتن  تتؤال  هللأقتتل قههللتتح متتن األ تتممهو هللتتل لمتتم يتتتب تتتمهيخ اهللتتن تتتومها اليستتميه إال اعمتتمم المعصتتوم، و 
افب  يلم  من الفواه  الستيمم فتي التستم ل فتي التدمم  ومقمومتح الستفرمن اليتمله حتتى يعفته ضتههللم  متن الي تمد 
فتي ستتهلليل اهلل، يمتتم افتتب هللتهاي م فتتي األمتته هللتتملمعهوح والن تي متتن المنيتته وبيه تتم، وقتد ادهد  تتبا التتتأ ه مفمتتم  

   (1)اهللن الفريب المهاهللرين يمم يبيه
إن دموو هللن تومها قتد تتأ ها هللتزها  ي يته متن الرتهق والمتبا ب ف تي ليستا ا تعهيح هللحتتح، وليستا معتكليتح 
تقتوم مفتى األدلتح العقفيتح وحتد م، وليستتا فمهييتح يمتم ظن تم مفمتم  المتتهاهللرين، و تي ايضتم  ليستا هافضتيح فتتي 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل اتيم مت م، هللل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 151ت انظه: الدموو الموحديح لعهللداهلل مالم ص )1)

 ي مكيو مضرهب من ابفب الرهق والمبا ب اعسالميح ول با فلنه يهللدو من المقهللول ان يرفتق مفي تم العقيتدو 
   (1)التومهتيح، وبلد لتميك م من يل المبا ب السمهللقح هللمن و مستقل

ان الففتتتير التتتتومهتي فتتتي األفيتتتمه والعقملتتتد يتتتمن لتتته ا تتتهه هللعتتتد بلتتتد مفتتتى هللتتتالد المفتتتهب، وممتتتم ال تتتد فيتتته 
 وفصوصم  هللعد ان اصهلل  ل به األفيمه ييمن سيمسي يحمي م واصهلل  له نروبه مفى معظم هللالد المفهب  

فتتي  -يعنتتي ا تتل المفتتهب  -وقتتد تحتتد  المتتؤهخ المفههللتتي الستتالو  متتن  تتبا األمتته هللقولتته: "    وامتتم حتتمل م 
األصول واالمتقمداا فهللعد ان ر ه م اهلل من نكمح الفمهييح اوال والهافضيح  منيم اقمموا مفى مب ب ا ل الستنح 

فتي اعيمتمن هللملمت تمهلله ومتدم التعتهض لته هللملتأويتل  -هضي اهلل متن م  -واليمممح مقفدين لفيم وه من السفح 
 ته محمتد هللتن تتومها م تد  الموحتدين فتي مو التنكيه من الظم ه     واستمه الحمل مفى بلد مدو إلى ان ظ

   (2)صده المملح السمدسح"
لقد ا تر اهللن تومها وانحهح من المن و الصحي  من ايل تحقيق ا دافته ولتبلد نيتده يرته متن لتم يتؤمن 
هللمم يقول، ويعتنق مم يدمو إليه، واستهللمذ دمه حتى ولو يمن من اتهللممه يمم قمل هلليره دولح المهاهللرين وويوب 

لتأصتيل  تتبا المهللتدا فتتي نرتوق اصتتحمهلله فقتد صتتهرذ هللته فتي اي تته متن منمستتهللح، يمتم ضتتمنه يتهللته التتتي ي مد تم، و 
الر م ل م، وهسملفه التي يمن يهللع  م إلى الموحدين حي متم يتمنوا، حيت  يتم  فتي احتدى هستملفه ان المتهاهللرين قتد 

فتتتهاب ديتتتمه م، وفستتتمد ممفتتتوا "     مفتتتى ا تتتالد الحتتته  والنستتتل، واالمتتتتدا  مفتتتى النتتتمق فتتتي افتتتب امتتتوال م، و 
 هللالد م، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 151ت الدموو الموحديح هللملمفهب مهللداهلل مالم ص )1)
 ت 127 - 1/126ت السالو  )2)

   (1)وسرد دمم  م واستهللمحوا ايل اموال النمق هللملهللمرل، وافب اموال اليتممى واألهامل   "
 تت اوصتى افتهاد بلتد اليتيش 517ويبيه المهاي ي انه لمم تويته يتيش الموحتدين إلتى قتتمل المتهاهللرين ستنح 

هللقولته: "اقصتتدوا  تؤال  المتتمهقين المهللتدلين التتبين تستتموا هللتملمهاهللرين فتتمدمو م إلتى اممتتتح المنيته واحيتتم  المعتتهوح 
كالح الهللدب واالضهاه هللمعممم الم د  المعصوم، فمن ايمهللويم ف تم افتوانيم، وان لتم يرعفتوا فقتمتفو م فقتد اهللمحتا  وا 

   (2)ليم السنح قتمل م   "
وهللمالضمفح إلتى  تبه التت م الواضتحح الصتهيحح التتي قتمل هلل تم اهللتن تتومها ضتد دولتح المتهاهللرين، فتلن القتمه  
ليتتتمب امتتك متتم يرفتتب يتتدهد ان اهللتتن تتتومها قتتد  تتحنه هللتتمالفتها اا والتتدممو  الهللمرفتتح ضتتد م، هللتتل انتته قتتد افتتهد 
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   (3)فصوال  فمصح منه ل با الفهض
وقد تنهلله المهاهللرون ل به الت م الموي ح ضد م فأفبوا هللملتصد  ل م حي  هللينوا لفنمق يبب تفتد التت م التتي 
الصق م هلل م اهللن تومها، وان م مفملرح لفحقيقح، ولين  با العمل لم ي ن اهللتن تتومها متن حههللته الدمميتح هللتل انته 

يعنتي  -متم يتم  فتي احتدى هستملفه التتي وي  تم ل تبا الفتهض "وامفمتوا وفقيتم ي ح ي وده في  با الميتدان، وم
ان الميسمين والميمهللهين ويل متن نستب إلتى العفتم، ا تد فتي الصتد متن ستهلليل اهلل متن اهللفتيق الفعتين  -اتهللممه 

 فال تفتروا إلى مم يقولونه فلنه يبب وهلل تمن وافتها  مفى اهلل وهسوله"  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 26ت امك مم يرفب ص )1)
 ت 282ت المعيب ص )2)
 ت من  به الرصول مفى سهلليل الم مل )هللمب في هلليمن روالح المف مين والميسمينت 3)

يتتمن  تتبا  تتو توييتته اهللتتن تتتومها ألتهللممتته فتتي حمفتتته االمالميتتح اليمبهللتتح ضتتد دولتتح المتتهاهللرين الستتنيح التتتي 
مما ييمن م مفى مب ب ا ل السنح واليمممح والدموو إلتى اهلل والي تمد فتي ستهلليفه مفتى  تدى متن ستنح هستول اق

فقد رعن في مقيدت م ووصر م هللأن م ميسمون ويرتمه التيتوك رتممت م، وال التوال   -اهلل صفى اهلل مفيه وسفم 
فيرتمه حستب امتقتمد م، وممبلتد إال ل م، هللل ييب ي تمد م، ول تبا قمتتل الموحتدون المتهاهللرين، قتتمل المستفمين ل

هللسهللب ان اهللن تومها قد نحى في حههلله لفمهاهللرين منحى فيهيم مقديم بملى فيته حتتى اصتهلل  العتدا  لفمتهاهللرين 
اتيم م فيهيم واضحم مند اهللن تومها واتهللممه المففصين لدموتته  وممتم ال تد فيته ان  تبا االتيتمه التب  حتدده 

 ه مفى معنويمت م،  م مفى ييمن م السيمسي وبلد ألن ي يها  من النمق قتد اهللن تومها من دولح المهاهللرين، قد اُ 
تهللنتتتوه، ومتتتن  تتتم انهللتتتهوا لفعمتتتل مفتتتى حتتتهب  تتتبه الدولتتتح، والستتتعي التتتى استتتقمر م لتقتتتوم دولتتتح اهللتتتن تتتتومها مفتتتى 

   (1)انقمض م
انته يفتدم  وتسم ل اهللن تومها في اهاقح الدمم  دونمم مسو   همي، حي  يمن اليتهدد في بلد، حينمم يتهى

دموته، او يحقق  يلم  من مرممحه م مم يمنا التضحيما المقدمح ل تبا الفتهض، وقتد تأصتل  تبا العمتل منتد 
اهللن تومها حي  الهللسه لهللمسم  دينيتم  حتتى اصتهلل  اتيم تم  دمويتم  واضتحم  فتي دموتته، ومتن نمتمب  ممفته فتي  تبا 

ن يعظ تالميتبه وانصتمهه فتي يتل وقتا "    ومتن انه يم -احد تالميب هللن تومها  -الميدان ممبيهه اهللن القرمن 
لم يحظه ادب فمن تممدى قتل، ويل من لم يحرظ حكهلله مكه هللملسيمر، ويل من لم يتأدب هللمتم ادب هللته ضتهب 

 تتتتتتتتتهللملسور هللملمهو والمهتين فمن ظ ه منه منمد وتهد امت مل األوامه قتل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 181ت انظه: الدموو الموحديح هللملمفهب ص )1)
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 ومن دا ن   قتل"  
ان اهللتتن تتتومها يتتمن يقتتوم هللمتتم  (3)، وبيه متتم متتن المتتؤهفين(2)واهللتتن القرتتمن (1)يمتتم بيتته يتتل متتن الهلليتتدق

يستتمى هللعمفيتتح التمييتتك ألتهللممتته حيتت  يقتتتل يتتل متتن ي تتد فتتي واللتته لدموتتته، وقتتد بيتته لنتتم الهلليتتدق وصتترم  لعمفيتتح 
 (4) تتت حيتت  قتتمل: "فتتأمه هللتتملميك فيتتمن الهلل تتيه524التمييتتك التتتي قتتمم هلل تتم اهللتتن تتتومها قهللتتل موقعتتح الهللحيتتهو ستتنح 

يفته  هللملمفتملرين المنتمفقين والفهلل تم  متن الموحتدين، حتتى امتتمك الفهلليت  متن الريتب وهاى النتمق الحتق ميمنتم، 
ومتمل م من تم متن محتيص    فمتما يوملتب متن  واكداد البين آمنوا ايممنم  وباق الظملمون النمه، فظنوا مواقعو تم،

   (5)النمق فمق قهللملل   "
ويمنا مفمدمح اهللن تومها لفنمق في قضيح التمييك هلللترمق مو الون هيسي حي  رفب منه هللتن تتومها ان 

 يفري مفمه وحرظه لفقهآن ويظ ه اممم القهللملل يأنه مينون يسيل لعمهلله مفى وي ه  
يهيتتتتد  -ح م تتته وفمتتتتق ملتتتح، فتتته  يومتتتم  فقتتتتمل: تعفمتتتون ان الهلل تتتيه قتتتمل التتتب هللي: )ففمتتتم يتتتتمن متتتمم تستتتع

هيل امي، وال ي هللا مفى داهللح، فقد يعفه اهلل مهلل ها  ليم، مرفعم  مفى اسهاهيم، و و آيح ليتم، قتد  -الون هيسي 
 م آيتح حرظ القهآن، وتعفم الهيوب، وقمل: اقها، فقها الفتمح في اههللعح ايمم، وهيتب حصتمنم  وستمقه، فهلل تتوا، ومتد و 

 ليميك اهلل الفهللي  من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلفهللموت م، فقمم فريهللم ، وتال: 
 ت 72-71ت انظه: افهللمه الم د  )تحقيق مهللدالحميد حمييمن ص )1)
 ت 104-102ت نظم اليممن ص )2)
 والسالو  ت يأهللن اال يه ، واهللن ففدون، واهللن العممد،3)
 ت  و اهللو مهللداهلل هللن محسن الون هي ي4)
 ت 568ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود العدد السمدق ص )5)

تم، ونهللتييم صتتفى متن م المؤمنتون واي تته م الرمستقون، وتتال: الريتب ، ف تبا الهلل تيه مرفتو مفتتى األنرتق، ُمف م 
وقد صحهللنم اقوام ارفعه اهلل مفتى سته م،  (1)ن ممه من م"اهلل مفيه وسفم يقول: )إنر في  به األمح محد ين، وا  

والهلُلدر من النظه في امه م، وتيم م العدل في م،  تم نتود  فتي يهللتمل المصتممدو: متن يتمن مريعتم  ليمتمم، ففيتأا، 
فتتى فتتأقهللفوا ُي اه ُمتتون، فيتتمنوا ُيعهضتتون مفتتى الهلل تتيه، فُيفتته  قومتتم  مفتتى يمينتته ويُعتتد  م متتن ا تتل الينتتح، وقومتتم  م

يستتمهه، فيقتتول  تتؤال   تتميون فتتي األمتته، ويتتمن يتتؤتى هللملهيتتل متتن م، فيقتتول:  تتبا تملتتب هد وه مفتتى اليمتتين تتتمب 
الهللمهحح، فيعتهح هللمم قمل، واترقا له فتي م ميملتب، حتتى يتمن ُيرفتق ا تل اليستمه، و تم يعفمتون ان متزل م إلتى 

با تيمو من م مدو، قتف م قهاهللمت    (2) م حتى يقتل األخ افمه   تالقتل، فال يِره  من م احد، وا 
قتتمل  تتعيب األهنتتور فتتي استتتدالل اهللتتن تتتومها هللحتتدي  هستتول اهلل صتتفى اهلل مفيتته وستتفم )إنر فتتي  تتبه األمتتح 
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ن ممه من مت في الون هيسي هللأنه مف م: )واست  مد اهللن تومها هللملحدي  في بيه محفه، و و دال  محدق ين، وا 
ه، فتتتلن الهلل تتيه الون هيستتتي قتتتد هللتتمب نرستتته متتن ال تتتيرمن، وصتتتمه مفتتى ستتتو  رويتتته، ويها تتتته مفتتتى اهلل وهستتول

فستمد م إهضتم   لستيده اهللتن تتومها التب  اتفتبه  يستف م منه الحيل المميهو، واألسمليب الفهللي ح عضالل النتمق وا 
مريتتح ألرمممتته، وتحصتتيل مهامتته، ف تتو متتن اهللعتتد النتتمق متتن منكلتتح التحتتدي  اليفيفتتح التتتي افتتتص هلل تتم اميتته 

   (3)هضي اهلل منه   تالمؤمنين ممه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  3689ت هقم 7/42ت الهللفمه  )1)
 ت 19/546ت سيه امالم النهللال  )2)
 ت 19/546ت الب هللي سيه امالم النهللال  )3)

يهلليه من التداففين فتي دموتته من تم، ويهللدو ان الب  دفو اهللن تومها لفقيمم هللعمفيما التمييك  و تهايو مدد 
وبلتتد هللستتهللب ممتحمفتته متتن بفتتو و تترر، فقتتمم هلل تتبه العمفيتتح لفتتتففص متتن التتبين ي تتد فتتي افالصتت م ف تتيح ان 

ولمتتم حتتل اهللتتن تتتومها تينمتتل، اواه ا ف تتم وامفنتتوا رتتممت م لتته، ليتتن م يتتمنوا  (1)يقتتوى هد الرعتتل المضتتمد لدموتتته
حصتتمنح متدينت م، فتتأمه م اهللتن تتتومها هللتتأن يحضتهوا إلتتى المستتيد  ي يته  العتتدد وافته  العتتدو، وفتتي منعتح هللستتهللب

هللفيه ستالذ ففمتم فعفتوا بلتد متدو متهاا امته هللعتض اتهللممته المقتههللين ان يقتفتو م فرعفتوا،  تم دففتوا المدينتح وقتفتوا 
وليتي التحتد   (2)من م مددا  يهلليها  من الهيمل حتى هللفغ مدد التبين قتفتوا هلل تبه الحمد تح فمستح م ته التح هيتل

األممتتتمل هد فعتتتل منتتتد اتهللممتتته، او تفقتتتى معمهضتتتح منتتتد النتتتمق، فلنتتته يتتتمن يظ تتته هلل تتتي  متتتن الفتتتواهق   تتتبه
والمعيكاا حتى يؤصل في نروق النمق  هميح مميقوم، ويتدمو إليته، فقتد بيته المؤهفتون انته يتمن يتوارتأ متو 

ه م هللتأن ييفمتوه إبا هللعض اصحمهلله مفى ان يدفن م فتي المقتمهلله و تم احيتم  حيت  يتتهد ل تم ميمنتم  لفتتنرق، ويتأم
صفى اهلل مفيته وستفم  -دمم م، ولي  دوا له هللمم يرفهلله من م يأن ي  دوا هللأنه الم د  الب  هلل ه هلله هسول اهلل 

وانته  تو التب  يمت  األهض قسترم ومتدال، يمتم مفلتا يتوها  وظفمتم ، وان متن اتهللعته اففت ، ومتن فملرته فسته،  -
دون لتتته هللصتتتحح مميتتتدموا إليتتته ويعظتتتم امتقتتتمد م فيتتته، وتتأيتتتد وحينمتتتم يستتتمو اتهللممتتته ان المتتتوتى ييفمونتتته، وي تتت 

رممت م له، امم اوللد المقهللتوهون فمنته هللعتد ان ين توا الم متح التتي متن ايف تم قهللتوهوا يستتهللي  دمتمل م حيت  ي تدم 
   (3)مفي م قهللوه م حتى يموتوا ليي الير وا سهه هللعد بلد

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 191،192ت انظه: الدموو الموحديح لعهللداهلل مالم ص )1)
 ت 6/563ت انظه: اليممل في التمهيخ الهللن اال يه )2)
 ت 11/477ت انظه: الرتموى )3)
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 به صوهو وام فح ل مممل التي قمم هلل م اهللن تومها واستحل هلل م دمتم  النتمق المعصتومح هللفيته حق تم، حتتى 
نصتتمهه او المقتتههللين اليته، وال تتد ان  تتبا العمتتل يعتتد فتتي نظته اعستتالم يهلليتتهو متتن يهللتتمله التتبنوب ولتو يتتمنوا متتن ا

حتى ولو يمن المقتول  فصم  واحدا ، فييح ييوك الهللن تومها ان يقدم مفى  به األمممل المتنمفيح مو ال هب 
   (1)الحنيح و و يحسب نرسه داميح إلى اهلل هللل م ديم  معصومم ! 

نتتي ألستتتفهب  متتن التتديتوه مهللدالمييتتد النيتتمه فتتي تستتميح يتمهللتته "تيههللتتح اعصتتالذ فتتي حهيتتح الم تتد  هللتتن وا 
تتتومها" ويتتمن األولتتى هللتته ان يستتمي م تيههللتتح اعفستتمد والتتتدميه فتتي حهيتتح الم تتد  هللتتن تتتومها ومتتن العيتتب ان 

ذ المع تد العتتملمي لفريته اعستتالمي يعتتل يتتمب التتديتوه مهللدالمييتتد النيتمه متتن ضتتمن سفستفح حهيتتما اعصتتال
 ومنم و التفييه و با يدل مفى بيمب المن و الصحي  لتقويم امممل القمدو والدول وال عوب والحهيما  

 
 
 
 
 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت لقتتتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتردا متتتتتتتتتتتتن ميفتتتتتتتتتتتتح 569ت انظتتتتتتتتتتتته: ميفتتتتتتتتتتتتح يممعتتتتتتتتتتتتح اعمتتتتتتتتتتتتمم محمتتتتتتتتتتتتد هللتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتعود العتتتتتتتتتتتتدد الستتتتتتتتتتتتمدق ص )1)
 يممعتتتتتتتتتتتتح اعمتتتتتتتتتتتتمم محمتتتتتتتتتتتتد هللتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتعود العتتتتتتتتتتتتدد الستتتتتتتتتتتتمدق فتتتتتتتتتتتتي مهللحتتتتتتتتتتتت  األستتتتتتتتتتتتق الريهيتتتتتتتتتتتتح والعقديتتتتتتتتتتتتح لتتتتتتتتتتتتدموو           

 هللن تومها             
 المبحث الخامس 

 المنهج التربوي والسياسي عند بن تومرت 

 
 أواًل: المنهج التربوي: 

لتبلد ايت تد فتي محمههللتح يعل اهللن تومها من ييح األمه هللملمعهوح والن ي من المنيه اصال  في دموتته، و 
المنيتتهاا التتتي انت تتها هللتتين متتوام النتتمق هلليتتل مميمفتتد متتن قتتوو وويتته ستت ممه نحتتو الرق تتم  والعفمتتم  لفتقفيتتل متتن 
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 يهللتتت م، واضتتعمف م ليتستتنى لتته ان ين تته مقيدتتته المفتفرتتح، ويؤصتتل مميهيتتد متتن األحيتتمم واألقتتوال مفتتى التتن و 
 منرقح السوق ين و وي تين هليسيتين: الب  يفدم ا دافه ولبلد نيده مندمم استقه في 

 
  التربية العقدية الروحية: -1

استتتفل هللتتتن تتتومها يعتتتل اتهللممتته متتتن الهللتتدو واألميتتتين التتبين اليستتتتريعون ان ير متتوا ال تتتهيعح متتن اصتتتول م 
مفتى المعتمدو ويتب ل م  يلم  في العقملد والعهللمداا هللعض م هللملفسمن الهللههلله  وهللنى ميمنم  لفعهللتمدو ولتعفتيم الرفهللتح 

 من يه الب  هسمه وتههلليت م مفيه  
قمل اهللن ففدون: )فنكل مفى قومه وبلد سنح فمتق م تهو وفمستمملح، وهللنتى هاهللرتح لفعهللتمدو، فميتمعتا إليته 

   (1)الرفهللح والقهللملل يعفم م المه دو في التوحيد هللملفسمن الهللههلله ت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالكم اتهللممه هللحرظ  ي  من القهآن والحدي  النهللو  وتعفم المه دو تتتت

 ت 6/227،228ت اهللن ففدون )1)
واستيعمب حقملق التوحيد هللمب ب مفم اليالم، وتحقيق احيمم العهللمدو ويمن يوكرب اصحمهلله في حفقما يتل م تهو 

والتههلليتتتح واحتتتد  احيممتتتم  تهللفتتتغ إلتتتى ييتتتون مستتتؤال  مفتتتي م احتتتد الرفهللتتتح النتتتمهلل ين، ون تتتو متتتن و ال تتتدو فتتتي التعفتتتيم 
   (1)الضهب هللملسيمر لمن يظ ه منه الت مون في حضوه األوقما او في حرظ مميرفب منه حرظه

ويتتمن  تتبا المتتن و يستتود يميتتو افتتهاد الميتمتتو اليديتتد امتتم متتن هللتتهك فتتي العفتتم متتن اصتتحمهلله فتتملح ل تتم يتهللتتم  
عقفتي مفتى العقيتدو التتي يمع تم متن متبا ب وهسملل فمصح و ي يتب وهستملل فصتص معظم تم لالستتدالل ال

  تى وفهق مدو  
وا تتتم هللمليمنتتب الهوحتتي وامتمتتد فتتي تههلليتتته ألصتتحمهلله مفتتى التك يتتد فتتي متتتمب التتدنيم، والتهبيتتب فتتي اآلفتتهو، 
واعمداد لفي مد في سهلليل اهلل رفهللم  لف  مدو، وممم فمرب هلله اتهللممه في بلد قوله: "والتنمكموا وال تفتتهوا هللملتدنيم 

ن تتم ويتتل متتن مفي تتم فتتمن واحتتبهوا متتن ميه تتم وتقفتتب احوال تتم   وتتتكودوا من تتم إلتتى داه اآلفتتهو واستتتعدوا من تتم فل
   (2)هللملعمل الصمل  تروكوا هللبلد مند اهلل فوكا  مظيمم    ت

 
 التربية االجتماعية:  -2

متتن التعتتمون  وهللعتتد ان حتتهص مفتتى هللنتتم  األفتتهاد مفميتتم  وهوحيتتم   تتهب فتتي هللنتتم  الميتمتتو اليديتتد مفتتى استتق
والتنمصه والتزفي ويعل ا ل يهللمل ارفق في تينمفل االنصمه ومن يم  م من بيه م الم ميهين وقعتد قوامتد 
بم ح المظفوم، واحتهام الممتفيما، حمل مفي م اليمفح ووضو تعمكيه قمستيح  في  با الميتمو لفتزفي والتعمون وا 



 -50- 

 هللى هللين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلعقمب من يتعدرا م وههللر الميتمو اليديد هللو ملو القه 
 ت 26،27ت انظه: نظم اليممن الهللن القرمن ص )1)
 ت 116ت نقال من يتمب مهللدالمييد النيمه ص )9ت اهللن تومها: هسملح إلى الموحدين ص )2)

المتهللمدلتتح وفمرتتب قيتتمدو ميتمعتته اليديتتد هللقولتته: القهللملتتل المفتفرتتح هللرهيتتق المؤافتتمو هللين تتم او هللرهيتتق المصتتم هو 
)متتمفي األهض متتن يتتؤمن إيمتتمنيم، وانتتتم العصتتمهللح التتبين منتتى النهللتتي صتتفى اهلل مفيتته وستتفم هللقولتته: "اليتتكال ا تتل 

وانتتتم ترتحتتون التتهوم وتقتفتتون التتدريمل، ومتتنيم التتب  يتتؤم  هللعيستتى، وحتتدق  م هلليكليتتما اترتتق  (1)المفتتهب ظتتم هين"
    (2)ما فتنح القوم هلله  توقوب اي ه م، فعظ

ويصتتح األميتته مكيتتك فتتي يتمهللتته )افهللتتمه القيتتهوانت الميتمتتو الموحتتد  )ل تتم تتتود د وادب وهلل م تتح، ويفهللستتون 
   (3)ال يمب القصيهو الهفيصح واليففون يومم  من رهاٍد وم مقرح ونضمل   ت

ن استتمه ههللعتتح ، مظتتيم ويصتتح هللتتن ففيتتمن محمتتد هللتتن تتتومها فيقتتول: )قهللتتهه هللمليهللتتل معظتتم، متتما ي تتال ، ويتتم
ال ممتتح، حديتتد النظتته م يهللتتم ، وآ تتمهه تفنتتي متتن افهللتتمهه، قتتدم فتتي ال تتهى، و ممتتح فتتي ال هيتتم، ونرتتُق تتتهى إهاقتتح متتمِ  
الحيمو دون إهاقح مم  المحيقم، ابرل المهاهللرون ههللرته وحفرته، حتتى دبق دهلليتب  الرفتِق فتي الفستق، ويتمن قوتته متن 

ن، لتتم ينتقتتل متتن بلتتد حتتين ي تتها مفيتته التتدنيم، هاى اصتتحمهلله يومتتم ، وقتتد بتتكل افتتته هبيرتتم  هللكيتتا، او قفيتتل ستتم
مملا نروس م إلى ي هو ممبنموه، فأمه هلللحهاق يميعه، وقتمل: متن اهاد التدنيم، ف تبا لته منتد ، ومتن يتمن يهللفتي 

 اآلفهو، فيكاؤه مند اهلل، ويمن يتم ل ي يها : 
 تيهد من الدنيم فلند إنمم 

 (4)ى الدنيم وانا ميهد فهيا إل                 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت الرهللعح السفريح13/295ت انظه: فت  الهللمه  )1)
 ت 19/549ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)
 ت 19/549ت الب هللي سيه امالم النهللال  )3)
 ت 5/54ت وفيما األميمن )4)

 لسياسي: ثانيا: المنهج ا
حتتهص هللتتن تتتومها هللعتتد هيومتته ان يستتفد رهيتتق النصتت  واعه تتمد والتتومظ، ولتتبلد اتصتتل هللتتمالمها  ووالا 
األمه في المدن والعواصتم يعظ تم ويه تد م ويهللتين ل تم مواقتو االنحتهاح والرستمد ويحمرف تم المستؤوليح فتي بلتد، 

ور  امتهه هللنصت  اميته المستفمين مفتي ويح  م مفى القيمم هللمألمه الوايب من محمههللح المنيه ون ته المعتهوح وتت
هللتتن يوستتح ونهلل تته إلتتى انت تتمه المنيتتهاا وومظتته وابفتتظ لتته القتتول وقتتمل لتته )إنمتتم انتتم هيتتل فقيتته رملتتب اآلفتتهو 
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ولسا هللرملب دنيم والحميح لي هلل م، بيه اني آمته هللتملمعهوح وان تى متن المنيته، وانتا اولتى متن يرعتل بلتد، 
ممتح الهللدمح، وقد ظ ها هللممفيتد المنيهاا، وف ا الهللدب، فلند المسلول منه، وقد ويب مفيد إحيم   السنح وا 

حيم  السنح هلل م إب لد القدهو مفى بلد وانا المأفوب هلله والمسلول منهت    (1)وقد امهد اهلل هللتفييه م وا 
وهللعتتد ان بتتمده متتهايش هللمتتدو يستتيهو هللتتمده هللتتأن "ففتتو مهللميعتتح مفتتي هللتتن يوستتح متتن امنتتمق تمهللعيتته واصتتحمهلله، 

وانتتت و اهللتتن تتتومها سيمستتح واضتتحح المعتتملم لفقضتتم  مفتتى النظتتمم القتتملم وهللنتتم  نظتتمم  (2)هللففعتته" وامفتتن اليميتتو
قممتتتح تنظتتتيم سيمستتتي، وتعهلللتتتح نرستتتيح  يديتتتد ويمنتتتا فرتتتته تستتتيه فتتتي ستتتهللل  ال تتتح، حمفتتتح نقديتتتح لفمتتتهاهللرين، وا 

 ل نصمه: 
  الحملة النقدية ضد المرابطين: -1

م المتهاهللرين، ومحتموال  فستخ وال  القهللملتل لفمتهاهللرين فستفم  يعل اهللن تومها من ا دافه  ن  يتوم مفتى حيتم
 ن مليم  وتهسيخ والل م له: "فيل من ارمم م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 121ت تمهيخ الدولتين لفكهي ي ص )1)
 ت 29ت نظم اليممن الهللن القرمن ص )2)

 م مفتتى ظفم تتم فتتي ستترد دمتتم  المستتفمين وافتتب امتتوال م، ويتتلر متتن امتتمن م متتن القهللملتتل فتتي معصتتيح اهلل وامتتمن
فمدمو م إلى التوهللح واالنمهللح والهيوب إلى اليتمب والسنح وتهد معونح الميسمين والمهتدين والمعتتدين، فتلن قهللفتوا 

ن منيم وهيعوا إلى الستنح وامتمنو م مفتى ي تمد اليرتهو فففرتوا ستهلليف م و تم إفتوانيم فتي د يتن اهلل وستنح هستوله، وا 
وا مفتتى معونتتح ا تتل الهللمرتتل والرستتمد فتتمقتفو م حيتت  ويتتدتمو م" و تتن حههللتتم  نرستتيح مفتتى  (1)ممنتتدوا الحتتق واصتتهر

حيمم وامتها  واتهللتمب المتهاهللرين فتي هستملته إلتي م "التى القتوم التبين استتكل م ال تيرمن، وبضتب مفتي م الهحمتمن، 
، امتم هللعتد قتد امهنتميم هللمتم نتأمه هللته انرستنم متن تقتوى اهلل العظتيم، ولتكوم الرلح الهللمبيح، وال هبمح الرمبيتح لمتونتح

رممتتتته ، وان التتتدنيم مففوقتتتح لفرنتتتم  والينتتتح لمتتتن اتقتتتى ، والعتتتباب لمتتتن مصتتتى، وقتتتد ويهللتتتا لنتتتم مفتتتييم حقتتتوق 
ال فنستعين هللمهلل مفتى قتتمليم حتتى نمحتو آ تمهيم، ونيتده ديتم هيم هللويوب السنح، فلن اديتمو م ينتم في ممفيح، وا 

نتباها  ، وقتد امتبه متن انتبه، والستالم مفتتييم  ، ويهيتو العتممه فمليتم  ، واليديتد هللمليتم  ، ويتهللنتم  تبا إلتييم إمتباها  وا 
  (2)سالم السنح ال سالم الهضى"

و يبا  هب هللن تومها في توييه حمفح نقديح إلى دولتح المتهاهللرين ووستو نرمق تم واستت دح هلل تم يمفتح النتمق 
او معتتتمدين وحتتتمول ان يعتتتكل الحيتتتمم متتتن مممتتتح النتتتمق هللرضتتت  سيمستتتت م، وتضتتتفيم  متتتن ا تتتل المفتتتهب متتتوالين

معمنتتم منتته فتتي ت ييتتن م وت تتويه صتتوهت م  افرتتمل م، تنريتتها  لفنرتتوق متتن م وتم يتتدا  لنتتكب والل تتم  تتم لمعتتمدات م وا 
اهللتيض التهيش افتهب األلقمب الم ينح وهمم م هلل م يم )الميسمونت و )الكهاينحت ت هللي م  ل م هللرمله استود التهللرن 
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 يسمى الكهيمن ألن م هلليض ال يمب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  2ت هسملح إلى االتهللمب الهللن تومها ص1)
 ت هسملح الهللن تومها ضمن الحفل المو يح الهللن الفر 2)

   (1)سود القفوب، و )الح مت التفمب م الف مم يمم يتفبه الح م
 
 التنظيم السياسي:  -2

وضو اهللن تومها لدولته اليديدو ت ييال  سيمسيم  هللحي  يضم وينظم ويهتب يميو افهاد الدولتح حتتى يضتمن 
ويعمق والل م لفدموو ويميتن متهاقهللت م واال تهاح مفتي م ولتبلد نظتم اهللتن تتومها اتهللممته فتي رهللقتما متهللمينتح فتي 

م  وقد هللففا رهللقما الموحدين التي صتنروا هللمويهلل تم اههللتو م تهو مدد م، مفتفرح في وايهللمت م المفقمو مفى ممتق 
رهللقتتح  يمنتتا الرهللقتتما ال ال تتح األولتتى، ا تتم  تتبه الرهللقتتما، متتن حيتت  انتمتتم  ايهللتته هيتتمل الموحتتدين إلي تتم، متتن 
م تتملخ القهللملتتل وكممتتم  المصتتممدو ويهللتتمه ال فصتتيما، التتبين تتتتوفه ل تتم اليرتتم اا العقفيتتح والقتتدهاا العستتيهيح، 

 م وايهللما  به الرهللقما  ي معمليح اموه الموحدين وتسييه دفح الحيم  امم الرهللقتما األفتهى فيمنتا ويمنا ا
  وقتتد يعتتل التتديتوه مهللدالمييتتد النيتتمه  تتبه الرهللقتتما فتتي اههللعتتح اي تتكو  (2)وايهللمت تتم مستتيهيح ومفميتتح ودينيتتح

 اسمسيح وهللين م ممت م التي انيرا هللع دت م: 
ل مفتتى الميتتملق ال ال تتح المتقدمتتح التتبيه: ميفتتق الع تتهو، وميفتتق ي تتمك سيمستتي، وي تتتم الجهــاز األو :

 الفمسين، وميفق السهللعين  
ي مك مفمي  قمفي، وي تتمل مفتى رهللقتح الرفهللتح، و تم التبين هللففتوا دهيتح مهموقتح متن العفتم،  الجهاز الثاني:

 ورهللقح الحرمظ و م صفمه الرفهللح  
 ورهللقح الهممو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي مك مسيه ، وي تمل مفى رهللقح اليند  الجهاز الثالث:

 ت 85ت انظه: نظم اليممن الهللن القرمن ص )1)
 ت40ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )2)

 والفكاو  
يستح، ي تمك  تعهللي، يضتمر ميمومتح متن القهللملتل و تي:  هبتح، وا تل تينمتل، ويتدميوه، وينر والجهاز الرابـ::

قمل اهللن الفريب: )ليل صنح من  به األصنمح هتهللح اليتعتدرا م بيته م ال فتي ستره  (1)و نتمتح، وا ل القهللملل
   (2)وال في حضه، الينكل يل صنح إال في موضعه ال يتعداه، فمنضهللر مهاده"

نم  لقد ممليا  تبه األي تكو الم تميل المرهوحتح مفتى اليمممتح اليديتدو معمليتح تقتوم مفتى التفصتص ضتمم
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لفمكيتتد متتن النيتتمذ وايتنمهللتتم لفعرويتتح والروضتتى، وقتتد يمنتتا الم تتمم اليهللتتهى المرهوحتتح مفتتى  تتبه اليمممتتح م تتمم 
 ال تتتح: م متتتح سيمستتتيح تتعفتتتق هللهستتتم المستتتمه السيمستتتي لفيمممتتتح النم تتتلح، و تتتي التتتتي تيرتتتلر هلل تتتم الي تتتمك األول  

و، و تتي التتتي تيرتتلر هلل تتم الي تتمك ال تتمني، وم متتح تههللويتتح تتعفتتق هللن تته المهللتتمد  العقديتتح التتتي قممتتا مفي تتم التتدمو 
 وم مح دفمميح تتعفق هللحمميح اليمممح والعمل مفى نمو م وامتداد م و ي التي تيرل هلل م الي مك ال مل   

حيتتمم اهتهللتتمر م، وههللمتتم قتمم هللم متتح دفمميتتح او دممليتتح،  امتم الي تتمك الهاهللتتو فيهللتدو انتته وضتتو لحصتته األتهللتمب وا 
ال تتعهلليح المهتهللرتتتح هللملدولتتتح  وقتتتد لفتتص اهللتتتن الفريتتتب  تتتبه األدواه والم تتتمم  فييتتون هللتتتدوه ممنستتتميه هللملمنظمتتتما

المتيممفتتح فتتي قولتته: "ا تتل اليمممتتح لفترتتموض والم تتوهو   وا تتل فمستتين وستتهللعين والحرتتمظ والرفهللتتح لحمتتل العفتتم 
" والتفقي، وسمله القهللملل لمدافعح العدور
(3)   

 هللن تومها ولبلد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لقد يمنا اآلفمق السيمسيح واضحح المعملم في فيه محمد
 ت 121،  120ت انظه: تيههللح اعصالذ في حهيح الم د  هللن تومها ص )1)
 ت 80ت الحفل المو يح الهللن الفريب ص )2)
 ت 122ت نرق المصده       ص )3)

   (1)حل محل النظمم السيمسي وااليتمممي والتههللو  في دولح المهاهللريناسق هللديال  سيمسيم  ايتممميم  تههللويم  لي
لقتتد اظ تتته اهللتتتن تتتومها فتتتي من يتتته السيمستتي مفيتتتح تنظيميتتتح يهللتتهى، وقتتتهللض هلليتتتد متتن حديتتتد مفتتتى انصتتتمهه، 
فأمرى ميفق الع هو سفرمنم  يهلليها  وحيم م في النمق، ويعل ميفق الفمسين يف تم هؤستم  القهللملتل، وستيره 

القهللملتتل، ويعتل اليميتتو ميونتتم  لته هللعضتت م مفتتى هللعتض، يوافونتته هلليتتل صتفيهو او يهلليتتهو ممتتم يقتتو هللواسترت م مفتتى 
حوله او يصف م من انهللم  ممم يعل اهللن تومها مرفعم  مفى اموه ميتمعه اليديد واصهلل  مرممم  ومه وهللتم  فتي 

   (2)يمممح يهلليهو من المصممدو تريعه رممح مميم  حقم، وتفمح منه فوفم   ديد   ت
 
 تعبئة األنصار:  -3

يمنتتا م متتح هللتتن تتتومها صتتعهللح يتتدا  حيتت  انتته استتت دح دولتتح مهفتتا هللي مد تتم فتتي الصتتحها  اليهللتتهى وفتتي 
استهللمنيم ويتتمن ل تتم الرضتتل هللعتتد اهلل فتتي توحيتتد المفتتهب األقصتتى متتو األنتتدلق وا تتت ه حيمم تتم هللملصتتالذ والعتتدل 

نتتتمم م ان تتتم مفتتتى دهب الحتتتق، وان والي تتتمد وحتتتب الفيتتته لعمتتتوم األمتتتح ولتتتبلد حتتتهص مفتتتى تعهلللتتتح انصتتتمهه واق
 فصم م مفى دهب الهللمرل وامتمد في تعهلللته ألنصمهه مفى: 

 
  غرس الثقة في نفوسهم وبأنهم عل  الحق: -أ
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 تتتتولبلد فمرهلل م هللقوله: )مممفى ويه األهض من يؤمن إيممنيم، وانتم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 122انظه: تيههللح اعصالذ في حهيح الم د  هللن تومها ص ) ت1)
 ت 181ت انظه: معملم تمهيخ المفهب واألندلق د  حسين مؤنق ص )2)

العصتتمهللح المعنيتتتون هللقولتتته مفيتتته الصتتتالو والستتتالم: التتتتكال رملرتتح هللتتتملمفهب ظتتتم هين مفتتتى الحتتتق اليضتتته م متتتن 
فتمهق والتهوم، ويقتتل التديمل، ومتنيم األميته التب  يصتفي  فبل م حتى يأتي امه اهلل، وانتم التبين يرتت  اهلل هلليتم

   (1)هللعيسى اهللن مهيم، واليكال األميه فييم إلى قيمم السممح   ت
وحهص هللن تومها مفى هد يل مم يوقو في نروق اصحمهلله من التو ن متن رعتون المتهاهللرين الموي تح إلتى 

رنيد يل مموي ه المهاهللرون من حمفح مضتمدو  به الدموو التي اصهللحوا من انصمه م، فيمن الييل وال يمل في ت
ضتتد دموتتته الهللدميتتح وقتتمد هللتتن تتتومها حمفتتح دممليتتح مضتتمدو، ومتتن بلتتد ممفمرتتب هللتته اصتتحمهلله قتتملال : "وامفمتتوا 
وفقيم اهلل ان الميسمين والميرتمهين ويتل متن نستب إلتى العفتم ا تد فتي الصتد متن ستهلليل اهلل متن إهللفتيق الفعتين، 

لنه يبب وهلل تمن وافتها  مفى اهلل وهسوله، وممنسهللويم إليته متن الفتالح هلل والهستول فال تفترتوا إلى مميقولونه، ف
فبلد فب وبش لفمسفمين وفيمنح هلل وهسوله    فمنتهلل وا وفقيم اهلل ل به الحيل التتي يحتتملون هلل تم مفتى مي ت م 

فتتوا اليتتالم متتن ودنيتتم م حتتتى حمف تتم بلتتد مفتتى االفتتتها  مفتتى اهلل وهستتوله حتتتى ميستتوا الحقتتملق وقفهللو تتم وح هر
   (2)مواضعه  ونسهللوا من دمم إلى التوهللح والتوحيد واتهللمب السنح إلى الفالح وسموه مفملرم  هللهللفي م  "

لقتتد استتترمب هللتتن تتتومها ان يقنتتو اتهللممتته وانصتتمهه هللتتأن م الرملرتتح المنصتتوهو والتتتي تقتتيم امتته اهلل وتيم تتد فتتي 
فتهى لتعكيتك ميمنتته وهللستر  يمنتته مفتى اتهللممته وكمتم سهلليفه و حن هللبلد النروق، واقنتو العقتول، وافتب فرتوو ا

 هللأنه الم د  المنتظه واعممم المعصوم  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 257،  256ت المعيب لفمهاي ي ص )1)
 ت 108ت وايضم  الهسملح المنظمح ص )4ت هسملح إلى االتهللمب ص )2)

 ة باإلمام: الثق -ب
وستتتفد مستتتملد متعتتتددو متتتن ايتتتل اقنتتتمب اصتتتحمهلله واتهللممتتته هللأنتتته الم تتتد  المعصتتتوم، فحتتتهص مفتتتى الظ تتتوه 
هللمظ ه االستقممح والتدين واعفالص، فك د في متمب الدنيم من مأيال  ومفهللسم  ومسينم ،  م يعل  قتح انصتمهه هللته 

م اوامتهه وتويي متته، فتأقنع م هللأنته اعمتمم باا اتيمه مقد  هللحي  تمنو نروق االتهللمب متن الضتعح والتهايتو امتم
المنتظه والم د  المعصوم وهللأن نسهلله يهيو ضتمهب فتي امممقته فتي آل الهلليتا المر ته، وهللتبلد استترمب هلل تبه 

، ولم ينسى  (1)التعمليم المتعملقح هللمعمممح ان يه    قح اتهللممه هلله، وان يضمن والل م الدالم، ورممت م المرفقح
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دو لفترفو إلى ان م  دولح ل م، ف م معظم سيمن المفهب األقصى، و م قهللملتل ضتفمح ان يحهد نروق المصمم
باا قوو ومدد، تمتد من  ممل المفهب األقصتى التى ينوهللته، والينقصت م اال توحيتد الصتروح والقيتمدو الستفيمح  

   (2)واقنع م هللأنه القيمدو الم فى ل به القهللملل
 
 المنهج العسكري:  -4

واحيتم تنظيمته، اصتد انتباهه وت ديتده إلتى المتهاهللرين: "قتد امهنتميم هللمتم نتأمه هللته انرستنم وهللعد ان نظم صروفه 
متتن تقتتوى اهلل العظتتيم ولتتكوم رممتتته، وان التتدنيم مففوقتتح لفرنتتم ، والينتتح لمتتن اتقتتى، والعتتباب لمتتن مصتتى، وقتتد 

ال فمستتعين هللتمهلل     (3)مفتى قتتفيم   تويهللا لنم مفتييم حقتوق هللويتوب الستنح، فتلن اديتمو تم ينتتم فتي ممفيتح، وا 
 ويمنا  به الفروو تم يدا  منه نحو قتمل المهاهللرين، وحهص تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 127ت تيههللح اعصالذ في حهيح هللن تومها ص )1)
 ت 177ت انظه: معملم في تمهيخ المفهب د  حسين مؤنق ص )2)
 ت 81الفريب ص )ت الحفل الهللن 3)

مفى تهسيخ مقيدو الي مد وحهللهلله لينتوده، واقتنع م هللتأن ي تمد المتهاهللرين فتهض مفتي م، يمتم فتهض مف ملصتحمهللح 
ي مد اليرهو "فملدين الب  يم دوا مفيه  و الدين اليحول وال يتكول، حتتى يتنرخ فتي الصتوه، والستنح التتي قتمتفوا 

هض ومن مفي م    في مد اليرهو المف متين قتد تعتين مفتى يتل مفي م  ي  به التتهللدل والتتفيه حتى يه  اهلل األ
ممتتتح  متتن يتتؤمن هللتتمهلل واليتتوم اآلفتته المتتبه ألحتتد فتتي تهيتته والحيتتح لتته منتتد اهلل، فتتلن م ستتعوا فتتي  تتدم التتدين، وا 

   (1)السنح"
فين ولمم هللبل هللن تومها ي ده في امداد اصحمهلله امدادا  مقديم  يعل يعد العتدو الممديتح، فيعتل ييمتو المقتمت

متفيتتها  األقويتتم  الصتتمدقين وتففتتص متتن يتتل متتن  تتد فيتته فتتي صتتروفه ومتتن امتتملي يهللتتمل األرفتتق واصتتل هللتتن 
تتتومها حمفتتته االمالميتتح الت تتوي يح مفتتى المتتهاهللرين واصتترم  إيتتم م هللأقتتبب األوصتتمح فمضتتره األميتته مفتتي هللتتن 

اق ييش يهلليه لفقضم  مفيته يوسح ان يسل الحسمم ألفممد تفد الرتنح، فويه إليه وكيهه ينتمن هللن ممه مفى ه 
إال ان بلتتد اليتتيش هيتتو هللتتدون قتتتمل واستتتفل هللتتن تتتومها بلتتد ويعف تتم منتتح متتن اهلل مفتتي م ومتتم فعفتته ينتتتمن فتتي 
حقيقته  هوهللم  وفوفم  من لقم  الموحدين وتعمظم فره هللن تومها واستمه مفي هللن يوسح فتي اهستمل الحمتالا 

صتتيه م الر تتل وال كيمتتح ومتتن  تتبه الحمتتالا حمفتتح اهللتتي تفتتو الحمتتالا الستلصتتمل  تتأفته وليتتن يميع تتم يتتمن م
اسحمق اهللها يم الب  وي ه إليه مفى هاق ييش يهلليه ولينه ان تكم امتمم هللتن تتومها دون قتتمل وتعقهللتت م القتواا 
الموحديح وقتفا امداد يهلليهو من م وبنموا حمفت م  وقد ابتم اميه المسفمين ل كيمح يي ه، وهللمده هلللهسمل حمفح 
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 تتتتتتتتتتتتتتاألميه سيه هللن مكدلي الفمتوني الب  اضمح  و ايضم   كيمح إلى سيل ال كالم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافهى هللقيمدو 
 ت 105ت الهسملح المنظمح ص )1)

د فيقتول ، ويمن هللتن تتومها يهلل ته اصتحمهلله هللملفنتملم والنصته قهللتل ن توب المعتمه (1)المهاهللريح مفى يد الموحدين
ل م: "انظهوا إلى امداليم، وامفموا ان يل مميم وا هلله من فيل ومدو، إنمتم  تو  ديتح متن اهلل تعتملى ليتم، مفتى 

ويمن ينكل في المعمهد هللنرسه ويهللدو ان هللن تومها لم تين تعتوكه الفهللتهو  (2)بههللتيم وفقهيم، فأمرميم وابنميم"
 يه متن األحيتمن إلتى الستقور فتي فضتم المعهيتح، يمتم العسيهيح، فقد تمهق هللملقتمل في الميدان وتعهض في ي

تعتتتهض إلتتتى يهاحتتتما الستتتيوح وي يتتتها  مميتتتمن ي تتتيه مفتتتى مستتتيهه هللقوامتتتد حههلليتتتح نميحتتتح م تتتل ستتتفود المهاقتتتي 
 العمليح، وحمل العدو مفى الصعود دون ان ي هللر مسيهه إلى الورم ، واألمه هللمتفمب األهللها  العمليح لفمهاقهللح  

مستتيهه فتتي منعتتح متتن مهللمبتتتح اليتتيش المهاهللرتتي اتفتتب ممصتتمح لتته مقتتها  منيعتتم   تتو وليتتي ييتتون هللتتن تتتومها و 
مدينح تينمفل التي قمل اهللن الفريب في وصتح منعت تم: "اليعفتم مدينتح احصتن من تم، اليتدفف م الرتمهق إال متن 
م  هق م، و و الرهيق إلي م من متهايش، المصتنومح فتي نرتق اليهللتل، تحتا هايهلل تم حمفتما وفوقته حمفتما، وفي ت

   (3)مواضو مصنومح من الف ب، إبا اكيفا من م ف هللح لم يمه مفي م احد"
لقد يمنا لتفد االنتصمهاا المتواليح التي حقق م الموحدون ا ه م اليهلليه في بيوب مقيتدو الم تد  وظتن ي يته 
 متتن النتتمق هللأنتته هللتتن تتتومها وهللتتبلد ي تته اتهللممتته، ومظتتم  قتتته هللنرستته وقوتتته، فأهستتل التتى مفتتي هللتتن يوستتح اميتته

 المسفمين هسملح يف م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 113ت انظه دولح المهاهللرين تأليح سالمح محمد سفممن ص )1)
 ت 101ت تمهيخ المفهب واألندلق في مصه المهاهللرين د  حمد  مهللدالمنعم ص )2)
 ت 129ا ص )ت انظه: تيههللح اعصالذ في حهيح هللن تومه 3)

ت ديتتد ووميتتد، فيمتتم يفتتي نصتت م: "متتن القتتملم هللتتدين اهلل العممتتل هللستتنح هستتول اهلل محمتتد هللتتن مهللتتداهلل وفقتته اهلل، إلتتى 
المفهوه هللدنيمه مفي هللن يوسح، امم هللعد فأنم ممويدنم ألي هيم من م د، وان ويتدنم اي تهيم لرمستقين، لتم تف توا 

ن الظتتتملمين، التتتب  بتتتووا فأصتتتهللحوا نتتتمدمين، فتتتتهللع م النتتتمق مقوهللتتتح هب العتتتملمين، ولتتتم تتريتتتهوا فتتتيمن حتتتوليم متتت
ايمعين، فلبا  م افسه الفمسهين، وقد امهني اهلل هللمدحمض حيح الظملمين، ودمتم  النتمق التى اليقتين، ونستأل 
من اهلل ايه المحسنين التفتهوا فمن المسفمين إلييم قتمدمون، لقتتمل متن كا  وينتح ويرته هللنعمتح اهلل، وقتد يتم  

يتتل انيتتم لستتتم هللمتتؤمنين والتؤمنتتون هللتتال التته إال اهلل، وان تتم يفمتتح تقولون تتم منتتد الفتتوح والتعيتتب وتتتمهد فتتي التنك 
واحتتدو متتن الستتنح يتمهي تتم يف تتم، ومتتن ايتتل بلتتد دمتتمؤيم حتتالل ومتتمليم فتتئ وقتتد هللينتتم ليتتم واوضتتحنم الستتهلليل ومتتم 

هللتون، والستالم مفتى متن اتهللتو ال تدى تفني اآليما والنبه من قوم اليؤمنون، وسيعفم البين ظفموا ا  منقفب ينقف
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 لقد يمنا  به الهسملح هللم مهللح امالن حهب هللين الموحدين والمهاهللرين   (1)وف ى الهحمن"
إن التتب  يستتتوقح الهللمحتت   تتو ي تتهو  تتكالم المتتهاهللرين مفتتى يتتد الموحتتدين مفتتى التتهبم متتن ان قتتمدو ييتتوش 

فيتته الييتتوش المهاهللريتتح تصتتد امتتتى واقتتوى المتتهاهللرين يتتمنوا متتن افضتتل قتتمدو الدولتتح، وفتتي الوقتتا التتب  يمنتتا 
الييتتوش النصتتهانيح فتتي األنتتدلق، وتعهللتت  هللتتين الرينتتح والرينتتح فتتي احتتواك رفيرفتتح وتتيموك تتم فتتي هللعتتض األحيتتمن 

 نحو ال ممل وال هق والفهب  
يهللتتدو ان  نتتمد متتدو موامتتل استت ما فتتي صتتنو  تتبه ال تتكالم، من تتم االستتتهاتيييح العستتيهيح التتتي اتهللع تتم اهللتتن 

 في قتمله مو المهاهللرين، وقد سممدته وموهو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومها 
 ت 11ت افهللمه الم د  هللن تومها لفهلليبق ص )1)

اهضتته مفتتى متتدم مواي تتح امتتداد يهلليتتهو متتن ييتتوش المتتهاهللرين دفعتتح واحتتدو  يمتتم ان الييتتوش الم ميمتتح متتمدو 
فتأقفم مفى سمحح المعهيح اليديدو، هللينمم يمن هللن تومها واتهللممه يقمتفون مفتى اهض فهللهو تم تحتم  إلى وقا ل

ومهفتتوا مستتملي م، و تتبا مممتتل م تتم متتن موامتتل نصتته الييتتوش، واأل تتم متتن بلتتد ان اتهللتتمب اهللتتن تتتومها يتتمنوا 
ه معنويتما الينتد يقمتفون هللمعنويما ممليح هللعد ان هللميعوا اهللن تومها مفى انه الم د  في الوقا الب  يمنتا فيت

المهاهللري من مهو، فيمنوا ين كمون دون قتمل لففهللح التهدد مفي م ومدم وضوذ ال دح فمليند  المهاهللري يمن في 
حيهو ف و يقمتل مسفمين من اهللنم  يفدته، و و يسمو يل يوم هللأن القهللملل تتوافد مفتى اهللتن تتومها وتهللميعته، هللعتد 

وتق تتح وانتته  تتو الم تتد   يتتل  تتبه األمتتوه يمنتتا تيعتتل متتن مم تتمما األفهللتتمه ممتتم يتمتتتو هللتته متتن مفتتم وك تتد 
الينتد   المهاهللرتتي مضتترهب التتنرق متتهددا  فتتي إقدامتته مفتتى قتتمل اهللتتن تتتومها ولتتبلد يتمن يرضتتل الرتتهاه مفتتى 

   (1)الصدام
واكدادا  قتتح هللتتن تتتومها هللنرستته هللعتتد تحقيقتته تفتتد االنتصتتمهاا، فهللتتمده هلللهستتمل هستتملح إلتتى المتتهاهللرين يعتتهض 

ل فتتي رممتته وامتتم القتتتمل م تددا  ومتومتتدا  متتن متدم االنقيتتمد لتته، وممتم يتتم  في تتم: "التى القتتوم التتبين مفتي م التتدفو 
استكل م ال يرمن، وبضب مفي م الهحمن، الرلح الهللمبيح، وال هبمح الرمبيح الفمتونيح امم هللعد: فقتد امهنتميم هللمتم 

وقتح لفرنتم ، والينتح لمتن اتقتى، والعتباب لمتن نأمه هلله انرسنم من تقوى اهلل العظيم ولتكوم رممتته، وان التدنيم مفف
ال فنستتعين هللتمهلل مفتييم مفتى  مصى، وقد ويهللا لنم مفييم حقوق هللويوب السنح فمن اديتمو م ينتم في ممفيتح وا 

 تتتتتتتتتتتقتمليم حتى نمحو آ مهيم ون دم ديمهيم، وحتى يهيو العممه فمليم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 114ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)

واليديتتتد هللمليتتتم، ويتمهللنتتتم  تتتبا التتتييم امتتتباه وانتتتباه، وقتتتد امتتتبه متتتن انتتتبه والستتتالم مفتتتييم ستتتالم الستتتنح الستتتالم 
   (1)الهضىت
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وتعتهللتتتته  تتتتبه الهستتتتملح مؤ تتتتها  مفتتتتى انتقتتتتمل اهللتتتتن تتتتتومها متتتتن دوه التتتتدفمب التتتتى دوه ال يتتتتوم، وقتتتتد اهتيتتتتكا 
 تتبه المهحفتتح مفتتى استتتنكاح قتتوى الدولتتح المهاهللريتتح هللمستتتفدام استتفوب حتتهب العصتتمهللما وتينتتب  استتتهاتيييته فتتي

 الدفول مع م في معمهد فمصفح  
فأفتتبا ييتتتوش اهللتتتن تتتتومها تتتتهوذ وتفتتتدو مفتتتى محتتتالا المتتتهاهللرين القهيهللتتتح متتتن مقتتتهه ميهللتتتدو إيم تتتم فستتتمله 

 فمدحح  
هاهللرين لالستتيال  مفتى ممصتمت م متهايش وقهللل ان يعري اهللن تومها األمه لييو ه هللمعنقضمض مفى المت

م لصتديقه 1125 تت/519اهاد ان ير ه صروفه من هللعض األ فمص البين ي د في والل م له فأومك في متمم 
الب  يمن يظ ه الهللال ح هللينمم  و مملم ان يظ ه مملديه من مفم دفعح واحدو لييون بلد  -الحميم الون هي ي 

ن هي ي هللمترمق مو اهللن تومها قد حرظ اسمم  من  عه ان م ي يون في هللم مهللح المعيكو الهللن تومها ويمن الو 
م ديتتتح هللتتتن تتتتومها، ويتتتمن ايضتتتم  اهللتتتن تتتتومها قتتتد رفتتتب متتتن القهللملتتتل تكويتتتده هللأستتتمم  الم تتتمبهللين فتتتدفع م التتتى 
الون هي ي فحرظ م  وهللعتد صتالو الريته تقتدم الون هي تي )اليتمببت وامفتن انته يتم ه الهللمهحتح مفيتمن و تقم قفهللته 

ح تتواه مفمتتم  وحيمتتح، فتتمفتهللهه القتتوم فعيهللتتوا متتن  تتدو حرظتته  تتم  تت د الهللتتن تتتومها هللملم ديتتح   تتم قتتمل وبستتاله و 
امهض مفير اصحمهللد حتى اميك ا تل الينتح متن ا تل النتمه، وقتد انتكل اهلل تعتملى مالليتته التى الهلللته التتي فتي 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالميمن الرالني ي  دون هللصدقي، ويمن الم د  قد وضو في م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 115ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)

هيتتمال  ل تتبا الفتتهض فستتمه الم تتد  واتهللممتته التتى بلتتد الهلللتته، وهللعتتد ان و تتل مفتتى هاستت م قتتمل: "يممالليتتح اهلل ان 
رمته الهلللته هللحيتح ان تم مهللداهلل الون هي ي قد كمم ييا وييا" فقمل متن في تم صتدق، فصتدقه النتمق،  تم امته هلل

مقدسح  وواض  ان رمهه لفهللله يمن هللسهللب فوفه من ان يرضحوا امتهه ممتم ستييون لته استوا األ ته مفتى دموتته 
 وي ح كير م  

ونمدى اهللن تومها فتي ا تل اليهللتل لفحضتوه لفتمييتك، وافتب الون هي تي يعمتد إلتى الهيتمل التبين يفتمح متن 
، فيقتتول  تتبا متتن ا تتل (1)ا تتل النتتمه ويضتتو إلتتى يمينتته الفمتتهنتتمحيت م ويضتتع م مفتتى يستتمهه فيقتتول  تتؤال  متتن 

الينح   م امه القهللملل هللقتل األفهاد التبين قيتل ان تم متن ا تل النتمه ويتمن متدد م حستب هللعتض الهوايتما ستهللعين 
   (2)الرم ، ففمم فه  من بلد امن اهللن تومها مفى نرسه واصحمهلله واستقمم امهه

قتتمهب المقتتتولين التريتتب قفتتوهلل م هللتتبلد، فيمع تتم وهلل تته م هللمنتقتتمل ومفتتم اهللتتن تتتومها ان الهللتتمقين متتن ا تتل وا
مهايش الي م وابتنمم اموال المهاهللرين، فسه م بلد وستال م مفتى ا ف تم،  تم نتدهلل م إلتى قتتمل المتهاهللرين وتحتول 
موقتتح الموحتتدين متتن التتدفمب التتى ال يتتوم وهللعتتد سفستتفح متتن الحمتتالا النميحتتح التتتي قتتمم هلل تتم اهللتتن تتتومها مفتتى 
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متتهاهللرين اهاد ان يحستتم األمتته هلللستتقمر ممصتتمح المتتهاهللرين متتهايش  وتضتترهب الهوايتتما حتتول تحديتتد معمقتتل ال
تتتمهيخ  تتبا الكحتتتح، وستتهللب بلتتتد يعتتود ان المعهيتتتح الرمصتتفح هللتتتين الرتتهفين يتتتم ا هللعتتد سفستتتفح معتتمهد داميتتتح  

ي اقمم تتم فملوصتتول إلتتى استتواه متتهايش لتتم يتتتم هللستت ولح هللتتل يفتتح الموحتتدين افتتتهاق يتتل الفرتتور الدفمميتتح التتت
 المهاهللرون وحصنو م هللملقالب، مفى ا  حمل صمم اهللن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت الفمه:  و الفيه الميهب 1)
 ت 53 - 6/52ت انظه اهللن ففيمن )2)

ل التى تينمفتل ليح تد م تومها مفتى القضتم  مفتى المتهاهللرين هلللستقمر ممصتمت م متهايش، فأفتب يستتدمي القهللملت
 ويوي  م الى بلد ال دح المن ود  

وتوافدا القهللملل مفى اهللن تومها وقد استعدا لفقتمل وتيمتو متن م نحتو اههللعتين الرتم  متن م الرهستمن والفملتب 
ملتتح وقتتدم مفتتي م الون هي تتي ووي  تتم نحتتو متتهايش فهللتتداوا هللتتملكحح نحو تتم متتمم  م  وقهللتتل 1127 تتت/521متتن م هير

 اه مهايش فمضوا معمهد مديدو مو المهاهللرين يمنا يميع م لصملح م  وصول م إلى اسو 
  ورتتوال فتتتهو (1)وضتتهب الموحتتدون الحصتتمه حتتول مدينتتح متتهايش متتدو اههللعتتين يومتتم  مفتتى اهيتت  الهوايتتما

الحصتتمه يمنتتا تتتدوه هحتتى معتتمهد ضتتمهيح هللتتين المتتهاهللرين المتتدافعين متتن ممصتتمت م والموحتتدين التتبين يتتمنوا 
 يح ممليح لي هو انتصمهات م مفى المهاهللرين  يتمتعون هللهوذ معنو 

ومن المعمهد الحمسمح التي داها فالل فتهو الحصمه الموقعح التي فه  في م اميته المستفمين مفتي يوستح 
لرتتد الحصتتمه متتن ممصتتمته ولينتته لتتم يوفتتق وت تتتا  تتمل يي تته، وفتتها ميمومتتح متتن ينتتده منتتدمم لتتم تستتع م 

حتتتى وصتتفوا واد  ام الههلليتتو  لقتتد افتتبا الفيتتهو القملتتد مهللتتداهلل هللتتن  اهللتتواب متتهايش ل تتدو مرتتمهدو الموحتتدين ل تتم
 م تتتد التتتب  يتتتمن متتتو اصتتتحمهلله األندلستتتيين الملتتتح محصتتتوها  دافتتتل المدينتتتح، ففمرتتتب اميتتته المستتتفمين قتتتملال : 
)ممنعيه إال هللملمقمم تحا الحصمهت  فأوض  اليه اميه المسفمين ان قتمل المصممدو ليق م تل قتتمل النصتمهى، 

يه اهللن  م د هللأنه يعهف م لويود نفهللح من م في األنتدلق، وهللتين ألميته المستفمين انته متمكال يمفتد العتدد فأيد ال
اليمفي من اليند وفمصح الهممو، وان الهللقم  مفتى  تبا الحتمل الييتون إال متو قفتح العتدد،  تم متهض هبهللتته مفيته 

 تتتتتتتتتتتتتتهللأن يعريه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 118ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)

 ال مملتتح فتتتمهق ليفتته  هلل تتتم فستتم  لتتته  وقهللتتل فوضتتته لفمعهيتتح اهاد ان يعتتتدل استتفحح ينتتتده لتتتتاللم متتتو رهلليعتتتح 
المعهيح المقهللفح، فهاى ان يقصهوا هممح م،  م هللهك لفموحدين فمم انتصح الن مه حتى دفل هلل ال مملح هاق من 

واهستتتل اميتتته  (1)ترعتتتا معنويتتتما الينتتتد وصتتتمموا مفتتتى تففتتتيص متتتدينت م متتتن الحصتتتمههؤوق المصتتتممدو فمه 
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المستتفمين مفتتي هللتتن يوستتح هستتملفه التتى ستتمله والتتته وقتتواده رملهللتتم المتتدد والعتتون، فيتتم ا اليتته النيتتداا متتن يتتل 
صوب، ويمن امظم م القمدم من سفيممسح هللقيمدو والي م وانتودين هللتن ستيه  وفته  مفتي هللتن يوستح متن المدينتح 
وانضما اليته النيتداا، وقتدم اهللتو محمتد هللتن ستيه قملتدا  مممتم  لفقتواا المهاهللريتح، وقيتل قتدم الكهلليته هللتن مفتي هللتن 

   (2)يوسح
وقهللتتل هللتتد  القتتتمل داها احمديتت  هللتتين الرتتهفين الفتتهض األسمستتي من تتم تحرتتيم نرستتيح الفصتتم قهللتتل مقمهمتتته 

من م االمتهاح هللم ديتح اهللتن تتومها واالنصتيمب هللملسنمن  فهللمده الموحدون هلللهسمل هسملح الى المهاهللرين يرفهللون 
 اليه، فهد اميه المسفمين مفي م محبها  إيم م من ممقهللح مرمهقح اليمممح، و يبا لم يستييب ا  رهح لآلفه  

وافب الون هي ي القملد العمم لفقواا الموحديح ومهللدالمؤمن اممم الصالو ل م هللنتظيم القواا الموحديح لفوض 
ومتتم ي إال متدو وييتكو حتتتى ا تتهللد الرهفتمن فتتي معهيتح مهومتح استتتمها متن الصتهللمذ حتتتى المعهيتح الرمصتفح  

الفهوب قتل في تم فتي هللدايتح الن تمه الون هي تي، فففرته مهللتدالمؤمن فتي قيتمدو اليتيش  ولمتم هاى المصتممدو ي تهو 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمهاهللرين وقوت م اسندوا ظ وه م الى هللستمن  نمد، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 119ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)
 ت 188ت انظه: مصه المهاهللرين والموحدين لعنمن ص )2)

ومتتم ان يتتن الفيتتل حتتتى قتتتل معظتتم المصتتممدو فرتته مهللتتدالمؤمن هللنرتته يستتيه  (1)والهللستتتمن منتتد م يستتمى الهللحيتتهو
م  المعهيح هللح  الموحدون من ي تح الون هي تي هللتين ي ت  اليتيموك االههللعمملح ممهللين فمهق وهايل  وهللعد انت 

   (2)القتفى ففم يع هوا مفي م ألن مهللدالمؤمن يمن قد واها م فوها  فأ مموا فيمم هللين م انه هفو إلى السمم 
استتتعمد انرمستته  (3)وتتتمهللو مهللتتدالمؤمن متتو متتن نيتتم متتن القتتتل ستتيهه نحتتو تينمفتتل  ومنتتدمم وصتتل إلتتى  يالنتتح

د اليهو مفتى متهايش ف تكم ايضتم  وقتتل متن اتهللممته نحتوا  متن ا نتي م ته الرتم  فعتمد ادهايته متو وح د ينوده وامم
فمسين هيال  متن اتهللممته التى تينمفتل ويتمن الهلليتبق قتد ستهللق مهللتدالمؤمن التى اهللتن تتومها وافهللتهه هللفهللته الرميعتح 

األمته هللتمق، واوصتم م التي حفا هلل م في الهللحيهو، فسأله اهللن تومها من مهللدالمؤمن فقمل  تو حتي، فتهد معكيتم  
 هللعدم اليكب  

واست مه المهاهللرون فوك م في الهللحيهو واسهموا هلللهسمل اههللعتح ييتوش هللقيتمدو اههللعتح متن م تم يه قتواد م و تم: 
سيه هللتن وهاهلليتل، ومستعود هللتن وكتيتغ، ويحيتى هللتن ستيه ويحيتى هللتن يمنيتمن التى تينمفتل لفقضتم  مفتى الموحتدين 

قتو يقتمل لته اهلليته متتمب هللنتي يوههلليتا، إال انته لتم يحتد  قتتمل هللين متم  في معقف م الحصين  وتقمهللل الرهفمن هللمو 
بلتتتد هللتتتأن المتتتهاهللرين قتتتد حفتتتا فتتتي قفتتتوهلل م اله هللتتتح متتتن يمتتتوب الموحتتتدين التتتتي تتتتدفقا مفتتتي م  (4)ويعفتتتل الهلليتتتدق

 النيداا من  نتمنح وينريسح ومكالح فهيعوا إلى مهايش  
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 6/565ت انظه: اليممل في التمهيخ )1)
 ت 5/53ت اهللن ففيمن )2)
 ت اسم قهلليفح هللههللهيح يمنا تسين في القهب من مهايش3)
 ت 41-39ت افهللمه الم د  هللن تومها ص )4)

 ومفتتى التتهبم متتن بلتتد فقتتد تتتهددا اصتتدا   كيمتتح الهللحيتتهو هللتتين قهللملتتل الموحتتدين فكلكلتتا  قتتت م هللتتمهللن تتتومها،
فملم د  مؤيد من السمم  فييح ي كم من يمن حفيره اهلل    وتهتب مفتى  تبا التستمؤل إمتمدو النظته فتي مقيتدو 
الم د  ومفى الهبم من يل الي ود التي هللبل م اهللن تومها القنتمم م هللتأن قتتال م فتي الينتح، فقتد هللقيتا هواستب 

ميته والفتداب حتتى يعيتد ال قتح هللدموتته ال د في م ديته تسموه نروس م  منتد م ليتأ اهللتن تتومها إلتى استفوب ال
وقيمدته وم ديته  فمترق مو ميمومح من اتهللممه مفتى ان يتدفن م احيتم  ويعتل ليتل واحتد متن م متنرستم  فتي قهللتهه 
واوصتتم م هللتتأن يقولتتوا إبا ستتلفوا: "قتتد ويتتدنم ممومتتدنم ههللنتتم حقتتم  متتن مضتتممرما ال تتواب مفتتى ي تتمد لمتونتتح ومفتتو 

فيتدوا فتي قتتمل متدويم فتلن ممدمتميم إليته اعمتمم الم تد  صتمحهلليم حتق"، وومتد م الدهيما التي نفنم هللمل ت مدو 
ابا نربوا بلتد هللتأن يفتهي م وييعتل ل تم منكلتح هفيعتح  ولمتم ب تب اي ته الفيتل ايتمتو هللأ تيمخ الموحتدين واوضت  

يقتول ان  ل م هللأن م حكب اهلل وانصمه دينه ورملهلل م هللمليد في قتمل امدال م، ورفب من م ان يمنوا في  د ممم
يب هللوا سويم  إلى قهللول قتال م في معمهي م مو المهاهللرين ليحد و م هللمتم لقتوا متن فيته ونعتيم، وب تب مع تم التى 
ميتتمن إحتتدى المعتتمهد التتتي ن تتهللا متتو المتتهاهللرين وستتقر في تتم متتدد يهلليتته متتن الموحتتدين، والتتتي يويتتد في تتم بلتتد 

وته فتي المقهللتهو قتملال : يممع ته ال ت دا  فهللهونتم النره التبين دفتن م احيتم  ولقتن م متميقولون  ولمتم وصتل هفتو صت
متتتملقيتم متتتن اهلل مكويتتتل  فقتتتملوا: ويتتتدنم متتتمالمين هاا وال ابن ستتتمعا وال فرتتته مفتتتى هللتتتمل هلل تتته إضتتتمفح التتتى 
مملقن م إيمه اهللن تومها، مند م ب ل النمق وممدا  قت م هللملم د ، وهللدال  من ان يفته  المتدفونين قتمم هللتمبالق 

تهي تتم ل تم فمتمتوا متتن فتوه م، ألنتته ف تي ان يفهيتوا فيتتبيعون ستهه فيرتضتت  امتهه فتيتتون  المنتمفق التتي يتتمن قتد
   (1)يمه ح مفيه

وهاى هللتتتن تتتتومها فتتتي قتتتهاهو نرستتته ان ال تتتكالم التتتتي منيتتتا هلل تتتم قواتتتته متتتم ي إال نتتتبيه  تتتؤم لالرمحتتتح هلليتتتل 
فتي نرسته لتوه ته المتهض مفررمته التي سفه حيمته من ايف تم ليقتيم دولتته المن تودو، فترممفتا  تبه األحتدا  

 الب  اودى هللحيمته هللعد فتهو وييكو  
وتبيه المصمده الموحديح انته  (2)م1130 ت ، 524وتيمد تيمو معظم المصمده مفى ان وفمته يمنا ممم 
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لمتتم  تتعه هللتتدنو ايفتته استتتدمى اصتتحمهلله المستتمين هللمليمممتتح، وا تتل الفمستتين، ففمتتم حضتتهوا افتتب يعظ تتم وامتتدا  
مهاهللرين، ومحبها  إيم م من الرهقح والتنمحه، وامه مفي م مهللتدالمؤمن، ورفتب متن م الستمو إيم م هللملنصه مفى ال

   (3)والرممح له ممدام مريعم  لههلله
وهلل به الموامظ ودب اهللن تتومها اصتحمهلله معفمتم  إيتم م هللأنته هاحتل التى ههللته فتي  تبه الستنح  ولمتم ا تتد مفيته 

وفمته حتى تيتمو يفمح الموحدين مفتى اميته، وان يتيرتل مهضه قدم مهللدالمؤمن هللن مفي لفصالو وامهه هلللفرم  
 هللفسفه ودفنه هلليممو تينمفل  

ومندمم توفي اهللن تومها يرنه مهللدالمؤمن هللن مفي وصفى مفيه، ودفنه ستها  هللمستيده يمتم اوصتمه، وقتد يتتم 
ى م هللعتتتتد ان اترقتتتتا يفمتتتتت م مفتتتت1132 تتتتت/ 527اصتتتتحمهلله وفمتتتتته متتتتدو  ال تتتتح امتتتتوام ولتتتتم يعفنو تتتتم إال فتتتتي متتتتمم 

   (4)مهللدالمؤمن هللن مفي
 تو يبا انت ا حيمو اهللن تومها ومصيه دموته مي ول هللسهللب مم حمق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 122ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)
 ت 122ت انظه: نرق المصده ص )2)
 ت 122ت نرق المصده ص )3)
 ت 2/781اليهلليه )ت انظه: المعهب 4)

هللأتهللممه من  كيمتح نيتها  فتي موقعتح الهللحيتهو، ولينته قتد نيت  فتي تهستيخ دموتته فتي قفتوب اتهللممته حتتى صتدقوه 
وآمنتتوا هللم ديتتته، وارتتمموه ولتتو فتتي قتتتل اهللنتتمل م، و تتبا متتم حصتتل فعتتال  فتتي ممفيتتح التمييتتك التتتي تق تتعه ل ول تتم 

 هدد او حيهو  األهللدان حي  قتفا يل قهلليفح هللعض ففباا ايهللمد م دون ت
لقتتد يتتمن هللتتن تتتومها  فصتتيح فهيتتدو فتتي التتتمهيخ لمتتم امتتتمك هللتته متتن صتترما الميتته والتتد م  واستتتفالله يتتل 
الرتتهص، واستتتفدامه يتتل األستتمليب متتن ايتتل تحقيتتق حفمتته هلللقممتتح دولتتح ييتتون  تتو كميمتتم  ومه تتدا  هوحيتتم  ل تتم، 

 بلد ال هح  وليدفو هللقهلليفته مصمودو الى مهيك الصداهو هللعد ان سفهللت م لمتونح 
وايتمعا في  فصيح اهللن تتومها صترما قفمتم تيتمتو فتي  فصتيح قيتمدو فتي بلتد الوقتا  فقتد يتمن مفتى 
قسر وافته متن العفتم، وقتد ستممده بلتد مفتى االستترمدو متن يتل األفيتمه المرهوحتح فتي العتملم اعستالمي لينتقتي 

مم مينه تيوينته العفمتي متن ان يتهد مفتى من م مم ياللم دموته اليديدو ويسممد مفى تقويح مهيكه هللين اتهللممه  ي
ا  انتقمد او ات مم يويه ضده من قهللل الفصوم، فيستممده فتي بلتد فصتمحح لستمن وستحه هلليتمن وضتعح حيتو 

 الفصوم، لقد استرمب ان ييمو القفوب حوله وامفى مفي م مميهيد فمنقمدا له مهلل وهو  
ومتتم م ع تتا فتتي ب نتته متتن األستتمريه  لقتتد ستتممد اهللتتن تتتومها فتتي تحقيتتق ا دافتته ستتبايح الميتمتتو وي فتته
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وانحهافما حتى ممد بهيهللم  من من ل اعسالم الصمفي، فعفى الهبم من الي ود اليهلليتهو لفمتهاهللرين عف تمم  تؤال  
اموه دين م فقد هللقي قرمب يهلليه من م متمسيم  هللعاللق اليم فيح ممم اوقعه فهيسح س فح لمفررما اهللتن تتومها 

يتل الهللعتد متن متن و ا تل الستنح واليمممتح فتقهللفو تم دون نقتد او تمحتيص، وقتدموا  فأمفى مفي م تعمليمته الهللعيتدو
 اهواح م دفممم  من م هللعد ان او م م انه الم د  المنتظه الب  يم  األهض مدال  هللعد مم مفلا يوها   

ن من اليؤمن هللم ديته ف و يتمفه  ومن افتها اا اهللن تومها انه ادمى انه مأموه هللنوب من الوحي واعل مم وا 
، واحد  في آبان الصهلل  )اصهلل  وهلل الحمتدت ، وترتمول وادمتى انته (1)والح مقيدو اويب حرظ م مفى اتهللممه

   (2)يعفم الفيب
إن دمتتوو تقتتوم مفتتى الفتتداب والكيتتح وتتتبيي م العصتتهلليح القهللفيتتح اليميتتن ان تستتتمه فتتتهو رويفتتح دون ايت تتمح 

ل ومهللتتتدب، وانهللتتهى لتته  تتيخ اعستتالم اهللتتن تيميتتح هلل تتدم حقيقت تتم لقتتد وصتتره هللحتتق لريتتح متتن المتتؤهفين هللأنتته منتحتت
   (3)مقيدته هللمعمول الحق والحيو والهللها ين وقد هللينا بلد

وايهلله دليل مفى فسمد مقيدته وكيح م ديته انه مميتمد يمضتي مفتى وفمتته قتهن متن الكمتمن حتتى فته  احتد 
ه مستيد م هللرتالن مقيتدو الم تد  هللتن ففرمله المفقب هللملمأمون مفى الم  معفنم  في مدينح متهايش متن فتوق منهللت

تتتومها الهتيمك تتم مفتتى الكيتتح والفتتداب، يمتتم استتقر متتن الستتيح ومتتن الفرهللتتح، وقتتمل النتتدموه هللملم تتد ، ويتتتب 
وهللنتتم  مفتتى  تتبا االمتتالن حتتبح استتم "الم تتد " متتن الستتيح الموحديتتح واستتتعيض منتته هللتتت  (4)هللتتبلد إلتتى اآلفتتمق

إن مقيتتدو ا تتل الستتنح  (5)ش استتم "ففيرتتح الموحتتدين المتتأمون""القتتهآن حيتتح اهلل" فتتي المهيتتك، وفتتي ال تتممش نقتت
واليمممتتح الضتتمههللح فتتي اممتتمق ا تتملي ال تتممل االفهيقتتي حرمتتا يتتل األفيتتمه الفمهييتتح والهافضتتيح واالمتكاليتتح 

 فأمم الكهللد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوالتومهتيح هللصالهللت م وقوت م 
 ت 124ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)
 ت 216ت انظه: مصه المهاهللرين والموحدين لعنمن ص )2)
 ت 11/492ت انظه: القتموى )3)
 ت 125ت انظه: دولح المهاهللرين ص )4)
 ت هسملح مميستيه191ت مسيويما المهاهللرين والموحدين في  ممل افهيقيم واألندلق ص )5)

   يمي  في األهض   فيب ب يرم  وامم مم ينرو النمق ف
إن حهيح هللتن تتومها حهيتح تدميهيتح ممفتا مفتى  تدم اهيتمن دولتح المتهاهللرين، تفتد الدولتح التتي قممتا مفتى 
تعتتمليم اعستتالم النقيتتح، واتفتتبا متتن ي تتمد النصتتمهى فتتي األنتتدلق  تتدفم  استتمى لويود تتم، فمتتم افتتكم م متتن مقتته 

ندمم افبا معمقل المسفمين تت موى تحتا مرتمهق حيم م في مهايش إلى األندلق سوى الفيهو مفى اعسالم م
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 الرونسو السمدق وهللبلد افهوا سقور األندلق هلليد النصمهى مدو قهون  
وليتتن متتم إن هللتتداا  تتوهو الم تتد  هللتتن تتتومها حتتتى افتتبا ت تتفف م هللعتتض ال تتي  متتن وايتتهلل م المقتتدق فتتي 

رين هللتن مفتي لمقمهمتح الموحتدين، األندلق، فأفب اميه المسفمين يستصهخ قواده العظمم متن األنتدلق ام تمل تم ت
وادى بلد إلى اكديمد ضفر النصمهى مفى المسفمين في األندلق، وهللداوا يفت مون المدن األندلسيح الواحدو هللعد 
األفهى في  با الوقا استرمب هللن تومها هللواسترح المتؤمنين هللم ديتته ان يريحتوا هللدولتح المتهاهللرين، فتأ فو بلتد 

   (1)لفالص من الويود اعسالمي في األندلق اضحى و ييم  قفوب النصمهى البين ادهيوا ان ا
إن هيتتمل اعصتتالذ فتتي تمهيفنتتم اعستتالمي  تتم التتبين ستتمهوا مفتتى متتن و ا تتل الستتنح واليمممتتح فتتي العقملتتد 
والعهللمداا واألفالق والمعممالا امم البين يبهللوا وسريوا الدمم  و تيتوا األمتهاض، ويررتهوا المستفمين األولتى هللنتم 

ن م لمفملرح تمهيفيح وفيمنح ل ممنح العفميح مندمم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان نرفق م  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفي م هيمل التدميه واعفسمد، وا 
 ت لقتتتتتتتتتتتتتد استتتتتتتتتتتتتتردا متتتتتتتتتتتتتن يتتتتتتتتتتتتتتمب تيههللتتتتتتتتتتتتتح اعصتتتتتتتتتتتتتالذ فتتتتتتتتتتتتتي حهيتتتتتتتتتتتتتح الم تتتتتتتتتتتتتد  126ت انظتتتتتتتتتتتتته: دولتتتتتتتتتتتتتح المتتتتتتتتتتتتتهاهللرين ص )1)

 تمب مهللدالمييتتتتتتتتتتتتتتتد النيتتتتتتتتتتتتتتتمه ودولتتتتتتتتتتتتتتتح المتتتتتتتتتتتتتتتهاهللرين ل ستتتتتتتتتتتتتتتتمب ستتتتتتتتتتتتتتتالمح محمتتتتتتتتتتتتتتتد ستتتتتتتتتتتتتتتفممن هللتتتتتتتتتتتتتتتن تتتتتتتتتتتتتتتتومها ل ستتتتتتتتتتتتتتت            
 ال هفتتتتتتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتتتتي مهللحتتتتتتتتتتتتتت  المتتتتتتتتتتتتتتن و التههللتتتتتتتتتتتتتتو  والسيمستتتتتتتتتتتتتتي والعستتتتتتتتتتتتتتيه  منتتتتتتتتتتتتتتد هللتتتتتتتتتتتتتتن تتتتتتتتتتتتتتتومها وبيه تتتتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتتتتن             
 المهايو و با لالممنح العفميح              

عظتمم إن حهيتما اعصتالذ فتي نضري مفى المرسدين  وب اعصالذ ونيعف م من كممم  األمح ومن قمدت تم ال
التمهيخ اعسالمي  ي التي التكمتا هلليتتمب ههلل تم وستنح نهللي تم واستتومهللا فقته التميتين وافتبا هللأستهللمهلله وحهصتا 
مفتتى تنريتتب  تتهوره يتتديهو هللملدهاستتح الواميتتح متتن ايتتل افتتها  فق تتم  لفعتتممفين فتتي ميتتمل التتدموو اعستتالميح وان تتم 

ا  واقعنم هللرقته هللنتم  التدول واستهللمب الن توض وموامتل الستقور وييريتح ليريفح هللههللر الحمضه هللملممضي ويديهو هللل ه 
 األفب هللأسهللمب النيمذ واتقم  المكالق  
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 الفصل الثاني

 عبدالمؤمن بن علي وابناءه واحفاده 
 

 المبحث األول

 عبدالمؤمن بن علي 

 

 أواًل: اسمه ونسبه: 
ف و ، سفرمن المفهب ال  ب  يفقب هللأميه المؤمنين، اليومي، النريسي، المفههللي  مهللدالمؤمن هللن مفي هللن م 

   (1)ولد هللأمممل ِتفِمسمن  ويمن اهللوه يصنو الرفمه
قيتتل: إنتته قتتمل: امنتتي مهللتتدالمؤمن: إنمتتم نحتتن متتن قتتيق هللتتن بتتيالن هللتتن ُمضتته هللتتن نتتكاه، وليوميتتح مفينتتم حتتق 

   (2)الوالدو، والمن أ في م، و م افوالي
د هللن تومها، قملوا: قسيُمُه في النسب اليتهيم، ويتمن مولتده ستنح ستهللو و متمنين ويمن الفرهللم  إبا د م وا له هللع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصره الب هللي فقمل: )ويمن اهلليض (3)واههللو مملح

 ت 20/366ت انظه: سيه امالم النهللال  )1)
 ت20/366ت نرق المصده          )2)
 ت 20/367ت نرق المصده          )3)

تمٍ  م  يميال ، با يسم م 
ل المنرتق، (1) تكا ، تعفتوه حمتهو، استود ال تعه، معتتدل القممتح، ي توه ر الصتوا، فصتيحم  ي 
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اليتتهاه احتتد إال احهللتته هللدي تتح، ويتتمن فتتي يهللتتهه  تتيفم  وقتتوها ، اهللتتيض ال تتعه، يتت ق الفحيتتح، واضتت  هلليتتمض االستتنمن، 
، ا  ل العين  ويمن مظيم ال ممح، رويل الق  عدو،    ان اليحِّ

 
 لقاءه بمحمد بن تومرت : -أ

منتدمم هيتو اهللتن تتومها إلتى إفهيقيتح  تو وهفيقته ال تيخ ممته ال نتتمني صتمدح مهللتدالمؤمن، فحدق ته ووانسته، 
وقمل: إلى اين تسمفه  قمل: ارفب العفم  قمل: قد ويدا رفهللتد  فرق ه، وصحهلله، واحهلله، وافضى إليته هللأستهاهه 

 ويمن هللن تومها يمدحه هلل به األهلليما:  (2)ى فيه من سمما الن هللللمم ها
 تيممفا فيد اوصمح ُفِصصا هلل م 

 فيفنم هللد مسهوه ومفتهللتتتتتتترُ                     
 السن ضمحيح واليح ممنحح 

 (3)والنرق واسعح والويه منسهللر                     
ب التتدول لقتتد يتتمن هللتتن تتتومها يعمتتل مفتتى ان ييتتون ويتتمن هللتتن تتتومها يقتتول ألصتتحمهلله: صتتمحهلليم  تتبا بتتالر 

مهللتتدالمؤمن صتتوهو حقيقيتتح لتته ولتتبلد امتتده اعمتتداد التتالكم لفقيتتمدو والكمممتتح والهيمستتح ومفمتته ودههللتته وامتته اتهللممتته 
هلللرممح مهللدالمؤمن في يل مميقول وان يقتدوا هلله في يتل متم يرعفته ويتمن مهللتدالمؤمن لته متن االستتعداد الررته  

 تقن يل مميقمل له من تعفيم وتدهيب، فعهح ييح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللحي  يستريو ان ي
 ت ِمظُم الففق في النمق وبيه م1)
 ت 20/367،368ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)
 ت 5/363ت انظه: النيوم الكا هو )3)

ميحح ليتي تتهللتوا دولتح الموحتدين الكمممتح والسيمستح فتي متملم المفتهب ين ض وينظم الدولح ويسيه هلل م فرواا ن
   (1)واألندلق

 
 بيعته:  -ب

 تتت وقتتد ارفتتق المؤهفتتون 524هللتتميو اصتتحمب اهللتتن تتتومها المقتتههللين مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي فتتي  تت ه همضتتمن 
ون مفتتى  تتبه الهلليعتتح الفمصتتح، ألن متتوا اهللتتن تتتومها ظتتل فتتي رتتي الفرتتم  اي تته متتن ستتنتين  تتم هللتتميو الموحتتد

 تتت وبلتد هلليتتممو تينمفتل  وقتتد افتتتمه 527 تتت وقيتل 526ههلليتتو األول ستنح  20مهللتدالمؤمن الهلليعتتح العممتح قيتتل فتي 
رهالته لصترمته وتقديمته  الموحدون مهللدالمؤمن لكمممت م لمم مهفوه متن افتصتمص هللتن تتومها لته وتقهيهللته إليته وا 

  (2)ن سيمسته وهيمحتح مقفته و تيممتهإيمه في الصالو إلى مملمسوه من فضفه ومفمه ودينه وقوو مكيمته وحس
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وقد بيه الب هللي فرهللح اهللن تومها قهللل وفمته ا مه في م إلى توليه مهللدالمؤمن من هللعده: )استدمى اهللن تتومها 
قهللتتل موتتته الهيتتمل المستتمين هللمليمممتتح وا تتل الفمستتين والتت الو ممتته اهتتتم ، وممتته إينتتتي، ومهللتتداهلل هللتتن ستتفيممن، 

تيم هللحقيقتح توحيتده،  -سهللحمنه، وله الحمد  -فحمد اهلل،  م قمل: إن اهلل  متنر مفتييم ايت تم الرملرتح هللتأييتده، وفصر
وقيض ليم من الرمُيم ُضالال  الت تدون، وُمميتم  التهللصتهون قتد ف تا فتييم الهللتدب، واستت وتيم األهللمريتل، ف تدايم 

ضت م وديتمه م، بلتد هللمتم اهلل هلله ونصهيم، ويمعيم هللعد الرهقح، وهفو منيم سفرمن  ؤال  الممهقين، وستُيوهُ يم اه 
 تتتتتتتتتتتتتتتيسهللا ايدي م، فيددوا هلل فملص نيمتيم، واُهُوه من ال يه قوال  وفعال  ممم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 204،  3/203ت انظه: موسومح المفهب العههللي لففنيمي )1)
 ت 4/208ت انظه: تمهيخ اعسالم د  حسن اهللها يم )2)

يكيي هلله سعييم واحبهوا الرهقح ويونوا يتدا  واحتدو مفتى متدويم، فتلنيم إن فعفتتم بلتد  تمهلليم النتمق واستهموا إلتى 
ن لم ترعفوا  مفيم الب ُل، واحتقهتيم العممح ومفييم هللمتك  الهافتح هللملففظتح، والفتين هللتملعنح، وقتد افتهنتم  رممتيم، وا 

وا تمه إلتتى  -هللفونتمه، فهاينتمه  هللتتتم  فتي دينته، متهللصتها  فتي امتهه، و تو  تبا ليتم هُيتال  متنيم، ويعفنتمه اميتها  هللعتد ان 
فمسمعوا له واريعوه مم ارمب ههلله فلن هللدرل فري الموحدين هللهيح وفيته، واألمته امتُه اهلل يقفِّتده متن  -مهللدالمؤمن 

   (1)ي م   فهللميو القوم مهللدالمؤمن، ودمم ل م اهللن تومهات
   (3)ا مه إليه ومم قمله الب هللي نقفه من مهللدالواحد المهاي ي: ممستففره هللل (2)وقمل هللن ففيمن

يمم ان  نمد ستهللهللم  آفته يعتل كممتم  الموحتدين يهللتميعون مهللتدالمؤمن اال و تو ان مهللتدالمؤمن، يتومي ولتيق 
من المصممدو و با ييعل حدا  لترفو كممتم  القهللملتل إلتى  تبه الفالفتح، وهللملتتملي ستقضتي مفتى الفالفتما التتي 

 محتمال  هللين قهللملل المصممدو في سهلليل الكمممح  يمن وقع م 
ومم ان امفنا رهللقح اليمممح، وفمو اهللن تومها وهلليعت تم لعهللتدالمؤمن هللتن مفتي حتتى قممتا هللقيتح الرهللقتما لته 
هللملهلليعتح ولتتم ييتتن لته متتن فالفتتح الموحتتدين إال االستم، امتتم اعداهو الرعفيتتح واع تتهاح اليممتل، فقتتد يمنتتا لفرهللقتتما 

صمص يل من م ولبلد لم يستريو هللمد  األمه، ان يستهللد هللأمه من األموه وال ان يهللا فتي المفتفرح حسب افت
 حيم من األحيمم إال هللموافقح بو  ال أن ويمن الموحدون تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 20/369ت انظه: سيه امالم النهللال  )1)
 ت 3/239ميمن )ت انظه: وفيما األ2)
 ت 287،  285ت انظه: المعيب ص )3)

األولون يدهيون بلد ويحهصون مفيه، ف م لم يتهيوا لعهللدالمؤمن العنتمن ألن يستتهللد هلل تم، وال اتتمحوا لته الرهصتح 
ألن ينرهد في قهاهاا الحيم هللل نيد م ينمق ون وينتقدون امممل مهللدالمؤمن ويتيتهؤون مفيته وقتد وصتل الحتمل 

افم مهللدالمؤمن، لمرم يم  لكيمهو افيه الففيرح ويفق فتي الميتمن المفصتص لته  فمتم يتمن منته  هللهللعض م ان قتل
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إال ان بضب لنرسه وامتهلله بلد إ منح له، ف مه هللأفي مهللدالمؤمن الففيرح وقتفه  ولمم بضب مهللتدالمؤمن واهاد 
 تبا الحتمد  ضتمن   ويتهو  الهلليتبق (1)االقتصمص من قمتل افيه، وقح الموحدون في وي ه ومنعوه متن بلتد

 تتت فيقتول: "وفي تم يتم  اهللتها يم إلتى الففيرتح اميته المتؤمنين هللملتوحيتد 536افهللمه سنح ستتح و ال تين وفمستمملح )
وامرمه الففيرح الفيتل والعهلليتد والفهللتم   وانكلته فتي موضتو محمتد هللتن اهللتي هلليته هللتن هلليييتا  فتفتمهلله اهللتها يم افتو 

محمتتد هللتتن اهللتتي هلليتته اهللتتن هلليييتتا  فقتتمم لتته اهللتتو حرتتص واهللتتو الففيرتتح متتو محمتتد هللتتن اهللتتي هلليتته هللتتن هلليييتتا  فقتفتته 
الحستتن يويتتوا هللتتن وايتتمد وقتتمال لتته: التتم يقتتل الم تتد : هللتتأن اليمممتتح وصتتهلليمن م مهلليتتد م يتتل متتن فتتي التتدنيم  

   (2)فصما مند بلد الففيرح  ت
وضعه لقد اسهر م مهللدالمؤمن في نرسه و هب في افب الفرواا التي آلا لفقضم  مفى نظمم الرهللقما الب  

اهللتتن تتتومها ووضتتو نظممتتم  يديتتدا  ييتتهرق التتوال  ل فصتته واستتهته وستتنهى بلتتد هللتتلبن اهلل ويهللتتدو ان مهللتتدالمؤمن 
ال فييتح يتيتها مفتى نستح مموضتعه هللتن تتومها هللعتد  اليعتقد امتقمدا  هاسفم  في مصمح اهللن تتومها وم ديتته وا 

 ان م د لبلد ويعل الكمن يك   من  دفه  
 ن تومها واضحم   با ففيرح الموحدين يقتل افمه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلقد يمن الظفم في تعمليم هلل

 ت 51،52ت انظه: سقور الموحدين ص )1)
 ت 93ت افهللمه الم د  لفهلليبق ص )2)

مهلليتد ل تم، ال تد  ويمنو األفب هللملقصمص متن القمتتل هللحيتح ان القمتتل متن ا تل اليمممتح ويتل متن فتي األهض
 ان بلد الحد  ا ه في مهللدالمؤمن هللن مفي  

 
 ثانيًا:  تا  عبدالمؤمن للمرابطين وتوحيد الم رب:

 
في ظهوح حمليتح منتبهو هللملرتنتح تتولى مهللتدالمؤمن هللتن مفتي قيتمدو الموحتدين ويمنتا م متته مستيهو وصتعهللح، 

روف م تم يتتدا  لفمعهيتتح المقهللفتتح الرمصتتفح، فقتتد يتتمن مفيتته ان يعيتتد ال قتتح التتى نرتتوق الموحتتدين وان يعيتتد تنظتتيم صتت
ول تتتبا الستتتهللب  تتتفل رتتتوال ال تتت وه األولتتتى متتتن فالفتتتته فتتتي هاب الصتتتدب، وتتتتأليح القفتتتوب وتعهلللت تتتم لمدافعتتتح 
المهاهللرين، ففمم تم له بلد امتكم مواصفح الي مد ضد المهاهللرين، فيمنا اولى بكواتته يففيرتح مفتى حتد متمهواه 

واهللتتن  (2)، بيتته ان اهللتتن القرتتمن(1)متتهايش فقتتد  ميم تتم ايممتتم   تتم اهتحتتل من تتماهللتتن اهللتتي كهب موي تتح إلتتى مدينتتح 
ففدون يترقمن مفى ان اول بكواتته  تي بكوتته لتمدلتح فتي واد  دهمتح، وفي تم فته  مهللتدالمؤمن متن تينمفتل فتي 

 تتت فتتي يتتيش ضتتفم قوامتته  ال تتون التتح مقمتتتل، فستتمه اوال  نحتتو حصتتن تتتمكا يتتوها 526 تت ه ههلليتتو األول ستتنح 
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، فتتمين مهللتدالمؤمن (3)تدافو منه حمميح مهاهللريح هللقيمدو يده هللن وليور وقيتل يحيتى هللتن متهيم الكهيتمني ويمنا
متتن اقتحتتمم الحصتتن وقتتتل واليتته وقتتتل معتته نحتتو م تتهين الرتتم  متتن المتتهاهللرين، و تتو هقتتم مهللتتملغ فيتته ففتتيق متتن 

ح مقمتتتل، و تتبا التتهقم متتن المعقتتول ان يضتتم احتتد الحصتتون المهاهللريتتح متتددا  متتن المتتدافعين يتيتتموك الع تتهين التت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 111ت انظه: تمهيخ المفهب واألندلق د  م د  مهللدالمنعم ص )1)
 ت 111ت نرق المصده ص )2)
 ت 111ت نرق المصده ص )3)1

ن المهاهللريتح فتي المفتتهب فضتال  متن ان تتفمل م الصتعب تصتديقه ابا افتبنم هللمالمتهللتتمه ي تهو متدد القتتالب والحصتو 
هللملي مد ضد النصمهى في األندلق  هحل مهللدالمؤمن من تتمكيوها هللعتد ان ستهللى ميمونتح هللنتا ينتتمن هللتن ممته 
اهمفتح والتتي الحصتن المتتبيوه وصتتحهلل م معته إلتتى تينمفتتل، حيت  ظفتتا استتيهو لديته حتتتى افتتتديا فيمتم هللعتتد، هللمتتن 

م ستتمه مهللتتدالمؤمن التتى دهمتتح واستتتولى مفي تتم، يمتتم استتتولى فتتي نرتتق يتتمن فتتي تفمستتمن متتن استتهى الموحتتدين،  تت
 تتت مفتتى حصتتن  كهيتتح، فقتتد اقتحمتته واحهقتته وقتتتل معظتتم حمميتتته، ومن تتم ستتمه التتى هللفتتدو ي يتتمل 526 -العتتمم 

واضتتهم في تتم النيتتهان وقتتتل ا ف تتم،  تتم ستتمه إلتتى هللفتتدو ايالحتتمل، ويتتمن ا ف تتم قتتد قتفتتوا احتتد اصتتحمب اهللتتن تتتومها 
وم العيد، فيمو مهللدالمؤمن ا ف م وقتل متن م مميكيتد مفتى  ال مملتح هيتل، وفتي نرتق العتمم استتولى وامهاته في ي

الموحتتدون مفتتى حصتتن يتتالوو افتتحتته ال تتيخ اهللتتو حرتتص ممتته هللتتن يحيتتى ال نتتتمتي احتتد اصتتحمب اهللتتن تتتومها 
فتته الع تتهو ومعتته هللعتتض ويتتوه الموحتتدين، ويتتمن ا تتل الحصتتن قتتد يهحتتوا اهللتتن تتتومها فتتي احتتدى بكواتتته، فدف

الموحتتدون منتتوو وقتفتتوا يتتل متتن فيتته، وفتتي  تتبا العتتمم ايضتتم  افتتتت  الموحتتدون حصتتن تمستتيفيمو  امنتتو حصتتون 
المتتهاهللرين ويتتمن قتتد تتتولى هللنتتم ه ميمتتون هللتتن يمستتين، يمتتم يمنتتا تقتتوم مفتتى حهاستتته حمميتتح، متتن  كهيتتح قوام تتم 

فتتح فتتداففوا هللعتتض افتتهاده متتن متتملتي وفمستتمملح هايتتل، ففمتتم يتتلق الموحتتدون متتن فتحتته لمنممتتته ليتتأوا التتى الحي
حمميح الحصن وتوارلتوا مع تم مفتى فتحته، فتأقتحموه لتيال ، وقتفتوا اهللتو هلليته هللتن واصتول الفمرتي واليته المهاهللرتي 
 ومتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن معتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتن المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاهللرين، ونقفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا اهللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواب الحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الحديديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح التتتتتتتتتتتتتتتتتتتى تينمفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتممد مهللدالمؤمن الى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت (1)حي  هيهللا مفى هللمب الرفمهين
 ت 114،  113ت انظه: تمهيخ المفهب واألندلق ص )1)

تينمفتتل، ويمنتتا قتتد وقعتتا فتتالل بيهللتتته حمد تتح فريتتهو، ان دلتتا مفتتى  تتي  فمنمتتم تتتدل مفتتى ان الرمتتوذ التتى 
و والترفتو إلتى الكمممتح الهلمسح يمن مميكال يضرهم في نرتوق هللعتض منمفستي مهللتدالمؤمن وان الهبهللتح فتي القيتمد

يمنا التكال تف  في نروق اقتهب المقتههللين إلتى مهللتدالمؤمن وامنتي هلل تم اصتحمب اهللتن تتومها الع تهو وتتتففص 
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 تتتبه الحمد تتتح فتتتي اقتتتدام مهللتتتداهلل هللتتتن مفويتتتح احتتتد اصتتتحمب هللتتتن تتتتومها الع تتتهو، مفتتتى  تتتق مصتتتم الرممتتتح مفتتتى 
الرممتح ألميته المستفمين مفتي هللتن يوستح التب  لتم مهللدالمؤمن هللن مفي ا نم  بيمهلله من تينمفل بمكيم ، وامالنته 

يتهدد في امالن هضمه من اهللن مفويح، ووضو تحا تصهفه قوو مسيهيح مهاهللريح لم ميمتح تينمفتل، فستمه اهللتن 
مفويتتح هللتفتتد القتتوو التتى موضتتو يستتمى تممتتد بوستتا قممتتدو قهلليفتتح ينريستتح هلل تتدح استتتمملت م التتى يمنهللتته  تتم يكحتتح 

بيه ان مهللداهلل هللن وسيدهن احتد كممتم  ينريستح المقيمتين فتي تينمفتل يمتو  تيوخ هللقواته الميتمعح الى تينمفل، 
ينريسح وامفنوا تمسي م هللملع د الب  قرعوه الهللن تومها، ونعوا إلى اهللن مفويح تفد الفيمنح وفي الحمل قتمم اهللتو 

وحمال ي تته سعيد يففح هللن الحسن آتييي احد ا ل فمسين ومعه بالمه، وسمها الى محفح اهللن مفويح وقتاله، 
التتتى تينمفتتتل حيتتت  صتتتفهللا، ولمتتتم متتتمد مهللتتتدالمؤمن ومفتتتم هللمتتتم حتتتد   تتتيه لينريستتتح افالصتتت م وقستتتم الفنتتتملم 

   (1)مفي م
نمم اهاد الهيوب إلى الحق والتوهللتح وفصوصتم  و تو احتد  ويهللدو ان مهللداهلل هللن مفويح لم يين مترفعم  لفكمممح وا 

ه ممهسته اهللتن تتومها هللتدون مستو   تهمي ولتبلد امفتن الع هو البين يعهفون الي يه من يبب وهللمرل وظفم ويو 
 رممته ألميه المسفمين مفي هللن يوسح  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 114ت انظه: تمهيخ المفهب في األندلق ص )1)

هللقهب افتول م تد المتهاهللرين، فقتد   ت حد  امها  مظيمم  يحمل في ريمته مفكى مظيمم  ومهلل ها  526وفي ممم 
ومعتته رملرتتح متتن ينتتده التتى الموحتتدين، ويتتمن الراليتتي متتن ا تتل  (1)انضتتم القملتتد المهاهللرتتي الم تت وه الراليتتي

ا هلليفيح ويمن في هللدايح امهه  قيم  وقمرو رهيتق،  تم تتمب فعرتم منته والتي ا تهلليفيح، وقدمته مفتى الهمتمو والهيملتح، 
مفتتي هللتتن يوستتح، التتب  قدمتته مفتتى فهقتتح متتن ينتتد المتتهاهللرين ووي تته التتى   تتم انتقتتل التتى فدمتتح اميتته المستتفمين

السوق لمدافعح الموحدين، فيد في محمههللت م واظ ه هللرولح و يممح نمدهتين،  م لم تفهلل  العالقما هللينته وهللتين 
اميه المسفمين ان سم ا فمنضم التى الموحتدين، وافتب ي تميم الحصتون المهاهللريتح الواقعتح فتي منرقتح الستوق، 

ل هلل م م فمم يمن يرعتل فتي الحصتون الموحديتح متن قهللتل، وظتل فتي فدمتح الموحتدين التى ان اهتتد هللعتد بلتد ويرع
 تتت قتتتل قملتتد المتتهاهللرين اهللتتها يم هللتتن يوستتح هللتتن تم تترين 528متتن الرممتتح ومتتمد إلتتى رممتتح المتتهاهللرين وفتتي متتمم 

 واسترمب الموحدون فت  مدينح تمهودنا امظم معمقل المهاهللرين في هللالد السوق  
 ت سمه مهللدالمؤمن لفكو هللني هلليفك وظل مهللدالمؤمن يحمصه م نحو اههللعتين يومتم ، ففمتم يتلق 529ي ممم وف

 تت 532 ت وفي  با العتمم 532 ت، 531من افضمم م هفو الحصمه وممد الى تينمفل واستمه الصهاب من ممم 
منتد واد  اهللتي حفتوا،  تحهد مهللدالمؤمن من تينمفتل التى يهللتل بيم تح، فعستيه هلليهالتده مفتى مقههللتح متن المقهمتدو
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يمم انضما اليه قوو مسيهيح يتولى قيمدت م مهللداهلل هللن يحيى هللتن اهللتي هلليته هللتن تيرفويتا، فعستيها هللتملقهب متن 
محفتتتتح ستتتتيه، وفتتتتي نرتتتتق الوقتتتتا ح تتتتدا كنمتتتتتح المواليتتتتح لفمتتتتهاهللرين فمستتتتح آالح فتتتتمهق يتقتتتتدم م يحيتتتتى هللتتتتن 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 127ت انظه: دولح المهاهللرين ص )1)

فمنو بيه ان كيه  هللن ممفوخ احد  تيوخ كنمتتح لتم يفهللت  ان امفتن انضتمممه إلتى الموحتدين، وهاستل مهللتدالمؤمن 
هللتتن مفتتي ورفتتب منتته مستتيها  لم ميمتتح مستتيه المفتتهب التتب  يقتتوده مهللتتداهلل هللتتن يحيتتى هللتتن اهللتتي هلليتته، فأمتتده هللقتتوو 

ى محتتالا مستتيه المفتتهب، والحتتق هلل تتم فستتمله فمدحتتح  وفتتي نرتتق الوقتتا تتتوفي القملتتد موحديتتح، ابتتمه هلل تتم مفتت
يحيى هللن فمنو قملد العسيه الكنمتي الموالي لفمتهاهللرين، فأستند األميته ستيه القيتمدو التى القتوو الكنمتيتح لمحمتد هللتن 

نتتا األنهللتتم  قتتد يحيتتى اهللتتن القملتتد المتتتوفي، التتب  واصتتل ستتيهه هللقتتواا اهلليتته حتتتى نتتكل مفتتى مقههللتتح متتن ويتتده  ويم
وصفا إلى سيه هللن مفي هللأن مهللدالمؤمن يهيد هللالد بممهه، فوضو لته ستيه الرتي فتمهق فتي رهيقته ليمنعته متن 
تحقيتتق  دفتته، واستتتمها  تتبه القتتواا المهاهللريتتح متتميقهب متتن ال تت هين تتنتتموب حهاستتح الرهيتتق ومهاقهللتتح تحهيتتما 

ح واترتق مع تم مفتى ان يفتبلوا المتهاهللرين فتي مهللدالمؤمن  وفي ا نم  بلد هاسل كيه  هللتن متمفوخ بويته متن كنمتت
المعهيح المقهللفح هللين المهاهللرين والموحدين فأهسل مهللدالمؤمن سهيح من ينده مو كيته  هللتن متمفوخ، فهيتا متن 

   (1)يهللل بيم ح الى محفح كنمتح، و ميمت م، ون هللا هللين الرهيقين معهيح ان كما في م كنمتح
ن تينمفتل، ونتكل فتي هللفتد مفتول متن منمنتح فتي اهاضتي حمحتح،  ت تحهد مهللدالمؤمن هللن مفي م533وفي ممم 

فكحح اليه االميه تم رين هللن مفي هللن يوسح ولي م د المهاهللرين من مهايش ومعه الهوهللهتيه قملد فهقح الينتد 
لفمهاهللرين، ونتكل تم ترين هللقواتته فتي تتمحيور فتي حمحتح، ويتمن مفتي هللتن يوستح قتد قتتل متددا  متن اميتمن قهلليفتح 

د ستتتهللهللم  فتتتي دفول تتتم فتتتي رممتتتح الموحتتتدين ولين تتتم اهتتتتدا متتتن الرممتتتح  تتتال  متتتهاا، فأقتتتمم منمنتتتح، ويتتتمن بلتتت
 مهللدالمؤمن في هللني مفول   ها  و ال ح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 117ت انظه: تمهيخ المفهب واألندلق ص )1)
 م وسمه هللعد بلتد التى قهلليفتح هللنتي ويتدكهان  تم التى هللنتي ستواه متن منمنتح ايمم، و و ي ن مفي م الفمهاا،  م تهي

اليهللتتل، ويتتمن اهللتتو هلليتته هللتتن مفتتي هللتتن يوستتح قتتد قتتتل ا تتيمف م واميتتمن م لتتدفول م فتتي رممتتح الموحتتدين  تتم ستتمه 
مهللتتدالمؤمن التتى ايتته فهيتتمن، فتهللعتته تم تترين هللتتن مفتتي فتتي قواتتته وستتد مفيتته الرهيتتق، فن تتهللا فتتي ايتته فهيتتمن 

هللتتتين الرتتتهيقين،  تتتكم في تتتم تم تتترين، وتيتتتهها  كيمتتتته  تتتال  متتتهاا التتتى ان فتتته هللنرستتته التتتى ي تتتح معهيتتتح منيرتتتح 
الميكتمنوا، فمستولى الموحتدون مفتى استالهلله متن الستالذ وال يتمب والتدواب والعهلليتد وفتي  تبه الفحظتما وصتفا 

، فرمعتتوا فتتي قتتوو مهاهللريتتح متتن متتهايش متتددا  لتم تترين ولين تتم وصتتفا هللعتتد فتتواا األوان ا  هللعتتد  كيمتتح تم تترين
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انتكاب الفنملم من الموحدين، ففمم مفم مهللدالمؤمن هللبلد ليأ إلى الحيفح فأمه هللهصد اليمملن في مضتميق اليهللتل 
وقتدم الفنتتملم هللتتين يديتته ايتتتباهللم  لفقتتوو المهاهللريتتح التتتي يمنتتا متتن قهلليفتتح يكولتتح وامتته اليمتتملن هللمالنتتدفمب نحتتو م ابا 

هللتن مفتي نيمحتم  تيتموك يتل تقتديه فتي الحستهللمن، فقتد  ميمتا ممسمعوا قتهب الرهللتول  نيحتا فرتح مهللتدالمؤمن 
يكولتتتح ستتتمقح الفنيمتتتح وقتفتتتا هللعتتتض حهاستتت م، ففمتتتم توستتتروا مواضتتتو اليمتتتملن، دقتتتا الرهللتتتول فيتتتأو، فمنتتتدفعا 
اليمتملن صتوب يكولتتح فأهللتمدو م متتن آفته م واستتولوا مفتتى استفحت م ودواهلل تتم ومتم إن تتم لعهللتتدالمؤمن بلتد حتتتى 

  تهايو صوب هللالد ينريسح 
 ت ، فه  األميه تم رين هللييش ضفم من لمتونح وكنمتح لقتمل الموحدين وانضما اليته فهقتح 534وفي ممم 

هللقيمدو الهوهللهتيه، وتمين المهاهللرون من حصمه م في موقو يقمل له تيكموه مميقهب من   هين، و ددوا مفتي م 
ن هللا هللتين الرتهيقين معهيتح منيرتح  الحصمه وقرعوا من م الميهو حتى اضره الموحدون الى ايل حيوانمت م،  م

هيحا في هللدايت م يرح المهاهللرين ولين م انت ا هلل كيمت م وانستحمب تم ترين التى متهايش حتممال  معته الهوهللهتيته 
 يهيحم   

مت ، فتته  اليتتيش المهاهللرتتي متتن متتهايش هللقيتتمدو الهوهللهتيتته، فم تتتهللد متتو 1141-1140 تتت )535وفتتي متتمم 
هللن مفي في ميمن يسمى امسيميصتي يقتو فتي اهض يتدميوه  تممل تينمفتل  الموحدين هللقيمدو الففيرح مهللدالمؤمن

وقيل ان الفقم  حد  هلليهللل فدميهه، واليبيه الهلليبق، ن وب معهيح هللتين اليتمنهللين وانمتم يؤيتد ان يتل فهيتق متمد 
إلتتى هللتتالده، هللينمتتم يؤيتتد اهللتتن متتباهى حتتدو  قتتتمل هللتتين قتتوتي المتتهاهللرين والموحتتدين، وان المعهيتتح انت تتا هلل كيمتتح 

لمهاهللرين ومتودو الهوهللهتيته يهيحتم  التى متهايش   تم متمد الهوهللهتيته التى الفتهو  هللقتواا لمتونتح، وا تتهلليا قواتته ا
مو قواا مهللدالمؤمن هللموضو يسمى ايظهوه، ف كم المهاهللرون، واهتد الهوهللهتيته فتي ففولته يهيحتم  إلتى متهايش، 

   (1)وممد مهللدالمؤمن الى تينمفل
وحمصتته  - تتت 535 -المتتهاهللرين، ففتته  فتتي قواتتته نرتتق العتتمم  واصتتل مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي صتتهامه ضتتد

حصن تينفين، ويمن يدافو منه واليه المهاهللري يهيين اهللن وهللدهن، واستمه يحمصه الحصن  ال ح ايمم، اضره 
هللعد م إلى فد الحصمه واالتيمه نحو هللالد السوق، وبلتد منتدمم مفتم هللتحتهد قتواا المتهاهللرين هللقيتمدو الهوهللهتيته 

ومو بلد فقد تمين مهللدالمؤمن من فت  هللعض حصون المهاهللرين في السوق من هللين م ايهمنمد،  صوب تينفين،
وتمسفولا وتيونوين واييفي وبيه م وفي نرق الوقا  ميم الهوهللهتيه محفح تيفيفميين الموحديح، وسهللى نستم  م 

ح ستهللميمه في تم " وافب ن معه إلى مهايش  امم مهللدالمؤمن فقد ممد من بكوته في اهض السوق ويتمن متن يمفت
تمم يونا " اهللنح ينتمن هللن ممه احد وكها  مفي هللن يوسح، التي هيته ان يعرو من م ويرفق ستهاح م، وبيهتته 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 120ت انظه: تمهيخ المفهب واألندلق ص1)
ا، مندمم يمن ممها  هللمهايش، وحمول الرق م  تحهيض اميه المسفمين هلل رممح اهللي م ينتمن هللن ممه في اهللن تومه 

مفى التنييل هلله، ففم يتهدد مهللدالمؤمن في قهللول هيمل م وامه مفتى الرتوه هللتمرالق ستهاذ يميتو النستم  واهستف ن 
إلتتى متتهايش معتتككاا ميهمتتما، فأميتتب مفتتي هللتتن يوستتح هللصتتنيو مهللتتدالمؤمن وامتته هللتتدوهه هللتتمرالق ستتهاذ ستتهللميم 

واهستتف ن آمنتتما ميهمتتما التتى تينمفتتل هاى مهللتتدالمؤمن هللعتتد تفتتد االنتصتتمهاا التتتي احهك تتم الموحتتدين  تيفيفتتميين
مفى المهاهللرين ان ينقل مسهذ الصهاب الى قفب دولح المتهاهللرين مستت دفم  القضتم  مفي تم واستقمر م، و تهب فتي 

ه الرتتتهو وصتترم  دقيقتتم  لحمفتتح  تتت ويتتوهد الهلليتتبق ويتتمن  تتم دا  ميمنتتم  الحتتدا   تتب535تنريتتب تفتتد الفرتتح فتتي هللدايتتح 
مهللدالمؤمن اليهللهى ضد المهاهللرين فيبيه انه فه  من تينمفل فتي ح تود ضتفمح متي تم  نحتو ال تممل ال تهقي، 
فنتكل هللموضتو يستمى وانتكال  تم كحتح التى ا تهللمه وتقتو ينتوب  تهقي متهايش  تم بمده تم التى تمستمواا فتتدمنما 

كل هللأ هللمه وتمهللو سيهه نحو دمنتما متهوها  هللهللفتدو يمففتو القهيهللتح هللعد ان هللففه فهو  تم رين هللن مفي في ا هه وانه ن
من م،  م تمهللو الموحدون كحر تم نحتو " واويكبتا " دون ان ي تتهلليوا متو المتهاهللرين فتي معهيتح حمستمح هللمستت نم  
موقعح محفيح حد ا في تيك  وداها في م الدالهو مفتى المتهاهللرين   تم تقتدم الموحتدون التى "دا " فتولى حميم تم 

هاهللري مفي هللتن ستمقره االدهللتمه واهبتم ا ف تم مفتى هللتبل الرممتح لفموحتدين وواصتل الموحتدون كحر تم صتوب الم
"تمكايمها" ولتم تفهللت   تبه الهللفتدو ان ستقرا فتي ايتدي م وتهللعت تم قفعتح واومتم،  تم آكهو التتي تقتممق حميم تم فتي 

م متتددا  متتن الحمتتالا الفضتتمب التتدفمب من تتم، فتتدفف م الموحتتدون، واتفتتب م مهللتتدالمؤمن قممتتدو لقيمدتتته، ويتته من تت
المنتتتمرق الميتتتموهو، وفتتتي نرتتتق الوقتتتا اهستتتل هللعتتتض ا تتتيمخ الموحتتتدين التتتى تينمفتتتل يهلل تتتهون ا ف تتتم هللمنتصتتتمهاا 
مهللدالمؤمن  و يبا دفل ا ل فمكاك يميعم  في رممح الموحدين واقمم مهللدالمؤمن فتتهو فتي اكهو حيت  تتكو  متن 

هو حيتت  امتهضتتته قتتوو مهاهللريتتح مفتتى رهيتتق مينمستتح، احتتدى نستتمل م  واصتتل مهللتتدالمؤمن كحرتته، ففتته  متتن اك 
فرتد هلل م واهللمد معظم م، واستولى مفى يميما يهلليتهو متن المتؤن والعتتمد،  تم  تميم قوامتد المتهاهللرين فتي بتهيق 
الواقعتتح ينتتوهللي آكهو، وتميتتن متتن هللستتر نرتتوبه مفتتى يميتتو المنتتمرق الواقعتتح ينتتوهللي آكهو، ومندلتتب اتيتته نحتتو 

 تت قممتا ستهيح 536هللو هلليه هللن صتمهو هللملتدفول فتي رممتح الموحتدين  وفتي اوالتل متمم سفيممسح، فهللمده والي م ا
موحديح مفى هاس م مهللدالهحمن هللن كيو هللم ميمح مدينح صرهو  واقتحمت م، وتتمهللو اهللتن كيتو كحرته التى ال تممل 

ى ال تتهقي نحتتو الرتتال  الواقعتتح  تتممل  تتهقي صتترهو   وفتتي  تتبا اال نتتم  بتتمده تم تترين هللتتن مفتتي مدينتتح فتتمق التت
يهللل العهض فعسيه هلله،  م هللع  الهوهللهتيه في قوو الى الرتال  الستتنقمب م، ففته  اليته الموحتدون هللقيتمدو يحيتى 
آبوال، فن هللا هللين مم معهيح منيرح  كم في تم الموحتدون وقتتل قملتد م يحيتى، واحتتك هاسته واهستل إلتى فتمق  تم 

مفتتى ستتر  يهللتتل مرتتها، هللينمتتم مستتيه تقتتدم الموحتتدون نحتتو اهض بيم تتح الواقعتتح  تتهقي فتتمق، وضتتههللوا محفتتت م 
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المهاهللرون في موضو يسمى النواظه يقو مفى مقههللح من يهللتل مرتها  ولتم يمتض وقتا قصتيه حتتى حتل فصتل 
ال تم  ويمن  تم ا  قمسيم  تعهضا فيه المنرقح فالل اسمهلليو لعواصتح ممتيتح وستيول متدمهو ايتستحا الست ول 

  و دو، إال ان وقع م مفى المهاهللرين يمن ا د وانيتى، حيت  والقهى والوديمن وقمسى هللسهللهلل م العسيهان ايمم منم
تسمقرا الفيمم، وممما اوتمد م لهفموو االهض، وبهقا التدوه و فتد متدد يهلليته متن مستيه المتهاهللرين هللستهللب 
الهللهد القمهق وقفح األقواا والوقود في يل من المعستيهين وهللفتغ ستعه ال تعيه فتي معستيه الموحتدين وفقتم لقتول 

دنتتتمنيه لفستتترل، وهللفتتتغ الحرتتتب منتتتد تم تتترين دينتتتمها  لفهرتتتل  ومتتتو حفتتتول فصتتتل الههلليتتتو استتتتأنح الهلليتتتبق  ال تتتح 
الموحتتدون كحر تتم فيتتمن اول موضتتو قصتتده مهللتتدالمؤمن  تتو قفعتتح الوليتتح متتن حصتتون المنرقتتح المعهوفتتح هللمستتم 
ه ليتتم  وتقتتو التتى ال تتممل ال تتهقي متتن فتتمق  وفتتي نرتتق الوقتتا تقتتدم تم تترين هللتتن مفتتي ومعتته الهوهللهتيتته فتتي ا تت

الموحتتدين، فمضتتره الموحتتدون التتى تتتهد اهض ليتتم  التتى اهض هللنتتي بمتتمهو متتن هللرتتون صتتن ميح، ويتتمنوا قتتد 
اظ هوا وال  م لفموحدين ودففوا في رممت م  ومندلب سمه تم رين والهوهللهتيه إلتى اهض هللنتي تتمودا ونكلتوا هلل تم، 

 تم فته  الهوهللهتيته وا تتهللد متو واصهلل  العسيهان يرهستي ه تمن، يفمتم تقتدم الموحتدون ستمه وها  تم المهاهللرتون، 
الموحتتدين فتتي معهيتتح منيرتتح فتتي موضتتو يقتتمل لتته "تمكبتتدها" استترها متتن قتتتل متتدد متتن القتتوتين، اهتتتد الهوهللهتيتته 
مفتى ا ه تم التى هللنتتي تتمودا هللينمتم ستتمه الموحتدون التى "تتتمبكوا" ومن تم التى هللنتتي مكيفتدو،  تم التتى ايالنتح  تم إلتتى 

هللن مفي اكنم  احد يمممح الع هو، ففمم  عه هللدنو ايفه ومظ  ايين  وفي ايين مهض ال يخ اهللو حرص ممه
ا تتيمخ الموحتتدين ونصتتح م هللتتملتكام الصتتهلله والتمستتد واالفتتالص لمهللتتمد  اهللتتن تتتومها، ورممتتح مهللتتدالمؤمن،  تتم 
توفي في مسم  نرق اليوم ودفن في موضو يسمى "هلليتداه نمضتى" ،  تم واصتل الموحتدون ستيه م فتي الهيتح، 

  لو اهض هللني سعيد  ومن وها  م الهوهللهتيه يتعقتهلل م التى ان وصتل إلتى مدينتح ترتوان، مهوها  هللتم مقهيا وواد
في الوقا الب  وصفا قواا الموحدين الى قفعح هللمديق المرفح مفى الهللحه المتوسر، ومينا نروب م فتي تفتد 

ن قملتده النواحي، وواصفا من  نملد تقتدم م التى  فته المكمتح ومن تم التى يهللتل تمستمممن، حيت  ويته مهللتدالمؤم
مهللتتدالهحمن هللتتن كيتتو فتتي قتتوو متتن الموحتتدين لفتتكو مفيفتتح، فمقتحمتته وظرتته هللفنتتملم وفيتتهو  تتم هحتتل الموحتتدون التتى 
ندهومه من هللتالد يوميته، قهلليفتح مهللتدالمؤمن ومن تم واصتفوا تقتدم م  تهقم إلتى تتميها مستقر هاق مهللتدالمؤمن وفتي 

ن هللتن كيتو، وي ت تم  فته و تهان، تمينتا متن  به الهللفدو ويه مهللدالمؤمن  ال  حمالا األولى هللقيتمدو مهللتدالهحم
اقتحممه واالستيال  مفيه، وال منيح هللقيمدو ال يخ اهللي اهللها يم اسممميل، ويمنا وي ت م قهللملل هللني وانوان، وال مل ح 
هللقيتتمدو يوستتح هللتتن وانتتدوين وستتمها التتى يهللتتل مديونتتح متتن احتتواك تفمستتمن، ففتته  الي تتم المهاهللرتتون متتن تفمستتمن 

ليو ه، ومحمد هللن يحيى هللتن فتمنو، ون تهللا هللتين الرتهيقين معهيتح منيرتح فتي واد  الكينتون، هللقيمدو اهللي هلليه هللن ا
ان كم في م المهاهللرون وقتل القملتدان اهللتن اليتو ه واهللتن فتمنو، و يتبا واصتل الموحتدون سفستفح انتصتمهات م، مفتى 
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النتتمق لتته ومظتتم قتتوى المتتهاهللرين وان يمنتتا يفرتتت م ي يتتها  رتتوال حيتتمو اميتته المستتفمين مفتتي هللتتن يوستتح لمحهللتتح 
، وتتولى الحيتم هللعتده  (1) تت هللدايتح لن ميتح دولتح المتهاهللرين537 يهللته في نروق المهاهللرين،  م يم ا وفمته ستنح 

تم رين الب  يمن مترهبم  في حيمو والتده لقتتمل الموحتدين، لتبلد فتح الضتفر مفتى الموحتدين الن تفمل تم ترين 
مفى  يهللح المتهاهللرين فتي األنتدلق وممتم كاد األمته ستو ا  من م هللعض الوقا هلل لون الحيم الداففيح وهللملمحمفظح 

ان النوهمتتتمن ادهيتتتوا حتتته  الدولتتتح المهاهللريتتتح فتتتي بلتتتد الوقتتتا، ودا متتتوا ستتتهللتح هللأستتترول يتتتتألح متتتن نحتتتو مملتتتح 
 تتتت فتصتتدى ل تتم األستترول المهاهللرتتي هللقيتتمدو مفتتي هللتتن ميمتتون وانتتكل هلل تتم 538وفمستتين ستترينح حههلليتتح فتتي متتمم )

  كيمح نيها   
الوقتتتا ايضتتتم  حتتتد  فتتتالح هللتتتين لمتونتتتح ومستتتوفح متتتن قهللملتتتل المتتتهاهللرين فمنضتتتما مستتتوفح التتتى وفتتتي  تتتبا 

م تميتتن مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي متتن قتتتل القملتتد المهاهللرتتي الههللهتيتته ودفتتل 1144 تتت/ 539الموحتتدين  وفتتي متتمم 
 تتت/ 540ب  القعتتدو  14همضتتمن متتن نرتتق العتتمم قتتتل تم تترين ودفتتل الموحتتدون و تتهان، وفتتي  27تفمستتمن وفتتي 

   (2) وال تمينوا من دفول مهايش 18ل الموحدون فمق، وفي دف
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 124، 123، 122،  121ت انظه: تمهيخ المفهب واألندلق في مصه المهاهللرين ص )1)
 ت 786 - 2/783ت انظه: المفهب اليهلليه )2)

فتتتي إستتتقمر دولتتتح المتتتهاهللرين هللعتتتد سفستتتفح رويفتتتح متتتن الصتتتهاب المهيتتته استتتتفدم فيتتته و يتتتبا نيتتت  الموحتتتدون 
 الرهفمن مفتفح الفرر ضد هللعض مم الهللعض  

وليتتن فرتتر الموحتتدين يمنتتا احيتتم متتن فرتتر المتتهاهللرين، فقتتد امتمتتد الموحتتدون استتفوب الحتتهب الرويفتتح 
متم  تيو  تبا الوضتو االستهللمن مستفدمين اسفوب حهب العصمهللما فقضوا مفى اقتصتمديما دولتح المتهاهللرين  ي

 (1)النصمهى مفى ت ديد الضفر مفى المهاهللرين لتحويل المعهيح لصملح م وقد صوه صمحب الحفتل المو تيح
بلد هللقوله: )وتأييا نمه الرتنح هللملمفهب، وهللستهللب  تبه الرتنتح اتصتفا الحتهب، وبفتا األستعمه وتوالتا الرتتن، 

المحن هللملعدوتين وويه ي يه من حممو األندلق الى العتدوو ومم اليدب وقفا الميمهللي وي ه مفى ا ل اعسالم 
ونقتتتل الي تتتم ي يتتته متتتن استتتفحت م ومتتتدد م فيتتتمن بلتتتد امظتتتم فستتتمد حتتتل هللمألنتتتدلق وافتتتتل مفتتتي م والتتت  النصتتتمهى 
هللملضهب مفى ي ما هللالد األندلق حين مفموا ميك اعممهو هللملمفهب من الدفمب لمم فيه من الرتن حتى تففهللوا 

 تم، ويتمن اعستالم هلل تم مكيتكا  واليرتته مق توها  واليكيتح مهترعتح منتب مفي تم يوستح هللتن تم تترين مفتى ي يته متن هللالد
   (2)إلى كممن فهو  الم د  فسم ا األحوال وي ها ال دالد واأل والت

وهللعد دفتول الموحتدين متهايش اصتهلل  مهللتدالمؤمن ستيد المفتهب األقصتى يفته، فيتمن الهللتد متن توريتد اهيتمن 
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 دلق والمفهب األدنى واألوسر  دولته اليديدو في األن
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت مؤلره مي ول  1)
 ت  12ت الحفل المو يح ص )2)

 ثالثًا: اهتمام الموحدين باألندلس :
، فتولى مفتي م هللعد ان احتل مهللدالمؤمن هللن مفي مدينح فمق وحمصه مهايش تفقى من ا تل ستهللتح هلليعتت م لته

يوستتح هللتتن مففتتتوح ال نتتتمتي وليتتتن ا تتل ستتهللتح انتقضتتتوا مفتتى يوستتتح هللتتن مففتتوح وقتفتتتوه  تتو ومتتتن معتته متتتن 
الموحدين، ويمك القمضتي ميتمض والتي م الستمهللق التى يحيتى هللتن مفتي هللتن بمنيتح المستوفي والتى األنتدلق، ففقيته 

هلليتته المعتتهوح هللملصتتحهاو ، فقتتمم هللتتمليكيهو الفضتتها  ورفتتب منتته واليتتم  مفتتى ستتهللتح، فأهستتل معتته يحيتتى هللتتن اهللتتي 
هللأمه سهللتح و يل حفرم  مو القهللملل الفمهيح من الموحدين من ام مل هللهبوارح وديملح، فمضره مهللتدالمؤمن إلتى 
قتمل  ؤال  الفتمهيين مفيته، فمستترمب ان ينيتل فتي م هللملقتتل واألسته والستهللي حتتى انقتمدوا لرممتته،  تم متمد إلتى 

منه، فعرم مهللدالمؤمن منه، وهايو ا ل سهللتح رممت م، ويتبلد ا تل ستال مهايش وتقدم الصحهاو  هللرفب العرو 
   (1)البين يمنوا فهيوا مفيه

وهللعد  به المعمهد الرمحنح في المفهب األقصى واستتمب األمه لعهللدالمؤمن ويه نظهه الى األندلق ويمنا 
نرصتمل م متن المتهاهللرين وكادا ي يه من مدن م قد استففا الصهاب هللين المهاهللرين والموحدين فأمفنا  وهات تم وا

 تت ويتمن مفتي هللتن ميستى هللتن ميمتون متن هللتين  تؤال  539منرم   به ال وهاا هللعد وفمو تم رين هللن مفتي فتي متمم 
 تت يتبلد قتتمم 540ال تواه، فمستتقل هللقتمدق ودفتل فتي رممتح الموحتدين، وفرتتب اول فرهللتح ل تم فتي قتمدق ستنح 

اهللتتو محمتتد ستتدها  مفتتى مهتفتتح ايتتمك اهللتتن قتتيق إلتتى  احمتتد هللتتن قتتيق الصتتوفي ال تتمله فتتي مهتفتتح، ففمتتم استتتولى
  ت وهبهلله في احتالل األندلق وضم م إلى دولح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت541مهللدالمؤمن هللمهايش ممم 

 ت 2/788ت انظه: المفهب اليهلليه )1)
 ت،  م امده هللييش آفه 541ك هللن محمد المسوفي، في  عهللمن الموحدين فسيه مهللدالمؤمن معه يي م  هللقيمدو هللها

هللقيتتمدو موستتى هللتتن ستتعيد ويتتيش آفتته هللقيتتمدو ممتته هللتتن صتتمل  الصتتن ميي  ففمتتم مهللتتهوا الكقتتمق ونكلتتوا هللمألنتتدلق، 
 تميموا اهللتم القمته هللتن متكوك هلل تهيش وهنتدو، فتدفل فتي رممتح الموحتدين،  تم قصتدوا لهللفتح وافضتعوا يوستح هللتتن 

وا إلى مهتفتح، فتدففو م وافتتحتوا هللعتد بلتد  تفب، وقصتدوا هللميتح وهللرفيتوق، فتدفل اهللتو احمد الهللرهويي،  م مض
 تت تحتا لتوال م هللعتد ان اقتحمو تم هللتها  541محمد سدها  اهللن وكيه في رتممت م، يمتم انضتوا ا تهلليفيح فتي ستنح 

، وحتول وهللحها ،  م دففوا مملقح في  به الستنح  بيته ان يوستح الهللرهويتي لتم يفهللت  ان نيت  هللرممتته لفموحتدين
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الدموو من م، يمم اهتد متن رتممت م اهللتن قتيق فتي  تفب، ومفتي هللتن ميستى هللتن ميمتون فتي قتمدق، ومحمتد هللتن 
 مفي هللن الحيمم في هللرفيوق، هللينمم هللقى اهللو القمه هللن مكوك مفى رممت م في  هيش وهندو  

 اضتتترها احتتتدا  األنتتتدلق مهللتتتدالمؤمن إلتتتى إهستتتمل يتتتيش إلي تتتم يقتتتوده يوستتتح هللتتتن ستتتفيممن، فنتتتكل يوستتتح
هللم تتتهلليفيح التتتتي اتفتتتب م الموحتتتدون حمضتتتهو ل تتتم فتتتي األنتتتدلق، وتميتتتن يوستتتح متتتن هللستتتر نرتتتوب الموحتتتدين مفتتتى 

 ت ولم تهللدا سنح 543هللرفيوق و نتمهيح وقمدق و فب ولهللفح،  م دففا قهرهللح وييمن في رممح الموحدين سنح 
واستتتقفوا هللمتتدن م، قتتد هللتتميعوا  تتت حتتتى يتتمن هؤستتم  األنتتدلق التتبين يتتمنوا قتتد امفنتتوا  تتوهات م مفتتى المتتهاهللرين، 545

مهللدالمؤمن هللن مفي وامفنوا الدفول في رممته وهللبلد فهض الموحدون رممت م مفى قمدق وا هلليفيح، وقهرهللتح، 
 تتت وحمصتتهو م، إال 546ومملقتتح، واليكيتتهو، ولهللفتتح، و تتفب، و تتهيش، ومهتفتتح، فحتتمولوا استتتهيمب المهيتتح فتتي متتمم 

ن يتمنوا قتد نيحتوا فتي اقتحتمم المهستى ان م ف فوا في اقتحمم تم وتففيصت م متن العتد و هللستهللب حصتمنح استواه م وا 
 وحهق السرن واأليرمن الهاسيح هلله، ووصفوا إلى المسيد اليممو  

 ت تففب الموحدون مفى بهنمرح هللعد ان فه  من م ميمون هللن هللده الفمتوني، وتورد نروب م 549وفي سنح 
مهللتدالمؤمن، والتي اليكيتهو ومملقتح وبهنمرتح امته اهلليته في ينوب األنتدلق   تم تفقتى الستيد اهللتو ستعيد م متمن هللتن 

هللمحمصتتهو المهيتتح هللتتها  وهللحتتها  وتففيصتت م متتن النصتتمهى، فتقتتدم اهللتتو ستتعيد إلتتى المهيتتح لفي تتمد هللصتتحهللح افيتتح اهللتتي 
حرتص، ونصتتب الموحتتدون الميتتمنيق مفتتى القصتتهللح هللعتد ان احتفتتوا المدينتتح وحمصتتهو م حصتتمها  محيمتتم   وحتتمول 

هللملسفيرين ان ينقب النصمهى من  با الحصمه فأقهللل إلى نصتهت م مفتى هاق يتيش متن  الرونسو السمهللو المفقب
آالح مقمتتل، اضتره الستيد اهللتو ستعيد م متمن  6الح مقمتل، وانضتم إليته حفيرته اهللتن متهدنيش فتي قتوو متن  12

 التتتى استتتتمداد الففيرتتتح، فويتتته إليتتته القملتتتد اليمتتتتب اهللتتتم يعرتتته هللتتتن مريتتتح ومعتتته األميتتته اهللتتتو يعقتتتوب يوستتتح هللتتتن
مهللدالمؤمن، والى ا هلليفيح فمكدادا قوو الموحدين هللقدومه واضره اهللتن متهدنيش امتمم وفتك الضتميه ولتوم التنرق 
ال ديد لفهيوب من حي  اتى، إب هاى "العمه مفى نرسه في قتمل م مو يون م يقمتفون النصمهى فمهتحل"   وولى 

ومما الرونسو في رهيقه إلى هلليمسح سنح  مسيه الرونسو األدهللمه تمهيين حمميح قصهللح المهيح لمصيه م التعق،
 تتت و يتتبا استتتهد 552 تتت وفتتال اليتتو لفموحتتدين، ف تتددوا الحصتتمه مفتتى القصتتهللح، واستتتولوا مفي تتم فتتي ستتنح 552

   (1)الموحدون المهيح، وقد ت دما اهللنيت م، وتفيها محمسن م
، فتتتم هللنتتمؤه مفتتى يتتدى  تتت امتته مهللتتدالمؤمن ولتتده اهللتتم ستتعيد م متتمن هللهللنتتم  يهللتتل الرتتت  وتحصتتينه555وفتتي ستتنح 

 الحم  يعيش الم ندق، ومفى ا ه بلد يمك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/791ت انظه: المفهب اليهلليه )1)

مهللدالمؤمن من رنيح إلى األندلق، فنكل هلليهللل الرت  واقمم   هين ا هح فالل مم مفتى احتوال األنتدلق، ووفتد 
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إليه قواد تم وا تيمف م لتحيتته  تم امته هللفتكو بتهب األنتدلق، فستيه ال تيخ اهللتم محمتد مهللتداهلل هللتن اهللتي حرتص متن 
قهرهللح، فرت  حصن ارتهافيمش متن احتواك هللرفيتوق، واستتولى الموحتدون مفتى هللرفيتوق وهللميتح ويتمهللهو وحصتن 

   (1)القصه،  م ممد مهللدالمؤمن هللعد بلد إلى مهايش
 

 دن  واألوسط: رابعًا: فتح الم ربيين األ
 ت ويمنتا افهللتمه المفتهب األوستر واألدنتى تصتل إلتى ففيرتح 556تما سيرهو الموحدين مفى األندلق ممم 

الموحدين مهللدالمؤمن من افتالح األمتها  وترتمول العتهب متن هللنتي ستفيم و تالل مفتى إفهيقيتح هللملعهللت  والرستمد، 
 تت متن متهايش قمصتدا  ممفيتح يحيتى 546ستنح يمم هللففه استيال  النوهممنديين مفتى ستواحل إفهيقيتح، فكحتح فتي 

هللتن مهللتتدالعكيك هللتتن المنصتتوه هللتتن النمصتته هللتتن مفنتتمق الحمتتمد  هللهلليميتتح، فتتدفل مدينتتح اليكالتته مفتتى حتتين برفتتح، 
ففتته  إليتته األميتته الحستتن هللتتن مفتتي هللتتن يحيتتى هللتتن تمتتيم، ويتتمن قتتد انتقتتل إلي تتم هللعتتد ستتقور الم ديتتح فتتي ايتتد  

فمتتتم مفتتتم هللقتتتدوم مهللتتتدالمؤمن هللتتتن مفتتتي فتتته  لفقملتتته فتفقتتتمه هللحرتتتموو هللملفتتتح النوهمتتتمن، فقدمتتته ا ف تتتم مفتتتى انرستتت م، ف
وصتتحهلله فتتي بتتكو إفهيقيتتح  تتم ستتمه مهللتتدالمؤمن نحتتو هلليميتتح، فتتأفه  يحيتتى هللتتن العكيتتك افتتمه ستتهللو لفقتتم  ييتتوش 
مهللتتدالمؤمن، فتتمن كم  كيمتتح نيتتها ، ودفتتل الموحتتدون هلليميتتح ولمتتم هاى يحيتتى اال رمقتته لتته هللمحمههللتتح مهللتتدالمؤمن، 

لهللحتته إلتتى صتتقفيح لقصتتد االنتقتتمل من تتم إلتتى هللفتتداد، وحمتتل معتته متتم استتترمب متتن التتبفمله واليتتوا ه  تتهب فتتي ا
 والب ب واألموال،  م مدل من بلد ونكل في هللونح مفى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 2/792ت انظه: المفهب اليهلليه )1)
نه إلى قسنرينح، فنكل مفى افيه الحسن  امم مهللدالمؤمن فقد قصد هللييو ه قفعح هللني افيه الحمه ،  م هحل م

حممد معقل الصن مييين األمظم، وحتهك م األمنتو، واقتحم تم منتوو، ففههلل تم، واضتهم النتمه فتي مستمين م، وقتتل 
في تتم اهللنتته يتتوش هللتتن العكيتتك ولمتتم استتتولى مهللتتدالمؤمن مفتتى اليكالتته ومفتتى هلليميتتح والقفعتتح وامممل تتم، استتتعمل م

مهللتداهلل، وهتتب متن الموحتتدين متن يقتوم هللملتدفمب من تتم ويته مملتدا  إلتتى متهايش  ويتمن يحيتى هللتتن العكيتك قتد نتتكل 
 تتت واستتينه هلل تتم،  تتم 547متتن قستتنرينح لعهللتتدالمؤمن مفتتى ان يؤمنتته، فأمنتته واصتتحهلله معتته إلتتى متتهايش فتتي ستتنح 

فتي  تبه الستنح  امتم الحستن هللتن مفتي   ت فستين قصته هللتن م تيهو إلتى ان تتوفي558انتقل يحيى إلى سيال سنح 
فتي بكوتته ال منيتح، فحمصته  554فقد صحب مهللدالمؤمن في بكواته األولى إلى افهيقيح، يمم صحهلله فتي ستنح 

معتته الم ديتتح،  تتم دفف تتم وستتين هلل تتم  متتمن ستتنواا إلتتى ان استتتدممه اهللتتو يعقتتوب يوستتح هللتتن مهللتتدالمؤمن، فهحتتل 
 ت   مه مهب األ ي  وهيمذ وكبهللح في سريح مفى مهللداهلل هللتن 563هللأ فه إلى مهايش، وتوفي هللتممسنم في سنح 

مهللدالمؤمن هللن مفي من ايل اممدو دولح هللني حممد، فأهسل مهللدالمؤمن هللن مفي إلتى اهللنته متددا ، والتقتى مهللتداهلل 
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هللتتن مهللتتتدالمؤمن هلل تتتم فتتي ستتتريح، فتتتمن كم العتتتهب، وامفنتتوا استستتتالم م لفموحتتتدين، وقتتتدم إليتته وفتتتد متتتن يهللتتتهال م 
يهم م، ووصتتتف م وامتتتمد م إلتتتى إفهيقيتتتح معتتتككين  ويتتتمن لتتتبلد ايهللتتته األ تتته فتتتي دفتتتول العتتتهب فتتتي رتتتملعين، فتتتأ

رممته، فمتفب من م يندا  واقرو هؤسم  م هللعض تفد الهللالد  م انه استنره م إلى الفكو هللمألندلق، فمستيمب له 
ضتتت م فتتي نتتتواحي  تتتت ادفف تتم هلل تتتم، ويعتتل هللع555متتن م يمتتتو مظتتيم  ففمتتتم اهاد اليتتواك إلتتتى األنتتدلق فتتتي ستتنح 

قهرهللح، وهللعض م في إقفيم إ هلليفيح، ممم يفي  هيش وامممل م، وقد استي ه من م اهللو يعقوب يوسح واهللو يوسح 
 5يعقتتوب المنصتتوه، ويتتبيه المهاي تتي ان هللتتمليكيهو فتتي ايممتته متتن متتهب كبهللتتح وهيتتمذ وي تتم وبيتته م نحتتو متتن 

مهللتتتدالمؤمن قتتتد فتتته  فتتتي يتتتيش يهلليتتته متتتن   وفتتتي  تتتبه األ نتتتم  يتتتمن مهللتتتداهلل هللتتتن (1)آالح فتتتمهق ستتتوى الهيملتتتح
 تت، فحمصته م، وافتب فتي قرتو ا تيمه م وتفتويه ميم  تم، 552المصممدو والعتهب ونتكل مفتى مدينتح تتونق ستنح 

ويمن قد استقل هلل م مهللداهلل هللن فهاسمن، ففه  ا ل تونق لمقمتفح الموحدين، وانضم إلي م محهك هللتن كيتمد اميته 
   (2)لعهب ف كموا الموحدينهللني مفي من هللرون هيمذ  و وقومه من ا

وتوفي مهللداهلل هللن فهاسمن ا نم  بلد، فففره مفي هللن احمتد هللتن مهللتدالعكيك هللتن فهاستمن، ومتمد مهللتداهلل هللرفتول 
 تتوال ستتنح  10اصتتحمهلله إلتتى هلليميتتح فيتتتب إلتتى اهلليتته هللتتبلد  ففتته  اهللتتوه متتن متتهايش فتتي ييتتوش التحصتتى فتتي 

تتهد معته ولتده الستيد اهللتم الحستن   تم كحتح إلتى  ت هللعتد ان استتففح مفتى متهايش اهللتم حرتص هللتن يحيتى، و 553
مدينتتح تتتونق فرتح تتم منتتوو،  تتم واصتتل كحرتته إلتتى الم ديتتح، وضتتهب مفي تتم الحصتتمه  ويمنتتا اعمتتداداا تتتأتي 
حمميت م من صقفيح، ولبلد رمل الحصمه إلى سهللعح ا  ه،  تم افتتح تم مهللتدالمؤمن هللعتد ان امتن حمميت تم مفتى 

 تتت  ويتمن مهللتتدالمؤمن ا نتم  حصتتمهه لفم ديتتح قتد هللعتت  اهللنتته 554م فتي ستتنح ان يفهيتوا من تتم إلتى صتتقفيح، ودفف تت
مهللتداهلل لمحمصتهو قتمهللق، فمستتولى مفي تم متن هللنتي يممتتل متن هيتمذ، المتففهللتين مفي تم، يمتم استتولى مفتى قرصتتح 
من هللني الوهد، ومفى رهللهقح من مدالو هللني مالل، ويهللل كبتوان متن هللنتي حمتمد هللتن ففيرتح، و تقنهللمهيح متن هللنتي 

هللن نصه اهلل اليالمي، واألههللق من هللني ف منح العهب ويبيه المهاي ي انه افتتت  رتهاهللفق الفتهب ايضتم ، مممد 
   وممد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3)وافتت  هللالد اليهيد يف م

 ت 226ت المهاي ي ص )1)
 ت 2/795ت انظه: المفهب اليهلليه )2)
 ت 230لمهاي ي، ص )ت ا3)

هللعد بلد إلى مهايش هللعد ان اتم إفضمب إفهيقيتح يف تم وضتم م إلتى دولتته، واصتهللحا دولتح الموحتدين تمتتد متن 
   (1)رهاهللفق  هقم  إلى السوق األقصى بههللم ، ألول مهو في تمهيخ المفهب منب مصه الوالو
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 دولة: خامسًا: سياسته م: النصارى واليهود وتخريجه للساسة لضبط نظام ال
منتتدمم استتتولى مهللتتدالمؤمن مفتتى متتهايش، قتتتل المقمتفتتح، ويتتحق متتن الهميتتح، واحضتته الي تتود والنصتتمهى  -ا

متم  وقمل: إن الم د  امهني ان ال ُاقهق النمق إال مفى مفح اعستالم، وانتم ُمفيتهيم هللتين  تالٍ ، إمتم ان ُتستفموا، وا 
متتتم القتتتتل  فأستتتفما رملرتتتح ولحقتتتا افتتتهى هللتتتداه الحتتتهب، وفتتتهقب ينملستتت م، وممف تتتم  ان تفحقتتتوا هللتتتداه الحتتتهب، وا 

مستتميد، والفتتى اليكيتتح، فعتتل بلتتد فتتي يميتتو مدالنتته، وانرتتق هلليتتوا األمتتوال، وصتتفى في تتم اقتتتدا  هللعفتتي  ولُيتته  
النتتمق انتته اليينتتك المتتمل، واقتتمم ي يتتها  متتن معتتملم اعستتالم متتو سيمستتح يممفتتح، ونتتمدى: متتن تتتهد الصتتالو  ال تتم  

، ويتتتمن يتتتؤم  هللملنتتتمق، ويتفتتتو فتتتي اليتتتوم ستتتهللعم، ويفتتتهللق الصتتتوح الرتتتمفه، ويصتتتوم اال نتتتين فتتتمقتفوه، واكال المنيتتته
والفمتتيق، ويقستتم الرتتئ هللمل تتهب فتتأحهللوه، ويتتمن يأفتتب الحتتق إبا ويتتب مفتتى ولتتده، ولتتم يتتدب م تتهيم  فتتي هللتتالده ال 

   (2)ي وديم  وال نصهانيم ، فيميو هميته مسفمون
يضتتتتو لفدولتتتتح نظمتتتتم  مورتتتتدو التتتتدمملم، فتتتتأرفق حهيتتتتح العفتتتتوم وهاى مهللتتتتدالمؤمن انتتتته متتتتن الحتتتتكم والررنتتتتح ان 

والمعتتمهح، وستتمهفي يتتل بلتتد متتو ن تتو التتدين الحنيتتح، وهللنتتى متتددا  متتن المستتميد والمتتداهق الرفمتتح التتتي بتتدا 
 مهايك لفعفوم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  ت2/799ت انظه: المفهب اليهلليه )1)
 ت 371،  20/370ت انظه: الب هللي، سيه امالم النهللال  )2)

واآلداب، وقهن م هللملفدمح العستيهيح دومتم ، متو التمتهين مفتى فنتون الحتهب، بلتد ان مهللتدالمؤمن يتمن يف تى ان 
 يؤد  االنقرمب الى العفم والدهق إلى اضعمح ال مم، وفتوه الحممسح الحههلليح لدى الموحدين  

هسح لتفهيو هيتمل السيمستح، ومتوظري الحيومتح، وقتمدو اليتيش، ويتمن ييمع تم يتوم يمم ان أ مهللدالمؤمن مد
اليمعح هللعد الصالو في قصهه، ويمتحن م فيمم دهسوا، ويويه إلتي م االستلفح هللنرسته ت تييعم  ل تم مفتى االيت تمد، 

 وليي ييعل من م هيمال  ايرم  قمدهين مفى نرو الهللالد في السفم والحهب  
يمتتتحن تتتدهيهللمت م العستتيهيح، فيفتهللتته م فتتي الرعتتن هللتتملحهاب والهمتتي هللتتملقوق والستت مم وفتتي ايتتمم افتتهى يتتمن 

والمهللتتمهكو وهيتتوب الفيتتل، وفتتي الستتهللمحح والمعتتمهد الهللحهيتتح فتتي هللحيتتهو امتتدر م ووضتتو في تتم ستترنم  يهلليتتهو وصتتفيهو 
كين ال تتدايم ليتتتدهب ال تتهللمب مفتتى قتتتمل الهللحتته، وقيتتمدو الستترن، والو تتب مفتتى ستترن العتتدو، ويقتتدم لفم تتهو الممتتتم

   (1)ال مينح هللنرسه
لقتتتد استتتترمب مهللتتتدالمؤمن فتتتي نحتتتو م تتتهين ستتتنح ان ين تتتئ نظممتتتم  يديتتتدا  لفدولتتتح، إب لتتتم يهللقتتتى متتتن قتتتدمم  

و و متن امظتم قتمدو مصتهه  -الموظرين المعمهضين من يعمل مفى منمواته  ويمن ا د مميعنى هلله مهللدالمؤمن 
ليتد وصترم  لنظتمم ستيه تنظيم  ؤون الحهب والي مد التي هلل  في م هللي و  - ده ومتمهللعتته، ن ضتح إحيتم   تممفح وا 
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   (2)الموحدين، وتقسيمما الييش، يمم يمن مندمم استولى مفى تونق والم ديح من النوهممن الصقفيين
 تتتتتتتتتتتتتتتيمن مسيه الييش هللعد صالو الصهلل  قهلليل  هوق ال مق، ويمنا مالمح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 2/50ت انظه: تمهيخ األندلق في م د المهاهللرين والموحدين يوسح ا هللمخ )1)
 ت 29ت انظه: اآلهاد د   وقي اهللو ففيل ص )2)

المستتيه  ال تتح قهمتتما متتن رهللتتل ضتتفم دوهه فمستتح م تته بهامتتم ، متتد ون هللفتتون الموحتتدين األفضتته، ومحفتتى 
مفتى مستيهو نصتح يتوم إبا ُضتهب فتي ميتمن مهترتو فتي يتوم  هللملب ب، وقد ُصنو من ف ب هنقتمن، فيتمن ُيستمو

سمين ال هي  فيه، ويمنا يل قهلليفح تتهللو مفم م الفمص، و و يحمل مرويتم  ا نتم  الستيه، والين ته مندلتب ستوى 
مفم الراللو، وقد يمن ميونم  من الفونين األهلليض واألكهق، ومفيه  الل مب ب، وتحمل الفيتمم والعتتمد والمتؤن 

ليمتتمل والتتدواب،  تتبا بيتته متتم يتهللتتو اليتتيش متتن قرعتتمن مديتتدو متتن ال يتتهان واألبنتتمم تستتيه تحتتا مفتتى ظ تتوه ا
متن  -فضتال  متن الرهستمن  -إ هاح الهممو، وُتف صصر لفبا  الينتد، ويتمن يتيش مهللتدالمؤمن النظتممي يتتألح 

يهو يتتوم، ستتهللعين الرتتم  متتن الم تتمو، ويتتمن ينقستتم إلتتى اههللعتتح ييتتوش، يرصتتل هللعضتت م متتن هللعتتض ا نتتم  الستتيه مستت
با يمن معظم اليند م قال  هللملسالذ فقد يمنتا مستيهو  وبلد حتى اليقو نقص في المم ، او ضيق في الميمن، وا 
اليوم قصيهو المدى، ويمن يقرو فالل م متمدو متدو اميتمل فقتر، ويتمن يقتصته مفتى الستيه منتب  تهوق ال تمق 

تملي هللقوى ميددو، وتهتب مفى  با التم ل في إلى وقا الظ ه، حتى يتسنى لفيند ان يهللداوا السيه في اليوم ال
مستتيه اليتتيش ان اقترتتى مهللتتدالمؤمن ستتتح ا تت ه ليقرتتو المستتمفح هللتتين ستتال وتتتونق، و تتي مستتمفح يمنتتا تقرع تتم 
فهقح الرهستمن الفريرتح فتي نحتو  ت هين فقتر  ويتمن مهللتدالمؤمن إبا هيتب احتتمر هللته األ تيمخ والقتمدو، وادوا معته 

لتتى قيتتمدو الينتتد التتتمهللعين لتته، ويتتمن يتقدمتته مملتتح  تتيخ وقملتتد،  الصتتالو،  تتم ينصتتهح هللعتتد بلتتد يتتل إلتتى ميمنتته، وا 
يمترتتتون ييتتتمدا  مر قمتتتح ويتقفتتتدون استتتفحح فتتتمفهو، ويهتتتتدون  يمهللتتتم  ففمتتتح، ويتتتمن يحمتتتل امممتتته مصتتتحح الففيرتتتح 

نتم ، وقتد وضتو فتي  يتم  وتيم  نو، هللتديو الصت -صتندوق  -م ممن هللن مرتمن التب  بنمته الموحتدون متن قهرهللتح، تهلله 
محفقى هللصرمل  الب ب: مهصو هللأهوب الآللئ واالحيمه اليهيمح، حتى إنه قيل هللحق هللتأن ينتوك األمتويين، وهللنتي 
مهللمد مفود ا هلليفيح، وهللني  ود مفود سهقسرح، والمهاهللرين، قد ايتمعا في م يميعم  وتيدقسا  و تبا الصتندوق 

ه مهللم تتهو اميتته المتتؤمنين مهللتتدالمؤمن، والتتى يحمتتل فتتي  تتود   متتين، ومفتتى يوانهللتته األههللعتتح اههللعتتح امتتالم، ويتهللعتت
يمنهلله ولده ويمتب سهه السيد اهللو حرص والي تفمسمن، و و  قيق الستيد اهللتي يعقتوب يوستح، ويتهللعته مفتى قيتد 

البين يهافقون الييش،  م يتهللع م هللنود القهللملل وفق تهتيهلل تم، ومتدد متن  (1)مسمفح قصيهو األمها  واهللنمؤه اآلفهون
وبيه م من هيمل الموستيقى العستيهيح،  تم  (2)ول ممليح، والنمففون في األهللواق والقهونقمهمي الرهللول مفى في

الوالو والقضم  والوكها  واليتمب، وهللعد بلد يأتي اليند متعمقهللين فتي نظتمم محيتم، فتلبا حتل الوقتا التب  ينتتظم 
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القملتتد المفتتتص،  تتم  فيتته المعستتيه، افتتهد ليتتل قستتم ميمنتته المعتتين والستتم  النستتمن ان يتتتهد المعستتيه دون ابن
 توكب األقواا التي يحمل الييش من م مقمديه وافهو، مفى اليند هللأنصهللح متسمويح، فال ُيقتره مفى احد من م  

 يستنتو من  به النظم الصمهمح، ومن الم مهللهو مفى التممهين الحههلليح، ومن دهاسح حيمو الموحدين: 
 اقو القتمل  ان مهللدالمؤمن يمن يعتني منميح فمصح هللمفتيمه مو  -1
 يمن يتولى القيمدو هللنرسه في يل األموه الحمسمح ال ممح   -2
 ويمن يتهللو نظممم  يديدا  في منت ى الهللسمرح، ولينه يم الروالد   -3
يممنتته،  -4 وان قيمتتح اليتتيش ليستتا فتتي متتدده، إنمتتم  تتي قهللتتل يتتل  تتي  فتتي مقدهتتته ويرم تتته ومعنويمتتته وا 

 يح ييب ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويمن مهللدالمؤمن يهى ان القوو الهليس
 ت يمن لعهللدالمؤمن  ال ح م ه ولدا  1)
 ت القهن  نم:آلح موسيقيح تعتمد مفى النرخ، ت هلله تمممم  القهن المعهوح مفى هاق الهللقه او بيهه 2)

، ف ي العممل الحمسم فتي مصتيه المواقتو وفتي اقتحتمم تؤلح من يند من الم مو حسنح التدهيب، حسنح التسفي 
 المدن، مو ويود ييش ضفم من الرهسمن اليستفني منه في المعمهد  

ومن امممل مهللدالمؤمن: مس  يميو اهاضي ممفيته، وحصل متن التوالو مفتى هلليمنتما دقيقتح متن ستيمن يتل 
ه الضتتهالب متتن نمحيتتح، وان تتفتتب  تتبه واليتتح، ومتتن فواصتت م و هوت تتم وبالرتر تتم  ويتتمن يهمتتي متتن بلتتد إلتتى تقهيتت

الهلليمنتتما اسمستتم  لتقهيتته متتدد الينتتد وانوامتته متتن نمحيتتتح افتتهى، فستتيمن ال فتتوه فتتي المفتتهب واألنتتدلق يقتتتدمون 
الهللحتتتمهو والستتترن، والمنتتتمرق الصتتتحهاويح والرنيتتتح هللملفيتتتل تقتتتدم الرهستتتمن ودواب الحمتتتل واليمتتتمل، ومفتتتى الواليتتتما 

 تقديم اليند الم مو والسالذ، يل هللنسهللح سيمن م   - األفهى في المدن الداففيح م ال  
ويتتمن مهللتتدالمؤمن يحتتترظ هللملستتالذ هلليميتتما وافتتهو، وهللمقتتمديه ييتتدو فتتي المفتتمكن المعتتدو لتته  وان تتأ مصتتمنو 
الستتتتالذ فتتتتي ي يتتتته متتتتن قوامتتتتد ممفيتتتتته تعرتتتتي القستتتتيق والن  قتتتتمب والفتتتتوباا والتتتتدهوب والستتتت مم   وآالا الهمتتتتي 

ومتتكم مهللتتتدالمؤمن مفتتى تفييتته نظتتتمم الرهللقتتما ولتتتبلد قتتمم هللحهيتتتح  (1)دم فتتي الحصتتتمهوالمنينيقتتما التتتي تستتتتف
واستتعح لفقضتتم  مفتتى يتتل العنمصتته الفيتته مواليتتح لتته وتففتتص متتن يتتل العنمصتته التتتي لتتم ييتتن والؤ تتم لتته بيتته 
مؤيد  وم مبهللت م مفيه محتمل وقومه وفمفته الموحتدون فوفتم  مظيمتم  واهمهللتا النرتوق منته وستممدته الظتهوح 

ى تحقيتتتق ا دافتتته ال فصتتتيح ورموحتتته التتتباتي، فمتتتن  تتتبه الظتتتهوح ان رهللقتتتح اليمممتتتح قتتتد تنتتتمقص متتتدد م مفتتت
 تتت التتتي  تتكم في تتم 524تنمقصتتم  يهلليتتها   فقتتد قتتتل فمستتح افتتهاد متتن امضتتم   تتبه الرهللقتتح فتتي موقعتتح الهللحيتتهو ستتنح 

 تتتتتتتتتتتتتتتتالموحدون من قهللل القواا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 32ت انظه: معهيح اآلهاد ص )1)
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المهاهللريح  و ؤال   م: اهللو محمد مهللداهلل هللن محسن الوان هي ي وسفيممن هللتن مففتوح الحضتهمي، واهللتو ممتهان 
موستتى هللتتن تمتتمه  اليتتدميو  واهللتتو يحيتتى اهللتتن هلليييتتا واهللتتو مهللتتداهلل هللتتن ستتفيممن  امتتم اهللتتو حرتتص ممتته هللتتن مفتتي 

 تتتتت هللعتتتتد ان فتتتته  مفتتتتى الففيرتتتتح 527 تتتتت وقتتتتتل مهللتتتتداهلل يعفتتتتي هللتتتتن مفويتتتتح ستتتتنح 536آصتتتتنمد، فقتتتتد تتتتتوفي ستتتتنح 
مهللدالمؤمن  إب انه حقد مفى الموحدين هلليعت م له امم اهللو الحسن هللن وايمد، فقتد قتفته رفحتح بتالم اهللتي استحمق 

  ت  541اميه المسفمين المهاهللري سنح 
بن فقد توفي في رهللقح اليمممح، الميونح من م هو ا فمص،  ممنيح افهاد، ولم يعد هللمقيتم  مفتى قيتد الحيتمو  وا 

با يتتتمن األمتتته يتتتبلد هللملنستتتهللح لرهللقتتتح  متتتن م إال اهللتتتو حرتتتص ممتتته هللتتتن يحيتتتى ال نتتتتمتي ومهللتتتدالمؤمن هللتتتن مفتتتي وا 
اليمممح، فلنه من المؤيد ان الي يهين من امضم  رهللقتي ا ل فمسين وا ل ستهللعين، وبيه تم متن الرهللقتما قتد 

ضتت م الموحتتدون  ولتتبلد اتيحتتا وفتتمو الي يتتهين متتن امضتتم  رهللقتتما تنتتمقص هللستتهللب الحتتهوب المستتتمهو التتتي فم
وهللعتتد ان تففتتص متتن  (1)الموحتتدين، فهصتتح ريهللتتح لعهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي ألن ييتته  تعتتديال  فتتي نظتتمم الرهللقتتما

ت  تتهب لتنريتتب المفرتتر ال تتمدح لتفييتته نظتتمم الرهللقتتما فأصتتده اوامتتهه ليميتتو الموحتتدين متتن 32080اي تته متتن )
حضتوه إلتى حضتهته فتي متهايش فحضتهوا والهمتب يمت  يتوانح م والفتوح يمت  قفتوهلل م، المصممدو وبيته م هللمل

فوفتتم  وه هللتتح ممتتم يفهلللتته ل تتم الففيرتتح  لقتتد هستتم مهللتتدالمؤمن فرتتته فتتي انتتمو وهويتتح، ونرتتب م مفتتى فرتتواا ومفتتى 
 م م ل وفي بيه استعيمل، حتى ابا مم استوفى ههللر الحفقما واحيمم م، يم ا نتييح فرته محققح لمم وضع

من ايفه  و ي ان ييون له في الدولح يتل  تي  والييتون لفموحتدين ا   تي    يتبا اصتهلل  مهللتدالمؤمن ففيرتح 
 الموحدين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 58ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )1)
 اسمم  وفعال   

الموحتتدين إلتتى حمضتتهو متتهايش، امفتتن فتتي م تفييتته نظتتمم م الرهللقتتي  ولمتتم ان اصتتهللحا الحتتمل تفتتد، واحضتته
وامفتتن مفتتي م النظتتمم اليديتتد وحتتدد فيتته ميتتمن يتتل متتن م وتفيتتها الرهللقتتما متتن اههللعتتح م تتهو رهللقتتح إلتتى  تتال  
رهللقتما: )فملرهللقتح األولتتى:  تم الستتمهللقون األولتون التبين هللتتميعوا هللتن تتتومها، وصتحهللوه وبتكوا معتته وصتفوا ففرتته، 

ا الهللحيتتهو وهللتتم وا هللرضتتف م وا تتتمفوا هللتتهدو  تتهف م واهتقتتوا إلتتى بهوو الحظتتوو هلل تتم، و تت د ل تتم هللملرضتتل والتتبين  تتم دو 
الب  اليواك  والهتهللتح التتي ال تعتمدل  ويتفتو  تبه الرهللقتح: متن آمتن هلل تبا األمته ودفتل فتي  تبا الحتكب وانضتوى 

ان إلتى  فتم يتها  متن النظته إلتى إلى  با ال عب من هللعد الهللحيهو إلى فتت  و تهان  والرهللقتح ال منيتح متن فتت  و ته 
التنظتتيم اليديتتد لرهللقتتما الموحتتدين، يتهللتتين ان مهللتتدالمؤمن الفتتى رهللقتتح اليمممتتح الفتتم  ن مليتتم ، و تتي الرهللقتتح التتتي 
يتتتمن ل تتتم الحتتتق األول فتتتي إداهو  تتتلون الموحتتتدين ومهاقهللتتتح الففيرتتتح   تتتبا هللمعضتتتمفح إلتتتى انتتته الفتتتى رهللقتتتتي ا تتتل 
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لتمليتتمن لرهللقتح اليمممتح فتي النرتوب والستيرهو  و يتبا اكاذ مهللتدالمؤمن متن فمسين وا ل سهللعين و مم الرهللقتمن ا
امممتته الرهللقتتما باا ال تتأن فتتي نظتتمم اهللتتن تتتومها  هللتتل إن مهللتتدالمؤمن الفتتى الرهللقتتما األههللعتتح م تته، ويمع تتم 
يف م في رهللقح واحدو، و ي الرهللقح األولى في نظممه  و و قد ب ب إلى مدى اهللعد، إب يعتل فتي  تبه الرهللقتما 

من هاى هللن تومها وهللميعه وصفى ففره وا تهد معه في حهوهلله  لتيق  تبا فقتر، هللتل ويتل متن ا تتهد فتي  يل
بتكوو الهللحيتتهو التتتي  تتكم في تم الموحتتدون منتتد احتتواك متهايش متتن قهللتتل المتتهاهللرين، يتوم ال تتمني م تته متتن يمتتمد  

 م  1130ال منيح من سنح فمسمملح واههللعح وم هين  يهيح الموافق ال مل  م ه من مميو سنح 
ومعنتتى  تتبا ان مهللتتدالمؤمن حرتتم نرتتوب الرهللقتتما المتنرتتبو األولتتى فتتي نظتتمم هللتتن تتتومها  تتم انتته ستتموى هللتتين 
امضم  الرهللقما األفهى والرهللقما ال ال ح األولى، ويعل ميمنح اليميو مفى قدم المسمواو  و تبه المستمواو هللتين 

ظمم المففي، يسهللم  معنويم  يهلليتها  وفملتدو ممديتح افهاد الرهللقما اتمحا ألفهاد الرهللقما االحدى م ه األفيهو في الن
يفيفتتح  وهلل تتبا استتترمب ان ييستتب ود وافتتالص وتأييتتد افتتهاد  تتؤال  اليمممتتح التمحتتته ل تتم  تتبه الرهصتتح الب هلليتتح  
يمتتم وان التنظتتيم اليديتتد اتتتمذ لفي يتتهين ممتتن يتتمنوا فتتمه  الرهللقتتما الموحديتتح، فهصتتح االنتمتتم  لفنظتتمم الموحتتد  

 االنضوا  تحا هايته  وايتسمهلل م  هح 
 تت وحتتى 524امم الرهللقح ال منيح، ف ي ت مل يل البين دففوا في حهيح الموحدين، منتب موقعتح الهللحيتهو ستنح 

 ت و با يعني ان النظمم اليديد اتمذ الرهصح لفيمممما والقهللملل المفتفرتح التتي دففتا فتي 538فت  و هان سنح 
ت  ستوا   يمنتا  تبه الرممتح قتد يتم ا رواميتح وافتيتمها  او  ت538 ت وحتتى ستنح 524رممح الموحدين هللعد سنح 

ايهللمها  وقسها  هللحد السيح  و يبا استرمب مهللدالمؤمن هللحهيح هللمهمح ان يستل الضفينح من نرتوق التبين فهضتا 
مفتتي م رممتتح الموحتتدين هللعتتد متتمم الهللحيتتهو وحتتتى فتتت  و تتهان  وبلتتد هللمستتموات م هللفيتته م متتن الموحتتدين األولتتين، 

الرهللقح ال منيح متن النظتمم اليديتد  و تبا هللرهلليعتح الحتمل ادى إلتى انت تمه الهضتى هلليتن م وارملنتمن م وادهاي م في 
إلتتتى مستتتتقهللف م التتتب  يهلل تتته هللتتته انضتتتواؤ م فتتتي النظتتتمم الرهللقتتتي لفموحتتتدين  و تتتي إلتتتى يمنتتتب اليستتتب المعنتتتو  

 والسيمسي، قد اتيحا ل م فهصح االسترمدو الممديح إلى اهللعد مدى  
نظه هللعين الهضى والتأييد لفففيرح مهللدالمؤمن هللن مفي، الب  اقتدم هلل تيممح فملقتح مفتى و به الرهللقح سوح ت

تفييتته النظتتمم القتتديم، واتتتمذ ألفهاد تتم  تتهح االنتمتتم  إلتتى النظتتمم الموحتتد ، هللتتل وفتتي الرهللقتتح ال منيتتح منتته، وهلل تتبا 
 لدافعين ألمداله  استرمب مهللدالمؤمن ان ييعل افهاد  به الرهللقح من المففصين له والمؤيدين لسيمسته وا

لتى ا  كمتن تتال بلتد، فمتحتم  538والرهللقح ال مل ح، تضم من دفل حهيح الموحدين منب فت  و تهان ستنح   تت وا 
 الهللمب ليل من يريو الموحدين ألن ينتظم في سفد الرهللقح ال مل ح  

امتمهو هللنتي  م ان مهللدالمؤمن لمم ان افتت  المفهب األوسر وادففته فتي دولتح الموحتدين، هللعتد ان قضتى مفتى 
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حممد فيه، قمم هللمحمههللح قهللملل هللنتي  تالل، التب  وقرتوا فتي وي ته  وتميتن الموحتدون متن  تكيمت م فتي اي ته متن 
موقعتتح واهبمتتو م مفتتى الفضتتوب والرممتتح  وهللتتدال  متتن ان يقتتوم مهللتتدالمؤمن هللمالنتقتتمم متتن  تتبه القهللملتتل وكمممل تتم، 

األقصتى يمتم قتمم فتي نرتق الوقتا هللتهد األمتوال والحتهم نيده ينقل معه الرم  من يل قهلليفح من م وينكل م هللملمفهب 
التي بنما من تفد القهللملل ومنح م يكيتل العرتم   ومتن  تبه األحتدا  يتبيه الهلليتبق قتملال : "وامتم متم يتمن متن 
امه بنملم العهب وسهللي م، فتهد من تم اميته المتؤمنين فتي فتمق ومينمستح وفتي ستال وحمتل متو نرسته ستالرين م 

 تم: ديرتتل هللتن ميمتون وحهللتمق هللتتن الهوميتح واهللتن الكحتممق واهللتتن كيتمن، واهللتو قرتهان، واهللتتو إلتى متهايش وميتمل م و 
مهفتح، والقملتتد اهللتتن معتهح  ف تتؤال  المفتتود هد ل تتم الففيرتح ميتتمل م وامرتتم م المتتمل وصتهف م إلتتى هللالد تتم  فقتتملوا 

فتتح هللنستتمل م حمف تتم ل تتم لفففيرتتح تأمهنتتم هللتتملهيوب إليتتد  فقتتمل ل تتم الففيرتتح ميموهللتتم  ل تتم نحتتن نصتتل إلتتييم وهد تتم يم
   (1) ت"547القهللملل ويمن بلد في ممم 

 تتبا هللمالضتتمفح إلتتى ان الففيرتتح هللعتتد بكوتتته لفمفتتهب األدنتتى، احضتته معتته الي يتته متتن قهللملتتل العتتهب وانتتكل م 
هللتتتملمفهب األقصتتتى  و تتتو فتتتي الواقتتتو قتتتمم هلل تتتبا العمتتتل، ليهللعتتتد  تتته  تتتبه القهللملتتتل متتتن افهيقيتتتح والمفتتتهب األوستتتر 

 مول يده، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوييعف م في متن
 ت 116ت الهلليبق افهللمه الم د  ص )1)

يمم انه يمن يهمي إلى يسب ود م واستفالص والل م  يمتم وان يفهللته لتفتد اآلالح متن م وانتكال م هللتملقهب منته، 
   (1)يح له ضد  وهو المصممدو المحتمفحيفري وها ه سيمسته في ان يتقوى هلل م وييعف م يعصهلل

 وحهص مفى مالررح العهب واستمملت م وحهض م مفى قتمل النصمهى ودفول األندلق معه فقمل: 
واحل   اقيموا إلى العفيم   و  الهر

د الصوا ِل                       وقودوا إلى ال ييم  ُيها
 وقوموا لنصه الدين قومح  ملهٍ 

 و دوا مفى األمدا   دو صملتتتتلِ                     
 فمم الع ك إال ظ ُه ايهد سمهلل  

 واهلليض مأ وه وليق سملتتتتتتتتتتل                      
 هللني العمِّ من مفيم  الل هللن مممه 

 ومم يمعا من هللمسل واهللِن هللمسل                       
 تعملوا فقد ُ دقاا إلى الفكو نقيٌح 

 مواقهللتتتتتتتتتتت م منصوهو هللمألواللِ                      
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  ي الفهوو الفهاُ  والمومُد الب  
ك  من هللعِد المدى المترتتتتتمولِ                        تنيق

 هلل م نرت  الدنيم هلل م نهللفغ المنى 
 هلل م ُنناِصُح التقحقيق  من يلِّ هللمرلِ                      

 فال تتوانوا فملهللداُه بنيمحٌ 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 60، 59، 58، 57ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )1)

  (1)ولفُمدا لو السرمه  صرم  المنم لِ                      
 ويمنا ال عها  تقصد مهللدالمؤمن لمدحه، ولمم قمل فيه التِّرمسي قصيدته: 

 لهلليض واألسلِ مم كق مرريه هللين ا
 م ل الففيرح مهللدالمؤمن هللن مفي                       

ولمتم ستمه مهللتدالمؤمن هللييو ته ونتكل يهللتل  (2)ا مه إليه ان يقتصه مفى  با المرفو، وامه لته هللتألح دينتمه
رتتمهق، وستتمرمه يهللتتل الرتتت ، فأقتتمم ا تت ها ، وهللنتتى  نتتمد قصتتوها  ومدينتتح، ووفتتد إليتته يهللتتها  األنتتدلق، وقتتمم هللعتتض 

  عها  من دا : ال
 مملفعدى ُينقٌح اوقى من ال هب 

 اين المعك  وفيُل اهلل في الرفب                    
 واين يب ب من في هاق  م قح

 وقد همته س مُم اهلل هللمل   ُتتتت،ب                    
 حدِّ  من الهوم في اقرمه اندلٍق 

يِن                       ِب والهللحه قد م  الهللهق  هللملع ه 
وهللعد ان ارمأن مهللدالمؤمن إلى سالمح الفرتواا  (3)فأميب هلل م مهللدالمؤمن وقمل: هللم ل  با يمدذ الففرم 

التتتي اتفتتب م فتتي ستتهلليل ان تيتتون لتته الستتيمدو اليممفتتح فتتي الدولتتح، وضتتمن تحرتتم نرتتوب ال فصتتيما الهللتتمهكو فتتي 
د، وهللعتتد ان ضتتمن حمميتتح نرستته واستتهته ميمومتتح الموحتتدين، وتأيتتد لتته وال  ابفتتب الرهللقتتما فتتي النظتتمم اليديتت

 هللميموب هللني  الل وسفيم التي انكل م في احواك مهايش، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 20/373ت انظه: سيه امالم النهللال  )1)
 ت 20/370ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)
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 ت 20/372) ت انظه: سيه امالم النهللال 3)
اقتتتدم مفتتتى الفرتتتوو الفريتتتهو التتتتي متتتمفتئ يستتتتعد ل تتتم ويم تتتد الرهيتتتق اممم تتتم اال و تتتي يعتتتل الحيتتتم فتتتي دولتتتح 

   (1)الموحدين في مقهلله، وتوليه احد اهللنمله وليم  لع ده
 ت امفن مهللدالمؤمن لفم  من رهللقما الموحدين والقهللملل الداففح في رممت م، متن هللنتي  تالل 549وفي ممم 
توليته الهللنه محمد وليم  لع ده وقمما تفد اليمممما في الحمل هللملموافقح مفتى بلتد األمته، وهللميعتا  وصن ميح،

لولي الع د  وقد هللتين الففيرتح فتي هستملح هللعت  هلل تم إلتى رفهللتح الموحتدين فتي ستهللتح ورنيتح، الظتهوح التتي تمتا 
ن ي يتتها  متتن اوليتتم   تتبه التتدموو في تتم توليتتح اهللنتته لفالفتتته والعوامتتل التتتي فهضتتا مفيتته بلتتد، فيتتم  في تتم: "وليتتم ا

العفيح وافوان م من ا يمخ األنظمه واميمن م، تقدما هبهللت م في امه افهته الفيتهو لميقمت تم، واهيأتته التتؤدو إلتى 
فيه اوقمت م    ويمنتا الع تمله العههلليتح ال الليتح والقهللملتل ال تهقيح والصتن مييح ومتن مع تم، حمضتهو وهللمديتح متن 

هلل م وحفوم م، ي يهون إلى بلد مفى ان هاح م ويعفمون انه بميح اقتهاح م ومتمدو نروست م ا ل اقفيم م وبو  الهللم
واهواح م ولم تكل مفمرهللت م في بلد تتهدد حينم  هللعد حين وهبهللمت م تتأيد لمم يتمن منتد م فيته متن  فتو ويقتين  

مفى مقتضى اآلممل واعهادو، ففمم اترق هللحمد اهلل وصول م في  به الوفمدو، ل فب هللأرنمب السعمدو المنيرح هلل م 
 صتتتتتتتتتتتتهحوا ألول لقتتتتتتتتتتتتمل م هللمتتتتتتتتتتتتم اضتتتتتتتتتتتتمهوه، واهللتتتتتتتتتتتتدوا ستتتتتتتتتتتته م المينتتتتتتتتتتتتون واظ تتتتتتتتتتتتهوه  وامفمتتتتتتتتتتتتوا ان محمتتتتتتتتتتتتدا  

 تتو التتب  اهتضتتوه لحمتتل مهللتتل م وتفيتتهوه، وهبهللتتوا فتتي تقديمتته مفتتى هللالد تتم وانرتتمبه مع تتم مفتتى  -وفقتته اهلل  -
نيمتو فتي  تتبا الموضتو المهللتمهد متتن وصتفه متتن  قصتده فتي توليتتته متهاد م    فهاينتم هللعتتد استتفمهو اهلل تعتتملى ان

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يوخ الموحدين ورفهللت م ومممل م ونتبايه مع م في بلد األمه المسلول ونعمهض م فيه مفى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 60ت انظه: سقور الموحدين ص )1)

القوم المبيوهين، هللتأتم ويتوه االلقتم  والتوصتيل فيتمن بلتد مفتى متم اقصتد اليمفح والترصيل، ونفقي إلي م حدي  
وبيهوا في األمه مفى مم اتوفى فيته وامتمتد  ومهفتوا هللتأن بلتد لتيق ممتم هللنتى مفيته وال ممتم امتقتد    وتقتدم م 

 تتبا امتتته نحتتن هللتقديمتتته وامفتتم هللويوهللتتته  -امتتكه اهلل هللتقتتتواه  -ال تتيخ األيتتل افونتتتم اهللتتو حرتتتص ممتته هللتتتن يحيتتى 
لكومته واولتتى هللتتتأميهه مفينتتم وتحييمتته  ونحتن الستتمهللقون إلتتى مهللميعتتته مفتتى حتدود ال تتهب وهستتومه  ف تتو مفتمهنتتم و 

لفدين والدنيم وسؤلنم المأمول لفحيمرح والهميم   وقمل اي ته الحمضتهين متن األ تيمخ والرفهللتح والعمتمل ومتن امفتم 
با امته فتي ضتممله اي ته معقتود وفتي نرتوق هلله من الرفهللح والرق م  ومن يها مبايهته فتي م تل  تبه اآلها :  ت

يم وهنتتم مويتتود و تتو التتب  لتتيق مفيتته متتن آمملنتتم مكيتتد    واهللتتتدا م ال تتيخ األيتتل اهللتتو حرتتص المتتبيوه هلليمنتتمه، 
قصتتتد امتقمد تتتم مفتتتى ايتتتهم ويتتته واستتتنمه، وتتتتتمهللو األ تتتيمخ والرفهللتتتح هللعتتتده مفتتتى دهيتتتمت م وستتتهى النعتتتيم هلل تتتم فتتتي 

   (1)م من القهللملل الموحدين وسمله افوان م المؤمنين قهلليال  هللعد قهلليل"اهلل مه م ومنمت م، وهللم ه م من حضه 
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يتهللتتين لنتتم متتن  تتبه الهستتملح نقتتمر اول تتم ان مهللتتدالمؤمن يهللعتتد متتن نرستته  تتهلل ح الترييتته فتتي توليتتح احتتد اهللنملتته 
 لفالفته في الحيم  

التتتتي لتتتم تيتتتتح هللم تتتمهو  و مني تتتم ان  تتتبه الريتتتهو إنمتتتم ا مهت تتتم قهللملتتتل  تتتالل وصتتتن ميح والقهللملتتتل ال تتتهقيح  و تتتي
الموضوب، هللل والحا مفيه  ومسألح تعيتين الحتميم او الففيرتح فتي دولتح الموحتدين، ليستا متن األمتوه الهللستيرح 
التي يمين لم ل  تبه القهللملتل ان تهللتد  هاي تم من تم وتتتدفل في تم  ف تي مستألح حسمستح وتمتق الحهيتح الموحديتح 

 ال  به القهللملل التي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت في يو ه م فملوايب ان ي يه م الموحدون انرس م
 ت 62ت انظه: سقور الموحدين ص )1)

افضتتعا هللحتتد الستتيح  وتتتدفل  تتبه القهللملتتل فتتي م تتل  تتبا الموضتتوب، ي يتته ال تتد هللتتأن الففيرتتح مهللتتدالمؤمن  تتو 
 الب  اوحى ل م هللأن ت يه وتف  مفيه  

ال منيح،  ي ان الموحدين وا يمف م لمم ان يمع م الففيرح في حضهته، ومهض مفي م هبهللتح قهللملتل والنقرح 
 الل وصن ميح والقهللملل ال هقيح في ان يتتولى اهللنته محمتد الحيتم هللعتده، هللينتوا ان تم اولتى متن بيته م فتي اقتتهاذ 

الرهللقتما يعتل مهللتدالمؤمن الستيد  م ل  تبا األمته وان تم اولتى هللعقتد النيتح والعتكم مفيته  والحقيقتح ان تفييته نظتمم
المرمب هللال منمكب في دولح المهاهللرين ولبلد هللمدهوا وسمهموا هللملموافقح لمم اهاد وتقديم الهلليعح لولي م ده، النقرتح 
الهاهللعح: يهللتدو ان اهللتم حرتص ممته هللتن يحيتى ويتد نرسته امتمم امته الواقتو ولتبلد هللتمده هللمظ تمه الهضتى متن  تبه 

هللتتتن مهللتتتدالمؤمن وتنتتتمكل امتتتمم ضتتتفر الواقتتتو متتتن حقتتته الرهلليعتتتي لعهللتتتدالمؤمن فتتتي الهلليعتتتح ويتتتمن اول المهللتتتميعين ال
 الحيم  

و يبا استرمب مهللدالمؤمن ان ييعل الحيم وها يم  في مقهلله وهللبلد ييون انحهح من تعتمليم اهللتن تتومها فتي 
 قضمله مفى الرهللقما ويعل الحيم وها يم   

و هللعضتت م هللتتمل وهو مفيتته ومتتن الرهلليعتتي ان ييتتون وهلل تتبا الرعتتل  تتمها حريظتتح الي يتتهين متتن الموحتتدين ممتتم دفتت
ا تتل هللتتن تتتومها اول المعمهضتتين لعهللتتدالمؤمن ولتتبلد قممتتا فيمنتتما فتتي اليتتيش الموحتتد  هللقيتتمدو يصتتفتين هللتتن 
المعك الب  انرصل هلليي ته فتي معتمهد الموحتدين متو العتهب فتي المفتهب األوستر ممتم ستهللب فتي انتصتمه هللنتي 

ابفهلله، وقتل قملد الييش الموحد  في المعهيح  ورمتو هللنتو  تالل   الل مفى ييش اهللن واندوين والقضم  مفى
ا تتته  تتتبا االنتصتتتمه فتتتي الموحتتتدين التتتبين ا تتتتكا هوح تتتم المعنويتتتح ل تتتبه ال كيمتتتح  وليتتتن مهللتتتدالمؤمن هللقدهتتتته 
العسيهيح الربو استرمب ان ي كم تفد القهللملتل وان يحتمفظ مفتى وحتدو اليتيش الموحتد  واهترتمب هوحته المعنويتح، 

وحدين هللمظ ه الهيل الرب القمده مفى الوقوح فتي ويته العواصتح ال تو ، فرتوا هللعمفته باد الرهصتح وظ ه لفم
مفى يصفتين الب  يمن يهمي إلى القضم  مفى ييش مهللدالمؤمن هللرعفه باد والقي القهللض مفى يصتفتين وقتتل 
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  ت هللت مح الفيمنح العظمى  546في سهللتح ممم 
ومهللدالعكيك في مدينح متهايش القيتمم هلل توهو مفتى مهللتدالمؤمن  ت حمول افو هللن تومها، ميسى 549وفي ممم 

واالستتتيال  مفتتى مقمليتتد الحيتتم إال ان المففصتتين متتن انصتتمه مهللتتدالمؤمن وا تتل متتهايش اف تتفوا تفتتد المحمولتتح 
الرم فح ويتمن مهللتدالمؤمن هللعيتدا  متن متهايش فتي ستال، وقتهللض مفتى المتتزمهين ويتمن تعتداد م ال ف مملتح  تفص 

 تتت حتتمول هلليتتا هللتتن تتتومها ابتيتتمل مهللتتدالمؤمن إال ان تفتتد 555متتدم افتتوا هللتتن تتتومها وفتتي متتمم وقتفتتوا يميعتتم  وا
المتتؤامهاا ا هللرتتا فتتي م تتد م و تتعه مهللتتدالمؤمن هللضتتهوهو يفتتب قهلليفتتته لحمميتتته متتن المتتؤامهاا المتيتتههو، فأنرتتب 

 من اهللنم  القهلليفح  األموال إلى كممم  قهلليفته وامه م ان يأتوه هيهللمنم  ويهيهللوا مع م يل من تيموك سن الحفم 
 ت إلى مهايش في تعتداد تيتموك االههللعتين الرتم  وفتهذ هلل تم مهللتدالمؤمن 557وقد وصل هيمل قهلليفح يوميح سنح 

فهحم  مظيمم  وانكل م في مهايش وامرم م الدوه ووكب مفي م الهللستمتين، ويعتل متن م حهسته الفتمص التب  يقتح 
 مفى نرسه مفى حيم اهللنمله من هللعده   هللين يديه في يفوسه ويحير هلله في تسيمهه وهللبلد ارملن

إن الفرتواا التتتي اتفتتب م مهللتدالمؤمن متتن اهللعتتمد قهللملتتل المصتممدو و تتها  فتتدمما قهللملتل هللنتتي  تتالل، واستتنمد 
امتته الحمميتتتح إلتتتى قهلليفتتتته يوميتتتح، والقضتتم  مفتتتى تنظتتتيم اهللتتتن تتتتومها فتتي الرهللقتتتما يعتتتل متتتن الموحتتتدين فتتتدمم  

ا يفتتدمون فيتتهو ويتتدافعون متتن مهللتتدا، فرقتتدا نروستت م تفتتد التتهوذ لمصتتفحح فتتهد وارمممتته الممديتتح هللعتتد ان يتتمنو 
 المتو هللح والحممق ال ديد في سهلليل تقدم الدولح ونيمذ الدموو  

إن مستتتتفد مهللتتتتدالمؤمن فتتتتي يعتتتتل الحيتتتتم وها يتتتتم  ستتتتم م فتتتتي اييتتتتمد تنتتتتمفق  تتتتديد وتنتتتتمكب مميتتتتا هللتتتتين اهللنتتتتم  
ن األفتوو فتي ستهلليل تتولي الحيتم، ويتمن متن مهللدالمؤمن فيمتم هللعتد، هللتل ستريا دمتم ، وحييتا متؤامهاا دنيلتح هللتي

  لتتتم ييترتتي مهللتتتدالمؤمن هللهلليعتتتح (1)نتييتتح بلتتتد يفتته ضتتتعح الدولتتتح، وتتتد وه م الستتتهيو فتتي فتتتتهو ليستتتا هللملرويفتتح
الموحتدين الهللنتته هللتتل قتتمم هللتعيتتين اهللنملتته مفتتى ابفتتب واليتتما الدولتتح، ويعتتل إلتتى يتتمنهلل م وكها  متتن الرفهللتتح لييونتتوا 

موه الم مح واألحدا  باا الداللح في تمهيخ دولح الموحتدين، ظ توه التتيالا مه دين ونمصحين ل م  ومن األ
التتتي ستتم ما فتتي اضتتعمح الدولتتح، ويمنتتا ستتهللهللم  فتتي وقتتوب وكيتتهين فتتي نيهللتتتين مظيمتتتين مفتتى يتتد مهللتتدالمؤمن 

   (2)و مم: الوكيه اهللو يعره احمد هللن مريح، ومهللدالسالم اليومي
 

  شيء من سيرة عبدالمؤمن ووفاته:
م نتتكل مهللتتدالمؤمن ستتال و تتي مفتتى الهللحتته المحتتير ينصتتب إلي تتم ن تته مظتتيم ويمتته فتتي الهللحتته مهللتته لمتت -1

الن ه، وضههللا له فيمح، ويعفا ييو ه تعهلله قهلليفتح قهلليفتح، ففته ستميدا ،  تم هفتو وقتد هللتلر التدمو لحيتته، فقتمل: 
هللتبلوا الهبيتح لصتمحب امهح  ال ح وهُدوا  تبه المدينتح ال تي  ل تم إال هبيتح واحتد، فهامتوا مهللتوه  تبا الن ته، ف
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القمهب مفى ان ُيع دِّ هلل م، فقمل: ال آفبه إال من ا نين، فقمل احد مم ويمن  مهللم : تأفب  يمهللي وانم اسهلل ، فرعتل، 
فيمن ال مب  يفمم اميم، دنم من القمهب، ووضو يده مفيه يستهي ، فيضههلله هللملميتباح، فمتم متدقى اال هللعتد ُي تد 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62ت انظه: سقور الموحدين ص )1)
 ت 69ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )2)

   (1)فمم  د السممعون انه  و السمهلل ، واآلفهان هللن تومها، ومهللدالواحد ال هقي
فقتمل: )يتتمن مفيتم  متتمدال  سميستم  مظتتيم ال يهللتتح  بيته اهللتتن العمتمد فتتي  تبهاا التتب ب مهللتدالمؤمن هللتتن مفتتي -2

مملي ال مح ي يه المحمسن متين الديمنح قفيل الم ل ويمن يقها يتل يتوم ستهللعم  متن القتهآن العظتيم، وييتنتب لتهللق 
الحهيه ويصوم اال نين والفميق وي تم هللملي مد والنظه في المفد يأنمتم ففتق لته ويتمن سترميم  لتدمم  متن فملرته 

ألح القم تتم مفي متتم فقتتملوا ال مفتتم لنتتم اال متتم مفمتنتتم ففتتم ينيتته بلتتد مفتتي م فيتتتب هللعتتض الك تتمد ستتأل اصتتحمهلله مستت
  بين الهلليتين ووضع مم تحا سيمدته و مم: 

 يمبا الب  ق ه االنمم هللسيره 
 ممبا يضهد ان تيون إل تتتتم                 

 الرظ هلل م فهللمم لرظا فلنه 
 ا م لم يهللق  ي  ان تقول سو                

ففمتتم هآ تتم ويتتم ومظتتم امه متتم ومفتتم ان بلتتد هلليونتته لتتم ينيتته مفتتى اصتتحمهلله قتتول م ال مفتتم لنتتم إال متتم مفمتنتتم 
فيمن مهللدالمؤمن يتكيم هللتك  العممتح ليقتح مفتى الحقتملق فوقعتا مينتمه مفتى  تيخ مفيته ستيمم الفيته فترتهق فيته 

ل لتم فعفتا بلتد قتمل قصتدا اصتالذ دينتد انه قملل الهلليتين فقمل له اصتدقني انتا قملتل الهلليتتين قتمل انتم  تو قتم
 فدفو إليه الح دينمه ففم يقهللف م ومن  عهه وقد ي ه ال واه مفيه: 

 التحرفن هللمم قملوا ومم فعفوا 
 ان ينا تسموا إلى العفيم من الهتب                 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 20/373يه امالم النهللال  )ت انظه: س1)

 ويهد السيح فيمم انا رملهلله 
 (1)فمم تهد صدوه الفيل هللمليتب                 

ستقمر امتمهو هللنتي حمتمد فيته، وافتتتمذ المفتهب األدنتتى  -3 فهللعتد ان اتتم مهللتدالمؤمن افتتتمذ المفتهب األوستر وا 
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يال النوهممنديين منه إلى صقفيح، وضم م إلى دولح الموحتدين، وا صتهللحا دولتح فالفتته تمتتد متن حتدود هللهقتح وا 
 هقم  حتى الهللحه المحير بههللم ، وي مل سفرمنه معظم هللالد األندلق االسالميح، وهللعد ان تم له تعيين اهللنته وليتم  
د  ويح افهاد  لع ده، ومقد ألهللنمله مفى ابفب واليما الدولح وقضى مفى ابفب المتزمهين وهؤوق الرتنح، وفضر

فى تقويح يمنهلله هللمصرنمب امتهاب هللنتي  تالل وتقويته ظ تهه هللعصتهلليح قهلليفتته،  تهب فتي هلليا هللن تومها، وممل م
االمتتداد لفم تتتهوب العستتتيه  اليهلليتتته التتتب  نتتتوى القيتتتمم هللتتته، اال و تتو دفتتتول األنتتتدلق هلليتتتيش لتتتم يستتتهللق لتتته م يتتتل 

ل تتبه لفقضتم  مفتتى الممملتتد واالمتتمهاا االستتهللمنيح ويتتل متتن تمتهد مفتتى دولتتح الموحتتدين ولتتبلد استتتعد مهللتتدالمؤمن 
   (2)الحمفح

يقول اهللن صمحب الصتالو: )تتم امتداد متملتي قرعتح هللحهيتح يديتدو فتي دوه الصتنممح هللمهستى المعمتوهو منتد 
حفق الهللحته مفتى ضترمح واد  ستهللو، وبيتهه متن التدوه فتي هللتالد المفتهب وستواحل األنتدلق و تبه القرتو تعتهللته 

الوقتتا تيتته  لتتتدهيب الهيتتمل مفتتى  اضتتمفح لقرتتو األستترول الموحتتد  الكافتته  ويمنتتا االستتتعداداا فتتي نرتتق
افتمنين القتتمل الهللحته  والت يلتح لتته  يمتم انته: "وامتد متن القمتت  وال تعيه لفعفوفتما والمواستمو لفعستميه مفتتى واد  
سهللو هللملمعموهو المبيوهو، مم ممينته ميدسم  يأم مل اليهللمل هللمم لم يتقدم المفد قهللفه   ونظه في استيالب الفيتل 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 40/183ت انظه:  بهاا الب ب )1)
 ت 77ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )2)

لتته متتن يميتتو رمممتتته هللملعتتدوو وافهيقيتتح، وانتفتتمب األستتفحح متتن الستتيوح المحتتالو والهمتتمذ الرتتوال مفتتى ايمتتل 
د من ال يتمب واليستم والعمتملم والهللتهانق، متم استتفههللته األب تمن ال يلما والدهوب والهلليضما والتهسح، إلى بيه بل

   (1)والتقدم هللم فه كممن  وقسم بلد يفه مفى الموحدين    ت
فه  مهللدالمؤمن هللن مفي من مهايش في يموب الموحدين ومفتفتح القهللملتل يتوم الفمتيق فتممق م ته متن 

نت تى هللته الستيه فتي ههللتمر الرتت  متن مدينتح  تتت وا558ههلليو األول متن متمم  ممنيتح وفمستين وفمستمملح  يهيتح )
سال  ونكلا الييتوش فتي الرحتوص الواقعتح متم هللتين متين بهللولتح واهض هللنتدبل ويتمن تعتداد اليتيش حتوال مملتح 
التتتح هايتتتل ومملتتتح التتتح فتتتمهق  وتقتتتهه فتتتي ميفتتتق الحتتتهب التتتب  مقتتتده الففيرتتتح، تقستتتيم اليتتتيش اههللعتتتح اقستتتمم، 

 سهللمنيم: وتويي  م إلى اههللو ي ما مفتفرح من هللالد ا
 الييش األول: يتيه إلى مدينح قفمهيح ممصمح الهللهتفمل   -1
 الييش ال مني: إلى فهنمند ود  ليون   -2
 الييش ال مل : إلى الرونسو ال ممن مفد ق تملح   -3
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 الييش الهاهللو: يسيه إلى هلله فونح   -4
تد  تبا العمتل اليهلليته، متهض مهللتدالمؤمن هللتن  مفتي المرتميئ، وانتظتمه بيه ان التب  بيته  تبا المفرتر ويمر

الموحدين  رمله، إال ان المهض اصمب قوته واظ ه ضعره حتى اسفمه إلى منيته مستم  يتوم الفمتيق العم ته 
 قمل اهللن ي يه في ممم  ممن وفمسين وفمسمملح:  (2) ت558من يممد اآلفهو من سنح 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 215،  213ت اهللن صمحب الصالو ص )1)
 ت 78ت انظه: سقور دولح الموحدين ص )2)

"في تتم متتما صتتمحب المفتتهب مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي، وففرتته متتن هللعتتده فتتي المفتتد اهللنتته يوستتح وحمتتل اهللتتمه إلتتى 
مهايش مفى صرح انه مهيض، ففمم وصف م اظ ه موتته فعتكاه النتمق وهللتميعوه مفتى المفتد متن هللعتد اهلليته، ولقهللتوه 
اميتته المتتؤمنين، وقتتد يتتمن مهللتتدالمؤمن  تتبا حمكمتتم   تتيممم ، يتتوادا  معظمتتم  لف تتهيعح، ويتتمن متتن اليحتتمفظ مفتتى 
الصفواا في كممنه يقتل، ويمن إبا ابن المؤبن وقهللل األبان يكد م الففق في المسميد، ويمن حسن الصالو با 

نب الصفيه، فأمهه إلتى اهلل يحيتم فيته هللمتم رمأنينح في م، ي يه الف وب، ولين يمن سررميم  لفدمم ، حتى مفى الب
   (1)ي م    ت

إن المتتهللتتو لتتتمهيخ مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي يالحتتظ هللوضتتوذ ان حممستته لتتدموو هللتتن تتتومها تهللتتدد حيتت  ان تتفل 
هللمألموه السيمسيح والعسيهيح وايترتى هللملقيتمم هللكيتمهو قهللته اهللتن تتومها هللتين الرينتح واألفتهى، يهمتك مفتى محهللتته لته 

مفتتى  -متتل مفتتى تأصتتيف م فتتي نرتتوق النتتمق ون تته م فتتي امتتمين يديتتدو ففتتم يتتبيه المؤهفتتون ولدموتتته، امتتم الع
انه قمم هلل ي  من  با، ويدل مفى بلد ان مهللدالمؤمن لمم هللسر ستفرمنه مفتى هللتالد المفتهب  -حسب ارالمي 

منتد واألندلق لم تنت ه دموو اهللن تومها فتي تفتد التديمه، ولتم تتأصتل محهللت تم فتي قفتوب ستيمن م يمتم تأصتفا 
ستتيمن هللتتالد المفتتهب األقصتتى التتبين انت تتها هلليتتن م تفتتد التتدموو فتتي مصتته هللتتن تتتومها ولتتم يستته ظتتل التتدموو 
ن يتمن استتمه مفتى نرتق الهللهنتممو  الموحديح ينهللتم  إلتى ينتب متو الظتل السيمستي لفدولتح فتي م تد مهللتدالمؤمن وا 

المحمفظتح مفتى تعتمليم اهللتن التعفيمي الب  وضعه هللن تومها واصتده اوامتهه إلتى يمفتح الموحتدين هلل تأن ضتهوهو 
 تتتتتتتتومها والعمل مفى ن ه م ويمن بلد تيتييم  من مهللدالمؤمن ليي يحمفظ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 12/264ت الهللدايح والن ميح )1)
ي يه إلى انه لم ييتن يتمدا  فتي  مفى ميمنته هللين الموحدين المففصين لدموو اهللن تومها  إن تمهيخ مهللدالمؤمن

االلتتتكام الحهفتتي لتتدموو هللتتن تتتومها، ولعتتل ممتحمفتته دمتتوو هللتتن تتتومها متتن  تترر وبفتتو فتتي هللعتتض افيمه تتم متتن 
األستتهللمب الهليستتيح التتتي يعفتتته يحيتتم متتن العمتتل مفتتى ن تته م حتتتى ال يحتتد  هد فعتتل مضتتمد لتته ممتتم يعتتهض 
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   (1)دولته لففره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 573،  572ت انظه: ميفح يممعح اعممم محمد هللن سعود اعسالميح العدد السمدق ص )1)
 

 المبحث الثاني 

 ابويعقوب يوسف

 
  و السفرمن اليهلليه، اهللو يعقوب يوسح اهللن السفرمن مهللدالمؤمن هللن مفي ، صمحب المفهب 

عتتد افيتته المففتتوب محمتتد لري تته ، و تتههلله الفمتته، فففتتو هللعتتد  تت ه ونصتتح، وهللويتتو اهللتتو قيتتل هللأنتته تمفتتد هلل
يعقوب ، ويمن  مهللم  مفيحم ، اهلليض هللُحمهو ، مستديه الويه، افوه، امتين ، تتمم القممتح حفتو اليتالم فصتيحم ، حفتو 
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  (1)،  يممم  ففيقم  لفمفدالمرمي ح، ممهفم  هللملففح واالفهللمه والرقه، مترننم، مملي ال مح ، سفيم ، يوادا ، م يهللم  
 

 أواًل علمه وبيعته:
 علمه: -أ

قتتمل مهللدالواحتتد هللتتن مفتتي التميمتتي : صتت  منتتد  انتته يتتمن يحرتتظ احتتد الصتتحيحين، اظنتته الهللفتتمه   قتتمل: ويتتمن 
سديد المفوييح ، هللعيد ال مح ، يوادا  ، استفنى النمق فتي ايممته   تم إنته نظته فتي الرتب والرفسترح، ويمتو يتتب 

ترفهلل تتم متتن االقرتتمه، ويتتمن يصتتحهلله اهللتتم هلليتته محمتتد هللتتن رريتتل الريفستتوح ، فيتتمن اليصتتهلله منتته، الرالستترح ، و 
وستتمعا اهللتتم هلليتته هللتتن يحيتتى الرقيتته، ستتمعا الحيتتم هللتتن اهللتتم الوليتتد هللتتن ه تتد الحريتتد يقتتول: لمتتم دففتتا مفتتى اميتته 

حني ان قتمل: المؤمنين اهللي يعقوب ، ويدته  و واهللن رريتل فقتر، فأفتب اهللتن رريتل ُيرهينتي ، فيتمن اول متم فتمت
 مم هاي م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 21/99ت انظه: سيه امالم النهللال  )1)
فتتي الستتمم   اقديمتتح ام حمد تتح، ففرتتا، وتعففتتا، وانيتتها الرفستترح، فر تتم، فملترتتا التتى اهللتتن رريتتل ، وبيتته قتتول 

م فهايتتا منتته بتتكاهو حرتتظ، لتتم ايتتن اظن تتم فتتي متتملم ، ولتتم يتتكال يهللستترني اهستترو في تتم، واوهد ُحيتتو ا تتل االستتال
  (1)حتى تيفما،  م امه لي هللففعح وممل ومهيوب

وقمل منه العالمتح  توفي اهللوففيتل: )امتهح النتمق ييتح تيفمتا العتهب، واحرظ تم أليمم تم ومز مه تم ويميتو 
هيم، واستهم م نرتوب فتمره فتي بتممض مستملل افهللمه م في اليم فيتح واالستالم، واحستن النتمق الرمظتم  لفقتهآن اليت

النحتتو، واحرظ تتم لففتتح العههلليتتح ويتتمن هللعيتتد ال متتح، ستتفيم  يتتوادا  ، استتتفنى النتتمق فتتي ايممتته وي تتها فتتي ايتتدي م 
االموال،  با مو اي مه لفعفم  ديد وتعرش إليه مرهر، ص  انه يتمن يحرتظ احتد الصتحيحين وابفتب الظتن انته 

هللعد تعفم القهآن اليهيم،  با مو بيه يميل من الرقه، ويتمن لته م تمهيح فتي مفتم الهللفمه ، حرظه في حيمو اهلليه 
األدب واتسمب في حرظ الففح وتهللحه في مفتم النحتو حستهللمم تقتدم  ورمتو هللته  تهح نرسته ومفتو  متته التى تعفتم 

ففرتتم    ويمتتو ميتهللتح، يتتمن ممفيتته قهيهللتم  ممتتم ايتمتتو لفحيتم المستنصتته هللتتمهلل األمتو   تتمني ال…الرفسترح والرتتب 
  تت حي  احتوا ميتهللته مفى اههللعمملح الح ميفد 366-350هللمألندلق )

 
 بيعته: -ب

يهاى األستمب الديتوه مهايو مقيفه الفنملي ان هلليعح يوسح هللن مهللدالمؤمن تما هللمؤامهو دهللها هللكمممتح األفتوين 
فتتتى ان ممتته ويوستتح اهللنتتي مهللتتدالمؤمن والحتتكب المتتوالي ل متتم وان اهللتتم حرتتص ممتته هللتتن مهللتتدالمؤمن حتتهص م



 -95- 

 يسيره منب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 21/100ت انظه: سيه امالم النهللال  )1)

توليتته التتوكاهو ألهلليتته مفتتى األمتتوه فتتي الدولتتح وان يتتنظم يتفتتح متتن الموحتتدين تتتهتهللر مصتتملح مم هللتته، ولتتبلد اصتتهلل  
ه ال قيق، محمد، ووضو افيه ال قيق يوستح مفتى الحيتم هللتدال  منته  مفيه من الس ل تدهلليه امه ففو افيه بي

ولههللمتم يتمن ممتل االميتته ممته ، هلليعتل االمتتمهو ألفيته يوستح هللتتدال  منته و تو ال فصتتيح باا القتوو والنرتوب انمتتم 
يمن يهللعد نرسه من  هلل ح التزمه والب  يهي  الرهض القملل هللوقوب المؤامهو في ففتو محمتد وهفتو افيته يوستح، 

عضتتم  متتتن اهللنتتتم  مهللتتدالمؤمن هفضتتتوا فتتتي اول األمتتته المهللميعتتح ألفتتتي م يوستتتح فقتتتد هفتتض الستتتيد اهللتتتو ستتتعيد ان هلل
م ممن والي بهنمرح، والسيد اهللومحمد مهللداهلل والي هلليميح، ان يهللميعم ألفي مم هللمألممهو  ولبلد لم يسترو يوسح 

مم وان هالحح المؤامهو قد تسههللا الى اهللن مهللدالمؤمن ان يسمى هللمسم اميه المؤمنين وانمم ايترى هللمسم االميه  ي
، لتتبلد الفتي م تهوب العهللتوه التى األنتتدلق، (1)يمتوب الموحتدين والييتوش الي يرتح التتتي يمنتا نمكلتح هللمدينتح ستال

وامريا الينود األمه هللملهيوب الى موارن م، يمم افتب  تيوخ الموحتدين يعمفتون مفتى إكالتح ال تيود متن نرتوق 
يقتتتول: )وومتتتظ ال تتتيخ المهحتتتوم الموحتتتدين ايمتتتو مفتتتى رهللقتتتمت م متتتهاتهلل م  ، فتتتأهللن صتتتمحب الصتتتالو(2)الموحتتتدين

وبيتته م هللمتتم ييتتب مفتتي م فتتي ديتتن م وصتتالذ يقيتتن م ومتتهف م هللمتتم اويتتب اهلل مفتتي م متتن مرهوضتت م ومستتنون م 
وهللحتتق الهلليعتتتح ولتتتم يعفتتتم احتتتدا  هللملوفتتتمو وا تتتتد مفتتتي م فتتي لتتتكوم الصتتتالو والضتتتهب هللملستتتيمر ا تتتل الرستتتق والينتتتمو، 

نرستت م متتن الحتتدي  هللتتملفكمهللالا  والتتكم الحرتتمظ متتن الموحتتدين وبيتته م منتتد المستتم  ومنتتد الرتتها  متتن و تتفف م هللأ
 تصالو الصهلل ، هللقها و الحكب وا تد مفي م في مالكمح بلد هللأمظم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  85ت انظه: سقور دولح الموحدين ص 1)
 : المصده السمهللق نرسه ت انظه2)

اال تداد والفكب  م نرب األمه من األميه هللمنصهاح العستميه الميتمعتح التى قهللتملف م ومواضتع م وتتأفه العتهض 
  (1)  ت…الى وقا يأبن اهلل هلله من إكممم م وايتممم م

ؤمن وستتعى  تتيوخ الموحتتدين فتتي ستتهلليل االصتتالذ هللتتين األفتتوو والتوفيتتق هلليتتن م وصتترم اليتتو هللتتين اهللنتتم  مهللتتدالم
هللعد ي د ي يد، وتما الهلليعح العممح ليوسح هللن مهللدالمؤمن في منتصح يممدى اآلفهو من سنح  ال تح وستتين 

 تتتتتت ومنتتتتب  تتتتبا التتتتتمهيخ تستتتتمى يوستتتتح هللمستتتتم اميتتتته المتتتتؤمنين ، و تتتتو االستتتتم الفالفتتتتي منتتتتد 563وفمستتتتمملح )
  (2)الموحدين

 
 ثانيًا: سياسة يوسف عبدالمؤمن في األندلس:
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 ين هللمألندلق في م د يوسح هللن مهللدالمؤمن تدوه مفى  ال ح محموه:يمنا سيمسح الموحد
استيممل السيمدو الموحديح مفى االنتدلق، ولتبلد استت دفوا يتل اعمتمهاا الفمهيتح متن  المحور األو  : -1

 سيمدت م من ايل ادفمل م تحا نروب م 
 العمل مفى الحد من ارممب الممملد واألممهاا األسهللمنيح  المحوه ال مني: -2
 المسم مح في اكد مه الحضمهو اعسالميح في االندلق  حوه ال مل :الم -3

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  231،233ت اهللن صمحب الصالو، المن هللمالمممح ص1)
  88ت انظه: سقور الموحدين ص2)

ا فنت تتم ويمنتتا حهيتتح التمتتهد التتتي قمد تتم محمتتد هللتتن  إال ان ال تتوهاا العنيرتتح التتتي تعهضتتا ل تتم دولتتح الموحتتدين
 مهدنيش في االندلق من امنر م 

  (1)ينتسب محمد هللن مهدنيش الى االصول العههلليح ويمن والده سعد هللن محمد واليم  لفمهاهللرين مفى افهابه
 تهين تولى محمد هللن سعد هللن مهدنيش : حيم هللفنسيه هللعد وفمو صت هه اهللتن ميتمض، يتوم اليمعتح ال تمني والع

مت   تم قتمم مفتي هللتن مهلليتد والتي مهسته 1147ابسترق ستنح ) 21 تتت الموافتق 542من   ه ههلليتو االول ستنح )
 تتت  وهللتبلد اصتهلل  حيتم اهللتن متهدنيش ي تمل 542هللملتنمكل الهللن مهدنيش من حيم تم فتي يمتمدى االولتى ستنح )

  هق االندلق ، ومن هللفنسيه  ممال  حتى قهرميح ينوهللم  
يحتتتمفظ مفتتتى وحتتتدو إممهتتتته وتممستتتي م ودفتتتل فتتتي احتتتالح وم تتتود وموا يتتتق متتتو  واستتتترمب اهللتتتن متتتهدنيش ان

ممهت تتم ضتتد الموحتتدين ويتتمن بتتهض االستتهللمن النصتتمهى فتتي الوقتتوح متتو اهللتتن متتهدنيش و تتد  مممليتتد النصتتمهى وا 
اكهه، ان تتم ويتتدوا فيتته فصتتمم  منيتتدا  لفموحتتدين، ، يمتتم ان تتم هاوا فيتته قتتوو اندلستتيح مستتفمح تستتتريو ان تحتتمهب 

ين هللتتنرق القتتوو واألستتفوب  يمتتم انتته يتتمن متتن التتدوافو الهليستتيح لمعمضتتدو امتتها  ومفتتود النصتتمهى الهللتتن المستتفم
مهدنيش ،  و ان ال يتيحتوا الرهصتح لفموحتدين هللملستيرهو مفتى يتل األنتدلق اعستالميح ، و منيتم إهللقتم  المستفمين 

 في حملح فهقح وتريد  
م يعفتتتا الي يتتته متتتن الممملتتتد واعمتتتمهاا األستتتتهللمنيح إال ان توستتتو الموحتتتدين فتتتي هللتتتالد األنتتتدلق و تتتدو  تتتويت 

النصتتتهانيح توقتتتو معم تتتداا  دنتتتح وحستتتن يتتتواه مع تتتم او تحتتتملر م وهلل تتتبا فقتتتد هللتتتن متتتهدنيش الي يتتته متتتن حفرملتتته 
 اعسهللمن السمهللقين البين يمن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  89ن صت انظه : سقور الموحدي1)
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ويتوده يعتمتتد مفتي م فتتي المقتتمم األول  ولمتم ان افتتب ستتفرمن الموحتدين يتستتو فتتي التهللالد األندلستتيح ، وان ابفتتب 
اممهاته وواليمته دففا فتي حتوكت م ، وان معظتم امتها  األنتدلق ستفموا متم هللأيتدي م لفموحتدين ستوا  متن رواميتح 

وان متتمل إممهاتتته التتتي ي تتد متتن إقممت تتم ،  تتو  او يتتهه متتن م ، هاى اهللتتن متتهدنيش ان الحفقتتح افتتبا تضتتيق مفيتته
الوقوب في ايد  الموحدين ، فمصح وهللعد ان فقد الي يه من حفرمله ولبلد افب الحقد يم  نرسه وافتبا نرستيته 
ت ب في تصهفمت م ، هللل وهللدا ال د يفتمه منده تيمه مممله ويهللمه هيمالا دولته البين يعتمد مفتي م ، ونتييتح 

 يود والتهللفهللل الريه  ، افب يتصهح تصهفما رمل ح تيتمد ال تصتده إال متن هيتل مينتون   ل به األحقمد وال
 ومن م انه قتل وكيهيه اهللني اليبب هللمليوب ، إب هللنى ل مم هللنم  وهمم مم فيه ومنو من مم األيل حتى ممتم   

مل ، ولتبلد امتت ا يمم انه قتل افته وررف م إبهاقم  في الهللحه ، واهتيتب الي يته يتدا متن ام تمل  تبه األممت
منه النروق همهللم وفمصح اقهب النمق إليه ، وتوالا النيهللما مفى اهللتن متهدنيش ، ولتم يففصته متن مأستمته إال 

 ت و تو لتم يتيتموك متن العمته ال ممنتح واألههللعتين   وهللموتته قتدم آل محمتد هللتن ستعد هللتن  567موته المرميئ ممم 
دلق يفتته إلتتى الموحتتدين وهللتتبلد  تتمفا ستتيمدت م يتتل متتهدنيش رتتممت م لفموحتتدين ، وهللتتبلد آل حيتتم  تتهق األنتت

    (1)األندلق اعسالميح
 

 آثار حركة ابن مردنيش عل  دولة الموحدين :
فقد تأ ها دولح الموحدين هللحهيح التمهد الواسعح في  هق األندلق و تكا  يهللتت م وستفرمن م وقتوت م فتي نرتوق 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالنصمهى األسهللمن اوال  م امها  األندلق تتتتتتتتتتتتت
  90،91ت انظه : سقور الموحدين ص 1)

 منيتتم  تتم المفمههللتته  مل تتم وهللتتملهبم متتن ان الموحتتدين استتترمموا آفتته األمتته ان يقضتتوا مفتتى إمتتمهو اهللتتن متتهدنيش ، 
فح اممم الموحدين وان يستولي وضم اماليه ضمن حدود فالفت م ، لقد استرمب اهللن مهدنيش ان يقح فتهو روي

مفتى الي يته متن القوامتد الم متح التتي يمنتا فتي ايتدي م وان ينتكل هلل تم الفستمله الرمدحتح، لقتد ان تفل الموحتدون 
هللحههلل م مو اهللن مهدنيش وهيكوا يل قوا م اممم اهللن مهدنيش ممتم اتتمذ الرهصتح لفرتممعين والمتتبمهين متن ا تل 

وا مصتم الرممتح ، وهللتبا يمنتا مقمتفتح اهللتن متهدنيش الرويفتح لفموحتدين ، المفهب ألن ينت كوا تفد الرهصح وي تق
واستتتتتنكافه لفي يتتتته متتتتن ي تتتتد م وهيتتتتمل م ووقتتتتت م ، يمنتتتتا إحتتتتدى الهللتتتتبوه التتتتتي اضتتتتعرا دولتتتتح الموحتتتتدين منتتتتب 

   (1)قيمم م
 

 ثالثا : الثورة في الم رب األ ص  :
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رتح الموحتدين يوستح هللتن مهللتدالمؤمن  تت قممتا قهللملتل صتن ميح هللتمل وهو ضتد ففي 1164 - تت  559وفي متمم 
وتكمم تفد ال وهو مهكد  الصن ميي وانضما إلى تفد الحهيح هللرتون متن صتن ميح وبمتمهو واوهيتح وقتمم ال تواه 
هللم ميمح النواحي ودففوا تمكا ، حي  قتل هيمل م وسهللي نسم  م واحتوى اموال م ولتم يتتوان ففيرتح الموحتدين فتي 

   (2)ضى مفى كمممل مإهسمل يي م لف واه فرض يموم م وق
 ت ، فقد تهللعت م  توهو يهلليتهو  560ويمنا  به ال وهو  ي اول  هاهو لف وهاا التي قمما في المفهب األقصى منب 

 افهى ، قمد م سهللو هللن منحرمد وففره تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  91،92انظه: سقور الموحدين ص ت1)
  75ت انظه: المصده السمهللق ص2)

قهلليفح بممهو ويمنا  به ال توهو افرته متن ستمهللقت م مفتى دولتح الموحتدين ولتبل فته  ل تم الففيرتح الموحتد  مفتى 
هاق ييو تته اليتتهاهو لفقضتتم  مفي تتم وفتتي ال ملتت  متتن  تت ه همضتتمن متتن ستتنح ا نتتين وستتتين وفمستتمملح تميتتن 

مكو إلتتى  تتبا اليهللتتل   ويمنتتا  تتبه ال كيمتتح ستتهللهللم فتتي دفتتتول الموحتتدون متتن انتتكال ال كيمتتح هللقهللملتتل بمتتمهو المنحتت
الي يتتتهين متتتن بمتتتمهو فتتتي رممتتتح الموحتتتدين واصتتتهللحا قتتتواا الموحتتتدين تحتتتهك انتصتتتمها  هللعتتتد انتصتتتمه وتالحتتتق 
المتمهدين من ال واه حتى استرمما ان تفقي القهللض مفتى ستهللو هللتن منحرتمد  تم قتتل وصتفب لييتون مهللتهو لفيتهه 

و يبا تمين الموحدون من القضم  مفى ال وهو التي  كا ييمن دولت م واضعرا   ت   562ويمن بلد في ممم 
قتتتوت م واو نتتتا  تتتويت م وهللتتتبلد االنتصتتتمه اضتتترها ي يتتته متتتن القهللملتتتل المفههلليتتتح التتتى الرممتتتح واعبمتتتمن لدولتتتح 

 الموحدين   
نح  ملت  بيه ان الموحدين مم يمدوا يقضون مفى  وهتي صن ميح وبممهو ، حتى الت هللتا  توهو افتهى فتي ست

 تت ، ووقعا هلليهللل تمسهها في المفهب األقصتى ونواحيته ويتهد يتيش موحتد  قتو   563وستين وفمسمملح )
 إلى ال واه ، هللقيمدو السيد اهللي حرص ممه ، تمين من إفممد ال وهو والقضم  مفى هؤوس م   

او األنتتدلق ، هللعتد بلتد  تداا األمتوه فتي دولتح الموحتدين هللعتتض الوقتا و تداا التهللالد ، ستوا  فتي المفتهب 
ودففتتا دولتتح الموحتتدين فتتي فتتتهو متتن ال تتدو  مم تتم اعرملنتتمن والهاحتتح ، فمنتع تتا الكهامتتح والصتتنممح وهايتتا 

  (1)الحهيح التيمهيح
 

 رابعًا: الثورة في المنطقة الشر ية من الم رب األ ص  :
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللسهللب الظفم الب  تعهض له ا ل قرصح في المفهب األوسر اندلعا  وهو تتتتتتتتتتتتت

  96،97،98ت انظه: سقور دولح الموحدين ص1)
 تتت واستتترمب مفتتي هللتتن المعتتك هللتتن المعتتتك الهنتتد  ان يتتتففص متتن حيتتم الموحتتدين فتتي  575هللتتن الهنتتد فتتي متتمم 
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ممتمل ضتد ستيرهو الموحتدين قرصح وسممدته مدو اسهللمب في تحقيق  دفه من م ، مم فعفه قهاقوش التقوى متن ا
ونيمحه في اعستيال  مفى الي يه من الهللالد متن ايتد  الموحتدين ويتمن قهاقتوش  تبا مهستل متن قهللتل األيتوهلليين 
في مصه لضم مم يمين ضمه لفدولح األيوهلليح السنيح الفمضعح لففالفح العهللمسيح فتي هللفتداد ويمتم ان اعن تفمل 

ق والمفتهب األقصتى  تيو اهللتن الهنتد وا تل قرصتح فتي الستعي الب  حتد  لفموحتدين هللستهللب ال توهاا فتي األنتدل
متتتن ايتتتل التتتتففص متتتن ال يمنتتتح الموحديتتتح المتعصتتتهللح لمتتتب ب ومقيتتتدو اهللتتتن تتتتومها المنحهفتتتح ، ولتتتبلد ا تتتتم 
الموحدون هللأمه  به ال وهو ، وفمصح وان قهاقوش التقوى ا ت ه صيته في افهيقيح وقو  سفرمنه وتحملرتا معته 

ي ستتفيم ، فف تتيا دولتتح الموحتتدين متتن انتتدالب ال تتوهاا وانت تتمه اممتتمل التمتتهد ومتتن قهللملتتل متتن هللنتتي  تتالل وهللنتت
حدو  تحملح  ال ي في المفهب األوسر واألدنى هللين اهللن الهند وقهاقوش وقهللملل هللني  الل وسفيم ولتبلد هللتمده 

  تت واستترمب يوستح 575ففيرح الموحدن يوسح هللن مهللدالمؤمن هللملفهو  مفى هاق ييش من مهايش في ممم 
 تتت  تتم افتتب الففيرتتح هللعتتد بلتتد فتتي المتتهوه مفتتى هللعتتض واليتتما  576هللتتن مهللتتدالمؤمن ان يحتتتل قرصتتح فتتي متتمم 

افهيقيتتح ومتتدن م ، ليترقتتد احوال تتم ويرمتتلن مفي تتم ، وهللعتتد ان هتتتب الففيرتتح امتتوه افهيقيتتح هيتتو إلتتى قممتتدو حيمتته 
وتملهللتتتم ورملهللتتتم لفعرتتتو منتتتد حصتتتمه وهللمعيتتته قملتتتد  تتتوهو التمتتتهد مفتتتى اهللتتتن الهنتتتد التتتب  ليتتتأ التتتى الففيرتتتح مستستتتفمم 

   (1)الموحدين لمدينح قرصح
 تتتلقد سم ما ال وهاا التي حد ا ضد دولح الموحدين في ت ييو مفود تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  100ت انظه : سقور الموحدين ص1)
ين ، واحيتتا فتتي م هوذ القتتتمل والحتتهب التتتي يتتمدا تنت تتي فتتي وامتتها  األستتهللمن ، مفتتى الرمتتو فتتي دولتتح الموحتتد

     (1)م د مهللدالمؤمن هللن مفي ولبلد تيددا هوذ العدا  لفموحدين من يديد
 

 خامسا: غزو الخليفة الموحد لبالد األندلس :
لمتم استتتب األمتته ليوستح هللتتن مهللتدالمؤمن فتتي هللتالد المفتتهب ، انصتهح إلتتى الي تمد فتتي األنتدلق ويتتمن اول 

م ، واستترمب ان يويته ضتههللمته ال تديدو  1171 تت/655هه لمضيق يهللل رمهق إلى اسهللمنيح في صتره ستنح مهللو 
 ت فتنتمكل اهللنتمؤه مفتى امالي تم يف تم لفموحتدين، فترته  هللتبلد اهللتو 567الى إهللن سعد هللن مهدنيش الب  توفى ممم 

دو بتتتكواا ضتتتد يعقتتتوب يوستتتح إلتتتى حتتتهب النصتتتمهى ، وميتتت  فتتتي األنتتتدلق اههللعتتتح امتتتوام ، نظتتتم فالل تتتم متتت
م هللعتد ان هللنتى يتممو ا تهلليفيح، 1176 تت/571النصمهى ، حقتق في تم نيمحتما هالعتح ،  تم متمد إلتى متهايش متمم 

 وادفل المم  إلي م واقمم يسها مفى وادي م   
واستمها الحهب هللين المسفمين والنصمهى في األندلق مفى  دت م ، هللهيح وهللحهيح ولمم هاى اهللو يعقوب يوستح 
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م 1184 تت /  580لتي احهكت م قواته في ي تمده ضتد النصتمهى ، مهللته إلتى األنتدلق فتي صتره ضزلح النتملو ا
وصمم مفى قتتمل ممفيتح الهللهتفتمل التتي يمنتا ا تد األمتدا  مفتى المستفمين ووضتو فرتح تقضتي اوال هللم ميمتح 

ن ، هللينمتم ممفيح الهللهتفمل من الهلله والهللحه ،  م الكحح مفى ضترمح ن ته التميتح إلتى قفتب ممفيتتي ق تتمله وليتو 
تن تتتفل قتتتواا استتتالميح افتتتهى تكحتتتح متتتن الينتتتوب قتتتواا النصتتتمهى الق تتتتمليحوالفيونيح ، وستتتممده فتتتي تحقيتتتق 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  101ت انظه: سقور الموحدين ص1)

ستح مفتى هاق اليتيش الهليستي متي تم فرته ح وده الضفمح ، وقوى مسفمي األندلق   ستمه اهللتو يعقتوب يو 
إلى هللرفيوق ، معتكمم حصمه ا هللونح ، ويتمن مفيته قهللتل ان يتتمين متن محمصتهت م هللنيتمذ ، ان يستتولي مفتى 
قفعح  تنتهين الواقعتح مفتى مقههللتح من تم مفتى ضترح ن ته التميتح اليستهى ، ومفتى بلتد فمتم يتمد يعهللته ن ته التميتح 

مؤمال  ان تسقر فتي يتده قهللتل مقتدم األسترول التب  فصتص  هلليي ه ، حتى ضهب الحصمه حول قفعح  نتهين
 لمحمصهو ا هللونح من ي ح الهللحه  

وهللعد احد م ه يومم من حصتمه  تنتهين هللتدا يضتههلل م هللتزالا الحصتمه ولتم تمتض  ال تح ايتمم مفتى م ميمتح 
ن اهللتو  تت ، ويتم 580ههلليتو األول ستنح  22المدينح ، حتى استولى اهللو يعقتوب مفي تم ، فتال قفعت تم ، وبلتد فتي 

يعقتتوب يتتتولى القيتتمدو هللنرستته معتهللتته القتتمدو التتبين معتته آالا صتتمم  لتنريتتب م تتيلته ، ويتتمن بلتتد يستتهللب المتتهاهو 
ال تديدو فتتي نرتوق اوللتتد القتتمدو الميتههللين ، فممتهضتتوا مفتى تحويتتل المعستتيه متن  تتهقي  تنتهين إلتتى  تتمملي م 

دا  وليتن إهادو اهللتي يعقتوب يوستح وبههللي م ، حي  يتعتهض اليتيش هللتبلد إلتى فرته الترويتق متن يمنتب األمت
 ي التي نربا دون سوا م ، فيمن الفره ولمم دفل الفيل امه اهللتو يعقتوب ولتده إستحمق والتي ا تهلليفح ان يهلليته 
في صهللمذ اليوم التملي هللملسيه في قواا األنتدلق والقيتمم هللتمل يوم فتي اتيتمه ا تهللونح، وبلتد ليتي يحمتي ال يتوم 

 و ، ف ل وقو سو  ف م ، ام يمنا  مح فتنح  مف قفعح  نتهين من التعهض لفمرميأ
إن اهللتم إستتحمق ستمه فتتي الفيتل هللتتدال متتن ان يستيه فتتي الصتهللمذ ، وهللتتدال متتن ان يستيه فتتي اتيتمه ا تتهللونح متتمد 
فعهلله ن ه التميح وسمه هللقواا األندلق في اتيمه ا هلليفيح ومم يمد  با النهللأ يباب هللين هللقيتح اليتيش، حتتى انت ته 

  المعستيه اعستالمي ، وترتمقم األمته ، حيت  كحتح ستمنو إهللتن مفتد الهللهتفتمل مفتى اعضرهاب والهوب في انحتم
 تتنتهين لتتيال فتتي يتتيش يهللفتتغ فمستتح م تتهو التتح مقمتتتل ، وفتتي تفتتد األ نتتم  يتتمن اهللتتو يعقتتوب قتتد  تتهب فتتي تنريتتب 

اليتيش  فرته لم ميمح مدينح اليوهللمكو ، هلليد انه حينمم تحتول هللمعستيهه إلتى المواقتو اليديتدو ، القتى هللنرسته امتمم
 الهللهتفملي وي م لويه   

ويتتمن تفييتته مواقتتو المعستتيه التتب  امتته هللتته اهللتتو يعقتتوب ، فالفتتم لنصتت  قتتواده ، وويتتود اليتتيش الهللهتفتتملي فتتي 
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مهيك ي دد المسفمين ومسيه القواا األندلسيح الى مم وها  ن ه التميح ، و تو متم هللتدا يأنته امته بيته رهلليعتي ، 
دم يتيش آفته متن النصتمهى امظتم متن ستمهللقه ، يتل  تبه األمتوه هلل تا فتي وافيها بيوب نهللأ متم لهللت  ان تأيتد هللمقت

معسيه الموحدين نومم من الهمب العتمم ، تهتتب مفيته ان بتدا اوامته اهللتي يعقتوب ال قيمتح ل تم   وفتي صتهللمذ 
اليوم التملي وصل ييش من النصمهى يهللفتغ م تهين التح مقمتتل ، وانضتم إلتى يتيش الهللهتفتمل التب  يقتوده ولتي 

، وهللتتمده النصتتمهى هللم ميمتتح الموحتتدين و تتم فتتي اضتترهاهلل م وافتتتالل نظتتمم م ، وستتممدا حمميتتح  الع تتد سمن تتو
ولمتم يتمن قستم يهلليته متن الموحتدين ( 1)القفعح  نتهين ييش النصمهى هللملفهو  من القفعح ، وم ميمح المستفمين

األفتهى، وقوافتل قد مهلله ن ه التميح ، فلنه لم يهللقى لدى اهللي يعقوب ستوى حهسته الفتمص ، وقفيتل متن القتواا 
العتتتمد والمتتتمب التتتي لتتم تستتترو لحمقتتم هللهللتتمقي الصتتروح   وهاى كمتتيم الموحتتدين و تتو يضتترهم ستتفرم ، انتته وقتتو 
ضحيح فيمنح ، او ضحيح سو  ترم م،  لقتد ويتد نرسته امتمم األمتدا  وفتمض معهيتح يمنتا يرتح النصتمهى في تم 

 سيره وقتل ستح من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاهي  فقد قتل حهق اهللي يعقوب وحمل اهللو يعقوب مفى النصمهى هلل
  42ت انظه: اآلهاد  وقي اهللوففيل ص1)
   (1)الهيمل ،وافيها رعنه احد النصمهى هللسيره رعنح نمفبو فسقر مفى األهض مفرفم هللدممله 

هللتتو استتحمق هللقواتتته و تتميم هلل تتم النصتتمهى وستتملا ولمتتم هللفتتغ فهللتته ا تتتهللمد الففيرتتح متتو النصتتمهى هيتتو األميتته ا
   (2)دمم  الرهيقين بكيهو ، فت  المسفمون في ن ميت م قفعح  نتهين

م ويمنا 1184ايمه )يوليوت سنح 24 ت/580ههلليو األول  12است  د اهللو يعقوب يوسح هللن مهللدالمؤمن في 
 مدو حيمه ا نين وم هين مممم   

، واهستتتتل من تتتتم فتتتتي تتتتتمهللوا إلتتتتى تينمفتتتتل حيتتتت  دفتتتتن هلليتتتتواه اهلليتتتته  لقتتتتد حمتتتتل الينتتتتود ففيرتتتتت م إلتتتتى ا تتتتهلليفيح
   (3)مهللدالمؤمن

 
 سادسًا: أسباب فش  أبي يعقوب يوسف في توحيد األندلس :

لم يسترو السفرمن يوسح مهللدالمؤمن ان يحقق نصها حمكمم  مفى النصمهى في األندلق لعتدو استهللمب من تم 
 : 
التى دهيتح النضتو العستيه  والسيمستي ولتبلد نيتده يح تد  لم تين قيمدو يوسح هللتن مهللتدالمؤمن قتد وصتفا -1

الييتتتوش اليهلليتتتهو التتتتي تحتتتتو  مفتتتى منمصتتته مفتفرتتتح متتتن قهللملتتتل هللنتتتي  تتتالل وستتتفيم وقهللملتتتل الموحتتتدين ومقمتفتتتح 
األندلق واليند الموحد  وليسا ل با اليتيش فرتح مهستومح يستيه مف يتم ، يمتم حتد  منتد بتكوه لمدينتح وهللتبو 

 الفكو يم  متأفها من وقا وصوله الى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ت حي  يمن قهاه 567ممم 



 -102- 

  42ت انظه: اآلهاد  وقي ففيل ص1)
 ت انظه:المصده السمهللق نرسه 2)
 ت 2/801ت انظه: المفهب اليهلليه )3)

لها  الن ملي والقمرو في إداهو قيمدو اليتيش األندلق هللقهاه فهد  من الففيرح الموحد  والب  يمن  و صمحب ا
ويمن من سممته افبه لفقهاهاا هللسهمح مب فح وهللدون تهو احيمنتم ف تو قتهه ان تيتون وي تح حمفتته اليهلليتهو مدينتح 
ونده ، هللميهد اقتهاذ وفد  هق األندلق بلد مفيته ،  تم انته ا نتم  مستيهه التى ونتدو ، بيته وي تح مستيهو اليتيش 

 اليهسي وبلد لميهد اقتهاذ اهللن  م د مفيه هللبلد   الفتتمذ حصني هللفو و 
وممم يعيب يرم و ففيرح الموحدين ، مدم تقتديهه لفظتهوح ومتدم قدهتته مفتى الوصتول إلتى  دفته متن ايسته  -2

الرهق ومفتى ستهلليل الم تمل متم حتد  متن هفضته لعتهض ا تل مدينتح ونتده تستفيم متدينت م مقمهللتل حصتول م مفتى 
 نه قهللل  با العهض وحصل مفى المدينح هللدون ا  ي د يمن  األممن ويمن من الم هرح له ا

يمنتتا لفففيرتتح الموحتتد  ميتتوالا فيهيتتح رفتتا مفتتى اال تمممتتما العستتيهيح والسيمستتيح ولتتبلد نيتتد الففيرتتح  -3
الموحد هللدال من ان ييون م هفم مفى تسييه دفح المعمهد و و القملد الوحيد والمسؤول األول ، م فوال هللمنمق ح 

ح ال تما إلى المواقح العسيهيح هللصفح ، فعندمم يمنا ييوش الموحدين تحمصه مدينح وندو يتم ه مسملل فيهي
احتتد قتتمدو الوحتتدين ورفتتب متتن الففيرتتح امتتداده هللتتهللعض الينتتد حتتتى يتتتمين متتن احتتهاك النصتته ، لتتم يفترتتا إليتته 

   (1)واستمه في منمق ح تفد المسملل
لتتتتبلد يفمتتتتم تحتتتتين فهصتتتتح لفرعتتتتن في تتتتم وال تتتتوهو مفي تتتتم لتتتتم ييتتتتن وال  المستتتتفمين قتتتتو  لدولتتتتح الموحتتتتدين  و  -4

 يستفف مفصوم م البين تعهضوا لفظفم والق ه من كممم  الموحدين   
 تتتتتتتتتتتتتانت مه الفيمنح في ادا  الوايب والتعد  مفى اموال الدولح من قهللل الوالو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -5
  120: سقور الموحدين ص ت انظه1)

فتتتي م تتتد يوستتتح هللتتتن مهللتتتدالمؤمن ولتتتبلد اضتتتره الففيرتتتح لمحمستتتهللح التتتوالو ومعمقهللتتتح الينتتتمو فتتتي االمتتتوال التتتتي 
ابتصتتهللو م ونرتتي م متتن التتهللالد ووصتتل االمتته هللتتملهللعض إلتتى ان انتتكل هلل تتم مقوهللتتح اعمتتدام ، لقتتد  تتمل ظفتتم التتوالو 

يتمتتو تعتتمهض سيمستتح التتوالو الظملمتتح القمعيتتح وواصتتفوا الي يتته متتن همميتتم الدولتتح وتولتتدا قممتتدو مهيضتتح متتن الم
ي مد م السفمي هللمرملهللح الدولح هللمحمسهللح هللعض الوالو ، واضتره الففيرتح لمحمستهللح هللعتض مستؤولي الدولتح ومتن 

 ا  ه  به الحواد :
محمستتهللح محمتتد هللتتن اهللتتي ستتعيد مستتؤول األممتتمل المفكنيتتح فتتي ا تتهلليفيح و هللتتتا مفيتته فيمنتتته لفدولتتح فصتتودها  -

   (1) ت573له وممتفيمته وامتحن في نرسه رويال  م ضهب منقه ويمن بلد ممم اموا
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 تت واستتمه لمتدو متمم  571انت مه الرممون في المفهب واألندلق في كمن يوسح هللن مهللدالمؤمن في ممم  -6
لتتى المفتتهب األوستتر واألدنتتى  وقتتد قضتتى مفتتى الي يتتهين متتن  تقهيهللتتم ، هللتتملمفهب األقصتتى وامتتتد التتى االنتتدلق وا 
الستتيمن ومفتتى هللعتتض كممتتم  دولتتح الموحتتدين متتن م اههللعتتح متتن اهللنتتم  مهللتتدالمؤمن هللتتن مفتتي   وقتتد اصتتيب الففيرتتح 
الموحتتد  نرستتته وافتتتوه الستتتيد اهللتتتو حرتتتص ممتتته ، ولين متتم  تتتريم متتتن المتتتهض وموفيتتتم ، ويتتتمد  تتتبا المتتتهض ان 

ن متتن م وضتتمق يقضتتي مفتتى متتن يتتمن هللتتدوه الففيرتتح وا فتته ، امتتم ا تتل مدينتتح متتهايش فقتتد قضتتى مفتتى الي يتتهي
المصفى هللملموتى ، فأمه الففيرح هللأن يصفى مفي م في مممح مسميد مهايش ، ونتييح ل با الوهللم  الرمتتد ، فقتد 

  (2)فيم يو من اليزهللح والحكن مفى مهايش الكا ه ، ولم يعد يفه  من م احد او يأتي وافد إلي م
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  127ت انظه: سقور الموحدين ص1)
   129ت المصده السمهللق ص 2)

ومتتن يهللتتمه ال فصتتيما التتتي قضتتى مفي تتم  تتبا الوهللتتم  ال تتيخ اهللتتو حرتتص ممتته هللتتن يحتتي ال نتتتمتي   و تتو احتتد 
رهللقح اليمممح ، ومن يهللمه ال فصيما التي سم ما في إقممح دولح الموحدين وقتد يتمن قمدمتم متن قهرهللتح إلتى 

 تتتت ويتتتمن ل تتتبا الوهللتتتم  التتتب  فتتتتد هللتتتملي يهين متتتن ا تتتل المفتتتهب 571فأصتتتيب فتتتي الرهيتتتق ومتتتما متتتمم  متتتهايش
واألندلق ، ا هه في اضعمح المعنويما ، وفتي قفتح األيتد  العممفتح ، وتعرتل التيتمهو ، وتوقتح الحيتمو الكهاميتح 

مفتتتى الهميتتتح  والصتتتنمميح وقتتتد تهتتتتب مفتتتى بلتتتد اكمتتتح اقتصتتتمديح حتتتمدو يمنتتتا باا ا تتته متتتمد  ومعنتتتو  ستتتي 
متتتمهاا النصتتتمهى متتتن النيتتتل متتتن  و تتتيعا  تتتبه الظتتتهوح العصتتتيهللح التتتتي تمتتته هلل تتتم دولتتتح الموحتتتدين ممملتتتد وا 
الموحدين ولبلد نقضا تفد الممملد واعمتمهاا المعم تداا التتي هللين تم وهللتين الموحتدين وافتبا تعهللت  فتي هللتالد 

ونتييح ل تبه الظتهوح القمستيح  (2)ح""ويمن النمق من ضعح المهض ال يستريعون الحهي ( 1)األندلق هللملرسمد
  (3)لم يسترو الموحدون ان يقوموا هللهد حمسم مفى التو والحين

من تتتم محمتتتد هللتتتن تتتتومها مؤستتتق دولتتتح  -تمتتتهد قهلليفتتتح  هبتتتح مفتتتى الففيرتتتح الموحتتتد :  تتتبه القهلليفتتتح ينحتتتده  -7
 هبتح قتد استتولا   تت وصتفا األفهللتمه إلتى الففيرتح الموحتد  فتي متهايش هللتأن قهلليفتح 578الموحدين ، فري سنح 

مفتتى معتتدن الرضتتح التتب  يستتتفه  هللقتتههلل م متتن يهللتتل الستتوق فتتم تم الففيرتتح ل تتبا الحتتمد  ألمتتهين: األمتته األول 
و تتو ويتتوب القضتتم  مفتتى تمتتهد  تتبه القهلليفتتح التتتي ت تتعه هللستتمو م النت مل تتم إلتتى اهللتتن تتتومها وفوفتتم متتن الترتتمح 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقهللملل الموحدين حول م   واألمه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  129ت سقور دولح الموحدين ص1)
 ت 3/110ت الهلليمن المفهب )2)
  129ت انظه : سقور دولح الموحدين ص3)
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ال تتمني: فتتلن معتتدن الرضتتح يم تتل متتوهدا ممليتتم م متتم لفكنتتح الموحتتدين ، ولتتبلد فتتلن فقتتده يصتتيب  تتبه الفكانتتح 
 هللضههللح منيرح   

 ت مفى هاق قواتته   ولمتم وصتل ال يهللتل الستوق  578ده الففيرح هللملفهو  من مهايش في صره سنح ولبلد هللم
اهبم قهلليفح  هبح مفى تيديد الوال  والتوهللح ممم اهتيهللته واستتهيو من تم متم يمنتا ابتصتهللته متن المعتدن   تم هللعتد 

ال تتوهو ا تتها  فتتي اضتتعمح بلتتد امتته هللهللنتتم  حصتتن منيتتو حتتول المتتنيم، ووضتتو مفيتته ينتتدا  لحهاستتته لقتتد يتتمن ل تتبه 
   (1) ويح الموحدين واضرهاب  يهللت م وت ييو فصوم م مفى محمههللت م

ضتتتعح التيتيتتتد العستتتيه  منتتتد الففيرتتتح الموحتتتد  وحهصتتته مفتتتى ان يتتتتولى يميتتتو األمتتتوه هللنرستتته ومتتتدم  -8
اصتتفمله لنصتت  النمصتتحين ويظ تته ضتتعح تيتييتته العستتيه  فتتي حصتته ييو تته الضتتفمح فتتي م ميمتتح نقرتتح 

يمتتتم فعتتتل بلتتتد فتتتي م ميمتتتته لمدينتتتح وهللتتتبو و تتتنتهين مفتتتى التتتتوالي، ممتتتم اتتتتمذ لمفتتتود وامتتتها  األستتتهللمن صتتتفيهو، 
 التحملح فيمم هللين م ومواي ح الموحدين و م في مهيك قوو 

ولتتو امتمتتد استتفوب اليتته والرتته هللتتملييوش الصتتفيهو باا القتتوو والحهيتتح الستتهيعح ليعتتل األستتهللمن يضتترهون إلتتى 
لتتى مواي تتح الموحتتدين مترتتهقين متتو حملتتح الضتتعح تتتؤد  إلتتى ان تتكام  مدافعتتح يتتل فهيتتق متتن ممفيتتته ممهتتته وا  وا 

 (.2)النصمهى
 تبه  (3)استرمب النصمهى ان يوحدوا صروف م وي تود م ضتد الموحتدين ويتفتبوا موقرتم  متداليم  واحتدا  متن م -9

د العتملم االستالمي ا م األسهللمب التي منعا ففيرح الموحدين من ضم األندلق لفمفهب ومن  م االنرالق لتوحي
 تحا لوال م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  131ت انظه: سقور الموحدين ص1)
  145ت المصده السمهللق ص2)
  154ت المصده السمهللق ص3)

قتتد مهللتته متتن تفتتد ونرتتوب م وستتفرت م لقتتد يتتمن يوستتح هللتتن مهللتتدالمؤمن يترفتتو إلتتى توحيتتد العتتملم اعستتالمي يفتته و 
الهبهللتح هللوضتوذ  تتممه الموحتدين اهللتتو العهللتمق اهللتتن مهللدالستالم اليتهاو  فتتي هللعتض ا تتعمهه فتي قولتته يمتدذ ففيرتتح 

 الموحدين يوسح هللن مهللدالمؤمن: 
 ستمفد اهض مصه والعهاقم 

 (1)وييه  نحود األمم استهللمقم                    
لظ توه قتمدو مظتمم متن التبين يستتريعون ان ينظمتوا  إال ان قدهته وموا هلله يمنا محدودو ولم يتتي  الرهصتح

ويقودوا الييوش الضفمح هللعيق يوستح هللتن تم ترين التب  اهللتدب فتي صتقل قمدتته ودفع تم نحتو المعتملي، فعهفتوا 
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 ييح ينكلون ال كالم هللمالسهللمن  
لمتهو ومفى ا  حمل فأهللو يعقوب يوسح يمن دالمم  هيال  مهيضم  وفي تتهللعنم لتمهيفه نيده يصتمب هللتملمهض ا

هللعد المهو، حتى لقد ظل مهو سنح يممفح مهيضم  رهي  الرهاش، ول با يب ب هللعض المؤهفين التى انته متما ا ته 
  (2)مهض اصمهلله ا نم  الحصمه

تتتوفي اهللتتو يعقتتوب يوستتح هللتتن مهللتتدالمؤمن فتتي الستتمهللعح واألههللعتتين متتن ممتتهه ويتتمن هيتتال   تت مم  هللتتبل اقصتتى 
  (3)رم  توالسالرين في تمهيخ المفهب اعسالميي ده في هللنم  الدولح و و يعد من يهللمه الفف

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  115ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واألندلق العهللمد  ص1)
  194ت انظه: معملم تمهيخ المفهب واالندلق حسين مؤنق ص2)
  194ت انظه: نرق المصده ص 3)

 حث الثالث المب

 أبو يوسف يعقوب المنصور

 
 
 أواًل اسمه وشيء من سيرته:  

 و اهللو يوسح يعقوب هللن اهللي يعقوب يوسح هللن اهللي محمد مهللدالمؤمن هللن مفتي، القيستي اليتومي صتمحب 
يتتتمن صتتتمفي الستتتمهو يتتتدا ، إلتتتى الرتتتول متتتم و، يميتتتل الويتتته افاتتتو ه  امتتتيان   تتتديد اليحتتتل ضتتتفم  -هللتتتالد المفتتتهب 

الصتتوا يتتكل األلرتتمظ، متتن اصتتدق النتتمق ل يتتح واحستتن م حتتدي م  واي تته م إصتتمهللح هللتتملظن، األمضتتم  ي تتوه  
ميههللتتم ل متتوه ولتتي وكاهو اهلليتته، فهللحتت  متتن األحتتوال هللح تتم   تتمفيم  ورتتملو مقمصتتد العمتتمل والتتوالو وبيتته م مرملعتتح 

فتتتى تقديمتتته افمدتتتته معهفتتتح يكليتتتما األمتتتوه ولمتتتم متتتما والتتتده ايتمتتتو ها  ا تتتيمخ الموحتتتدين وهللنتتتي مهللتتتدالمؤمن م
فهللتتميعوه ومقتتدوا لتته الواليتتح ودمتتوه اميتته المتتؤمنين يأهلليتته ويتتده ولقهللتتوه هللملمنصتتوه، فقتتمم هللتتمألمه احستتن قيتتمم، و تتو 
الب  اظ ه اهلل ح المفد وهفو هايح الي مد ونصب ميكان العدل وهللسر احيمم النمق مفى حقيقح ال هب ونظه في 

ه، واقتمم الحتدود حتتتى فتي ا فته وم تيهته األقتههللين يمتتم امتوه التدين والتوهب واألمته هللتملمعهوح والن تتي متن المنيت
  (1)اقمم م في سمله النمق ايمعين، فمستقمما األحوال في ايممه ومظما الرتوحما
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ولمتتم متتما اهللتتوه يتتمن معتته فتتي الصتتحهللح، فهللم تته تتتدهلليه الممفيتتح متتن  نتتمد، واول ممهتتتب قوامتتد هللتتالد األنتتدلق، 
  د تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفأصف   أن م وقهه المقمتفين في مهايك م وم

 ت 7/4ت وفيما االميمن )1)
  (1)مصملح م في مدو   هين 

 
  اصالحاته في منهج دولة الموحدين: -أ

ويتتملق الصتتفحم  والمحتتد ين ومتتمل إلتتى  (2)صتتهذ كمتتن حيمتته هللعتتدم صتتحح االمتقتتمد هللعصتتمح هللتتن تتتومها
  (3)من يتب المملييح، واحهق ممال يحصى من يتب الرهوب الظم ه، وامهض

قمل مهللدالواحد هللن مفي: ينا هللرمق ف  دا األحممل يؤتى هلل م، فتحتهق، وت تدرد مفتى اال تتفمل هللتملرهوب، وامته 
الحرمظ هلليمو يتمب في الصالو من "اليتب الفمسح" ، و "المورأ" ، ومسند اهللن اهللي  يهللح ومسند الهللتكاه وستنن 

وسنن الهللي قي ويمن يمفي بلد هللنرسه مفى يهللتمه دولتته وحرتظ بلتد ففتق، فيتمن لمتن يحرظته مرتم   الدرها قرني
  ويمن اليحب التعمق في آها  الرق م  الهللعيدو من التدليل، قتمل متهرو لعهللدالواحتد هللتن مفتي: )انتم انظته (4)وففعح 

الحتتق   واي تتم ييتتب ان يأفتتب هللتته فتتي  تتبه اآلها  التتتي احتتد ا فتتي التتدين، اهايتتا المستتألح في تتم اقتتوال، فرتتي اير تتم 
المقفد  فمفتتحا اهللين له، فقرو يالمي، وقمل: ليق إالر  با، وا مه إلى المصحح، او  با، وا مه إلى "ستنن" 

قفا: والب  ينهللفي لفحميم ان يوسو دالهو المبا ب، واالرالب ممدما  (5)اهللي داود، او  با، وا مه إلى السيح
  با ممفعفه السفرمن اليهلليه والقملد الرب نوه الدين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمفى اصول ا ل السنح واليمممح و 

 ت 7/4ت وفيما االميمن )1)
 ت 21/316ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)
 ت 21/313ت نرق المصده السمهللق )3)
 ت 21/314ت المصده السمهللق نرسه )4)
 ت 21/314ه السمهللق نرسه )ت المصد5)

تتتم متتداهق المملييتتتح والحنمهللفتتتح  محمتتود كنيتتتي حيتتت  تتتهد متتتبا ب ا تتتل الستتنح واليمممتتتح تن تتتر فتتي دموت تتتم ودمر
وال مفعيح مو يونه حنريم  وا تم هللملمحد ين ووفه ل م مميحتميون من ايتل تهللفيتغ هستملت م ويتبلد القتهرا  والحرتمظ 

لستنح واليمممتح ضتد الهافضتح وضتد النصتمهى وواصتل الستيه هللعتد وهللبلد الرعل اليميل استرمب ان يينتد ا تل ا
 وفمته تفميبه المففص صالذ الدين وتحققا االنتصمهاا اليهللهى والرتوحما العظمى  

إن  با التضييق الب  فعفه اهللو يوسح يعقوب النمصه وهللعض حيمم الموحدين يعل استهللمب تريته ال توهاا 
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 الداففيح متوايدا   
ى التبين فتملرو م فتي ميتدان العقملتد والمهللتمد  نظتهو معمديتح اتستما هللملحقتد واليها يتح، لقد نظته الموحتدون الت

مفى ان م من بيه ا ل اعيممن فعممفو م هللقسوو هللملفح، ممم ا مه لدى هللعض العفمتم  والرق تم  مويتح متن التبمه 
هللرين هللقولته: )لمتم والفوح ولعل اوض  م مل مفى  به الحملح مميم  مفى لسمن الو هاني هللعد سقور دولح المتها

تعتتتبها متتتزههللي واضتتترههللا مفتتتمههللي، القيتتتا حهللفتتتي مفتتتى بتتتمههللي، ويعفتتتا متتتن متتتب هللما ال تتتعه هللضتتتممتي متتتن 
  (1)افالق األدب هضممتيت

ومهلله الو هاني من يه ه ال ديد لفموحدين من فالل يواب مفى ستؤال حتول هايته فتي مهللتدالمؤمن هللتن مفتي 
الستمم  فتواض لفتدمم  مستفر مفتى متن فتوق المتم  حيتم ستيره  الموحد  واوالده وسيهته هللهللالده فقمل: )مؤيد من

في المعمم واممفه في هقمب األمم   ولو ان لفعفم لسمنم  والوهقتح إنستمنم  لتألمتا وتظفمتا   وليتن الستيوا مفتى 
  (2) با الحمل اهي  ومسملمح األفممي اني "

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  86ت الدوه الريه  ل ندلسيين والمفمههللح في الم هق، د  مفي احمد ص1)
  85،86ت نرق المصده السمهللق ص2)

و با اهللو الوليد محمد هللن مهللداهلل القهرهللي، الب  يصح المقه  احواله في يتمب نرت  الريتب هللقولته: )وفته  
متن هللنتي مهللتدالمؤمن هللتن مفتي  تم قتمل يتأني واهلل  من الرتنح هللعد مم مال بيهه في قهرهللح واقمم هللمالسيندهيح فوفتم  

هللمهايهلل م قد وصفا إلى االسيندهيح فوفم  من هللني مهللدالمؤمن هللتن مفتي  تم قتمل يتأني واهلل هللمتهايهلل م قتد وصتفا 
إلى االسيندهيح  م سمفه إلى مصه، واقمم هلل م مدو  م قمل فواهلل مممصه واالسيندهيح هللمتهللممتدين،  تم ستمفه إلتى 

وص هللملمورأ  م قمل، ويصفون الى  به الهللالد واليحيون مم انم إال  ههللا منه اليته،  تم دفتل الصعيد وحدر  هللق
 تتت 551التتيمن هآ تتم قتتمل:  تتبه اهض ال يتهي تتم هللنتتو مهللتتدالمؤمن فتويتته إلتتى ال نتتد، حيتت  ادهيتتته منيتتته هلل تتم ستتنح 

  (1)وقيل هللمليمن"
اهاد اهللتو يعرته ان يحمتل النتمق مفتى  وهلل دهر اعممم مملد في نصحه ألهللي يعره المنصوه العهللمسي مندمم

 المورأ: 
قمل اهللو مصعب: سمعا ممليم  يقتول: دففتا مفتى اهللتي يعرته هللملفتداو حتين وقعتا ال تمق هللتمألهض، وقتد نتكل 

ه   م ي هيو، فقمل: اهللو يعره: با هللصهللي ي فا اتده  من  تبا  قتمل: ال، قتمل:  تو واهلل  -من  ممله إلى هللسمر، وا 
نمم يركب من  يهللتد، وحقيق انتا هلليتل فيته، وففيتق هلليتل إيتهام، يقتول مملتد: وقتد يتمن ادنتمني، والصتق  اهللني وا 

هيهللته هللهيهللتي، ففم يكل يستألني حتتى اتتمه المتؤبن هللتملظ ه، فقتمل لتي: انتا امفتم النتمق، فقفتا: ال واهلل يتم اميته 
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اليعهللتح، واحمتتل المتؤمنين، فقتمل: هللفتى ولينتتد تيتتم بلتد، ولتتلن هللقيتا أليتتهللن يتمهللتد هللمتتم  التب ب،  تم امفِّقتته فتي 
النمق مفيه  فقفا: يم اميته المتؤمنين الترعتل، فتلن فتي يتتمهللي حتدي  هستول اهلل )صتفى اهلل مفيته وستفمت وقتول 

 الصحمهللح، وقول التمهللعين، وهايم   و إيممب ا ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  87مفمههللح في الم هق صت الدوه الريه  ل ندلسيين وال1)

  (1)المدينح لم افه  من م، بيه اني ال اهى ان يعفق في اليعهللح
وفي هوايتح: يتم اميته المتؤمنين إنر اصتحمب هستول اهلل )صتفى اهلل مفيته وستفمت ترهقتوا فتي التهللالد، فتأفتى يتلر 

تم يعهفتون إلتى متمال في مصهه هللمم هآه "ففم يكل ُيؤفب من م يمهللها  من يمهلله إلى يومنم  با، فتلن ب هللتا تتولق   م ممق
  (2)يعهفون هاوا بلد يرها ، فأِقهق يل ا ل هللفد مفى ممفي م من العفم، وفب  با العفم لنرسد

لقد يمن مصه اهللي يوسح يعقوب النمصه متن افضتل مصتوه دولتح الموحتدين واليمنتو بلتد ان نعفتق مفتى 
ن يتتتمن الهيتتتل استتتترمب ان يصتتت ف  هللعتتتض االنحهافتتتما العقديتتتح متتتن هللعتتتض األفرتتتم  التتتتي حتتتد ا فتتتي فتهتتتته وا 

وينيته مفتى متن قتدم يتهللته مفتى يتتمب اهلل وستنح هستوله صتفى  (3)الموحدين م ل كمم م العصمح الهللتن تتومها
 اهلل مفيه وسفم  

بيته التب هللي ان اهللتم يوستح يعقتوب المنصتوه ستأل الرقيته اهللتم هلليته هللتن  تمني الييتمني متمقهاا  قتمل: تواليتح 
، وقتمل مم يتبا يقتول الرملتب! حيمتد ان تقتول: قتهاا يتتمب (4)قتمل: فكوهونتي، -يعنتي اهللتن تتومها  -اعممم 

  (5)اهلل، وقهاا من الس نح،  م هللعد بلد قل مم لا
يتتح: دففتتا متتهايش فتتي ايتتمم  ويتتمن ميفستته متتممها  هللملعفمتتم  وا تتل الفيتته والصتتالذ  يقتتول تتتم  التتدين اهللتتن حمور

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيعقوب، ففقد يمنا الدنيم هللسيمدته ميمفح، يقصد تتتتت
  133ت انظه : االممم مملد هللن انق ، مهللدالفني الدقه ص1)
  134ت نرق المصده السمهللق ص2)
 ت 21/316ت انظه: سيه امالم النهللال  )3)
 ت ا  انظه إليه نظهو المفضب 4)
 ت 21/316ت انظه: سيه امالم النهللال  )5)

ه ولعدله ولهللبله وحسن معتقده، فأمبب موهد ، واني  مقصد ، ويمنا ميملسته مكينتح هللحضتوه العفمتم  لرضف
والرضال ، ترت  هللملتالوو  م الحدي ،  م يدمو  و، ويمن يييد حرظ القهآن، ويحرظ الحدي ، ويتتيفم فتي الرقته، 

ممق الفالفح، الُيهى منته اير تهاٌه، وينمظه، وينسهللونه إلى مب ب الظم ه  ويمن فصيحم ، م يهللم ، حسن الصوهو، ت
وال من ميملسه إمهاض، هللك ِّ الك مد والعفمم ، ومفيه ياللح المفود، صنح في العهللمداا، وله "فتمٍو" ، وهللففنتي 
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قدرموا له فيال  فوصف م، وهدره، وقمل: النهيد ان نيون اصحمب الريل ويمن ييمتو الكيتمو ويرهق تم  (1)ان السودان
، وم تهو معفمتون  حيتى لتي هللعتض ُممملته: انته فتهق فتي ميتد هللنرسه، وممل ميتهلل م  ل يتمم، فيه نحو الح صتهللي 

  (2)نيقرم وسهللعين الح  مو
ويمن ي تم هللرالب العفم البين يأتون من اآلفمق وقمل باا مهو: يتم مع ته الموحتدين، انتتم قهللملتل، فمتن نمهللته 

  (3)يل ل م إال انم، فعظموا مند الموحدينال قهلل -يعني رفهللح العفم  -امٌه، فكب إلى قهلليفته، و ؤال  
ويتتتمن ييمتتتو األيتتتتمم فتتتي العتتتمم، فيتتتأمه لفصتتتهللي هللتتتدينمه و تتتوب وهبيتتتح وهممنتتتح وا تتتتم هللملمهضتتتى وهللنتتتى ل تتتم 
ممهستمن وبهق فيه من يميتو األ تيمه، وكفهفته وايتهى فيته الميتمه، وهتتب لته يتل يتوم  ال تين دينتمها  ل دويتح، 

  (4)ويمن يعود المهضى في اليمعح
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت ترفق مفى هللالد بهب افهيقيم وينوب ال ممل االفهيقي سمهللقم  1)
 ت 21/314ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)
 ت 21/315ت المصده السمهللق )4)

  (1)تهلل م وا تم هللملربِّ وال ندسحولم تين لفرالسرح منده ميمنح واحهق ي
  (2)وحمهب الفمه في مفيه وتومرد مفي م فعدما

قمل منه اهللن ي يه: )يمن دينم  حسن السيهو صحي  السهيهو، ويمن ممليي المب ب،  م صتمه ظم هيتم  حكميتم 
من  م ممل إلى مب ب ال مفعي واستقضى في هللعض هللالده من م قضمو، ويمنا مدو مفيه فمق م هو سنح، وي

ي يتتته الي تتتمد هحمتتته اهلل، ويتتتمن يتتتؤم النتتتمق فتتتي الصتتتفواا الفمتتتق، ويتتتمن قهيهللتتتم  إلتتتى المتتتهاو والضتتتعيح هحمتتته 
  (3)اهللت

وقمل منه اهللن العممد: )بييم   يممم  مقدامم  محهللم  لفعفوم ي يه الي تمد ميمتون التقيتح ظتم ه  المتب ب معمديتم  
  (4)نمق مفى الت مبل هللمأل هتليتب الرقه اهللمد من م  يلم  ي يها  هللملحهيق وحمل ال

وههللمتم يتتمن فعتتل اهللتتي يوستتح هللتتن يعقتتوب المنصتتوه فتتي حهقته ليتتتب الرتتهوب انمتتم يتتمن متتن ايتتل مؤلرتتما اهللتتن 
تتتومها والتتتي افتتب ي يتته متتن الموحتتدين هللمتتم في تتم دون ستتوا م، وال استتتهللعد ان ييتتون  تتبا العمتتل متتن قهللتتل اهللتتي 

مها لينته لتم يستتريو ان يرهد تم دون بيه تم حتتى يوسح يعقوب المنصوه انمم يتمن متن ايتل مؤلرتما اهللتن تتو 
  (5)الي يه النمق



 -110- 

احتد المقتههللين إليته ان ي ت د لته  -إن  با السفرمن رفب متن اهللتي العهللتمق احمتد هللتن اهللتها يم هللتن مرتهح المته  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -هللين يد  اهلل مكويل هللأنه اليقول هللملعصمح 

 ت 21/317ت سيه امالم النهللال  )1)
 ت 21/318ت نرق المصده السمهللق )2)
 ت 13/22ت الهللدايح والن ميح الميفد السمهللو اليك  )3)
 ت 4/321ت  بهاا الب ب )4)
 ت ههللمم  با التعفيل الييون صحيحم  5)

يتتمب والستنح واستلصتمل يعني مصمح اهللن تومها ولم ييتح المنصوه هلل با هللل انته حتمول اهيتمب النتمق التى ال
 ونهللب تعمليم اهللن تومها التي توبفا في قفوب هللعض النمق في المفهب واألندلق  

ولقد استفح السفرمن يعقوب هللن يوسح هللمن هللتملفوا فتي تعظتيم اهللتن تتومها وتقديسته، والعمتل هللمتم قتمل هللته، 
  (1)اودمم إليه "ألنه اليهى  يلم  من  با يفه ويمن اليهى هاي م في اهللن تومها  ت

ولعتتل  تتبا ال تتعوه  تتو التتب  دفعتته إلتتى ان يتتؤ ه فتتي الرفهللتتح التتبين يتتمؤا متتن انحتتم  هللتتالد المفتتهب واألنتتدلق 
لرفب العفم في حمضتهو الدولتح مفتى  تيوخ الموحتدين التب  تأصتل حتب اهللتن تتومها ومتم دمتم إليته فتي نروست م 

 تتم فتتمرهلل م قتتملال : "   يتتم مع تته ففمتتم هللففتته حستتد  تتيوخ الموحتتدين ل تتؤال  الرفهللتتح مفتتى ميتتمنت م منتتده وتقهيهللتته ل
القهلليتتل ل تتم إال انتتم فم متتم  -يعنتتي الرفهللتتح  -الموحتتدين انتتتم قهللملتتل فمتتن نمهللتته متتنيم امتته فتتكب إلتتى قهلليفتتته و تتؤال  

ليق ينتسهللون" ليق فكم م وا    (2)نمهلل م امه فأنم مفيؤ م وا 
قويضته هللعتد نصتح قتهن إن الففيرح ال مل  لفموحدين ممل مفى محو الهللمرل من دموو هللن تومها وستعى لت

من انت مه تعمليم هللن تتومها، و تي متدو قصتيهو فتي ممته التدمواا، لتلن ممتحمفته دمتوو هللتن تتومها متن ينتوذ 
في هللعض افيمه م يعفتا اقتهب النتمق من تم يستعون لتقويضت م )إن اهلل اليصتف  ممتل المرستدين  ت )فأمتم الكهللتد 

 …ت فيب ب يرم  وامم مم ينرو النمق فيمي  في األهض
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  575ت انظه: ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود ص1)
  576ت انظه : نرق المصده السمهللق ص2)

إن المنصوه الموحد  لم يعفن صهاحح هللرالن ممدمم إليه هللن تومها، ألن الي يه من النمق هللهللالد المفتهب 
العممح و يوخ الموحتدين، وكممتم  القهللملتل، قتد تعفقتوا هللتدموو اهللتن تتومها، واقتنعتوا هللصتحح متم  األقصى، ال سيمم

قمل هلله او دمم إليه، ففو واي  م المنصوه هللملنقد الصهي  او العمل اليمد لفقضم  مفتى دمتوو اهللتن تتومها لن تأ 
هللتتال  تتد يعفتته ييترتتي متتن بلتتد هد فعتتل فريتته متتن قهللتتل اوللتتد القتتوم قتتد اليستتتريو هده او التصتتد  لتته، و تتبا 
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هللهلليمن موقره من م دون اتفمب ا  فرواا ممفيح ضد م ولين وهللملهبم من قفح ممقتمم هللته المنصتوه متن ي تد، او 
ممل مضمد لدموو اهللن تومها، إال ان ممفه  با يمنا له نتتملو اييمهلليتح وريهللتح، حيت  انته هلل تبا االيتها  يسته 

ى الي يته متن الموحتدين الستيمم المنصترين متن م إلتى بلد السيم  الب  احيرتا هللته دمتوو اهللتن تتومها، ممتم دمت
التمعن في حقيقح دموو اهللتن تتومها ودهاستت م هللموضتوميح وانصتمح، فهللمنتا ل تم حقيقت تم ومتم تحمفته متن ينتوذ 

  (1)في ترييه م ممم دفع م إلى األفب هللملتحفل من تعمليم م  يلم  ف يلم  
 

 ثانيًا: سياسة أبي يوسف يعقوب المنصور في الحروب:
تعتهلله السنواا الفمق م تهو التتي حيم تم اهللتو يوستح يعقتوب المنصتوه،  ملت  الففرتم  الموحتدين، العصته 
التتب هللي لفدولتتح الموحديتتح والتتبهوو التتتي وصتتل إلي تتم الترتتوه السيمستتي فتتي المفتتهب نحتتو التوحيتتد واقممتتح الدولتتح 

 اليهللهى الموحديح  
فمح متهاميتح األرتهاح بكيتهو ال تهوو والمتواهد م تل ولقد يمن بلد العصه الب هللي قصيها ، اليتنمسب مو دولتح ضت

 دولح الموحدين، فمن ففرم  الموحدين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  575ت انظه: ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود ص1)

امتتهت م ح تتود متتن الينتتد القتتو  القتتمده  حيمتتوا هللتتالدا  تضتتم ي ممحيمتته العهللمستتيون فتتي او  قتتوت م، ويمنتتا تحتتا
مفى يسب المعمهد لم تتيسه لفي يه من الدول في التمهيخ االسالمي، فقد يمنا ييوش الموحدين تعو هللح ود 
متتتن اهللنتتتم  القهللملتتتل المفههلليتتتح متتتن المصتتتممدو اوال ،  تتتم متتتن هللقيتتتح الصتتتن مييين والكنتتتمتيين ممتتتن ايتتتتبهللت م الدولتتتح 

اضتتيرا إلتتى  تتؤال  ح تتود متتن العتتهب ال الليتتين التتبين انضتتووا تحتتا لتتوا  الدولتتح الموحديتتح هللقوت تتم و يهللت تتم،  تتم 
  (1)اليهلليهو، ولم يفل األمه من قواا اندلسيح باا قدهو وم مهو

هبتتم  تتبه القتتواا يمنتتا القتتوو العستتيهيح الموحديتتح دالمتتم  مرييتتح، تنقصتت م القيتتمدو الحمكمتتح التتتي تقتتهللض مفتتى 
فتتق فرتتح واحتتدو مهستتومح، ويتتمن اهللتتو يوستتح يعقتتوب المنصتتوه متتن اليتتيش قهللضتتح محيمتتح، وتويتته االممتتمل و 

كممم  الموحدين القاللل البين استرمموا قيمدو ييو  م قيمدو سفيمح حييمح، ويمن الهيل في نرسه يبلد هيتال 
حمكمم  مو وهللم  في  لون االداهو والقيمدو العسيهيح، ويمن  ديد االيممن فمنتقل ايممنه الى هيملته ويستهللا ييتوش 

  (2)موحدين في ايممه قوو ضمههللح يهللهىال
 
  الصراع م: بني غانية المرابطين: -أ

استرمب هللنو بمنيتح ان يقتودوا  توهو فتي المفتهب األوستر ضتد الففيرتح اهللتي يعقتوب يوستح المنصتوه واستترمموا 
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و  ان يحتفوا مدينح هللمييه هللأههللعح آالح من الرواهق المف مين هللسهللب ضعح حمميح الموحدين  نمد ويمن من س
 حظ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  194ت انظه: معملم تمهيخ المفهب واالندلق ص1)
  195ت المصده السمهللق ص2)

دولتتح الموحتتدين ان اهللتفيتتا هللم تتيفح هللنتتي بمنيتتح التتتي لتتم تقتتده م الدولتتح حتتق تقتتديه م واصتتهللحا فتتي الن ميتتح متتن 
   اسهللمب سقور الدولح

يتتمن كيهيتتم هللتتن يحيتتى هللتتن بمنيتته قتتد تتتولى هللعتتض األممتتمل فتتي قهرهللتتح فتتي م تتد الففيرتتح المهاهللرتتي مفتتي هللتتن 
م 1146 تت / 541يوسح هللن تم رين  م تولى افمه اهللن بمنيه حيم يتكه الهللفيتمه و تي اليتكه ال تهقيح منتب متمم 
لق ظتتل هللنتتي بمنيتتح وظتتل يحيم تتم حتتتى ستتقرا دولتتح المتتهاهللرين ومنتتدمم هللستتر الموحتتدين ستتفرمن م مفتتى األنتتد

مت وهللستتتر 1171 تتتت /567اليفضتتتعون لستتتيرهت م وظتتتل متتتدم فضتتتوم م حتتتتى متتتوا محمتتتد هللتتتن متتتهادنش متتتمم 
الموحدون سيرهت م مفى هللفنسيح ومهسيح و مرهللح وهللالد السمحل ال هقي ويمن مفى حيم يكه الهللفيتمه فتي بلتد 

موحتتدين ليتتن افوتتته مكلتتوه الوقتتا محمتتد هللتتن استتحمق هللتتن محمتتد هللتتن بمنيتتح وقتتد يتتمن يهيتتد التتدفول فتتي رممتتح ال
وهفضتتوا بلتتد وولتتوا هللتتدال منتته افتتمه مفتتي هللتتن استتحمق التتب  هللتتمده هللتتلمالن ال تتوهو مفتتى الموحتتدين وفتتمض ضتتد م 

 معهيح رويفح الكمن  
ويهيتتتو اصتتتل هللنتتتي بمنيتتته إلتتتى قهلليفتتتح مستتتوفح الصتتتن مييح ومهفتتتوا هللهللنتتتي بمنيتتته مفتتتى استتتم ام تتتم وام تتتمل  تتتبه 

   التسميما يمنا معهوفح مند المهاهللرين
لقد يمن هللنو بمنيه  ويح ضد الموحدين ويتمنوا متن فيتهو الميم تدين ضتد القتوى الصتفيهلليح وا تت هوا هللتملفكو 
الهللحه  لينوب فهنسم وقرفونيم وسمهوا مفى سنح استالف م فتي العقملتد والتتكام متن و ا تل الستنح والتدمم  لفففيرتح 

الموحتتتدين هللعتتتض الوقتتتا ولمتتتم متتتما الففيرتتتح  العهللمستتتي فتتتي هللفتتتداد واتفتتتمب التتتويت م الستتتودا   تتتعمها  ل تتتم و تتتمدنوا
الموحتتتد  يوستتتح هللتتتن مهللتتتدالمؤمن واضتتترههللا احتتتوال الدولتتتح الموحديتتتح هللعتتتض ال تتتي  استتتتفل هللنتتتو بمنيتتته  تتتبا 
االضرهاب واظ هوا العصيمن وفهيتوا متن سيمستح الم مدنتح واستتولوا مفتى استرول موحتد  ضتفم منتدمم يتمن 

م وتحتملح هللنتو 1185 تت/581يمل م التى المفتهب األوستر متمم في كيمهو اليكه ال هقيح  م فهيوا هللأسمريف م وه 
بمنيتته متتو قهللملتتل هللنتتي ستتفيم وهللنتتي  تتالل ومتتو ينتتود الفتتكو الممفتتويي التتب  يتتمن يقتتوده قهاقتتوش التقتتوى وامفنتتوا 
 وال  م لفدولح العهللمسيح وهفو  عمه م واصهلل  المفهب االوسر واالدنى تمهللو وفمضو ألتهللمب الفالفح العهللمسيح  

متل قتمم هللتته المنصتوه يعقتوب هللتتن يوستح  تو ال تتهوب لفقضتم  مفتى هللنتتي بمنيته، فأهستل العيتتون ويتمن اول م
واألمتتوان إلتتى المفتتهب األوستتر وافهيقيتتم وحتتمول ترييتتد التحتتملح ال ال تتي هللتتين هللنتتي بمنيتته والقهللملتتل العههلليتتح اتهللتتمب 
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تتفو تتتم الييتتتوش  قهاقتتتوش ووامتتتد كممتتتم  القهللملتتتل واميتتتمن الهللفتتتدان هللتتتملعرو واالحستتتمن و تتتهب فتتتي اهستتتمل الييتتتوش
وانيستتها هللعتتض ييتتوش الموحتتدين واهترعتتا معنويتتما هللنتتي بمنيتته امتتمم الموحتتدين إال ان الستتفرمن يعقتتوب هللتتن 
يوسح استمه في اهسمل الحمالا وفقد األلوح من ينوده ومن فيهو هيمله، وانرق الماليين من األمتوال ويتمن 

مفي م الدالهو يرهون إلى الصحها   تم ال يفهلل توا ان هللنو بمنيه وحفرمل م قد اتفبوا الصحها  مفيأ م فيفمم تضيق 
يعودوا من يديد واستمها  به المعمهد سنواا رويفح وليتن فتي الن ميتح استترمب اهللويوستح يعقتوب هللتن يوستح 

م ويعتل 1168 تت/582ان يسحق  به ال وهو العنيرح ويقهللض مفى كمممل م وقمد العمفيما العستيهيح هللنرسته متمم 
يمدته واسترمب هللرضل حكمته  تيممته ان ينتصته مفتى ال تواه وفته مفتي هللتن بمنيتح التى من مدينح تونق مقها لق

 تتتت وانضتتتم إلتتتى ييتتتوش الموحتتتدين ي يتتته متتتن األمتتتهاب واألتتتتهاد  584الصتتتحها  وظتتتل هلل تتتم إلتتتى ان متتتما متتتمم 
واستتترمب يعقتتوب هللتتتن يوستتح ان يوحتتد هللتتتالد المفتتهب يف تتم بههلل تتتم و تتهق م إلتتى المحتتتير األرفستتي بههللتتم   لقتتتد 

يعقتتوب هللتتن يوستتح التتد م  والميتته والحنيتتح والسيمستتح والمتتمل ضتتد فصتتومه وقهللتتل هيومتته إلتتى المفتتهب استتتعمل 
األقصى هتب اموه القهللملل ونظم اموه الوالو ، وا تم هللتلداهو االمتوال ، ونقتل معته ي يته متن القهللملتل العههلليتح إلتى 

 هو   المفهب األقصى ، ليستفدم م في الي مد ضد النصمهى ويأمن من  وهات م المستم
لقتد استتترمب اهللتتو يعقتتوب يوستتح المنصتوه ان يتتؤمن فتتر ظ تتهه ويوحتتد اليهلل تح الداففيتتح وامتتمد تنظتتيم الهلليتتا 
المفههللي الموحد  من الدافل ، وامتن فرته القهللملتل العههلليتح ووظتح رمقمت تم فتي حههللته فتي األنتدلق ، لقتد يتمن 

صتمهه مفتى النصتمهى فتي األنتدلق فتي  با العمل الحمسم القو  في توحيتد اليهلل تح الداففيتح ستهللهللم متن استهللمب انت
معهيح األهاد اليهلليهو   لقد يمنا ا داح اهللي يوسح يعقتوب المنصتوه واضتحح المعتملم فتي حهيتته ولتبلد اهيتأ 
ي تتمد النصتتمهى فتتي األنتتدلق إلتتى حتتين اعنت تتم  متتن م تتميل هللنتتي بمنيتتح وحفرتتمل م و تتبا يتتدل مفتتى ممتتق ترييتتهه 

   (1)اعستهاتييي وهللعد نظهه العسيه 
نتتم ونحتتن نتتدهق التتتمهيخ امتتمم دهق مظتتيم وم تتم فتتي حيمتنتتم المعمصتتهو اال و تتو إبا اهدنتتم هللملرعتتل استتتهداد إن

األندلق فلن بلد األمه العظيم و با ال دح الستممي اليميتل يستهللقه ممتل يتمد ومتواصتل متن ايتل توحيتد هللتالد 
 تتمد المقتتدق نحتتو اهاضتتينم المفتتهب مفتتى اصتتول متتن و ا تتل الستتنح واليمممتتح وهللعتتد بلتتد تهللتتدا حهيتتح التتدموو والي

 المرقودو ومكنم المن ود   
كالح الهللتدب هللملحيتح  إن تحهيه الهلليا المقدق مم تم بلد الرت  الميمون إال هللعد توحيد العهاق ومصه وال مم وا 
 والهلله من وقفو دولح الهافضح هللملسيح والسنمن مو التده  المدهوق وال مح العمليح في تحقيق األ داح السمميح   

 
 جهاده في األندلس : ب ــ



 -114- 

 تتتهللعد است  مد السفرمن الموحد  اهللي يعقوب يوسح هللن مهللدالمؤمن في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  227الى  31/224ت انظه: موسومح المفهب العههللي 1)

  ت  داا الحهب هللضعح اموام لسهللهللين م مين :  580األندلق 
مل الموحتتدين هلل تتوهاا قممتتا فتتي افهيقيتتح ، ومتتهض اهللتتي يوستتح المنصتتوه فتتي متتهايش ، فقتتد يتتمن إن تتف -1

 يهبب في تولي امه الي مد هللنرسه   
الفالح الب  وقو هللين مفود األسهللمن في تفد الرتهو ، فحهص المفد الرونسو مفى مدم إ تمهو المستفمين  -2

يونكالوت وتعيين "ممهتن د  هللسيهيم" مرهانتم لرفيرفتح ضده فيفهي م هللملسيه إلى بكوه ولين هللعد وفمو المرهان )
،  تتهب األفيتته فتتي كهب الحقتتد والتتهللفض وتتتمييو صتتدوه النصتتمهى األستتهللمن ضتتد المستتفمين وممتتل مفتتى إمتتداد 
حمفح يهلليهو في األندلق مو التنسيق مو القوو السيمسيح والعسيهيح والنصهانيح الحميمح وهللملرعتل تتم لفنصتمهى متم 

مرتتهان الحمقتتد حمفتتح دمتتها يتتل  تتي  فتتي رهيق تتم هللملنتتمه والستتيح ، و تتهما تفتتد الحمفتتح فررتتوه وقتتمد بلتتد ال
الحمقدو في تدميه متدن وقتهى المستفمين القهيهللتح متن م ، فمنتسترا الفتالا واليتهوم ، وقرعتا ا تيمه الكيتتون ، 

ه متتتن م، وفههللتتا الضتتيمب والقتتهى، وستتيقا المم تتيح ، وُستتهللي المستتتفمون الُعتتكل هيتتمال ونستتم  ، وقتتتل قستتٌم يهلليتت
  (1)وكحرا قوى من فهسمن النصمهى إلى اقصى ينوب األندلق ، و م يتمهللعون العهلل  والتفهيب

وظ تته بتتهوه الرونستتو ال تتممن مفتتد ق تتتمله وامتتتكاكه هللملنصتتهانيح ولتتم يقتنتتو هللملفنتتملم العظيمتتح التتتي هيتتو هلل تتم 
رونسو السمدق إلى يوسح هللن المرهان ممهتن إلى رفيرفح ، فيتب إلى سفرمن الموحدين فرمهللم ي مهلله يتمب ال
 تم رين يدموه إلى القتمل   و با  و نص الفرمب يمم وهد في وفيما األميمن: 

 تتتتتت"هللمسمد الف م فمره السمواا واألهض ، وصفى اهلل مفى السيد المسي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/81ح ا يمخ )ت انظه: تمهيخ االندلق ليوس1)

هوذ اهلل ويفمتتته الهستتول الرصتتي    امتتم هللعتتد    فلنتته ال يفرتتى مفتتى ب  ب تتن  مقتتب وال ب  مقتتل الكب ، انتتد 
اميتته المفتتح الحنيريتتح ، يمتتم انتتي اميتته المفتتح النصتتهانيح ، وقتتد مفمتتا اآلن متتم مفيتته هؤستتم  ا تتل األنتتدلق متتن 

فالد تتتم إلتتتى الها حتتتح ، وانتتتم استتتوم م هللحيتتتم الق تتته ويتتتال  التتتديمه، واستتتهللي التفتتتمبل والتوايتتتل وا  متتتمل الهميتتتح ، وا 
البهاه  ، وام تل هللملهيتمل ، وال متبه لتد فتي التففتح متن نصته م إبا امينتتد يتد القتدهو ، وانتتم تكممتون ان اهلل 
تعتتملى فتتهض مفتتييم قتتتمل م تتهو منتتم هللواحتتد متتنيم ، فتتمآلن فرتتح اهلل متتنيم ومفتتم ان فتتييم ضتتعرم ، ونحتتن اآلن 

هللواحتتد منتتم ، ال تستتتريعون دفممتتم وال تمفيتتون امتنممتتم ، وقتتد حيتتي لتتي منتتد انتتد افتتبا فتتي  نقمتتتل م تتهو متتنيم
االحترتتمل ، وا تتهفا متتل ههللتتوو القتتتمل ، وتممرتتل نرستتد مممتتم هللعتتد متتمم ، تقتتدم هيتتال وتتتؤفه افتتهى ، فتتال اده  

ال لعفتح ال يستو  ايمن الييش اهللرأ هللد ام التيبيب هللمم ومد ههللد    م قيل لي إند ال تيد إلى يتواك الهللحته ستهللي
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لتتد التتتقحم مع تتم ، و تتم انتتم اقتتول لتتد متتم فيتته الهاحتتح لتتد وامتتتبه لتتد ومنتتد ، مفتتى ان ترتتي هللتتملع ود والموا يتتق 
واالستتتتي مه متتتن اله تتتمن ، وتهستتتل إلتتتي يمفتتتح متتتن مهلليتتتدد هللملمهايتتتب وال تتتواتي والرهالتتتد والمستتترحما ، وايتتتوك 

لد ففنيمح يهلليهو يفهللا إليد ، و ديح مظيمح م فتا  هللحمفتي إليد ، واقمتفد في امك األممين لديد ، فلن يمنا
ن يمنا لي يمنا يد  العفيم مفيد ، واستتحقيا إمتمهو المفتتين والحيتم مفتى الهللتهين ، واهلل تعتملى  هللين يديد ، وا 

    (1)يوفق لفسعمدو، ويس ل اعهادو ، ال هب بيهه وال فيه إال فيهه إن  م  اهلل تعملى"
 اهللي يوسح المنصوه مكرقه ويتب مفى ظ ه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتففمم وصل يتمهلله إلى األميه 

 ت 7/6ت وفيما األميمن )1)

)ستوهو النمتل  إهيو إلي م ففنأتين م هللينود ال قهللل ل م هلل م ، ولنفهين م من م ابلتح و تم صتمبهون قرعح منه: 
 تهى ال مم تسمو   ت   اليواب مم 371، اآليح 

 وال ُيتاب  إال الم هفيح منده 
                   (1)وال ُهُسل إال الفميق العهمهم   

لقتتد ا تتتد بضتتب اهللتتي يعقتتوب المنصتتوه مفتتى الرونستتو ال تتممن وبرهستتته ، وافبتتته بيتتهو اعستتالم ، فهللتتمده 
 يتتته بيتتتهت م ، وضتتتو النتتتمق هللملتأ تتتب لفي تتتمد فتتتي األنتتتدلق ، وامتتته ان يتتتداب الفرتتتمب فتتتي ينتتتود الموحتتتدين لي

وصمحوا هلل عمهاا الي تمد ، وامته الستفرمن الموحتد  هللتلفها  افتهاق القهللتح الحمتها  وستيره اليهلليته إيتبانم هللملتدموو 
لتتى بيه تتم متتن امينتتح  العممتتح إلتتى الي تتمد ، وامتته الينتتد التتبين ايتمعتتوا متتن يتتل صتتوب هللملستتيه إلتتى ستتهللتح ، وا 

 العهللوه إلى األندلق   
د في يميو انحم  المفهب ، من مدينح سال مفى المحير األرفسي ، حتى هللهقح  هقم ودوقا صيحما الي م

مفتتى حتتتدود مصتته ، ضتتتد النصتتمهى التتتبين بتتدوا فرتتتها مفتتى اعستتتالم   فتتي الوقتتتا نرستته التتتب  يمنتتا افهللتتتمه 
انتصمه صتالذ التدين مفتى الصتفيهلليين فتي حرتين واستتعمدو مدينتح القتدق متن ايتد  الصتفيهللين قتد وصتفا إلتى 

لمفمههللتتح واحيتتا قفتتوهلل م ور تتها نروستت م وتعفقتتوا هللمل تت مدو فتتي ستتهلليل اهلل هللتتل نيتتد ان هللعتتض المفمههللتتح مستتممو ا
 فضل الب مب إلى ال مم واالنصوا  تحا لوا  النمصه صالذ الدين األيوهللي   

لقد استيمب الهيمل وال يوخ وال هللمب وسيمن الصحمه  والمدن والقهى وال ضمب وال واري واليهللمل فتي انحتم  
هب اليهلليه إلى نتدا  الي تمد وانضتموا إلتى الويتح الي تمد فتي استهللمنيح ، وهللتدا الفرته التدا م ينتبه الفتهب فتي المف

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 7/7ت وفيما األميمن )1)

 الوقا الب  حمول النصمهى فيه ان يهفعوا الصفيب في الم هق   
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هيتتب  20ستيه اهللتتو يوستح المنصتتوه يميتو قواتتته إلتى األنتتدلق ، مهللته إلتتى اليكيتهو الفضتتها  فتي  وهللعتد ان
 تت ، ولتم يستتهذ هلل تم إلتى قفتيال ،  تم هللتمده هللملستيه إلتى ق تتملح ف تيح متن نرتمب المتؤن ، وليتي ييستب  591سنح 

 حممسح ينده وظمأ م لفي مد وحهلل م ليست  مد   
لتتتى افتتتتهاق قفتتتب استتتهللمنيح وافتتتتتمذ رفيرفتتتح ، ومتتتتى ظرتتته هللهللفيتتتته ويمنتتا فرتتتح كمتتتيم الموحتتتدين تهمتتتي اوال إ

استتترمب ان يحتتمهب الممملتتد األفتتهى هللستتهمح وستت ولح ، ولينتته لمتتم مفتتم هللتتأن مفتتد ق تتتملح قتتد ح تتد قتتواا  تتممل 
قفعح ههللمذ ، مفى مقههللتح متن قفعتح األهاد ، اتيته هلليي ته إلتى بلتد الميتمن   ولمتم وصتل إلتى قيتد مستيهو يتومين 

م ، ومقتد ميفستم 1195 تت/591ى ، ضهب معسيهه في يوم الفميق ال مل  من  تعهللمن ستنح من ييش النصمه 
  (1)من القمدو واأل يمخ لفهللح  في الفرر التي ييب اتهللمم م لفوض المعهيح

 
 ثالثا: معركة األَرْك:

نه ، )األهدت: حصن مفى هللعد م هين ييفومتها إلى ال ممل الفههللي من قفعح ههللمذ، مفى احد فهوب ن ه واد  آ
و ي نقرح الحدود هللين ق تملح واألندلق في حينه   تي ك الرونستو ال تممن مفتد ق تتملح لفقتم  اليتيش اعستالمي 

واستتتترك يتتتل مفتتتود استتتهللمنيم المستتتيحيح  (2)منتتتب ستتتمو هللعهللتتتوه الموحتتتدين ورفتتتب العتتتون متتتن مفيتتتي ليتتتون وونهللتتتمهو
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواستصهخ الهللمهللم في هومم وقدما إليه ييوش من فهنسم تتتتتتتتتتتتتتت

   53،54ت انظه: األهد ،  وقي اهللوففيل ص1)
  54ت المصده السمهللق ص2)

والممنيتتم و ولنتتدا وبيه تتم متتن التتديمه األوههلليتتح ووافتتته ينتتود اوههلليتتح يهلليتتهو يقود تتم فهستتمن بو فهللتتهو مستتيهيح رويفتتح 
مستفمين حتتى لقتد قتدها القتواا األوههلليتح التتي احت تدا فتي مواي تح وتيههللح مم هو وممتمكو في الحتهوب ضتد ال

  وتحهيتا تفتد القتواا (1)التح ينتد ت تكيتد متن  تال  اضتعمح القتواا اعستالميح 150القواا اعستالميح هللتت )
ونكلا في األهد ، ونكل اهللو يوسح يعقوب المنصوه مفى مقههللح من المعسيه الق تملي ، ومتهرا متدو ايتمم لتم 

                                                        (2) تهللمديقو في م إ
 

 خطة الموحدين :
إيتمو الميفق الحههللي اعست مه  لفموحدين هللهلمسح كميم م اهللو يوسح يعقوب المنصتوه وتنمق توا فتي الفرتح 

لق ، ورفتتب ها  التتتي ييتتب اتهللمم تتم فتتي المعهيتتح ، واستتتمو التتكميم لتتها  اليميتتو ،  تتم الترتتا إلتتى كممتتم  األنتتد
اهللي مهللتداهلل هللتن صتنمديد ، لقتد يتمن متن امقف تم وافهللته م هللميملتد الحتهوب ، ويتمن اهللتو يوستح المنصتوه يرضتل 
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آها  األندلستتتيين فتتتي معهفتتتح افضتتتل الفرتتتر لمحمههللتتتح النصتتتمهى ، إب ان تتتم يفوضتتتون الحتتتهب متتتو ييتتتهان م هللتتتال 
 ن ها  اهللن صنمديد انته ييتب ان توضت انقرمب ، ف م لبلد امهح النمق هللرهق النصمهى وميملد م ، ويمن م

فرتتح موحتتدو لتستتييه دفتتح الحتتهب ، إب يتتمن  تتبا التوحيتتد والنظتتمم والتنستتيق التتتمم يتتنقص الموحتتدين فتتي حتتهوهلل م 
الستتمهللقح ، وال ستتيمم فتتي معهيتتح  تتنتهين ، وانتته ييتتب ان يفتتتمه اميتته الموحتتدين قملتتدا مممتتم لفيتتيش يفتته ، فوقتتو 

اهللتتتتي يحتتتتي هللتتتتن اهللتتتتي حرتتتتص ، التتتتب  امتتتتتمك هللملررنتتتتح وصتتتترم  التتتتب ن افتيتتتتمه المنصتتتتوه مفتتتتى يهلليتتتته وكهالتتتته 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  231ت انظه: موسومح المفهب العههللي ص1)
  55ت انظه: معهيح األهد ص2)

 وال يممح في ي يه من الحهوب والوقملو   
سيين كمممل م ، و و مم لم يتهللو دالمم ، فيمن يتهتب مفى بلد اضرهاب ويبلد ييب ان يتولى قيمدو األندل

الصتروح ا نتتم  المواقتتو ، ويمنتا حممستتح األندلستتيين ت تتهللر حينمتم يتتتولى األيمنتتب قيتتمدت م ، مفتى انتته متتو بلتتد 
يتتمنوا يؤلرتتون قستتمم مستتتقال متتن اليتتيش ينضتتو  تحتتا لتتوا  القملتتد العتتمم اهللتتي يحتتي هللتتن اهللتتي حرتتص، ولمتتم يتتمن 

لستتتيون والموحتتتدون او الينتتتد المفمههللتتتح النظتتتمميون يؤلرتتتون قتتتوو اليتتتيش الهليستتتيح ، فقتتتد نصتتت  مهللتتتداهلل هللتتتن األند
صنمديد هللمن يتولى  ؤال  لقم  العدو ومواي ح  يومه األول ، وامم هللقيتح اليتيش و تي المؤلرتح متن قهللملتل الهللههللته 

يتتتتب ان تيتتتتون قتتتتوو احتيمريتتتتح ، ومعظم تتتتم بيتتتته النظتتتتمميين ، ويم تتتتهو يهلليتتتتهو متتتتن المحتتتتمههللين والميم تتتتدين في
لفموحتتتدين األندلستتتيين ، تقتتتوم هللتتتملعون واعمتتتداد   امتتتم اهللتتتو يوستتتح المنصتتتوه فيستتتتريو هللحهستتته ان يتتتهي  يرتتتح 
الموقعح يف م ، وييب ان يهاهللر هللقوته وها  التتالل مفتى مستمفح قهيهللتح ،  تم يتنقض فيتأو هللينتوده المتتو هللين مفتى 

م النصتته الميستتوب ، يتتل  تتبه اآلها  اهللتتدا م التتكميم األندلستتي ، األمتتدا  المتهللعتتين ، ويهللتتمده هللحضتتوهه إلتتى تتتدمي
                                                          (1)واميب اهللو يوسح المنصوه هلل م ، فوافق مفي م ، وامه هللتنريب م

يتدل مفتى   تت و تبا 479قفا: و به الفرتح  تهللي ح هللفرتح المتهاهللرين التتي وضتعو م فتي معهيتح الكالرقتح متمم 
 ا تممم اهللي مهللداهلل اهللن صنمديد هللملدهاسح التمهيفيح الواميح   

وفتتي تفتتد األ نتتم  يتتمن الرونستتو يستتتعد لم ميمتتح المستتفمين ونتييتتح ل متتداد الضتتفمح التتتي فتتي حوكتتته هاى ان 
 تتتتتتتتتتتتتتتيتهد اسمليب األسهللمن القديمح في الحهب ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  56ت انظه : معهيح األهد ص1)
و تتتي تقضتتتي هللتينتتتب اع تتتتهللمد فتتتي المواقتتتو واعمتنتتتمب فتتتي القتتتالب ، حتتتتى تتتتهبم قتتتوى المستتتفمين اليتتتهاهو مفتتتى 

و تو ستيد يتيش  -اعنسحمب ، إمم لنرمد المؤن ، او لتر تي األمتهاض، او لحفتول ال تتم  ، وليتن الرونستو هاى 
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لعمه ان ينسحب اممم العدو ، فصوصم وقد يمن يؤمتل ان يستتريو هللقيمدتته ان انه من ا -ضفم حسن األ هللح 
                                      (1)يحهك نصها هللم ها مفى ييش الموحدين

يمنتتا موقعتتح األهد الرمصتتفح الحمستتمح   وفتتي صتتهللمذ  تتبا  1195تمتتوك )يوليتتحت  8 تتت/591 تتعهللمن  9وفتتي 
منصتتوه هللتتين ستتمله الينتتد ، ليتتي يتتبيي حممستتت م لفقتتتمل ، فهللتته حفتتم هآه فتتي اليتتوم ، اباب اهللتتو يوستتح يعقتتوب ال

الفيفح السمهللقح ، مرمده انه هاى في نومه فمهسم هلل ي الرفعح ، مفى فهق اهلليض يفته  متن هللتمب فتت  فتي الستمم  
نته يتم   يهلل تهه ، وهلليده هايح فضها  ، وقد انت ها في اآلفمق ، يقوله لته : إنته متن مالليتح الستمم  الستمهللعح ، وا 

 هللملنصه هللحول اهلل   
ونظتتم اهللتتو يوستتح يعقتتوب المنصتتوه يي تته ، التتب  قدهتتته الهوايتتما األوههلليتتح الينستتيح هللستتتمملح التتح مقمتتتل و تتبا 

او القتتتواا  -، فمحتتتتل الموحتتتدون (2)هللتتتملرهللو مهللتتتملغ فيتتته ، فقتتتد يتتتمن فتتتي األبفتتتب يستتتمو  متتتدد يتتتيش النصتتتمهى
العتتهب او احرتتمد فتتمتحي المفتتهب المستتفمين ، ومع تتم كنمتتته القفتتب ، واحتتتل الينتتمذ األيستته الينتتد  -النظمميتتح 

وهللعض القهللملل األفهى تحا الويت م الفمصح ، واحتل الينمذ األيمتن قتوى األنتدلق هللقيتمدو مهللتداهلل هللتن صتنمديد 
  وتولى اهللو يوسح المنصوه قيمدو القوو االحتيمريح ميونح من صروو اليند والحهق المفيي ، وهفعا صروح 

 تتعظم م ميون من الينود الفريرح ، وال سيمم حمفح النهللمل ، تحا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالمترومين وم
  57ت انظه: معهيح األهد ص1)
  58ت المصده السمهللق ص2)

ضتترهمون  تتوقم إلتتى امالم تتم الفضتتها  ، و تتو لتتون الموحتتدين ، إلتتى المقدمتتح ، لترتتتت  القتتتمل ، و تتم يميعتتم ي
  وحين يمل الح د قمل القملد العتمم لفينتد إن المنصتوه اميته المتؤمنين  (1)الروك هللمل  مدو في سهلليل اهلل تعملى

وتفتتتمفهوا فيمتتتم هلليتتتنيم ، وريهللتتتوا نروستتتيم واففصتتتوا هلل  -فتتتلن  تتتبا موضتتتو الفرتتتهان  -يقتتتول ليتتتم : "ابرتتتهوا لتتته 
                                                             (2)نيمتيم"

فهلليتتتى النتتتمق وامظمتتتوا متتتم ستتتمعوه متتتن اميتتته م المتتتؤمن المففتتتص ، ومتتتم يتتتهى متتتن حستتتن معتتتممفت م ومدلتتته 
  (3)هللين م

وقمم وفرب وحهض مفى الي مد وهللين فضفه وميمنته وقدهه ، وافب النمق مواقع م وقتد تنتوها هللصتمله م ، 
قدام موففصا هلل ضممله م وسهاله م ، وقويا انرس م و    (4)مكالم م ، وتضممرا نيدت م وا 

ونظم مفد ق تملح في تفد األ نم  ينده المتو هللح إلى القتمل ، ويمنا قفعح األه د تحمي موقعته متن يمنتب ، 
وتحميتته متتتن اليمنتتتب اآلفتتته هللعتتتض التتتتالل ، وال يميتتتن الوصتتول إليتتته إال هللواستتترح رتتتهق ضتتتيرقح ومتتتهو ، ويتتتمن 

  (5)، ويمنا  به ميكو له في هللد  القتمل الييش الق تملي يحتل موقعم ممليم
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ولمم تقدما صروح المسفمين الم ميمح إلى سر  التل الب  يحتفه مفد ق تملح ، واندفعا إليه هللحمول اقتحممه 
مفى ا ه يفمما قملد م المفت هللح ، انقتض ك تم  ستهللعح او  ممنيتح اآلح متن الرهستمن الق تتمليين الم قفتين هللملتدهوب 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمفى تتتتتتتتتتتتتت
  58ت انظه: معهيح األهد ص1)
 ت 6/240ت صالذ األمح في مفو ال مح، د  سيد العضمني )2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)
  486ت انظه: تمهيخ األندلق لعهللدالهحمن الحيي ص4)
  59ت انظه: معهيح األهد ص5)

  (1)المندفو من ملٍ  المسفمين يملسيل اليمهح
وفي الهلليمن المفهب فتي معتهض الحتدي  متن الق تتمليين، لمتم هاوا اليتيش االستالمي فتي ست ل األهد، و تم فتي 
المهترتتو الم تتتهح مفيتتته: "ف هللرتتتوا متتتن مهايتتتك م يملفيتتتل التتتدامق والهللحتتته الكافتتته، استتتهاهللم تتفو تتتم استتتهاٌب، وافوايتتتم 

مفى وقو العييو، فتدفعوا حتتى انت توا إلتى األمتالم، فتوقرتا  تعقهلل م افوا ، ليق إال الص يل والضييو والحديد
يمليهللمل الهاسيما، فمملوا مفى الميسهو فتكحكذ قوم من المرومح وافالر من السوقح واألحهيتح، فصتعد بهللمه تم 
الى اليو، فقمل "اهللو يوسح، المنصوه لفمصته ومن رمح هلله: يددوا نيمتيم واحضهوا قفتوهلليم  تم تحتهد وحتده 

ه مفى حمل م، وسمه منرهدا  من فمصته مقدمم هلل  ممته ونيدته، ومه مفى الصروح والقهللملل، والقى وتهد سمقت
لقتد هد المستفمون  (2)الي م هللنرسه يالمم  وييكا  في ال يوم مفى مدو م والنروب إليه، ومتمد التى موضتعه وستمقته"

 تتبا ال يتتوم ال تتهق، ولمتتم متتككا   يمتتما الق تتتمليين متتهتين، وليتتن العتتهب والهللههللتته استتتنربوا يميتتو قتتوا م لتتهد
صتروح النصتتمهى هللقتوى يديتتدو،  يمتوا لفمتتهو ال منيتح، وضتتممروا ي تود م واقتحمتتوا صتروح المستتفمين وفهقو تتم، 
وقتفوا قسمم من م، واضره الهللتمقون إلتى التق قته والتهايتو، وايتهم اهلل اآلح متن المستفمين هللمل ت مدو، متن م القملتد 

  سقر  ت يد و تو يقمتتل هللمنت تى ال تيممح والهيولتح والعتكو والهللستملح، وظتن العمم اهللو يحيى هللن اهللي حرص، الب
النصمهى ان م احهكوا النصه هللعد ان حرموا قفب ييش الموحدين، ولين الينمذ األيمن لفمسفمين هللقيمدو القملتد 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاألندلسي اهللي مهللداهلل هللن صنمديد انقض مفى النصمهى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  59ت انظه: معهيح األهد ص1)
  194/195ت انظه: الهلليمن المفهب ص2)

انقضمض األسد مفى فهيستته واصتمهللوا قفتب يي ته الق تتملي إصتمهللح دامفتح ويتمن مفتد ق تتملح يقتود قفتب يي ته 
ها المعهيح و ي حمميح هللنرسه ويحير هلله م هو آالح فمهق، من م فهسمن الداويح وفهسمن قفعح ههللمذ، لقد استم

التتوريق ستتممما متتمليتتح واستتتهللدل المستتفمون التتنقص فتتي العتتدد، هللمالقتتدام وال تتيممح، حتتتى انتته لمتتم كحتتح كمتتيم 
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الموحدين في حهسه وقواته االحتيمريح، وهد تقدم الرهسمن الق تمليين واضره م إلى الرهاه فتي بيته انتظتمم، لتم 
فتتي القفتتب، بلتتد ألن تتم اقستتموا يميعتتم  هللتتأن يموتتتوا وال يتق قتتهوا،  يفتتمده الرونستتو وفهستتمنه م تتهو اآلالح ميتتمن م

فمستتتمها المعهيتتح مفتتى اضتترهام م المتتهوب، والرهيقتتمن يقتتتتالن تحتتا ستتحب ي يرتتح متتن الفهللتتمه، واهيتتم  الميتتمن 
تتتتتدوى هللوقتتتتو حتتتتوافه الفيتتتتل، وقتتتتهب الرهللتتتتول، واصتتتتواا األهللتتتتواق، وصفصتتتتفح الستتتتالذ، وصتتتتيمذ الينتتتتد، وانتتتتين 

  (1)اليهحى
الموحدون هللملنصه حينمم انحصها المقمومتح فتي ففتوال متن النصتمهى الترتا حتول مفتد ق تتملح  و يتم  وايقن

اميتته الموحتتدين فتتي مقدمتتح يي تته ليتتي يي تتك مفتتى  تتبه الهللقيتتح، او يفيل تتم إلتتى الرتتهاه، فنرتتب التتى قفتتب الرهستتمن 
اهلل، البملب إال اهلل"  ولم ي أ  النصمهى، والعفم األهلليض يفرق امممه منقو م  مفيه: "ال إله إال اهلل محمد هسول

الرونسو هللملهبم من ا تداد ضفر المستفمين مفيته متن يتل صتوب، ومواي تته لفرته ال تالد والستحق المحقتق، 
ان ينقتتتب نرستتته هللتتتملرهاه، وان يتحمتتتل متتتمه ال كيمتتتح، وتستتتمقر معظتتتم الرهستتتمن النصتتتمهى حتتتول مفي تتتم مففصتتتين 

و وان تقتتتتمد المفتتتتد هللعيتتتدا  متتتتن الميتتتدان، وان تنقتتتتب هللتتتتبلد لع تتتد م، وليتتتتن هللقيتتتح قفيفتتتتح متتتن م استتتتترمما ان تنيتتتت
  (2)حيمته

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/86ت انظه: تمهيخ االندلق أل هللمخ )1)
  61ت انظه: األهد ص2)

تتمل  ال تون التح قتيتل، هلليتن م ك تهو لقد انت ى يوم األهد هلل كيمح النصمهى مفتى نحتو متهوب، وستقر متن م فتي الق
الرهوسيح األسهللمنيح، وبنم المسفمون معسيه األستهللمن هلليميتو ممفيته متن المتتمب والمتمل، واقتحمتوا مقتب الموقعتح 

  (1)حصن األهد، وقفعح ههللمذ المنيعتين
وستتهممن متتم اهترتتو نيتتم الموحتتدين الحههللتتي فتتي يتتل ميتتمن هللعتتد انتصتتمه م فتتي موقعتتح األهد، وامتته يوستتتح 

نصتتوه هللمبامتتح النهللتتأ متتن منتتمهلله المستتميد فتتي يميتتو ممفيتتته ال مستتعح، وفصتتص فمتتق الفنتتملم هللعتتد ان وكب الم
، يمتتم هللنتتى (2)هللمقي تتم مفتتى الينتتد لهللنتتم  مستتيد ضتتفم فتتي ا تتهلليفيح، ا تتت ها منمهتتته هللمهترمم تتم الهللتتملغ متتملتي متتته

 حصنم يهلليها  في مهايش لتففيد بيهى الموقعح  
األستتهى هللمعحستتمن ومتتنح م الحهيتتح دون افتتتدا  ويتتمن متتدد م م تتهين ومممتتل اهللتتو يوستتح يعقتتوب المنصتتوه 

الرم وقد سم  وقو  با اليتود لتدى الموحتدين وامتهللتهوه فرتأ  ليتون بلتد العتدد ال ملتل ستييون قتوو مستيهيح يهلليتهو 
  (3)ست د اكه ممفيح ق تملح فيمم هللعد وستسعى لالنتقمم من المسفمين

 تت/ 592صح ان كام مفد ق تملح وترهق النصمهى، فقمم في اوالل سنح لقد هاى اهللو يوسح المنصوه ان ينت ك فه 



 -121- 

هللفتتتكوو يديتتتدو فتتتي قفتتتب األهاضتتتي النصتتتهانيح وافتتتتهق واليتتتح "استتتتهامم دوهو" ومهللتتته الن تتته اليهلليتتته "التتتواد   1196
اليهلليته" فتي اتيتمه ن ته التميتح، وهللعتد ان فتت  متدو حصتون وقتالب، ظ ته امتمم اهللتواب رفيرفتح ممصتمح ق تتملح، 

 الرونسو مو يي ه الصفيه هللعمصمته ولم ييهؤ ان تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فممتنو
  145ت انظه: هوض القهرمق ص1)
  63ت انظه: معهيح األهد ص2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

، ولقفتتتح متتتدد م، وحمصتتته اهللتتتو يحتتتمهب المستتتفمين فتتتي ميتتتدان مي تتتوح نظتتتها ل هللتتتور معنويتتتما ينتتتده هللعتتتد األهد
يوسح المنصوه رفيرفح م هو ايمم محموال اقتحمم اسواه م المنيعتح، لينته لتم يتني ، فعتمد منستحهللم  ينوهللتم  هللستهللب 
نقص التموين، هللعد ان انتسرا الكهوب هلليد الق تمليين قهلليل األهد، فتدب المتهض فتي صتروح الموحتدين، وي ته 

لى االنسحمب هللعد ان وصل إلتى مقههللتح متن ضترمح دويتهو، التب  الموا هللين م، فمضره اهللو يوسح المنصوه ا
لم يقتهب من ضرمفه منب مدو رويفح ا  ييش اسالمي، ويمنا حمفت م  به آفه حمفح اسالميح ت يأ الحتتالل 

  (1)رفيرفح
واسترمب اهللو يوسح يعقوب المنصوه ان يرهق هللين ممملد النصمهى هللعقد احالح مع تم وستممده مفتى بلتد 

  ولبلد استتيمب لرفتب مفتد نمقتمه وليتون ومقتد مع تم حفرتم  واضتره مفتد ق تتملح التى مقمومتح  تبه موقعه القو 
م ال دنتتح متتو الموحتتدين ليتتي يستتتريو التففتتب مفتتى امدالتته وهحتتب اهللتتو 1196 تتت/592األحتتالح، فعقتتد فتتي ستتنح 

  (2)مهايش يوسح المنصوه هللعقد  به ال دنح ألن  وهاا يديدو قمما في افهيقيح يمنا تستدمي مودته إلى
 ولمم يم ا هسل الرونسو الم كوم لمصملحح الموحدين قمل ال ممه في مدذ المنصوه: 

 ا ل هللأن ُيسعى إليه وُيهتيى 
 وُيكاه من اقصى الهللالد مفى الهيم    

 م نا قد بدا هللملمُيهمما ُمقفدا  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 4/215انظه: تمهيخ االسالم ، د  حسن اهللها يم حسن )ت 1)
  65ت انظه: معهيح األهد ص2)

 ومو حم  ومفتمم  ومتقويم    
 ممها مقممما المفود هللبيهه 

  (1)وتعرها منه الهيمذ تأه يم   
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 رابعًا: نتائج معركة األرك :
ال تتالد والتتدممه متتن قهللتتل النصتتمهى اهترعتتا التتهوذ المعنويتتح لمستتفمي األنتتدلق هللعتتد ان نتتكل هلل تتم الويتتل و  -1

 اعسهللمن  
 سقور  يهللح مفود النصمهى اممم مسفمي األندلق والمفهب والعملم اعسالمي يفه   -2
 حقق الموحدون نصها  مظيمم  يعف م يريهون هلليد في توحيد العملم اعسالمي يفه تحا سفرمن م   -3
 دين في العملم ايمو اهترمب نيم السفرمن اهللي يوسح يعقوب المنصوه والموح -4
انصمما هللعض قهللملل المفهب التي تريه في ال وهو مفى الموحدين ويمنا تنتظته فهصتح الو توب مفتى  -5

 دولت م  
مما األفهاذ اهيم  العملم اعسالمي في  تهقه وبههللته وامتقتا الهقتمب، وسته العفمتم  والرق تم  واألدهللتم   -6

 ومممح المسفمين هلل با النهللأ السعيد  
نصمهى األسهللمن هلل كيمح نرسيح ا ها فتي نروست م وتحرمتا آمتمل م فتي اعستتيال  مفتى اهاضتي اصيب  -7

 المسفمين في األندلق واهللعمد م  
 تتتتتيعفا مفود النصمهى يتسمهمون في مقد المعم داا مو دولح الموحدين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -8
 ت 1/419نرخ الريب )ت انظه: ال1)

يقمح الحهوب واعبممن لف هور التي يضع م الموحدون    وا 
تريتتتها احقتتتمد القسموستتتح واله هللتتتمن فتتتي نروستتت م، فعمفتتتوا مفتتتى توحيتتتد الممملتتتد وتهتيتتتب األمتتتوه وهصر  -9

 الصروح والدموو إلى التنمكل من صهامما النصمهى الداففيح  
المييتتتد وستتيفا مفتتتى صتترحما الكمتتتمن هللمتتم  التتتب ب  دففتتا معهيتتتح األهد ستتيل التتتتمهيخ اعستتالمي -10

 الصمفي  
 وبيه بلد من النتملو 

 
 خامسًا: اسباب انتصار الموحدين في معركة األرك :

 ال د ان النصه العظيم الب  حد  في معهيح األهد له اسهللمب مدو من م، 
يم و تتبا ممقتتمم هللتته ففيرتتح اال تمتتمم هللتصتتحي  العقيتتدو ومحمولتتح الهيتتوب إلتتى الر تتم الصتتحي  والتصتتوه الستتف -1

الموحتتدين اهللتتو يوستتح يعقتتوب هللتتن يوستتح حيتت  امفتتن هللها تتته متتن االمتقتتمد هللعصتتمح هللتتن تتتومها واستتتفح هللمتتن 
هللتتملفوا فتتي تقديستته وا تتتم هللتتملقهآن والستتنح و تتيو مفتتى اال تمتتمم هلليتتتب الحتتدي  المعتمتتدو و تتبه محمولتتح يتتمدو فتتي 
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 إصالذ المن و واالقتهاب من من و ا ل السنح واليمممح 
ا تمتتتتمم دولتتتتح الموحتتتتدين هللملمهضتتتتى والضتتتتعرم  واأليتتتتتمم والرقتتتتها  ويتتتتمن الستتتتفرمن اهللتتتتو يوستتتتح يعقتتتتوب  -2

المنصتتوه ي تتهح هللنرستته مفتتى  تتبه األممتتمل لعفمتته ان رهيتتق النصتته والتميتتين متتن استتهللمهلله الواضتتحح اال تمتتمم 
 هللملضعرم   

ه هللم هاح السفرمن هللنرسه ون ته محمههللح المنيه والتضييق مفى الرسمق وتففيظ العقوهللح مفى ا ل اليهللمل -3
العدل هللين الهميح والسعي لتنريب احيمم ال هب ولو مفى نرسه وا فته واقمههللته وحتمهب الظفتم وممقتب العمتمل التبين 

 ت يو الهمميم من م ويمن ي دد في إلكام الهميح هللمقممح الصفواا الفمق  
لرقتتته والتتتكم العفمتتتم  هللتتتأن اليرتتتتون إال فتتتت  هللتتتمب االيت تتتمد وحتتتمهب اليمتتتود والفتتتى ا تمتتتمم الدولتتتح هللرتتتهوب ا -4

، هللتتل تيتتون احيتتمم م هللمتتم (1)هللمليتتتمب العكيتتك والستتنح النهللويتتح، وال يقفتتدون احتتد متتن األلمتتح الميت تتدين المتقتتدمين
يتتؤد  إليتته ايت تتمد م متتن استتتنهللمر القضتتميم متتن اليتتتمب والحتتدي  واعيمتتمب والقيتتمق وهللتتبلد فتتت  هللتتمب االيت تتمد 

ومتن  تؤال  العفمتم  التبين م توا مفتى  تبه الرهيقتح: اهللتو الفرتمب  (2)رتل التقفيتدلمن ايتمعا فيه  تهوره  واهلل
  (3)هللن دحيح وافوه اهللو ممه وبيه م

احتهام العفمم  والقضمو والرق م  في كمن اهللي يوسح يعقوب هللن يوسح و به قصتح هالعتح تتدل مفتى احتتهام  -5
يتتتتمن: ان األميتتته ال تتتتيخ اهللتتتتم محمتتتتد اهللتتتي يوستتتتح يعقتتتتوب المنصتتتوه لفقضتتتتمو ووقوفتتتته منتتتتد ال تتتهب هوى اهللتتتتن فف

مهللدالواحتتد هللتتن ال تتيخ اهللتتي حرتتص ممتته والتتد األميتته اهللتتي كيهيتتم يحيتتى هللتتن مهللدالواحتتد صتتمحب افهيقيتتح، يتتمن قتتد 
تكو  افا األميه اهللي يوسح المنصوه، واقمما منده،  م يها هللين مم منمفهو فيتم ا إلتى هلليتا افي تم، فستيقه 

و تتيم االميتته مهللدالواحتتد بلتتد التتى قمضتتي اليمممتتح هللمتتهايش، و تتو األميتته مهللدالواحتتد لرفهلل تتم فممتنعتتا مفيتته، 
القمضي اهللو مهللداهلل هللن مفي هللن متهوان، فتميتمو القمضتي المتبيوه هللتأهللي يوستح المنصتوه وقتمل لته: إن ال تيخ 
اهللتتتم محمتتتد مهللدالواحتتتد يرفتتتب ا فتتته، فستتتيا األميتتته اهللتتتو يوستتتح المنصتتتوه  ومضتتتى بلتتتد ايتتتمم   تتتم إن ال تتتيخ 

مضتتي المتتبيوه فتتي قصتته األميتته هللمتتهايش، وقتتمل لتته: انتتا قمضتتي المستتفمين، وقتتد رفهللتتا مهللدالواحتتد ايتمتتو هللملق
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا في فمم يمؤوني، فميتمو القمضي هللأهللي يوسح المنصوه وقمل له: يم اميه المؤمنين، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تتتتتتتتتتتتوفها فيتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتهوره وتتتتتتتتتتتتهد متتتتتتتتتتتن اهاد ان يقتتتتتتتتتتتتد  فتتتتتتتتتتتي فتمويتتتتتتتتتتته  ت يتتتتتتتتتتتمن األولتتتتتتتتتتتى ان يرتتتتتتتتتتتت  هللتتتتتتتتتتتمب االيت تتتتتتتتتتتمد لمتتتتتتتتتتتن1)
 هللمأللمح األمالم من ام مل اهللي حنيرح ومملد وال مفعي واحمد والك ه  واألوكامي هحم م اهلل     

 ت 8/203ت انظه: األمالم لفكهيفي )2)
  71ت انظه: معهيح األهد ص3)

ميه يعقوب   م هللعد بلد هللمدو لقي ال يخ مهللدالواحتد ال يخ مهللدالواحد قد رفب ا فه مهو و به ال منيح، فسيا األ
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القمضي هللملقصه المبيوه وقد يم  الى فدمتح األميته اهللتي يوستح المنصتوه فقتمل لته: يتم قمضتي المستفمين، قتد 
قفا لد مهتين و به ال مل ح، انم ارفب ا فتي وقتد منعتوني متن م  فتميتمو القمضتي هللتمألميه، وقتمل لته: يتم موالنتم 

ال فتممكلني متن القضتم   فستيا األميته إن ال يخ مهللدالوا حد قتد تيتهه رفهللته أل فته، فلمتم ان تستيقه إليته ا فته وا 
يعقوب اهللو يوسح المنصوه،  م قمل: يم اهللم مهللداهلل مم با إال يدر يهلليه،  م استدمى فمدمم وقتمل لته فتي السته: 

مضتي وال قتمل لته  تيلم  ييه ته، تحمل ا ل ال يخ مهللدالواحد إليه فحمفا إليه في بلد الن مه ولتم يتفيته مفتى الق
لقد تهللو في بلد حيم ال هب المر ره وانقمد ألوامهاه، و به حستنح تعتد لته، ولفقمضتي ايضتم، فلنته هللتملغ فتي إقممتح 

  (1)منمه العدل
الحكم والقيمدو اله يدو التي تميك هلل م اهللو يوسح المنصوه في قيمدته لدولح الموحدين حي  استترمب ان  -6

هللي الداففي والقضم  مفى  وهاا األمهاب وهللني بمنيه والمتمهدين وقتمد المعتمهد هللنرسته واستند يوحد الهلليا المفه 
 الم مم اليهللهى ألصحمب فهللهو وحيمح ودهايح وتيههللح واسعح 

اع تمتتمم هللمهللتتدا ال تتوهى واالهللتعتتمد متتن التستتفر واعميتتمب هللتتملها  وت متتيش اآلفتتهين ولتتبلد استتتمو اهللتتي  -7
ه وامرم  أل ل االفتصمص ميمنح معنويح واستمو لتكميم األندلستيين واستترمد يوسح إلى اآلها  في ميفق حههلل

 من فهللهته الرويفح في محمههللح النصمهى وامتمد فرح اهللي مهللداهلل هللن صنمديد باا االهللعمد المتعددو  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاال تممم هللمعهفح نرسيح األقوام الم مهيح في الي مد فم ال ، األندلسيين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -8
 ت 7/10،11ت انظه: وفيما األميمن )1)

يرضفون ان ييون كميم م من م وتهترو معنمويت م وتن ر  مم م ويندفعون يمألستود منتدمم ييتون قملتد م متن م 
العظتتيم اهللتتي  ويحتتد  العيتتق منتتدمم ييتتون قملتتد م متتن بيتته م ولتتبلد يعتتل المنصتتوه قيتتمدو األندلستتيين لتتكميم م

 مهللداهلل هللن صنمديد  
يتتودو التفرتتير، وظ تته بلتتد فتتي ح تتد األلتتوح متتن الميم تتدين وتتتوفيه العتتدو والعتتتمد وتقستتيم المواقتتو  -9

 واحيمم الفرح في المعهيح الرمصفح  
اال تمتتمم هللتوحيتتد القيتتمدو فتتي المعتتمهد الرمصتتفح ولتتبلد متتين اهللتتو يوستتح المنصتتوه اهللتتم يحيتتى هللتتن اهللتتي  -10

 امفى لييوش الموحدين لمم تميك هلله من حنيح و يممح وم مهو في القتمل  حرص قملدا  
ابيم  هوذ الي مد في الينود ويمن متن متمدو الموحتدين متن كمتن اهللتي يعقتوب يوستح هللتن مهللتدالمؤمن  -11

قهللل الحهب ان يبيهوا الميم دين هللأحمدي  الي مد ولقد امه الستفرمن اهللتو يعقتوب العفمتم  هللتأن ييمعتوا احمديت  
 لي مد لتمفى مفى الموحدين من ايل دهاست م وحرظ م واصهلل  بلد الرعل سنح في دولح الموحدين  في ا

تواضتتو القيتتمدو، ويظ تته بلتتد منتتدمم رفتتب األميتته اهللتتو يوستتح المنصتتوه متتن هميتتته ان يفرتتهوا لتته وان  -12
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 يتفمفهوا فيمم هللين م، فتأ ه النمق وهلليوا ممم سمعوا من كميم م  
والترتتمؤل هللتتملهؤى، ويظ تته بلتتد منتتدمم افهللتته اهللتتو يوستتح المنصتتوه يي تته هللمتتم هاى ستتهيمن هوذ األمتتل  -13

من نكول فمهق هلل ي الرفعح، مفى فهق اهلليض من هللمب فتت  متن الستمم  وهلليتده هايتح فضتها  وقتد انت تها فتي 
نه يم  ليهلل هه هللملنصه هللحول اهلل وقوته   اآلفمق يقول له: إنه من مالليح السمم  السمهللعح، وا 

 األسهللمب التي ظ ها من فالل دهاسح مصه اهللي يوسح يعقوب المنصوه وبيه بلد من 
 

 سادسًا: السفارة بين السلطان صالح الدين األيوبي وأبي يوسف يعقوب المنصور :
تويتتا األممتتمل العظيمتتح التتتي قتتمم هلل تتم ممتتمد التتدين كنيتتي ومتتن هللعتتده نتتوه التتدين محمتتود هللتتن ممتتمد كنيتتي 

هللعتتد نتتوه التتدين صتتالذ التتدين األيتتوهللي فمستتتمه صتتالذ التتدين فتتي دفتتو هللتوحيتتد ال تتمم متتو مصتته وتتتولى القيتتمدو 
 تتت، فتأ تتب 583حهيتتح الي تتمد، وافتتب يستتتولي مفتتى مواقتتو الصتتفيهلليين حتتتى استتتولى مفتتى هلليتتا المقتتدق ستتنح 

الصفيهلليون لحهب صالذ الدين وتتمهللعا اسمريف م مفى اعسيندهيح  لبلد فيه صتالذ التدين فتي رفتب النيتدو 
الموحتتتد  واهستتتل إليتتته  ديتتتح ت تتتتمل مفتتتى مصتتتحرين ومملتتتح ده تتتم متتتن د تتتن الهللفستتتمن، متتتن يعقتتتوب المنصتتتوه 

وم تتهين هرتتال  متتن العتتود، وستتتمملح م قتتمل متتن المستتد والعنهللتته، وفمستتين قوستتم  مههلليتتح هللأوتمه تتم، وم تتهين متتن 
  (1)النصول ال نديح ومدو سهو  مو مو

 يم  فيه: ( 2)وقد هللع  صالذ الدين مو  به ال ديح يتمهللم  هقيقم  
"الحمد هلل الب  استعمل مفتى المفتح الحنريتح متن استتعمه األهض، وابنتى متن ا ف تم متن ستأله الرتهض، وايتهى 
مفى يده النمففح والرهض وكين سمم  البهاه  التي هللعضت م متن هللعتض" ويتمن منتوان اليتتمب: متن صتالذ التدين 

 يه السالو  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإلى اميه المسفمين، وفي اوله: الرقيه إلى اهلل تعملى يوسح هللن ايوب  ويب
 ت 4/216ت انظه: تمهيخ االسالم ، د  حسن اهللها يم حسن )1)
 ت 2/163ت االستقصم لفسالو )2)

ب ان يعقوب المنصوه لتم يعيهللته ان يفمرهللته صتالذ التدين هللفقتب اميته المستفمين ال اميته المتؤمنين، وان يعقتو 
اسه م في نرسه، ولينه ايهم وفمدو هسول صالذ الدين دون ان يحقق له بهضم   وقد قيل إن يعقوب المنصتوه 

 (1)ي ك مو بلد مملح و ممنين سرينح، وحمل دون استيال  الصفيهلليين مفى سواحل ال مم، وقتد دلتل اهللتن ففتدون
  (2) مديحهللبلد مفى تروق مفود المفهب مفى مفود الم هق في إن م  األسمريل الي

واليهللعد ان ييون استنيمد صتالذ التدين هلليعقتوب المنصتوه الموحتد  هايعتم  إلتى حميتح األسترول المصته  إلتى 
هللعض قرو من األسرول الموحد  لدفو فرته الصتفيهلليين التبين يتمنوا يفيتهون مفتى هللتالد ال تمم هللحتها ، إب منتي 
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ك الهللحته إلتى متدوو األنتدلق ولييونتوا دالمتم  المفمههللح في م تد الموحتدين فمصتح هللهللنتم  األستمريل الهللحهيتح اليتيتم
مفتتى ا هللتتح االستتتعداد لحتتهب نصتتمهى األنتتدلق التتبين يتتمنوا يترفعتتون إلتتى استتتهداد امالي تتم متتن ايتتد  المستتفمين 
هللستهللب الحتهوب المتصتتفح التتي يمنتتا تتدوه هللتتين المفمههللتح ونصتمهى األنتتدلق  مفتى ان متتمبيهه هللعتض المتتؤهفين 

م يقمهللتتل يتتمب صتتالذ التدين هللمالهتيتمذ ألنتته لتم يفقهللته هللفقتتب اميته المتتؤمنين متن ان يعقتوب المنصتتوه الموحتد  لت
نمتم يتمن بلتد هايعتم  إلتى ان يعقتوب  الين ض دليال  مفى مدم استيمهللح يعقوب المنصوه لندا  صتالذ التدين، وا 

وبيته هللعتض المتؤهفين ستهللهللم  آفتته  (3)المنصتوه يتمن دالمتم  مفتى ا هللتح االستتعداد لحتهب النصتتمهى فتي األنتدلق
 منو اهللو يوسح المنصوه من دمم صالذ الدين وبلد ألن توسو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 6/490ت انظه: العهلله )1)
 ت 4/216ت انظه: تمهيخ االسالم )2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

وصتم  قهاقتتوش التقتو  التب  حتملح هللعتتض صتالذ التدين فتي بتتهب مصته، هللحتهوب قتمم هلل تتم هللعتض اتهللممته وفص
  (1)امدا  الموحدين يعهب هللني  الل، واهللن بمنيه الب  يمن يدموا إلى المهاهللرين، و با سهللب وييه

ويهللدو ان ظ وه دولح صالذ الدين االيتوهللي مفتى انقتمض الدولتح العهلليديتح الهافضتيح فتي مصته ستم  م، ألن 
ي تفد الديمه وألن الموحتدين لتم يعتهفتوا هللفالفتح العهللمستيين، بلد تهتب مفيه ظ وه  عمه العهللمسيين من يديد ف

ويمنوا يهون ان داه الفالفح ال هميح  ي مدينح مهايش ال هللفداد ويمنا رموحما ففرم  الموحتدين ظتم هو متن 
ايل توحيد العملم اعسالمي تحا لوال م والسيمم فتي م تد الففيرتح يعقتوب المنصتوه التب  ينستب إليته صتمحب 

  (2)يحما تدل مفى هبهللته في الهحفح إلى الم هق وتر يهه من ميوهللهالمعيب تصه 
  (3)وقد ا مه الب هللي إلى تصهي  السفرمن اهللي يوسح المنصوه هللهبهللته من قصد مصه

وقد مهلله متن  تبه الهبهللتح هللوضتوذ  تممه الموحتدين اهللتو العهللتمق اهللتن مهللدالستالم اليتهاو  فتي هللعتض ا تعمهه 
 ب المنصوه: يقوله في مدذ الففيرح الموحد  يعقو 

 إن الفالفح نملا من محمسنيم 
 اوفى الحظوظ فأهللدا منظها  ميهللم     

 امفى المهاتب من هللعد النهللوو قد 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  70ت انظه: معهيح األهد ص 1)
  114ت انظه: دهسما في تمهيخ المفهب ص2)
 ت 21/315امالم النهللال  )ت انظه: سيه 3)
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 حهللم هلل م اهلل امفى الففق وانتفهللم    
 سينظم السعد مصها  في مممليه 

 حتى يدوخ من م فيفه حفهللم    
 إلى العهاق إلى اقصى الحيمك الى 

 اقصى فهاسمن يتفو يي ه الهمهللم    
  و الب  يمنا الدنيم تؤمفه

  (1)ويل مصه له ممكال مهتقهللم   
يتتتمنوا يفررتتتون لفتتتكو هللتتتالد الم تتتهق اعستتتالمي، وان اولتتتى الفرتتتواا المستتتت دفح  تتتي ال تتتد ان الموحتتتدين 

التتتهللالد المصتتتهيح لقتتتد صتتتهذ ستتتفرمن الموحتتتد  المنصتتتوه هللهبهللتتتته فتتتي بتتتكو التتتهللالد المصتتتهيح وبيتتته ممفي تتتم متتتن 
  (2)المنميه والهللدب، وقمل نحن ان  م  اهلل مر هو م  ولم يكل  با مكمه إلى ان مما هحمه اهلل

من الموحدون يفررون لفكو الم هق يفه  وال د ان امها  الدولح النوهيح واأليوهلليح يعفمون هلل تبا  إبن فقد ي
ولتبلد اهادوا ان يأفتبوا كمتمم المهللتمدهو فتي ايتدي م  فقتمم األيوهلليتون هللتيفيتح هللعتض يهللتمه  فصتيمت م هللملتويته إلتتى 

ييمد مهايك نروب ل م هلل م  وبلد حتتى تيتون  تبه المها يتك فتر دفتمب األول وامتمهاا الم تهق فتي هللالد المفهب وا 
ويتته االرمتتمب الموحديتتح  ويمنتتا بتتكوو قهاقتتوش مفتتى المفتتهب  تتي احتتدى  تتبه الفرتتواا التتتي هللتتمده األيوهلليتتون 

  (3)هللمتفمب م
 تتتتتتتتتتتتتتلقد تحهيا الحمالا األيوهلليح نحو المفهب واتفبا الرهيق الصحهاو ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  115ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب لفعهللمد  ص1)
  198ت انظه: سقور دولح الموحدين ص2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

لقصهه اوال  م لقفح األفرمه التي يمين ان يتعهضتوا ل تم ولتبلد تهيتوا الرهيتق الستمحفي التب  يتمن مفيلتم  هللقهللملتل 
ان يفضتتعوا  تتهق ليهلليتتم لستتيمدت م ونعمتتوا في تتم هللهبتتد العتتيش وهفم تتته،  هللنتتي ستتفيم وهللنتتي  تتالل التتبين استتترمموا

  (1)ولبلد ممفوا مفى التمسد هلل به الهللالد ومقمتفح يل من يحمول النكول في م او االستيال  مفي م من م
وقتتتد هفتتتض المنصتتتوه اهستتتمل النيتتتدو لتتتدوافو نرستتتيح، وحتتتكاكاا سيمستتتيح، وموقتتتح داففتتتي متتتتوته، وفتتتمهيي 

م سفرمن الموحدين سريه صالذ الدين وهللتملغ فتي ايهامته ولمتم مدحته ستريه صتالذ التدين اهللتن متههللص ولقد ايه 
 منقب في قصيدو مدت م اههللعون هلليتم امرمه هلليل هلليا الرم   

 ومن القصيدو:
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 سأ يه هللحها  با مهللمب قرعته 
 إلى هللحه يود مم ألفهاه سمحلُ    

 إلى معدن التقوى الى يعهللح الندى 
 ه األوالل الى سما هللملبيه من   

 إليد اميه المؤمنين ولم تكل 
 إلى هللمهللد المأمول تهيي الهواحل    

 قرعا إليد الهلله والهللحه موقنم  
 هللأن نداد الفمه هللملني  يمفل    

 وحكا هللقصيدد العال فهللففت م 
 وادنى مريمد العدد والرواضل    
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  198ت سقور الموحدين ص1)
 فال كلا لفعفيم  واليود هللمنيم  

 (1)تهللففد اآلممل مم انا آمل   
إن صتتتالذ التتتدين األيتتتوهللي لتتتم يعتتتتهح هللفالفتتتح الستتتفرمن الموحتتتد  ولتتتم يفمرهللتتته هللفقتتتب اميتتته المتتتؤمنين فتتتي 

االمتهاح هللملفالفتح  الفرمب الب  اهسفه إليه مو هسوله اهللن منقب و به مسألح ل م ا ميح فمصح مفى اسمق ان
الموحديح وهلل تهميح الدولتح الموحديتح القملمتح فتي العفتن مفتى تعتمليم اهللتن تتومها المنحهفتح و تبا متم هللينته القمضتي 

هللأن الفرمب ييري، ورهيق يحدنم لته مميتن، واليتمهللتح )… الرمضل مست مه صالذ الدين األيهلله مندمم قمل: 
هللته متن منتمهلله المفتهب يعفنتم فتملعين فتي ميتمن اعيمتمب، حيح تقيد الفسمن من اعنيتمه، ومتتى قهلتا مفتى من

مهللميعين من الينصهه اهلل وال  ويح فيه، وال يحل اتهللممه، مهفصين الفملي، منحرتين متن العتملي  تمقين مصتم 
  (2)المسفمين، مفهقين يفمح المؤمنين مريعين لمن التحلر رممته، متقفدين لمن التص  واليته"

ستتفرمن يعقتتوب المنصتتوه فتتي بهفتتح مهللمح تتما مففقتتح لوصتتفوا إلتتى امتتوه تنرتتو لتتو التقتتى صتتالذ التتدين متتو ال
األمتتح يف تتم نظتتتها  لمتتم تميتتك هللتتته صتتالذ التتدين متتتن مهونتتح سيمستتيح منقرعتتتح النظيتته ولمتتم وصتتتل إليتته الستتتفرمن 
المنصوه من حهصه مفى اصالذ مقملد الموحدين واالقتهاب من متن و ا تل الستنح واليمممتح وليتن اهلل بملتب 

   مفى امهه
 تتتتتتتتتتوم مم يين من  ي  فمن  با الفالح السيمسي والعقد  الب  وقو هللين مم ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  74ت انظه: معهيح األهد ص 1)
   وانظتتتتتتتتتتتتتتته: دهاستتتتتتتتتتتتتتتما 39ت دهاستتتتتتتتتتتتتتتما فتتتتتتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتتتتتتمهيخ المفتتتتتتتتتتتتتتتهب االستتتتتتتتتتتتتتتالمي ، مكالتتتتتتتتتتتتتتتدين ممتتتتتتتتتتتتتتته احمتتتتتتتتتتتتتتتد موستتتتتتتتتتتتتتتى ص2)

 لفعهللمد   117مهيخ المفهب واالندلق صفي ت     
الم هق والمفهب، لم يحل دون تعمون  عوهلل مم في السها  والضها  يمتم  تو الحتمل فتي يتل كمتمن وميتمن فمتن 
المعهوح من يتب التهايم المفتفرح ان مددا  يهلليها  من المفمههللتح، قتد ستم موا فتي الحتهوب الصتفيهلليح إلتى يمنتب 

  (1)م مدد يهلليه دفن في ففسرينإفوان م الم مهقح، واست  د من 
وي يه الهحملح اهللن يهلليه ويمن معمصها  لكمن صالذ الدين إلى الضهيهللح اعضمفيح التي فهض م اعفهنو في 
ال مم مفى تيتمه المفمههللتح دونتم متن ستمله تيتمه المستفمين "ألن رملرتح متن انيتمد المفمههللتح بتكا متو الستفرمن 

ل م في افبه بنتى ظ ته وا تت ه، فيتمكا م اعفتهنو هلل تبه الضتهيهللح نوه الدين محمود كنيي احد الحصون فيمن 
 تم ي تيه …" الميسيح الكمو م هؤوس م، فيل مفههللي يكن مفى هاسه الدينمه المبيوه في افتتالف م مفتى هللالد تم

اهللن يهلليه فتي ميتمن آفته متن يتمهللته إلتى ا تمتمم المفتود وا تل اليستمه والفتواتين متن النستم  فتي ال تهق العههللتي 
ألسهى من المفمههللح: فيتل متن يفته  متن مملته وصتيح متن المستفمين هلل تبه الي تما ال تمميح وستوا م إنمتم هللردا  ا

  (2)يعين م في افتيمد المفمههللح فمصح لهللعد م من هللالد م"
 

 سابعًا: وفاة السلطان وبعض اعماله واخال ه:
هللملهللنتتم  والعمتتمهو، لقتتد يتتمن مصتته اهللتتي يوستتح يعقتتوب المنصتتوه متتن افضتتل مصتتوه دولتتح الموحتتدين ولقتتد ا تتتم 

فستتعى أليمتتمل مدينتتح الههللتتمر التتتي هستتم حتتدود م وهللتتدا هللنم  تتم والتتده، وهللنتتى  هلل تتم مستتيدا  مظيمتتم  متستتو الرنتتم  لتته 
 ملبنح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  118ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واألندلق ص1)
  119نقال  من دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق ص 274،280هللن يهلليه صت هايو هحفح ا2)

  ممفح مفى  يلح منمهو االسيندهيح، يصعد إلي م هللفيه ده ، وتسمى اآلن منمهو حسمن 
يمن مهللدالمؤمن هللن مفي قد  دم مدينح فمق في ا نم  حهوهلله مو المتهاهللرين، فأقتمم حريتده يعقتوب المنصتوه 

  ( 1)فى إقممح  به المن لما  به االموال الضفمح التي تدفقا مفى دولته با السوه  وممم سممد م
وقد احمر المؤهفون موا يعقوب المنصوه هللهللعض القصص التتي  تي اقتهب التى الفيتمل  فقتمل هللعتض إنته 
هللتتميو اهللنتته النمصتته هللعتتد مودتتته متتن وقعتتح األهد،  تتم ك تتد فتتي التتدنيم وستتمذ فتتي األهض حتتتى وافتتته منيتتته  وقتتمل 

  (2)نه ب ب لفحو وممد منه كا دا  فمما في الرهيق ودفن في ال ممهللعض آفه ا
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ولم يبيه احتد متن المتؤهفين انته متما هللتملمفهب ستوى مهللدالواحتد المهاي تي، فقتد بيته ان يعقتوب المنصتوه 
 تت ودفتن هللتينمفتل متو آهللملته 595يمن يتوق الى فت  مصته وان بلتد لتم يتكل مكمته حتتى متما فتي مستت ل ستنح 

  (3)مهاي ي اقهب  به الهوايما الى الصوابويهللدو ممبيهه ال
يهوى اهللن اهللي كهب ان المنصوه لمتم ا تهح مفتى المتوا قتمل: متم نتدما مفتى  تي  فعفتته فتي فالفتتي إال 

متتن افهيقيتتح التتى المفتتهب، متتو انتتي امفتتم  -العههللتتمن -مفتتى  تتال  وددا انتتي لتتم افعف تتم :االولتتى : إدفتتمل الهللتتدو 
هللمر الرت ت ، انرقا فيه هلليا الممل و و هللعتد ال يعمرته، وال مل تح: إرتالق استمهى ان م ا ل فسمد، وال منيح: هللنم  )ه 

 األهد، والهللد ل م ان يرفهللوا هلل أه م  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 4/217ت انظه: تمهيخ االسالم ، د حسن اهللها يم حسن )1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

وصتدقا فهاستتح يوستح المنصتتوه فتتي االولتى وال منيتتح، ويتتب لههللتتمر الرتتت  ان يعمرته ، وليتتن هللعتد قتتهون متتن 
  (1)وفمته، حي  بصرا  به المدينح هللمألسه الم ميهو من األندلق

متتح اهلل فهح (2) تتت595لقتتد تتتوفى  تتبا الستتفرمن الميم تتد التتب  اصتتف  متتم استتترمب متتن مقملتتد الموحتتدين متتمم 
 مفيه ومفرهته وهضوانه 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  76ت انظه: معهيح األهد ص1)
 ت 21/319ت انظه: سيه امالم النهللال  )2)

 المبحث الرابع 

 الخليفة الموحدي 

 ابو محمد عبدهللا الناصر
 

م وقتد ا تمها وفمتته حكنتم  مميقتم  فتي االوستمر 1199 تت/595  يعقتوب المنصتوه متمم توفى  الففيرح الموحتد
االسالميح المفههلليتح بلتد ألن ي يته متن النتمق يتبهللوا وفمتته وقتمل التهللعض انته قتد تففتى متن المفتد وب تب فريتح 

م ويتموه الى االندلق حي  يهاهللر فتي  فوهنتم لي تمد اليرتمه وقتمل التهللعض اآلفته هللتل إنته تويته التى الهلليتا الحتها
في المدينح مند قهلله الهسول صفى اهلل مفيه وسفم حي  يفرى امهه وقمل فهيق  مل  هللل إنه هحل الى اآلهاضتي 
المقدستتح هللرفستترين لي تتمد الصتتفيهللين  نتتمد  وقتتد يتتبب المؤهفتتون  تتبه الهوايتتما ويمتتم مفمنتتم فلنتته قتتد متتما فتتي 

حهيتا وفمتته ارمتمب الرتممعين متن فصتوم  إال انته فتي الوقتا نرسته (1)المفهب ودفن هلليتواه آهللملته فتي تينمفتل
دولتتح الموحتتدين متتن يديتتد ، وففرتته اهللتتو محمتتد مهللتتداهلل المفقتتب هللملنمصتته ويتتمن ممتتهه يتتوم اهتقتتم  متتهش ستتفرنح 

 م 1180 ت/576المفهب واالندلق  ممنيح م هو مممم  حي  إنه ولد في ممم 
وهللهايتته قفيتتل التتبيم  وال يحتتتهم اصتتحمب م وقتتد يتتمن  تتمهللم  رموحتتم  معتتتكا  هللنرستته 1199 تتت/595وتتتولى الحيتتم متتمم 

الفهللهاا الواسعح من هيتمالا دولتح الموحتدين، واستتهللد هللتمألموه وهفتض النصتمل  متن اقتهب المقتههللين متن هيملته 
ويمن والده قد ارفعه مفى سيه االمتوه فتي التهللالد وامتهه هللتأن ال يقرتو هللتها  حمستم ي تم التهللالد دون م تموهو اهللتي 

 محمد مهللداهلل النمصه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت حرص محمد اهللي حرص إال ان اهللم
 ت 3/236ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)

  (1)استهللد هللمألمه
 

 أواًل: ثورة بني غانية:
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ا متن  فل محمد النمصه مند استالمه حيم الموحدين هلل وهو آل بمنيتح التتي ن ترا متن يديتد والتتي تمينت
االستيال  مفى تونق والم ديح وهللالد اليهيد والدمم  في م لفففيرح العهللمسي يهيتم  مفتى متمدو استالف م المتهاهللرين 
واسترمب مهللداهلل هللن بمنيتح ان يتنظم ففتول المتهاهللرين وييعف تم  تويح فتي حفتق الموحتدين، لقتد يمنتا استهو هللنتي 

اهللرتتي مفتتي هللتتن يوستتح هيفتتين من متتم فتتي االنتتدلق بمنيتتح ل تتم نرتتوب متتن كمتتن المتتهاهللرين واستتتعمل الستتفرمن المه 
و متتم محمتتد ويحيتتى، ويتتمن يحيتتى و تتو األيهللتته متتن افيتتته محمتتد، حستتنح متتن حستتنما التتد ه، ايتمتتو لتته متتتن 
المنمقب مم افتهق في ي يه من النمق ، من م انه يمن هيال  صملحم   ديد الفوح من اهلل مك ويتل ، والتعظتيم 

و قدم في الرقه، واتسمب في هوايح الحتدي  ويتمن متو  تبا  تيممم  فمهستم  إبا له واالحتهام لفصملحين،  با مو مف
هيب ُمدر وحده هللفمسملح فمهق  ويمن مفي هللن يوسح هللن تم رين المف مي يعده لفعظملم ويستدفو هلله الم متما، 

هلل تم،  واصتف  اهلل مفتى يديته ي يتها  متن يكيتهو االنتدلق، ودفتو هللته متن المستفمين بيته متهو ميتمهه يمنتا قتد نكلتا
 تتت متتن الرونستتو مفتتد اهابتتون، هللعتتد متتم احتتتل  تتبا 529من تتم انقتتمب يكيتتهو فهابتتح فتتي  تتممل  تتهق االنتتدلق متتمم 

 سهقسرح وترفيه وقفعح ايوب 
ولير مفي هللن يوسح هللن تم رين يحيى هللن بمنيح مدينح هللفنسيح،  م مكلته من تم ليوليته قهرهللتح، ففتم يتكل هلل تم واليتم  

 رتنح مفى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالى ان مما، وهللموته يمنا اولى ال
 ت 3/236ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)

المهاهللرين ، فهللدا افوه محمد هللن بمنيح ييول االندلق الرتنتح تتكايتد، ودمتوو الموحتدين تنت ته، ولمتم ا تتد فتوح 
 لى يكيهو الهللفيمه )منوهقح ويمهللسح مو ميوهقحت محمد هللن بمنيح ، وصل دانيح ومهلله من م ا

ضتتهللر محمتتد إمتتمهو يكيتتهو الهللفيتتمه تحتتا ستتفرح المتتهاهللرين ، داميتتم  لففالفتتح العهللمستتيح  وهللعتتد محمتتد مفتتد اهللنتته 
 اسحمق، فأمره هللقميم المهاهللرين ، فأحسن إلي م وايهم م حسب رمقته 

رهو فملده فتي ي تمده الميمتون، ويتمن واقهللل اسحمق هللن محمد مفى الي مد في سهلليل اهلل وسيل صرحما م
فيفتتنم وينيتتى فتتي األمتتدا  ا تتد نيميتتح ،  -بتتهب ايرمليتتم ينتتوب فهنستتم -فتتي يتتل متتمم يفتتكو متتهتين هللتتالد التتهوم 

  ت 579وا تد هللبلد موده وقوى امهه، وت هللره هللملسالرين العظمم ولم تكل  به سيهته الى ان توفى ممم 
ين ، فالرر تتم واهستتل ل تتم ال تتدايم ال مينتتح و تتمدن م وا تتفف م ويتتمن استتحمق  تتبا لتته سيمستته مهنتتح متتو الموحتتد

 تت يتهللتوا إليته التى التدفول فتي 578منه، ولم يفترتا الموحتدون التى يتكه الهللفيتمه هللم تمتمم يتبيه، ففمتم يتمن ستنح 
رتتممت م والتتدمم  ل تتم مفتتى المنتتمهلله ويتومدونتته ان لتتم يفهللتتى متتهاد م، فأمرتتم م الع تتود المؤيفتتح، واست تتمه ويتتوه 

، فمفتفروا مفيه، فمن م من ا مه هللعدم رممح الموحدين واالمتنمب من م هلليكه الهللفيمه ، ومتن م متن هاى اصحمهلله
الدفول اسفم لحمميح االنرق واالبهاض وفه  بلد الميم د اليهلليه في بكوو من بكواته ، فأيهمه اهلل هللمل  مدو 
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فتي حتهب متو الموحتدين رويفتح المتدى ، فتولى االمه من هللعده ولتده االيهللته مفتي هللع تد متن والتده، والتب  دفتل 
واسترمب الففيرح الموحد  المنصتوه ان ييسته  تويته ويتهد الييتوش لحههللته وقمد تم هللنرسته واستترمب ان يفمتد 
 تتوهو هللنتتي بمنيتتح فتتي المفتتهب األوستتر وافهيقيتتح ورتتهاهللفق هللحتتد الستتنمن ومتتكق تحتتملح هللنتتي بمنيتتح متتو قهللملتتل هللنتتي 

  (1)سفيم وهللني  الل وامها  االيوهللين
وفمو الففيرح الموحد  المنصوه ممد هللنو بمنيح الميوهقيتون التى  تن بتمهات م مفتى افهيقيتح وتمينتوا متن  ومو

االستيال  مفى تونق والم ديح وهللالد اليهيد والدمم  في م لفففيرح العهللمسي يهيتم  مفتى متمدو استالف م المتهاهللرين 
يتهو يمهللستح متن الموحتدين إال انته ف تل م ان يستتهد يك 1200 تت/596ويتمن مهللتداهلل هللتن بمنيتح قتد حتمول فتي متمم 

 في تحقيق بلد ال دح 
وهاى الففيرح الموحد  اليديد اهللو مهللداهلل محمد النمصه لدين اهلل اهللن المنصتوه ان استتقهاه نرتوب الموحتدين 
فتتي افهيقيتتح لتتن يستتتتب إال إبا استتتولى مفتتى يتتكه الهللفيتتمه قممتتدو هللنتتي بمنيتتح ومصتتده المتممتتب التتتي يواي  تتم 

فتتي افهيقيتتح ل تتبا صتتمم النمصتته مفتتى هللستتر نرتتوبه فتتي تفتتد اليتتكه مصتتده القفتتق المستتتمه لفموحتتدين الموحتتدون 
و هب اهللو محمد النمصه هللتوييه حمفح هللحهيح يهللتهى التى اليكالته ال تهقيح يتمن قتد امتد م ل تبا الفتهض فتي  فته 

ند قيتمدو اليتيش التى دانيح واسند قيمدو االسرول الى ممه اهللي العال  إدهيق هللن يوسح اهللن مهللدالمؤمن يمم است
  يخ الموحدين اهللي سعيد م ممن هللن حرص 

يمنا الحمفح تتيون من الرين ومملتي فتمهق وستهللعمملح متن الهمتمو وفمستح م ته التح متن الهيتمل وبيته هيتمل 
ب  حيتتح  24األستترول ويتتمن األستترول فتتي  ال مملتتح يرتتن )ستترنينحت ) او انتتواب الستترنت واقفعتتوا يتتوم الستتهللا 

كيهو يمهللسح قمصدين ميوهقح ونكلوا في م واحمروا هلل تم وفته  التي م مهللتداهلل هللتن بمنيتح لينته م من ي1203 ت/ 599
 تكم وقتتل وتففتب هيتمل االسترول واليتتيش مفتى المدينتح ودفتل اهللتو العتتال  ادهيتق قملتد االسترول وال تيخ اهللتتي 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتسعيد م ممن قملد الييش  م تحهد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 15،16ت انظه: العقمب ،  وقي اهللوففيل ص)1)

األسرول الى يكيهو منوهقح فدفل الهللفد منوو واهسل حميم م الى العمصمح مهايش وهللتبلد تتم لفموحتدين احتتالل 
 م واقتتيم مفي تتم مهللتتداهلل هللتتن رتتمب اهلل اليتتومي واليتتم  1203 تتت/600اليتتكه ال تتهقيح او يتتكه الهللفيتتمه وتتتم ل تتم بلتتد 

مفي م وهللبلد ييون الموحدين قد قرعوا يبوه هللني بمنيح في اليكه ال هقيح )يكه الهللفيمه و ي ميوهقح ومنوهقح 
 ويمهللسحت 

وهللقي مفي م ان يقرعتوا فتهوم م فتي إفهيقيتح والمفتهب األوستر، فتحتهد إلتي م النمصته هلليي ته واستروله متمم 
هللأ فه وولده الى صحها  ليهلليم واقمم النمصه  م واستولى مفى تونق والم ديح وفه يحيى هللن بمنيح1204 ت/601
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ال يخ مهللدالواحد هللن اهللي حرص ال نتتمتي يتد مفتود الحرصتيين واليتم  مفتى افهيقيتح وامرتمه مرفتق التصتهح فتي 
 إداهت م 

واستتتترمب التتتوالي الموحتتتد  اليديتتتد ان يقضتتتي مفتتتى مقمومتتتح األمتتتهاب وهللنتتتي بمنيتتتح واحالف تتتم فتتتي افهيقيتتتح 
 ت الب  يمنا فيه موقعح الكاب الن ميح الحقيقيح لن تمر هللنتي بمنيتح فتي افهيقيتح، 604ونستريو ان نقول ان ممم 

لقتتتد تعقتتتب اهللتتتو محمتتتد الحرصتتتي ييتتتوش يحيتتتى هللتتتن بمنيتتتح حتتتتى ان ي تتتم و تتتتا يموم تتتم واحالف تتتم وفتتتي متتتمم 
م تتوفى يحيتتى هللتتن استحمق اهللتتن بمنيتح فتتي مدينتتح مفيمنتح مفتتى ن ته  تتفح فتتي 1236م او 1334 تتت/633 تت/631

ويتتمن  تبه ن ميتتح  تتواه المتهاهللرين التتبين قضتتوا حيتمت م فتتي معتمهد رمحنتتح متتو الموحتدين  وقتتد اضتتعرا اليكالته 
  (1) به الحهيح قواا الموحدين نحو نصح قهن من الكممن

لقد يمن الدافو العقد  ل وهو هللني بمنيح واض  المعملم، ألن م هاو في الموحدين دولح منحهفح متن اصتول متن و 
 ألن م حهصوا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ل السنح واليمممح و 

 ت 240الى  3/236ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)
مفتتى وحتتدو األمتتح تحتتا لتتوا  الدولتتح العهللمستتيح ولتتبلد ستتعى هللنتتو بمنيتتح التتى تأستتيق دولتتح ستتنيح مفتتى ن تتو دولتتح 

و هللستهللب افالصت م وصتمدق م لالستالم الصتحي  و تبا يرسته لنتم وقتوح المهاهللرين التي يسهللا ستمعح ريهللتح مرته 
 ا ملي المفهب االوسر وافهيقيح لمدو تكيد من اههللعح مقود مو  وهو هللني بمنيح 

ديح القويح والمهيكو وهللسهللب  لقد يمن ف ل تفد المحمولح اليمدو التي قمم هلل م هللنو بمنيح هللسهللب الضههللما الموحِّ
لتتم تستتترو ان تمتتد هللنتتي بمنيتتح هللملعتتدو والستتالذ والهيتتمل فتتي حتتههلل م الرويفتتح متتو ضتتعح الفالفتتح العهللمستتيح التتتي 

دولتح الموحتتدين وهللستهللب ان تتفمل األيتتوهلليين هللم تميف م الداففيتتح هللعتتد وفتمو صتتالذ التتدين وهللحتهوهلل م متتو والحمتتالا 
 الصفيهلليح الحمقدو 

 
 ثانيًا : جهاد الناصر لدين اهلل في األندلس:

هد الفملدو في تمهيفينم المييد ولقد تهيا آ مها  مميقح في نروق النصمهى لقد يمنا معهيح األهد من المعم
وفصوصتتم  الرتتونق ال تتممن مفتتد ف تتتملح التتب  لتتم يستتترو ان ينستتى متتهاهو ال كيمتتح، ف تتهب يحصتتن قتتالب هللتتالده 

 م  تتتم نقتتتض الق تتتتمليون ال دنتتتح القملمتتتح هلليتتتن م وهللتتتين1209الواقعتتتح مفتتتى الحتتتدود االستتتالميح تحصتتتينم  قويتتتم  متتتمم 
الموحتتتدين ، لتتتبا لتتتم ييتتتن الففيرتتتح النمصتتته لتتتدين اهلل يفمتتتد  تتتوهاا المفتتتهب حتتتتى ستتتمو هللمستتتتعداد الرونستتتو فتتتي 
االندلق الب  سعى في تو يق م وده مو مفيي نمفمه واهابون، وحصل من مم مفى ومد هللتأييده وامداده هللملينتد 

و  وصمح  كيمح األهد   (1)، هلللحهاك نصه مفى الموحدين حين الفره لمحمههللح المسفمين وامتكم هللعد بلد م حا
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  23ت انظه: معهيح العقمب،  وقي اهللوففيل ص1)

لقتتد تفيتتها األوضتتمب السيمستتيح فتتي االنتتدلق فتتي بلتتد الوقتتا واستتترمب االستتهللمن النصتتمهى ان يوحتتدوا يهلل تتت م 
صتمهى اوهوهللتتم لحتهب صتفيهلليح هللمهي تتم الهللمهللتم انوستنا ال ملت ، فحهيتتا تفتد التدموو الحمقتتدو الداففيتح، وان يتدموا ن

يمتتتتوب النصتتتتمهى فتتتتي اوهوهللتتتتم وتوافتتتتدوا هللييتتتتوش يتتتتهاهو متتتتن الممنيتتتتم وفهنستتتتم وايرمليتتتتم لمنمصتتتتهو الصتتتتفيب فتتتتي 
  (1)األندلق

 ن م يمومم  يهلليهو و هب النصمهى الحمقدين في احهاق الكهوب والحقول ، ون ب القهى وقتل السيمن وسهللي م
واممم  به االمتدا اا ال مييح المتيههو مفى االندلق ، امفن النمصه لدين اهلل الي مد ، فح د قواا يهلليتهو 

 و هب في اهسمل م من المفهب ، وقسم م الى فمسح ييوش:
 الييش االول من قهللملل الهللههلله  -1
 وال مني من الينود المفمههللح  -2
 ديح النظمميح وال مل  من الينود الموحِّ  -3
 والهاهللو من المترومح من يميو انحم  الممفيح  -4
 والفممق  و يند االندلق  -5

 تت اوالتل ايتمه 607ب  القعتدو ستنح  25وقده ييش اهللي مهللتداهلل محمتد النمصته هللنصتح مفيتون ميم تد وفتي 
ستمه هللعتد ايتمم  م، يمك سفرمن الموحتدين هللنرسته التى االنتدلق ، ونتكل فتي يكيتهو رهيتح،  تم1211)مميوت سنح 

  (2)الى ا هلليفيح و نمد يمن الفرأ الرمدذ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 3/240ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)
  23ت انظه: معهيح العقمب،  وقي اهللوففيل ص2)

تفهللار هقو، فأن تد هللتبلد قتوا م نتييح لصفه سنه ولقفح فهللهته، واستهللداه هللملها  حي  اهس ل فيهو ينده الى حصن س 
، ولهلل  الييش اممم  با الحصن  ممنيح ا  ه و و ممتنو مفيه، واصته اهللتو مهللتداهلل محمتد النمصته نتكوال  مفتى 

وليتن اهللتم مهللتداهلل محمتد النمصته  -نص  حميهلله اهللي سعيد اهللن يممو ويمن الموحدون ي يون في صدق نيمتته 
اصتته اهللتتو ستتعيد هللتتن يتتممو مفتتى اال يتقتتدم يتتيش الموحتتدين قهللتتل االستتتيال  مفتتى حصتتن وضتتو فيتته يتتل  قتتته، و 

 سفهللرهو 
و يتتبا استتتمه الحصتتمه رتتوال الصتتيح حتتتى دفتتل ال تتتم  ، ومتتمنى المفمههللتتح فتتي اليهللتتمل التتومهو المحيرتتح 
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هللملحصتتن متتن قستتوو الرقتتق متتمال يرتتمق يمتتم اودى المتتهض هللحيتتمو اآلالح متتن م، وافتتبا وستتملل التمتتوين ل تتبا 
 لييش تصعب وتتع ه يومم  فيومم  ا

وحتتمول مفتتد ق تتتملح الرونستتو ان ينقتتب الحصتتن ويتتهبم الموحتتدين مفتتى هفتتو الحصتتمه وليتتن  تتبه المحمولتتح لتتم 
ترف ، وفيو الرونسو هللرقده لولده الب  قمد الييش النقمب الحصتن، وستقرا قفعتح ستفهللرهو افيتها  هلليتد الموحتدين ، 

 فكون م من التموين هللسهللب اليوب الب  حل هلل م هللعد انت م  م
لقتتد فيتته ستتقور ستتفهللرهو هللتتهايين الفضتتب النصتتهاني فتتي اوهوهللتتم وتحتتهد اله هللتتمن والقسموستتح والمفتتود لي يتتهوا 

   (1)هللبالقت م حممسح ال عوب النصهانيح ليي ننسم م في يرمذ الصفيب المقدق
ستمقرح فتي ينتوهللي فهنستح وقمم الهللمهللم انوسمن ال مل  هللتدوه يهلليته فتي نرتخ هوذ الحقتد فتي النصتمهى ورفتب متن اال

يمتتن  يتتل متتن لهللتتي  -ا  الهللمهللتتم -)هللتتأن يعظتتوا همميتتم م هللتتأن يستتيهوا هللأنرستت م وامتتوال م لمتتؤاكهو مفتتد ق تتتملح وانتته 
 الدموو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  26ت انظه: العقمب ص1)
  (1)الفرهان التممت

 تتتهيح النصتتتهانيح متتتن اوهوهللتتتم لفوقتتتوح متتتو نصتتتمهى االستتتهللمن ويتتتمن األستتتمقرح يهلستتتون وتحهيتتتا االمتتتوا  الهلل
  (2)صروح المحمههللين من المدن المفتفرح، وقد تولوا االنرمق مفى ح ود م

ووفتتدا مفتتى استتهللمنيح يمتتوب المحتتمههللين متتن يميتتو الهللفتتدان األوهوهلليتتح ليقتتمتفوا دفممتتم  متتن النصتتهانيح متقفتتدين 
اي تتته الوافتتتدين متتتددا، وقتتتمد اهنولتتتد مرتتتهان اهيونتتتح يي تتتم  متتتن النيتتتدود وهللهوفتتتمنق  الصتتتفهللمن، ويتتتمن الرهنستتتيون

وهللهيونيح يضرهم  وقم  لفقم  المسفمين  ووفق اهنولد الى مم و ا م من بلد، و و ان يحمل هللبالقته وضتهامته 
و تو  -ينتد،  تم اوال  مفى ان يؤيد قضيح اسهللمنيح هللملممل وال -هللعد ان يمن بمضهللم  من مفد ق تملح -مفد نمفمه 

 مفى التع د هللأن يسيه في فهسمنه ، وان ي تهد هللنرسه في القتمل  -األ م
وايتمعا في ممفيح ق تتملح متم اليحصتى متن ينتود النصتمهى المتعر تين لسترد دمتم  المستفمين ويتمن فتي 
ه مقدمتتح تفتتتد الح تتتود الضتتتفمح المتتتمن متتن الهللمهونتتتما متتتو حم تتتيمت م ، وهلليتتتدهو ال تتمني مفتتتد اهابتتتوان فتتتي يي تتت

الضتفم، يمتم توافتدا امتتداداا ليتون ويفيقيتح والهللهتفتمل ، ويمنتتا قتواا الهللهتفمليتح تتيتون متتن متدد متن الرهستتمن 
 والم مو الهللمهمين ، يقود م اميه هللهتفملي  و هلليوهو ال مل ، احد اهللنم  المفد سمن و االول 
الي يتتهو ان تقتتيم فتتي  لقتتد تيمعتتا  تتبه الح تتود فتتي رفيرفتتح التتتي لتتم تستتترو ان تستتتومهلل م ، فأضتترها األلتتوح

 الفيمم فمه  المدينح، هللأنواب من السالذ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  28ت انظه: العقمب ص1)



 -137- 

  29ت المصده السمهللق ص2)
ليتتم هللأهستتمل األمتتوال والمالهللتتق والففتتما والعتتمداا لقتتد ا تتتهيا اوهوهللتتح فعفيتتم  هللتتأمه متتن الهللمهللتتم وقممتتا فهنستتم وايرم

الالكمتتح والستتالذ والمتتؤن يتتل بلتتد ميتتن الرونستتو متتن ان يمتتد يتتيش الوافتتدين هللتتملمؤن والهواتتتب الممليتتح المفهيتتح 
  (1)وال دايم النريسح الى القمدو والكممم 

وفتتتي هومتتتم ، امتتته الهللمهللتتتم انوستتتمن ال ملتتت  هللملصتتتوم  ال تتتح ايتتتمم ، واأليترتتتم  هللتتتملفهللك والمتتتم  التممستتتم  النتصتتتمه 
ييوش النصتهانيح، واقيمتا الصتفواا العممتح، وممتد األيفيتهوق واله هللتمن والها هللتما التى اهتتدا  الستواد والستيه ال

حرمو، وسمها الموايب في الرهقما فم عح متم فح من ينيسح التى افتهى ، ومتن ديته التى آفته ، والقتى الهللمهللتم 
 ى اهلل التممسم  لنصه االسهللمن انوسمن ال مل  مومظح صفيهلليح ، رفب في م الى النصمهى ان يتضهموا ال

م ، تأ ب الييش النصهاني لفسيه الى لقم  المسفمين، ونظمتا القتواا فتي 1212حكيهان )يونيحت  20وفي 
 ال تتح ييتتوش ، حتتتى اليصتتمب الينتتد ا نتتم  الستتيه هللتتنقص فتتي المتتؤن، وستتمه فتتي الرفيعتتح يتتيش القتتمدمين متتن 

تحتتا قيتتمدو إمتتهو القملتتد الق تتتملي )دييتتو لتتويهللكد   تتمهوت اوهوهللتتم ويتتمن تعتتداده متتمهللين ستتتين ومملتتح التتح محتتمهب 
 ويقود وحداته المفتفرح مرهان اههللونح، ومرهان هللوددو )هلُلهداالت واسقح نمنا 

 ويمن الييش ال مل  هللقيمدو هلليدوه ال مني، و و مؤلح من األهابوانيين والقرفونين فقر مو فهسمن الداويح 
ال ح، ويتألح من ينود ق تملح، ويقود وحداته يهلليه اسمتبو يمعيتما امم الييش ال مل ، و و اضفم الييوش ال 

 الرهسمن، األميه الفيوني سمن و فهنمنديك، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 30،31ت انظه: العقمب ص)1)

 افه   واألميه الهللهتفملي هلليوهو، وهدهيد مرهان رفيرفح، وفمسح اسمقرح
وتقده الهوايح مدد الرهسمن في  با الييش هلل ال ين الرم ، ولين م لم تحد نم من مدد الم تمو لح تد م الضتفم 

  (1)اليهلليه
 
 حصار  لعة رباح: -أ

م،  تتميم 1212وفتتي اليتتوم الفتتممق فتتي هللتتد  الستتيه متتن رفيرفتتح فتتي الهاهللتتو والع تتهين متتن حكيتتهان )يونيتتحت 
وا يميو من فيه هللعد بلد سمهوا الى قفعح ههللمذ، ويمنا هلل تم حمميتح قويتح ينود النصمهى حصن )ميفونت، واهللمد

من الموحدين، ولقي النصمهى في مهللوه واد  يمنح الب  تقو مفيه المدينح صعمهللم  فمدحح، إب يمن المستفمون قتد 
 ن هوا مفى يمنهللي الواد  الصمنيه والفواكيق الحديديح 

م ال ال تتح المنيعتتح، حتتتى ستتقرا المدينتتح فتتي ايتتدي م، وليتتن و ميمتتا الييتتوش ال ال تتح قفعتتح ههللتتمذ فتتي يوانهلل تت
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القفعح يمنا مي كو هللمألهللها  العمليح ، واألسواه المنيعح ، ويمن يف تى ان تقتضتي حصتمها  رتويال   واهللتدى مفتد 
اهابون والمحمههللون الوافدون فتي افتحتمم المدينتح  تيممح مظيمتح ، وليتن م تيهللتدوا افتدذ الفستمله ويقتول يوستح 

: )وقهللتتتل ان يعتتتود النصتتتمهى التتتى م ميمتتتح القفعتتتح، مقتتتد ميفتتتق حههللتتتي لفهللحتتت  فيمتتتم إبا لتتتم ييتتتن متتتن (2)ا تتتهللمخ
  (3)األفضل ان يقتصه مفى ترويق القفعح ، دون محمولح افتتمح م، وان ُيهللادا هللملسيه توا  لم ميمح المسفمينت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  32ت انظه: العقمب ص1)
 ت 2/113تتمهيخ االندلق في م د المهاهللرين والموحدين )2)
  31ت انظه: معهيح العقمب ص3)

لقد تففب التها  القملتل هللم ميمتح القفعتح، إب يتمن متن المعتهوح ان تم تحتو  امتواال   ملفتح ، ويميتما مظيمتح متن 
 المؤن التي هللدا النصمهى ي عهون هللنقص م 

مستتتفمي القفعتتتح واضتتتره قملتتتد م اهللتتتو الحيتتتم  يوستتتح هللتتتن قتتتمدق هللتتتأن يرتتتموض  لقتتتد ضتتتيق النصتتتمهى مفتتتى
  (1)النصمهى وانسحب هللينوده وتهد القفعح وويد الرونسو في قفعح ههللمذ يميما مظيمح من المؤن

وسمه النصمهى الى لقم  المسفمين هللعكم اقوى، وابيى  يممت م استيالؤ م مفى حصن األهد، و و الميتمن 
 تتتملح قهللتتل بلتتد هللستتهللعح م تته مممتتم   كيمتتته ال تتنعم ، وابيتتى  تتيممت م قتتدوم  من تتو مفتتد التتب  لقتتي فيتته مفتتد ق

 نمفمه، وقد ا ت هوا هللملهللهامح في الحهب وال يممح في القتمل 
ومفتتى ا تته بلتتد تحتتهد المفتتود ال ال تتح ، الرونستتو ال تتممن مفتتد ق تتتملح ، وسمن تتو مفتتد نمفتتمه ، هلليتتدهوا ال تتمني 

 ، و ي القفعح التي افتتح م الموحدون في العمم السمهللق هللعد حصمه رويل   مفد اهبوني نحو مدينح سفهللرهو 
ومتتهض المفتتود ال ال تتح  نتتم يي تتم لتتم تفتته  استتهللمنيح النصتتهانيح م فتته متتن قهللتتل ، هلليتتد ان تتم لتتم يقرتتوا هللستتفهللرهو 

ليتي يفقتوا لمنممت م واتقم  لحصمه ال رملل منه ، فمفتهقوا ممه "وهادال" في يهللمل سيمها موهنيم "يهللل ال تمهاا" 
  (2)المسفمين في نمحيت م األفهى

 
 مقت  البط  يوسف بن  ادس أبو الحّجاج: -ب

 تتتتتتتمندمم سقرا قفعح ههللمذ وهيو قملد م الب  هللبل مم في وسعه ورمقته من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   32ت انظه: معهيح العقمب ص1)
  35لسمهللق صت المصده ا2)

ايل االسالم والمسفمين بضب السفرمن النمصه مفى اهللي الحيم  وهللدق من وكيهه اهللتي ستعيد هللتن يتممو امته 
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السفرمن النمصه هللقتل  با الميم د العظيم ي مها ، فيمن ل با الرعل ا ه سي  في الييش االستالمي يفته ، وال 
قتد هللتبل يتل المستترمب ، وان مقتفته لتم يقتو إال  سيمم في يند األندلق، بلتد الن تم يتمنوا يعفمتون ان اهللتن قتمدق

  (1)هللتحهيض الوكيه البميم و با فرأ آفه وقو فيه السفرمن النمصه
قفا: و با الرعل يدل مفى ضيق افتق الستفرمن النمصته ومفتى ظفمته لقمدتته ، ومفتى تتأ هه هللنصتمل  ال تنرتو 

فرمن لديتته فقتته فتتي السيمستتح ال تتهميح األمتتح وال تقتتو  صتتر م ووحتتدت م فتتي صتتروح األمتتدا ، ولتتو يتتمن  تتبا الستت
ومعهفح هللنروق ينوده ليمن الموقح بيه بلد ونيد في ال هيعح الفهرا  قوامد واضتحح المعتملم فتي دفتو المرمستد 

 ويفب المصمل  ومعهفح مقمصد ال هيعح   
 إن  با العمل الفمرئ الب  قمم هلله النمصه لدين اهلل ييه مفى األمح ال الد والدممه والعمه   

 
 المعركة :

تمتوك "يوليتح" هللتهتيتب ينتد م لفتوض المعهيتح، فتهاهللر هللعضت م مفتى ستر   16قمم مفود األسهللمن في صهللمذ 
هللتتى ، تتتكمقم الرونستتو مفتتد ق تتتملح قفتتب اليتتيش متتو احترمظتته هللنتتوب متتن اال تتهاح مفتتى  اليهللتتل ، والتتهللعض فتتوق اله 

 الييش يفه ، ويمن القفب يضم اههللعح فهق: 
 من سيمن اليهللمل الق تمليح ، ويقود م "دييولويك"    تتألح الرهقح األولى -1

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  36ت انظه: العقمب ص1)

وتتألح الرهقح ال منيح من فهسمن قفعح ههللمذ ، و نب يمقب ، واالستهللمهيح والداويح ، وهللعض ينتد الحتدود  -2
  به الرهقح اليونا "يونكالو نونيك د  الها"    الق تمليح ، ويقود

والرتتهق ال مل تتح وتتتتألح متتن ينتتد وفهستتمن متتن ق تتتملح القديمتتح وا تتنتهويش، وهللستتيونيح ، ويقود تتم اليونتتا  -3
 "هدهيد ديمك يمميهوق"   

ه وتتألح الرهقح الهاهللعح من اليند االحتيمري من رفيرفتح ، وهللعتض قتواا ليتون ، ويقود تم الرونستو نرست -4
، ف تتو  نتتم يقفتتد تنظيمتتما المتتهاهللرين والموحتتدين، ويتتمن يهافتتق القتتواا االحتيمريتتح فضتتال متتن المرتتهان "هدهيتتد 

 ، مدو اسمقرح من ق تملح وليون مو يند م     (1)الرفيرفي"
ويتتمن يقتتود الينتتمذ األيمتتن سمن تتو مفتتد نمفتتمها ، وفيتته فهستتمن فهنستتيون هللقيتتمدو آهنولتتد مرتتهان اههللونتتح ، وينتتد 

 والهللهتفمل ومفى هاس م األميه الهللهتفملي يفيقيح 
امم الينمذ األيسه ، فيمن ينقسم ايضم إلى اههللو فهق ، ويتألح يفه من قواا اهابون ، مم متدا هللعتض ينتد 
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 الم مو الق تمليين ، ويقوده المفد هلليدهوا ، ومن حوله األحهللمه واألهبونيون   
نمصتته تيتتمه يتتيش النصتتمهى فتتي ستت ل "تولتتوكا" وفتتق امتتم يتتيش الموحتتدين ، فقتتد قسقتتمه اهللتتو مهللتتداهلل محمتتد ال

 األوضمب الموحديح إلى فمق فهق  
يمنتتا الرهقتتح األممميتتح تتتتألح متتن المتروِّمتتح ، و تتم التتبين يترومتتون متتن تفقتتم  انرستت م ، وهللتتدافو باتتتي محتتض 

ل   واصتررا لفي مد والموا في سهلليل اهلل ، ون ه اعستالم   وتقتده م الهوايتح العههلليتح هللمملتح وستتين التح مقمتت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالقواا األندلسيح في الميمنح ، والقهللملل الهللههللهيح في الميسهو ، وامم القفب والقواا االحتيمريح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 2/117ت انظه: تمهيخ االندلق في مصه المهاهللرين والموحدين أل هللمخ )1)
وو اليتتيش ، متتن الينتتد المفمههللتتح والنظتتمميين ، او هللعهللتتمهو افتتهى متتن الينتتد الموحتتدين   فيمنتتا تتتتألح متتن صتتر

وضتهب اهللتو مهللتتداهلل محمتد النمصته قهللرتتته الضتفمح الحمتها  فتتي وستر الصتروح ، ههللتتر اممم تم يتواده المستته    
 ه الينتد ، إيبانم هللتمقتهاب المعهيتح ، ومتن حولته حهستح متن م تمو وفهستمن  و ت (1)وقعد في دافف م مفى دهقته

حتتهاهلل م فتتي اتيتتمه معستتيه النصتتمهى االستتهللمن ومتتن مع تتم متتن قتتواا اوههلليتتح صتتفيهلليح ، فيمنتتا ستتدا منيعتتم دون 
 افتهاقه الموا   

تتا استتتعداداا المعهيتتح ، فتته  ستتفرمن الموحتتدين متتن قهللتتته و تتو يهتتتد  مهللتتم و ستتودا  متتن مففرتتما  ولمتتم تمق
و تتت ه ستتتيره هللتتتمألفهى هللينمتتتم يتتتمن قتتتهب الرهللتتتول يتتتده مهللتتتدالمؤمن وقتتتد هفتتتو المصتتتحح ال تتتهيح هللمحتتتدى يديتتته ، 

وستمهب ينتتد المترومتح المستتفمين لفقتتمل ورفتتب ال ت مدو فتتي ستتهلليل  (2)الضتفمح يتتدور  هلل تدو فتتي ستمحح المعهيتتح
اهلل ويمن  يوم م منيرم قويم ولين م لم يستريعوا ان يفتهقوا صروح النصمهى التي يمنا مدمومتح هلليمممتما 

فمسترمموا ان يهدوا يموب المسفمين ، وان يمكقو تم   واست ت د التوح  -والدواويح  االستهللمهيح -الرهسمن الدينيح 
متتتن المستتتفمين فتتتي ستتتهلليل اهلل واعستتتالم ، وليتتتن الق تتتتمليين حينمتتتم ممتتتدوا إلتتتى مرتتتمهدو المترومتتتح المستتتفمين ، 

وستهممن متم  وتقدِّموا هللبلد ظمفهين من قفب الييش اعسالمي ، حي  ُح دا صروو اليند ، لقوا ا د مقمومتح ،
 اضرهوا إلى مفمدهو مهايك م األممميح ، واهتدوا فمهِّين ، فتمهللع م الرهسمن المسفمون في اهتداد م وفهاه م      

 تتتتتتتتتتولمم هاى مفد ق تملح من اله هللى تروه المعهيح مفى  با النحو السي  ، تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/118انظه: تمهيخ االندلق في م د المهاهللرين والموحدين ) ت1)
  42ت انظه: العقمب ص2)

اهاد ان يستتتتتيه هللنرستتتتته مفتتتتتى هاق الينتتتتتود الفيتتتتتونيين والرفيرفيتتتتتين ، و تتتتتم يمممتتتتتح مفتتتتتتمهو يمنتتتتتا تؤلِّتتتتتح القتتتتتوو 
لمرتتهان رفيرفتتح  االحتيمريتتح ، وان يقتتتحم الميتتدان ليحتتمول محمولتتح اليتتأق األفيتتهو ، ويمنتتا يفممتتته التتتي قمل تتم

  (1)و ي: "إن السممح قد حمنا لتفقي الموا المييد"
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تدل مفى انه لم يين يأمل النصه هللعد   ولين امتهاضما المرهان هدا الرونسو من ان يفوض هللنرسه امظتم 
 االفرمه ، واهسفا في الوقا باته قواا من ا يو اليند عمتداد اليتيش المهتتد ، وستمه األحهللتمه انرست م مفتى

لينتتتد إلتتتى قفتتتب المعمعتتتح ، و تتتم يهفعتتتون امالمتتتم مفي تتتم صتتتوهو المستتتي  ، ي يتتتهون هللتتتبلد امظتتتم الحممستتتح هاق ا
 الصفيهلليح في نروق يند م   

وانت كا يمممما الرهسمن واليند اليهللفيين فهصح تقتدم االمتداداا اليديتدو ، ليفم توا  تع  م ، وينظِّمتوا يمتوم م 
اليديدو ، و م يحرِّمون يل مقمومح في اتيمه قفب الييش االستالمي ،  م ممدوا فمستأنروا كحر م هللمؤاكهو القوى 

، حيت  يتمن النمصتته لتدين اهلل وحهستته ، وفتي الوقتتا التب  ضتتههللوا فيته  يتتوم م مفتى السالستتل الحديديتح التتتي 
احت دا من وهال م الواح مؤلرح من الحهاق  م هين الحهاب ، يمن ينمحم الييش اعسالمي قد ُحرِّمتم ، بلتد 

م إن هللداا الموقعح حتى هين األندلسيون التبين يتمنوا يقتمتفون متهبمين متو الموحتدين إلتى الرتهاه ، وتهتقتب انه م
مفتتتى بلتتتد ان وقتتتو اضتتترهاب مظتتتيم فتتتي اليتتتيش اعستتتالمي ، ولتتتم يصتتتمد فتتتي بلتتتد القتتتتمل إال ينتتتد الموحتتتدين 

فتي يتل نمحيتح هلل تيممح  النظمميين ، والحهق المفمههللح ، فقد صمدوا في مقمومح  يمتما النصتمهى ، وصتدو م
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفملقح ، وهللسملح نمدهو ، وهيولح فهيدو ، ويفد ال م يل له ، ولين الدالهو حرما واصهلل  نصه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  45ت نقال  من العقمب ص2/118ت انظه: تمهيخ االندلق في م د المهاهللرين والموحدين )1)
نصمهى ال مره منه وحمول النمصه لدين اهلل ان يف ب م ممه ينوده ويبيي حممس م حتى الفحظما األفيهو ال

 مو نره من ينوده واتيمه نحو هلليمسح ولينه لم يقح هلل م ، هللل سمه من م إلى ا هلليفيح   
فتتتي لقتتتد يمنتتتا  تتتبه المعهيتتتح الفمستتتهو لفمستتتفمين الستتتهللب فتتتي  تتتالد األنتتتدلق وهللدايتتتح افتتتول  تتتمق اعستتتالم 

 األندلق ، حي  يمنا الن ميح ، او ن ميح الهللدايح مصهب بهنمرح   
لقد يمنا ح ود النصتمهى فتي معهيتح العقتمب ضتفمح يتدا ويمنتا التعهلللتح والنريته العتمم مفتى مستتوى اوههللتم 

ضعمح قوت م   (1)يف م يدفع م الحقد الصفيهللي ، لينتقمم من المسفمين والقضم  مفى  ويت م وا 
ه المعهيتتح األلتتوح متتن المستتفمين ومتتن العفمتتم  العتتممفين الميم تتدين ومتتن ا تت ه  تتؤال  لقتتد است تت د فتتي  تتب

 العفمم  : 
ته  ) -1  تتت   متن ا تل  تمرهلله ، صتمحب التتزليح التب  609-542اهللو ممه احمد هللن  مهون هللن متما النضا

فم هللملدهايتتح "يتتمن احتتد الحرتتمظ لفحتتدي  ، يستتهد المتتتون واألستتمنيد ظتتم ها  ، ال يفتتل هللحرتتظ  تتي  من تتم   موصتتو 
والهوايتتتح، بملهللتتتم مفيتتته التتتوهب والك تتتد ، مفتتتى من تتتم  الستتتفح ، يأيتتتل الي تتتب، ويفتتتهللق الف تتتن، وههللمتتتم ابن فتتتي 
المستتميد ، ولتته تتتزليح دالتتح مفتتى ستتعح حرظتته، متتو التتنظم والن تته     تتم تويتته إ تته بلتتد بمكيتتم    و تت د وقيعتتح 
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يرتح التهوم العقمب التي افضا إلى فهاب األندلق هللملدالهو مفى المستفمين في  تم   ويمنتا الستهللب األقتوى فتي ت ح 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتهللالد م حتى استولا مفي م فرقد حينلب ولم يويد حيم وال ميتم وبلد يوم اال نين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  46،47ت انظه: العقمب ص1)
  (1)منتصح صره سنح تسو وستمملح   "

رقيه اهللو اهللها يم إسحمق هللن يعمه الميمهلله    من سيمن فمق الب  تولى قضم  ستهللتح  تم هللفنستيح القمضي ال -2
 …"   "فقد في يملنح العقمب يوم اع نين الهاهللو م ه لصره سنح تسو وسا ملح 

اهللو الصهلله ايوب هللن مهللداهلل  الِر اه    من ا ل ستهللتح ، التب  "استوستو فتي الهوايتح   ويتمن معهوفتم هللملك تد  -3
   (2)واست  د في يملنح الِعقمب" ،
اهللتتو محمتتد تم تترين هللتتن محمتتد الميتتتب ، متتن ا تتل فتتمق "يتتمن كا تتدا  ، ممهللتتدا  ، معفمتتم هللتتملقهآن لتته حتتظ متتن  -4

قتتهض ال تتعه ، ودفتتل األنتتدلق بمكيتتم وقتتدم  قهرهللتتح فتتي ب  الحيتتح ستتنح  متتمن وستتتح ملتتح ، فمقتتمم  نملتتد ايممتتم  
لعقتتمب  بيتتهه اهللتتن الريفستتمن وقتتمل: اهاه است تت د هلل تتم فلنتته انقرتتو منتتي ي فاقتتى الكا تتدين      تتم فتته  إلتتى بتتكوو ا

   (3)فهللهه  "
اهللو مهللداهلل محمد هللن اهللها يم الحضهمي ، من ا ل الي سقمنح ممل قهرهللتح " ولتي قضتم  موضتعه متدو رويفتح  -5

يعتح العقتمب ، مضمفم بلد إلى الصتالو والفرهللتح هلليممعته  ولته تتأليح فتي هيتمل المورتأ      ، واست ت د فتي وق
  (4)"609منتصح سنح 

لقتتد يتتمن ديتتدن العفمتتم  المستتفمين وفق تتمل م وقضتتمت م تصتتده المقدمتتح منتتد األحتتدا  والمفمتتما وفتتي المفتتمره 
 ويتسمهللقون في هللبل دممل م واهواح م من ايل اعسالم والمسفمين   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  494نقال  من التمهيخ االندلسي ص 262ت هقم 102-1/101ت التيمفح )1)
  495نقال  من التمهيخ االندلسي ص 536تهقم 1/202ت المصده السمهللق )2)
   495نقال  من التمهيخ االندلسي ص 623ت هقم 1/235ت المصده السمهللق )3)
  495نقال  من التمهيخ االندلسي ص 1559ت هقم 586-2/585ت التيمفح )4)

 ثالثًا: أسباب الهزيمة في العقاب:
اعميتتمب هللتتملي هو ، ويتتأن بتتكوو حنتتين تتيتتها هللعتتد حتتوالي ستتتح قتتهون فتتي  ضتتمب األنتتدلق   إن ال قتتح  -1

هللتتتزالح الينتتتد ، وهللمقتتتدهو القتتتمدو ، افقتتتد القملتتتد وافقتتتد الينتتتد امتمتتتمد م مفتتتى اهلل ستتتهللحمنه ، و تتتبا يرستتته لنتتتم مهللتتتمهو 
   (1)يل انسحمهلله ، اال و ي: "صدق الهحمن ويبب ال يرمن"النمصه لدين اهلل التي قمل م قهلل

لتم ييتن التيتيتتد الحههللتي مفتتى مستتواه المرفتتوب ولتم تيتن الميتتملق االست تمهيح باا قيمتتح هللملنستهللح لفنمصتته  -2
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لتتدين اهلل ولتتبلد هفتتض نصتتيحح اصتتحمب الفهللتتهو هللهفتتو الحصتتمه مفتتى ستتفهللرهه وافتتب هللتتها  التتوكيه اهللتتي ستتعيد هللتتن 
مالكمح الحصمه واستمه لمدو  ممنيح ا  ه ، وتعهض اليتيش الموحتد  ألقستى موامتل  يممو الب  اصه مفى

 الرهلليعح ونقص التموين والمؤن هللسهللب األفب هللملها  الرهد  وتهد الها  اليمممي   
 ضعح  فصيح النمصه لدين اهلل الب  اصهلل  العوهللح وفمتمم في يد الوكيه اهللي سعيد هللن يممو    -3
  يوستتح هللتتن قتتمدق اميتته قفعتتح ههللتتمذ استتتيم  فتتي اليتتيش يفتته والستتيمم هللتتين ينتتد ستتهللب مقتتتل اهللتتي الحيتتم -4

األندلق لعفم تم ان اهللتن قتمدق قتد هللتبل يتل المستترمب، وان قتفته لتم يقتو إال هللتحتهيض التوكيه التبميم ، يتل  تبا 
مل م تد لفرتتهاه وانستتحب االندلستتيون متتن المعهيتح وهينتتوا إلتتى تتتهد القتتتمل هللعتد معتتمهد قصتتيهو ويتتمن  تتبا االنرصتت

 الفيه متوقو من اسهللمب وموامل ال كيمح النيها    
إصتتهاه مفتتد ق تتتملح مفتتى االنتقتتمم متتن  كيمتتح األهد وافتتب هلليمفتتح األستتهللمب التتتي تعتتين مفتتى تحقيتتق النصتته  -5

 الحمسم ، فعمل مفى توحيد اليهلل ح الداففيح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  50انظه: العقمب ص ت1)

 ورفب امداداا من الهللمهللم ومن مفود اوههللم ويعل الحهب مقدسح من ايل العقيدو   
ال وهاا التي حد ا في المفهب متو هللنتي بمنيتح يعفتا الموحتدين ينرقتون في تم نرتملق امتوال م ويقتدمون  -6

  (1)فيهو هيمل م
هللقتتتل يتتل األستتهى التتبين وقعتتوا هللتتين ايتتدي م لقتتد فقتتد المستتفمون  فتت  قتتوات م فتتي  تتبه المعهيتتح وقتتمم النصتتمهى 

وهللم تتته الرونستتتو احتتتتالل حصتتتون المستتتفمين والمتتتدن: فتتتهال ، تولتتتوكا ، هلليمستتتح ، هللفقتتتيق ، هللتتتمنيوق ، واهللتتتدو التتتتي 
اممفوا السيح في هقمب ا ف م وحرموا ي يها من مهللمني م ، هللنيمم يمن اله هللمن والقسموستح يهتِّفتون الصتفواا فهحتم 

وال االمتتهاض التتتي فتيتتا هللييتتوش النصتتمهى لتتتمهللعوا هللر تت م هللملمستتفمين ، فمضتترهوا إلتتى هللنيميتتح المستتفمين ، ولتت
   (2)الهيوب إلى رفيرفح حممفين ملما األسهى من النسم  والصهلليح ، ولين هللعد اهتيمهلل م الميكهو اله يهللح

اهللرين لقتتتد يمنتتتا الميتتتكهو التتتال إنستتتمنيح فتتتي مدينتتتح هلليمستتتح   يقتتتول ا تتتهللمخ فتتتي تتتتمهيخ األنتتتدلق فتتتي م تتتد المتتته 
: "ولم يين في هلليمسح سوى المهضى والضعمح ، والظم ه ان م يمنا هللم مهللح المست رى لفيتيش ، (3)والموحدين

ويمن  ؤال  التعسم  قد احت دوا فتي مستيد المدينتح اليهلليته ينتظتهون مصتيه م يتكمين ، ف تم و قستوو النصتمهى 
، هللتل ب تب النصتمهى التبين اممتت م ن توى ان يي كوا مفي م يميعم هللملسيح ، مم مدا قاللل من م افبوا اسهى 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالظره في قسوت م وهللر  م إلى اسرل دهد ، حينمم  ميموا مدينح اهللدو التي امتصم هللأسواه م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  51ت انظه: العقمب ص1)
  52ت انظه: العقمب ص2)
 ت 2/123يوسح ا هللمخ )ت انظه: تمهيخ االندلق ل3)
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القويتتح هللعتتض ففتتول اليتتيش المن تتكم وستتيمن م العتتكقل ، ويتتمن المستتفمون يتتأمفون نظتتها لمنممتتح المدينتتح الرهلليعيتتح 
 والحههلليح ان يهدوا  يمما امدال م حتى يحل فصل ال تم    

ن ا  نيتمذ ، ونظقم النصمهى في الواقو مفى المدينح  يومم مممم فسهوا فيه ي يها من القتفتى ولتم يستره مت
لتتوال ان استتترمب األهبونيتتون ان يتستتفقوا األستتواه فتتي اضتتعح نقرتتح في تتم ، وان يحتفو تتم ، وليتتن القفعتتح وهللتتمقي 
ارهاح المدينتح هللقيتا مفتى  هللمت تم هبتم ي تود األستهللمن ، ومندلتب هاى المفتود ، ان فيته الُرتهق واي ه تم إنستمنيح 

مون حينمتتتم ستتتقرا هللعتتض ايتتتكا  الستتتوه فتتتي يتتتد  تتي ان يقهللتتتل النصتتتمهى متتتم مهضتتته المستتفمون ، ويتتتمن المستتتف
األهبتتونيين قتتد ف تتوا العمقهللتتح، واهستتفوا إلتتى مفتتود النصتتمهى يعهضتتون مفتتي م فديتتح قتتده م التتح التتح قرعتتح متتن 
التب ب "مفيتتون دينتتمه" ، مفتتى ان يتهيتتوا المدينتتح حتتهو يستتين م المستتفمون وفقتتم ل تتهيعت م و تتعمله ديتتن م ، و يتتبا 

 لمدينح اترمقما هلل با المعنى نظها لمم انسوه من صعمب في افتتح م   ُقهللل العهض ومقد المفود مو ا
ولين األحهللمه الظمملين إلى دمم  المسفمين ، امفنوا هللرالن  با االترمق ، ورفهللوا ان تستفقم المدينتح دون قيتد 
 او  تتهر ، ف تتم  ضتتعح المفتتود ان ينقضتتوا الع تتد المقرتتوب ، منتحفتتين لتتبلد متتبها  تتو ان المستتفمين هللعتتد ان
فتحوا اهللواب المدينتح لفنصتمهى ، لتم يتؤد وا الضتهيهللح المضتهوهللح مفتي م فتي الحتمل ، وستهممن متم ارفتق النصتمهى 
العنتتمن لقستتوت م فتتي معممفتتح  تتؤال  المنيتتودين ، فُقتتتل متتن فتتي اهللتتدو ك تتم  ستتتين الرتتم ، وُستتهللي م تتل  تتبا العتتدد ، 

حهللتتتمه هضتتتم م ، وهتقفتتتوا انم تتتيد ال تتتيه وُ تتتدما التتتدوه هللعتتتد ان ففتتتا المدينتتتح متتتن ستتتيمن م ، ومندلتتتب اهللتتتدى األ
  (1)ضمهمين إلى المولى ان ي مف م هللهحمته "

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  53ت انظه: العقمب ص1)

نسمنيته ووفم ه لفع ود واحتهامه ل ديمن    اين  با من سممحح اعسالم وهحمته وا 
 قمل ال ممه :

 مفينم فيمن العدل منم سييح 
 ففمم مفيتم سمل هللملدم اهللر     

 وحففتم قتل األسمهى ورملمم 
 بدونم مفى األسهى نمن ونصر     

 فحسهلليم  با الترموا هلليننم 
 (1)ويل إنم  هللملب  فيه ينض    

إلتتى  لتتم تيتتن موقعتتح العقتتمب ستتهللهللم فتتي تحرتتيم قتتوى الستتفرمن النمصتته هللمألنتتدلق فقتتر ولين تتم ادا فتتوق بلتتد



 -145- 

تتدميه ستفرمن الموحتدين فتي المفتهب ايضتم   فقممتا دويتالا فتي المفتهب وهللتدا مصته ظ توه مفتود الروالتح 
 ال مني هللعد الموحدين وآل األمه إلى سقور م هلليد النصمهى   

يتتم  فتتي نرتت  الريتتب: )يمنتتا الِعق تتمب ستتهللب ضتتعح المفتتهب واألنتتدلق ، امتتم المفتتهب ف تتهلِلفالِ  ي يتته متتن قُتتهاه 
  وهللعتد  كيمتح العقتمب بتمده النمصته لتدين اهلل ميتدان الحتهب (2)م األنتدلق فهللرفتب العتدوِّ ل تم   تواقرتمهه ، وامت

الب  بص هللملقتفى من ينده مسهمم إلى ا هلليفيح ، و نملد صتب حمتمم بضتهلله مفتى  تيوخ الموحتدين المحفيتين 
ى حكنته ويتدهه قضتى وسحق م وابل القمدو والكممم  وفصتل ومتين  تم هيتو إلتى األنتدلق حكينتم يليهللتم وليتي ينست

 هللقيح ايممه في المفباا وال  واا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   84ت انظه: صالذ الدين هللرل حرين لعهللداهلل مفوان ص1)
 ت 1/420ت نر  الريب )2)

ب يوستتح المفقتب هللملمستنصتته هللتتمهلل ولتم يقتتم هلل تي  متتن  تتؤون الحيتم ستتوى ان متتيرن لواليتح م تتده ولتتده اهللتم يعقتتو 
ويمن يوملب ررال في العم هو متن ممتهه ولمتم انت تى متن  تبا التعيتين ، تتهد  تؤون الحيتم يف تم لفررتل ووكهالته 
وامتيح في قصهه وحدالقه هللمهايش ، وارفق العنمن أل واله ومالبه وقضى امدا ال ييموك العمم فتي  تبا الف تو 

مستتمومم هللتتأمه متتن وكهالتته ، ألنتته يتتمن قتتد متتكم مفتتى قتتتف م ، فعتتميفوه  الصتتمفب  تتم دق لتته فدمتته الستتم وتتتوفي
يتتمنون األول "ديستتمهلله"  25 تتت /  610 تتعهللمن  11هللملقتتتل   فمتتما ولمتتم ييتتموك الهاهللعتتح وال ال تتين متتن ممتتهه فتتي 

   (1)م ، هللعد ان حيم فمسح م ه مممم وهللضعح ا  ه 1214سنح 
الموحتدين والصتهاب التداففي واال تداح الفسيستح تظ ته وهللعد موا السفرمن النمصه هللدا االنحداه فتي دولتح 

 هللين كممم  الموحدين   
والتتتب  يقفتتتب صتتترحما تتتتمهيخ تفتتتد الرتتتتهو متتتن الدولتتتح الموحديتتتح يتتتدهد متتتدى الفتتتك  والعتتتمه واالستتتت منح هللتتتديمه 
المسفمين من ايل تحقيق مصمل   فصيح مفى حسمب ال عوب والعقيدو والمقدهاا و يبا توضو اموه التدول 

د ا فمص يفونون اهلل وهوسوله وقهآنه و عوهلل م هللعد ان ممتا ضممله م ، فنيد  نم ادهيتق المتأمون هللتن في ي
المنصوه يكحح متن األنتدلق ويقتهه العهللتوه إلتى المفتهب معتمتدا مفتى محملرتح العتهب ومعمونتح قتواا مستيحيح 

لق لممفيتتح ق تتتملح متتن ينتتود ق تتتملح يقتتده متتدد م هللفمستتمملح فتتمهق مقمهللتتل التنتتمكل متتن م تتهو حصتتون هللمالنتتد
وقهللوله هللهللنم  ينيستح فتي متهايش تيتموه يتممو القتهويين و يتبا دففتا دولتح الموحتدين فتي صتهاب داففتي منيتح 
يفح الموحدون دمم  وامتواال ، وترييتم داففيتم وستقرا دولتح الموحتدين هللعتد فتتهو رويفتح متن الصتهاب واالنحتداه 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  57ت انظه: العقمب ص1)
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م إب ان 1269م ولتتيق متتمم 1212م هبتتم ان الدولتتح يمنتتا قتتد انت تتا فعتتال متتمم 1269 تتت/668والضتتعح متتمم 
الدولتتح استتتمها تمتتمهق ويود تتم رتتوال ستتهللعح وفمستتين مممتتم هللعتتد معهيتتح العقتتمب ولين تتم لتتم تيتتن دولتتح هللمعنتتى 

ستتمم والتريتتد تنتتتمب الدولتتح وافتتبا تت تتموى متتو األيتتمم حتتتى يمنتتا ايمم تتم اليفمتتح إب هللتتداا موامتتل االن يتتمه واالنق
   (1)األفيهو مفى ايد  هللني مهين ومن قهللف م هللني مهللدالواد في تفمسمن وهللني حرص في تونق

 
 رابعًا: أسباب سقوط دولة الموحدين :

هللتدون ويته حتق ، لقتد  ظفم م الرظيو لفمهاهللرين وسري م لفدمم  وامتتدال م مفتى االمتوال وستهللي م لفنستم  -1
تعممل الموحدون مو المهاهللرين مفى نحتو ظتملم ، مستتفدمين يتل وستملل العنتح متو فصتوم م ولتبلد يرتهو م 
واستحفوا دممل م واموال م وسهللوا نسمل م ، فمفنوا امدادا  يهلليهو من المفمههللح ، وألسهللمب تهللدو احيمنم وا يح ، او ان 

فتي الظفتم والظتملمين ، والفملتب ان الظتملم حستب ستنح اهلل فتي الظفتم ليق ل م مم يهللهه م، فمضا في م سنح اهلل 
يعمقب في الدنيم مفى ظفمه لففيه ومن العمدو ان المظفوم يدمو متمدو مفتى ظملمته لينتتقم اهلل منته  -والظملمين 

في الدنيم لي ري مم فتي صتدهه متن بتيظ مفتى ظملمته وحيت  ان دمتوو المظفتوم مستتيمهللح لقولته صتفى اهلل مفيته 
ستتتفم : لمعتتتمب هللتتتن يهللتتتل حتتتين هللع تتته اهلل إلتتتى التتتيمن    "      واتتتتق دمتتتوو المظفتتتوم فلن تتتم لتتتيق هللين تتتم وهللتتتين اهلل و 

 حيمب"   
ن مزل م إلى الفسهان وال الد  ومن سنته تعملى في الظفم والظملمين ان م ال يرفحون وال يروكون في الدنيم وا 

   (2)يمم ان األمح والظملمح ل م ايل محدود
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 253الى  3/248ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)
  119ت انظه: الُمفِهب في تمهيخ االندلق والمفهب ، د  ُمهللمدو ُيحيفح ص2)

و تتو متتهيض ،  إن الظفتتم فتتي الدولتتح يتتملمهض فتتي اعنستتمن يعيتتل فتتي موتتته هللعتتد ان يقضتتي المتتدو المقتتدهو لتته
وهللمنت تم   تتبه المتتدو يحتتين ايتتل موتتته ، فيتبلد الظفتتم فتتي األمتتح والدولتتح يعيتتل فتي  الي تتم هللمتتم يحد تته في تتم متتن 
آ تتمه متتدمهو تتتؤد  إلتتى  الي تتم واضتتمحالل مم فتتالل متتدو معينتتح يعفم تتم اهلل  تتي األيتتل المقتتده ل تتم ، ا  التتب  

ألمم هللنم  مفى مم ييون في م من موامل الهللقتم  يملعتدل قدهه اهلل ل مم هللمويب سنته العممح التي وضع م آليمل ا
  قتتمل  (1)، او متتن موامتتل ال تتالد يتتملظفم التتتي يظ تته ا ه تتم و تتو  الي تتم هللعتتد مضتتي متتدو محتتددو يعفم تتم اهلل

ت  قتمل 34)سوهو األمهاح، اآليح  {وليل امح ايل فلبا يم  ايف م فال يستأفهون سممح وال يستقدمون} تعملى: 
ستتتيهه ل تتتبه اآليتتتح: )وليتتتل امتتتح ايتتتلت ، ا  ولتتتو امتتتح متتتن األمتتتم ال مليتتتح ايتتتل ا  وقتتتا معتتتين اآللوستتتي فتتتي تر
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ن يتتمن  تتيلم مؤيتتدا وليتتن وقتتا حفولتته مي تتول لنتتم ، ا  اننتتم  (2)مضتتهوب الستلصتتمل م   وليتتن  تتالد االمتتم وا 
، وليننتتم ال  نعفتتم يقينتتم ان األمتتح الظملمتتح ت فتتد حتمتتم هللستتهللب ظفم تتم حستتب ستتنح اهلل تعتتملى فتتي الظفتتم والظتتملمين

   (3)نعهح وقا  الي م هللملضهللر ، فال يمين ألحد ان يحدد هللماليمم وال هللملسنين ، و و محدد مند اهلل تعملى
بلتد متن انهللتم  القتتهى نقصته مفيتد من تم قتتملم  إن ستنح اهلل مرتهدو فتي  تتالد االمتم الظملمتح ، قتمل تعتتملى: 
آل تتت م التتتي يتتدمون متتن دون اهلل متتن  تتي  لمتتم وحصتتيد   وممظفمنتتم م وليتتن ظفمتتوا انرستت م فمتتم ابنتتا متتن م 

)ستوهو  يم  امه ههللد ومم كادو م بيه تتهلليب ويبلد افب ههللد إبا افب القتهى و تي ظملمتح إن افتبه التيم  تديد 
 ت   102 - 100 ود ، اآليما 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  121يح ، د مهللداليهيم كيدان صت انظه: السنن االل 1)
 ت 8/112ت انظه: ترسيه اآللوسي )2)
  121ت انظه: السنن االل يح في األمم ص3)

إن اآليتح اليهيمتتح تهللتين إن متتباب اهلل لتتيق مقتصته مفتتى متن تقتتدم متتن األمتم الظملمتتح ، هللتل إن ستتنته تعتتملى 
د قمصه هللأوللد الظفمتح الستمهللقين ، ألن في افب يل الظملمين سنح واحدو فال ينهللفي ان يظن احد ان  با ال ال

  فهللتين اهلل تعتملى ان يتل متتن يتبلد افتب ههللتتد إب افتب القتهى و تي ظملمتتح اهلل تعتملى لمتم حيتى احتتوال م قتمل: 
 تتمهد اوللتتد المتقتتدمين فتتي افعتتمل م التتتي ادا إلتتى  الي تتم فتتال هللتتد ان ي تتمهي م فتتي بلتتد األفتتب األلتتيم ال تتديد  

 م   فمآليح تحبه من وفممح الظف
إن الدولتتح اليتتمفهو قتتد تيتتون ممدلتتح هللمعنتتى ان حيمم تتم ال يظفمتتون النتتمق والنتتمق انرستت م ال يتظتتملمون فيمتتم 
هللين م ، ف به الدولح مو يره م تهللقى ، إب ليق من سنته تعملى إ الد الدولتح هلليره تم فقتر ، وليتن إبا انضتم إلتى 

ومتم يتمن ههللتد لي فتد القتهى هللظفتم وا ف تم  تعتملى:    قمل(1)يره م ظفم حيمم م لفهميح وتظملم النمق فيمم هللين م
 " 117"سوهو  ود ، اآليح  مصفحون

قمل اعممم الهاك  في ترستيهه : )إن المتهاد متن الظفتم فتي  تبه اآليتح ال تهد  والمعنتى ان اهلل تعتملى ال ي فتد 
هللعضت م هللعضتم مفتى ا ل القهى هللميهد يون م م تهيين ، إبا يتمنوا مصتفحين فتي المعتممالا فيمتم هلليتن م يعممتل 

  (2)الصالذ ، ومدم الرسمدت
ا  فتتيم هلليتتن م فتتي تعتتمري  وا ف تتم مصتتفحون ا  هلل تتهد ويرتته  هللظفتتموفتتي ترستتيه القهرهللتتي قولتته تعتتملى:

الحقتوق   ومعنتتى اآليتح: إن اهلل تعتتملى لتم ييتتن لتي في م هللتتمليره وحتده حتتتى ينضتمح إليتته الرستمد يمتتم ا فتد قتتوم 
   (3)وم لور هللملفوار عيب هللهللفق المييمل والميكان وق
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  122ت انظه: السنن االل يح في األمم واالفهاد ص1)
 ت 18/76ت ترسيه الهاك  )2)
 ت 9/114ت ترسيه القهرهللي )3)

ن يمنا مسفمح: )واموه النمق إنمم تستقيم مو العدل التب  ييتون  قمل اهللن تيميح في  الد الدولح الظملمح وا 
ن لم ت تهد فتي إ تم، ول تبا قيتل :  فيه اال تهاد في هللعض انواب اال م اي ه ممم تستقيم مو الظفم في الحقوق وا 
ن يمنا مستفمح   ويقتمل: التدنيم تتدوم متو العتدل  ن يمنا يمفهو ، وال يقيم الظملمح وا  إن اهلل يقيم الدولح العمدلح وا 

ن لتم واليره وال تدوم م و الظفم واالسالم   وبلد ان العدل نظمم يل  تي  فتلبا اقتيم امته التدنيم هللملعتدل قممتا وا 
 ييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن لصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمحهلل م متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالق 

ن يمن لصمحهلل م من اعيممن مم ييك  هلله في اآلفهو" -ا  في اآلفهو  - ن لم تقم هللملعدل لم تقم وا    (1)وا 
بلد استهح اهللتن تتومها فتي سترد التدمم  إن دولح الموحدين قمما مفى اسمق دمو  في إهستم  دمملم تم ولت

و تتد االمتهاض ومصتمدهو االمتوال وستمه ففيرتته مهللتدالمؤمن مفتى منوالته ويتبلد ي يته متن كممتم  الموحتتدين ، 
فيتها فتي م ستنح اهلل التتتي ال تتهللتدل وال تتفيته وال تيممتل ، فتتمنتقم متن الظتملمين ويعتل هللأستت م فيمتم هلليتن م حتتتى 

 افضى امه الدولح إلى الكوال  
من اسهللمب سقور دولحالموحدين ،  وهو هللن بمنيح و م من هللقميم المهاهللرين: حي  قمما  به ال وهو مفتى  -2

استتق فيهيتتح ومقديتتح نم ضتتا االصتتول العقديتتح واألستتق الريهيتتح التتتي قممتتا مفي تتم دولتتح الموحتتدين والتكمتتا 
لستتتنيح ، وهفعتتتا  تتتعمهات م هللأصتتتول متتتن و ا تتتل الستتتنح واليمممتتتح وامفنتتتا انتممل تتتم ووالل تتتم لففالفتتتح العهللمستتتيح ا

وحمههللا هلليل مم تمفد نروب الموحدين وظفم تم التوفيم واستتمها لمتدو فمستح مقتود متتمليتح يمنتا تفتد الحتهوب 
 الرمحنح من األسهللمب المهللم هو في ضعح دولح الموحدين ومن  م سقور م   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  40انظه: من هسملح األمه هللملمعهوح والن ي من المنيه ل يخ االسالم اهللن تيميح، تحقيق صالذ المنيد ص ت1)

 تتوهاا االمتتهاب المتتمليتتح حيتت  ان قهللملتتل هللنتتي ستتفيم وهللنتتي  تتالل التتتي ستتينا افهيقيتتح والمفتتهب األوستتر  -3
نيتح ومتو قهاقتوش التقتوى ضتد وهللعد بلد المفهب األقصى ال تنظته إال لمصتملح م، فأحيمنتم تتحتملح متو هللنتي بم

الموحتتدين واحيمنتتم تفضتتو لدولتتح الموحتتدين  تتم دففتتا فتتي الصتتهاب التتداففي هللتتين امتتدا  الموحتتدين ، فيمنتتا متتن 
االسهللمب التي فيتها ال توهاا الداففيتح والتتي ستم ما فتي اعفستمد ودمتمه دولتح الموحتدين ، لقتد قتدموا األمتهاب 

 تت اصتهللحوا  620 تت ومنتب وفتمو المستنصهستنح  584وحتدين متمم الهللدو إلتى المفتهب األقصتى ايتمم المنصتوه الم
يتدففون في  ؤون الدولح ويه قون م هللرفهللمت م ويعمفون هللدوه م مفى مكل وتوليح هللعض مفود الموحدين   ومن 
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 تتؤال  األمتتهاب هللنتتو معقتتل ، وهللنتتو يتتمهلله " ول تتؤال  دوه  تتمم فتتي تعهيتتب قستتم متتن ستتيمن المفتتهب مفتتى ستتواحل 
   (1)ت م لفهللههلله ، وهللمالحتيمد هلل ماألرفسي ، هللمصم ه 

 وهاا االندلق ضد دولح الموحدين ، ومن ا  ه  تبه ال توهاا ،  توهو محمتد اهللتن متهدنيش التب  لتم يتتم  -4
القضم  مفيه إال هللعد ههللو قتهن متن تحملرته متو النصتمهى ولتم يهللتملي اهللتن متهدنيش ان يتحتملح متو النصتمهى متن 

لق ولقتد يفرتا  تبه ال توهو دولتح الموحتدين االمتوال الي يتهو وقتتل فتي ايل القضم  مفى نرود الموحدين فتي االنتد
 تفد المعمهد فيهو هيمل م ، و وهو اهللن  ود ، ومممل هللفنسيح الب  التيأ إلى مفد ليون   

وتقتتتممق األندلستتتيون متتتن نصتتتهو الموحتتتدين الول فهصتتتح واتتتتت م ، منتتتدمم ا تتتمن م التتتوكيه اهللتتتن يتتتممو فتتتالل 
   (2)معهيح الِعقمب

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  68ت انظه: العقمب ص1)
  83ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي مكالدين ممه احمد موسى ص2)

 النكاب مفى الفالفح هللين الموحدين ولم يستريعوا ان يضعوا نظممم  مهللتم لتولي الفالفح مند م :  -5
النكاب آ مه وفيمح مفى الدولح ومصيه م ، فمنب وفمو المستنصه اصهلل  من المعتمد ان ييون مفى  يمن ل با

هاق الدولح اي ه من ففيرتح ، فمضتره يتل متن م ان يستتنيد هللعنمصته متن قهللملتل الموحتدين والعتهب الم تميهين 
هايتتك القتتوى فتتي واصتتحمب المصتتمل  متتن حيتتمم الواليتتما المستتتهللدين ، وهللتتل وهللأمتتدال م متتن النصتتمهى فويتتدا م

النكاب فهصح سمنحح لهللسر نروب م وتوليح من ت م  ومكل متن تهيتد ، فستقرا  يهللتح الفالفتح ، ممتم ستممد مفتى 
اضمحالل م وكوال تم   ونستتريو ان نحتدد آ تمه رهيقتح افتيتمه الففيرتح ومتم امقهلل تم متن نتكاب مفتى الستفرح مفتى 

   (1)، واالستعمنح هللملنصمهى ، وتوليح حيمم ضعمح ييمن الدولح في  ال ح مظم ه: تعدد الففرم  في وقا واحد
ولمتتم تتتولى الفالفتتح مهللدالواحتتد هللعتتد وفتتمو يوستتح المستنصتته فتتملح مفيتته هللعتتد  تت هين اهللتتن افيتته العتتمدل هللتتن  -ا 

المنصوه هللمهسيح ، وحسم األمه هللففو مهللدالواحد  م قتفه وااليممب مفى فالفح العمدل ، وهللعتد قفيتل فته  مفتى 
الستتيد اهللتتو محمتتد مهللتتداهلل العهللمستتي وهللمقتتتل العتتمدل هللتتميو الموحتتدون  623/1226هرهللتتح فتتي العتتمدل واليتته مفتتى ق

المتأمون هللتن المنصتوه ، ففمتتم ف تي اال تيمخ قتتوو  فصتيته هللتميعوا يحتتي هللتن النمصته ، وظتتل يتل من متم متتدميم 
الفتح ل مه، مممال مفى إحهاك النصه مفى منمفسته رتوال فالفتح المتأمون ومتم يقتهب متن األههللعتح امتوام متن ف

م ظ تته التتى يتتمنهلل م ففيرتتح  ملتت  لمتتم 1231 تتت/629مت وفتتي متتمم 1226-633/1227 -624اله تتيد ) تتوال 
 ادمى هللمالمه السيد اهللو موسى هللن المنصوه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  63ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص1)
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هللملمؤيتد ، ففمتتم حصتهه المتتأمون فتته إلتى اهللتتن  تود فتتي االنتتدلق  وال هيتب فتتي ان  تبا النتتكاب افقتتد هللستهللتح وتستتمى 
الفالفح  يهللت م ، فأ مفا االداهو ، وانت ها الرتن، وقفرا الميتمهللي ، واستتهللد التوالو هللواليتمت م منتدمم انتدلعا نتمه 

   (1)الحهوب الضمهيح هللين هللني مهللدالمؤمن
هلليا الحميم في محملرما مو النصمهى متن ايتل تحقيتق يتل فهيتق النصته دفل كممم  الموحدين من ال -ب

مفتتى فصتتومه ، فتتأهللو محمتتد مهللتتداهلل الهلليمستتي يستتتعين هللملنصتتمهى، والمتتأمون لمتتم نيتت  ا تتل متتهايش هلليعتتته و تتو 
هللمالندلق استنصه مفد ق تملح الب  ا تهر مفيه م هو حصون يفتمه م وان يهللني ينيسح لفهوم هللمتهايش مقمهللتل 

رهسمن الهوم ، ف يبا دفو الصهاب امها  الموحتدين التى التنتمكل متن اهاضتي الدولتح فتي ستهلليل تحقيتق مدد من ال
 مصملح م الفمصح   

إن النتتتكاب هللتتتتين امتتتتها  الهلليتتتتا الحتتتتميم فتتتتي دولتتتح الموحتتتتدين يعتتتتل المتنريتتتتبين متتتتن ا تتتتيمخ الموحتتتتدين او  - 
مو المستنصتتته ، ولمتتتم يمنتتتا الفالفتتتح قتتتد االداهيتتتين او القتتتواد العستتتيهيين يتتتتدففون فتتتي افتيتتتمه الحيتتتمم منتتتب وفتتت

استتتقها فتتي هللنتتي مهللتتدالمؤمن فقتتد ممتتدوا لتوليتتح حيتتمم ضتتعرم  صتتفمه الستتن او مقعتتد  ال تتيوفح اوهللتتمح ين متتن 
  (2)مفبات م

إن ضتتتعح الففرتتتم  يستتته رهيتتتق ميمومتتتما متعتتتددو لفستتتيرهو والتستتتفر مفتتتى مقتتتدهاا الدولتتتح والتتتتحيم فتتتي 
وحتدين ا ته هللتملغ فتي بلتد متن دون ستمله الميمومتما األفتهى اداهيتح ام سيمست م وتويي  تم   ويتمن أل تيمخ الم

   (3)قهللفيح ام مسيهيح
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

   84ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص1)
  85ت انظه : المصده السمهللق ص2)
  86ت انظه: المصده السمهللق ص3)

ومنب وفمو النمصه استهللد  ؤال  األ يمخ هللمالموه ، فهفعوا لففالفح متن  تم وا وففعتوا متن يه توا ، وقتفتوا متن 
  (1)اهادوا ، وصمه امه م يمألتهاد مو هللني العهللمق

إن ا يمخ الموحدين البين احتفوا المهايك األسمسيح في الدولح اصهللحا ل م ميمسب لن يتففتوا من تم ، فيمنتم 
ون نروب م لييال يرفا كممم الحيتم متن ايتدي م ول تبا استتهللدوا   ولمتم يمنتا مصتملح م متضتمههللح فقتد دالمم يهللسر

   (2)ابهقوا الدولح في فتن و وهاا لم ت دا
إن  تتبا الفتتتالح ال تتتديد والنتتتكاب التتتب  استتتتحيم هللتتتين اهللنتتتم  مهللتتتدالمؤمن ، وظ تتتوه الففرتتتم  الضتتتعرم  وتحيتتتم 

لرتن في م ، يعل والو األقمليم يستهللدون هللواليمت م ، وانرصل هللعضت م ا يمخ الموحدين مفى العمصمح ، ون وب ا
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ن مليتتم متتن متتهايش   لقتتد هافتتق الضتتعح السيمستتي المتم تتل فتتي الففرتتم  وا تتيمخ الموحتتدين والتتوالو ضتتعح إداه  
 ظ ه في تحيم الوالو والوكها    

داه ، وحستن ضتهللره ، ومتمهللعتح لقد يمنا االداهو الموحديح في مصه اكد مه الدولح تمتتمك هللدقتح الي تمك اال
الفالفتتم  وا  تتهاف م هللمنرستت م ويتتمن ممتتل التتوكها  والتتوالو  تتو التنريتتب والتهللفيتتغ ومتتن ظ تتها منتته هللتتواده االستتتهللداد 

   (3)والت مون نيب هللال هحمح
 االن يمه العسيه  الب  اصمب دولح الموحدين ، وتفيه ا داح الييش الموحد  :  -6
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  87ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص1)
  89ت انظه: المصده السمهللق ص2)
  91،92ت انظه:المصده السمهللق ص3)

ال  د ان النكاب السيمسي وضعح ال ييتل االداه  لفدولتح تهيتم ا تها هللملفتم فتي التنظتيم العستيه  لفدولتح ولقتد 
الموحتتتدين العستتتيهيح مفتتتى مستتتتوى هفيتتتو متتتن التعهلللتتتح المعنويتتتح واالستتتتعداد المتتتمد  ولتتتبلد حققتتتوا  يمنتتتا قتتتواا

انتصتمهاا  ملفتتح مفتى فصتتوم م وحرظتتوا دولتت م متتن الرتتممعين فتي استتقمر م إال ان يتتيش الموحتدين فتتي كمتتن 
 ا اييدا  السفرمن النمصه فقد قدهته مفى الضهللر والههللر ومفى وضو الفرر الحههلليح وضعم صحيحم وتنريب

وظ ه بلد العيك القيمد  والقدهو القتمليتح فتي معهيتح العقتمب التتي ان تكم في تم الموحتدون وتتأ ها معنويتمت م 
القتمليح ولم يستريعوا هللعد تفد اليسهو العنيرح في موقعح العقمب ان يفدوا يي م قمدها مفى تحقيق انتصمهاا هللل 

له وترييه في ال كالم المتيههو اممم النصمهى فتي األنتدلق تمهللو ييش الموحدين مسيهته ال مهللرح ، فتيهق انحال
 واممم هللني مهين في المفهب األقصى   

لقتتد ستتم م فتتي ضتتعح وانحتتالل اليتتيش ، ضتتعح مهللتتمد  الموحتتدين فتتي نرتتوق الينتتد التتبين اصتتهلل   م تتم 
 األوحد الفنملم ويمع م ال القتمل في سهلليل المعتقد والمهللدا والريهو   

دو في استعممل الييش ، فهللتدال متن هدب ال تواه المحتمههللين وي تمد االمتدا  اليتمفهين التى ولقد تهللدل  دح القم
اتفمب الييش اداو سيمسيح ليستعال  وفهض النروب لحستمب ا فمصت م او لحستمب بيته م ولتبلد فتحتا اهللتواب 

 اعنضممم لفييش من المهتكقح من مهب وميم  
مفتى ا دافته ونظممته إب ال  تم ل تم ستوى الستفب والن تب لقد يمن ادفمل العههللمن فتي اليتيش الموحتد  يمفتح 

وايتستتمب المتتمل وال يعهفتتون نظممتتم وال يتقيتتدون هللتتأوامه وهللعتتد النتتكاب هللتتين الستتمدو والتستتفر متتن مهايتتك القتتوو ويتتد 
 ؤال  العههللمن سوقم هاليح وتيمهو هاهللحح ، فرتي يتل فتنتح تن تب ويتل حتهب تنتدلو يتمن ل تم دوه هللتمهك ي تميعون 
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توفين مصفحت م الممديح ، وال يتوهمون متن هلليتو قملتد م مقمهللتل يعتل متن المتمل فين كمتون ستممح  با او باد م
   (1)الصدام الحمسمح

التهح واالنفممق في ال  واا الب  وقتو فيته ففرتم  الموحتدين المتتأفهون وان متمي م فتي مفتبات م بيته  -7
ل وتدقيق م في امتوه الحيتم ، وا تهاف م مفتى م تمين هلل ؤون الدولح والحيم ، فقد فقدا الدولح س ه الحيمم األو 

يل امه يل ام صفه ، فملنمصه منب  كيمح العقتمب احتيتب وان متد فتي المفتباا حتتى وافتمه حينته ، ويوستح 
المستنصه لم يفه  من حضهته روال ايمم فالفته، ويمن مولعم هللمنتيتمب الهللقته والفيتل فتي هيمضتح وتتوفى متن 

ويتتبلد المقههللتتون  (2)مال لفدمتتح والمستتملمح ، ومولعتتم هللملستتممب لتتيال ون تتمهارعنتتح هللقتتهو  تتهود، والمهتضتتى يتتمن ميتت
 من م    

و يبا اصهلل   ؤال  المتهفون ال ي تمون إال هللمالب الدنيم و  وات م ويمتو المتمل لتبلد ، وال ي م تم متم ييتون فتي 
م المفتتباا فقتتر ولتتو النتتمق متتن منيتتهاا ف تتي ال تقفق تتم وال ين تتون من تتم الن ان تتفمل م وا تمتتمم م هللمتتم ييفتتب ل تت

ففتوال يتمن متن القتهون متن قتهللفيم اولتو هللقيتح ين تون متن  يمن بلتد مفتى حستمب اآلفتهو ونعيم تم ، قتمل تعتملى: 
)ستوهو  تود ،  الرسمد في األهض إال قفتيال ممتن انيينتم متن م واتهللتو التبين ظفمتوا متم اتهفتوا فيته ويتمنوا ميتهمين

اهاد هللملتبين ظفمتوا: تتمهيي الن تي متن المنيتهاا  وا مم اتهفتوا فيتهواتهللو البين ظفمت  وقوله تعملى: 116اآليح: 
نمتتم ا تمتتوا  ، ا  لتتم ي تمتتوا هللمتتم و هيتتن مظتتيم متتن اهيتتمن التتدين و تتو األمتته هللتتملمعهوح والن تتي متتن المنيتته وا 

 هللملتنعم والتهح واالنفممق في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   95،96انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق ص ت1)
  86ت انظه: المصده السمهللق ص2)

  (1)ال  واا والترفو إلى الكمممح والحرمظ مفي م والعق ل م ورفب اسهللمب العيش ال ني 
 وقد مضا سنح اهلل في المتهفين البين اهللرهت م النعمح واهللتعدو من  هب اهلل تعملى هللمل الد والعباب 

ويم قصمنم من قهيح يمنا ظملمح وان أنم هللعد م قومم  آفتهين  ففمتم احستوا هللأستنم إبا  تم من تم  ملى: قمل تع
  يهيضون  ال تهيضوا واهيعوا الى مم اتهفتم فيه ومسمينيم لعفيم تسألون
با اهدنتم ان ن فتد قهيتح امهنتم متهفي ومن سنح اهلل تعملى يعل  الد األمح هللرسق متهفي م، قمل تعملى:   تم وا 

  16سوهو االسها ، اآليح  فرسقوا في م فحق مفي م القول فدمهنم م تدميها
با دنم وقا  الي م امهنم هللملرممح متهفي م ا  متنعمي م ويهللقمهي م ومفوي م فرسقوا في م  ويم  في ترسيه م : وا 

نمم فص اهلل تعملى المتهفين هللملبيه مو تويه األمه هللملر ممح الى اليميو ألن تم فحق مفي م القول فأ فينم م  وا 
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بتتتوال م، فيتتتمن تويتتته األمتتته إلتتتي م  المتتتح الرستتتق وهؤستتتم  الضتتتالل، ومتتتم وقتتتو متتتن ستتتوا م إنمتتتم وقتتتو هللمتهللتتتمم م وا 
  (2)آيد

 
 تقلص اراضي الدولة في افريقية والم رب واألندلس: -8

، ففهيتتا  فنتييتتح لضتتعح الستتفرح المهيكيتتح، وتنتتمحه منمصتته م ، ابتنمتتا المهايتتك الهللعيتتدو الرهصتتح وانرصتتفا
 االندلق من رممح الموحدين وتهللعت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  186ت انظه: السنن االل يح في االمم واليمممما واألفهاد ص1)
 ت 15/42ت انظه: ترسيه اآللوسي )2)

 سقرا ممصمت م في يد المهينيين افهيقيح، وتقفص نروب الموحدين هللملمفهب األقصى نرسه حتى 
فري فتهو االنحالل اكداد ضفر الممملد المسيحيح مفى االهاضي االندلسيح: اهبون متن ال تهق وق تتملح متن 

م 1228 تتت/625ال تممل والهللهتفتمل متن الفتهب ، وظ ته فتي  تهق االنتدلق اهللومهللتداهلل محمتد هللتن  تود فتي هيتب 
 تتود مفتتى معظتتم االنتتدلق وففتتو ا تتل االنتتدلق رممتتح فتتي مهستتيه وحيتتم تحتتا  تتعمه العهللمستتيين وستتيره هللتتن 

الموحتتتدين )وقتفتتتو م فتتتي يتتتل هللفتتتد من تتتم وايفتتتو م واستأصتتتفو م إال متتتن ستتتتهه اهلل متتتن م وافرتتتمه فتتتي بلتتتد الوقتتتا 
  (1)من مت

م 1233 تت/630م كيتمن هللتن متهدنيش وفتي ستنح 1229 تت/626ودففا االنتدلق فتي دوه روالتح  ملت  فقتمم 
م 1239 تت/636ه هللأهيونتح ونتمكب اهللتن  تود مفتى كمممتح االنتدلق فمتم يتم  متمم  مه محمد هللن يوسح هللن األحم

  (2)إال وقد سيره مفى بهب االندلق
كالتتتا  يهللتتتح الموحتتتدين متتتن نرتتتوق األندلستتتيين وتحولتتتوا  تتتره تتتتونق حيتتت  القتتتوو الموحديتتتح اليديتتتدو هللقيتتتمدو 

هللنتتتي نصتتته فتتتي بهنمرتتتح،  الحرصتتتيين واضتتترها األنتتتدلق لميمهلل تتتح النصتتتمهى منرتتتهدو، فمهللتفعو تتتم مممتتتدا دولتتتح
م وهللفنستتتتيح فتتتتي متتتتمم 1236 تتتتت/633وستتتتقرا حواضتتتته االنتتتتدلق واحتتتتدو تفتتتتو االفتتتتهى، فستتتتقرا قهرهللتتتتح متتتتمم 

م ويتمن  تبا الستقور المهيتو فتي متدو قصتيهو 1248 تت/646م وا تهلليفيح 1246 ت/644م، ومهسيح 1239 ت/636
 يدا  

 صيين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم، وقد سممد مفى قيمم دولح الحر1230 ت/627وانرصفا افهيقيح سنح 
  108ت نقال  من دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص3/269ت انظه: الهلليمن المفهب )1)
  108ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص2)

ا ا تل المتدن يت توقون لالستتقهاه واالمتن فويتدوه هلل م هللعد م من العمصمح،  م ان الصهاب وال وهاا والرتن يعف
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مو الحرصيين، وهللفمصح ان ل م سمهللقح وفضال  في الدموو وهللنم  الدولح الموحديح هللملمفهب، وواتت م الرهصح لمم 
تنيتته المتتأمون لفتتدموو الم ديتتح واكال هستتوم م، فيتتم  اهللتتو كيهيتتم هللتتن اهللتتي محمتتد مهللدالواحتتد الحرصتتي التتى تتتونق 

  (1)قل هلل م ، واتهللو نظم الموحدين ويتب لفي ما هللرفب الهلليعماوسيره مفي م، واست
وفتتي الوقتتا نرستته انرصتتفا فيتته األنتتدلق ، وافهيقيتتح هللتتداا احتتوال الففرتتم  فتتي المفتتهب تضتترهب والواليتتما 

، فستتتيرها قهللملتتتل هللنتتتي متتتهين مفتتتى هللتتتواد  المفتتتهب ، وانرصتتتل هللنتتتي مهللتتتدالواد فتتتي تفمستتتمن، واستتتتقل (2)تستتتتقل
 اهللفق ف به االنقسممما سم ما في اضعمح الدولح الموحديح الحرصيون في تونق وره 

 فتوه مهللمدى  اهللن تومها في نروق الموحدين هللل  نمد من كممم  الموحدين من امفن الهللها و من م: -9
يمنا فيهو الموحدين قملمح مفى العقملد ومهتيكو مفى الم ديتح ال مدفتح لفتيديتد و تي سته حيويتح التنظتيم التدقيق 

الموحدين والب  توصفوا من فالله الى الدولح، فأنتو  تبا االيمتمن رممتح مميتم  يستها تنظتيم  في اي كو حكب
الحتكب فتملييش  تتم االداهو ، يصتح لنتتم المهاي تي نوميتتح تفتد الرممتتح فيقتول: "ولتتم تتكل رممتتح المصتممدو الهللتتن 

هللقتل اهلليه او افيه لهللتمده  تومها تي ه وفتنت م هلله ت تد وتعظيم م له يتأيد إلى ان هللففوا في بلد لو امه احد م
   ولم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(3)إلى بلد من بيه إهللرم "

  109ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب االسالمي ص1)
  111ت انظه: المصده السمهللق ص2)
  191ت المعيب ص3)

 قيق فيهت م في واقو الحيمو ون ه م في العملمين   يين ل م من  دح في هللدايح امه م سوى تح
ولمم ني  مهللدالمؤمن في االنتقمل هللملدموو من ال وهو إلى نظمم الدولح هافق بلد تهللدل في مر ومته االسمستي، 
فنقل الدولح متن دولتح الريتهو إلتى دولتح الوها تح ، فيتمن انحتهاح فتي المهللتمد  التتي قممتا مفي تم فيتهو الموحتدين ، 

الريهو والمهللمد  تقدم مفتى مؤسستمت م متن يتؤمن هللتملريهو والمتن و والمهللتمد  التتي قممتا مفي تم ويفتكم تم ألن دولح 
وتهللعد من يحيد من م   ولين دولح الوها تح ال تنظته إال فتي تقتديم متن ي هللتا اقتدام م ، ول تبا استتقدم مهللتدالمؤمن 

ين مفتى ي يته متن الموحتدين ، ولتم تيتن قهلليفح يوميح متقويم هلل م ووال تم المنمصتب فتي الدولتح ، واصتهللحوا متقتدم
يوميح مؤمنح هللأفيمه الدولح االسمسيح هللتل فمضتعح لستيمدو الدولتح ، ول تبا فتلن ي يتها ممتن قتدم متن م يتمن يستعى 
لمصفحح نرسه بيه م تتم هللمفيتمه لتم يتؤمن هلل تم ومتو تقتمدم التكمن ضتعرا الريتهو فتي النرتوق وبهللتل االيمتمن فتي 

الفمصتح يمتم يصتوه بلتد فيته تصتويه النتكاب مفتى العتهش واستتهللداد مهايتك القفوب فدب النكاب مفى المصتمل  
 القوو المفتفرح في الدولح   

ويهللتتدو ان الففرتتم  انرستت م فقتتدوا االيمتتمن هللتتملريهو فملمنصتتتوه يصتتهذ هللتتبلد لفمصتتته والمتتأمون يمحتتوا آ مه تتتم 
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يتمم حتد  انرصتمم هللتين الريتهو ويكيل هسوم م ويهللدو ان  با التحول قتد هللتدا فتي ايتمم مهللتدالمؤمن ، ومتو متهوه األ
والدولتتح ، فتيستتد بلتتد ممفيتتم فتتي فالفتتح المستنصتته ، وقتتمم مفتتى مهتيتتك نظتته  فتتي م تتد المتتأمون والهيتتب ان 

   (1)الريه ان لم يداوم اصحمهلله مفيه يتحيه ويفدو آفح مفي م
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  117اسما في تمهيخ المفهب االسالمي صت انظه: ده 1)
يمتتم ال يفرتتى انحتتهاح الريتته التتتومهتي التتب  فتتهض مفتتى النتتمق هللملستتيح والقتتوو متتو يونتته يتنتتمفى متتو اعستتالم 
الصتمفي والعقيتدو الصتحيحح والتصتتوه الستفيم ، فيعفتا النتتمق تنستل متن المنظومتتح الموحديتح والعقديتح وتحتتمول 

  ينستيم متو الررتهو والر تم الستفيم ليستالم ،  تبه هللعتض االستهللمب التتي ان تهللح  ل م من المن و الصحي  الب
 سم ما في إسقمر دولح الموحدين  

 
 خامسًا: خلفاء الموحدين :

 م 1163-1120 ت / 558-524   مهللدالمؤمن هللن مفي 
 م 1184-1136 ت / 580-558   اهللو يعقوب يوسح 

 م 1199-1184 ت / 595-580  اهللو يوسح يعقوب المنصوه 
 م 1213 -1199 ت /610-595   هللو محمد مهللداهلل النمصها

 م 1224-1313 ت / 620-611  اهللو يعقوب يوسح المستنصه 
 م1224 - ت /      621-620 مهللدالواحد هللن يوسح هللن مهللدالمؤمن 

 م 1227-1224 ت /624-621 اهللومهللداهلل هللن يعقوب المنصوه)العمدلت
 م 1230-1227 ت /627-624   يحي هللن النمصه 

 م 1232-1231 ت / 630-627   لمأمون هللن المنصوه ا
 م 1242-1232 ت / 640-630  اله يد هللن المأمون هللن المنصوه 

 م 1248-1242 ت / 646-640   السعيد مفي اهللو الحسن 
 م 1266-1248 ت / 665-646  اهللو حرص ممه المهتضى 
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 م1270-1266 ت / 668-665   اهللو دهللوق الوا ق هللمهلل 
 الفصل الثالث 

 االندلس والشمال االفريقي 

 بعد سقوط دولة الموحدين
 

م مها هللالد االندلق هللمهحفح رويفح امتدا قهنين ونصح 1269 ت/668هللعد سقور دولح الموحدين في ممم 
 تت ويظ ته ي تمد هللنتي األحمته وكمتممت م 897 م هللعد بلد سقر آفه معمقف م في يد النصمهى االستهللمن فتي متمم 

الموحتتدين و تتبه المهحفتتح متتن تتتمهيخ االنتتدلق االستتالمي بنيتتح هللتتملعهلله والعظتتما لمتتن القويتتح لفهنمرتتح هللعتتد ستتقور 
يتتمن لتته قفتتب او القتتي الستتمو و تتو  تت يد، وتظ تته ستتنن اهلل فتتي ستتقور التتدول واضتتحح المعتتملم ويتتبلد اآل تتمه 

 المتهتهللح من االهللتعمد من من و اهلل تعملى 
ل، التيموك الواحدو من م في احيمن إرمه المدينح، امم ال ممل االفهيقي هللعد سقور الموحدين، فأنقسم الى دو 

والتيتتموك فتتي احيتتمن افتتهى إرتتمه القهلليفتتح واتستتما تفتتد الرتتتهو التمهيفيتتح هللملتتتدافل والتعقيتتد والفمتتوض، وا تتتدا 
النكمما الداففيح وتتمهللعا ال يمما الفمهييح، وظ ها فتن تيعل الحفتيم حيتهان متن ي هت تم وت تمهلل  م، ومتها 

مفتتتمض رويفتتتح ، ألن دولتتتح الموحتتتدين نرستتت م متتتها هللمهحفتتتح ستتتقور رويفتتتح ، وفتتته  متتتن بلتتتد المنرقتتح هللعمفيتتتح 
المفمض الرويل ، دول من ا م م ؛ دولح هللني حرص في افهيقيح ، دولح هللني كيمن في المفتهب االوستر، دولتح 

 هللني مهين ) م هللني ورمق في المفهب االقصىت 
حتتد  متتن تفتتد التتدويالا التتتي قممتتا فتتي االنتتدلق وستتنحمول هللتتلبن اهلل تعتتملى فتتي الصتترحما القمدمتتح ان نت

وال تتممل االفهيقتتي مستففصتتين العهللتته والعظتتما والتتدهوق المستتترمدو متتن دهاستتما تفتتد التتدويالا التتتي اصتتهللحا 
 يأن لم تفن هللمألمق 
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 المبحث االول 

 مملكة غرناطة

 
د محمتتد هللتتن يوستتح هللتتن  تتود قوامتتد ستتقرا دولتتح الموحتتدين مفتتى يتتد المتتهينيين فتتي المفتتهب االقصتتى، ومفتت

 هقي االندلق ، وظ ه محمد هللن يوسح االنصمه  في الينوب ، وبفب هللعض األمها  مفى ا هلليفيح ، ون ب 
صتتهاب مفتتى الستتفرح والمفتتد هللتتين امتتها  االنتتدلق ودففتتوا فتتي قتتتمل منيتتح لنتتكب الحصتتون والقتتالب متتن هللعضتت م 

 الهللعض 
مهللو ممم يتدوه فتي اهاضتي المستفمين هللواسترح اي تكو استتفهللمهات م ويمنا ممفيح ق تملح النصهانيح االسهللمنيح تت

التي استرمما ان تينتد هيتمال  يعمفتون لحستمهلل م، فتهاا ان الرهصتح حمنتا لتوييته ضتههللح مميتتح لفمستفمين فتي 
م، 1236حكيتتهان )يونيتتحت  29 تتت/633 تتوال  23االنتتدلق ، فهللتتداا  يوم تتم هللملرعتتل، ويتتمن احتتتالل قهرهللتتح فتتي 

دويح ، لقد يمن سهللب سقور قهرهللح المعمصي واآل م واالهللتعمد من من و اهلل العظتيم، وهللملتتملي صيحح النبيه الم
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اصتتتمهلل م الضتتتعح ودففتتتوا فتتتي الروضتتتى والنتتتكاب والفتتتالح، فقتتتمد م بلتتتد التتتى فقتتتد االورتتتمن واألهض ومتتتن  تتتم 
هللفنستيح متمم ضمما الحضمهو والتها  واالسالم وهللداا مدن االسالم اليهللهى تتسمقر فتي يتد النصتمهى، فستقرا 

 تتت ستتقرا ا تتهلليفيح هللعتتد حصتتمه  تتديد ودفتتمب متتن المستتفمين 646م  تتم  تتمرهللح ودانيتتح وفتتي متتمم 1238 تتت/636
مييتتد ودام الحصتتمه  ممنيتتح م تته  تت ها ، اهللتتدى في تتم المستتفمون آيتتما متتن الهللستتملح واليفتتد والتتدفمب متتن ا تتهلليفيح، 

، مفتى ان ُيفيته المستمفون هللتين الهللقتم  فتي وافيها  يتم  مصتيه استود محتتوم واستستفما المدينتح لرهدينمنتد ال ملت 
ا هلليفيح ، او ي ميهوا وفي الحمل ُحول مسيد م اليممو الى ينيسح ، واكيفا من م معتملم االستالم وتتوكب ا فو تم 

 في الحواضه االسالميح الهللمقيح 
اد  لقتتد يتتمن ستتقور ا تتهلليفيح ايتتبانم  هللستتقور ستتمله المتتدن والحصتتون االستتالميح فيمتتم هللين تتم وهللتتين مصتتب التتو 

اليهلليتتته فمستتتتولى النصتتتمهى تهللممتتتم  مفتتتى :  تتتهيش ،  تتتبونح، قتتتمدق،  تتتفوقه، بفيمنتتتح، هوضتتتح،  فتتته  تتتنتمهيح، 
وتحتتتملح هللتتتن األحمتتته متتتو النصتتتمهى ومتتتمون م فتتتي االستتتتيال  مفتتتى قتتتمدق وهلل تتتبا هللستتتر الق تتتتمليون …  وبيه تتتم

ستتتتالميح هللستتتتهمح ستتتتفرمن م مفتتتتى ستتتتمله األهاضتتتتي االستتتتالميح فتتتتي بههللتتتتي االنتتتتدلق، وانيم تتتتا هقعتتتتح الدولتتتتح اال
  (1)مهومح

ناد  تفتد االوضتمب التتي وصتل إلي تم حتمل االنتدلق ووضت   ويصح ال ممه اهللو الهللقم  صمل  هللن  هيح اله 
فتتي قصتتيدته استتهللمب تفتتد المأستتمو التتتي وقعتتا في تتم  تتعوب االنتتدلق متتن تتتهي م لعوامتتل القتتوو والنصتته، وحتتهلل م 

ه واحمستتتتيق ال تتتتممه هللوضتتتتوذ وامرتتتتا تفتتتتد لفدمتتتتح والفنتتتتوب والتتتتتهح، لقتتتتد مهللتتتتها تفتتتتد القصتتتتيدو متتتتن م تتتتمم
األحمستيق الصتمدقح والم تتممه المففصتح والحتتكن العميتق مفتتى متم حتل هللملمستتفمين هوحتم  لتفتتد القرعتح ال تتعهيح 
المعهللتتتهو متتتن تفتتتد األحتتتدا  اليستتتمم ، منتتتدمم ستتتقرا القوامتتتد االندلستتتيح اليهللتتتهى، يقهرهللتتتح، وهللفنستتتيح وا تتتهلليفيح 

المستتفم اهللتتو الهللقتتم  الهنتتد  مأستتمو االنتتدلق فتتي قصتتيدو تقرتته المتتم  ومهستتيه هلليتتد النصتتمهى  لقتتد صتتوه ال تتممه 
 وحكنم ، فففه دهه ففيم ابنا من م هاا اليتب والميفداا 

 قمل ال ممه:
 ليل  ي  إبا مم تم نقصمن

 فال يفه هللريب العيش إنسمن   
  ي األموه يمم  م دت م دولُ 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  30ت انظه: سقور بهنمرح ص1)

 من سهره كمن سم ته اكممن   
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 و به الداه ال تهللقي مفى احدٍ 
 وال يدوم مفى حمل ل م   من   

 اين المفود بوو التييمن من يمن
 واين من م ايفيل وتييمن   

 اتى مفى اليل امُه ال مهرد له
 حتى قضوا فيأن القوم مميمنوا   

 انواب منومح فيملو الد ه 
 ولفكممن مسهاا واحكان   

 ولفحواد  سفواٌن يس ف م
 ومملمم حل هللمالسالم سفوان   

 و ي اليكيهو امٌه ال مكا  له
 (1) وى له اُحُد وان د   الن   

 اصمهلل م العين في االسالم فممتعنا 
 حتى ففا منه اقرمه وهللفدانُ    

 فمسأل هلل فنسيح مم  أن ُمهسيح
يمنُ واين  مرهللح ام اي     ن ي 

 واين قهرهللح داه العفوم فيم 
 من مملم قد سمم في م له  أنُ    

 واين ِحمٌص ومم ت حويه من ُنك هٍ 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت احد و  الن : يهللالن 1)
 ون ه م العبُب فيمض ومآلنُ    

 قوامٌد ُينق اهيمن الهللالد فمم 
 مسى الهللقم  إبا لم تهللق اهيمن    

 تهلليي الحنريح الهلليضم  من اسح
 يمم هلليى لِرهاق اعلِح   يممنُ    
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 مفى ديمه من االسالم فمليحٍ 
 قد اقرها ول م هللمليره ُممهانُ    

 حي  المسميُد قد صمها ينملق مم 
 في ن إال نواقيق وُصفهللمنُ    

 حتى المحمهيُب تهلليي و ي يممدوٌ 
  ي و ي ميدانُ حتى المنمهللُه تها    

 يمبرال  وله في الد ه مومظح
 إن ينا في سنح فملد ه يقظمن   

ِرنه  ومم يم  مهحم  ُيف يه م وا
 اهللعد حمص تره  المه   اورمن   

 تفد المصيهللح انساا مم تقدم م
 وممل م مو رول الد ه نسيمن   

 يم اي م الهلليضم  هايُته
 ادهد هللسيرد ا ل اليره ال يمنوا   

 تمق الفيل ضممهو  يمهايهللين م
 يأن م في ميمِل السرهللق ُمقهللمنُ    

 وحممفين  سيوح الن ِد مها رح  
 يأن م في ظالم النقو نيهان   

 وهاتعين وها  الهللحه في د محٍ 
 ل م هللأورمن م مك وسرمن   

 امنديم نهللُأ من ا ل اندلق 
 فقد سهى هللحدي  القوم ُهيهللمنُ    

 يم يستفي  هللنم المستضعرون و م 
 واسهى فمم ي تك  إنسمنُ قتفى    

 ممبا التقمرو في االسالم هللينيم 
 وانتم يممهللمد اهلل إفوان   
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مٌ   اال نروق اهلليمٌا ل م ِ م 
 امم مفى الفيه انصمه واموان   

 يممن ِلبقلِح قوٍم هللعد مك م 
 احمل حمل م يره ورفيمن   

 هللمألمق يمنوا مفويم  في منمكل م 
 نواليوم  م في هللالد اليره مهللدا   

 ففو تها م حيمهى ال دليل ل م 
 مفي م من  يمب البل الوان   

 ولو هايا هلليم م مند هلليع مُ 
 ل ملد األمه واست وتد احكان   

 يمُهبق ُام وررل حيل هللين م 
 يمم ترهقا اهواذ واهللدان   

 وررفح م ل حسن ال مق إب رفعا
 يأنمم  ي يمقوا ومهيمن   

 يقُوُد م الِعفاو لفميهوه ُميه ح
 والعين هللمييح والقفب حيهان   

 لم ل  با يبوب القفب من يمدٍ 
يممن     (1)إن يمن في القفب إسالم وا 

"ويتتمن اهللتتن االحمتته متتن  تتبه الحتتواد  موقرتتم   تتمبا  مؤلمتتم ، فقتتد يتتمن يقتتح التتى يمنتتب امتتدا  وامتتته ودينتته ، 
المستفمين متن حيتمم المتدن ويمن يهللبل لفنصمهى مم استرمب من العون الممد  واألدهللي ، ويتمن معظتم الكممتم  

 والحصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون الهللمقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح 
ي همتتون التتى احتتتبا  م ملتته، والتتى االنضتتوا  تحتتا لتتوا  مفتتد  -قتتد ايقنتتوا هللمن يتتمه ستترمن االستتالم فتتي االنتتدلق-

  (2)ق تملح"
لقد بده النصمهى هللحفير م محمد هللن يوسح االحمته، ففتكوا اهاضتيه و تنوا مفيته الحتهب، فتفيتها حستمهللمته 

االندلق تحا لواله ودمتو متمتهللقى متن تها  تم واهاضتي م فتي ممفيتح موحتدو تيتون مفيتم  لته  ورمو الى يمو يفمح
ولعقهللتته، فصتتمنو النصتتمهى، وتينتتب اال تتتهللمد مع تتم، ف تت د الت تتمم م ال تتال  التتورن الممتتكق وقفهللتته يررتته حكنتتم  
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  (3)واسى
قي فتي االنتدلق حتمول واسترمب  با الهيل العييب ان يؤسق دولح في االندلق في بهنمرح في الينتوب ال ته 

م، 1261 تتت/660اهللتتن االحمتته ان يوايتته النصتتمهى وفتته  متتن رتتممت م وامفتتن النصتتمهى الحتتهب مفيتته فتتي متتمم 
 فهدر م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 4/486،487،488ت نر  الريب )1)
  33صت انظه: ن ميح االندلق وتمهيخ المنتصهين 2)
  34ت انظه: المصده السمهللق ص3)

هللمعمونح الميم دين البين قدموا متن العتدوو المفههلليتح، و تبا اول انتصتمه يهلليته منتب ان يتمه الموحتدين  وفتي متمم 
  ت استرمب المهينيون هللقيمدو الرمهق مممه هللن ادهيق فت  مدينح  هيش وتففيص م من يد النصمهى  662

 تت وهللتتداا ال تتكالم تتالحتق مفتتى محمتتد هللتن يوستتح اهللتتن االحمتته 663مم  تددر النصتتمهى  يمتتمت م هللتد ا  متتن متت
مفتتتتى يتتتتد )دون نوينتتتتو د  الهات صتتتت ه مفتتتتد ق تتتتتملح، فهللتتتتميو اهللتتتتن االحمتتتته المستنصتتتته صتتتتمحب تتتتتونق فهللعتتتت  
المستنصه الهللن األحمه  ديح ومونم ، ولين م لم تيد نرعم ، فسو  المصيه الذ في األفق، فمضره اهللن األحمته 

م متنتتمكال  لتته متتن اي تته متتن مملتتح موضتتو معظم تتم 1267 تتت/ 665ملح  منيتتح فتتي اوافتته ستتنح ان ي تتمدن مفتتد ق تتت
 بههللي األندلق، من م  هيش والمدينح والقفعح  

ودففا بهنمرح في حهب داففيح هللتين اهللتن األحمته وهللعتض اصت مهه و تو اهللتو محمتد هللتن ا تقيفولح ويتمن فتي 
وحمصهوا اهللتم محمتد هللتن ا تقيفولح فتي مملقتح وليتن م  1267 ت/665مملقح وتحملح اهللن األحمه مو االسهللمن ممم 

   (1)لم ينملوا منه مأهب
 ت سم ا العالقما هللين اهللن األحمه ومفد ق تتملح التب  هللتدا هللتمليكيهو الفضتها  فهاهللتم، فرفتب 668وفي ممم 

 29اهللن األحمه العتون متن اميته المستفمين اهللتي يوستح المهينتي، ولينته متما قهللتل ان يتهى ممحتد ، وبلتد فتي 
مت وقد قمهب ال ممنين من ممهه، هللعد ان ورقد المفد لهللني 1272 ت )يمنون األول "ديسمهلله" 671د  ال منيح يمم

   (2)نصه هللقي ك م  مملتين وفمسين مممم  افهى
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  33ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
  33ت نقال  من سقور بهنمرح ص7/190ت اهللن ففدون )2)

 أواًل: ترجمة ابن األحمر :
 و اهللو مهللداهلل الفملب هللمهلل محمد هللن يوسح هللن محمد هللن احمد هللن فمسين هللتن نصته هللتن قتيق الفكهيتي  



 -163- 

يهيو في نسهلله إلى سعد هللن ُمهللمدو األنصمه ، احد يهللمه صحمهللح هستول اهلل صتفى اهلل مفيته وستفم، ويتمن نقيهللتم  
   (1)ها    د العقهللح وهللد

ُيونتح متن حصتون قهرهللتح فتي ي تح ال تهق ستنح  مت و تو 1195 تت، )591ولد محمد هللن يوستح فتي مدينتح اها
ممم األهد  يمن ينديم  وافه العكم واليهاو دمم لفم ال مل، فميتمو حولته الي يته، ويمنتا هلليعتته لممفيتح بهنمرتح 

   (2) ت635همضمن سنح  26يوم اليمعح 
 
 شيء من سيرته: -أ

اوقتتتما الستتتفم ينصتتتهح إلتتى  تتتؤون ممفيتتتته، فيمنتتتا لتتته سفستتفح متتتن األممتتتمل المييتتتدو  نظتتتم ال تتتهرح يتتمن فتتتي 
والقضتتتم ، ورهللتتتق القتتتوانين العمدلتتتح التتتتي وضتتتع م الرق تتتم ، ف تتتعه الضتتتعيح هللملحمميتتتح والرمأنينتتتح هللعتتتدمم فتتتت  

نتته يتتمن يتتتوفى الستتفرمن اهللواهللتته ألصتتحمب المرملتتب لتفقتتي المظتتملم، فيتتمن قهيهللتتم  متتن  تتعهلله  ويتتهو  المؤهفتتون ا
  يقول فيه لسمن الدين هللن الفريب: (3)الهللسمرح في المأيل و المفهللق فيهللدو في مظ هه الفمهيي يسمله النمق

"يتتمن  تتبا الستتفرمن آيتتح فتتي الستتبايح والستتالمح، مظتتيم التيفتتد هافضتتم  لفدمتتح والهاحتتح، متتؤ ها  التق تتح هللعيتتدا  متتن 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  517ت انظه: التمهيخ االندلسي ص1)
 ت انظه: المصده السمهللق نرسه 2)
  31ت انظه: بهنمرح في ظل هللني األحمه ، د يوسح  يه  فهحمن ص3)

   (1)التصنو،  ديد الحكم، فظم في رفب حقه، مهللم ها  لفحهب هللنرسه يفهللق الف ن ويؤ ه التهللد "
م هللنرستته ويتم تتى فتتي حديقتتح القصتته يتأمتتل ويريتته ويقتتها، ويمنتتا تهللتتدو مفيتته ويمنتتا لتته اوقتتما يفتفتتي في تت

 مسحح من الحكن واليزهللح ههللمم ألنه اضره الى محملرح امدا  المسفمين ومعمداو اهللنم  دينه من العهب والهللههلله  
 متتن اممتتمل اهللتتن األحمتته، إلتتى يمنتتب هللنملتته القصتته الم تت وه، انتته ان تتأ متتأوى لفعميتتمن وداه لفعيتتكو، وهللنتتى
مست تترى يهلليتتها  ون تته المتتداهق، وامتتد المنتتمكل لففههللتتم  دون تمييتتك هللتتين األديتتمن والقوميتتما، ويتتمن يترقتتد هميتتته 

"ويمن يعقد لفنمق ميفستم  مممتم  يتومين فتي يتل استهللوب تهترتو  (2)متستها  هللعيدا  من مظم ه االهلل ح ومظمح المفد
إليتتته الوفتتتود وي تتتموه اههللتتتمب النصتتتمل  فتتتي إليتتته الظالمتتتما وي تتتمف ه رتتتالب الحميتتتما وين تتتده ال تتتعها  وتتتتدفل 

  يمم ا تم هللملحيتمو االقتصتمديح فأقتمم (3)ميفق يحضه هلله اميمن الحضهو وقضمو اليمممح واولوا الهتب النهللي ح"
المفمكن لفحهللوب وسمله المواد الفباليتح، ويمنتا تتوكب هللأستعمه ممدلتح "فتتوفه مملته، وبصتا هللملصتمما فكالنته، 

  ولمتم اهللتنتى قصته الحمتها  يفتب لته الميتمه (4)اليهللل المتصتل هللمعقفته حهللوهللتم  مفتفرتح"فأفعم اال ها ، وم  هللرن 
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التتتتي اوصتتتف م يتتتبلد التتتى المدينتتتح، في تتتها الهللتتتهد والنتتتوافيه وستتتهللل الميتتتمه والحمممتتتما العممتتتح، ومتتتدر التتتى ستتت ول 
   (5)بهنمرح قنواا اله  التي مميكال هللعض م قملمم  حتى اليوم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   43ت اهللن الفريب : الفمحح الهللدهيح ص1)
  32ت انظه: بهنمرح في ظل هللني االحمه، د يوسح  يه  فهحما ص2)
  44ت اهللن الفريب : الفمحح الهللدهيح ص3)
  43ت المصده السمهللق ص4)
  32ت انظه: بهنمرح في ظل هللني االحمه، د  يوسح  يه  ص5)

 ني   با السفرمن في تأسيق دولح بهنمرح في األندلق ويمن لقيمم  به الدولح و هللمت م مدو اسهللمب من م:  لقد
موقع م اليفهافي، حي  يمنا في الكاويح الينوهلليح ل هلله اليكيهو األندلسيح التي قد تهللدو منقرعتح، حيت   -1

هللملنستهللح لمتدن األنتدلق لفوقتوب فتي يتد  الهللحه من الينوب والعدو متن ال تممل فيمنتا ممفيتح بهنمرتح اهللعتد ميمنتم  
مدو األندلق من حي  الموقو ومن حي  قههلل م من هللالد المفهب ومدم ويود فر معمٍد اممم مسفمي بهنمرتح، 

 يقح حملال  دون إممنح المفمههللح في ال ممل اعفهيقي عفوان م في الدين والعقيدو 
هللتتهى مواصتتفح الي تتمد فتتي األنتتدلق ولتتبلد لتتم ظ تتوه دولتتح هللنتتي متتهين فتتي المفتتهب ويتتمن متتن ا تتداف م الي -2

تهللفل هللملوقوح هلليل ممتمفد من ي د لدمم ممفيح بهنمرح ضد النصمهى فتي األنتدلق، فقممتا دولتح هللنتي متهين 
 هللملمهاهللرح والي مد مو مسفمي األندلق، فيمن ل با العمل اليفيل ا ميح هللملفح في الحرمظ مفى األندلق 

دن م التي سقرا الى ممفيح بهنمرح واصهللحا ل م مالبا  يحتمون  يها المسفمين في األندلق من م -3
هللتتتته ويفيلتتتتون إليتتتته، في تتتته فتتتتي بهنمرتتتتح ا تتتتل الم تتتتمهاا واليرميتتتتما والتتتتبين هللهمتتتتوا فتتتتي يتتتتل الميتتتتمدين العستتتتيهيح 
واالقتصتتمديح وااليتممميتتح والسيمستتيح والدينيتتح، فأضتتمفا إلتتى قتتواا بهنمرتتح قتتواا افتتهى تترفتتو إلتتى ان تعتتيش 

   (1)تضو حضمهو منهلل قح من دين م ومقيدت م وتصوه م وفيه ممكيكو اهلليه و 
 تتتتتتتتحب الي مد في سهلليل اهلل تعملى فيه رمقما الميتمو الفهنمري المترفو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -4
  521،522ت انظه: التمهيخ االندلق ص1)

لقتتد يتتمن لفعقيتتدو اعستتالميح والمعتتمني اعيممنيتتح ا تتها  مهللم تتها  فتتي هللقتتم  تفتتد التتدول لفصتتمود امتتمم الفتتكاو النصتتمهى، 
 الصفيهو وصمود م وي مد م اممم ممملد النصمهى الحمقدو  

هللهامح حيمم بهنمرح في االسترمدو من الصهاب هللين ممملد النصمهى وتقويح النكامما هللين م والتتدفل فتي  -5
  (1)هيق آفه به النكامما ومنمصهو فهيق مفى ف

 وبيه بلد من األسهللمب  
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 ثانيًا: جهاد المرينيين في األندلس:

تولى المفد في ممفيح بهنمرح هللعتد وفتمو اهللتي مهللتداهلل الفملتب هللتمهلل، اهللنته محمتد التب  اتصتح هللفتالل حستنح متن 
حمتد الرقيته"، القوو والعكم وهللعد ال مرح، وسعح األفق، مو مفم وادب، ويمن  ممها  فقي تم ، حتتى انته دمتي هللمستم "م

وفتتي اول م تتده تحهيتتا قتتواا نصتتتمهى ق تتتملح هللقيتتمدو الرونستتو العم تته لفقضتتتم  مفتتى بهنمرتتح وضتتم م تحتتتا 
ممفيح ق تملح، فمتي ا انظمه المسفمين في بهنمرح إلى نصها المتهينيين فتي المفتهب، فأهستفوا إلتي م رتملهللين 

ي يوستتتح يعقتتتوب المهينتتتي متتتن ا تتتملي متتتن م الفتتتو  والنيتتتدو والمتتتدد وتوالتتتا اليتتتتب مفتتتى ستتتفرمن المفتتتهب )اهللتتت
بهنمرتتتح يستنصتتتهونه ويستتتتدمونه إلتتتى الي تتتمد، ففتتته  اهللتتتو يوستتتح متتتن مدينتتتح فتتتمق مفهلليتتتم  دمتتتوت م، وقمصتتتدا  

 تت فستمه حتتى نتكل مدينتح رنيتح، فيتتب من تم إلتى 673نصهت م، في النصح متن  ت ه همضتمن المعظتم ستنح 
الفكواتيتتتتح حتتتتتى يهيهلل تتتتم المستتتتتفمون  (2)يرتتتتمنالرقيتتتته اهللتتتتي القمستتتتم العتتتتك فتتتتي صتتتتمحب ستتتتتهللتح يتتتتأمهه هللعمتتتتمهو األ

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  269ت انظه: الُمفِهب في تمهيخ األندلق والمفهب، د مهللمدو يحيفح ص1)
 ت ا  هللهللنم  السرن 2)

ى هاق فمستح آلتح متن فيتهو الميم تدين الميم دون لتسيه هلل م نحو األندلق،  م دمم اهللنه اهللتم كيتمن ويعفته مفت
وامرتتمه متتمال  وهللنتتودا  ورهللتتوال  وي تتكه هلليتتل متتم يحتتتم  إليتته،  تتم مقتتد لتته لتتوا  الي تتمد، واوصتتمه هللتقتتوى اهلل فتتي ستتهه 
وي تهه، ودمتم لته ووي رته، وانصتهح األميتته اهللتو كيتمن هلليي ته متن رنيتح إلتتى قصته الميتمك، فهيتب األميته متتو 

ب  الحيح  17مدينح رهيح من سواحل هللالد األندلق، ويمن يواكه في  يميو ييو ه من قصه الميمك، فنكل
 ت، فأقمم اهللو كيمن هللرهيح  ال ح ايتمم حتتى استتهاذ النتمق والفيتل متن  تول الهللحته،  تم قصتد من تم اليكيتهو 673

الفضها  ففنم م وواصل السيه في هللالد العدو حتى وصل إلى  هيش، و و يفنم ويرت  مممهر مفيته متن القتهى 
صون والهللهو ، وت موا مقمومح األسهللمن اممم يي ه المظره ويمو في رهيقه بنملم ضتفمح وقرتل هلل تم إلتى والح

 -اليكيتتهو فتتدفف م، فرتتهذ ا ف تتم هللدفولتته، واهترعتتا معنويتتمت م وقويتتا نروستت م و يتتبا استتترمب األميتته اهللتتو كيتتمن 
 ندلق  ان يعك اعسالم ويبل النصمهى الحمقدين في األ -حممل هايح والده المنصوهو 

ويمنتتا بتتكوو اهللتتي كيتتمن بتتكوو هيتتمدو واستتترالب، ومتتكم اهللتتو يوستتح يعقتتوب ستتفرمن المتتهينيين مفتتى العهللتتوه 
هللنرسه مو يي ه، فهللع  سرمهو يتكمم م حريده تم رين هللن األميه اهللي مملد إلى يفمتهاق هللتن كيتمن اميته تفمستمن 

مرمتلن مفتى هللتالده آمتن مفي تم، فوافتق يرفب منه الصف  واأللرح وايتممب اليفمح ليي ييم د في األندلق و تو 
يفمتتهاق مفتتى مهللتتدا الصتتف  فتتتم الصتتف  هللتتين هللنتتي متتهين وهللنتتي كيتتمن )هللنتتي مهللتتدالوادت واهللعتتد اهلل متتن م التحمستتد 

 والتنمفق واالقتتمل ويمو اهلل يفمح اعسالم والرح هللين المسفمين  
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ويتتتب إلتتى كممتتم  هللنتتي  وستته اميتته المستتفمين اهللتتو يوستتح هللتتبلد ستتهوها  مظيمتتم ، وتصتتدق هللصتتدقما ي يتتهو،
متتهين، وامتتها  العتتهب، و تتيوخ قهللملتتل المفتتهب متتن المصتتممدو ويكولتتح وصتتن ميح وبمتتمهو ويمنمتتته يستتترك م إلتتى 

 تتت وافتتب فتتي إهستتمل الميم تتدين إلتتى األنتتدلق هللملفيتتل العتتتمق، والُعتتدو 674الي تتمد  تتم اهتحتتل إلتتى قصتته الميتتمك 
مهين وروالح من المرورمين وقهللملل العهب، ففمتم فته  متن اليممفح والسالذ، فيمن يهللع  يل يوم قهلليفح من هللني 

إهسمل هللني مهين والعهب افب في إهسمل اينمده، فيمن النمق ييوكون فويم  هللعد فو ، وقهلليفح هللعتد قهلليفتح، فيمنتا 
السرن والمهايب بمديما وهالحما آنم  الفيل وارهاح الن مه، من قصه الميمك إلتى رهيتح يكدحمتون فتي بلتد 

 المعهلله  
 ل ال ممه: قم

 فملمهسالا تسوق العمديما إلى 
 بكو العداو وتيويك صهللمذ  م سم    

 يأنمم الهللحه اضحى لفييمد م دى  
لا ف ه سم      ويل ُم هللاح مم  ُحور

 يأنمم اقتهب الهللهقان واتصال
 (1)فصمه باد رهيقم  لفوهى ي هلِلسم   

يتتح إلتتى اليكيتتهو الفضتتهو، يتتمك اميتته ففمتتم وصتتفا مستتميه المستتفمين هللتتالد األنتتدلق انت تتها هللتتين مدينتتح ره 
المسفمين اهللو يوسح في آفته م فتي فمصتته ووكهالته وُفتدقام دولتته، ومعته يمممتح متن صتفحم  المفتهب، ويتمن 

 ت وفتي األنتدلق تفقتمه اهللتن األحمته والهؤستم  متن هللنتي ا تقيفولح هللعستميه مم، 674صره  21يواكه يوم الفميق 
 ها  هللقدومه  وا تكا األندلق فهحم  وسهوها  واستهلل م

 تتتتتويمن هللين محمد الرقيه اهللن األحمه وهللين ا قيفولح منمفسح ومفمصمح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  43ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)

ي تمد وهيتو و حنم ، فعمل اهللو يوسح مفى إكالت تم واصتف  هللين متم، وتصتمفا القفتوب وتعم تدوا مفتى التقتوى وال
محمتتد الرقيتته إلتتى بهنمرتتح لتهتيتتب اموه تتم وستتمه هللنتتو ا تتقيفولح إلتتى مملقتتح، ومضتتى الميم تتد اهللتتو يوستتح هلليي تته 
اليتتهاه قمصتتدا  ي تتمد النصتتمهى، ولتتم يعقتتد، ولتتم يهللتتمل او ييتتته  هللمتتن ستتمه منتته او قعتتد او اهللرتتأ او تففرتتح، ولتتم 

ييد الهحيل، ويوالي المسيه، حتى وصتل إلتى التواد   تسترب يرونه منممم ، ولم يفتب  هاهللم  وال رعممم ، ولم يكل
اليهلليه، فعقتد  نملتد لولتده األميته اهللتي يعقتوب يوستح مفتى مقدِّمتته وقدقمته هللتين يديته متو األدال  فتي يتيش متن 
فمستتح آالح فتتمهق متتن  تتيعمن هللنتتي متتهين والعتتهب، فتقتتدم والتتد ُه هللمهحفتتح، وستتمه اهللتتو يوستتح فتتي ا تته اهللنتته فتتي 
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مستتتميه الميم تتتدين فتتتي اهض اعستتتهللمن، ووصتتتل إلتتتى حصتتتن المقتتتوهو متتتمهللين قهرهللتتتح  يميتتتو ييو تتته، فمنت تتتها
 وا هلليفيح ودفل حصن )هللفمهت منوو هللملسيح،  م سمه إلى احواك قهرهللح  م إلى إستيه  

ووصفا األفهللمه إلى اهللي يوستح هللتحتهد ح تود النصتمهى هللقيتمدو "دونونتح" فتي يتيش يهلليته فتي  ال تين التح 
  (1)ن  كيمح ييش المسفمين وافب مم في ايدي م من الفنملمفمهق، وستين الح هايل قمصدي

 
 مجلس الشورى الحربي : -أ

مقد اميه المسفمين اهللو يعقوب ميفق  توهى متن قتمدو األنتدلق وا تيمخ قهللملتل متهين، وامتها  العتهب، ومتن فتي 
اهللتو يوستتح آها  مستيهه متن الرق تم  والعفمتم ، لي تموه م ييتح ييتون العمتتل فتي لقتم  العتدو المقهللتل إلتي م وستمو 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليميو، وافب ايود م، وامه م هللمالستعداد لفقم  العدو، والصهلله وال هللما مند الفقم  والترفو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  45ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)

وهللينمتتم  تتم يتتبلد إب نظتته النتتمق إلتتى راللتتو إلتتى معيتتح اهلل ومممنتتده متتن األيتته والم وهللتتح لفميم تتدين فتتي ستتهلليفه 
تتِد والهيتتمل امتتمم الفيتتل ودونونتته فتتي وستتر اليتتيش ويتتمن مفتتد ق تتتملح حكمتته  النصتتمهى قتتد اقهللفتتا نحتتو م مفتتى هلُلعا
هلليده، وكويه اهللنته، وفورضه مفى ييو ه وحهوهلله، وفورض إليه األمه في يميو هللتالده وينتوده، ويتمن النصتمهى 

كم قر، ويمن وهللمال  ودممها  ومصيهللح مفى هللالد اعستالم،  تديد االنتقتمم، واليمتل متن قد سعدوا هلله ألنه يمن لم ين 
القتتتل وستترد التتدمم  وستتهللي نستتم  المستتفمين فتتي يتتل األوقتتما، فأقهللتتل فتتي يهللهيتتم ه وبتتهوهه تحتتا ضتتالل الهللنتتود 

اليتتيش  واصتواا األهللتواق تفرتتق مفتى هاستته فتي يتتيش قتد مت  األهض يمتتو  يأنته اليتتهاد، والهيتمل والهمتتمو امتمم
 الحهاب معتمدين مفى الي هو ووفهو العدد  ( 1)يف م قد  هموا

 
 ترتيب أبي يوسف لجيشه : -ب

امه اميه المستفمين اهللتو يوستح هللملفنتملم فهللعت  هلل تم متو التح فتمهق والتح هايتل متن الميم تدين المرتومين إلتى 
تل الينوب هللعيدا  من اهض المعهيح، وتأفه  و ومن هللقي معه من المسفمين مستعدين ل قتمل النصمهى،  تم تهيق

من يواده فأسهللغ وضو ه، وصفى هيعتين  م هفو يديه واقهللل مفى الدمم  والمسفمون يؤمنقون مفى دممله فيمن 
فتتي آفتته دمملتته متتم دمتتم هللتته النهللتتي صتتفى اهلل مفيتته وستتفم يتتوم هللتتده لفصتتحمهللح "الف تتم انصتته  تتبه العصتتمهللح وايتتد م 

 تعتتملى دممل تته وهحتتم تضتتهمه واهللت ملتته، ففمتتم فتته  متتن دمملتته قتتمم وامن تتم مفتتى ي تتمد متتدود ومتتدوِّ م" فأيتتمب اهلل
 تتتتتتتتفمستوى مفى يواده، واستعد لفقتمل ويالده، ومقد لولده األميه األيل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  46ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
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قتتتمل: يتتم مع تته المستتفمين، ومصتتمهللح الميم تتدين، انتتتم انصتتتمه يوستتح مفتتى مقدمتتته، ونتتمدى مفتتى المستتفمين ف
ن الينتتح قتتد  التتدين، التتباهلل ون مفتتى حمتتمه والمقتتمتفون ِمتتداه، و تتبا يتتوم مظتتيم، وم تت د يستتيم، لتته متتم هللعتتده، اال وا 

ن  فتحا ليم اهللواهلل م، وكينا حوه م واتهاهلل م، فهللمدهوا إلي م، ويدروا في ِرالهلل م، واهللبلوا النرتوق فتي ا ممن تم، اال وا 
ن اهلل ا تهى من المؤمنين انرس م واموال م هللأن ل م الينح" فمبتنموا  به التيتمهو  الينح تحا ظالل السيوح، "وا 
الهاهللحتتح، وستتمهموا إلتتى الينتتح هللمألممتتمل الصتتملحح، و تتمهوا متتن ستتممد اليتتد فتتي ي تتمد امتتدا  اهلل اليرتتهو، وقتتتمل 

نيم هيتو إلتى ا فته ستملمم  بمنمتم  متأيوها  حميتدا ، " الم هيين الريهو، فمن متما متنيم متما  ت يدا  ومتن متمش مت
اصهللهوا وصمهللهوا وهاهللروا واتقوا اهلل لعفيم ترفحون" "ففمم سمعوا منه  به المقملتح، تمقتا انرست م لف ت مدو، ومتمنق 
هللعض م هللعضم  لفوداب، والدموب تنسيب والقفوب ل م وييب وانصداب، ويف م رمهللتا نرسته هللتملموا، وهللمم تم متن 

نح قهللل الرتوا، واهترعتا اصتوات م هللمل ت مدو والتيهلليته، ويف تم يقتول مهللتمد اهلل إيتميم والتقصتيه، فتستمهللقا ههلله هللملي
  (1)اهللرمل المسفمين نحو ييش الهوم معتمدو مفى الحي القيوم"

فتملتقى اليمعتمن والتتحم القتتتمل، وا تتد النتكال، ومظمتتا األ توال، وقسرتم "دونونتح" ييو تته إلتى فمستح ايتتكا ، 
مومتتم  متيتتم هو، فيمنتتا تقهللتتل هلليموم تتم، فيتتدفع م المستتفمون، وتتفقتتم م ستتيوح الميم تتدين، وحتتهاهلل م، ليظ تتهوا ي

وقفتوب الميم تدين ا هللتا متن اليهللتتمل الهواستي فتي ستمحما التوبى وستتيوف م تحصتد هقتمب اعستهللمن، وقتتل كمتتيم 
  (2)اعسهللمن "دونونح" يمم قتل ولده و كم يي ه وتيسقها امالمه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  150-149نقال  من البفيهو السنيح ص 538ت انظه: التمهيخ االندلسي ص1)
  48ت انظه: سقور بهنمرح ص2)

لقتتد استتترمما الييتتوش اعستتالميح المتحتتدو هللتتين المفمههللتتح واألندلستتيين هللقيتتمدو اهللتتي يوستتح يعقتتوب ان تحقتتق 
المعهيتتح التتتي امتتمدا بيهيتتما الكرالرقتتح فتتي كمتتن المتتهاهللرين، وبيهيتتما معهيتتح األه د فتتي  نصتتها  حمستتمم  فتتي  تتبه

كمتن اهللتتي يوستح يعقتتوب المنصتتوه الموحتد  وهللعتتد انت تم  المعهيتتح هيتتو الستفرمن المهينتتي منصتوها  مظرتتها  إلتتى 
متمن والصتف  اليكيهو الفضتها  لالستتهاحح ليعتود إلتى اهاضتي ق تتملح وحمصته إ تهلليفيح العمصتمح التتي رفهللتا األ

 تتت، هللعتتد ان قضتتى 674فأيتتمهلل م ومتتمد إلتتى اليكيتتهو الفضتتها  مهللتته الهللحتته إلتتى المفتتهب فتتي اوافتته هيتتب ستتنح 
حتتوالي فمستتح  تت وه فتتي األنتتدلق، وهللعتتد ان تتتهد فتتي اليكيتتهو الفضتتها   ال تتح آالح فتتمهق لمعمونتتح إفتتوان م 

  (1)األندلسيين في هد امتدا  يند ق تملح ومن مع م
التتتي انتصتته في تتم الستتفرمن المهينتتي مفتتى اعستتهللمن قتتهب إستتتميح وظ تتها مفيتتما اهللتتي  لقتتد يمنتتا المعهيتتح

 يوسح يعقوب المهيني القيمديح في النقمر التمليح: 
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اع تمتتمم هللعنصتتته اعستتتترالب حتتتتى ال يرميتتتأه العتتتدو ولتتتبلد مقتتد لتتتوا   عهللنتتته اهللتتتي يعقتتتوب ليقتتتدم يتتتيش  -1
 المسفمين لمهاحل  م ييون  و مفى ا هه  

ه لففنملم من سمحح المعهيح حتى الين تفل هلل تم الميم تدون وحتتى يترهبتوا لميم تدو متدو م وهللتبلد اهللعمد -2
تحم تتى الفرتتأ التتب  وقتتو فيتته المستتفمون فتتي معهيتتح هللتتالر ال تت دا  و تتبا يتتدل مفتتى نظتته مميتتق فتتي التتتمهيخ 

 واستفه  الدهوق والعهلله من صرحمته الممضيح  
التتي ال تب في تم الم تممه وحتهد هللوامت  الرتدا ، وهبتهلل م فتي صدق الستفرمن المهينتي فتي فرهللتته لينتوده و  -3

 ال  مدو، فهفعا تفد الفرهللح الصمدقح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  538ت انظه: التمهيخ االندلسي ص1)

هبم متن ان متدو م اقهللتل مفتي م معنويما ينتد المستفمين، فيم تدوا صتمهللهين محتستهللين، رتملهللين لف ت مدو مفتى الت
 هللقوو فتيح وقيمدو ميههللح لم تعهح ال كيمح وم ها في الحهوب وفرر م  

هللم ه األميه المهيني في  به المعهيح القتمل هللنرسه، وقتل مددا  من اعسهللمن هلليده، و تبا يتبيهنم هلليوستح  -4
 د العظيمين  هللن تم رين ويعقوب المنصوه الموحد ، الفبين صنعم نصه الكالقح ونصه األه 

اهستتل اهللتتو يوستتح امتتالم النصتتمهى المنيقستتح إلتتى امفتتى منتتمه "القتتهويين" ومنتتمه يتتممو اليتهلليتتين هللمتتهايش  -5
  (1)ليعمين م المسفمون ولتهترو معنويمت م وتتحرم  يهللح النصمهى من نروس م

لتمييتتد بلتتد العمتتل  لقتتد ا تتتك العتتملم اعستتالمي فهحتتم  وستتهوها  هلل تتبه األفهللتتمه الستتمهو، فتحهيتتا قتتهال  ال تتعها 
 العظيم، حي  اهسل اهللن ا قيفولح يتمهللم  لفت نلح إلى السفرمن المهيني وفيه قصيدو من اهلليمت م: 

   هللقا هللنصهُيُم الهيمُذ األههلل وُ 
 وس ه ا هللسعدُيُم النيوم الر فقُو   

 واتا لنصهيم الماللُد ُسهللققم  
 حتى اضمق هلل م الرضم  األوسوُ   

  يُه تيق نمُ واستهلل ه الر ف ُد األ
 (2)ان األموه إلى مهادد ت هايو  

 وامدرد الهحمن هللملرت  الب  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

   50ت انظه: سقور بهنمرح ص1)
 ت انظه: ان األموه مهاد م ومهيع م الى اهلل تعملى  2)
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 م  الهللسيرح نوهه المت ع و  
 ال  واناا  هللبلا في مهضمته  ِلم  

 نرسم  تُردري م الفاللق ايموُ   
 واتيا تنصه دينه متويال  

 هللعكيمح يملسقيح هللل  ي اقرو   
 اين المره وال فهاه ل مهب 

م وُ     واألهض تُنا  ُه في يديد وُتيا
 ففقد يسوا  الدين مكا   ممفم  

فوُ     ولهللسا منه انا ممال ُيفا
 هللأسه م  إن قيل م نا فيُه المفود

 (1)فلليد يم يعقوب تومي األصهلل وُ   
 
 ال زوة الثانية: -ت

م، وتوبتل هلليي ته فتي اهاضتي ق تتملح 1278 تت/677مهلله اهللو يوسح يعقوب إلى األندلق لفمتهو ال منيتح ستنح 
إال ان النصمهى استرمموا ان يصمنعوا اهللن األحمه كميم بهنمرح وان ييسهللوه ليمنهلل م ودفل مع م في احالح 

مستفمين واضتره ستفرمن المتهينيين ان يهيتو إلتى المفتهب هلليي ته واستتمه اهللتن األحمته فتي تصتهفمته ضها هللمل
ال مبو ومقد تحملرم  مو مفد ق تملح، فسمها إلى اقصى الينوب الحتالل "رهيح" مدفل األنتدلق يف تم، وا تتهر 

 اهللن األحمه مفى مفد ق تملح ان يسفمه  فه رهيح  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  51ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
واسترمما رهيح ان تصمد اههللعح ا  ه إال ان م اضرها لففضوب واعستسالم، فرملتب هلل تم اهللتن األحمته 
مفد ق تملح، فممتنو من تسفيم م، مو ان اهللن األحمه تنمكل له مقمهللف تم متدد متن الحصتون ال ممتح، فتأدهد مفتد 

مرتتح محمتتد الرقيتته اهللتتن األحمتته مندلتتب فرتتأه الرتتمحش والمكلتتق الفريتته فتتي الهيتتون إلتتى ومتتود مفتتد ق تتتملح، بهن
وفي مفمضهللح المهينيين حفرملته الرهلليعيتين، وافوانته فتي التدين والمتن و والتصتوه واالمتقتمد، فعتمد يفرتب ودر تم 

فتتتي  تتتأن رهيتتتح، وايتتتمهلل م فأهستتتل الوفتتتود متتتن ايتتتل الصتتتف  متتتو المتتتهينيين وامتتتتبه متتتن مستتتفيه  (1)متتتن يديتتتد
محمتتد  -الستتفرمن اهللتتو يوستتح المهينتتي إلتتى رفتتهلل م وهللقتتي مفتتد بهنمرتتح مفتتى م تتده متتو المتتهينيين حتتتى تتتوفي 
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  (2)هللعد حيم دام اي ه من  ال ين سنح 1302 ت/ ايمه مميو 701في  عهللمن سنح  -الرقيه 
هينتي ضتفم فتي اوالتل ستنح وممم يبيه ان اهللم يوسح المنصوه اهستل اهللنته األميته اهللتم يعقتوب فتي استرول م

م، وانتصته مفتى األسترول الق تتملي وحتهه اليكيتهو الفضتها   ولمتم تتم الصتف  متو اهللتن األحمتته 1279 تت 678
 اصهللحا مملقح قممدو لهللني مهين ومحرح لعهللوه يند م إلى األندلق لفي مد  

الهللته والهللحته،  تت إلتى األنتدلق، ويم تد فتي 684فتي صرهستنح  -مهللتوهه الهاهللتو  -مهلله اهللتو يوستح المنصتوه 
واهبتم  تتمنيح الهاهللتو مفتتد ق تتتملح مفتى رفتتب الستتفم، فأهستل  تتمنيح وفتدا  متتن األحهللتتمه يرتوض الستتفرمن المهينتتي 

  (3)مفى مميهاه ووضعا  هور ا م م مسملمح المسفمين يمفح ومدم االمتدا  مفى األندلق
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

   53ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)
  540ت انظه: التمهيخ االندلسي ص3)

م، هللعتتد حيتتمو حمففتتح هللملي تتمد فتتي المفتتهب 1285 تتت/ 685تتتوفي اهللتتو يوستتح يعقتتوب المنصتتوه المهينتتي ستتنح 
 واألندلق    به نهللبو مفتصهو من حيمته تفمده اهلل مك ويل هللهحمته : 

قوامتتم ، دالتتم التتبيه ، ي يتته الريتته ، ال يتتكال فتتي اي تته ن تتمهه بايتتها ، وفتتي اي تته ليفتته  يتتمن هحمتته اهلل صتتوامم
قملمتم يصتفي ، وستهللحته فتي يتتده ال يكايف تم اي ته اوقمتته ميهمتم  لفصتتملحين ، ي يته الهافتح والحنتين مفتى الضتتعرم  

متم يتوادا ، ويتمن مظرقتها والمسميين ، متواضعم في باا اهلل تعملى أل تل التدين ، متوقرتم فتي سترد التدمم  ، يهي
منصوها الهايح ، ميمون النقيهللح ، لم ت كم له هايتح قتر ، ولتم ييسته لته يتيش ، ولتم يفتك قتر متدوا إال ق تهه ، وال 

   (1)لقي يي م إال  كمه ودمقهه ، وال قصد هللفدا  إال فتحه
 مفيه هحمح اهلل   وال ننسى انه يمن فريهللم يؤ ه في نروق ينده ،  يممم مقدامم  يهللدا الحهب هللنرسه 

  (2)لقد يمن من صنح يوسح هللن تم رين ، واهللي يوسح يعقوب المنصوه الموحد 
 ت : )اهللو يوسح المهيني سفرمن هللالد المفهب ، فته  مفتى الوا تق  685قمل منه اهللن ي يه في وفيما ممم 

ضتها  ، فتي ستنح  متمن هللمهلل اهللي دهللوق فسفهلله المفتد هللنظتمم متهايش ، واستتحوب مفتى هللتالد االنتدلق واليكيتهو الف
   (3)وستين وستمملح واستمها ايممه إلى محهم  به السنح ، وكالا مفى يديه دولح الموحدين هلل مت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  55ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 ت انظه: المصده السمهللق نرسه 2)
 ت 13/327ت الهللدايح والن ميح )3)
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 مشيخة الُ زاة: -جـ 
نتييح لفمصمل  الم تهيح هللين هللني مهين وهللني األحمه مفود بهنمرح استرمموا ان يصفوا إلى نتتملو حستنح 
وم متتتح لفتعتتتمون الم تتتتهد والتنستتتيق العتتتهيض لتتتهد الفرتتته النصتتتهاني القتتتمدم ، متتتن ممفيتتتح ق تتتتملح ولتتتبلد هاا 

اا من الميم دين في األندلق ليقممح في تم ، لييونتوا مفتى ا هللتح القيمدتمن المهينيح والفهنمريح ضهوهو وضو قو 
االستتعداد متن ايتل الي تتمد والتدفمب متن مستتفمي االنتدلق، فظ ته متتم يعتهح فتي تتتمهيخ األنتدلق هللم تيفح الفتتكاو 

 و با تعهيح ارفق مفى الينود المهاهللرين لفبود من العقيدو والدين وارفق مفى اسم كميم م  يخ الفكاو  
و العتتتال  )متتتن اقتتتمهب الستتتفرمن المهينتتتيت قيتتتمدو الم تتتيفح ، و تتتو منصتتتب مستتتيه  تتتتولى هيمستتتح وتتتتكمم هللنتتت

   (1) ت، فيمنا ألفيه اهللي سعيد م ممن هللن العال 693الم يفح مهللداهلل هللن اهللي العال  حتى است  د سنح 
لق هللملمتمل متن  تبه الم تيفح يتبيه المققته  فتي نرت  الريتب انته "لتم يتكل مفتود هللتن متهين ُيعينتون ا تل األنتد

والهيمل ، وتهيوا من م حصح معتهللهو من اقمهب السفرمن هللمألنتدلق ُبتكاو ، فيمنتا ل تم وقتملو فتي العتدو متبيوهو 
، ومواقتتح م تت وهو ، ويتتمن منتتد اهللتتن األحمتته متتن م يمممتتح هللفهنمرتتح ، مفتتي م هلتتيق متتن هلليتتا مفتتد هللنتتي متتهين 

   (2)يسمرونه  يخ الُفكاو"
مت فففرتته ولتتده اهللتتو مهللتتداهلل محمتتد المفقتتب هللتتملمففوب التتب  1301 تتت ) 701تتتوفي محمتتد )ال تتمنيت الرقيتته ستتنح 

  ت ليتولى الحيم افوه نصه وهللويو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 708ففو سنح 
  540ت انظه: التمهيخ االندلسي ص1)
  540ص ت نقال  من التمهيخ االندلسي4/385ت نر  الريب )2)

  ت   708يوم اليمعح بهو  وال ممم 
ويمن ميهللوال مفى رفب ال دنح محهللم لفعفم وا فته يفتر التقتمويم الصتحيحح ، ويصتنو هلليتده اآلالا الرهيرتح ، 
نتتمكل رمبيتتح ق تتتملح مفتتى اليكيتتهو الفضتتها  ، ورمبيتتح اهابتتون فتتي  فتته المهيرتتح ، ف تتكم النصتتمهى فتتي المهيرتتح ، 

الفضتتها  حيتت  ستتقر يهللتتل رتتمهق فتتي ايتتدي م هللعتتد حصتتمٍه رويتتل مضتتٍن دام حتتتى  وانتصتتهوا مفيتته فتتي اليكيتتهو
  ت    709آفه سنح 

وفتتتي م تتتد افيتتته،  تتتم م تتتده حصتتتل يرتتتمٌ  ومتتتداٌ  هللينتتته وهللتتتين هللنتتتي متتتهين حيرتتتمم المفتتتهب هللواستتترح يواستتتيق 
مق ، النصتتمهى المندستتين هللتتين المستتفمين ، واستتتفل النصتتمهى بلتتد التنتتمفه ، ف تتددوا مفتتى ممفيتتح بهنمرتتح الفنتت
 تت 713فمضره السفرمن نصته هللتن محمتد إلتى دفتو اليكيتهو ل تم ف تمه ال تعب فتي وي ته ، ويتمن ان ففتو ستنح 

وه   الفمهيون مفيه لفمفد هللدال منته: اهللتم الوليتد إستممميل هللتن فته  ، وحريتد إستممميل هللتن يوستح افتي محمتد 
  (1)يوسح هاق األسهو النصهيح ، ومؤسق دولت م
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ة كثيرة بإذن اهللكم من فئة  ليلة غلبت فئ  

 
حيتم  م تد الي تمد ، وحتمول  امتمك مصه السفرمن اهللي الوليتد إستممميل هللتوريتد المفتد ، واستتقهاه األمتوه وا 
االستتتنيمد هللهللنتتي متتهين المفمههللتتح مفتتى امدالتته النصتتمهى ، ليتتن م نيفتتوا متتن معتتمونت م ، هللستتهللب ستتو  تصتتهفما 

   (2)سمهللقيه ضد م
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 8/28ت انظه: األمالم لفكهيفي )1)
  117ت انظه: ن ميح االندلق ص2)

فتتتي اوالتتتل م تتتده بتتتكا الق تتتتمليون بهنمرتتتح ويتتتمن متتتن ضتتتمن الق تتتتمليين يتتتيش الستتتفرمن المففتتتوب، ف كمتتتوا 
   (1)عض القوامد والحصون ت واستولى النصمهى مفى هلل716المسفمين  كيمح  ديدو في واد  فهتونح سنح 

وفتتي ستتنح تستتو م تتهو وستتهللعمملح الرتتب مفتتود النصتتمهى مفتتى بهنمرتتح ، ويم  تتم )دون هللرتتهوت فتتي يتتيش ال 
يحصتى ي تتهو  ، ويتتمن وصتيم مفتتى المفتتد الصتتهللي الرونستو الحتتمد  م تته مفتتد ق تتملح ، ومعتته فمستتح وم تتهون 

ويمنتتا حمفتتح قتتد هللمهي تتم متتهيع م الينستتي مفيتتم  او اميتتها  هللفتتهض استلصتتمل متتم هللقتتي متتن المستتفمين هللمألنتتدلق ، 
   (3)ويمن من ضمن  با الييش فهقح من المترومح اعنيفيك هللقيمدو اميه إنيفيك  (2)"الهللمهللم" في رفيرفح

ملتح   ليتن م صتروو  يمن مدد الييش اعسالمي حوالي ستح آالح ، من م الح وفمق ملح فتمهق والهللتمقي هيق
، وهللعتتد ان يتتلق المستتفمون متتن نصتتهو إفتتوان م  (4)م متتمن هللتتن اهللتتي العتتال مفتتمهو هللقيتتمدو  تتيخ الفتتكاو اهللتتي ستتعيد 

المفمههللح ، ليموا إلى اهلل تعملى واففصوا نيمت م ، فقضى اهلل تعتملى هلل كيمتح امتم النصتهانيح التتي احتقتها يتيش 
فتتى فتتي بهنمرتتح حينمتتم هاا الترتتموا اليهلليتته هللتتين اليي تتين ، ويتتمن نصتتها مكيتتكا ، ويومتتم م تت ودا    كاد متتدد القت

 به المعهيح مفى فمسين الرم ، وهللفغ يمفتح الستهللي فقتر ستهللعح آالح نرتق ، و فتد األمتها  النصتمهى يمتيع م ، 
نه لنصه مم يمن يؤمل لوال لرتح اهلل هللعهللتمده لمتم  واستمه الهلليو في األسهى ، واألسالب والدواب ستح ا  ه ، وا 

   (5)هاى صدق توي  م إليه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 1/56ت انظه: اهللن يك  ومن ميه في الترسيه لعفي الكهلليه  )1)
 ت نرق المصده السمهللق  2)
  542-541ت التمهيخ االندلسي ص3)
  542ت المصده السمهللق ص4)
 ت 1/57ت انظه: اهللن يك  ومن يه في الترسيه )5)
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  با من فيهو سالرين هللني األحمه واصفح م فممم وصح هلله: لقد يمن السفرمن اهللو الوليد إسممميل 
)يتتمن حستتن الُففُتتق ، ستتفيم الصتتده ، ي يتته الحيتتم  ، صتتحي  العقتتل ،  هللتتتم فتتي المواقتتح ، مريتتح األكهاه ، 

  (1)نم لم في حيهو الر مهو هللعيدا من الصهللوو ، هللهيم من المعمقهوت
الحصتتتينح ، وحمصتتته م هلل تتتدو ، وارفتتتق   تتتت كحتتتح الستتتفرمن إستتتممميل مفتتتى مدينتتتح هلليمستتتح 724وفتتتي ستتتنح 

المستتتفمون مفي تتتم الحديتتتد والنتتتمه متتتن آالا قمبفتتتح ت تتتهلله المتتتدافو حتتتتى استستتتفما المدينتتتح ، ونتتتكل ا ف تتتم مفتتتى 
   (2)حيمه

وفي هيب من ممم فمسح وم هين وسهللعمملح دفل مهتش الحصينح التي تقو في ينوب بههللتي ييتمن منتوو 
   (3)مسفمين هللملسهللي والفنملم ، وممد إلى بهنمرح ميالل هللملنصهويمنا من امظم بكواته وامت ا ايد  ال

لينه مم لهلل  سوى  ال ح ايمم حتى ُقتل هللهللمب قصهه بيفح من ِقهللل اهللن مم له تههللص هلله ، ورعنه هللفنيته لته 
   (4)، و و هللين وكهاله وح مه ، فحمل يهيحم وُتوفي مفى إ ه بلد في اليوم التملي هحمه اهلل وتقهللل   مدته

ا  يهللتتل  - تتت استتترمب  الفهنتتمريون فتتي كمتتن الستتفرمن محمتتد الهاهللتتو تففتتيص يهللتتل الرتتت   733متتمم وفتتي 
 ت ويمن لفسفرمن اهللي الحسن مفتي هللتن  709من ايد  النصمهى هللعد ان ظل تحا سفرمن م من ممم  -رمهق 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم ممن المهيني سفرمن المفهب دوه ي يه مفيه في تففيص يهللل رمهق الب  يمن با ا ميح تتتتتتتت
 ت هللهيم  من المعمفهو ا  هللعيدا  من  هب الفمه  1/377ت اعحمرح )1)
  120ت انظه: ن ميح االندلق ص2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)
  121ت المصده السمهللق ص4)

  (1)إفوان م في العدوو المفههلليحهللملفح هللملنسهللح ل ندلسيين إب  و  مكو الوصل هللين م وهللين 
 
 مو عة طريف: -د 

وقد تيفى تحملح مفد المفهب مو مفد بهنمرتح متهو افتهى فتي المعهيتح التتي اصتيب في تم المفيتمن هلل كيمتح 
  ت من قهللل النصمهى   741فمدحح في معهيح رهيح سنح 

ل رتتمهق هللعتتد ان ظتتل يهللتت -حيتتمم المفتتهب  - تتت هللمستتممدو هللنتتي متتهين 733منتتب ان استتتعمد األندلستتيون ستتنح 
 تت تورتدا العالقتح اي ته فتأي ه 709إب ستقر فتي ايتد  النصتمهى ستنح  -هللأيد  النصمهى اههللعح وم تهين مممتم 

 هللين هللني األحمه من ي ح وهللني مهين من ي ح افهى   
ويمن األندلسيون يفمم احسو هللفره النصمهى يحدق هلل م سمهموا إل مالستنيمد هلللفوت م فتي التدين فتي العتدوو 
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هلليح من هللني مهين ، ويمنوا يقومون هللملدوه الب  يمن يقوم هلله المهاهللرون والموحتدون متن الي تمد فتي اهض المفه 
  تت "  755-733األندلق "وفي م د اهللي الحيم  يوسح )واليته 

ي تتها بتتكواا النصتتمهى ألهاضتتي المستتفمين ويتتمن الرونستتو الحتتمد  م تته تحتتدوه نحتتو الممفيتتح اعستتالميح 
استتتنيد اهللتتو الحيتتم  هللتتأهللي الحستتن ستتفرمن المتتهينين ، التتب  اهستتل اهللنتته اهللتتم مملتتد إلتتى ارمتتمب مظيمتتح فيتتمن ان 

األنتتدلق ، فتتمفتهق ستت ول اليكيتتهو الفضتتها  معفنتتم الي تتمد ، فميتتتمذ اهاضتتي النصتتمهى وحصتتل مفتتى بنتتملم ال 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحصى بيه ان النصمهى من ق تملح واهيوان والهللهتفمل يونوا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 1/59ت انظه: اهللن يك  ومن يه في الترسيه )1)
اسروال هللحهيم متحدا ليستقه هللملمضيق فيمنو اعمداد من ييتوش المفتهب وستمها قتوى النصتمهى المتحتدو لفقتم  

ين حتتدود النصتتمهى المستفمين وهللتتمهد الهللمهللتم  تتبه الحمفتتح، فهللتمبتوا اهللتتم مملتتد منتد مودتتته هللتتملواد  التب  يتتمن يقتتو هللت
واهض المستتتفمين فيمنتتتا موقعتتتح مظيمتتتح قتتتتل في تتتم اهللتتتو مملتتتد ، و تتتكم يي تتته  كيمتتتح منيتتتهو، وهللفتتتغ اهللتتتم الحستتتن 
المهيني الفهلله ، فمحتسب مند اهلل اهللنه و هب في الي مد من يديد مفى إ ه  به المعهيح  تي تك الستفرمن اهللتو 

هللمهسى سهللتح تنم ك المملح فتأفه  الرمبيتح استروله الحسن واستنره معه ا ل المفهب فتوافا اسمريل المفمههللح 
إلى الكقمق )مضيق يهللل رمهقت ليمنو السفرمن متن اليتواك إلتى األنتدلق فوقعتا معهيتح هللحهيتح مظيمتح اظرته 
اهلل المستتتفمين في تتتم هللعتتتدور م وفتتتملرو م فتتتي استتتمريف م واستتتتفحمو م  هللتتتها  هللملستتتيوح ، ورعنتتتم هللملهمتتتمذ ، والقتتتوا 

   تم هللعتد ان يفتق الستفرمن لفت نلتح  (1)فوا قملد م ، واستمقوا اسمريف م إلى مهسى ستهللتحا ال  م في اليم ، وقت
وان دا ال عها  هللين يديه ، استأنح إيتمكو العستميه فمنتظمتا األستمريل سفستفح واحتدو متن العتدوو إلتى العتدوو  

يه األندلق، واحمروا ونكل السفرمن هللعسميهه هللسمحح رهيح وانمخ هلل م ووافمه سفرمن األندلق اهللو الحيم  هللعسم
 هللرهيح وانكلوا هلل م انواب القتل ونصهللوا مفي م اآلالا  

بيه ان الرمبيح ي رك اسروال  آفه امتهض هللته المضتيق لقرتو المهافتق والمتؤن متن المعستيه، ورتمل  توا  
يه، المسفمين هللميمن م من حصمه الهللفد، فرنيتا اكودت تم وافتقتدوا العفوفتما فتو ن الظرته، وافتفتا احتوال المعست

وح د الرمبيتح امتم النصتهانيح، وظتم هه الهللهتفتمليون وهللتملهبم ممتم قيتل متن ان يتيش المستفمين يتمن ك تم  ستتين 
 الرم ، فلن رول محمصهت م لفهللفد وانقرمب المؤن من م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 1/72اهللن يك  ومن يه في الترسيه )ت نقال  من 7/261ت انظه: اهللن ففدون )1)
لتتى اوالتتل  تت ه يمتتمد  األولتتتى متتن نرتتق العتتمم،  تتم المييتتدو التتتي دهلله تتم ل تتتم 741متتن اول المحتتهم ستتنح   تتت وا 

 و به المييدو يمم يصر م اهللن ففدون تتففص فيمم يأتي: (1)امداؤ م ومدم تالفي م يمن وها  انيسمه  ويت م
ى رهيح يي م  من النصمهى ايمنه هلل م فتدففوه لتيال  مفتى حتين برفتح )ولمم قهب معسيه م سهرب الرمبيح إل
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من العسق المسفمين، البين اهصدوا ل م بيه ان م احسوا هلل م آفته ليفتت م، ف تمهوا هلل تم متن مهاصتد م، وادهيتوا 
وته اممقهلل م قهللل دفول الهللفتد، فقتفتوا متن م متددا  ولهللرستوا مفتى الستفرمن هللأنته لتم يتدفل الهللفتد ستوا م حتبها  متن ستر

وكحتتح الرمبيتتح متتن الفتتد فتتي يمومتته، ومهللتتأ الستتفرمن موايتتب المستتفمين صتتروفم  وتكاحرتتوا  يمتتم تتتولى الستتفرمن 
يوسح قيمدو فهسمن األندلق ولمرم ن هللا الحهب هللهك الييش اليمين متن الهللفتد وفتملرو م إلتى المعستيه، وممتدوا 

فحمو م  تتم دافع تتم النستتم  متتن انرستت ن إلتتى فستترمر الستتفرمن ودافع تتم منتته النم تتهللح التتبين امتتدوا لحهاستتته فمستتت
فقتفتتو نر وففصتتوا إلتتتى حظميتتم الستتتفرمن فقتفتتو ن، واستتتتفهللو ن وانت هللتتوا ستتتمله الرستترمر واضتتتهموا المعستتيه نتتتمها  
واحتتقر المستتفمون هللمتتم وها  تتم فتتي معستتيه م فمفتتتل مصتتمف م واهتتتدوا مفتتى امقتتمهلل م هللعتتد ان يتتمن اهللتتن الستتفرمن 

ملر م في صروف م فأحمروا هلله، وتقهللضوا مفيته وولرتى الستفرمن متحيتكا  صمم في رملرح من قومه وبويه حتى ف
   (2)إلى فلح من المسفمين واست  د ي يه من المسفمين من سمدت م وقمدت م
 يقول المقه  في وصح  به الرميعح:  (3)ويمنا محنح مظيمح لم ي  د المسفمون م ف م منب موقعح العقمب

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت  1/73ت انظه: اهللن يك  ومن يه في الترسيه )1)
 ت 1/74ت نقال  من اهللن يك  )262-7/261ت انظه: العهلله الهللن ففدون )2)
  128ت انظه: ن ميح االندلق ص3)

ن مففتوال  واضتحى "فقضى اهلل الب  المهد لمم قدرهه ان صمها تفد اليموب ميرسهو وهيو الستفرمن اهللتو الحست
تتح وافتتهو متتن األمتتالم   وا تتهابر  حستتمم ال كيمتتح مفيتته ومفتتى متتن معتته مستتفوال    وقتتتل يمتتو متتن ا تتل اعستتالم ولمر
العدو واليمفه ألفب ممهللقي من اليكيتهو باا الظتل الوهيتح، و هللتا قدمته إب باد فتي هللفتد رهيتح، وهللمليمفتح ف تبه 

تتتي تضعضتتو ل تتم هيتتن التتدين هللتتملمفهب، وقتتهرا هللتتبلد ميتتون الموقعتتح متتن التتدوا ي المعضتتفح التتدا ، واألهكا ، ال
  (1)األمدا "

ويتتهاى االستتتمب نييتتب كهلليتتب الفهللنتتمني ان  كيمتتح المتتهينيين يمنتتا هللستتهللب الفيمنتتح والعمتتل االستتتفهللمهاتي التتب  
قمما هلله ممملد النصمهى ويهاى ان حيمم بهنمرح يمنوا يتيسسون لصمل  النصتمهى: )فملق تتمليون مفتى ستهلليل 

اتفتتبوا متتن حيتتمم بهنمرتتح يواستتيق ل تتم فتتي يميتتو انحتتم  المفتتهب  وفتتي المنتتمرق المنرصتتفح منتته م تتل  الم تتمل
فهيقيح ويمن هللنو كيمن في تفمسمن والحرصيون في المفهب األوسر مفى اتصتمل مستتمه متو  المفهب األوسر وا 

مهوا يقومتتون هللتتدوه حيتتمم بهنمرتتح، ينقفتتون إلتتي م يتتل المعفومتتما المستتتيدو متتن الدولتتح المهينيتتح، حتتتى ان تتم صتت
مففتتب القتتر لفق تتتمليين فيتتل المعفومتتما التتتي يمنتتا تتتهد إلتتي م متتن الحرصتتيين والكيتتمنيين يتتمنوا يقتتدمون م إلتتى 

 الق تمليين  
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وي يتتتتها  ممحتتتت  الق تتتتتمليون حيتتتتمم بهنمرتتتتح مفتتتتى رفتتتتب النيتتتتدو متتتتن المتتتتهانيين لاليقتتتتمب هللتتتتملييوش المهينيتتتتح 
  (2)واسمريف م في الميملد وال هاد المنصوهللح  ت

وال د ان العمل االستتفهللمهاتي متن األممتمل التتي تتدمه األمتم إبا لتم ييتن ل تم ممتل مضتمد ضتد مفررتما 
 األمدا  هللل إن نيمذ الدول في تحقيق ا داف م منور هللتحقيق  با المرصل الم م في هللنم  م  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 6/317ت نقال  من نرخ الريب )1/74اهللن اليك  ومن يه في الترسيه ) ت انظه:1)
 ت 3/81ت الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق ، االستمب نييب كهلليب )2)

 العلماء الذين سقطوا شهداء في معركة طريف: -هـ
 من الدين هللن الفريب اهللو محمد مهللداهلل هللن سعيد السفممني، والد الوكيه الفهنمري واألديب اليمتب لس -1
القمضي اهللو مهللداهلل محمد هللن هلليه األ عه  المملقي، احد ا يمخ اهللن الفريب وصتمحب يتتمب التقم يتد  -2

والهلليتتمن فتتي مقتتتل ال تت يد م متتمن، )يتتمن حستتن التففتتق مروفتتم  مفتتى الرفهللتتح محهللتتم  لفعفتتم والعفمتتم  ميتتال  أل فتته 
ه ُمرقتتهذ التصتتنو متتديم المهللتتمالو هللتتملمفهللق هللتتمد  الظتتم تتوقالح معهوفتتم  هللنصتتهو متتن اك   ه مكيتتك التتنرق نمفتتب الحيتتم ص 

اليه  تقدم لفم يفح هللهللفده مملقح نمظها  فتي امتوه الع قتد والحتل ومصتمل  اليمفتح  تم ُولتيق القضتم  هلل تم فتأم كق الُفرتح 
  والفرمهللتتتتح وتتتتتهد ال  تتتتوادو مالكمتتتتم  لفقتتتتها و واعقتتتتها  محمفظتتتتم  ل وقتتتتما حهيصتتتتم  مفتتتتى اعفتتتتمدو   تتتتم ُولقتتتتي  القضتتتتم

  (1)هللفهنمرح"
تهق  ودهقق العههلليتح والرقته واألصتول واقتها القتهآن  مقتح فنرتو وف  "وتصدقه لهلل ِّ العفم هللملحضمهو يقته  فنونتم  منته ي 
ومفم الرهالض والحستمب ومقتد ميتملق الحتدي   تهحم  وستمممم  مفتى ستهلليل متن ان تهاذ الصتده وحستن التيم تل 

  (2)وفرض الينمذ  "
فتي مصتمح المستفمين،  -هحمته اهلل  -ممفه من االيت تمد، والهبهللتح فتي الي تمد، إلتى ان فقتد "واستمه مفى 

يتوم المنتميكو اليهللتهى هللرتم ه رهيتح،  ت يدا  محهرضتتم  ي تحب الهللصتمله و )يتدميت األهللرتمل، وي تيه مفتى األميتته 
 من ان يي ه من قول :"حسهللنم اهلل ونعم الوييل"  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 177-2/176ت االحمرح )1)
 ت 2/177ت نرق المصده )2)

اهللو القمسم محمد هللن ُيك  ر و و احد ا تيمخ اهللتن الفريتب وصتمحب المؤلرتما  يتمن "فقي تم  حمفظتم  قملمتم   -3



 -178- 

لفترستتيه، مستتتومهللم  مفتتى التتتدهيق، م تتمهيم  فتتي فنتتون متتن مههلليتتح وفقتته واصتتول وقتتها آا وادب وحتتدي ، حمفظتتم  
ل قوال، يمرممح لفيتب، مفويي الفكانح، حسن الميفق، ممتو المحمضهو، قهيب الفتوه، صتحي  الهللتمرن، تقتدم 

  (1)فريهللم  هللملمسيد األمظم من هللفده مفى حدا ح سنه، فمترق مفى فضفه، ويهى مفى سنن اصملته"
  (2)هيح  ""فقد و و يحهض النمق وي حب هللصمله م وي هللت م، يوم اليملنح هللر

 وبيه بلد من الرق م  والعفمم  والصفحم  الب  يمن  م م نصهو دين اهلل والموا في سهلليل اهلل تعملى 
وهللعتتد معهيتتح رهيتتح اصتتهللحا ممفيتتح بهنمرتتح فتتي متتدر ويتتك، وامتوهت تتم حتتمالا الحتتهب وال دنتتح، والمستتملمح 

اهايتون حينتم  آفته  تم مملهلل تا  تبه  والتحملح ينهللم  مو ق تملح ضد هللنتي متهين، ومتو هللنتي متهين ضتد ق تتملح، او
الممفيتتح ان اصتتمهلل م ال تتهم، ولحقت تتم ال تتيفوفح واضتتعر م االنقستتمم والتنتتمحه التتداففي متتو االنفمتتمق فتتي الفتتباا 
وفتي نرتتق الوقتا ضتتعرا دولتتح هللنتي متتهين المفههلليتتح التتي يمنتتا مونتتم  فتي ي يتته متتن األحيتمن لمستتفمي األنتتدلق 

  (3) ت869ولح هللني مهين ضد امدال م النصمهى ويمن كمن سقور د
 تتتتواندلعا الحهب األ فيح في دافل بهنمرح هللسهللب النسم  حي  ان مفد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 5/514ت نر  الريب )1)
  547ت نقال  من التمهيخ االندلسي ص5/514ت نرق المصده )2)
 ت 1/74في الترسيه )ت انظه: اهللن يك  ومن يه 3)

بهنمرح اصهلل  اسيها  لحب امتهاو هوميتح نصتهانيح تتدمى " هيتم" واصتهلل  اداو ست فح فتي يتد كويتته الرتيته الحستنم  
ويمنا ي يهو الد م  واألرممب، فقد ترفعا إلتى ان ييتون ولتد م األيهللته الستيد يحيتى وليقتم  لفع تد، ويتمن المؤ تل 

هلل محمتد، وتمينتا  هيتم متن اقنتمب كوي تم اهللتي الحستن عقصتم  ممل تتح لواليتح الع تد اهللتن ممل تح الحتهو اهللتو مهللتدا
تتا ممل تتح الحتتهو متتو ولتتدي م،  وولتتدي م حتتتى اقنعتتته هللممتقتتمل م يميعتتم ، وفتتي هللتته  قمتتمهش امنتتو اهللتتها  الحمتتها  ُكيق

 و دقد الحيه مفي م، وُمومفوا هللمنت ى ال دو والقسوو وانقسم الميتمو الفهنمري إلى فهيقين  
 السفرمن ومحظيته )سيدو بهنمرح الحقيقيحت المستأ هو هلليل سفرح ونروب  فهيق يؤيد

 وفهيق يؤيد األميهو ال هميح )ممل ح الحهو وولدي مت  
ولتتم تستستتفم ممل تتح الحتتهو إلتتى واقع تتم المتتؤلم، واتصتتفا ستتها  هللمؤيتتدي م وانصتتمه م، وفتتي مقتتدمت م هللنتتو ستتها ، 

م هللمستممدو هللعتض 1482 ت /887ليملي يممد  ال منيح سنح وتمينقا من ال هب من قصه الحمها  في ليفح من 
 المؤيدين المففصين 

 وظ ها في واد  آش حي  ميمو انصمه ولد م 
وقهه فهدينمند واكهللتيال الهللتد  هللتملحهب هللعتد ان ستنحا الرهصتح، وهللعتد ان دففتا ممفيتح بهنمرتح فتي صتهام م 
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من اسمه الحمح، لضعح وسملل الدفمب من تم الداففي وسمه القواد الق تمليون إلى ينوب بههللي بهنمرح إلى مي
متتن ايتتل احتالل تتم ومتتن  تتم احتتتالل بهنمرتتح ومملقتتح معتتم ، وتتتم ل تتم بلتتد ولتتم يستتترو اهللتتو الحستتن مفتتد بهنمرتتح 
استهداد م، ولينه استرمب ان يدمم اميه مدينح لو ح الواقعتح مفتى ن ته  تنيل  تممل الحممتح ومفتى مقههللتح من تم 

 م  1482 ت/ تموك "يوليه" 887مد  األولى وان يهدرا معم  اعسهللمن في يم
وتعتمرح ال تتعب الفهنتتمري متو ال تتهميح )ممل تتح الحتتهو واضتره مفتتد بهنمرتتح ان يتتهد يهستتي المفتتد وفتته 
إلى مملقتح، ويتمن في تم افتوه األميته اهللتو مهللتداهلل محمتد هللتن ستعد المعتهوح هللملكبتل يتدفو من تم يي تم  يتهاها  ستيقهه 

ن ممل تح الحتهو اهللتو مهللتداهلل محمتد ميتمن اهلليته مفتى متهش بهنمرتح اوافته ستنح مفد ق تملح الفتتمح م، ويفق اهلل
ستتنح واهاد ان يحتتبو حتتبو ممتته الكبتتل فتتي الي تتمد، وهللم تته القتتتمل هللنرستته وحقتتق انتصتتمهاا  25 تتت، وممتتهه 887

إال انته وقتتو استيها  فتي يتتد  1483 تت نيستمن "اهللهيتتل" ستنح 888مفتى النصتمهى وانتتكب متتن م حصتونم  وقالمتم  ستتنح 
 لنصمهى في احدى المعمهد  ا

واستتتترمب فهدينمنتتتد ان ييعتتتل متتتن اهللتتتي مهللتتتداهلل الصتتتفيه وستتتيفح لتتتتدميه بهنمرتتتح متتتن التتتدافل ولتتتبلد هفتتتض 
األموال الرملفح التي مهضا مفيه من ايل فد اسهه واستفل النصمهى قفح فهللهو اهللي مهللتداهلل الصتفيه، وانعتدام 

 حكمه، وضعح إهادته، ورموحه لفحيم  
ش بهنمرح اهللومهللتداهلل الكبتل واستترمب ان يتهد هلليتل يتهاو و تيممح وهللرولتح  يمتما النصتمهى ولمم تولى مه 

إال ان الييتتد النصتتهاني الحمقتتد استتتفدام استتفوب تقويتتح الرتتتن الداففيتتح فتتي بهنمرتتح وفتتي احتته  الظتتهوح ارفتتق 
فتتد ق تتتملح فهدينمنتتد ستتهاذ اهللتتي مهللتتداهلل الصتتفيه، هللعتتد ان و قعتته مفتتى معم تتدو امفتتن في تتم فضتتومه ورممتتته لم

مدت م مممتمن، وان ترهللتق فتي يميتو الهللفتدان التتي تتدين هللملرممتح ألهللتي مهللتداهلل الصتفيه، وافتب يهللت  اهللتو مهللتداهلل 
الصفيه دموته في  هق األندلق، والحهب األ فيح قملمح في بهنمرح وكاد األمه ستو ا  ستقور مدينتح لو تح هلليتد 

م، ويتمن موقتح اهللتي مهللتداهلل الصتفيه ا نتم   تبه 1486 ت / ايمه مميو 891النصمهى في اوافه يممد  األولى 
 الحواد  اليسمم مهيهللم   

 ف و ممكال ي يد هللمكايم الصف  المعقود مو النصمهى 
 وهللقي يستظل هللمظم هته لفنصمهى وهللتأييد م له  

 وانه بدا آلح في يد مفد ق تملح يعمل هللوحيه وتويي ه، ف و الوهقح الهاهللحح هلليد فهدينمند 
هللم مهللداهلل الصفيه ضد ممه وانقسما بهنمرح إلى  رهين وتحقق لرهدينمند مم اهاده وسعى ودمم فهدينمند ا

إليه، فقد تمكقا دولح اعسالم هللمألندلق وستمضي هللفرواا سهيعح نحو دممه م قهللل ان تهيو إلى وحدو صتر م 
 مهرو افهى  
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هلل الكبتل، وكحتح مفتى مملقتح و هب فهدينمند في محمههللح المنمرق ال هقيح والينوهلليح التي تفضو ألهللتي مهللتدا
م، وفتتمح الكبتتل ان يستتيه إلتتى انيمد تتم متتن 1487 تتت/حكيهان يونيتته 892وروق تتم هللتتها  وهللحتتها  فتتي يمتتمد ال منيتتح 

واد  آش، فمح بده اهللن افيه اهللي مهللداهلل الصفيه، فمستنيد هللسفرمن مصه األ تهح قميتهللتم ، ولتم ييتن متن 
 تتتت/ آب ابستتترق 892القتتتم هو، فستتتقرا فتتتي اوافتتته  تتتعهللمن المنتظتتته ان تقتتتموم مملقتتتح حتتتتى يأتي تتتم المتتتدد متتتن 

م ونيت  فهدينمنتد هللومتوده التتتي قرع تم أل تل مملقتح، ففتتده هلل تم واستتهق م يميعتم ، و تتبا م تمل لستو  رويتتح 1478
 نرق فهدينمند تيمه المسفمين  

الممفتويي  يمنا مصه في تفد الرتهو التستريو ان تهسل قوات م إلى األندلق ألسهللمب مديدو إال ان حميم م
لتتى مفتتود  استتتعمل الضتتفر السيمستتي، فأهستتل ها هللتتين لستترمهو مصتتهيح ممفوييتتح، إلتتى الهللمهللتتم انوصتتمن ال تتممن، وا 
النصتتتتهانيح ليهللتتتتين ل تتتتم ان النصتتتتمهى فتتتتي هللتتتتالد المستتتتفمين فتتتتي منت تتتتى األمتتتتمن واالرملنتتتتمن والحهيتتتتح والحمميتتتتح، 

لق وتومتد ستفرمن المممليتد فهدينمنتد إن والمسفمون تسرد دمتمؤ م، وتستتحل حتهمت م، وتفتكا اهاضتي م فتي األنتد
ال اضتتره إلتتى تفييتته سيمستتته حيتتمل النصتتمهى فتتي هللتتالد المستتفمين  لتتم يفيِّتته فرتتته وسيمستتته تيتتمه بهنمرتتح، وا 
يمعممفح هللملم ل استقهللل فهدينمند السريهين، ولم يعهللأ هللوميد السفرمن األ هح، ولم يفيِّه فرته، ولينه يتتب إليته 

اليرهقتتتتمن فتتتتي المعممفتتتتح هللتتتتين همميم متتتتم المستتتتفمين  -فهدينمنتتتتد وكويتتتته ايتتتتكهلليال  - فتتتتي ادب الميممفتتتتح: "ان متتتتم
والنصتتمهى، ولين متتم اليستتتريعمن صتتهللها  مفتتى تتتهد اهض اآلهللتتم  واأليتتداد فتتي يتتد األيمنتتب، وان المستتفمين إبا 
 تتتمؤوا حيتتتمو فتتتي ظتتتل حيم متتتم هاضتتتين مففصتتتين، فتتتلن م ستتتوح يفقتتتون من متتتم مميفقتتتمه الهمميتتتم اآلفتتتهون متتتن 

  (1)مميح"اله 
وف تتفا المحمولتتح الدهللفوممستتيح، وتهيتتا بهنمرتتح تالقتتي قضتتم  م المحتتتوم، ولتتم ينرتتب الستتفرمن ت ديتتده، ففتتم 
يضر د احدا ، ألن اعسالم اليييك له بلد  وافبا المدن تتسمقر تهللممم  هلليد فهدينمند، فسقرا المهيتح فتي متمم 

 لقوامد اعسالميح وا م م:م واستسفما هلل هور  ي انموب  ل هور سقور هللمقي ا1890 ت/895
 ان يحترظ المسفمون هللدين م و هيعت م واموال م  -1
 تفرح من م امهللم  الضهالب  -2
 اال يولى مفي م ي ود   -3
 اال يدفل نصهاني في "اليمممح اعسالميح"  -4
ن وان يفتتتتمه األوالد التتتبين يولتتتدون متتتن ام تتتما نصتتتمهى التتتدين التتتب  يهيتتتدون منتتتد الهللفتتتو    وبيه تتتم متتت -5

 ال هور إال إن النصمهى اليفتكمون هلل ي  من بلد هللل يسهللون النسم  ويستهقون الهيمل ويفتصهللون األموال  
وستتقرا ال فتتوه التتتي يمنتتا تصتتل بهنمرتتح هللتتملمفهب حيتت  يمنتتا ترتتد هللعتتض المترومتتح، وانقرعتتا الصتتفح 
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  (2)ن مليم  هللعدوو المفهب وال ممل اعفهيقي
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  369ت ن ميح االندلق وتمهيخ المنتصهين ص1)
 ت 72،73،74،75،76،77ت انظه: مصهب بهنمرح ص)2)

وتروه سيه األحدا  وفضو اهللو مهللداهلل الكبل لمفد ق تملح مفى الهبم متن  تيممته وهللستملته وهللقتي الكبتل 
نرسه األهلليه  با الوضو الم ين، فتهد األندلق م ميها  إلى  يحيم واد  آش تحا حمميح مفد ق تملح، ولم تقهللل

 المفهب، ونكل و هان،  م استقه في تفمسمن حكينم  مفى ضيمب األندلق 
  (1)وهللقيا بهنمرح ومفى مه  م اهللو مهللداهلل الصفيه تنتظه مصهم م والضههللح القمضيح من النصمهى

وفتتتدا  يرفتتتب تستتتفيم  -هدينمنتتتد وكويتتته ايتتتكاهلليال ف -م، اهستتتل المفيتتتمن اليم وليييتتتمن 1890 تتتت/895فتتتي ستتتنح 
بهنمرح من اهللي مهللداهلل الصفيه، ف تمها نرتق اهللتي مهللتداهلل الصتفيه ل تبا الفتده والفيمنتح، وادهد فداحتح الفرتأ 
الب  اهتيهلله في محملرح  با المفد الفمده، ومعمونتته مفتى هللنتي دينته ومقيدتته وورنته فتهفض االنقيتمد والفضتوب 

الرتتم ، متتو متتدافو وُمتتد د ضتتفمح، وبفتتمله واقتتواا،  80-50فهدينمنتتد هلليتتيش تتتهاوذ متتم هللتتين  وقتتهه المقمومتتح وستتمه
م، 1491 تتت/سنح 896يمتتمد ال منيتتح ستتنح  12ومستتيه مفتتى ضتترمح ن تته  تتنيل مفتتى مقههللتتح متتن بهنمرتتح فتتي 

متك  واتفح الكهوب والحقول والقهى يي التمد بهنمرح هللأ  رعمم، وحمصه بهنمرح المدينح الوحيدو المتهللقيح من
 تفيد ومفد مديد ضمهب في بايهو التمهيخ السحيق واصهللحا محمرح هللملعدو من يل ي مت م  

 لقد استهللسل المسفمون وتحمفوا الحصمه هللل فهيوا لقتمل العدو المحمصه وافسدوا مفيه فرره وتداهلليهه  
فتي بلتد: )لتيعفم وظ ه في تفد المقمومح موسى هللن اهللي بسرمن والب  قتهه المتوا دون االستستالم ومتن اقوالته 

 مفد النصمهى ان العههللي قد ولد لفيواد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  77ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)

والتتهم ، فتتلبا رمتتو إلتتى ستتيوفنم ففييستتهلل م، ولييستتهلل م بمليتتح، امتتم انتتم ففيتته لتتي قهللتته تحتتا انقتتمض بهنمرتتح فتتي 
  (1)وا فيه مدافعم  منه، من اففه قصوه نفنم م هللملفضوب ألمدا  الدين"الميمن الب  ام

وتولى موسى قيمدو الرهسمن المسفمين، يعمونه نعيم هللن هضون، ومحمد هللن كالتدو، وتتولى آل ال فته  حهاستح 
 األسواه، وتولى كممم  القصهللح والحمها  حمميح الحصون  

المسؤول من بهنمرح "اهللو القمسم مهللدالمفد" ميفتق اهللتي  وحل ال تم ، وقفا المؤن، والبفمله ودفل الوكيه
ن اليتأق قتد دبق إلتى قفتوب الينتد والعممتح،  مهللداهلل الصفيه، وقمل: إن المؤن الهللمقيح التيري إال ألمد قصيه، وا 

 والدفمب مهلل  الييد   
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تتتي نقتتح وليتتن موستتى هللتتن اهللتتي بسقتتمن قتتهه التتدفمب متتم اميتتن، فقتتمل لفرهستتمن "لتتم يهللقتتى لنتتم ستتوى األهض ال
  (2)مفي م، فلبا فقدنم م فقدنم االسم والورن"

استمه الحصمه سهللعح ا  ه، وا تد اليوب والحهممن والمهض، واميد تقويم الموقح فتي هلل تو الحمتها ، فتأقه 
الم  التسفيم إال موسى هللن اهللي بسمن الب  قمل هللحكم: "لم تنضب يل مواهدنم هللعد   ولنقمتتل العتدو حتتى آفته 

نتتته لفيتتت ه لتتتي ان احصتتتى هللتتتين التتتبين متتتمتوا دفممتتتم  متتتن بهنمرتتتح متتتن ان احصتتتى هللتتتين التتتبين  تتت دوا نستتتمح، وا 
  (3)تسفيم م  "

 تتتتتويمنا  به اليفمما الصمدقح تفمرب انمق ان كموا في دافف م وفمها تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  81ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
  82المصده السمهللق صت انظه: 2)
  82،83ت انظه: المصده السمهللق ص3)

متتتكالم م، وضتتتعرا معنويتتتمت م، فقتتتههوا المرموضتتتح والتستتتفيم، ويفتتتح ل تتتبه الم متتتح األليمتتتح التتتوكيه اهللتتتو القمستتتم 
 -امنتي ستنح ستهللو وتستعين و ممنمملتح  -يم  في نر  الريتب: "وفتي  تمني ههلليتو األول متن الستنح  (1)مهللدالمفد

فتى الحمتها  ودففو تم هللعتد ان استتو قوا متن ا تل بهنمرتح هللنحتو فمستمملح متن األميتمن ه نتتم  استتولى النصتمهى م
هللقتم   فوفم  من الفده، ويمنتا ال تهور ستهللعح وستتين من تم: تتأمين الصتفيه واليهلليته فتي التنرق واأل تل والمتمل وا 

مفتى احتد متن م إال  النمق في اممين م ودوه م وههللمم م ومقمه م، ومن م إقممتح  تهيعت م مفتى مميمنتا، واليحيتم
 هيعت م وان تهللقى المسميد يمم يمنا واألوقمح يبلد، وان اليتدفل النصتمهى داه مستفم واليفصتهللوا احتدا ، وان 
اليولى مفى المسفمين نصهاني او ي ود  ممن يتولى مفي م من قهللل سفرمن م قهللتل وان يرتتد يميتو متن استهى 

ي م، ومتن  تهب متن استمهى المستفمين ودفتل بهنمرتح في بهنمرح من حيت  يتمنوا، وفصوصتم  اميمنتم  نتصق مفت
السهلليل مفيه لممليه والسواه، والسفرمن يدفو  منه لممليه، ومن اهاد اليواك لفُعتداوو وال ُيمناتو، وييتوكون فتي متدو 
ُمينا في مهايتب الستفرمن اليفتكم م إال اليتها   تم هللعتد تفتد المتدو يعرتون م ته متمل م متن اليتها ، وان اليؤفتب 

بيهه، وان اليق ه من اسفم مفى الهيوب لفنصمهى ودين م، وان من تنصقه من المسفمين ُيوقح ايممتم  احد هللبنب
حتتى ير ته حملتته ويحضته لته حتتميم متن المستفمين وآفتته متن النصتمهى، فتتلن اهللتى الهيتوب إلتتى اعستالم تمتتمدى 

مهى ايتمم العتداوو، وتهفتو مفى مم اهاد، واليعمقتب متن قتتل نصتهانيم ايتمم الحتهب، وال يؤفتب منته ممستفب متن النصت
متتن م يمتتيع م المظتتملم والمفتتمهم المحد تتح، واليرفتتو نصتتهاني لفستتوه، وال يترفتتو مفتتى دوه المستتفمين، واليتتدفل 

 مسيدا  من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  83ت انظه: سقور بهنمرح ص1)
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النصتتمهى آمنتتم  فتتي نرستته ومملتته، والييعتتل مالمتتح يمتتم ييعتتل الي تتود وا تتل  مستتميد م، ويستتيه المستتفم فتتي هللتتالد
   (1)الدين

لِّ وال صملم والبيهه من اموه دينه، ومتن ضتحد متن م ُيعمقتب، ويتهيتون متن المفتمهم  واليمنو مؤبن وال ُمص 
م مل  تبا سنين معفومح، وان يوافق مفى يل ال هور صمحب هومح ويضو فر يده ويقول المقه  هللعد  با: "وا

  (2)ممم تهينم بيهه" من ال هور
يقتتول االستتتمب محمتتد مهللتتداهلل منتتمن: )و تتبا افضتتل متتميمين الوصتتول إليتته فتتي م تتل  تتبه المحنتتح، لتتو اففتتص 
النصمهى في م ود م، لقد اهتضم م المسفمون وال د يسموه م في وفتم  امتدال م، ولمتم انستى فهدينمنتد وايتكاهلليال 

ت تتهين ال تتمني "نتتوفمهلله" متتو قستتم هستتمي هللتتمهلل ان يميتتو المستتفمين  29ي يتتوم هيتتب المستتفمين وتويستت م امفنتتم فتت
سييون ل م مرفق الحهيح في العمل في اهاضي م، او حي   مؤوا، وان يحترظوا هلل عمله دين م ومستميد م يمتم 

ي يمنوا، وان يسم  لمن  م  من م هللمل يهو إلى المفهب، ولين سوح نهى ان اعيممن والع ود لم تين منتد مفيت
النصتتتمهى ستتتوى ستتتتمه لففيمنتتتح والفتتتده، وان  تتتبه ال تتتهور الفالهللتتتح ُنقِضتتتا يميعتتتم  ألمتتتوام قاللتتتل متتتن تستتتفيم 
بهنمرح، ولم يتهدد المؤهخ الفههللتي هللهوستيوا نرسته ان يصتر م هللأن تم افضتل متمدو لتقتديه متدى الفتده اعستهللمني 

من حينمتم ايتمتو الكممتم  فتي هلل تو و با مم تنهللأ هلله فمهق األندلق موسى هللن اهللي بسقت (3)فيمم تال من العصوه"
 الحمها  اليهلليه ليوقعوا مفى قهاه التسفيم وقمل: "اتهيوا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت المدينون  م البين هللقوا من المسفمين تحا حيم االسهللمن 1)
  83رح صت نقال  من سقور بهنم6/277/278ت نر  الريب )2)
  85ت نقال  من مصهب بهنمرح ص3)

نتى ألهى هوذ  فتق  عهستمل التدمو، وليتن لتقرته التدمم ، وا  العويل لفنسم  واألررمل، فنحن هيتمل لنتم قفتوب لتم ُتفا
نتم الفهللتها  اهللنم  تم احتهاها  متن ابتالل  ال عب قد فهللا حتتى ليستتحيل مفينتم ان ننقتب بهنمرتح وستوح تحتضتن ام 

م ي ظار تتته احتتتدنم هللقهللتتته يستتتته هفمتتتته، فلنتتته لتتتن يعتتتدم ستتتمم  تفريتتته، وحم تتتم هلل ان يقتتتمل إن الرتتتمت  ومستتتره، وألن لتتت
  (1)ا هاح بهنمرح فمفوا ان يموتوا دفممم  من مت

وسمد سيون الموا في هد ح قصه الحمها  ، واليأق مم تل فتي الويتوه ، وبتمص يتل متكم فتي تفتد القفتوب 
 ايهللتته ال إلتته إال اهلل محمتتد هستتول اهلل ، وال هاد لقضتتم  اهلل ، اليستتيهو، مندلتتب صتتمذ اهللتتو مهللتتداهلل الصتتفيه: "اهلل

، وصتمذ متن حولته مفتى : "اهلل ايهللته وال هاد (2)تمهلل لقد يتب لي ان ايون  قيم ، وان يب ب المفد مفتى يتد "
هوا يميعم التسفيم وان  هور النصمهى افضل مم يمين الحصول مفيه     لقضم  اهلل" وقهق

ستتمن وصتتمذ: "ال تفتتدموا انرستتتيم وال تظنتتوا ان النصتتمهى ستتيوفون هللع تتتد م ، وال ن تتض موستتى هللتتن اهللتتتي ب
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تهينتتوا إلتتى  تت ممح مفي تتم ، إن المتتوا اقتتل متتم نف تتى ، فأمممنتتم ن تتب متتدننم وتتتدميه م ، وتتتدنيق مستتميد م ، 
وامممنم  وتفهيب هلليوتنم ، و تد نسملنم وهللنمتنم ، وامممنم اليوه الرمحش ، والتعصب الوح ي والسيمر واألبالل،
،  تم (3)السيون واألنرمق والمحمهق و با ممسوح نعتمني متن مصتملب المتوا ال تهيح ، امتم انتم فتواهلل لتن اهاه"

 قمم وفه  ويم د حتى است  د هحمه اهلل تعملى  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  86ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 ه السمهللق نرسه ت المصد2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)

 ولقد صم  ال ممه مدنمن مهدم هللد  به الصوهو مفى لسمن موسى هللن اهللي بسمن فقمل: 
 انم لن اقهر و يقح  

 فهضا وافضو لفِعد ا  
 مم يمن مبه  إن يهللنا 

 وفرا اسهللمب الهدى   
 والموا حٌق في الهقمب

 ارمل ام قصه المدى   
 إني هسما ن ميتي

 د  ولن اتهددا هللي  
 ينا الحسمم ألمتي

 واليوم لفورن الردى   
 انم لن اميش العمه 

  (1)مهللدا  هللل سأقضي سيدا  
 

 ثالثًا: وصف حي لتسليم غرناطة:
م وفتتي وقتتا الصتتهللمذ تتتم تستتفيم 1492 تتت ، يتتمنون ال تتمني )ينتتميهت ستتنح  897وفتتي ال تتمني متتن ههلليتتو األول 

الق تمليون من تل الهحى صممدين نحو الحمها  حتتى تقتدم اهللتو مهللتداهلل المدينح، فمم ان تقدم النصمهى األسهللمن 
الصتتتتفيه و تتتتو يفتتتتهللق ا تتتتواب ال كيمتتتتح ومفتتتتى وي تتتته العتتتتمه وال تتتتنمه وقتتتتمل لفقملتتتتد الق تتتتتملي هللصتتتتوا مستتتتموب 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  65ت سقور االندلق ، د  نمصه الُعمه ص1)

قصتوه  هللمستم المفيتين العظيمتين الفتبين اهاد ل متم اهلل  -" يم يم سيد  في  تبه الستممح الريهللتح وتستفم القصتوه 
   (1)القمده ان يستوليم مفي م ، لرضملف مم وكالا المسفمين"

 وتم تسفيم القصوه المفييح واألهللتها  مفتى يتد التوكيه اهللتن يمم تح التب  ندهللته اهللتو مهللتداهلل الصتفيه لفقيتمم هلل تبه
الم مح   ومم يمد اليهدينمل وصحهلله ييوكون إل دافل القصه المنيح حتى صعدوا ووضعوا فوق هللهيه األمفى 
صفيهللم يهلليتها فضتيم وهلليمنهللته مفتم ق تتملح ومفتم القتديق يمقتب  وامفتن متن فتوق الهللته   ال تم  ان بهنمرتح اصتهللحا 

 مفيم لفمفيين اليم وليييين  
ها  واهلل ملتته ويمنتتا الحم تتيح من ميتتح فتتي حتتكم امتعتتح المفتتد وافتتب هنتتين وهلليتتم  يتتتهدد فتتي بتتهح قصتته الحمتت

المففوب في هيب قمتم مؤ ه يحمل امواله وامتعته ومن وهاله ا فه وصحهلله القاللل وهللعض الرهستمن المففصتين 
ويمنتتا امتته األميتتهو ممل تتح تمترتتي صتت وو يواد تتم ي تتو الحتتكن متتن محيم تتم الوقتتوه   وحتتين هللفتتغ الهللتتمب التتب  

وتحتتهد الهيتتب نحتتو منرقتتح الهلل تتهاا وفتتي  تتعب متتن  (2)ح إلتتى األهللتتد ضتتو الحتتهاق هللملهلليتتم ستتيفمده منتته المدينتت
ال عمب المرفح مفتى بهنمرتح وقتح اهللتو مهللتداهلل الصتفيه مودمتم لمدينتته ومفيته ، فتمي ش هللملهلليتم  مفتى  متيتد 

 الهيمل"  الههللوب العكيكو ، فصمحا هلله امه ممل ح الحهو: "إهللد م ل النسم  ُمفيم مضممم لم تحمفظ مفيه م ل
 إن  به اليفمح حه  هلل م ان تيون إرمها لمأسمو بهنمرح وقد يمعا في م يل العهلله واألم فح والِحي م   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت  3/124ت الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق ص)1)
 ت 3/125ت نرق المصده السمهللق )2)

يقول االستمب نييب كهلليب من  به اليفمح : ولمم حمولا التعفيق مفي م اهتع ا يد  وتسمقرا الدموب من 
مينتي استتى  وف تومم  وت يهللتتم متن مظمت تتم الن تم اصتتهللحا يفمتح تمهيفيتتح   ال هللتل وامظتتم يفمتح قيفتتا فتي ستتقور 

  (1)بهنمرح"
 ولقد صوره احد ال عها  مفى لسمن م قول م : 

 م   ل يهد الدمو تبيه اهلل هللميي
 ميدا   وى وممها  اقممم    

  درني فوق فرهللنم اند اهللني
 يم ألمِّ تسقي العباب تؤامم    
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 لم تصن يملهيمل مفيم فأمسى 
  (2)هينه اندد فمهلليه يمأليممى   

يقتتول المتتؤهخ منتتمن: "وتحتتتل  فصتتيح ممل تتح الحتتهو فتتي حتتواد  ستتقور بهنمرحميمنتتح هللتتمهكو ولتتيق  متتح فتتي 
الرتهو  فصيح ت يه من االميمب واالحتهام ، ومن األسى وال تيى قتده متم ي يته  تبه األميتهو النهلليفتح تمهيخ تفد 

   (3)من  يممح واقدام وتضحيح"
إن لهللعض النسم  مواقح م هفح في تمهيخ األنتدلق الي تمد  تصتف  نهللهاستم لرتيمتنتم وام متنتم وهللنمتنتم وافواتنتم 

   (4)و من مومم قصح ممل ح الحهو مو اهللنم م اال واحد
 تتتتتتوهللعد   وه من مصهب بهنمرح بمده اهللو مهللداهلل الصفيه إلى الفهب مو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 3/126،127ت الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )1)
  70ت انظه: سقور االندلق ص2)
  69نقال  من سقور االندلق ص 197ت ن ميح االندلق هللتصهح ص3)
  70ت انظه: سقور االندلق ص4)

، مستتتييها هللملستتفرمن اهللتتي مهللتتداهلل محمتتد ال تتيخ كمتتيم (1)استتهته واموالتته ، ونتتكل مدينتتح مفيفتتح  تتم استتتقه فتتي فتتمق
هللني ورمق ، معتبها ممم اصمب اعسالم فتي األنتدلق مفتى يديته ونظتم  تبا االمتتباه  تعها اهللتو مهللتداهلل محمتد 

هلل العههللتتي الُعقيفتتي، وقدمتته مفتتى لستتمن اهللتتي مهللتتداهلل الصتتفيه لتتكميم هللنتتي ورتتمق فتتي هستتملح ومن تتم فتتي هللتتن مهللتتدا
 مرفع م : 

 مولى المفود مفود العهب والعيم 
 هميام  لمم م فه ُيهامى من البِّممِ    

 هللد استيهنم ونعم اليمه انا لمن 
ه  منتقمِ     وا  يمه الكممن مفيه ي 

 م  حتى بدا مفيه هللملهبم مستفهلل
 وافظو الحظ مم يأتي مفى الهبم   

 حيٌم من اهلل حتى المهدق له 
 و ل مهد لحيم منه منحتم   

لت م   و ي الفيملي وقمد اهلل صوا
مِ      تصول حتى مفى اآلسمد في األي 
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 ينم مفويم لنم في اهضنم دول
 نمنم هلل م تحا افنمن من النعمِ    

 فميقظتنم س مٌم لفهدى صهللب
 من هلل نق ُهمي يهمي هللأفيو حتح   

 فال تنم تحا ظل المفد نومتنم 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  96ت نقال  من سقور بهنمرح ص6/278ت نر  الريب )1)
 وا  مفد هللظلر المفد لم ينمِ    

 يهلليي مفيه الب  قد يمن يعهضه 
 (1)هللأدمو مكيا اموا  م هللد مِ    

سنون ، وفهللم ا ه مصهب األندلق  يلم ف يلم في نروق المستفمين ، واستدل ستتمه متن النستيمن مفيته  ومها
، ولين مأسمو المسفمين المتنصهين "او الموه يسيين" لم تقح، وظ ها محميم الترتيش التتي  تدفا إلتى إهللتمدو 

 المسفمين في األندلق   
وب ، ومتدو فتملن نقتض  تهور المعم تدو هللنتدا  لقد هللداا هللمصهب بهنمرح مهحفح مؤلمح ومؤسرح ل تعب مففت

هللندا  ، فمنعوا المسفمين من النرق هللملعههلليح في األندلق ، وفهضتوا إيتال  العتهب المويتودين في تم ، وحتهق متن 
هللقتتتي متتتن م ، وكاد اليهدينتتتمل "يمينستتتق" مفتتتى بلتتتد ، فتتتأمه هلليمتتتو يتتتل متتتم يستتتترمب يمعتتته متتتن اليتتتتب العههلليتتتح 

لمدينتح ، وفي تم مفتوم ال تقتده هللت من ، هللتل  تي فالصتح متم هللقتي متن الترييته ونظما ايداسم في ايهللته ستمحما ا
، لقد ظن هليق األسمقرح هللرعفه بلد انه سوح يقضتي مفتى اعستالم فتي استهللمنيم وانتى  تبا (2)اعنسمني واحهق م

له، وقد تهيا حضمهو اعسالم في األندلق متن اآل تمه متم ييرتي لتففيتد بيه تم مفتى مته التد وه ويته العصتوه 
ن ليسالم يولح وصولح من يديد هلللبن اهلل في ديمهنم التي سفهللا من ايدينم وسييون بلد قهيهللتم منتدمم يميتن  وا 
ن م لتمه في مهاحف م المعمصهو نحو ومد اهلل هللملنصه والرتوك والرتالذ ، "ويقولتون متتى  تو قتل  اهلل ل به األمح وا 

 مسى ان ييون قهيهللم"   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 288الى  6/618ت انظه: نر  الريب )1)
  98ت انظه: سقور بهنمرح ص2)

 رابعًا: محاكم التفتيش:
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 تتدفا إلتتى تنصتتيه المستتفمين هللل تتهاح الستتفرما الينستتيح ، وهللأ تتد وستتملل العنتتح ، ولتتم تيتتن الع تتود التتتي 
التتتي استتهللفا مفتى سيمستتح استتهللمنيح الفتتمدهو  تتوب التتدين والتتوهب قرعتا لفمستتفمين لتحتتول دون النكمتتح الصتتفيهلليح ، 

ولمم هفض المسفمون مقملد النصمهى ودين م المنحهح وامتنعوا منه ويتمفحوه ، امتهللته م نصتمهى االستهللمن  تواها  
وممتتال  لي تتما فمهييتتح فتتي المفتتهب والقتتم هو والقستترنرينيح ، وهللتتدا القتتتل فتتي م ويم تتد المستتفمون هللهللستتملح فتتي 

اصتتده المفيتتمن  1501الهلليتتمكين والهلل تتهاا ، فمكقتتوا هللتتال هافتتح وال  تترقح وال هحمتتح وفتتي تمتتوك )يوليتتحت بهنمرتتح و 
اليم وليييمن امها  فالصته "إنه لمم يمن اهلل قد افتمه مم لتر يه ممفيح بهنمرح متن اليرتهو ، فلنته يحظته ويتود 

 المسفمين في م ، ويعمقب المفملرون هللملموا او مصمدهو األموال"   
ميها يموب المسفمين إلى المفهب نمييح هللدين م ، ومن هللقي من المستفمين افرتى إستالمه واظ ته تنصتهه ف 

، فهللتتداا محتتميم الترتتتيش ن تتمر م الوح تتي المتتهوب ، فعنتتد التهللفيتتغ متتن مستتفم انتته يفرتتي إستتالمه ، يتتك  هللتته فتتي 
المت متون هللتمألبالل هللعتد  السين  ويمنا السيون مظفمح مميقح ه يهللح ، تفص هللملح هاا واليهبان ، يقيد في م

مصتتمدهو امتتوال م ، لتتتدفو نرقتتما ستتي نم   ومتتن انتتواب التعتتبيب ، إمتتال  التتهللرن هللملمتتم  حتتتى االفتنتتمق ، وههللتتر 
يتتد  المتتت م وها  ظ تتهه ، وههللرتته هللحهللتتل فتتوق هاحتتته وهللرنتته وهفعتته وفرضتته معفقتتم  ، ستتوا  هللمرتتهده او متتو ا قتتمل 

هللتتزالا ضتتمبرح ، تمكيتتق األهيتتل وفستتخ الرتتد    وال يوقتتح تتتههللر معتته ، واألستتيمخ المحميتتح ، وستتحق العظتتمم 
التعتتبيب إال إبا هاى الرهلليتتب حيتتمو المتتت م فتتي فرتته ، وليتتن التعتتبيب يستتتأنح متتتى متتمد المتتت م إلتتى ه تتده او 

  (1)يح دمه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  100 من سقور بهنمرح صنقال   91ت انظه: محميم الترتيش ص1)
وقهاه المحيمح ال يتم إال مند التنريب في سمحح الهللفتدو ، و تو إمتم ستين مؤهللتد، او مصتمدهو امتوال وت ييته ، 

   (1)او إمدام حهقم و و الحيم الفملب مند األحهللمه البين ي  دون مو المفيين اليم وليييين حرالا اعحهاق
نستتم  و تتو تعهيتتح المتتهاو إال متتم يستتته موهت تتم ، ويتتمنوا يضتتعون وممتتم يتتبيه   ان  نتتمد متتباهللم افتتتص هللتته ال

المهاو في مقهللهو م يوهو وييفسون م مفى قهلله من القهللوه ، ويضعون هاس م هللتين هيهللتي تم وي تدون و مق تم ، و تي 
مفتى  تتبه الحملتتح الستتيلح ، وال يمين تتم الحتتهاد ، ويتتمنوا يههللرون تتم إلتتى القهللتته هللسالستتل حديديتتح ، ويهفتتون  تتعه م 

فف م وتظ ه لمن يها م من ي ب يأنمم  ي ينيقح ال ستيمم إبا متم اهفتى الفيتل ستدوله، وتتتهد المستيينح مفتى فيي
   (2) به الحمل إلى ان تين او تموا يومم وهمهللم

"لقتد قتتمم النصتتمهى هللليهللتتمه المستتفمين مفتتى التتدفول فتي ديتتن م ، وصتتمها األنتتدلق يف تتم نصتتهانيح ، ولتتم يهللتتق 
 اهلل ، محمتتد هستتول اهلل   إال متتن يقول تتم فتتي قفهللتته ، وفتتي فريتتح متتن النتتمق ويعفتتا في تتم متتن يقتتول: ال إلتته إال
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النواقيق في صوامع م هللعد األبان ، وفي مسميد م الصوه والصتفهللمن ، هللعتد بيته اهلل وتتالوو القتهآن ، فيتم في تم 
فحتتمق هللتتلفوان م متتن متتين هللمييتتح وقفتتب حتتكين ، ويتتم في تتم متتن الضتتعرم  والمعتتبوهين ، لتتم يقتتدهوا مفتتى ال يتتهو وال

المسفمين قفوهلل م ت تعل نمها ، ودموم م تسيل سيال بكيتها ، وينظتهون إلتى اوالد تم وهللنتمت م يعهللتدون الصتفهللمن ، 
ويستتتيدون ل و تتتمن ، ويتتتأيفون الفنكيتتته والميتتتتما ، وي تتتههللون الفمتتته التتتتي  تتتي ام الفهللملتتت  والمنيتتتهاا ، فتتتال 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقدهون مفى منع م وال مفى ن ي م ، تتتتتتتتتتتتتتت
  100ت انظه: سقور بهنمرح ص1)
  109نقال  من سقور بهنمرح ص 93ت انظه: محميم الترتنيش ص2)

  (1)ومن فعل بلد موقب هللأ د العقمب ، فيمل م من فييعح مم امره م! ومصيهللح مم امظم م ورممح مم ايهلله م"
نتتم إليتته "وانررتتأ متتن األنتتدلق اع ستتالم واعيمتتمن، فعفتتى  تتبا ففيهللتتد الهللتتميون، ولينتحتتب المنتحهللتتون، فلنتتم هلل وا 

  (2)هايعون، يمن بلد في اليتمب مسروها  ويمن امه اهلل قدها  مقدوها "
 لقد يمنا محميم الترتيش والتحقيق مضهب الم ل في الظفم والق ه والتعبيب  

 ن حتى تظره هلل م هللأسمليب هلل عح تق عه ل م القفوب واألهللدان  يمنا تفد المحميم والدواويين تالحق المسفمي
با ويتتدوا هيتتال  الهللستتم  لفكينتتح يتتوم  فتتلبا ُمفتتم ان هيتتال  ابتستتل يتتوم اليمعتتح يصتتده فتتي حقتته حيمتتم  هللتتملموا، وا 

 العيد مهفوا انه مسفم فيصده في حقه اعمدام  
متوهو متتن ي تيرون انتته مستفم فتتلبا ويتتدوه لقتد تتتمهللو النصتمهى الصتتفيهلليون المستفمين، حتتتى إن تم يتتمنوا يي تترون 
  (3)مفتونم  او يمن احد مملفته يبلد ففيعفم انه الموا ون ميته  و واسهته

ويمن دستوه محميم الترتيش في ديوان التحقيق يييك محميمح الموتى والفملهللين وتصتده األحيتمم فتي حق تم 
م يل تنرب في م مقوهللتح الحتهق  او تنتهللش قهللتوه م وتوقو العقوهللما مفي م يمألحيم   فتصمده اموال م وتعمل ل م تم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتوتستفه  هفمت م لتحهق في مويب "األوتودافي" ويبلد يتعدى ا ه األحيمم الصمدهو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  72نقال  من سقور االندلق ص 321ت انظه: ن ميح االندلق ص1)
  72ر االندلق صت انظه: سقو 2)
  10ت انظه: سقور االندلق ص3)

مت من هللعتض الم تن  هللمعدانح من المحيوم مفيه إلى اسهته وولده فيقضي هللحهممن م من تولي الوظملح العممح وا 
  (1)الفمصح

ويتتمن امضتتم  محتتميم الترتتتيش يتمتعتتون هللحصتتمنح فمهقتتح وستتفرمن مرفتتق تنحنتتي امممتته ايتتح ستتفرح وتحمتتي 
م هلليتتل وستتيفح ويتتمن متتن يتتها   تتبه الستتفرح المرفقتتح ان باب فتتي  تتبه المحتتميم العستتح ا فمصتت م وتنرتتب اوامتته 
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وستتتو  استتتتتعممل الستتتتفرح والقتتتهللض مفتتتتى األ هيتتتتم  هللتتتل ي يتتتتها  ممويتتتتد هللتتتين المحققتتتتين هيتتتتمل متتتن رتتتتهاك إيهامتتتتي 
اليتوهمتتون متتن اهتيتتمب الفصتتب واله تتوو ويمنتتا احيتتمم الفهامتتح والمصتتمدهو افصتتب متتوهد الفتتتالق المحققتتين 

أموهين ومممل الديوان وقضمته  ويمنا الفكينح المفييح بات م تفنم ملما األلوح من  با الموهد   با هللينمتم والم
 يموا اصحمب األموال الرملفح في السين يومم   

ويمن العهش يعفم هلل به اآل تمم الم يتهو واليستتريو دفعتم  ل تم وألنته يتمن يتهى في تم فتي الوقتا نرسته اصتف  اداو 
في إهللمدو الموهيستييين التبين ظفتوا دالمتم  موضتو التهللفض والهيتب واهللتا استهللمنيم النصتهانيح هللعتد ان لتنريب سيمسته 

اهبمتتت م مفتتى امتنتتمق دين تتم ان تضتتم م إلتتى حظيهت تتم واهللتتا الينيستتح اعستتهللمنيح ان تتتؤمن هللمفالصتت م لتتدين م 
 ممهقين  اليديد ولهلل ا تتويق من هيعت م وحنمن م لدين م القديم وتهى في م دالمم  منمفقين 

ليد مميقوله في بلد مؤهخ إسهللمني يتب قهيهللم  من بلد العصه وادهد الموهيستييين ومتمش هلليتن م حينتم  فتي  وا 
بهنمرح  ويمنوا ي عهون دالمم  هللملحه  من الدين اليديتد فتلبا ب هللتوا إلتى القتداق فتي ايتمم اآلحتمد فتبلد فقتر متن 

 فالل االمتهاح وفي يوم اليمعح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللمب مهاممو العهح والنظمم  و م لم يقولوا الحقملق قر 
 نقتتتتتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتتتتتتن الموستتتتتتتتتتتتتتومح  24/32ت انظتتتتتتتتتتتتتته: ديتتتتتتتتتتتتتتوان التحقيتتتتتتتتتتتتتتق والمحميمتتتتتتتتتتتتتتما اليهللتتتتتتتتتتتتتتهى لمحمتتتتتتتتتتتتتتد مهللتتتتتتتتتتتتتتداهلل منتتتتتتتتتتتتتتمن ص1)

 ت 3/222العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )            
تتدوا اررتتمل م يحتيهللتتون ويفتستتفون وي با ُممر قيمتتون الصتتالو فتتي منتتمكل م وفتتي ايتتمم اآلحتتمد يحتيهللتتون ويعمفتتون  وا 

ممدوا ففسفو م سها  هللملمم  الحمه  ويسمون اوالد م هللأسمم  مههلليح وفي حرالا الكوا  متى ممدا العتهوق متن 
 تتتتم وفقتتتتم  لفتقمليتتتتد الينيستتتتح هللعتتتتد تفقتتتتي الهللهيتتتتح تنتتتتكب  يمهلل تتتتم النصتتتتهانيح وتهتتتتتد  ال يتتتتمب العههلليتتتتح ويقيمتتتتون حرالت

  وقد وصفا إلى المؤهفين و يقح  ممح تفقي ضو ا  ايهلله مفى احوال الموهيسييين في ظل التنصيه (1)العههلليح
وتعفق م هللدين م القديم وييتح يتمنوا يتحيفتون لمكاولتح  تعمله م اعستالميح فريتح ويفتمستون متن ي تح افتهى ستمله 

  (2)مسفي م وت رو ل م لدى ههلل مالوسملل واألمباه ال هميح التي يمين ان تهللهه 
 

 خامسًا: فتاوى هامة :
و تبه الرتتموى مهللتمهو متن هستملح وي تا متن احتد فق تم  المفتهب إلتى المستفمين التبين ايه توا مفتى التنصتتيه، 
حيتتت  قتتتدم ل تتتم هللعتتتض النصتتتمل  التتتتي يعتتتمون اتهللمم تتتم مفتتتى تنريتتتب احيتتتمم اعستتتالم منتتتد اعيتتتهاه متتتن قهللتتتل القتتتوو 

 م 1504نوفمهلله  28 ت/910من تمهيخ  به الهسملح سنح النصهانيح الحمقدو وي
 و با نص الرتموى: 

 "الحمد هلل والصالو مفى سيدنم محمد وآله وصحهلله وسفم تسفيمم" 
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افواننم القمهللضين مفى دين م، يملقمهللض مفى اليمه، من ايكل اهلل  واهلل م فيمم لقتوا فتي باتته  وصتهللهوا النرتوق 
 ههللم  إن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواألوالد في مهضمته، الفههللم  الق

 ت ا  األحيمم االسالميح 1)
 ت 3/223ت انظه:الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )2)

ن   م  اهلل من ميموهو نهلليه في الرتهدوق األمفتى متن ينمتته، واه توا ستهلليل الستفح الصتمل  فتي تحمتل الم تمق وا 
يتتميم مفتتى مهامتتمو حقتته هللحستتن إيمتتمن وصتتدق،  هللففتتا النرتتوق إلتتى التتتهاق، نستتأل اهلل ان يفرتتح هللنتتم وان يعيننتتم وا 
وان ييعل لنم وليم من األموه فهيم ، ومن يل ضيق مفهيم ، هللعد السالم مفييم من يتمهلله إلتييم، متن مهلليتد اهلل 

هللويمعتتح المفتتهاو   تتم التتو هاني  يتتمن اهلل  اصتتفه مهلليتتده واحتتوي م إلتتى مرتتوه ومكيتتده، مهلليتتداهلل تعتتملى احمتتد اهللتتن
لفيميو هللفرره وستهه، سملال  من افالصيم وبههللتيم حسن التدمم  هللحستن الفمتمتح والنيتمو متن ا توال  تبه التداه 
والح ه مو البين انعتم اهلل مفتي م متن األهللتهاه ومؤيتدا  مفتييم فتي مالكمتح ديتن اعستالم، آمتهين هللته متن هللفتغ متن 

دفتتول  ته مفتييم متن إمتتالم متدويم هللرتويتيم، فرتوهللى لففههللتتم  التبين يصتفحون إبا فستتد  اوالديتم، ان لتم تفتمفوا
ن بايتتته اهلل هللتتتين الفتتتمففين يتتتملحي هللتتتين المتتتوتى فتتتممفموا ان األصتتتنمم ف تتتب منيتتتوه وحيتتته يفمتتتود  النتتتمق، وا 

لعهللمدتتته، اليضته والينرتو وان المفتتد مفتد اهلل متتم اتفتب اهلل متتن ولتد، ومتم يتتمن معته متتن إلته  فممهللتتدوه واصترهللهوا 
فملصتتتالو ولتتتو هللمعيمتتتم ، والكيتتتمو ولتتتو يأن تتتم  ديتتتح لرقيتتتهيم او هيتتتم ، ألن اهلل الينظتتته إلتتتى صتتتوهيم، وليتتتن إلتتتى 
ن منعتتتيم فملصتتالو قرتتم  هللملفيتتل لحتتق الن تتمه وتستتقر فتتي  قفتتوهلليم، والفستتل متتن الينمهللتتح ولتتو مومتتم  فتتي الهللحتتوه وا 

فحيرمن فلن لم يين فملم ت وه ستقور الصتالو وقضتمؤ م الحيم ر مهو المم  ومفييم هللملتيمم ولو مسحم  هللمأليد  ل
لعدم المتم  والصتعيد إال ان يميتنيم اع تمهو إليته هللمأليتد  والويته إلتى تتهاب رتم ه او حيته او  تيه ممتم يتتمقم 
ن  هلله، فأقصدوا هللمعيمم ، نقفه اهللن نميي في  هذ الهسملح لقوله صفى اهلل مفيه وستفم فتأتوا منته متم استترعتم  وا 

فتتي وقتا صتتالو إلتتى الستيود ل صتتنمم او حضتتوه صتالت م فتتأحهموا هللملنيتتح وانتووا صتتالتيم الم تتهومح  ايه تويم
ن يمن لفيته القهللفتح تستقر فتي حقيتم يصتالو الفتوح منتد  وا يهوا لمم ي يهون إليه من صنم ومقصوديم اهلل  وا 

ن يفرتوا مفتييم  فنكيتتها  فيفتوه نتميهين إيتتمه االلتحتمم، وان ايهللتهويم مفتى  تتهب فمته، فم تههللوه الهللنيتتح استتعممله  وا 
ن  ن كويتويم هللنتمت م فيتملك ليتون م ا تل اليتتمب وا  هللقفوهلليم ومعتقدين تحهيمته  ويتبا إن ايه تويم مفتى محتهرم  وا 
ايه تتويم مفتتى إنيتتمذ هللنتتمتيم متتن م فممتقتتدوا تحهيمتته لتتوال اعيتتهاه، وانيتتم نتتميهون لتتبلد هللقفتتوهلليم ولتتو ويتتدتم قتتوو 

ههللتتتتم او حتتتتهام فتتتتمفعفوا منيتتتتهين هللقفتتتتوهلليم  تتتتم لتتتتيق مفتتتتييم إالر هوؤق امتتتتواليم لفيقهتمتتتتوه  ويتتتتبا إن ايه تتتتويم مفتتتتى 
ال  ن ايه تتويم مفتتى يفمتتح اليرتته فتتلن اميتتنيم التوهللتتح واعلفتتمك فتتمفعفوا، وا  وتتصتتدقوا هللملهللتتمقي، إن تهللتتتم هلل تعتتملى وا 
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ن قتتملوا ا تتتموا محمتتدا  فتتلن م  تتدا، فيونتتوا مرملنتتين القفتتوب هللمعيمتتمن ان نرقتتتم هلل تتم نتتميهين لتتبلد وا  يقولتتون لتته ُمم 
ن قتملوا ميستى تتوفى هللملصتفب فتمنووا متن  تد الي تود في يته هلل تم استمه وا  تدا ، نتموين انته ال تيرمن او ُمم  فم تموا ُمم 
ن تمد بيتهه إظ تمه ال نتم  مفيته هللتين النتمق وانته استتوفمه اهلل  ممتته وصتفهلله وا  التوفيح واليممل والت هيح من  به وا 

مهللع وا فيه إلينم نه تديم إن  تم  اهلل مفتى حستب متمتيتهللون هللته  وانتم استأل اهلل هللهفعه إلى العفو ومميعسه مفييم ف
 ان يديل اليهو ليسالم حتى تعهللدوا اهلل ظم ها  هللحول اهلل من بيه محنح وال ويفح هللل هللصدمح التهد اليهام 

يعتم   هللتتمهيخ ونحن ن  د ليم هللين يد  اهلل انيم صتدقتم اهلل وهضتيتم هللته والهللتد متن يتواهلليم والستالم مفتييم يم
 بهو هيب ممم م هو وتسعمملح مهح اهلل فهللهه 

  (1)"يصل إلى الفههللم  إن  م  اهلل تعملى"
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

الموسومح العممح لتمهيخ المفهب  ت  به الرتموى م ه مفي م االستمب محمد مهللداهلل منمن فالل هللحو ه في ميتهللح الرتييمن هللهومه  انظه1)
 ت 1/225واالندلق )

 سادسًا:القواعد النصرانية اإلسبانية في معاملة من أكرهوا عل  النصرانية:
لقتتد نقتتل إلتتى المتتؤهفين )التتدون هونتتيت متتؤهخ ديتتوان الترتتتيش اعستتهللمني و يقتتح متتن ابتتهب الو تتملق القضتتمليح 

ون المقتتدق ان يأفتتب هلل تتم المستتفمون المتنصتتهين فتتي ت متتح تضتتمنا رملرتتح متتن القوامتتد واألصتتول التتتي هاى التتدي
ليد مموهد في تفد الو يقح الفهيهللح   (1)اليره والمهوق، وا 

تتته قتتتد متتتمد إلتتتى اعستتتالم: إبا امتتتتدذ ديتتتن محمتتتد، او قتتتمل إن يستتتوب  (2)"يعتهللتتته الموهيستتتيي او العههللتتتي المتن صِّ
ستم م التنمستتب امته، وييتب مفتتى يتل نصتتهاني ان المستي  لتيق إل تتم  ولتيق إال هستوال   او ان صتترما العتبها  او ا

يهللفغ من بلد  وييب مفيه ايضم  ان يهللفغ ممم إبا يمن قد هاى او ستمو هللتأن احتدا  متن الموهيستييين يهللم ته هللعتض 
العمداا اعسالميح  ومن م ان يأيل الفحم فتي يتوم اليمعتح و تو يعتقتد ان بلتد مهللتمذ  وان يحترتل يتوم اليمعتح هللتأن 

متن  يمهللته العمديتح  او يستتقهللل الم تهق قتملال  هللمستم اهلل، او يو تق اهيتل المم تيح قهللتل بهللح تم، او  يهتد   يمهللم  انظتح
يهفض ايل تفد التي لتم تتبهلل ، او بهللحت تم امتهاو  او يفتتن اوالده او يستمي م هللأستمم  مههلليتح، او يعتهب متن هبهللتته 

حمتتد، او يقستتم هللليمتتمن القتتهآن، او يصتتوم فتتي اتهللممتته  تتبه العتتمدو، او يقتتول انتته ييتتب اال يعتقتتد إال هللتتمهلل وهللهستتوله م
همضتتمن ويتصتتدق فاللتته، واليأيتتل والي تتهب إال منتتد الفتتهوب، او يتنتتمول الرعتتمم قهللتتل الريتته )الستتحوهت او يمتنتتو 
متتن ايتتل لحتتم الفنكيتته و تتهب الفمتته  او يقتتوم هللملوضتتو  والصتتالو  هللتتأن يويتته وي تته نحتتو ال تتهق ويهيتتو ويستتيد 

  كو  رهللقم  لهسوم ال هيعح اعسالميح  او ين د األبمني العههلليح ويتفو سوها  من القهآن  او ان يت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ت 3/226ت انظه : الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )1)
 ت الموهيسيي يرفق مفى المسفم الب  ايهه مفى الدفول في النصهانيح 2)

، او ا و يقتتيم حرتتالا التتهقص والموستتيقى العههلليتتح  او ان يستتتعمل النستتم  الفضتتمب فتتي ايتتدي ن او  تتعوه نر
يتهللو قوامد محمد الفمق، او يفمتق هلليديته مفتى هؤوق اوالده او بيته م تنريتبا  ل تبه القوامتد  او يفستل المتوتى 

ن الفضتتها  او ان يستتتفي  وييرتتن م فتتي ا تتواب يديتتدو او يتتدفن م فتتي اهض هلليتته  او يفرتتي قهللتتوه م هللمألبصتتم
تته  هللمحمتتد وقتتا الحميتتح منعتتتم إيتتمه هللتتملنهللي وهستتول اهلل  او يقتتول إن اليعهللتتح اول معمهللتتد اهلل او يقتتول انتته لتتم ُين صق

  (1)إيممنم  هللملدين المقدق  او ان آهللم ه وايداده قد بنموا هحمح اهلل ألن م ممتوا مسفمين  "
با العمتتتل الرظيتتتو والحقيتتته تالميتتتب فتتتي التتتديمه اعستتتالميح لقتتتد استتتتمها محتتتميم الترتتتتيش الظملمتتتح واصتتتهلل  ل تتت

والعههلليتح، يممهستتون الق تته والظفتتم واليتتوه هلليتتل انوامتته مفتتى اهللنتتم  المستتفمين التتبين يرتتملهللون هلللمتتمدو نظتتمم الحيتتم 
اعستالمي فتي يمفتح  تؤون حيتمت م، إن تم حفهللتح الصتهاب هللتين الحتق والهللمرتل، وال تدى والضتالل، والعتدل، والظفتتم 

   اهلل األهض ومن مفي م  إلى ان يه 
لقد استمها محميم التريش قهونم  مدو ومندمم احتل نمهللفيون إسهللمنيح هللعد قيمم ال وهو الرهنسيح اصده مهستومم  

م هللللفم  محميم الترتيش في إسهللمنيم، ولين ه هللمن "اليكويا" اصتحمب المحتميم المففتمو استتمهوا فتي 1818سنح 
لرهنستتتيين، فأهستتل المهي تتتمل "ستتتولا" الحتتتميم العستتتيه  الرهنستتتي لمدهيتتتد القتتتل والتعتتتبيب، ف تتتمل بلتتتد الينتتتود ا

اليولونيتل "ليمتونيي" متو التتح ينتد  واههللعتح متتدافو، و تميم ديته التتديوان، وهللعتد احتتالل التتديه وترتي ته منتوو لتتم 
يع هوا مفى  ي  فقهه اليولونيل "ليموتيي" فحص األهض، ومند بلد نظه اله هللتمن إلتى هللعضت م نظتهاا قفقتح 

 تتتتتتتتتتتتتته اليولونيل ينده هللهفو األهللسرح، فهفعا،  م امه هللأن يصهللوا المم  هللي هو في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتام
 ت 3/226،227ت الموسومح العممح لتمهيخ المفهب )1)

فعهفتوا ان الهللتتمب متن  نتتم  اهض يتل بهفتح مفتتى حتدو، فرعفتوا  فتتلبا المتم  يتستهب إلتتى استرل فتي احتتدى الفتهح،
يرت  هللرهيقح مميهو هللواسرح حفقح صفيهو وضعا إلى يواه هيل ميتب الهليق  وفتت  الهللتمب هللقحتوح الهللنتمدق، 
واصرها ويوه اله هللمن ويست م بهللهو  وظ ه سفم يؤد  إلى هللمرن األهض ونكل القملد اليولونيل وينده  ويبيه 

  (1) با االنسمن في مبيهاته مميفي
فتتي بهفتتح يهلليتتهو مههللعتتح، و تتي منتتد م قممتتح المحيمتتح، فتتي وستتر م ممتتود متتن الهفتتمم، هللتته حفقتتح فتتلبا نحتتن 

حديديح ضفمح، ههللرا هلل م سالسل، يمنا الرهالق تقيد هلل م ه ن المحميمح وامتمم بلتد العمتود متهش "الدينونتح" 
لى يمنهلليه مقممد(2)يمم يسمونه، و و مهللمهو من "ديح" ممليح ييفق مفي م هليق الديوان افهى اقل اهترممم   ، وا 

معدو ليفوق يمممح القضمو  تم توي نتم إلتى بتهح آالا التعتبيب، وتمكيتق األيستمم الهلل تهيح  وقتد امتتدا تفتد 
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الفتهح مستمفما يهلليتهو تحتا األهض  وقتد هايتا هلل تم مميستترك نرستي، ويتدموني إلتى التقتكك ممحييتا هاينتم بهفتم  
ي، فيهللقتى ستيين األفقيتح ممتدا  هلل تم حتتى يمتوا  صفيهو في حيم يستم اعنستمن، هللعضت م ممتود  وهللعضت م افقت

وتهللقى الي ح في السين الضيق حتى تهللفى، ويتسمقر الفحم من العظم، ولتصهيح الهوال  اليهي ح المنهللع ح من 
 األيدا  الهللمليح ترت  يوو صفيهو إلى الفمه ، وقد م هنم مفى مدو  يميل هلل هيح ممكالا في ابالل م سيينح  

ال  ونسم   تفتفتح اممتمه م هللتين الهاهللعتح م تهو والستهللعين، واستترعنم فيتمد هللعتض الستينم  والسينم  يمنوا هيم
 األحيم  وتحريم ابالل م، و م مفى آفه همق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 من مصهب بهنمرح ت انظه: التعصب والتسمم  هللين المسيحيح واالسالم لمحمد الفكالي نقال  1)
 ت هليق ديوان محيمح الترتيش 2)

متتن الحيتتمو، ويتتمن فتتي م متتن ُيتتنق لي تتهو متتمالقى متتن متتباب، ويتتمن الستتينم  مهايتتم كيتتمدو فتتي النيميتتح هلل تتم، حتتتى 
 اضره ينودنم ان يففعوا اهديت م ويستهوا هلل م لريرم  من النسم  السيينما  

ل ولتته األهللتتدان، م هنتتم مفتتى آالا لتيستتيه العظتتمم، وستتحق وانتقفنتتم إلتتى بتتهح افتتهى فهاينتتم  نتتمد متتم تق تتعه 
اليستتم ويتتمنوا يهللتتدؤن هللستتحق مظتتمم األهيتتل،  تتم مظتتمم الصتتده والتتهاق واليتتدين، وبلتتد يفتته مفتتى ستتهلليل التتتدهيو 

 حتى تأتي اآللح مفى الهللدن الم  م، فيفه  من اليمنب اآلفه يتفح واحدو  
وضتتتو فيتتته التتتهاق الُمع تتتبقب، هللعتتتد ان يتتتههللر صتتتمحهلله وم هنتتم مفتتتى صتتتندوق فتتتي حيتتتم هاق اعنستتتمن تمممتتتم ، ي

هللملسالسل في يديه وهيفيته فتال يقتوى مفتى الحهيتح وتقرته مفتى هاسته متن  قتب فتي امفتى الصتندوق نقتر المتم  
الهللتتمهد، فتقتتو مفتتى هاستته هللمنتظتتمم فتتي يتتل دقيقتتح نقرتتح  وقتتد ُيتتنق الي يتتهون متتن بلتتد الفتتون متتن العتتباب، قهللتتل ان 

  (1)، ويهللقى المعبب مفى حمله تفد حتى يموايحمفوا هلله مفى االمتهاح
وم هنتتم مفتتى آلتتح  مل تتح لفتعتتبيب تستتمى الستتيدو اليميفتتح، و تتي مهللتتمهو متتن تتتمهللوا تنتتمم فيتته صتتوهو فتتتمو يميفتتح 
مصتتتنومح مفتتتى  يلتتتح اعستتتتعداد لعنتتتمق متتتن ينتتتمم مع تتتم، وقتتتد هللتتتهكا متتتن يوانهلل تتتم متتتدو ستتتيميين حتتتمدو  ويتتتمنوا 

لصوهو   م يرهللقون مفيه هللمب التتمهللوا هللستيميينه وفنتميهه، فتلبا ابفتق ُمتكِّق يرهحون ال مب المعبقب فوق  به ا
 ال مب وتقررو إههللم  إههللم   

يمتتم م هنتتم مفتتى يمفتتح آالا لستتل الفستتمن، ولتمكيتتق ا تتدا  النستتم  وستتحهلل م متتن الصتتدوه هللواستترح يالليتتب 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفظيعح، وميملد من الحديد ال ملد لضهب الُمع بقهللين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  112ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 و م مهايم حتى يتنم ه الفحم من العظم 

فأمستيوا هللتهليق التتديه  -يمتن هللته متقر  -ولمتم  تم د النتمق هللتأمين م وستملل التعتبيب ُيتنق ينتون م وانرفقتوا 
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 سحقم   ووضعوه في آلح التيسيه، فُدقا مظممه دقم ، وسحقت م 
قتتته الستتيميين  تته ممتتكقق،  تتم  وامستتيوا امتتين ستتهه، وكف تتوه إلتتى الستتيدو اليميفتتح، وارهللقتتوا مفي متتم األهللتتواب، فمكق

  (1)افهيوا الي تين، وفعفوا هللسمله العصمهللح وهللقيح اله هللمن يبلد
ح قفتتتا: ومتتتن ستتتنن اهلل اليمهيتتتح تستتتفير هللعتتتض الظتتتملمين مفتتتى هللعتتتض ولتتتبلد انتتتتقم اهلل متتتن  تتتؤال  القسموستتت

 المتوح ين البين نكما من قفوهلل م ادنى م ممه واحمسيق اعنسمنيح وانقمدوا في حكب ال يرمن الفعين  
 
 سابعًا: أهم أسباب سقوط غرناطة واألندلس عمومًا:

ترتتتا ييتتمن ال تتممل اعفهيقتتي هللعتتد ستتقور دولتتح الموحتتدين حيتت  تحمفتتا دولتتح هللنتتي متتهين حمتتل الي تتمد  -1
ضتعرا وميتكا متن ادا  هستملت م الي مديتح فتي التدفمب متن متم تهللقتى ليستالم فتي وحد م في األندلق إال ان م 

 األندلق 
ستتعى ممملتتد إستتهللمنيم نحتتو اعتحتتمد وتتتمر بلتتد فتتي التتكوا  السيمستتي ال تتمم التتب  تتتم هللتتين )فهنمنتتدوات التتب   -2

يتتتتكاهلليال التتتتتي تهللتتتتواا متتتتهش ممفيتتتتح ق تتتتتملح فيمتتتتم هللعتتتتد  تتتتم اتحتتتتدا المم فيتتتتتمن اصتتتتهلل  مفيتتتتم  لممفيتتتتح اهيتتتتون، وا 
  (2)النصهانيتمن وتعمونتم معم  هللعد اتحمد مم مفى القضم  يفيح مفى سفرمن المسفمين السيمسي في األندلق

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  93ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)

 لى الدمح والتهح ومدم إمداد األمح لفي مد  االنفممق في ال  واا والهيون إ -3
يقتتول المتتؤهخ النصتتهاني يونتتد : )العتتهب  تتووا منتتدمم نستتوا فضتتملف م التتتي يتتمؤوا هلل تتم، واصتتهللحوا مفتتى قفتتب 

  (1)متقفب يميل إلى الفرح والمهذ واالستهسمل هللمل  واات
القتتوا هللأنرستت م فتتي احضتتمن  امتتم  تتوقي اهللتتو ففيتتل فيقتتول: "والحقيقتتح تقتتول: إن األندلستتيين فتتي اوافتته ايتتمم م

النعيم، ونمموا في ظل ظفيل من الفنى والحيمو العمهلل ح، والميون، ومم يهضي األ وا  من الوان التتهح الرتميه، 
فب هللا افالق م يمم ممتا في م حميح آهللتمل م الهللواستل، التبين يتمنوا يتتدههللون مفتى الستالذ منتب نعومتح اظرتمه م، 

فتتى الحيتتمو الف تتنح اليمفيتتح وبتتدا الت تتتد، واالبتتهاق فتتي الميتتون، وا تمتتمم ويهستتفون إلتتى الصتتحها  ليتمهقستتوا م
 النسم  هللمظم ه التهلله  والكينح والب ب والآللئ  

لقتتد ديستتا التقمليتتد وانت تته الميتتون، وهللحتت  النتتمق متتن الفتتبو فتتي مفتفتتح صتتوه م، فيمنتتا الفمتتوه والقيتتمن 
ره تتم، لقتتد استتتنمموا لف تت واا والستت هاا الممينتتح، والمتتتو، واقهللفتتوا مفتتى الحيتتمو يعهلل تتون فتتي هللحه تتم ويستتيهون هللع
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واليواه  ال مديما، وهللحيم الهللدي ح فلن  عهللم ي وى إلى  با الدهد من االنحالل والميومح والميون، اليستتريو 
ان يصمد هيمله في االنحالل والميومح والميون، اليستريو ان يصمد هيمله لحتهب او ي تمد، او يتيتورن متن م 

   (2)حهب والمصمولحتييش قو ، يح  لف
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

     94ت انظه: مصهب بهنمرح ص1)
 تانظه: المصده السمهللق نرسه 2)

لقد تنمفق الوالو والحيمم في اليواه  حتى اصهللحا سمحما لفمعمهد والقتمل، واصهلل  االقتهان هللملنصتهانيما 
 تت يمنتا مفتى يتد وكيتهه 635هللين م، وقتح منتد  تبه الحمد تح: بيته المتؤهفين ان وفتمو اهللتن  تود متمم ُسنح متهللعح 

 محمد الهميمي هللسهللب النكاب حول فتمو نصهانيح يمنا الهللن  ود، فدهلله له مييدو قتل هلل م  
دفتتل المستفمون األنتدلق واصتتهللحوا  (1)ا تبه قيتمدو تستتحق ان تحيتتم هقتمب امتح محمتتد صتفى اهلل مفيته وستفم

سمدات م منتدمم يتمن ن تيد رتمهق فتي العهللتوه "اهلل ايهللته" وهللقينتم في تم كمنتم، حتين يتمن يحيم تم ام تمل مهللتدالهحمن 
  (2)الدافل مندمم ُقدم إليه فمه لي هب قمل إني محتم  لمم يكيد في مقفي ال مم ينقصه"

لميم دين  تديدو مفتى يقول الديتوه مهللدالهحمن الحيي من الرمتحين األوالل ل ندلق: )يمنا بيهو  ؤال  ا
إستتالم م، فتتدوه هللتتملنرق و تتي منتتد م لتته هفيصتتح، ف تتو ابفتتى متتن حيتتمت م ا تتههللا نروستت م ُحهللقتته، بتتدا تصتتوه م 

  (3)وفيه م ونوه م وههلليو حيمت م"
 وضمما ممملد األندلق من يد  المسفمين مندمم يمن ن يد احرمد الرمتحين

ِكِن العود  و مِا الق د حم   د وا
مه                ح  ُد ص  ها  (4)اقِا الفمهُو والو 

 تت فته  ا ف تم لفقتمل م هلل يتمب الكينتح فيمنتا وقعتح هللرهنتح التتي 456ومندمم قصد اعفهنو هللفنسيح لفكو تم متمم 
 قمل في م ال ممه اهللو إسحمق هللن معفى:  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  29ق صت انظه: سقور االندل1)
  27ت المصده السمهللق ص2)
  211ت انظه: التمهيخ االندلسي ص3)
  123ت انظه: النصه وال كيمح ل وقي اهللوففيل ص4)

 لهللسوا الحديد إلى الوبى ولهللستم 
 حفل الحهيه مفييم الوانم                        
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 مميمن اقهللح م واحسنيم هلل م 
 (1)ملو لم يين هللهللرهنح مميمن                      

االفتتتالح والترتتهق هللتتين المستتفمين ، ولتتو نظتتها التتى تتتمهيخ العالقتتما هللتتين ممفيتتح بهنمرتتح ودولتتح هللنتتي  -4
متتتهين وهللنتتتي مهللتتتدالواد والدولتتتح الحرصتتتتيح لويتتتدا امتتتها  فظيعتتتم ، وصتتتل إلتتتتى حتتتد اع تتتتهللمد والقتتتتمل هللتتتتين 

ن ايتتل المستتفمين هللتتل اي تته متتن بلتتد حيتت  تحتتملح المستتفمون متتو النصتتمهى ضتتد إفتتوان م فتتي العقيتتدو متت
  وو السفرح، ويمن  با الترهق البميم منب مفود الروالح هللل إن الترهق متن اهللتهك ستمما مصته مفتود 

 الروالح، حتى قمل اهللن المهاهللر واصرم  حمل المسفمي:
 مم هللمل  مل المسفمين مهللددٌ 

 في م و مل الضد بيه مهللدد                    
 ممبا امتباهيم بدا  لنهللييم 

 ورهيق  با الفده بيه مم د                    
 إن قمل لم فهرتم في دينيم

 وتهيتموه لفعدو المعتد                     
 تمهلل لو ان العقوهللح لم تفح

 (2)ليرى الحيم من ويه باد السيد                  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتإن سنح اهلل تعملى ممضيح في األمم وال عوب التتهللدل والتتفيه والتيممل، تتتتتتتتتتتتتتت

  90ت  انظه: فقه التميين مند دولح المهاهللرين ، لعفي محمد محمد الصالهللي ص1)
  33ت انظه: سقور االندلق ص2)

ويعتل ستهللحمنه وتعتملى متن استهللمب  تالد األمتم االفتتتالح وقتمل صتفى اهلل مفيته وستفم فتي حتدي  افهيته إمتتمم 
  (1)لهللفمه  هحمه اهلل تعملى: )فلن من يمن قهللفيم افتفروا ف فيوات وفي هوايح "فأ فيوا"المحد ين ا

  (2)ومند اهللن حهللمن والحميم من اهللن مسعود: "فلنمم ا فد من يمن قهللفيم االفتالح"
قتتمل اهللتتن حيتته العستتقالني: وفتتي الحتتدي  والتتب  قهللفتته الحتتض مفتتى اليمممتتح واأللرتتح والتحتتبيه متتن الرهقتتح 

  (3)واالفتالح
  (4)وقمل اهللن تيميح هحمه اهلل: "وامهنم اهلل تعملى هللماليتممب وااللتالح ون منم مفى الترهق واالفتالح"

واالفتالح الم فد ل مح  و االفتالح المبموم و و الب  يؤد  إلى ترهق تم وت تتت م وانعتدام التنمصته فيمتم 
  (5)ألمه إلى استهللمحح قتمل هللعض م هللعضم  هللين المفتفرين يل رهح هللهللرالن مممند الرهح اآلفه، وقد يؤول ا
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نمم يمن االفتالح مفرح ل الد األمح يمم يم  في حدي  هسول اهلل صتفى اهلل مفيته وستفم ألن االفتتالح  "وا 
المتبموم التب  بيهنتم هللعتض اوصتمفه ييعتل األمتح فهقتتم  تتى ممتم يضتعح األمتح ألن قوت تم و تي ميتمعتح ايهللتته 

العمم الب  يصيب األمح هللميموم م ييه  العدو مفي م فيرمتو في ميم تم من قوت م و ي مترهقح، و با الضعح 
 ويحتل اهاض م ويستولي مفي م ويستعهللد م ويمسخ  فصيت م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 9/101،102ت صحي  الهللفمه  هلل هذ العسقالني )1)
 ت 9/102ت المصده السمهللق )2)
 ت المصده السمهللق نرسه 3)
 ت 19/116ت انظه: ميموب الرتموى )4)
  139ت انظه: السنن االل يح ، د مهللداليهيم كيدان ص5)

  (1)وفي بلد انقهاض م و الي م"
إن متتتتن التتتتدهوق الم متتتتح فتتتتي  تتتتبه الدهاستتتتح التمهيفيتتتتح ان نتتتتتوقى ال تتتتالد هللتتتتتوقي االفتتتتتالح المتتتتبموم، ألن 

ن افرتتته متتتم نعتتتمني منتتته اآلن  االفتتتتالح يتتتمن ستتتهللهللم  متتتن األستتتهللمب فتتتي ضتتتيمب األنتتتدلق و الي تتتم وانتتتد مه م وا 
الفالح في صروح الحهيما اعستالميح التتي تقتوم هللوايتب التدموو إلتى اهلل تعتملى و تبا الفتالح قتد يتؤد  إلتى 

 ضعح الحهيما العممفح إبا لم نأفب هللسهللل الوقميح منه  
األمتتتح وي في تتتم يضتتتعح اليمممتتتح المستتتفمح التتتتي يقتتتول ال تتتيخ مهللتتتداليهيم كيتتتدان: "واالفتتتتالح يمتتتم يضتتتعح 

تن ض هللوايب الدموو إلى اهلل  م ي في م ول با يمن  ه مم تهللتفى هلله اليمممح المسفمح وقوب االفتتالح المتبموم 
فيمتتتم هللين تتتم هللحيتتت  ييعف تتتم فهقتتتم  تتتتى، هللحيتتت  تتتتهى يتتتل فهقتتتح ان تتتم مفتتتى حتتتق وصتتتواب وان بيه تتتم مفتتتى فرتتتأ 

التي تعمتل لمصتفحح التدموو  و ي تما ان تيتون الرهقتح والت تتا واالفتتالح وضالل، وتعتقد يل فهقح ان م  ي 
المتتبموم فتتي مصتتفحح التتدموو او انر مصتتفحح التتدموو تتتأتي متتن رهيتتق الترتتهق، وليتتن ال تتيرمن  تتو التتب  يتتكين 

 الرهقح والترهق في امين المترهقين المفتفرين فييعف م يعتقدون ان افتالف م وترهق م في مصفحح الدموو  
نمتم يضتعح تأ يه تم فتي النتمق وتيعتل واال فتتالح فتي اليمممتح اليقتح تتأ يهه منتد حتد إضتعمح اليمممتح وا 

المعهضين ينر ون هللمرف م فتي النتمق ويقولتون: يمممتح ستو  تتأمه النتمق هللأحيتمم اعستالم، واعستالم يتدمو إلتى 
ن م، يتل فهقتح تعيتب األفتهى األلرح وااليتممب وين ى من االفتالح، و ي تفملره إب  ي مترهقح مفتفرح فيمم هللي

 وتدمي ان م وحد م مفى الحق   م يؤول األمه إلى تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  139ت انظه:السنن االل يح ص1)

المنرصفين  انحسمه تأ يه اليمممح في الميتمو  م اضمحالل م واند مه م وقيمم يمممما يديدو ميمن م  ي فهق
  (1)من م، ووقملو التمهيخ الهللعيد والقهيب تؤيد مم نقول"
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مواالو النصمهى وال قح هلل م والتحملح مع م حي  نيد ان تتمهيخ األنتدلق مفتي  هللملتحتملح متو النصتمهى  -5
إلتتى ان هللفتتغ بهوو ه يهللتتح واضتترهب هللستتهللب بلتتد مر تتوم التتوال  والهللتتها  والحتتب فتتي اهلل والتتهللعض فتتي اهلل هللتتل  تتبه 

 عمني يمدا تند هالم
 إن األمح حي  تفملح امه ههلل م وتنحهح من رهيقه فالهللد ان يحل هلل م سفره وتستوفي اسهللمب نقمته

يم اي م البين آمنوا التتفبوا البين اتفبوا دينيم  تكوا  ولعهللتم  متن التبين اوتتوا اليتتمب متن قتهللفيم  قمل تعملى: 
  (2)واليرمه اوليم  واتقوا اهلل إن ينتم مؤمنين

اليتفتتب المؤمنتتون اليتتمفهين اوليتتم  متتن دون المتتؤمنين ومتتن يرعتتل بلتتد ففتتيق متتن اهلل فتتي  ولتته مكويتتل: وق
  (3) ي 

التيتتتتتد قومتتتتتم  يؤمنتتتتتون هللتتتتتمهلل واليتتتتتوم اآلفتتتتته يتتتتتوادون متتتتتن حتتتتتمدر اهلل وهستتتتتوله ولتتتتتو يتتتتتمنوا  وقولتتتتته تعتتتتتملى : 
  (4)…آهللم  م

 لوال  والهللها  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوقد اهللمن هسول اهلل صفى اهلل مفيه وسفم رهيق األمح في ا
  140،141ت السنن االل يح ص ص1)
  51ت سوهو المملدو :اآليح 2)
  57ت سوهو المملدو : اآليح 3)
  22ت سوهو الميمدلح : اآليح 4)

  (1)، والحب في اهلل والهللفض في اهلل"فقمل: "او ق مهى اعيممن الموالو في اهلل والمعمداو في اهلل
  (2)مكويل : )من ممدى لي وليرم  فقد آبنته هللملحهبت -ويقول صفى اهلل مفيه وسفم فيمم يهويه من ههلله 

فتتلبا يتتمن  تتبا يفتته مستترها  فتتي يتتتمب ههلل تتم وستتنح نهللي تتم وتفملرتته، فالهللتتد ان تُتتهى في تتم ستتنح اهلل التتتي التتفيتته 
 والتتهللدل 

مهللمد يب ب إلى مفد ق تملح ويرفب منه الصف  ويتدفو لته المتمل، ونتهاه يم تدا  فتي حتهب ف با المعتضد هللن 
امتتها  الروالتتح واستلصتتمل م، امتتم يتتمن األفضتتل لتته ان يتحتتد متتو إفوانتته امتتها  الروالتتح وفتتي بلتتد مصتتفحح لتته 

 ول م ول ندلق مممح وليسالم وا فه وليند التيني من ال ود إال العنب 
والهللتتها  حتتتى ان هللعتتض حيتتمم المستتفمين استتتوكهوا وكها  نصتتمهى وي تتود يصتتهرفون  هللتتل ضتتعح مر تتوم التتوال 

  (3)اموه دولح اعسالم ف ل يؤمن البلب مفى الفنم!!
تم فعفته اهللتو  و با اهللو مهللداهلل الصفيه سفرمن بهنمرح األفيه يهسل هسملح إلتى مفتد اعستهللمن يعتتبه في تم ممر

ن قتتل ويتهاذ  ولمتم ستقرا مملقتح وحتورل مستيد م األمظتم مهللداهلل الكبتل فتي إحتدى المعتمهد ضتد النصتمهى مت
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التتى ينيستتح هدره اهلل إلتتى اصتتفه، اهستتل اهللتتو مهللتتداهلل الصتتفيه إلتتى مفتتد النصتتمهى ي نلتته فتتي بلتتد، وستتهللب فهحتته 
 هللسقور م ان م يمنا معقال  لمنمفسه ممره الكبل 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 4/286ت افهيه احمد في مسنده )1)
  6501ت الهللفمه  مو الرت  ، يتمب الهقملق هقم 2)
  24ت سقور االندلق ص3)

ومفى يد  با الصفيه قدما األندلق لفنصمهى مفى رهللق من ب ب، دون ان ييد النصمهى في بلتد منتم   
 يبيه!: 

 -ق إلتى المفتهب وفتي بلتد يقتول المقته  و ل  يه النصمهى ل با، المتفمبل فبالنه لقد رهدوه من األنتدل
ومتتمكال امقمهللتته هلل تتم إلتتى اآلن  -حهستت م اهلل  -: ) تتم اهتحتتل الستتفرمن اهللتتو مهللتتداهلل إلتتى مدينتتح فتتمق  -هحمتته اهلل 

متتن يمفتتتح الضتتعرم  الس تتتؤرال، هللعتتد المفتتتد الرويتتل العتتتهيض، فستتهللحمن المعتتتك المتتبل ، المتتتمن  المتتمنو ال إلتتته إال 
  (1) وت

 صهو من يحتم  إلى نصهو: التفمبل من ن -6
لقد يمنا احمديت  الهستول صتفى اهلل مفيته وستفم فتي تفتد المهحفتح معرفتح يتأن م لتم يستمعوا قتول هستول اهلل 

  (2)صفى اهلل مفيه وسفم: )المسفم افو المسفم اليظفمه واليسفمهت
  (3)وقوله صفى اهلل مفيه وسفم: "المؤمن لفمؤمن يملهللينمن ي د هللعضه هللعضم"

مفتتود ال تتممل اعفهيقتتي متتن نصتتهو متتمتهللقى متتن اعستتالم والمستتفمين فتتي األنتتدلق هللستتهللب حتتهوهلل م  لقتتد تفتتمبل
الرمحنتتح المتتدمهو فيمتتم هلليتتن م، وان تتفمل م هللهللعضتت م وان يتتا قتتوا م فتتي حتتهوب مهيتتهو لتتم يستتترد من تتم إال امتتدا  

 اعسالم 
ليتد  لقد يمن التفمبل في األندلق من كمن مفود الروالح حي  يتفمبلون من نصهو من يستحق النصتهو وا 

 ممحد  في رفيرفح  
 قمل د  مهللدالهحمن الحيي من سقور رفيرفح وموقح حيمم الروالح: 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 67،68ت انظه: سقور االندلق )1)
 ت 5/116) 2442ت الهللفمه  مو الرت  ، يتمب المظملم ، هقم 2)
 ت 5/117، )2446ت المصده السمهللق ، يتمب المظملم ، هقم 3)

)قتتمم حتتميم هللرفيتتوق ممتته هللتتن محمتتد األفرتتق المفقتتب هللملمتويتتل مفتتى اهلل هللتتهللعض وايهللتته تيتتمه رفيرفتتح فتتي 
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محنت م، التي لو ادى هللقيح مفود الروالح ممييب مفي م لمم القا  با المصيه، ولحمو م وحموا انرست م، يتمن 
تحقيق مصتفحته وا  تهللمب انمنيتته ويتأن األنتدلق ويتدا لمنرعتته وليتههللتو مفتى يهستي حيتم، هللعض م ال مر له إال 

  (1)م مم يمن قصيه العمه بليل الميمن م كوك القوامدت
 تت ، يتمن 655-627وهللسهللب  با التفمبل سقرا ي يه من الواليما األندلسيح في الرتهو الكمنيح هللتين متممي 

يح فتتي األنتتدلق فتتي اقتتل متتن  ال تتين مممتتم  تنقفتتب فمهرتتح األنتتدلق، ويمنتتا فتتتهو ستتقور اي تته الممملتتد اعستتالم
ويتتتمين من تتم مهللرتتمد الصتتفيب، وتصتتهلل  معظتتم األنتتدلق اهض نصتتهانيح تحتتمهب اعستتالم هلليتتل ممتمفتتد متتن ايتتل 

 سحقه ومحيه من الويود  
ي يقتتول المقتته  فتتي نرتت  الريتتب واصتترم  استتتعداد النصتتمهى عحتتدى المعتتمهد: "ويتتم  الرمبيتتح دون هللرتتئ فتت

الييش اليحصى ومعه فمسح وم هون مفيم ، وب ب رفيرفح، ودفل مفى متهيع م الهللمهللتم، وستيد لته وتضتهب، 
  (2)ورفب منه استلصمل ممهللقى من المسفمين في األندلق، وايد مكمه مفى بلد"

ويقول يوستمح لوهللون في )حضمهو العهبت إن الها ب هللفيدا  اهللدى اهتيمحه لقتل مملح الح م ميه متن قمففتح 
  (3)الح م ميه مسفم حينمم يمنا متي ح إلى إفهيقيح 140واحدو يمنا مؤلرح من 

ستممتح النصمهى يمم قمل ال ممه:  ويمنا نتييح تفمبل المسفمين وا 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  332ت انظه: التمهيخ االندلسي ص1)
  45ت نقال  من سقور االندلق ص1/449،450ت نر  الريب )2)
  121ت انظه: موامل النصه وال كيمح ص3)

 يم يممو في م اميد ينيسح 
 فأ فد مفيه اسى  وال تتيفد                

 اسرم  مفي م اقرها صفوات م 
د                  من قمنتين وهايعين وسير

 يم من اسيه مند م واسيهو 
 في الردا  فمم فدى فيال مم يهلل                  

 يم من مقيفح مع ٍه معقولحٍ 
د                    في م تود لو ان م في م فحا

 يم من تقير هللملسالسل مو ق 
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 يهلليي آلفه في اليهللول مقيرد                   
 ضيرا مالليح السمم  لحمل م 

 وهلليى ل م م ن قفهلله يمليفمد                   
 م افال تبوب قفوهلليم إفوانن

 (1)ممم د منم من هدى  او من هدى                   
 افال تهامون األبمح هلليننم 

 من حهمٍح ومحهللٍح وتوددٍ                     
 ايبا يعي  الهوم في افوانيم

 وسيوفيم لف أه تتقفقِد                    
 يمحسهتي لحميح اعسالم قد 

 (2)توقدفمدا ويمنا قهللل بلد                    
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  46ت انظه: سقور االندلق ص1)
 ت 3/63ت انظه: الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )2)

 بده النصمهى ونقض م لفع ود: -7
يتتل النتتمده ف تتم تهللتتو لمصتتملح م وا تتوال م لتتم ييتتن النصتتمهى مهللرتتمد الصتتفيب محتتال  لفع تتود وا تتال  لفوفتتم  إال القف

  (1)و ي التي تحيم وفم  م ونقض م
ومتتن التتبين قتتملوا إنرتتم نصتتمهى افتتبنم مي تتمق م فنستتوا حظتتم ممتتم بيتتهوا هللتته فأبهينتتم هلليتتن م العتتداوو  قتتمل تعتتملى: 

  (2)والهللفضم  إلى يوم القيممح وسوح ينهللل م اهلل هللمم يمنوا يصنعون
 ق تمهيخ مفئ هللملدمم  و تد األمهاض وقتل النروق وسهللي النسم  لقد سره النصمهى في األندل

  (3)اليهقهللون في مؤمن إال والبمح واوللد  م المعتدونقمل تعملى: 
  (4)ولن تهضى مند الي ود وال النصمهى حتى تتهللو مفت موقمل تعملى: 

ن ايتتل تحقيتتق ا تتداف م لقتتد استتتمما النصتتمهى فتتي حتتهوهلل م لفمستتفمين فممهستتوا يمفتتح األستتمليب المعويتتح متت
 ال يرمنيح 

ولقد استرمموا ان يضعوا هللهامو محيمح لفقضم  مفى مفود الروالح ومن  تم مفتى المستفمين ممومتم  ويتمن 
من ايهلله الميتهمين متن مفتود النصتمهى التب  ا تهح مفتى  تبه المفررتما وست ه مفتى تنريتب م فهنمنتدو مفتد 
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كالت م من األندلق ق تملح واسترمموا ان يوحدوا يفمت م وان ييعفوا   صر م متهاصم  في مواي ح امح اعسالم وا 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  40ت سقور االندلق ص1)
  14ت سوهو المملدو : اآليح 2)
  10ت سوهو التوهللح: اآليح 3)
  120ت سوهو الهللقهو: اآليح 4)

 وهللدايح م د الروالح:  إلفم  الفالفح األمويح -8
ال تتد ان هللدايتتح االن يتتمه الرعفتتي فتتي األنتتدلق هللتتكوال الفالفتتح األمويتتح ون تتأ مفتتى ا تته بلتتد م تتد الستتنواا 

 الصعمب يمنا يفمح األمح واحدو وففيرت م واحد واصهللحا األمح يمم قمل ال ممه: 
 ممم يك دني في اهض اندلق 

 اسمم  معتمد في م ومعتضد                   
 لقمب ممفيح في بيه موضع م ا

 (1)يمل ه يحيي انترمفم  صولح األسد                 
ولم يين حيمم األندلق ا ال  لقيمدو األمح في ممتوم م، واستمو التى اهللتن حتكم و تو يقتول متن  تؤال  الحيتمم: 

لنصتتمهى فيمينتتو م )واهلل لتتو مفمتتوا ان فتتي مهللتتمدو الصتتفهللمن تم تتيح امتتوه م لهللتتمدهوا إلي تتم، فتتنحن نتتها م يستتتمدون ا
  (2)من حهب المسفمين، لعن اهلل يميع م وسفر مفي م سيرم  من سيوفه  ت

فهللعد ان يمنا دولح اعسالم واحدو، اصهللحا اسه الروالح سهللعم  وم هين رملرح او إمتمهو او دويفتح تتنتمفق 
يحيم تم امتتها ،  فيمتم هللين تم يقتتول د  مهللتدالهحمن الحيتتي متن  تؤال  الحيتتمم "و يتبا ويتتدا فتي األنتدلق اوضتتمب

اتصتتح متتدد متتن م هللصتترما األ تتهو والفتتده،  منتتا لتتدي م مصتتمل  األمتتح، وتهيتتا دون مصتتملح م الباتيتتح، هللتتمموا 
تتفرح، ولقتتد اصتتمب األمتتح متتن الضتتيمب هللقتتده متتم ضتتيرعوا متتن الحتتظ  امتتت م لفعتتدو المتتتههللص  منتتم  لهللقتتمل م فتتي الس 

  (3)ح الب  هلله يمنا األندلق وحضمهته"الُففقي المسفم، انحهح  ؤال  المسؤولون مفى الن و الحني
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  31ت سقور االندلق ص1)
 ت 3/176ت ميموب هسملل اهللن حكم )2)
  325ت التمهيخ االندلسي ص3)

 مدم سممب مفود الروالح لنص  العفمم :  -9
دا  م تتيوها  لتوحيتتد صتتروح المستتفمين وتصتتدى اهللتتو الوليتتد الهللتتميي ل تتبه لقتتد هللتتبل ميمومتتح متتن العفمتتم  ي تت
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الم متتح هللنرستته هللعتتد مودتتته متتن الم تتهق اعستتالمي: )فهفتتو صتتوته هللمالحتستتمب وم تتى هللتتين مفتتود ا تتل اليكيتتهو 
لصفح مم انهللار من تفد األستهللمب، فقتمم مقتمم متؤمن آل فهمتون ولينته لتم يصتمدح استمممم  واميتح، النته نرتخ فتي 

هو، ومرتتح مفتتى ارتتالل دالتتهو، هلليتتد انتته يفمتتم وفتتد مفتتى مفتتد متتن م فتتي ظتتم ه امتتهه لقيتته هللملتهحيتتب، مظتتمم نتتمف
وايكل حظه في التنمفق والتقهيب، و و في الهللمرن يستيل نكمتته ويستتقل رفعتته ومتم يتمن افرتن الرقيته هحمته 

  (1)اهلل هللأموه م وامفمه هللتدهلليه م، لينه يمن يهيو حمال  ت وب، ومبنهللم  يتوب"
ان  نمد هللعض العفمم  تففوا من وايهلل م المقدق وقتدموا مصتملح م الباتيتح مفتى مصتمل  األمتح ودففتوا  إال

فتتي معتتمهد فهميتتح وهللتتملفوا في تتم فحتتين يمنتتا األمتتح تفتتهق فتتي األنتتدلق هللستتهللب االيتيتتمذ النصتتهاني المتتتالرم، 
وتنمستتوا واقتتو األمتتح وآالم تتم" هللملرقتته المتتب هللي وفهومتته ونستتوا  (2)انصتتهح متتدد متتن العفمتتم  التتى العنميتتح المهللملفتتح

:"واليفهنتد الُرستمق والمنتستهللون إلتى الرقته، الالهللستون  -هحمته اهلل  -وهللعض  ؤال   م ممن قمل فتي م اهللتن حتكم 
  (3)يفود الضزن مفى قفوب السهللمب المكينون أل ل ال ه  ه م، النمصهون ل م مفى فسق م" 

 ل م: الهضم هللملفضوب والبل تحا حيم النصمهى والرممح  -10
  ت تم االترمق مفى ان يحيم اهللن األحمه ممفيته واهاضيه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت643"فري ممم 

  95،96ت البفيهو في محمسن ا ل اليكيهو، القسم ال مني ص1)
  35ت سقور االندلق ص2)
 ت 3/173ت ميموب هسملل اهللن حكم )3)

فتتد ق تتتملح وفتتي رممتتته، وان يتتؤ  لتته يكيتتح ستتنويح، قتتده م مملتتح وفمستتون التتح قرعتتح متتن التتب ب وان هللمستتم م
يعمونتته فتتي حهوهللتته ضتتد امدالتته!! فيقتتدم إليتته متتددا  متتن الينتتد اينمتتم رفتتب منتته بلتتد، وان ي تت د ايتمتتمب ميفتتق 

هيونح، وهلليغ، والحيمك وقفعح ق تملح هللممتهللمهه من األمها  التمهللعين لفعهش، وسفرم اهللن األحمه ييرمن، واهيونح، وهلل
  (1)يمهلله لفنصمهى"

 ت ، قدرم اهللتن األحمته قتوو متن الرهستمن لفمعمونتح 645ولمم حمصه النصمهى إ هلليفيح في يممد  األولى ممم 
فتتي حصتتمه الحمضتتهو اعستتالميح واالستتتيال  مفي تتم  واهللتتدى المستتفمون آيتتما متتن الهللستتملح واليفتتد فتتي التتدفمب متتن 

 تتم   ممنيتتح م تته  تتت ها  اضتترهوا إلتتى الفضتتوب والتستتفيم مقمهللتتل ان ينيتتوا هللأنرستتت م إ تتهلليفيح، ورتتمل الحصتتمه ك 
 ت دفل فهنمندوا ال مل  مدينح إ هلليفيح، وفي الحمل حتورل مستيد م اليتممو إلتى 646واموال م وفي اوالل همضمن 

األنتتدلق  ونتييتتح لتصتتهفما  تتؤال  التتوالو  تتميه ي يتته متتن ا تتل (2)ينيستتح واكيفتتا معتتملم اعستتالم من تتم هللستتهمح
المسفمين إلى هللالد المفهب فهاها  هللدين م واهواح م، مو ان هللالد م يحيم م المسفمون، حتى قتمل  تممه األنتدلق 

 اهللن الصفصمل:
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 ح وا هواحفيم يم ا ل اندلق 
 فيمم المقمم هلل م إال من الففر                     

 السفد ُين ه من ارهافه واهى 
 من وها  من الوسر  سفد اليكيهو                   

 من يموه ال ه ال يأمن مواقهلله 
 (3)ييح النيمو مو الحيما في سرر                   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  22نقال  من سقور االندلق ص 43ت ن ميح االندلق ص1)
  22ت انظه: سقور االندلق ص2)
  49ت نقال  من سقور االندلق ص4/352يب )ت نر  الر3)

ه مق األمح هللمليهللميما:  -11  سو  سيمسح الوالو وا 
وظ ها ظوا ه متعددو تدل مفى سو  السيمستح فتي األنتدلق، من تم توليتح صتفمه الستن الواليتح وهللعضت م لتم 

الفتتؤون، ومن تتم  يهللففتتوا الحمديتتح م تتهو ومن تتم االستتتل مه هللتتمألمه وتتتهد ال تتوهى، ومن تتم تفتتوين األمتتين، وتتتأمين
ظ تتوه الظفتتم والعستتح واليتتوه وتم تتل بلتتد فتتي صتتوه متتدو من تتم، إه تتمق األمتتح هللملضتتهالب واليهللميتتما واعتتتمواا 

 والميوق مم انكل اهلل هلل م من سفرمن  
ه تتتتمق ا ف تتتتم هللملضتتتتهالب لستتتتداد مرملتتتتب  يقتتتول التتتتديتوه الحيتتتتي: )ستتتتم ا احتتتتوال هللفنستتتتيح هللستتتتو  السيمستتتتح وا 

، وبدا ل م السيمدو الحقيقيتح مفتى المدينتح، وبمده تم ي يته متن اميمن تم نتييتح ل تبه الق تمليين البين ي ه مهلل  م
السيمسح الرمل ح التي اتهللع م القتمده إهضتم   ألنمنيتته وهبهللتح فتي الهللقتم  هللمهيتكه، ولتو يتمن فتي بلتد ضتيمب التدين 

ه تتمق النتتمق، وتحتتا حمميتتح متتدو متتتههللص وفصتتم بتتمده" لسيمستتما   وتهتتتب مفتتى  تتبه ا(1)وانتقتتمص الهللفتتد وا 
الظملمتتح والمظتتم ه المنحهفتتح، والمظتتملم المتعديتتح، واليتتوه المنت تته اضتترهاهللما، وفتتتن وصتتهامما ي يتتهو، فمتت ال  

 تتت متتن قهللتتل تستتعح وم تتهين حميمتتم ، حتتتى إن هللعضتت م لتتم 893 تتت ومتتمم 635ممفيتتح بهنمرتتح حيمتتا هللتتين متتمم 
يم المصتمل  ال فصتيح مقتدم منتد يستمه في الحيم اي ه من مدو ا  ه وهللعض م ستنح او ستنتين  لقتد يتمن تقتد

ي يتته متتن التتوالو مفتتى مصتتمل  المستتفمين ولتتبلد بفهللتتح األنمنيتتح وحتتب التتباا والكمممتتح مفتتى ي يتته متتن المهللتتمد  
  (2)والم ل والقيم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتال وهاا الداففيح في األندلق: ويمنا ل م اسهللمب متعددو من م ظفم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -12
  368ت التمهيخ االندلسي ص1)
  51ت انظه: سقور االندلق ص2)

التتوالو، ومن تتم قيتتمم هللعتتض النصتتمهى التتبين افرتتوا مستتيحيت م واظ تتهوا اعستتالم، فمستتترمموا ان يتصتتفوا هللممملتتد 
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األنتدلق  النصمهى ويقوموا هللدوه تفهيهللي واستفهللمهاتي ضد دولح اعسالم في األندلق وظ ها  وهاا مديدو فتي
تنمد  وترملب هللمعستتقالل التباتي ومتن ا ت ه  تبه ال توهاا تفتد التتي قمد تم ممته هللتن حرصتون والتب  استترمب 
ان يعتكل قهرهللتح متن ستمله المنتمرق األفتهى  تم اتصتل هللملعهللمستيين فتي العتهاق واألبملهللتح فتي إفهيقيتح ولمتم يتتلق 

م واتفتتب استتم صتتموليل و تتو استتم فتتي 899متتن الوصتتول إلتتى ا دافتته اظ تته متتم يتتمن يهللرنتته متتن النصتتهانيح متتمم 
المعموديح وامفن مداله ليسالم والمسفمين وقمتف م هلليل يهه ومنح وحقد حتى يمد ان يسقر ممصمح األمتويين 

النمصتته ويتتمن  تتيممم  حمكمتتم ، فواصتتل الرتوحتتما ورملتتا  -إلتتى ان يتتم  الففيرتتح األمتتو  مهللتتدالهحمن ال ملتت  
مدينح استسفما له استيه  م لحقا هلل م مدينح الهلليهو يبلد استسفما مدته في الحيم "نصح قهن"، فيمنا اول 

م وافضتو "هيته" 913مدينح ييتمن وقهللفتا "اهفدونتح" ان تتدفو اليكيتح، وهضتفا ا تهلليفيح لقتواا مهللتدالهحمن فتي 
مممتم ، وحمصته  37التي يمنا مالبا  لعمصمح اهللن حرصون الب  قمد حهيح مداليتح ضتد اعستالم فتي األنتدلق 

م واستستتتفما لتتته، ويتتتمن األمتتتدا  يتههللصتتتون هللمعستتتالم فتتتي األنتتتدلق، فمفتتتود النصتتتمهى فتتتي 932ح رفيرفتتتح ستتتن
ال ممل الييفون واليمفون في كهب اليواسيق وترييه ال وهاا ودمتم المن تقين متن ايتل القضتم  مفتى اعستالم، 

األنتدلق، واهستفا  والدولح العهلليديح الهافضيح في إفهيقيح تحملرا مو اهللن حرصون النصهاني المهتد ضد مسفمي
الدممو واسسوا حكهللم  مهلليديم  هافضيم  في األندلق وتستهوا هللملرهق الصوفيح وقموم م مهللدالهحمن ال مل  واستترمب 
ان يقضي مفى معظم مفررما األمدا  ال مدفح لفقضم  مفى اعستالم فتي األنتدلق، ويتمن هللوستو مهللتدالهحمن 

  (1)في ففقه  ؤون  ان يقضي مفى ممملد النصمهى في األندلق ولين هلل
لقد يمنا ال تهلليما التفهيهلليتح االستتفهللمهاتيح التتي فيتها ال توهاا وتستتها هللمعستالم متن األستهللمب التتي ادا 

 إلى سقور دولح األندلق اعسالميح وكوال اعسالم من م  
ين هللتين ولقد ايت ح مفمهللهاا دولح المهاهللرين تفد الفعهللح المكدويح التي يمن يقوم هلل تم هللعتض الفونتح المندست

المستتتفمين والتتتبين يتيسستتتون مفتتتى حيتتتمم اعستتتالم فتتتي األنتتتدلق والمفتتتهب لصتتتمل  مفتتتود النصتتتمهى، فمستتتترتى 
الستتفرمن يوستتح هللتتن تم تترين هلل تتأن م الرق تتم  فتتأفتوا هللويتتوب  تتدم الينيستتح القوريتتح فتتي بهنمرتتح التتتي يتتمن هللتتؤهو 

ن يوستح متمهللعتح األممتمل التفهيهلليتح، الرسمد والتيسق مفى الدولح المهاهللريح السنيح وواصل اهللنه األميته مفتي هللت
فتتألقى القتتهللض هللعتتد  هللتتوا التتت م مفتتى ممتتال  النصتتمهى فأممتتل فتتي هللعضتت م الستتيح ونرتتى متتن تهللقتتى متتن م إلتتى 
المفهب، لقتد ا هللتتا التحقيقتما ان تم يتمنوا يتيسستون لصتمل  مفتد النصتمهى الق تتملي وبيته م متن مفتود القتور 

  (2)ح ل ؤال  المندسينولم تعري مفمهللهاا دولح المهاهللرين ادنى فهص
 

 ثامنًا: آثار االبتعاد عن تحكيم شرع اهلل عل  مسلمي األندلس :
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 تتتتتتإن االهللتعمد من تحييم  هب اهلل تعملى ييفب ل فهاد واألمح تعمسح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ومح العممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمهيخ المفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهب واالنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدلق ت نقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن الموستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت1/47ت انظتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته: اهللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتباهى )1)
 ت  267الى  3/262)
 ت  لقتتتتتتتتتتتتتتد نقفتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتن اليتتتتتتتتتتتتتتتب اآلتيتتتتتتتتتتتتتتح فتتتتتتتتتتتتتتي 3/346ت انظتتتتتتتتتتتتتته: الموستتتتتتتتتتتتتتومح العممتتتتتتتتتتتتتتح لتتتتتتتتتتتتتتتمهيخ المفتتتتتتتتتتتتتتهب واالنتتتتتتتتتتتتتتدلق )2)

 تحفيتتتتتتتتتتتتتتتتتل استتتتتتتتتتتتتتتتتهللمب ستتتتتتتتتتتتتتتتتقور االنتتتتتتتتتتتتتتتتتدلق، ستتتتتتتتتتتتتتتتتقور االنتتتتتتتتتتتتتتتتتدلق،د  نمصتتتتتتتتتتتتتتتتته العمتتتتتتتتتتتتتتتتته ، مصتتتتتتتتتتتتتتتتتهب بهنمرتتتتتتتتتتتتتتتتتح،             
 صتتتتتتتتتتتتتتتتته وال كيمح، تتتتتتتتتتتتتتتتتوقي اهللوففيتتتتتتتتتتتتتتتتتل ، الستتتتتتتتتتتتتتتتتنن االل يتتتتتتتتتتتتتتتتتح، د  مهللتتتتتتتتتتتتتتتتتداليهيم  تتتتتتتتتتتتتتتتتوقي اهللوففيتتتتتتتتتتتتتتتتتل، موامتتتتتتتتتتتتتتتتتل الن            
 كيدان ، التمهيخ االندلسي، د مهللدالهحمن الحيي وبيه م من اليتب              

ن آ تمه االهللتعتمد متن  تهب اهلل لتهللتدو مفتى الحيتمو فتي وي ت تم  -1 وضنيم  في الدنيم و اليم  ومباهللم  فتي اآلفتهو وا 
 سيح واعقتصمديح  الدينيح واعيتممميح والسيم

ن الرتن تظل تتهى وتتوالى مفى النمق حتى تمق يميو  ؤون حيمت م   -2  وا 
  (1)ففيحبه البين يفملرون من امهه ان تصيهلل م فتنح، او يصيهلل م مباب اليم قمل تعملى:  -3
 لقد يمن فتي مممهستح مفتود الروالتح لفحيتم الهللعيتد متن  تهب اهلل آ تمه مفتى األمتح فتيتد اعنستمن المتنفمق -4

فتتي حيتتمو المتتمدو واليم فيتتح مصتتمب هللتتملقفق والحيتتهو والفتتوح واليتتهللن يحستتب يتتل صتتيحح مفيتته يف تتى متتن 
با ت يو في معهيح من المعمهد ضتعح  النصمهى واليستريو ان يقح اممم م وقرح مك و موخ واستعال  وا 

فتلن  ومتن امتهض متن بيته قفهلله اممم األمدا  من ا ه المعمصي مفى قفهلله واصهلل  في ضند من العيش 
 ت  24)ره: له معي ح ضنيم  

امم اآل مه مفى األمح األندلسيح فقد اصيهللا هللملتهللفد وفقد االحسمق هللملباا ومتما ضتميه م الهوحتي فتال امته 
هللمعهوح تأمه هلله وال ن ي من منيه تن ى منه واصمهلل م مم اصمب هللنو إسهاليل مندمم تهيوا األمته هللتملمعهوح 

التبين يرتهوا متن هللنتي إستهاليل مفتى لستمن داود وميستى اهللتن متهيم، بلتد لعتن والن ي من المنيته: قتمل تعتملى: 
فتتلن ا  امتتح التعظتتم  (2)هللمتتم مصتتوا ويتتمنوا يعتتتدون، يتتمنوا اليتنتتم ون متتن منيتته فعفتتوه لهللتتلق متتم يتتمنوا يرعفتتون

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هب اهلل امها  ون يم  فلن م تسقر يمم سقر هللنو إسهاليل  قمل هسول اهلل صفى اهلل مفيه تتتتتتتتتتتتتتتت
  63ت سوهو النوه: اآليح 1)
  79-78ت سوهو المملدو: اآليما 2)

وسفم: )يال واهلل لتأمهون هللملمعهوح وتن ون من المنيه  م لتأفبن مفى يد الظتملم ولتأرهنته مفتى الحتق ارتها ، 
  (1)فوب هللعضيم هللهللعض،  م ليفعنيم يمم لعن متولتقصهنه مفى الحق قصها  او ليضههللن اهلل مفى ق

ان مفود األندلق تحققتا فتي م ستنح اهلل الممضتيح هللستهللب تفيته النرتوق متن الرممتح واالنقيتمد إلتى المفملرتح  -3
  (2)…بلد هللأن اهلل لم يد مفيها  نعمح انعم م مفى قوم حتى يفيهوا مم هللأنرس موالتمهد مفى احيمم اهلل: 
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تهضتخ تحتا الحيتمم التبين تهللممتدوا متن  تهب اهلل تتبل وت تمن حتتى تقتوم امتمم متن  يمم ان الميتمعتما التتي
 فملح امه اهلل وترفب العون من إفوان م في العقيدو عهيمب حيم اهلل في ميتمعمت م  

إن مفتتود األنتتدلق انعيتتق انحتتهاف م مفتتى  تتعب األنتتدلق يفتته وفتتهر ا تتل األنتتدلق فتتي األمتته هللتتملمعهوح 
يتق بلتد فتي حهيتح الرتوحتما اعستالميح التتي توقرتا ولتبلد حهمتا  تعوب ي يتهو متن والن ي متن المنيته وانع

ستتتعمدت م فتتتي التتتدنيم واآلفتتتهو هللستتتهللب تضتتتييو األممنتتتح والهستتتملح والتتتدموو إلتتتى  تتتبا التتتدين، لقتتتد قستتتا قفتتتوب مفتتتود 
اهلل هللتتبلد  الروالتتح وي يتته متتن اتهللتتمم م إال متتم هحتتم اهلل وتهيتتوا الحتتق وانقتتمدوا لفضتتالل واهللتفتتوا هللملنرتتمق وفضتتح م

وحهمتتوا التوفيتتق والهيتتوب لفصتتواب وفتتح ديتتن م وضتتعح إيمتتمن م، هللستتهللب هللرتته م لفحتتق وبمر تتم لحقتتوق النتتمق 
 واهللتعمد م من  هب اهلل  

لقتتد يمنتتا ممملتتد األنتتدلق مفيلتتح هللمالمتتتدا اا مفتتى األنرتتق واألمتتوال واألمتتهاض وتعرفتتا احيتتمم اهلل فيمتتم  -4
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللين م ون هللا حهوب وفتن وهللاليم تتتتتتتتتت

  4670ت اهللو داود ، يتمب المالحم هللمب األمه هللملمعهوح هقم 1)
  11ت سوهو الهمد ، اآليح 2)

  تولدا مفى ا ه م مداوو وهللفضم  لم تكول من م حتى هللعد كوال م  
يتتته وستتتفم ستت فا م متتتح النصتتتمهى فتتتي األنتتتدلق وهللستتهللب االهللتعتتتمد متتتن يتتتتمب اهلل وستتنح هستتتوله صتتتفى اهلل مف-5

تتفوا مفتتى ميمستتب يهلليتتهو وبتتمب نصتته اهلل متتن مفتتود الروالتتح وا تتل األنتتدلق  فأصتتهللحا  تتويت م تقتتوى وتحصر
وحهموا من التميين واصهللحوا في فوح وفكب من امدال م وهللعض المدن تهللتفى هللمليوب هللسهللب حصمه النصتمهى 

 من نسمل م  ل م ويم قتل النصمهى من المسفمين ويم سهللوا 
ان االهللتعتمد متن  تتهب اهلل فتي األنتدلق تهتتتب مفيته انتقتتمض األهض وضتيمب المفتد، وتستتفر اليرتمه وتتتوالي  -6

 المصملب  
ان من سنن اهلل تعملى المستفهيح من حقملق الدين والتتمهيخ إنته إبا ُمصتي اهلل تعتملى ممتن يعهفونته ستفر  -7

مستفمين فتي األنتدلق ومنتدمم تحتهد الرق تم  والعفمتم  مفي م من اليعهفونه ولتبلد ستفر اهلل النصتمهى مفتى ال
وهللعتتض المفتتود واستنصتتهوا افتتوان م فتتي التتدين فتتي كمتتن المتتهاهللرين والترتتوا حتتول دولتتح ال تتهيعح نصتته م اهلل 
مفتتى امتتدال م  تتم ففتتصر اهلل ا تتل األنتتدلق متتن مفتتود الروالتتح الظتتملمين واهللتتدل م هللتتأمها  متتمدلين منقتتتمدين 

 ل هيعح هب العملمين  
 لبنوب التي ي فد اهلل هلل م القهون ويعبب هلل م األمم قسممن:إن ا -8
   معمندو الهسل واليره هللمم يم وا هلله 
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  يره النعم هللملهللره واأل ه وبمر الحق واحتقمه النمق وظفم الضعرم  ومحهللتمو األقويتم  واالستهاح فتي الرستق
ممل م فتي بيته مميهضتيه متن نرتو النتمق والريوه، والفهوه هللملفنى وال هوو، ف با يفه من اليره هللنعمتح اهلل واستتع

 والعدل العمم، والنوب ال مني من البنوب  و الب  ممهسه مفود األندلق وامهال م واتقنوه اتقمنم  مييهللم  
 يقول ال ممه الهللسري األندلسي :

  با يكا  مفملح م في اهللى 
 تقوى اعله ودان هللملعصيمن                  

 مه:وقمل المهاهللر يمتب اهللن األح
 سوردا وي د هللملمعمصي فملتمق 

د                              وي م  لفقيم اهلل بيه مسور
 من با يتوب لههلله من بنهلله 
 (1)او يقتد  هللنهلليه او ي تد                         

 ويمن من إيمهللح المتويل هللن األفرق ألوفونق مفد النصمهى: 
م فهللملتتبنوب المهيوهللتتح، ولتتو اترقتتا يفمتنتتم متتو ستتملهنم متتن األمتتالد "امتتم تعييتتهد لفمستتفمين فيمتتم و تتن متتن احتتوال 

  (2)مفما ا  مصمب ابقنمد"
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  61ت انظه: سقور االندلق ص1)
 مو تتتتتتتتتتتتتتيح فتتتتتتتتتتتتتتي بيتتتتتتتتتتتتتته االفهللتتتتتتتتتتتتتتمه نقتتتتتتتتتتتتتتال  متتتتتتتتتتتتتن الحفتتتتتتتتتتتتتتل ال 337ت التتتتتتتتتتتتتتمهيخ االندلستتتتتتتتتتتتتتي ، د  مهللتتتتتتتتتتتتتتدالهحمن الحيتتتتتتتتتتتتتتي ، ص2)

  91-90يبلد الروالح ، محمد مهللداهلل بسمن ، ص 23-20المهي يح ص     
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 المبحث الثاني 

 أوالً: دولة بني مرين في المغرب األقصى 

 
 

م و م يترهمون متن قهللملتل )كنمتتحت ، 1269 ت/668استرمما قهلليفح هللني مهين ان تسقر دولح الموحدين ممم 
تتهاو وت وهللنتتي ) فا يرتتهنت ، ويمنتتا مضتتمههلل م فتتي الصتتحها  اليهللتتهى وتعتهللتته متتن القهللملتتل الهللدويتتح المتنقفتتح وقتتد م تتل )م 

تتتكمم  تتبه القهلليفتتح كممتتم  ا تتت هوا هللملصتتالذ والتقتتى وهللستتالمح العقيتتدو واالهللتعتتمد متتن األفيتتمه التومتهيتتح المنحهفتتح 
 ومن ا  ه كمممل م قهللل الوصول إلى الدولح 

  
 عبدالحق بن محيو المريني -أوالً 
ن مهللدالحق اول من تكمم قهللملل هللني مهين ضد الدولح الموحديح، واول من هستم الفرتور العهيضتح لدولتح يم

هللنتتي متتهين، ويتتمن قتتد ا تتت ه هللتتملوهب والتقتتى، وهللستتالمح العقيتتدو واالهللتعتتمد متتن الهللتتدب، واألفيتتمه الفهيهللتتح،  والتتتكم 
هللعتتده اهللنتتمؤه األههللعتتح: اهللتتو ستتعيد  تتت، فففرتته 614وقتتد متتما مهللتتدالحق متتمم ستتنح  (1)هللملمتتب ب المتتمليي فتتي ستتيهته

 تتتت، ويعقتتوب اهللتتن مهللتتدالحق، و تتو التتب  656 تتتت، واهللتتو هلليتته مهللتتدالحق، متتما ستتنح )642م متتمن، متتما ستتنح )
مت وقتتتد تيفمتتتا متتتن ستتتيهته 1269 تتتت )668استتتترمب ان يقضتتتي مفتتتى الموحتتتدين وصتتتمه اميتتته المفتتتهب ستتتنح 

  (2)الي مديح في األندلق
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 3/55ت انظه: الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )1)
 ت 2/200ت انظه: قمدو فت  هللالد المفهب )2)

 المنهج الذي  امت عليه الدولة:  -ثانياً 
د متتتن التستتتريو ا  حهيتتح فتتتي المفتتهب ان تصتتل إلتتتى القوامتتد ال تتعهلليح هللتتتدون هفتتو  تتعمهاا اعستتتالم ولتتبل

الرهلليعي ان تستند دولح هللني مهين إلى يون م حممو اعسالم والمسفمين وقتد ا هللتتا األحتدا  صتدق  تبه التدموو 
في وقوف م مو مسفمي األندلق ضد الفره النصهاني مفى دولح اعسالم  نتمد إال ان صتدام م متو الموحتدين 

باا داللح سيمسيح اي ه من م دينيح وهللأن م  ان حهيح المهينيين (1)وانتصمهات م المتتمليح اقنعا هللعض المؤهفين
لم يين ل م مب ب ديني يدمون له يملمهاهللرين والموحدين ويمنتا  تعمهات م المهفومتح فتي حتهيت م اعنرصتمليح، 
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العمل مفى استتهللمب األمن والعمل لصمل  الهميح، ومن  نم يستهللوا محهللتح النتمق إال إن إقتدام كممتم  هللنتي متهين 
ل مفى قنممت م الهاسفح هللأن الموحدين ليسوا مؤ فين لقيمدو المفهب، سوا  متن المنظتوه مفى قتمل الموحدين يد
 ال همي او السيمسي  

واتفتتب كممتتم  هللنتتي متتهين استتفوهللم  مستتيهيم  وسيمستتيم  لفوصتتول إلتتى الحيتتم واستتقمر الموحتتدين، حيتت  فمضتتوا 
مفتتتتى تفتتتتد الميمستتتتب  معتتتتمهد ضتتتتمهيح متتتتو الموحتتتتدين وحققتتتتوا انتصتتتتمهاا يهلليتتتتهو مفتتتتي م، ومتتتتن ايتتتتل الحرتتتتمظ

واالنتصتتمهاا استتتعمفوا استتفوهللم  سيمستتيم  هللمهمتتم ، تم تتل فتتي االمتتتهاح هللملفالفتتح الحرصتتيح فتتي تتتونق ورفتتب العتتون 
من م وهللبلد حققوا ميمسب متعددو، من م وقح فره هللنتي كيتمن القتمدم متن اليكالته نحتو م، وتضتعيح التحتملح 

وقتمم هللنتو حرتص هللمستممدو هللنتي متهين وتتدميه  (2)نتكابهللين هللني كيمن ودولح الموحدين هلللدفتمل رتهح قتو  فتي ال
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت من ام مل مهللدالرتمذ الفنيمي ، والديتوه احمد مفتمه العهللمد  1)
 ت 3/207ت انظه: موسومح المفهب العههللي )2)

م  ومتن بلتد 1243 تت /640فتى تفمستمن ممصتمح هللنتي كيتمن متمم تحملح هللني كيمن مو الموحتدين واالستتيال  م
  (1)الموقح والتمهيخ هللدا هللنو مهين يحمفظون مفى مظ ه التهللعيح لهللني حرص

ومنتتتتدمم وصتتتتل الستتتتفرمن اهللتتتتو يوستتتتح يعقتتتتوب المنصتتتتوه لفحيتتتتم استتتتتقل هللمعمتتتتمهو والستتتتفرنح وانرصتتتتل متتتتن 
 الحرصيين   

ح وقويح من ايتل ت هلليتا الهللنتم  اليديتد وفتهض ستيرهت م وقمم اهللو يوسح هللمستيممل هللنم  الدولح هللي ود ضفم
وقوت م مفتى يمفتح األقتمليم واستترمب فتي فتتهو قصتيهو ان يحقتق نيمحتما واستعح ، فمستترمب ان يضتهللر األمتن ، 
ويهمى مصمل  العهللمد ، وممل مفتى توحيتد المفتهب األقصتى وضتم يمفتح المتدن التتي يمنتا منرصتفح متن دولتح 

 الموحدين  
مميتتتتح ضتتتتد الفرتتتته الكيتتتتمني القتتتتمدم متتتتن ال تتتتهق ، واستتتتترمب ان يتتتتنظم القهللملتتتتل العههلليتتتتح ووضتتتتو فرورتتتتم دف

ويستتتفدم م فتتتي محمههللتتح األقتتتمليم المنرصتتفح متتتن الدولتتح واستتتترمب ان يضتتم ستتتهللتح ورنيتتح تحتتتا حيمتته وهللتتتبلد 
م ، وهللتتبلد اصتتهللحا يتتل 1274 تتت/673ضتتمن مرتتتمذ العهللتتوه ل نتتدلق وضتتم اقفتتيم سفيممستتح لفدولتتح فتتي صتتره 

فهب األقصى تحتا نرتوب الدولتح المهينيتح ، واصتهللحا فتمق ممصتمح لفدولتح المهينيتح اليديتدو   وفتي اهاضي الم
م امتته الستتفرمن المهينتتي هللهللنتتم  ممصتتمح يديتتدو وستتميا الهلليضتتم  واصتتهللحا فتتمق القديمتتح 1275 تتت / 674متتمم 

    (2)مهيكا  لفتيمهو والعفم
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 3/207ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)
 ت 3/219،220،221ت انظه: المصده السمهللق )2)

 حركة التوحيد للشما  األفريقي : -ثالثًا 
حمولا دولح هللني مهين ان توحد ال ممل األفهيقي تحا نروب م ودففتا فتي معتمهد منيرتح متو هللنتي مهللتدالواد 

 واألدنى   والحرصيين في المفهب األوسر 
 واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترمب المهينيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته اهللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن المهينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 

ت ان يوحتتتدوا ال تتتممل األفهيقتتتي      -752/1351مت وولتتتده اهللتتتي منتتتمن فتتتمهق )1351 تتتت/731/1331-752)
هللتتملقوو ومتتمدا وحتتدو ال تتممل األفهيقتتي لمتتدو قصتتيهو واكال الستتفرمن اهللتتو الحستتن هللنتتي كيتتمن متتن تفمستتمن فتتي ستتنح 

ي م وفتتهض ل تتم العرتتم  وتوقتتح متتن التوستتو الن تتفمله هللملي تتمد فتتي األنتتدلق ومتتمد م  تتم احستتن إلتت737/1337
حهيتتتتتح التوستتتتتو فتتتتتي ال تتتتتممل األفهيقتتتتتي هللعتتتتتد  كيمتتتتتته امتتتتتمم النصتتتتتمهى فتتتتتي األنتتتتتدلق ودفتتتتتل تتتتتتونق فتتتتتي متتتتتمم 

لى هندو من مدوو االندلق   1347 ت/748  م ، لتمتد ممفيته من مسهاته في ليهلليم إلى السوق األقصى وا 
الحستن الحرصتيين والقهللملتل العههلليتح هللملمتمل واعحستمن إلي تم ، فريتهوا  توهات م ضتده واستترمموا  لم يتألح اهللو

 ان ي كموه مفى مقههللح من القيهوان   
وفتتي  تتتبه األ نتتم  فتتته  مفيتتته ولتتده اهللتتتو منتتتمن ورفتتب الكمممتتتح لنرستته واضتتتره اهللتتتو الحستتن ان يتففتتتى متتتن 

 ،  م مما هللعد   وه    752/1351السفرح في سنح 
م وتتمهللو 1352 تت/753اهللو منتمن حهيتح التوحيتد ألقرتمه ال تممل األفهيقتي واكال دولتح هللنتي كيتمن ستنح واصل 

م اال ان انريتتتمه ال تتتوهاا مفتتتى مستتتتوى المفتتتهب يفتتته 1357 تتتت/758ستتتيهه إلتتتى افهيقيتتتح ودفتتتل تتتتونق فتتتي ستتتنح 
العتتمم فصوصتتم فتتي فتتمق ورمتتو هللعتتض اقههللملتته فتتي الستتفرح يعفتته ، يعتتود إلتتى ممصتتمته ، فوفتتمه األيتتل فتتي 

  (1)التملي
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  141ت انظه: المُفهب في تمهيخ االندلق والمفهب ، د مهللمدو يحيفح ص1)
وهللوفتتمو اهللتتي منتتمن انت تتا المحمولتتا المهينيتتح متتن ايتتل توحيتتد ال تتممل االفهيقتتي وتقفتتص النرتتوب المهينتتي فتتي 

ألوستتر واألدنتتى  تتم كال النرتتوب المهينتتي متتن ي تتح ال تتهق ففتتم يحتتمول الستتالرين التتبين متتن هللعتتده ان المفتتههلليين ا
 يقوموا هللأيح بكوو في األقمليم   

وهللتتدا التتتد وه فتتي الدولتتح المهينيتتح هللعتتد وفتتمو هللتتي منتتمن هللستتهللب تستتفم امه تتم ستتالرين ضتتعمح فرقتتدوا المفتتههللين 
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م ، فيتتمن  تتبا هللدايتتح الن يتتمه 1415 تتت/818ينتتح ستتهللتح ستتنح األدنتتى واألوستتر ، يمتتم استتتولى الهللهتفتتمليون مفتتى مد
م 1464 تت/869دولح هللني مهين،  م استولى الهللهتفمليون مفى يك  يهلليه من سمحل المفهب واحتفوا رنيتح ستنح 

   (1)واقتصها الدولح المهينيح مفى فمق
ل ال  تتم ل تتم إال واضتترههللا احتتوال الدولتتح هللتعتتدد ال تتوهاا وتتتد وها األمتتوه هللرتتمق وتستتفر مفتتى األمتتوه هيتتم

 مصتتتتتملح م ال فصتتتتتيح وفتتتتتي م تتتتتد آفتتتتته ستتتتتالرين هللتتتتتن متتتتتهين مهللتتتتتدالحق هللتتتتتن اهللتتتتتي ستتتتتعيد هللتتتتتن اهللتتتتتي العهللتتتتتمق 
مت قهب الي ود من مقمليد الحيم وتستفروا مفتى هقتمب األ تملي ، فتمنريها ال توهو 1465-1320 ت/823-869)

داهلل محمتتد هللتتن مفتتي التتتي ممتتا احيتتم  فتتمق يف تتم واضتترهوا إلتتى مهللميعتتح ستتفرمن يديتتد  تتو ال تتهيح اهللتتي مهللتت
   (2)مت وهللبلد انت ا دولح هللني مهين1465 ت / 869االدهيسي نقيب اال هاح هللرمق في همضمن )

 
 رابعًا: أسباب سقوط دولة بني مرين:

 تتتتتتتتتتتدسملق مفود االسهللمن ضد م ، وتحملح كممم  بهنمرح مع م ضد دولح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -1
  142ت تمهيخ المفهب واالندلق من القهن السمدق الى القهن العم ه ص1)
 ت 3/336،337ت انظه: موسومح المفهب العههللي )2)

هللنتتتي متتتهين ستتتم م فتتتي اضتتتعمف م وتقتتتويض دولتتتت م، ودفتتتول حيتتتمم بهنمرتتتح فتتتي تحملرتتتما متتتو هللنتتتي مهللتتتدالواد 
   والحرصيين ضد هللني مهين ضيق الفنمق مفى دولح هللني مهين

دفتتول هللنتتي متتهين فتتي صتتهاب منيتتح متتو دويتتالا ، المفتتهب األوستتر واألدنتتى ، يفر تتم االمتتوال والهيتتمل  -2
والعتمد واألوقما ، ويمن قتمل هللني العقيتدو الواحتدو والتدين الواحتد ممتم ستم م فتي اضتعمح ال تممل األفهيقتي يفته 

 والتعييل هللسقور دولح هللني مهين   
م د الدولح ممم سم م في اضتعمف م وتستفر التوكها  وكممتم  العتهب ضعح االمها  والسالرين في آفه  -3

فتي  تؤون م، وتنمكمتا اال توا  والمصتمل ، فتولتدا انريتمهاا داففيتح ونتكاب هللتين االهللنتم  واآلهللتم  واألممتمم ميتتل 
 هللسقور الدولح   

التتي  تيفا  المفمره الفمهييح والميميد العملميح من قهللتل النصتمهى والتبين  تنو حههللتم مفتى  تبه الدولتح -4
 تتت / 818فرتتها  مفتتى حهيتتح االستتتهداد فتتي االنتتدلق ، ولتتبلد  تتميم الهللهتفتتمليون هللنتتي متتهين واحتفتتوا ستتهللتح متتمم 

    (1)م ، فيمن بلد االحتالل هللدايح االن يمه1415
تولي الي ود منمصب في دولح هللني مهين وممهق الي ود الظفم واليوه مفى ا ملي المفهب ، فيمن بلتد  -5

 ال عب هلل وهو ضد دلح هللني مهين واكالت م من الويود    سهللب في قيمم
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 ايل اهلل في  به الدولح ، ألن الدول ل م آيمل ال تتعدا م       -6
 وبيه بلد من األسهللمب 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 تتتتتتتتتتتتتتتتى ن ميتتتتتتتتتتتتتتتح القتتتتتتتتتتتتتتتهن العم تتتتتتتتتتتتتتته الميمومتتتتتتتتتتتتتتتح ت تتتتتتتتتتتتتتتتمهيخ المفتتتتتتتتتتتتتتتهب واالنتتتتتتتتتتتتتتتدلق فتتتتتتتتتتتتتتتي القتتتتتتتتتتتتتتتهن الستتتتتتتتتتتتتتتمدق ال يتتتتتتتتتتتتتتته  ح1)

  142من الهللمح ين ص     
 خامسًا: الدولة الوطاسية :

تهيو الدولح الورمستيح فتي نستهللت م إلتى هللنتي ورتمق و تم فتهب متن هللنتي متهين ويتمنوا اصتحمب نرتوب وستفرمن 
ح ونيتل هلل تم و ويح فتي الدولتح المهينيتح وانتكل هلل تم الستفرمن مهللتدالحق آفته ستفرمن الدولتح المهينيتح نيهللتح مظيمت

 ا د تنييل واسترمب محمد ال يخ ان يرفا من تفد التصريح اليسديح التي نكلا هللقومه   
 تت ، استترمب محمتد ال تيخ ان 868وهللعد ان تولى حيم المفهب ال هيح محمد هللن مفي األدهيسي فتي متمم 

م 1472ت /  ت877يي ك يي م لنكب السفرح والحيم متن االدهيستي ودفتل فتي حتهوب رمحنتح واحتتل فتمق متمم 
ويفره بلد ضيمب مدينح اصيال من يده حي  استفل الهللهتفمليون الحهب األ فيتح القملمتح فتي المفتهب وانصتهاح 

التح مقمتتلت فتي كمتن مفتد الهللهتفتمل الرتونق  30سترينح محمفتح هللتت ) 477اميه اصيال لمحمصهو فمق ، فأهسفوا 
ح مع تتم وتهتتتب متتن تفتتد المرموضتتما الفتتممق ووقعتتا استتهو ال تتيخ الورمستتي فتتي األستته ، فمضتتره لفمرموضتت

تنمكل الورسيون من اهاضي من المفهب واحتل الهللهتفتمليون مدينتح العتهالش إلتى يمنتب اصتيال ، وارفتق ستهاذ 
   (1)اهللن السفرمن محمد ال يخ وكويمته

ويمنتا الرتتتن فتي المفتتهب مفتى ا تتد م منتدمم تتتولى الحيتم محمتتد ال تيخ واستتترمب الهللهتفتمليون النصتتمهى ان 
وا ليستتتيال  مفتتى متتوانئ المفتتهب م تتل ستتهللتح ورنيتتح واصتتيال ، وتوبفتتا ستتهايم م وهللعتتو  م فتتي األرتتهاح يتوستتع

مت وقتتدم ا تتملي األنتتدلق فتتي  يتتهاا 1492الميتتموهو التتتي احتفو تتم ويتتمن ستتقور بهنمرتتح فتتي فتتتهو الورمستتيين )
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمظيمح نحوالمفهب ، واستمه النروب األسهللمني والهللهتفملي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 24، 3/23ت انظه: موسومح المفهب )1)
في التوسو وهللنم  الحصتون والقتالب والمهايتك والنقتمر االستتهاتيييح التتي امتتدا مفتى ستواحل المحتير األرفستي 

الهللحهيتتتح الهللهتفمليتتتح والهللحتته المتوستتتر ويمنتتتا  تتبه المتتتوانئ والحصتتتون تتفتتب يمهايتتتك لتمتتتوين الستترن واالستتتمريل 
واالسهللمنيح في رهيق م إلى ال ند وال هق األقصى ، يمم يمنا  به المهايك نقمرم لفتوسو إلى المنتمرق الداففيتح 
هللتتتهللالد المفتتتهب ، وامتتتتد نرتتتوب  تتتبه المهايتتتك إلتتتى كممتتتم  هللعتتتض القهللملتتتل واأل تتتملي التتتبين تعتتتممفوا مع تتتم وويتتتدوا 

 مصملح م الباتيح في الفضوب ل م  
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 مهاا مديدو في المفهب األقصى حمفا مفى يم ف م مقمومح النروب األينهللي في الهللالد   وقمما ام
وظ تها قيتتمدو الستعديين يقتتوو حيويتتح ، لين تم هفعتتا لتتوا  الي تمد ، ودمتتا إلتتى الوحتدو المفههلليتتح ، وتتتدهيا 

يتتح ضتتد فتتي تحقيتتق ا تتداف م واستتترمما ان تيستتب ودر الرتتهق الصتتوفيح وكممتتم  القهللملتتل ، وتفتتوض حههللتتم ي مد
هوا األهاضتي المحتفتح وهللتهك التكميم محمتد ال تيخ الستعد  ال م تمي القه تي  النصمهى األستهللمن والهللهتفتمليين وحتهر

  ت  956في تفد المعمهد واسترمب ان يسقر دولح الورمسيين ممم 
اال ان اهللم حسون الورمسي الب  فهر من السعديين استرمب ان يتحتملح متو الع متمنيين وي تكم الستعديين فتي 

   (1) ت 961 ت واممد كميم السعديين اليهو من يديد واسقر الدولح الورمسيح في نرق العمم 961فمق ممم 
 

 سادسًا: أسباب سقوط الدولة الوطاسية :
 تتتتتتتتتتدفول م في معم داا مو النصمهى المحتفين من األسهللمن والهللهتفمليين تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت-1
 ت 3/53ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)

 من ايل مصملح م وسفرت م ونروب م  
 ميك م من الوقوح هلليمنب المسفمين األندلق والدفمب من م وحمميت م    -2
ظ تتوه الحهيتتح الي مديتتح التتتي يعفتتا ا تتداح ال تتعب المفههللتتي فتتي اولويمت تتم   وقتتد تتتكمم تفتتد الحهيتتح  -3

 السعديون   
 ضعح االقتصمد  الب  اصب الدولح هللسهللب استيال  النصمهى مفى الحهيح التيمهيح في الموانئ   ال -4
 التريد السيمسي هللسهللب الحهوب الداففيح الرمحنح ، هللين المفمههللح    -5
 

 سابعًا: السعديون :
هلل يهيتو اصتل الستعديين متن اليكيتهو العههلليتح ويهيعتون فتتي نستهلل م إلتى اعمتمم مفتي هللتن اهللتي رملتب هضتتي ا

ويتتهى األستتتمب محمتتود  تتيا فرتتمب ان الدولتتح الستتعديح  تتي الدولتتح العفويتتح ال منيتتح فتتي المفتتهب هللقرتتو  (1)منتته
  و ي لم تعتمد في قيمم تم إلتى )م دويتحت يمبهللتح ، او (2)النظه ممم اهيح هلل م ُفُصوُم م من الرعن في نسهلل م

 مصهلليح قويح   
فيل ان م لتم تيتن ل تم فتي القتديم ولتم تظ ته فتي ستيالت م وامم تسميت م هللملسعديين ، يهى األستمب  وقي اهللوف

وهستتملف م ، هللتتل لتتم ييتتته  احتتد مفتتى متتواي ت م هلل تتبه التستتميح ، الن تتم انمتتم يصتتر م هلل تتم متتن يقتتدذ فتتي نستتهلل م ، 
 (3)ويرعتتتن فتتتي  تتتهف م ، ويتتتكمم ان تتتم متتتن هللنتتتي ستتتعد هللتتتن هلليتتته هللتتتن  تتتواكن التتتبين متتتن م حفيمتتتح الستتتعديح ظلتتته
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  31ت انظه: واد  المفمكن ل وفي اهللي ففيل ص1)
 ت 2/202ت قمدو فت  هللالد المفهب )2)
 ت ضله : المهضعح والعمررح مفى بيه ولد م 3)

 هسول اهلل صفى اهلل مفيه وسفم   
 تتم استتتدل هللقتتول اهللتتي العهللتتمق  (1)هلل تتموي يتته متتن العممتتح يعتقتتدون ان تتم إنمتتم ستتموا هللتتبلد ان النتتمق ستتعدوا 

نمتتم نصتتر م نحتتن هللتتبلد الن تتم ا تتت هوا متتن الفمصتتح والعممتتح ، فصتتمه يتتملعفم الصتتهح  النمصتته  الستتالو : "وا 
  امتتم صتتمحب موستتومح المفتتهب العههللتتي (2)المهتيتتل ، متتو انتته ال محتتبوه هللعتتد تحقيتتق النستتب و هللتتوا ال تتهح "

القتتملم الستتعد  مؤستتق االستتهو الستتعديح وهافتتو لتتوا  الي تتمد التتديتوه مهللتتدالرتمذ الفنيمتتي فقتتد بيتته نستتب محمتتد 
االسالمي فقمل:  و محمد هللن مهللدالهحمن هللن مفتي هللتن مففتوح هللتن كيتدان هللتن احمتد هللتن محمتد هللتن اهللتي القمستم 
هللتتن محمتتد هللتتن الحستتن هللتتن مهللتتداهلل هللتتن اهللتتي مهفتتح هللتتن الحستتن هللتتن اهللتتي هلليتته هللتتن مفتتي هللتتن حستتن هللتتن احمتتد هللتتن 

ق الكييح هللن مهللداهلل اليممتل هللتن حستن الم نتى هللتن الحستن الستهللر هللتن مفتي هللتن اسممميل هللن قمسم هللن محمد النر
   (3)اهللي رملب هضي اهلل من م

يمنا هللوام  اعلترمح حول الكمممح السعديح تتم ل في حب المفمههللح لفي مد ودحته المعتتدين ولتبلد هللح تا 
ستهللمن والهللهتفتمل ، فمه تدوا قهللملل المفمههللح من  فص يقود م في حهيح الي مد ضتد المحتفتين النصتمهى متن اال

إلى ال تهيح اهللتي مهللتداهلل محمتد القتملم هللتأمه اهلل ويتمن مقيمتم فتي دهمتح فأهستفوا إليته فيتم  إلتي م، وايتمتو فق تم  
المصتتممدو و تتيوخ القهللملتتل وهللتتميعوه ، فيتتمن  تتو واضتتو النتتواو األولتتى لفدولتتح الستتعديح ، و تتهب فتتي حهيتتح الي تتمد 

انتصتتتمهاا هالعتتتح مفتتتى النصتتتمهى ، وكحتتتكذ اقتتتدام الفتتتكاو النصتتتمهى متتتن ووفقتتته اهلل فتتتي معتتتمهد ضتتتمهيح وحقتتتق 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  32ت انظه: واد  الميمكن ل وقي اهللي ففيل ص1)
 ت 5/6نقال  من االستقصم  ) 32ت المصده السمهللق ص2)
 ت 3/114،115ت انظه: موسومح المفهب العههللي )3)

اهاضتتي المفتتهب ، واصتتمب  يهللتتت م ، فتتتيمن المستتفمون هللقيمدتتته، وترتتم لوا هللمنتصتتمهاته الهالعتتح ، وظتتل فتتي ي تتمده 
 ت ، وففح ولدين ، ويمن اهللو العهللمق احمد األمها  ايهلله م ، فهللميعه النمق 923المهللمهد إلى ان توفمه اهلل سنح 

 تت دفل متهايش ويعف تم ممصتمح الستعديين   930سنح )هللعد والده ، وحمهب الهللهتفمليين وانتصه مفي م ، وفي 
 تتتت اترتتق متتو الوررمستتيين مفتتى اقتستتمم المفتتهب مفتتى ان ييتتون نصتتيب اال تتهاح الستتعديين متتن 940وفتتي ستتنح )

 إلى )السوقت ، ولفوررمسيين من )ت مدلحت إلى المفهب األوسر    (1))ت مدلهت
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ن افيه والقى القهللض مفيته واستترمب ان يقتهللض مفتى وانتكب اهللو مهللداهلل محمد ال يخ األخ االصفه المفد م
 تتتت وتتتولى كمتتمم 964 تتتت ودفتتل مدينتتح فتتمق فصتترم لتته مفتتد المفتتهب ، ولينتته قتتتل ستتنح )961الورمستتيين ستتنح )

فقتمم مفتى العتهش  (2) تتت981األموه من هللعده اهللنه مهللداهلل الفملتب ، فحتمهب األتتهاد والهللهتفتمليين وتتوفي ستنح )
ل ويتتمن فظتتم بفيظتتم مستتتهللدا ظملمتتم ، قتتتل ا نتتين متتن افوتتته منتتد وصتتوله إلتتى الحيتتم ، هللعتتده ولتتده محمتتد المتويتت

وصتتره الستتالو  هللقولتته: )ويتتمن الستتفرمن المتتبيوه فقي تتم اديهللتتم م تتمهيم  (3)وامتته هللستتين آفتته ، فيه تتته الهميتتح
فتي التدمم  ،  مييدا قو  العمهضح في النظم والن ه ، ويمن مو بلد متيهللِّه تيقم م بيته مهللتمل هللأحتد ، وال متوقتح

 مسوفم مفى الهميح ، ومن  عهه قوله : 
 فُقما هللنم نصرهلل  ص هللم  صمفيح  

ِ  م مسيٌد في وي ه ُنق رُ      في ويا
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 2/204ت انظه: قمدو فت  هللالد المفهب )1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)
  23واد  المفمكن ص ت انظه:3)

 وان ض إلي م مفى هبِم الِعدا قفقم  
هللم بفر      فلن تأفيه اوقما الصِّ

 ومن  عهه ايضم :
 سمهوا فسمه ُفواد  إ ه ظعن ُم 

ياهانم                         سم ح  فقروني ن حيل  اليا  وف 
 ال افتقه   فاُه ال قهى من هلل عاِد هلل ياِنِ مُ 

 (1)وال سقى  مرٌل وهدا  وهيحمنم                          
إال إن  با المتعيهح السقرمد لفدمم  لم ي نأ هللمفيه حي  استترمب ممته اهللتو متهوان مهللتدالمفد، واهللتو العهللتمق 
احمد ان يتحملروا مو األتتهاد فتي اليكالته، وستمفه اهللتو متهوان مهللتدالمفد إلتى ممصتمح الفالفتح الع ممنيتح ورفتب 

ونتتته إال ان الستتفرمن الع متتمني ان تتفل هللتففتتيص تتتونق متتن يتتد االستتهللمن، في تتك متتن الستتفرمن ستتفيم نيدتتته ومع
ه تونق من اعحتالل النصهاني اعسهللمني ويمن اهللو مهوان  قواا م ممنيح هللقيمدو سنمن هللم م واسترمما ان تحهر

ل متن اهللفتغ هلل تمهو الرتت  إلتى الستفرم ن، فيتمكاه مهللدالمفد في تفتد الحمفتح واهللفتى في تم هللتال  حستنم ،  تم يتمن  تو اور
  (2)مفى بلد هللأن امه صمحب اليكاله هللمده هللملينود والعتمد حتى يهيو إليه حقه المفصوب في الحيم

ومتتم ان وصتتل يتتيش مهللتتدالمفد المتتدموم متتن قهللتتل الفالفتتح الع ممنيتتح فتتمق حتتتى فتته  إليتته اهللتتن افيتته محمتتد 
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إليتتته يميعتتتم  وهللتتتميو ا تتتل المفتتتهب  المتويتتتل مفتتتى اهلل واستتتترمب مهللتتتدالمفد ان يستتتتميل القتتتوراد والتتتوكها  فمنقتتتمدوا
 ت 983مهللدالمفد هللن محمد ال يخ سنح )

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  34ت نقال  من واد  المفمكن ص5/58ت االستقصم  )1)
 ت 2/204ت انظه: قمدو فت  هللالد المفهب )2)

 له :ثامنًا : من إصالحات عبدالملك وأعما
 امه هللتيديد السرن، وهللصنو المهايب اليديدو، فمنتع ا هللبلد الصنممح مممرح   -1
ا تم هللملتيمهو الهللحهيح، ويمن ل موال التتي بنم تم متن الحتهوب الدالمتح مفتى ستواحل المفتهب ستهللب فتي  -2

 انتعمش ونمو الميكان اعقتصمد  لفدولح 
 لع ممنيح وت هلله هلل م في التسفي  والهتب اسقق يي م  نظمميرم  متروها  واسترمد من فهللهو الينديح ا -3
فتوو مففصتين لفمستفمين  -4 استرمب ان يهللني مالقما متينح مو الع ممنيين ويعل متن م حفرتم  واصتدقم  وا 

 في المفهب  
فتتهض احتهامتته مفتتى ا تتل مصتتهه، حتتتى األوههلليتتين، احتهمتتوه وايف تتوه  قتتمل ال تتممه الرهنستتي ايهللهيهللتتم دو  -5

و: "يتتتمن مهللتتدالمفد يميتتتل الويتته، هللتتتل ايمتتل قومتتته، ويتتمن فيتتتهه نيِّتتتها  هللينتتي المعمصتتته ألحتتدا   تتتبه الرتتته 
وستتيح، ويتتمن  تتممها  مييتتدا  فتتي الففتتح  هللرهلليعتتته، ويتتمن يحستتن الف فتتما اعستتهللمنيح واعيرمليتتح واألهمينيتتح واله 
ح العههلليتتح، وهللمفتصتتمه، فتتلنق معمهفتته لتتو يمنتتا منتتد اميتته متتن امهالنتتم لقفنتتم إن  تتبا اي تته ممتتم يفتتكم هللملنِّستتهلل

  (1)لنهلليل، فأحهى لمفد"
ا تم هللتقويح مؤسسما الدولتح ودواوين تم واي كت تم، واستترمب ان ي تيل ي تمكا   توهيم  لفدولتح اصتهلل  مفتى  -6

تتح، ومفتتى ارتتالب ودهايتتح هللملسِّيمستتح الدقوليتتح، وفمصتتح  معهفتتح هللتتأموه الدولتتح الداففيتتح، واحتتوال الستتيرمن مممر
ن افتوه اهللتو العهللتمق احمتد المنصتوه هللتمهلل المفقتب فتي يتتب الدول التي ل م مالقح هللملسيمسح المفههلليتح ويتم

  (2)التمهيخ هللملب هللي سممده اعيمن في يل  ؤون الدولح
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  37ت انظه: واد  المفمكن ص1)
  39،40ت المصده السمهللق ص2)

 تاسعًا: معركة وادي المخازن :
ن متتن األممتتمل العظيمتتح التتتي قممتتا هلل تتم الدولتتح الستتعديح فتتي كمتتن الستتفرمن مهللتتدالمفد انتصتتمها م الهالتتو إ

والعظيم مفى نصمهى الهللهتفمل في معهيح المفود ال ال ح، والتي تسمى فتي يتتب التتمهيخ معهيتح القصته اليهلليته 
 م 1578ابسرقت آب ) 4 ت الموافق: 986يممد  ال منيح  30او معهيح واد  المفمكن هللتمهيخ: 
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 ولقد يمن لتفد المعهيح اسهللمب من ا م م:
اهاد الهللهتفمليون ان يمحوا من انرس م العمه والفك  الب  لحق م هللسهللب ضههللما المفمههللح الموفقتح والتتي  -1

 مت 1557-1521يعفت م ينسحهللون من اسرى واكموه واصيال وبيه م في كمن يوحنم ال مل  آب )
يمن اهللن يوحنتم ان يفتوض حههللتم  مقدستح ضتد المستفمين حتتى يعفتو  تأنه اهاد مفد الهللهتفمل اليديد سهللست -2

هللين مفود اوههللم، وكاد بهوهه هللعد ممحققته الهللهتفتمليون متن ايت تمفما يفهافيتح يديتدو اهاد ان يستتريد من تم 
متتن ايتتل ترويتتق العتتتملم اعستتالمي يدفعتته فتتي بلتتتد حقتتده مفتتى اعستتالم وا فتتته ممومتتم ، ومفتتى المفتتتهب 

بلتد المفتتد الهللهتفتملي هللتتين الحقتد الصتفيهللي والعقفيتتح اعستتعممهيح التتتي تتهى ان يتتد م  فصوصتم ، لقتد يمتتو
مرفقتتح، فتتي يتتل اهض مستتفمح تعيتتك متتن حمميتتح نرستت م متتن ا  فرتته فتتمهيي متتن ي تتح افتتهى، فرتتر 

   (1)لفكو واحتالل المفهب
يتل إستتهداد و يو مفتد الهللهتفتمل ميتئ المتويتل )المففتوبت ورفهللته لفعتون متن النصتمهى الوقتوح معته متن ا

 مفيه والقضم  مفى ممريه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  45،46ت انظه: واد  المفمكن ص 1)

مهللدالمفد المعتصم هللمهلل، واحمد المنصوه، مقمهللل ان يتنمكل لته مفتى متوانئ و توارئ المفتهب "ف تهر مفيته ان 
  (1)واحل، وله مموها  بلد"ييون لفنرصمهى سمله السق 

 
 حشود النصارى: -ا

استرمب سهللستيمن ان يح د من النصمهى م هاا األلوح من اعسهللمن والهللهتفمليين والرقفيمن واأللممن وي ك 
  (2) به األلوح هلليمفح األسفحح الممينح في كمنه، وي ك الح مهيب لتحمل  ؤال  الينود نحو المفهب

  1578ح واصيال  في ممم ووصفا قواا النصمهى إلى رني
 
 الجيش الم ربي : -2

 يمنا الصيحح في ينهللما المفهب األقصى: "ان اقصدوا واد  المفمكن لفي مد في سهلليل اهلل"  
والتقا يموب المفمههللح حول قيمدو مهللدالمفد المعتصم هللمهلل، وحمول المتويل المسفوخ ان يفتهق  با التتالحم 

حتى مدما النرصهو من المسفمين، وقد قتمل العفمتم : إنرته  (3)ملنرصمهىفيتب إلى ا ل المفهب مم استصهفا هلل
فتلن لتم ترعفتوا، فتأبنوا هللحتهب ييوك لينسمن ان يستعين مفى من بصهلله حقه هلليل مم امينه"، وت درد م قملال : 

  (4)من اهلل وهسوله
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  46ت نقال  من واد  المفمكن ص5/69انظه: االستقصم  ) ت1)
  49ت انظه: واد  المفمكن ص2)
 ت سمي النصمهى ا ل العدوو واستنيح من تسميت م نصمهى 3)
  51، انظه: واد  المفمكن ص 279ت سوهو الهللقهو ، آيح 4)

ويبهللتته، وممتتم يتتم  فأيمهللتته مفمتتم  اعستتالم متتن هستتملته، هللهستتملح دحضتتا اهللمريفتته، وفضتتحا كوهه وهلل تمنتته 
في م: )الحمد هلل يمم ييب لياللته، والصتالو والستالم مفتى ستيدنم محمتد فيته انهلليملته وهستفه، والهِّضتى متن آلته 
ته  واصحمهلله البين  يهوا دين اليره، فمم نصهوه، وال استنصهوا هلله، حتى اسق اهلل دين اعسالم هلل تهور صتحر

 ويممله  
فحم  واألينمد من ا ل المفهب  وهللعد، ف با يواب من يمفح ال  هفم  وا  لعفمم  والص 

 …لو هيعا مفى نرسد الفروم والعتمب، لعفما اند المحيو  والمصمب
وامرم قولد: في النصمهى فلنقد هيعا إلى ا ل العدوو واستعظما ان تسمي م هللملنصتمهى، فريته المقتا التب  

يته محظتوهان يحضته منتد م بضتب التهب اليفرى، وقولد: هيعا إلي م حين مدما الن صهو متن المستفمين فر
يتتتل ياللتتته، احتتتد مم: يونتتتد امتقتتتدا ان المستتتفمين يفر تتتم مفتتتى ضتتتالل، وان الحتتتقق لتتتم يهللتتتق متتتن يقتتتوم هللتتته إال 
النصتتمهى والعيتتتمب هللتتمهلل، وال تتتمني: إنتتتد استتتعنا هللمليرتتتمه مفتتتى المستتفمين   قتتتمل مفيتتته الصتتالو والسقتتتالم: إنتتتي ال 

مفى المسفمين فال يفره إال مفتى هللتمل متن قفهللته وها  لستمنه،  -م هيين هللمل -استعين هللم هد   االستعمنح هلل م 
وقد قيل قديمم: لسمن العمقل من وها  قفهلله   وقولتد: فتلن لتم ترعفتوا فتأبنوا هللحتهب متن اهلل وهستوله، إيته انتا متو 

 اهلل وهسوله   
هو اعستالميح، والحميقتح ولمم سمعا ينود اهلل وانصمهه وحممو دينه من العهب والعيم قولد  با، حمفت م الفي

اعيممنيح، وتيدقد ل م نوه اعيممن، وا هق مفي م  تعمب اعيقتمن، فمتن قملتل يقتول: الديتن إال ديتن محمتد صتفى 
ولتتيعفمنق اهلل التتبين آمنتتوا اهلل مفيتته وستتفم، ومتتن قملتتل يقتتول: ستتتهون متتم اصتتنو منتتد الفقتتم ، ومتتن قملتتل يقتتول: 

  (1)وليعفمن المنمفقين  
لتا مفتى هللفتو  الُمفتد هللح تود م، وانتى لتد  تبا متو وقد افت وم وقيتمم م معتد، ومور فها في يتمهللد هلليموب اله 

  ولمتم متمين ا تل القصته اليهلليته النصتمهى (2)ويأهللى اهلل إال ان يتتم نتوهه ولتو يتهه اليتمفهون قول اهلل تعملى: 
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مم ال تتيخ اهللتتو المحمستتن يوستتتح واستتتهللرؤوا وصتتول الستتفرمن مهللتتدالمفد اهادوا الرتتتهاه والتحصتتن فتتي اليهللتتمل، فقتتت
 الرمسي هللت هلليا النمق  

ويتب مهللدالمفد المعتصم هللمهلل من مهايش إلى سهللستيمن: )إن سروتد قد ظ ها في فهويد متن اهضتد، 
ال فأنتتا يفتتب هللتتن يفتتبت   (3)ويتتواكد العتتدوو، فتتلن  هللتتا التتى ان تقتتدم مفيتتد، فأنتتا نصتتهاني حقيقتتي  تتيمب، وا 

هوستتتيح ان يتتتنقض مفتتتى ستتتيمن القتتتهى والمتتتدن والعتتتكقل، وال ينتظتتته مقمهللفتتتح ففتتتيق متتتن ال تتتيممح، وال متتتن هوذ الر
المحتمههللين ويتمن لتبلد الفرتتمب ا ته فتي بضتب سهللستتتيمن وقتهه افيتها  التهيت  هبتتم مفملرتح اهيتمن يي ته التتبين 

  (4)ا مهوا مفيه هللملتقدم الحتالل تروان والعهايش والقصه
احمد المنصوه هللأ ل فمق وممحول م ويمن الفقتم  قتهب وتحهيا قواا مهللدالمفد المعتصم هللمهلل، وسمه افوه 

 محفح القصه اليهلليه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  110ت سوهو العنيهللوا : اآليح 1)
  53ت نقال  من واد  المفمكن ص5/79ت االستقصم )2)
  53ت انظه: واد  المفمكن ص3)
  54المفمكن ص ت انظه: واد 4)

  وى الطرفين )البرت الي النصراني واالسالمي الم ربي(: -3
 : الييش الهللهتفملي 

، ومميفكم م من المعداا، والهوايح األوههلليتح تقفتل هللعتد ال كيمتح متدد يي ت م، وتضتفم متدد يتيش 125.000
فتي اليتيش هايتل  50.000مدفعم ، مقمهللتل :  36فمهق، و 2000هاحل، و 14.000المفهب، ف ي تتحد  من 

 مدفعم   20من الهممو ، و 1.500 22.000المفههللي ، و
  (1)بيه اهللوالقمضي في )المنتقى المقصوه: مدد الييش الهللهتفملي ملح الح وفمسح وم هون الرم ت

 وقمل اهللومهللداهلل محمد العههللي الرمسي في )مهآو المحمسنت:
  (2) ممنون الح مقمتلان ميموم م يمن ملح الح وم هين الرم ، واقل مم قيل في مدد م 

متو … وبيه م متدد يهلليته…  إيرملي 7000الممني،  3000إسهللمني،  20.000يمن مو الييش الهللهتفملي: 
 ويل  به القوى الهلل هيح والممديح هللقيمدو المفد سهللستيمن … الوح الفيل، واي ه من اههللعين مدفعم  

  (3)مفى األي ه هيل 600-300ويمن مع م، المتويل المسفوخ هلل هبمح تتهاوذ ممهللين : 
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 : الييش المفههللي 
 ميم د، يمفيون تروقم  في الفيل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 40.000ويمن ييش المفمههللح تعداده 

  56ت نقال  من واد  المفمكن ص5/69ت انظه: االستقصم )1)
  56د  المفمكن صت نقال  من وا5/69ت  انظه: االسترصم )2)
  56ت انظه: واد  المفمكن ص3)

 ومدافع م اههللعح و ال ون مدفعم  فقر ويمنا معنويمت م مهترعح يدا  هللسهللب:
باقوا حالوو االنتصمه مفى النصمهى المحتفين واستففصوا متن ايتدي م  فتوها  ي يتهو يمنتا محمرتح هللمألستواه  -1

 العمليح، والحصون المنيعح ، والفنمدق العميقح 
الترمح ال تعب حتول القيتمدو ، حيت  تتم التحتمم هللتين القهللملتل والرتهق الصتوفيح وا تل المتدن لتلن المعهيتح  -2

يمنتتا حمستتمح فتتي تتتمهيخ االستتالم وفمصتتفح فتتي تتتمهيخ المفتتهب ويتتمن ال تتيخ اهللوالمحمستتن الرمستتي كمتتيم الرهيقتتح 
 تيخ )اهللتو المحمستن يوستح الرمستي ال مبليح اليكوليح الييل واليمل في  حب ال مم وهفو المعنويما وقمد  با ال

احتد ينتتمحي اليتتيش المفههللتتي واهللفتتى هللتتال   حستتنم  هالعتتم  و هللتتا التتى ان متتن  اهلل المستتفمين النصتته، وهيهللتتوا ايتتتمح 
العتتدو يقتفتتون ويأستتهون، وتتتوهب اهللوالمحمستتن متتن الفنيمتتح هللعتتد االنتصتتمه العظتتيم، ومتتحق من تتم، ولتتم يأفتتب من تتم 

  (1) يلم  
 م هللمهلل مهللقهيح فبو في المعهيح ويبلد افوه اهللوالعهللمق احمد الب هللي واظ ه مهللدالمفد المعتص

"لقتتد حنيتتا التيتتمهب مهللتتدالمفد المعتصتتم هللتتمهلل، فعتتكل متتدوره متتن استتروله هللمل تتمرئ هللمييتتدو مظيمتتح، وفرتتح 
مدهوسح حييمح، مندمم استده  سهللستيمن الى ميتمن حتدده مهللتدالمفد ميتدانم  لفمعهيتح  ويتمن مكلته متن استروله 

  (2)مندمم امه مهللدالمفد هللملقنرهو ان ت دم وويه إلي م يتيهللح من الفيل هللقيمدو افيه المنصوه ف دم م"محيمم  
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  58ت انظه: واد  المفمكن ص1)
  62ت المصده السمهللق ص2)

صروح لفهممو الم مو ويعل قيمدته في القفتب ومفتى المينهللتتين لقد يعل مهللدالمفد المدفعيح في المقدمح،  م 
همتتتمو فهستتتمن والقتتتوى االستتتالميح المترومتتتح ويعتتتل ميمومتتتح متتتن الرهستتتمن يقتتتوو احتيمريتتتح لتتتتنقض فتتتي الوقتتتا 

  (1)المنمسب و ي في بميح الهاحح لمرمهدو ففول الهللهتفمليين ، واست ممه النصه
م يومتم  م تت ود فتي تتتمهيخ المفتهب، ويومتتم  فملتدا  فتتي 1578 تتت/986يمتتمدى اآلفتهو  30يتمن صتتهللمذ اال نتين 

تتتتتمهيخ االستتتتالم  وقتتتتح الستتتترمن مهللتتتتدالمفد المعتصتتتتم هللتتتتمهلل فريهللتتتتم  فتتتتي يي تتتته ، متتتتبيها  هللومتتتتد اهلل لفصتتتتمدقين 
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 ت 40)الحو ، آيح: ولينصهن اهلل من ينصهه إن اهلل لقو  مكيك (2)الميم دين هللملنصه
 مكيك حييم ومملنصه إال من مند اهلل إن اهلل : ت 10)االنرمل، آيح 

 يمم بيهر هللويوب ال هللما:
 يماي م البين آمنوا إبا لقيتم البين يرهوا كحرم  فال تولو م األدهللمه : ت 15)االنرمل، آيح 
 يماي م البين آمنوا إبا لقيتم فلح  فم هللتوا وابيهوا اهلل ي يها  لعفيم ترفحون : ت 45)االنرمل: آيح 

 مم:وهللضهوهو االنتظ
 إن اهلل يحب البين يقمتفون في سهلليفه صرم  يأن م هللنيمن مهصوص :ت 4)الصح، آيح 

 تتتتتتتتتتوبيه ايضم  حقيقح ال مها  في م: إن انتصها الصفيهلليح اليوم، ففن تقوم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت انظه: واد  المفمكن ص 1)
  62مهللق صت المصده الس2)

 لالسالم هللعد م قملمح 
  (1) م قهلا آيما يهيمح من يتمب اهلل العكيك، فم تمقا النروق لف  مدو

ولم يأل القسُق واله هللمن ي دا  في إ مهو حممق يند اوهوهللتح التبين يقتود م سهللستتيمن، متبيهين ان الهللمهللتم احتلق 
 اتسما هللرمهللو الحهوب الصفيهلليح  من األوكاه والفرميم اهواذ من يفقون حتر م في  به الحهوب التي

 وانرفقا م هاا الرفقما النمهيح من الرهفين يفي مم إيبانم  هللهللد  المعهيح 
لقد قمم السرمن مهللدالمفد هللهد ال يوم االول منرفقم  يملست م  تم ها  ستيره يم تد الرهيتق لينتوده التى صتروح 

ال دقتتملق حتتتى فمضتتا هوحتته فتتي النصتتمهى، وبملهللتته المتتهض التتب  ستتميهه متتن متتهايش ودفتتل فيمتتته ومتتم ي إ
سمحح الردى، لقد هفض ان يتففح من المعهيح قملال  ومتى يمن المهض ي ني المسفمين من الي مد فتي ستهلليل 
اهلل، وامه  با القملتد الميم تد مييتب فتي الحتكم وال تيممح ، ولقتد فمضتا هوحته و تو واضتو ستهللمهللته مفتى فمته 

يضتتترههللوا ويتتتمن يتتتبلد، ففتتتم يعفتتتم احتتتد هللموتتتته إال افتتتوه احمتتتد م تتتيها  ان ييتمتتتوا األمتتته حتتتتى يتتتتم النصتتته، وال 
المنصوه وحميهلله هضوان العفو، وصمه حميهلله يقول لفيند: ) السفرمن يأمه فالنم  ان يب ب الى موضو يبا، 

  (2)وفالنم  يفكم الهايح، وفالنم  يتقدم وفالنم  يتأفهت
ي، واوقتدا النتمه فتي هللتهود النصتمهى، وصتدم وقمد احمد المنصوه مقدمح الييش وصدم مؤفهو اليتيش الهللهتفتمل

المسفمون همتمت م، فت ملتد قستم متن م صتهمى، وولتى الهللتمقون االدهللتمه قمصتدين قنرتهو ن ته واد المفتمكن ويمنتا 
 تفد القنرهو ا ه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  64ت انظه: واد  المفمكن ص1)
  66ت تقال  من واد  المفمكن ص5/80قصم )ت االست2)

هللعد متين، نستر م المستفمون هللتأمه ستفرمن م ، فتمهتموا هللتملن ه، ففتهق متن بتهق واسته متن استه، وقتتل متن قتتل، 
 وُصهب سهللستيمن، والوح من حوله، ووقو المتويل همك الفيمنح بهيقم  في ن ه واد  المفمكن 

  (1)تب اهلل في م النصه لالسالم والمسفمينواستمها المعهيح اههللو سممما و ف  السممح، وي
يم  في )دهو الس فودت ألحمد هللن القمضي، و و معمصه ألحدا  المعهيح "مفرورح هللداه الو تملق هللملههللتمر، 

  (2)"14، ص428د 
مم (3)واهللن افيه  هللملنصمهى امت ص 

م     وصمه يستنيد م لمن س م 
  (4)ايمهلله الفعيُن هللستيمن

 هلليي ه ومعه االو من   
مع م   ومدد الييوِش الب  ي 

 ينيح من مملح الٍح ُسِمع م   
 (5)فقيض اهلل له المنصوها

 مفيم   يممم  اس د   صوها   
 فففص االسالم من ي ِد الفعين

 هللصهللهه مفى لقم  الم هيين   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  66،67صت انظه: واد  المفمكن 1)
  67نقال  من واد  المفمكنص 56 ت،ص1398، همضمن 8، العدد 19ت دموو الحق السنح 2)
 ت ا مهو الى المتويل 3)
ال ف و سهللستيمن 4)  ت هللستيمن )لضهوهو الوكنت وا 
 ت احمتتتتتتتتتتتتتتد المنصتتتتتتتتتتتتتتوه ،افتتتتتتتتتتتتتتو مهللتتتتتتتتتتتتتتدالمفد المعتصتتتتتتتتتتتتتتم هللتتتتتتتتتتتتتتمهلل قتتتتتتتتتتتتتتمد المعهيتتتتتتتتتتتتتتح هللعتتتتتتتتتتتتتتد وفتتتتتتتتتتتتتتمو افيتتتتتتتتتتتتتته ، ويتتتتتتتتتتتتتتمن يتتتتتتتتتتتتتتديها  5)

 ه مهللدالمفد الب   يأ وفرر لفمعهيح هللمل ممه ان يبي     
 مممن م إال قتيل واسيه

 با   يه (1)في سممح من الكرممن   
 مما هلل م هللستيمن الفعين 

 فممله من الهردى معين   
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 الب  اتى هلله (2) م محمد
 يومه فمنتهلِلهِ  (3)مما بهيقم     

 لحيمح اهلل العظيم القم ه
 افمد م وكيقن  المنمهلله   

 لعهللمقهللبيه ممره اهللي ا
 الحمكم الهقا   ديد الهللمقِ    

 نيُل الهسول المصررى المفتمه
 (4)هلله ك م المفهُب مفى األقرمه   

 
 عاشرًا: أسباب نصر وادي المخازن:

القيمدو الحييمح التي تم فا في كمممح مهللدالمفد المعتصم هللمهلل وافيه اهللي العهللمق، ولحميهلله المنصوه،  -1
ين من ام مل، اهللي مفتي القتوه ، والحستين العفتو، ومحمتد اهللتي ريهللتح، ومفتي وظ وه ميمومح من القمدو المحني

 هللن موسى، الب  يمن مممال  مفى العهالش 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت ا مهو الى قصه مدو المعهيح 1)
 ت محمد المتويل المسفوخ 2)
 ت في ن ه واد  المفمكن 3)
 ت هللهده الفكو الصفيهللي وانتصمهه الهللم ه في معهيح واد  المفمكن 4)

الترمح ال عب المسفم المفههللي حول قيمدته هللسهللب ال تيخ اهللتي المحمستن يوستح الرمستي والتب  استترمب  -2
 ان يهللع  هوذ الي مد في القوى ال عهلليح 

يد اليتتهاذ هللستتهللب ستتقور هبهللتتح المستتفمين فتتي التتبود متتن ديتتن م ومقيتتدت م وامهاضتت م، والعمتتل مفتتى تضتتم -3
بهنمرح، وضيمب االندلق، واالنتقتمم متن النصتمهى التبين متبهللوا المستفمين الم تميهين والتبين تحتا حيم تم فتي 

 االندلق 
ا تهاد فهللها  من الع ممنيين تميكوا هللملم مهو في الهمي هللملمدفعيح و مهد يبلد ميمومح من االندلسيين  -4

 المدفعيح المفههلليح تتروق مفى المدفعيح الهللهتفمليح النصهانيح  تميكوا هللملهمي والتصويب هللدقح ممم يعل
الفرتتتح المحيمتتتح التتتتتي هستتتم م مهللتتتدالمفد المعتصتتتتم هللتتتمهلل متتتتو قتتتمدو حههللتتته حيتتتت  استتتترمب ان يستتتتتده   -5

متداده  تتم نستره لفقنرتتهو الوحيتدو مفتتى  فصتومه التى ميتتدان تيتول فيتته الفيتل وتصتول، متتو قرتو رتتهق تموينته وا 
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 ن ه واد  المفمكن 
القدوو واألسوو الم مليح التي ضههلل م لفنمق يل من مهللدالمفد وافيه احمد المنصوه حي   مهيوا هللملرعتل  -6

 والسنمن في القتمل فيمن حمل مم له ا ه ا د في اتهللمم م من قول م 
تروق القواا المفههلليح هللملفيل حي  استرمب الرهسمن ان يست مهوا النصه ويروقتوا النصتمهى المن تكمين  -7
  م فيل المسفمين الفريرح الحهيح من ا  فهصح في الرهاه ومنعت
 استهللداد سهللستيمن هللملها  ومدم األفب هللم وهو مست مهيه ويهللمه هيمل دولته ممم يعل القفوب تتنمفه  -8
ومي ال عب المفههللي المسفم هللفروهو الفكو النصهاني الهللهتفملي وقنممته هللأنته ي تمد فتي ستهلليل اهلل ضتد  -9

  (1)بكو صفيهللي حمقد
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  72،73،74،75ت انظه: واد  المفمكن ص1)
 دمم  وتضهب المسفمين هلل هلللنكال النصه مفي م وفبل و كيمح امدال م  -10

 وبيه بلد من األسهللمب 
 

 الحادي عشر: نتائج المعركة :
المفد احمد المنصوه هللمهلل المفقب هللملب هللي وهللويو هللعتد الرتها  متن القتتمل اصهلل  سفرمن المفهب هللعد مهللد -1

 يممدى اآلفهو سنح سا و ممنين وتسو ملح لف يهو  30هللميدان المعهيح، وبلد يوم اال نين 
وصتتفا انهللتتم  االنتصتتمه هللواستترح هستتل الستترمن احمتتد التتب هللي التتى مقتته الستتفرنح الع ممنيتتح، فتتي كمتتن  -2

 ، والتى ستمله ممملتد االستالم الميتموهو لفمفتهب، وحتل الستهوه هللملمستفمين ومتم الستعد السرمن متهاد فتمن ال ملت
 في ديمه م ووهدا الهسل من سمله االقرمه م نلين ومهللمهيين لف عب المفههللي نصه م العظيم 

اهترتتو نيتتم الدولتتح الستتعديح فتتي افتتق العتتملم واصتتهللحا دول اوهوهللتتح تفرتتب ودر تتم واضتتره مفتتد الهللهتفتتمل  -3
 لهِّييي" ان يهسل وفدا  الى المفهب ويبلد مفد االسهللمن محمفح وفود م هللمل دايم ال مينح اليديد "ا

  (1) م قدما هسل السرمن الع ممني م نلح ومهللمهيح ومع م  ديم م ال مينح
  (2)وهللعد م هسل مفد فهنسم واصهللحا الوفود )تصهلل  وتمسي مفى امتمب تفد القصوهت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  70ت انظه: واد  المفمكن ص1)
  70ت نقال  من واد  المفمكن ص5/92ت االستقصم  )2)
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 سقر نيم نصمهى الهللهتفمل في هللحمه المفهب واضرههللا دولت م، وضعرا  ويت م ، وت موا قوت م  -4
 :واصرم  نتملو المعهيح -المؤهخ الهللهتفملي  -يقول لويق ممهيح 

 -يمتم وصتره بيتهه متن المتؤهفين -"وقد يمن مفهللو ا  لنم في مستقهللل االمصمه، العصه، الب  لتو وصترته 
لقفا:  تو العصته التنحق الهللتملغ فتي النحوستح، التب  انت تا فيته متدو الصتولح والظرته والنيتمذ ، وانقضتا فيته 

 هللتا النفتوو والقتوو متن م، وففر تم ايمم العنميح من الهللهتفتمل، وانررتأ مصتهللمح م هللتين األينتمق ، وكال هونق تم، وب
الر ل ، وانقرو الهيم ، واضمحل إهللتمن الفنتى والتههلل ، وبلتد  تو العصته التب   فتد فيته سهللستتيمن فتي القصته 

  (1)اليهلليه في هللالد المفهب"
متتما فتتي تفتتد المعهيتتح  ال تتح مفتتود، صتتفيهللي حمقتتد سهللستتتيمن مفتتد الهللهتفتتمل، مفتتد مففتتوب فتتملن محمتتد  -5

 يد ، مهللدالمفد المعتصم هللمهلل المتويل ، ميم د   
 سمهب الهللهتفمليون النصمهى هللريمد اسها م ودفعوا امواال  رملفح لفدولح السعديح  -6
 سمدا فتهو  دو  وهفم  وهللنم  واكد مه في العفوم والرنون والصنممما في هللالد المفهب  -7
يتح اتقتمن الفتكو الريته  مفتى مستتوى اوهوهللتم حيت  هاو ا م -حد  تحول يبه  في الترييه والتفرتير  -8

  (2)لهللالد المسفمين، للن سيمسح الحديد والنمه تحرما اممم إهادو ال عوب االسالميح في الم هق والمفهب
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  71ت نقال  من واد  المفمكن ص86-5/85ت االستقصم )1)
  76فمكن صت انظه: واد  الم2)

 السلطان أبو العباس أحمد المنصور باهلل الذهبي: -و
 م 1549 ت/956ولد اهللو العهللمق احمد المنصوه هللمهلل هللرمق سنح 

  (1)اهللوه محمد الم د  ، وامه هللههللهيح األصل ل م اوقمح هللمهايش معهوفح لدى المفمههللح
 …  ت وددانادهق في مهايك مفميح مديدو ومن ا م  به المهايك: )فمق، ومهايش هللتمه 

ودهق مفوم الففح واألدب والتمهيخ والتهايم والرقه والحدي  والمنرق والهللالبح والرفتد والهيمضتيما واألصتول 
 والترسيه 

 
 من أشهر شيوخه : -أ
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اهللو العهللمق احمد هللن مفي المنيتوه، المعتهوح هللتهللحتهه فتي العفتوم وا تمممته هللتملرنون ، وتوستعه فتي مفتم  -1
 ومفم اليالم  النحو والهللالبح والمنرق

  قهوان هللن  هللح اهلل الو هاني، دهق مفيه الرقه والترسيه وبيه م من العفوم  -2
 اهللو كيهيم يحيى السها   -3
 محمد هللن يوسح الدهمي  -4
 سفيممن هللن اهللها يم   -5
  (2)موسى الهوداني -6

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 5/136نقال  من االستقصم ) 37انظه: واد  المفمكن صت 1)
  38ت انظه: واد  المفمكن ص2)

 من مؤلفات أبي العباس أحمد المنصور: -ب
"المعمهح في يل ممتحتم  الفاللق" يتيفم  با اليتمب من فقه الدولتح وسيمستت م وي تتم هللتملرهق العفميتح  -1

 وي تم هللملرهق التقنيح ويهسم الترييه االستهاتييي القتملي لصنممح االسفحح والبفيهو، وهللنم  نقمر لفدفمب، 
  (1)مؤلره في دهاسح الحدي  النهللو : )نحن معم ه االنهلليم  ال نوه ، ممتهينمه صدقحت  -2
  (2)يتمهللما ادهلليح و عهيح متميكيح، تظ ه في م المحسنما الهللديعيح احيمنم   -3

أل فتته مفيتته، ويمنتتا  (3)لفعفتتم وم مفنتته وصتتره الستتالو  فقتتمل: )ن تتأ المنصتتوه فتتي مرتتمح وصتتيمنح وتعتتمر
  يتتمن رويتتل القممتتح ممتفتتئ الفتتدين، واستتو المنيهللتتين، تعفتتوه (4)مفميتتل الفالفتتح اللحتتح مفيتته متتن نعومتتح اظرتتمهه

هللتتهاق ال نميتتم، حستتن ال تتيل ، يميتتل الويتته، ظهيتتح  (5)صتترهو هقيقتتح، استتود ال تتعه، ادمتتو ايحتتل، ضتتيق التتهللفو
  (6)المنكب، لريح ال ممللت

 
 رته للدولة:إدا -ج

استتتتمه مفتتتى متتتن و افيتتته فتتتي هللنتتتم  المؤسستتتما واقتنتتتم  مموصتتتفا إليتتته الي تتتوفما العفميتتتح وترتتتويه االداهو 
 والقضم  والييش، وتهتيب وتنظيم األقمليم التمهللعح لفدولح 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 العفميح المتعفقح هللهللح  الحدي  والرقه  ت حمول ان يكي  هللعض اال يمالا1)
  38ت انظه: واد  المفمكن ص2)
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 ت م مفنه : هيهلله االنسمن وتدل مفى لكوم ال ي  3)
 ت افرمهه: ررولته 4)
 ت الهللفو : تهللممد ممهللين الحميهللين 5)
  39ت انظه: واد  المفمكن ص6)

المحمفظتتتح مفتتتى اوقتتتما العمتتتل ويتتتمن احمتتتد المنصتتتوه يتتتتمهللو وكها ه ويهللتتتمه موظريتتته ويحمستتتهلل م مفتتتى متتتدم 
 الهسميح ، او التأفيه في الهد مفى المهاسالا االداهيح والسيمسيح 

واحدا  حهوح لهموك فمصح هلليتمهللح المهاستالا الستهيح حتتى اليعتهح فحوا تم إبا وقعتا فتي يتد متدو و تبا 
الداففيتتتتح  يتتتدل مفتتتتى ا تمممتتتته ال فصتتتتي هللي تتتتمك االمتتتتن واالستتتتتفهللمهاا التتتتي تحمتتتتى هللتتتته الدولتتتتح متتتتن االفرتتتتمه 

 والفمهييح 
وا تم هللملي مك القضملي ، وفصل السفرح القضمليح من السفرح التنريبيح تمممم ، ومنتو الستفرح التنريبيتح متن 

 التدفل في السفرح القضمليح 
مت فقتتمل 17و16 تتت )12و11وقتتد قتتمهن متتؤهخ فهنستتي هللتتين القضتتم  األوهوهللتتي والقضتتم  المفههللتتي فتتي القتتهنيين 

اوهوهللتتح فتتي العصتته السقتتعد  يحتتترظ المفتتود في تتم وحتتد م هللحتتق الحيتتم فتتي متتدد متتن  :"فتتي الوقتتا التتب  يمنتتا
القضتتميم، فتتلن المفتتود الستتعديين ال ينظتتهون إال فتتي القضتتميم المهفومتتح ضتتد هيتتمل الستتفرح، و تتبا مميتتمن يتتدمى 

  (1)هللقضم  المظملم"
ه، و تتيل لينتتح وتتتهاق احمتتد المنصتتوه ميفتتق المظتتملم ويعفتته فتتي يتتممو القصتتهللح فتتي متتهايش، هلليتتواه قصتته 

حيتتمم دولتتته  تهاقتتب ميتتهى القضتتم  فتتي االقتتمليم وي تتتم هللمرملعتتح ودهاستتح تقتتمهيه م هللعنميتتح وا تتتم هللضتتهللر االداهو وا 
قممح العدل مفى همميمه   وا 

وممل مفى إقممح محرما في اهيتم  التهللالد، يحهست م ينتود مقيمتون اليهللعتد هللعضت م متن هللعتض إال هللمستمفح 
 سمفهون والقوافل ان تمه مهلله القهى والهللواد  هللأمن وسالم م هين يفيومتها  هللحي  يستريو الم

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  41ت انظه: دموو الحق نقال  من واد  المفمكن ص1)

ورتتتتوه ممتتتتل المؤسستتتتما االست تتتتمهيح واويتتتتد ميفتتتتق التتتتديوان او ميفتتتتق المتتتتال ، وافتصمصتتتتمته سيمستتتتيح 
مليح ومستتيهيح، و تتو امفتتى مهيتتو قتتمنوني لفتتهللالد، إال انتته اليستتتريو ان يتيتتموك احيتتمم الستتفرح القضتتمليح، وقضتت

 ولو يمنا ضد الميفق يفه او هللعض هيمله 
ويمن ميفق الديوان من المهونتح وستعح االفتق هللحيت  يستم  هللتدفول المفتصتين او مم فتين المتدن والمهايتك 

   (1)فى نرمق  عهللي واسوالقهويح مندمم يقتضي االمه است مهاا م
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تتتب والفهللتتمق وا تتتم  ورتتوه الستتفرمن احمتتد المنصتتوه يتتيش دولتتته واقتتتدى هللملنظتتمم الع متتمني فتتي التستتفي  واله 
هلللسنمد القيمداا لمن اظ ه يرم و مسيهيح ممليح وا هللتا االيمم انته ا تل لتبلد ومتن ا تم  تبه القيتمداا ، إهللتها يم 

 يح في واد  المفمكن، واحمد هللن هللهيح ، واحمد الحداد العمه  المعقفي هللن محمد الس ريمني قملد اليهلل ح االممم
تتتم يي تتته هللملوحتتتداا الرهلليتتتح متتتن يتتتهاحين وبيتتته م واقتتتمم مست تتتريما متنقفتتتح ميدانيتتتح تستتتتقهللل اليهحتتتتى  ودمر
والمهضى في الحهوب وا تم هللتأ يل التقنيين المتفصصين في يي ه، وقمم السعديون هللهللنم  داه العدو لصتنممح 

  (2)وا تموا هللترويه األسرول، فصوصم  في مينملي العهالش وسال المدافو
ومد نروب الدولح السعديح نحو الينوب وضم هللالد السودان الفههللي التى نرتوبه ودفتل فتي لعهللتح المواكنتما الدوليتح 
هللتتين االستتهللمن واالنيفيتتك واالتتتهاد، وظ تتها منتته موا تتب سيمستتيح متميتتكو، واستتترمب ان يحقتتق األمتتن واالكد تتمه 

 لهفمه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوا
  42،43ت انظه: واد  المفمكن ص1)
  44ت المصده السمهللق ص2)

  (1)والفصب لهللالده
 
 انهيار الدولة الّسعدية: -د

تريد آل م دفل المفهب في حملح من الضعح وال1603 ت/1012هللعد وفمو احمد المنصوه الب هللي في ممم 
 هلله األمه الى سقور الدولح السعديح وقد يمن لبلد السقور مدو موامل من م:

الصتتهاب المهيتته مفتتى يهستتي الحيتتم هللتتين اهللنتتم  األستتهو الستتعديح متتن االستتهللمب القويتتح التتتي ميفتتا هللن ميتتح  -1
 االسهو سهيعم  وان يمه م 

ستتقفح متتن الحيومتح المهيكيتتح ستم م بلتد الصتتهاب فتي قيتمم ال تتوهاا والحهيتما االنرصتتمليح واالمتمهاا الم -2
 في المفهب االقصى وان فل األمها  السعديين هللملصهاب فيمم هللين م من احوال الهميح والعدو الفمهيي 

دففتتا الواليتتما واالمتتمهاا المنرصتتفح فتتي نتتكاب مستتيه  فيمتتم هللين تتم متتن ايتتل الحتتدود والتوستتو يتتل امتتمهو  -3
 هللين م  مفى حسمب االفهى ولم تين  به االممهاا في ولمم فيمم

 ظ وه إممهو قويح هللقيمدو االسهو العفويح ال هيرح افبا تسعى لتوحيد المفهب  -4
تتتتولى الكمممتتتح الستتتعديح اهللوالعهللتتتمق احمتتتد ويمنتتتا قتتتد وصتتتفا الدولتتتح فتتتي م تتتده التتتى حملتتتح متتتن التتتتهد   -5

يتتم والضتتعح واالن يتتمه حيتت  اليتتكال ررتتال  صتتفيها  ويتتمن افوالتته متتن العتتهب ال تتهللمنما ل تتم ترفتتو لفوصتتول لفح
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانت ى األمه هلللن قمما قهلليفح ال هللمنما هللقتل السفرمن السعد  آفه السالرين السعديين ممم تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت



 -231- 

  456،457،458ت انظه: تمهيخ مصه الن ضح االوهوهلليح،د نوه الدين حسمم ص1)
م االستهو الستعديح هللمقتتل اهللتي العهللتمق واستتيال  متهب ال تهللمنما مفتى مقمليتد م واكالوا ن مليم  معمل1658 ت/1069

االموه في الهللالد وهللميعوا اهللها يم مهللداليهيم كميم القهلليفح ويمن من الرهلليعي ان تسقر تفد القهلليفتح ألن تم لتم تمفتد 
تمتكق مفتى الستمحح القوو القيمديح هللحي  تتصده العمل السيمسي في  تبه المهحفتح الحمستمح والمفيلتح هللملصتهاب وال

الداففيح والفمهييح وسقرا تفد القهلليفح اممم كحح اال هاح العفويين البين اصهللحوا محتل  قتح ال تعب المفههللتي 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم 

 تتت وتولتتوا مقمليتتد المفتتهب ودففتتوا متتهايش واليتتكال استتهو اال تتهاح العفتتويين فتتي حيتتم التتهللالد التتى 1412- تتت1075
  (1)يومنم  با

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 3/348ت انظه: موسومح المفهب العههللي )1)

 المبحث الثاني 

 بنو عبدالواد )بنو زيان(
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يتتمن هللنتتو كيتتمن والو لفيكالتته متتن قهللتتل الموحتتدين ومنتتدمم ضتتعح امتته الموحتتدين، انرصتتفوا هللتتملمفهب االوستتر 
م وتهيتتو اصتتول م التتى قهللملتتل كنمتتتح اليهللتتهى ومهفتتوا فتتي يتتتب التتتمهيخ هللهللنتتي ويعفتتوا مدينتتح تفمستتمن ممصتتمح ل تت

  (1)مهللدالواد
ويمن هللنو مهللدالواد من امها  القهللملل الهحل التي تنتقل في الصحها  اليهللهى ففح المم  واليال  والمهامي  م 

مم يقهب من  ف مملح سممدت مم الظهوح واألحوال التي مها هلل م المفهب مفى االستقهاه وتيوين دولح استمها 
ستتنح تقهيهللتتم   ويتتمن استتتقهاه قهللملتتل مهللتتدالواد فتتي ستتواحل المفتتهب االوستتر واستتترمموا ان يرهضتتوا انرستت م هللتتملقوو 

 مفى ا ملي  به الهللالد واصهللحوا فيمم هللعد سمدو المفهب األوسر 
ل تتم التتى ان  انرصتتل كمتتيم هللنتتي مهللتتدالواد ي ُفمتتها استتن هللتتن كيتتمن متتن دولتتح الموحتتدين واهللقتتى الرممتتح ال تتيفيح

مت يتمن يفمته 1282 تت/681-م1235 تت/633سقرا فعفيم  وحيم كميم هللني مهللدالواد مم يقمهب الفمسين ستنح )
اسن يتدهد صتعوهللح الموقتح التب  اصتهلل  فيته، ليتون دولتته اصتفه دويتالا ال تممل االفهيقتي واقف تم قتوو، وايقتن 

لتبلد تحتملح متو ففرتم  الموحتدين ليسته هللملفره القمدم من المفهب االقصى هللعد صعود نيم قهللملل هللنتي متهين 
  ويح المهينيين إال ان تفد األحالح لم تستمه وانت ا هللوصول هللني مهين الى الحيم هللعد إسقمر م لفموحدين 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/234ت انظه: تمهيخ قمدو هللالد المفهب )1)

المهينيتتح ان تتتأمن حتتدود م ال تتهقيح ودففتتا فتتي صتتهاب منيتتح وقتتتمل مهيتته متتو هللنتتي مهللتتدالواد  واهادا الدولتتح
م امتتمم الضتتههللما المهينيتتح قتتهب ويتتدو  تتم تحهيتتا القتتواا المهينيتتح نحتتو 1271 تتت/670التتبين  كمتتوا فتتي متتمم 

ستتيال  مفتى متم تفمسمن، وضههللا مفي م حصمها  استمه لمدو ممم يممال ،  م هفو حتى تترته  الدولتح المهينيتح لال
   (1)تهللقى من اقرمه المفهب االقصى

ويمن من سعد هللني مهللدالواد ان ان فل المهينيون هللملي مد في هللالد االندلق  وتحملح هللني مهللتدالواد متو هللنتي 
 األحمه لمم سأا العالقح هللين هللني مهين وهللني األحمه هللرعل العمل االستفهللمهاتي النصهاني االسهللمني 

يوم مفتتى حتتدود الدولتتح المهينيتتح فمضتتره المهينيتتون ان يعتتودوا لحتتهب هللنتتي مهللتتدالواد وقتتمم هللنتتي مهللتتدالواد هللتتمل 
 م 1280 ت/679والحقوا هلل م  كالم في ممم 

ويمن هللنو مهللدالواد ييدون في الصتحها  الواستعح متالبا  ل تم منتدمم ي تتد فرتهلل م وتنيسته ح تود م، وتن تكم 
 هصح الماللمح ليعودوا الى مدن م في المفهب االوسر قوات م اممم المهينيين،  م ينتظهون الوقا المنمسب والر

يتتمن هللنتتو مهللتتدالواد ينت تتكون الرتتهص التتتي تحتتد  هللتتين اهللنتتم  الهلليتتا المهينتتي ، فينمصتتهون فهيتتق مفتتى حستتمب 
آفه، يمم يمنوا يدففون في احالح ضد المهينيين مو الحرصيين البين هاوا في هللقم  هللني مهللدالواد دهب حصين 
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إال ان تفد الحملح لم تستمه رويال  حي  دففا الدولتمن في صهاب منيتح ضتد هللعضت م هللين م وهللين هللني مهين 
ن يمن افح من الصهاب مو المهينيين   الهللعض وا 

واسترمما الدولح المهينيح ان تكيل الويود الكيمني والحرصي وتوحد المفهب يفه في كمن اهللي الحستن المهينتي 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم إال ان تفد تتتتتتتتتتتت1337 ت/737في ممم 

  134ت انظه: المفهب في تمهيخ االندلق والمفهب ص1)
 الوحدو لم تستمه هللسهللب موامل مها هللنم 

لقتتد تعهضتتا دولتتح هللنتتي مهللتتدالواد لين يتتمه اي تته متتن م تتهين متتهو ومتتو بلتتد استتترمما ان تهللقتتى فتتي حيتتم 
 :(1)ن، ويهيو بلد الى اسهللمب من مالمفهب االوسر لمدو  ال ح قهو 

ظ وه الكميم يفمه اسن هللن كيمن والب  استمه فتي الحيتم لمتدو نصتح قتهن يقتول اهللتن ففتدون منته: )يتمن  -1
يفمه اسن هللن كيمن من ا د هللني مهللدالواد هللأسم  وامظم م في النروق م مهللح وايتالال، وامتهف م هللمصتمل  قهلليفتته، 

مم  هللملتتدهلليه والهيمستح ،  ت دا لته هللتبلد ا تمهو قهللتل المفتد وهللعتده، ويتمن واقوا م يم ال  مفى حمل المفد واضترال
مهموقتتم  هللعتتين التيفتتح، متتؤمال  ل متته منتتد الم تتيفح، تعظمتته متتن امتتهه الفمصتتح وتضتتهب إليتته فتتي نوالهلل تتم العممتتح، 
ففمتتم تتتولى االمتته هللعتتد افيتته قتتمم هللتته احستتن قيتتمم واضتترفو هللأمهللملتته وظ تته مفتتى الفتتمهيين واصتتمه م فتتي يمفتتته 
وتحتتا ستتفرمنه، واحستتن الستتيهو فتتي الهميتتح هللحستتن السيمستتح واالصتترنمب ويتتهم اليتتواه واتفتتب األلتتح وهتتتب الينتتد 

  (2)والمسمل  وفهض العرم ت
حصمنح مدينت م وموقع م التومه، وفصتوهللح االقفتيم المحتير هلل تم، وصتهلله م ومصتمهللهت م فتي القتتمل وتحمف تم  -2

 لفحصمه 
ال الليح ، فمنحو م اقرممتما واستعح وايهمتو م هللتمألموال والعرتم  فيتمنوا حسن سيمست م مو القهللملل العههلليح  -3

 من األسهللمب الظم هو في حمميح الدولح 
اسنمد مهافق الدولح الى االندلسيين البين  ميهوا من ظفم النصمهى االسهللمن ويوه م وتعستر م ، فمستترمدا  -4

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالدولح من فهللهت م في الوكاهو ، وفي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  136ت انظه: المفهب في تمهيخ االندلق والمفهب ص1)
 ت 7/79ت اهللن ففدون في تمهيفه )2)

 الحيمو المعممهيح ، والحيمو ال قمفيح 
فيتتمن يتتتم ا تممم تتم هللملتيتتمهو واستتترمدوا متتن موقتتو تفمستتمن التتب  يتتمن محرتتح هللتتين افهيقيتتح المداهيتتح واوهوهللتتم،  -5

التهللتتتمدل هللتتتين التيتتتمه متتتم يحمفتتتوه متتتن افهيقيتتتم متتتن تهللتتته وهقيتتتق ويفتتتود ومتتتم  وهللتتتين مميحمفتتته التيتتتمه متتتن اوهوهللتتتم 
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 وافص م السالذ 
ف يأا الدولح األمن لفتيمه وفرضا من م الضهالب، وايترا مم تحصفه من هسوم فيمن لفتيتمهو ستهللب فتي 

 اكد مه الدولح وحصول م مفى االموال الالكمح 
 تمتتتتتتتتتتتتتتتتتتمم الدولتتتتتتتتتتتتتتتتتتح هللملعفمتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  واالدهللتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  وال تتتتتتتتتتتتتتتتتتعها  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ان يحيتتتتتتتتتتتتتتتتتتى هللتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ففتتتتتتتتتتتتتتتتتتدون ا  -6
 تت و و اخ المريته اليهلليته والمتؤهخ المعتهوح هللتن ففتدون استترمب ان يصتل التى وظيرتح الحيمهللتح فتي 780)ا 

مت ويتتتمن  تتتبا األميتتته محتتتب لفعفمتتتم  1389 تتتت/791-م1352 تتتت/753كمتتتن األميتتته اهللتتتي حمتتتو موستتتى ال تتتمني )
سه اديهللم   ممها  وله يتمب اسمه: )نظم السفود في سيمسح المفودت ووقح متو بهنمرتح فتي واالدهللم  ويمن  و نر

  (1)ي مد م هللملممل والهيمل
وفي م د هللني كيمن مفى العموم نهللغ يمممما من ا  ه العفمم  واالدهللم  واليتمب والمريهين، ولعل في قمح 

ؤلح نرت  الريتب يمتم امتتمكا  تبه الدولتح هللهللنتم   ؤال  مهللدالهحمن ال عملهللي مؤلح اليوا ه الحسمن ، والمقه  م
  (2)الممهق الرسيحح التي تعتهلله من آيما الرن المعممه  العههللي، وايهيا مفى رفهللت م و يوف م األهكاق

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  136ت المفهب في تمهيخ االندلق والمفهب ص1)
 ت 4/252مح التمهيخ االسالمي ، د احمد  هللفي )ت موسو 2)

 التنظيم االداري في عهد بني عبدالواد: -ب
 قسما السفرما في الدولح الى :

 السفرح العسيهيه ويتوال م صمحب السيح   -1
 السفرح اعداهيح ويتوال م صمحب القفم   -2
 السفرحالقضمليح ويتوال م قمضي القضم   -3
 ال م صمحب الممل    السفرح الممليح ويتو  -4

ويتتتمهللو مستتؤلين الستتفرما الستتمهللقح  تتفص يرفتتق مفيتتح ) متتكاول ت ولتتح حتتق اع تتهاح مفتتى يتتل  تتؤال  و تتو 
متتميعهح فتتي  كممننتتم هلتتيق التتوكها  وفتتي يتتل مدينتتح او قهلليفتتح يتتمن  يويتتد الحتتمفظ )التتواليت و تتو حتتمفظ النظتتمم 

لتتى يمنهللتته المحتستتب و تتو الم تتهح مفتتى الحستتهللح، وال قمضتتي وبيتته م متتن متتوظري الدولتتح ويهللتتمو اعستتالمي، وا 
  (1)الضهالب
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 اسباب السقوط لبني عبدالدار: -ج
 النكاب الداففي هللين اهللنم  االسهو الحميمح من ايل الوصول الى الحيم  -1
قتتتمل الحرصتتيين ل تتم فتتي م تتد اهللتتي فتتمهق مهللتتدالعكيك وم تتد اهللتتي ممتته وم متتمن اضتتعح الدولتتح وفففتتل  -2

 هللنيت م القملمح مفي م 
 ظ وه دويالا مفى السمحل انرصفا من قفب الدولح في تفمسمن  -3
م  تم استتيال  م مفتتى 1504 تت/910ميتي  الفتكو الصتفيهللي النصتهاني االستهللمني واحتتتالل م هلليميتح ستنح  -4

، (2) تتت،  تتتم ستتعي م لالستتتتيال  مفتتى اليكالتتته ومم تتا  تتبه المدينتتتح تحتتا ت ديتتتد المتتدافو االستتتهللمنيح914و تتهان 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوميك هللنو تتتتتتتتت

 ت 252،253ت انظه: موسومح التمهيخ االسالمي، د  احمد  هللفي )1)
 ت 2/875ت انظه: المفهب اليهلليه )2)

 مهللدالواد في التصد  ل م 
هاست م فيهالتدين  ظ ه مفى السمحح الميم دون المسفمون البين ينتمون الى الدولح الع ممنيح ويمن مفى -5

هللههللهوستتتتح التتتتب  استتتتترمب ان يضتتتتو حتتتتدا  لعتتتتدوان االستتتتهللمن وانت تتتتى االمتتتته هللتتتتكوال دولتتتتتي هللنتتتتي كيتتتتمن فتتتتي متتتتمم 
 (1)م ودفول المفتهب االوستر تحتا الحيتم االستالمي الع متمني التب  استترمب ان ي تكم االستهللمن1554 ت/962

ن المستتفمين الع متتمنيين دحتتهوا االستتهللمن ويتتمن ترممتتل ا تتملي المفتتهب االوستتر متتو الدولتتح الع ممنيتتح مظيمتتم ، أل
و كمو م وففصوا الهللالد من التوايل والتفمبل الب  اففد إليه هللني مهللدالداه، فيتمن بلتد التفتمبل والتوايتل ستهللب 
فتتتي تيتتتها االستتتهللمن مفتتتى احتتتتالل و تتتهان وامتتتتدى اليتتتيش االستتتهللمني النصتتتهاني مفتتتى حهمتتتما التتتدين واالمتتتهاض 

احش، وقتفتوا نحتو  ممنيتح آالح متن االررتمل وال تيوخ والنستم ، وانت يتا حهمتما والنروق واالموال واهتيهللوا الرتو 
م اقتتحم النصتمهى االستهللمن استواه )هلليميتحت 1511 تت/915المسميد والهلليوتما ال هيرح وفتي اوافته همضتمن ستنح 
  (2)وحرموا اليممو االمظم في م وي يه من معملم المدينح

وسر لميي  افوان م في العقيدو والدين البين يم وا من ايتل فيمن من الرهلليعي ان يرهذ ا ملي المفهب اال
 الدفمب من االسالم وا فه في ال ممل االفهيقي 

 
 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 2/875ت انظه: المفهب اليهلليه )1)
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 ت 2/235ت انظه: قمدو فت  المفهب العههللي )2)

 رابع المبحث ال

 الدولة الحفصية
 
 

افتفح مفمم  التمهيخ في نسب امها  هللني حرص، فمن م من اهيع م الى ممته اهللتن الفرتمب يتمهللن نفيتل ، 
  (1)الب  يعتهلله اول يمتب لديوان الدولح الحرصيح

ومن م من اهيع م الى قهلليفح  نتمتح، التي تعتهلله من ا م قهللملل المصممدو مفى ويه الفصوص، ومتن ايهللته 
 الهللههلله في المفهب مفى ويه العموم قهللملل 

ومورن تم هلليهللتمل دهن القهيهللتتح لمتهايش، ويعتهللته اهللتتوحرص متن كممتم  المصتتممدو ولته ميمنتح ونرتتوب هللتين قهللملتتل 
المصتتممدو و تتو متتن فتتواص اهللتتن تتتومها، وآمتتن هللدموتتته وهللتتبل قصتتمهى ي تتده فتتي منمصتتهته، ويتتمن يتتأتي هللعتتد 

كب، وي تتتهد معتته فتتي االلقتتمب الهلمستتيح، فهللينمتتم يتتمن اهللتتن مهللتتدالمؤمن فتتي المنكلتتح منتتد الموحتتدين، متتن بيتته منتتم
  (2)تومها يسمى هللمالممم، ومهللدالمؤمن هللن مفي هللملففيرح يمن يسمى  و هللمل يخ

وهللفغ من احتتهام مهللتدالمؤمن لته، وحستن تقتديهه ايتمه ان يتمن يأفتب هللهايته فتي يتل م تميل الحيتم، وايتهم اوالده 
 الندلق وافهيقيح  من هللعده واسند ل م المنمصب واالممهو في ا

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 ت 1/374ت اهللن ففدون ، تمهيخ الدول االسالميح هللملمفهب )1)
  220ت انظه: هللحو  في تمهيخ الحضمهو االسالميح ص2)

متتد مهللدالواحتتد اهللتتن اهللتتي حرتتص استتند التتى اهللتتي مح (1)ومنتتدمم تتتولى الفالفتتح الموحديتتح النمصتته هللتتن المنصتتوه
ال نتتتمتي امتته افهيقيتتح وامرتتمه مرفتتتق التصتتهح فتتي إداهت تتم يتتي يستتتتريو القيتتمم هللأمهللمل تتم ويقضتتي مفتتى الرتتتتن 

 وال وهاا المستمهو  نمد هللكمممح هللني بمنيح واحالف م من العهب 
ب االحتوال ويمن من  تهور اهللتي محمتد الحرصتي مفتى الففيرتح الموحتد  ، ان يقتيم  تال  ستنين هي متم تتهتت

وتنقرو ارممب هللني بمنيح من م، وان يحيمه النمصه فيمن يهللقيه معه من اليند ويهضمه متن ا تل اليرميتح، وان 
ال يتعقتتب امتتهه فتتي واليتتح وال متتكل، فقهللتتل النمصتته  تتهوره، ومتتن  نتتم وه  المفتتود الحرصتتيون ستتفرنح تتتونق 

  (2)وافهيقيح
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ستتتهللح لفحرصتتتيين مفتتتى يتتتد اهللتتتي كيهيتتتم هللتتتن مهللدالواحتتتد ويعتهللتتته االنرصتتتمل الهستتتمي متتتن الدولتتتح الموحديتتتح هللملن
  (3)م1229 ت/626الحرصي سنح 

 ويمنا  نمد مدو اسهللمب  يعا األميه اهللوكيهيم هللن مهللدالواحد الحرصي هللمألنرصمل من م:
ان يتمه دولتح مهللتدالمؤمن فتي المفتهب واالنتدلق مقتب ال كيمتح التتي حمقتا هللييو ت م متن موقعتح العقتتمب  -1
 م 1212سنح 
م لتعفتيم اهللتن تتومها  تم اكال استمه متن 1229 تت/626الففيرح الموحد  ادهيق المأمون في ممم هفض  -2

 السيح والفرهللح  
 تتتتتقتل الففيرح الموحد  ادهيق ا يمخ الموحدين البين ممهضوا سيمسته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت -3
  121خ المفهب واالندلق لفعهللمد  صت انظه: دهاسما في تمهي1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)
  180ت المصده السمهللق ص3)

 ومعظم م من  نتمتح، قهلليفح الحرصيين 
فأستفل اهللوكيهيم مهللدالواحد الموقح المتأكم وهفض مهللميعح الففيرح ادهيق المأمون، واتفب االسهللمب المتبيوهو 

هللواليته وامتهلله نرسته احتق هللميتها  فيته ومقملتد وا تداح حهيتح بهيعح لففهو  من رممح مهللدالمؤمن واالستقالل 
اهللن تومها، ولبلد حهص الحرصيون منب امالن م ل نرصمل مفى التمسد هللتعتمليم اهللتن تتومها، وبيتهوا استمه 
فتتي الفرهللتتح والستتيح، يمتتم رهللقتتوا هستتوم الموحتتدين واستتم م وتقمليتتد م مفتتى دولتتت م النم تتلح  وان يمنتتا الظتتهوح 

  (1)ض القضميم هللحيم تفيه الكممن والميمناقتضا تعديل هللع
واستتترمب اهللوكيهيتتم هللتتن مهللدالواحتتد ان ي تتتيل إمتتمهو فتتي تتتونق وقضتتى مفتتتى الهللقيتتح الهللمقيتتح متتن هللنتتي بمنيتتتح، 
واستولى مفى قسرنرينح وهلليميح ودفل تفمستمن واتتته هلليعتح ا تل رنيتح وستهللتح وسفيممستح، يمتم اتتته هلليعتح هللنتي 

في المفهب االقصى ويمنا منموهو سيمسيح دلتا مفتى د تم  وميته كممتم   مهين مندمم يمنوا يقمتفون الموحدين
، ودمم له مدد من والو االندلق وهللميعه ا ل  هق االندلق وا هلليفيح والمهيح والى االميه اهللي كيهيم (2)المهينيين

القضتتممي  مهللدالواحتتد ويتته اميتته هللفنستتيح وفتتدا  هللهلمستتح اهللتتن األهللتتمه يستصتتهفه لنيتتدو ا تتل هللفنستتيح فقتتمم اهللتتن االهللتتمه
هللين يتد  اميته الحرصتيين من تد قصتيدته الستينيح الرهيتدو التتي قتمل من تم المقته  ان تم فضتحا متن هللمها تم ويهللتم 

 و ي: (3)دون م من يمه م
 ادهد هللفيفد فيل اهلل انادُلسم

نايمت م دهستتتتتم       إن السهلليل الى م 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  180ت انظه: دهاسما في المفهب واالندلق لفعهللمد  ص1)
  127ت انظه: المفهب في تمهيخ المفهب واالندلق ص2)
 ت 3/120ت انظه: الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق )3)

 و  با ل م من مكيك النصه ممالتمسا
 ففم يكل مند مك  النصه ُمف ت مسم   

 ح  ت  م وحم ى ممم ُتعمنيه ُح م
 فرملمم باقا الهللفوى صهللمذ مستتم   

 يملفيكيهو اصهلل  ا ف م يكها  
 لفحمد ما وامسى يد  م ت عستتتتتتتتم   

 في يل  مهقح إلممم هللملقح 
 يعود مأتم م مند العدا مهوستتتتتم   

 ويل بمههللح إحيمح نملهللح 
 ت ني االممن حبها  والسهوه استتتى    

 تقمسم الهوم النملا مقمسم م 
 إال مقملف م المحيوهللح االنستتتتتتتتتتم   

 وفي هللفنسيح من م وقهرهللح
 مم ينسح النرق اومم ينكح النرسم    

 مدالن حف م اال هاد مهللتسمم  
 يبالن، واهتحل االيممن مهللتلستتتتم   

 وصيهت م القواد  العمل ما هلل م 
 يستوحش الرهح من م ضعح مم انستتتتتتم    

 سم  فمن دسميه يمنا دون م حه 
 ومن ينملق يمنا قهللف م ينستتتتتتتم    

 يملفمسميد ممدا لفعدى هللي عم  
تتتتتتتتتتتتتم     هس   ولفندا  بدا ا نمل م ي 

 ل ضي مفي م الى استهيمب فملت م 
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 مداهسم  لفم مني اصهللحا ُدُهسم   
 واههلُلعم  نمنما ايد  الههلليو ل م 

 مم  لا من فف و م وا يٍح وُيسم   
 داق مونقح  يمنا حدالق ل ح

 فصورذ النرصه من ادواح م ومستتتتتى    
 وحمل مم حول م من منضه ميب

 يستيفق الهيب او يستهيب اليفستتتتتتم    
 سهممن مم ممش ييش اليره واحههللم

 بي  الدرهللم في مفمني م التي يسهللم   
 واهللتك هللكت م ممم تحير م 

 تحيح االسد الضمه  لمم افتهسم   
 فضها  فأين ميش ينينمه هلل م 

فينمُه هلل م سفستتتتتتتتم     واين مصه ي 
 محم محمسن م رم  اتي  ل م 

 مم نمم من  ضم م حينم  وال نعسم         
 وه  ق اهيم  م لمم احمر هلل م

 ففمده ال  مق من امالم م ُفنستتتتتتم   
 فال له اليو  فممتدا يداه الى 

 الى إداهِد مملم ترأ هياله مفتفسم   
 م هللملت في  منرهدا  واي ه الكم

تتمولو هاى هايح التوحيد مم ن       هللس 
 ِصلا حهللمل م اي م المولى الهحيم فمم 

 اهللقى الِمه اُق ل م حهللال  والمهسم   
 الى ان قمل:

 ر ه هللالدد من م إن م نيٌق 
 وال ر مهو مملم تفسل النقيستتتم   
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 واورئ الريفق اليهاه اهض م 
 تم  حتى يرأري  هاسم  يل من هاس   

 وانُصه مهللدا  هللأقصى   ِهق م  هقا
ستم    يم  و ف   ميون م ادُمعم  ت مي ك 

  م  يعح األمه و ي الداُه قد ن يا
تتتتم    م ه انتيس  سا  دا   مملم تهللم ه ح 

 فمم  ِ نلم  لد التأييد سمحت م
 يهدا  س اِلِ ب  او فريلح دمستم     

 واضهب ل م مومدا هللملرت 
 (1)د  قد اتى ومسىتهقهلله لعل يوم األمم   

ولقتتتد لهللتتتى الستتتفرمن الحرصتتتي النتتتدا  واهستتتل الستتترن المحمفتتتح هللملعتتتدو والعتتتتمد والهيتتتمل والمتتتؤن التتتى المدينتتتح 
المحمصهو إال ان تفد االبم ح لم تريد ا تل هللفنستيح هللستهللب الحصتمه المحيتم متن قهللتل النصتمهى ممتم يعتل ا تملي 

  (2)ى الحمقدينالمدينح يضرهون الى التسفيم والفضوب لفمعتدين النصمه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 3/120،121،122ت انظه: الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق)1)
 ت 3/122ت المصده السمهللق )2)

حرصتتيح بهوتتته فتتي م تتد وفتتت  اهللوكيهيتتم اهللتتواب افهيقيتتح لف يتتهو االندلستتيح وهللفتتغ التتتأ يه االندلستتي فتتي الدولتتح ال
اهللتتي مهللتتداهلل المستنصتته ففيرتتح اهللتتي كيهيتتم يحيتتى، ويتتمن متتن امظتتم حيتتمم دولتتح الحرصتتيين ويتتمن هللالرتته يكفتته 

 هللأ ل االندلق البين  ميهوا الى يواهه 
لقد يمنا منموهو اهللي كيهيم مهللدالواحد السيمستيح حققتا ا تداف م حيت  استترمب ان يميتن لهللنتي حرتص الحيتم 

نروبه من احواك رهاهللفق  هقم  الى مدينح اليكاله بههللم ، وهللدا يأنته ستيعيد الوحتدو التى اقرتمه في افهيقيح وتوسو 
  (1)المفهب
 
 والية العهد: -ب

م متين 1235 تت/633سفد الحرصيون في واليح الع تد مستفد تعيتين االفتهاد متن االستهو الحميمتح  وفتي متمم 
 صالحيما في سمله امممل م األميه اهللوكيهيم اهللنه مفى واليح هلليميح وحول له معظم ال
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وتميتتك اهللتتو يحيتتى هللحستتن اليرتتم و وستتعح العفتتم وي تتهو التتوهب وحتتب العتتدل، ويعتتل ا تتل م تتوهته وفمصتتته متتن 
 ا ل العفم والتقوى والدين والها  السديد 

ويمنتتتتا وصتتتتيح اهللتتتتي كيهيتتتتم الهللنتتتته مفيلتتتتح هللملنصتتتت  وااله تتتتمد وممتتتتم يعتتتتل فتتتتي وصتتتتيته قهللتتتتل موتتتتته فتتتتي متتتتمم 
 م:1249 ت/647
 حمفظح مفى اقممح  عمله االسالم في اتهللمب اوامه اهلل وايتنمب نوا يه )الم -1

ترقتتده لفيتتيش وحستتن معممفتتته الفتتتهاده حستتب دهيتتمت م، فتتال يفحتتق الستتتريه هللتتمليهلليه، فييتته  الستتريه مفيتتته،  -2
 تتتتتتتتتتتتتتتتويرسد نيح اليهلليه ، فييون احسمنه مرسدو له في تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  128ت انظه: المفهب في تمهيخ المفهب واالندلق ص1)
 يال الوي ين 

اوصمه االميه هللعدم اليكب مند حدو  المفمما، الن اليكب يؤد  الى القفق واالضرهاب، وهللملتملي الى  -3
التيتمهب متن قتمدو  الر ل في معمليح االموه، لبا مفيه ان يعملي م هللملصهلله واالتكان مو است مهو النهلل تم ، وبو 

 الييش 
ان يحستتن افتيتتمه مست تتمهيه، ممتتن اتصتتروا هللصتتدق القتتول واالفتتالص فتتي العمتتل، وان ال يقتصتته فتتي  -4

 است مهت م مفى احد من م دون اآلفه، هللل يأفب هللزهال م يميعم ، فمن في تعداد اآلها   دايح لمعهفح الصواب 
الو فتتتي اممتتتمل م، ويهللحتتت  متتتن ستتتيهو القضتتتم  ومتتتن مفيتتته ان يترقتتتد احتتتوال هميتتتته، ويهاقتتتب العمتتتمل والتتتو  -5

احيمم م، وم مم دمي لفي ح من مفمتح ففيي تر م، وال يتهاب متن حيمته احتدا  ابا كا  متن الصتواب، واليقتصته 
 مفى  فص واحد فقر في هفو مسملل وحوالو المتظفمين من اهللنم  هميته 

 معمليح األموه اوصمه هللملتواضو والصر  من ال رواا، الن مم اني  الرهق في  -6
ان يعمقتتب هلل تتدو يتتل مرستتد ممهللتت  فتتي رهقتتما المستتفمين وامتتوال م، متمتتمد فتتي بيتته فتتي فستتمد صتتالح م  -7

 واحوال م، وم ل  با ليق له إال السيح 
امم الحسود فعفيه ان اليقيل م هته، الن في اقملته ممي يعه مفى القتول ، والقتول يدفعته التى العمتل، ووهللتمل 

 م دا ه قهللل انت مهه ويتداهد امهه قهللل اظ مهه ممفه يضه بيهه، ففيحس
مفيتته ان يك تتد فتتي التتدنيم، فتتال ين تتفل هللف و تتم وكينت تتم هللتتل يعمتتل االممتتمل الحميتتدو الم تتيوهو التتتي تففتتد  -8

  (1)بيهاه في الدنيم، وينمل هلل م مهضمو اهلل في اآلفهوت
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 408-1/406ت اهللن ففدون تمهيخ الدول )1)
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وهللعد موا اهللي كيهيم تولى كمممح الحرصيين اهللنه اهللومهللداهلل محمد الب  تسمى هللملمستنصه هللمهلل الب  امفتن 
 تتتتت ويتتتتمن امالنتتتته يتتتتأميه المتتتتؤمنين لفمستتتتفمين 656نرستتتته اميتتتته المتتتتؤمنين هللعتتتتد ستتتتقور هللفتتتتداد هلليتتتتد التتتتتتمه متتتتمم 

  (1)ميح هللملفالفحم وهللميعه  هيح 1259 ت/657
وحتتمول الحرصتتيون ان يستتتندوا التتى األستتق ال تتهميح الالكمتتح فتتي هللتتمب الفالفتتح، يمالصتتل العههللتتي، والنستتب 

، وممه هضي اهلل منه يمتم (2)النهللو ، الى يمنهلل م قهاهللت م لفموحدين  فكمموا ان م من ساللح ممه هللن الفرمب
وقتتد تتتكو  النهللتي صتتفى اهلل مفيتته وستفم اهللنتتته حرصتتح تعفتم متتن ا تهاح قتتهيش ويمنتتا إليته الستترمهو فتتي اليم فيتح، 

فملحرصتتيون هللحيتتم  تتبا األصتتل القه تتي ، و تتبا النستتب النهللتتو  ، وهللحيتتم قتتهاهللت م لفموحتتدين، ويتتدوا فتتي انرستت م 
  (3)ال هميح اليمفيح ألن يه وا فالفح الموحدين المن مهو

ح وتهللتتتمها اقتتتالم يتتتتمهلل م وحتتتهص الحرصتتتيون مفتتتى االمتتتتكاك هلل تتتبا االصتتتل، وامالنتتته فتتتي يتتتل حرتتتل ومنمستتتهلل
وقصملد  عهال م هللأرالق اسم الدولتح العمهيتح او الرمهوقيتح مفتى الدولتح الحرصتيح وبيته نستهلل م التب  يهيتو التى 

 ممه الرمهوق يمم يقولون، ف با اهللن ففدون يمدح م ويقول:
 

 قوم اهللو حرص اب ل م
 (4)ومم ادهاد والرمهوق  و اول   

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  123ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق لفعهللمد  ص1)
  124ت نرق المصده السمهللق ص2)
  124ت نرق المصده السمهللق ص3)
   124تنرق المصده السمهللق ص4)

 تتل الحيتتمك ودمتتم موقتتح الحرصتتيين فتتي امتتالن الفالفتتح ستتقور هللفتتداد هلليتتد المفتتول وامتتتهاح  تتهيح ميتتح وا
هللملفالفح الحرصيح وسمهب مفد بهنمرح اهللن االحمه هللمهللميعح الحرصيين ويتبلد المتهينيين فتي المفتهب االقصتى 
يقول السالو  النمصه : "ولمم هللفغ هللنو مهين هللملمفهب، وبفهللوا مفى الي يه من ضواحيه، يمنوا يدمون الى اهللي 

تيمنتتم  ل تتم متتن نمحيتتح ا تتوال م إب يمنتتا صتتهللفح كيهيتتم الحرصتتي تأليرتتم  أل تتل المفتتهب، واستتتيالهللم  لمهضتتمت  م ، وا 
 وامتهح هللنو كيمن في تفمسمن في المفهب االوسر هلل به الفالفح  (1)…"الدموو الموحديح قد هسفا في قفوهلل م

وهللبلد ظ ها فالفح قويح في ال ممل االفهيقي ممصمت م تونق وهللسرا نروب م في هللالد االندلق والمفهب 
هللفروهو ا تداح الفالفتح الحرصتيح، ويمنتا السيمستح المصتهيح فتي م تد المممليتد  والحيمك، و عه حيمم مصه

ت دح الى مد سفرمن م مفى الحيمك الستهللمب دينيتح واقتصتمديح وسيمستح ومتن ا تم تفتد اال تداح الستيرهو مفتى 
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مرميين الهللحه االحمه وتيمهته، فيميو الحيمم البين حيموا مصه واستقفوا هلل م، يملرولونيين، واالف يديين والرت
)العهلليديينت قد حهصوا مفى مد سفرمن م مفتى الحيتمك  تم يتم  األيوهلليتون والمممليتد والع متمنيون، فستمهوا مفتى 

  (2)نرق  به السيمسح لدهيح ان م لقهللوا انرس م هللفقب "فدام الحهمين"
ن  تتتت الستتفرمن الظتتم ه هلليهللتتهق ويتتمن متتن اقتتوى الستتالرين التتبي676-658ويتتمن يحيتتم مصتته فتتي تفتتد الرتتتهو )

حيموا مصته واستترمب ان ي تكم المفتول منتد الحتدود العهاقيتح، ومفتى الصتفيهللين فتي ال تمم حتتى صتمها ستيهته 
 مضههللم  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت نقال  من العهللمد  دهاسما 29-3/28ت انظه: السالو  )االستقصم )1)
  127هيخ المفهب واالندلق صت انظه: دهاسما في تم2)

ل م تتمل، هاى الستتفرمن هلليهللتتهق ان سيمستتح الدولتتح الحرصتتيح تتعتتمهض متتو ا تتداح دولتتته، ل تتبا ممتتد التتى احيتتم  
م، فأتى هللأميه من امتها  العهللمستيين الرتمهين متن المفتول وهللميعته 1261 ت/659الفالفح العهللمسيح في القم هو سنح 

هللتته هللملمستنصتته هللتتمهلل وقتتمم الففيرتتح اليديتتد وقفتتد الستتفرمن هلليهللتتهق حيتتم هللملفالفتتح فتتي احترتتمل يهلليتته هللملقتتم هو، ولق
مصته وال تتمم والحيتمك ، ومتتم يفتكوه متتن هللتالد االمتتدا  وهلل تبا العمتتل يستب هلليهللتتهق نرتوبا  ادهلليتتم  وهوحيتم  وسيمستتيم  
وويه ضههللح مويعح لفدولح الحرصيح و هب هلليهللهق هللعدو إصالحما هللملحهم النهللو  ال هيح واهستل يستوو اليعهللتح 

الخ  م ادى هلليهللهق فهيضح الحو وظ ه منه ف ومم  ويهمم  متميكا  … واهسل الصدقما وال موب والكيا والريب
واكال انصمه الحرصيين، وامه هللملدمم  لفففيرح العهللمسي مفى منمهلله الحيمك هللدال  متن الففيرتح الحرصتي ووضتو 

رتتوب يتتل متتن الفالفتتتين وصتتمه منتتدوهللم  تمهللعتتم  لتته هلليمنتتب  تتهيح ميتتح إال ان هللعتتد مضتتي وقتتا قصتتيه، ضتتعح ن
  (1)سفرمن م في المنرقح التي تعيش في م

استتترمب المستنصتتته اهللومهللتتتداهلل محمتتتد هللتتن اهللتتتي كيهيتتتم الحرصتتتي ان يرتتوه الدولتتتح وييعف تتتم مقصتتتدا  لفعفمتتتم  
واالدهللم  وان تتفب ميمنح هفيعح مفى المستوى الدولي في كممنه، ويم ته سرمهاا من دول متعتددو، هللعضت م متن 

ن، وهللعض آفه من اوهوهللم، وا تم هللعمصمح الدولح ، وتروه العمهان واكد تها االحتوال العممتح فتي ايممته السودا
 واصهللحا امك ايمم الدولح الحرصيح 

م 1270 تت/668وتعهضا الدولح الحرصيح ل يمما نصهانيح  مييح يقود م لويق التمسو مفد فهنسم فتي ستنح 
 ان تتم افرقتتا ، هللستتهللب الوهللتتم  التتب  مصتتح هلل تتم ومصتتح ا  هللعتتد م تتهين ستتنح متتن بكوتتته الفملهللتتح لمصتته، إال

 هللحيمو المفد تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  127ت انظه: دهاسما في تمهيخ المفهب واالندلق ص1)

  (1)نرسه
ضتتتعح امه تتتم مت وهللعتتتد انقضتتتم  القتتتهن الستتتمهللو ال يتتته ، 1277 تتتت/675متتتما المستنصتتته الموحتتتد  متتتمم )
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وتوقح الدمم  ل م فتي المفتهب واالنتدلق،  تم لتم تفهللت  ان نفهت تم واضتعرت م الحتهوب اال فيتح، واستتقفا هلليميتح 
متن تتونق، وانت تك هللنتتو متهين  تبه الرهصتتح، وافتبوا يتتدففون فتتي  تؤون الدولتح الحرصتتيح واستتولوا مفتى تتتونق 

 واصهلل  ال ممل االفهيقي في دوامح الصهاب  (2)مدو مهاا
مب الحرصتتتيون ان يعتتتودوا التتتى حيتتتم افهيقيتتتح ، لتتتدى انستتتحمب المتتتهينيين، وهللكبتتتا مهحفتتتح يديتتتدو متتتن واستتتتر

م، واستترمب 1394 تت/796-1370 تت/772االستقهاه النسهللي في واليح اهللي العهللمق احمد المعهوح هللملمستنصته
لحرصتتيح م، ف كمتتو م واستتتعمدا الدولتتح ا1390 تتت/792ان يقتتح امتتمم  يتتوم متتن النصتتمهى مفتتى الم ديتتح ستتنح 

 يلم  من  يهللت م وتمين اهللنه اهللوفمهق من االستيال  مفى تفمسمن، وضم هللعض االممهاا التي استقفا في حيمو 
م  تتتم نيتتت  فتتتي االستتتتيال  مفتتتى مدينتتتح اليكالتتته ستتتنح 1402 تتتت/805م، ومفتتتى هللستتتيهو ستتتنح 1400 تتتت/803اهلليتتته 
 م 1410 ت/813

حتم  تفرتب مودتته وترفتب مصتملحته فمصتح وفي م تد اهللتي فتمهق قتدما السترمهاا التى تتونق متن يميتو االن
م وففره اهللنته االصتفه المستنصته 1434 ت/838ومن م سرمهو من بهنمرح وفمق ومصه وتوفي اهللو فمهق سنح 

 تت ها  ومتتما، وفتتي م تتد افيتته اهللتتي ممتته وم متتمن ا تتتعفا نتتمه الرتنتتح هللستتهللب ارمتتمب اهللنتتم  ممومتتته  14فحيتتم 
  به ال وهاا سنح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهللملسرمن إال ان اهللم ممه استرمب ان يقضي مفى 

  128ت الُمفهب في تمهيخ المفهب ص1)
  129م نقال  من العهللمد  دهاسما ص1346،1350،1357ت ممم 2)

  (1)م وي كم ممه اهللم الحسن1446 ت/850
قتما ومعم تداا تيمهيتح متو فهنستم ، وستالرين وتقدما تتونق فتي ميتمل الحضتمهو فتي م تده، و تيفا مال

مصته واالنتتدلق،  تتم تمكقتا وحتتدو الحرصتتيين هللعتد وفمتتته، و تتميم االستهللمن ستتواحل تتتونق، وتهللتدلا الحتتمل حتتتى 
اصهللحا حمل الحرصيين يه ى ل م ومهلله اهللو محمد الحرصي من الحملح التي وصفا إلي م في هلليتا  تعه قتمل 

 فيه:
 وينم اسودا  والهيمل ت مهللنم

 (2)يم  كممن فيه نف ى االهانهللمف   
ويمن  با االميه قد تحملح مو االسهللمن و مه مفيه اهللنته، فقتهللض مفيته وستمل مينته وففعته متن منصتهلله،  تم 

م فيمنتتتا ن ميتتتح الحرصتتتيين ، وهللتتتدا الصتتتهاب مفي تتتم هللتتتين 1534 تتتت/941قتتتمم االستتتهللمن هللمبهللحتتتح فتتتي تتتتونق ستتتنح 
وا مفى االسهللمن وهللبلد دففا تونق في حيم الدولح الع ممنيتح الع ممنيين واالسهللمن واسترمب الع ممنيون ان يتففهلل

  (3)م1568 ت/976االسالميح ممم 
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  (4)م1573 ت/981وبيه الديتوه مهللمدو يحيفح ان األمه ففص لفع ممنيين ممم 
 

 طرابلس والدولة الحفصية:
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتفب هللنو حرص تونق مهيكا  لسفرمن م واهسفوا االمها  مفى رهاهللفق ، ومن تتتتتتتتتت

 ت 2/879ت المفهب اليهلليه )1)
 ت 4/305ت انظه: موسومح التمهيخ االسالمي )2)
 ت المصده السمهللق نرسه  3)
  132ت انظه: الُمفهب في تمهيخ المفهب ص4)

ا يم هللتتتن يتتتممو ، ومحمتتتد هللتتتن ميستتتى امتتتهال م مفتتتى رتتتهاهللفق اهللومهللتتتدالهحمن يعقتتتوب ال هبتتتي، ومهللتتتداهلل هللتتتن اهللتتته 
ال نتتتمني ، ويوستتح هللتتن رتتم ه اليههللتتومي، وقتتد حتتمول األول االستتتقالل هللرتتهاهللفق ولينتته لتتم يتتني  و تتمه اميتتمن 
رهاهللفق ضده فقهللضوا مفيه وقتفوه، ولم تظ ه حهيتما انرصتمليح فتي م تد التوالي ال تمني، امتم التوالي ال ملت  فقتد 

 تتت فعتمد يعفتن وال ه اليته 665-647 نم  اممهو اهللي مهللداهلل محمد )انرصل هللرهاهللفق من امها  هللني حرص في ا
 وتهللعيته الممهته، ويم  يوسح هللن رم ه اليههللومي فأمفن استقالله التمم من الحرصيين واستهللد هللمالمه 

لقتتد يمنتتا حهيتتح انرصتتمل المتتدن متتن الدولتتح الحرصتتيح ي يتتهو ويمنتتا ال تتوهاا متصتتفح متتن اميتته ضتتد اميتته، 
ب الضتتتعح والتتتو ن لالستتتهو الحرصتتتيح الحميمتتتح، وفتتتي مرفتتتو القتتتهن ال تتتممن ال يتتته  يتتتمن ويتتتمن بلتتتد ممتتتم ستتتهلل

االضتترهاب قتتد هللفتتغ ا تتده ويتتمن كيهيتتم هللتتن احمتتد الفحيتتمني احتتد امتتها  هللنتتي حرتتص قتتد متتمد حتتدي م  متتن الحتتو التتى 
م مفتى  ت وهاى اضرهاب األحتوال هللتتونق فعقتد العتك 711رهاهللفق، فأيتمو حوله النمق وافتمهوه اميها  ل م سنح 

  (1)بكو م واحتل تونق ويعل اهللنه اهللوضههللح مفي م  م سمه  هقم  حتى وصل الى هللهقح  م هيو الى رهاهللفق
واصتتهللحا رتتهاهللفق ممصتتمح الن تتمر السيمستتي هلللفهيقيتتح حتتوالي ستتا ستتنواا ،  تتم ان كمتتا  تتبه الحهيتتح امتتمم 

ه ف ل في ضتم رتهاهللفق، هللتل  ت الب  استرمب ان يحهه تونق، ولين818القواا التي قمد م يحيى اهللوهلليه سنح 
  (2)ظل امها  رهاهللفق ي ددون تونق من حين الى آفه

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  342ت انظه: تمهيخ الرت  العههللي ص1)
 ت 4/378ت انظه: موسومح التمهيخ االسالمي )2)

 فص:طرابلس بين بني ثابت وبني مكي وبني ح -د
هللتتدون - تتت وظفتتوا يحيمون تتم 724هللنتتو  مهللتتا متتهب و تتمحيون متتن هللنتتي ستتفيم ال ل تتم حيتتم رتتهاهللفق متتن ستتنح 
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  (1)حتى قهلليل بكو االسهللمن ل م -استقهاه
 ومن والو هللني  مهللا:

 ت724   مهللا هللن محمد )االولت  
  ت730   محمد هللن  مهللا  
 بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتكا يكيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهو يههللتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح وضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم م التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى رتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهاهللفق واستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعمد م هللنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوحرص ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنح    

  (2) ت748      
 ت750  مهللا هللن محمد هللن  مهللا ال مني  

 تت و تهب  مهللتا متن المدينتح وحيتل 755استرمب تيمه ينوه ان يفدموا الرهاهللفسين ويحتفوا المدينح فتي متمم 
هللين اال ملي وهللين اسهللمب الدفمب، وبفهللوا مفى امه م فمفيوا الهللالد ون هللوا االموال وتمفيوا المتمب، واسهوا الهيمل 

سم ، ونقفتوا يتل متم استترمموا التى ينتوه، فتتدفل هللنتو ميتي و تم متن الهللههللته، ونستهلل م فتي لواتته هللكمممتح وسهللوا الن
احمد هللن ميي ويمن حميمم  لقمهللق وترموض مو الينويين ورفهللتوا ان يتدفو ل تم فمستين التح م قتمل متن التب ب 

ففتم يترممتل ، فتأفه   العين، فقهللل، واهسل التى الستفرمن اهللتي منتمن فتي تتونق يستتن ض  متته فتي دفتو المهللفتغ،
مممنتتده ووقتتح معتته ا تتل قتتمهللق واليهيتتد وتتتم دفتتو المهللفتتغ وحتتهه هللتتبلد رتتهاهللفق وهللعتتد ممميتت  الينتتويين حتتوالي 

 فمسح ا  ه 
 تتتتتتتوقد اهسل إليه سرمن الحرصيين اهللو منمن الممل الب  دفعه فأمتبه من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 ت 4/379ت انظه: موسومح التمهيخ االسالمي )1)
 ت المصده السمهللق نرسه 2)

ن م ل  ممح ونفوو وهيولح وموقح يدل مفى حميته االسالميح القويح وممررته الييم ح نحو افوانه في  افبه، وا 
  (1)العقيدو

ق فتوال م ويعف تم وهللعد  با الموقح ال  م النهلليل هاى السفرمن اهللومنمن ان يعقد ألحمد هللن ميي مفى رهاهللف
  ت 766داه إممهته وهللقي اميها  مفي م الى ان توفى ممم 

وتتتولى اهللنتته مهللتتدالهحمن واليتتح رتتهاهللفق هللعتتد وفتتمو اهلليتته فيتتمن ستتي  المعممفتتح متتميك التتها  مستتتهللدا  فتتي االمتته 
 يه ه النمق وسلموا حيمه 

لي معتته متتن ايتتل واستتترمب اهللتتو هلليتته هللتتن  مهللتتا ان يحتتتل رتتهاهللفق هللأستترول يتتم  هللتته متتن مصتته وقتتح اال تتم
التففص من واليح مهللدالهحمن هللن ميي وممل اهللتوهلليه هللتن  مهللتا مفتى تحستين مالقتته متو هللنتي حرتص وامتتهح 

  (2)ل م هللملوال 



 -247- 

 تتت ولتتي رتتهاهللفق اهللتتن افيتته مفتتي هللتتن ممتتهان هللتتن محمتتد هللتتن  مهللتتا 792وهللعتتد وفتتمو اهللتتي هلليتته هللتتن محمتتد ستتنح 
متتدو ستتنح إال إنتته قتتموم بلتتد واستتترمب واستتترمب ان ينرصتتل متتن الحرصتتيين وتعتتهض لحصتتمه منيتتح استتتمه ل

الحرصيون ان يدمموا اهللن ممته يحيتى هللتن اهللتي هلليته واستترمموا ان يمتفيتوا رتهاهللفق ويقهللضتوا مفتى والي تم مفتي 
هللن ممهان   واسند الحرصيون واليح رتهاهللفق التى يحيتى هللتن اهللتي هلليته  تم هاى االميته الحرصتي ان يعتكل يحيتى 

ق فيتته واصتتهللحا رتتهاهللفق تمهللعتتح لتته  وانقتتهض حيتتم هللنتتي  مهللتتا متتن هللتتن اهللتتي هلليتته ومتتين مفي تتم هيتتل متتن قهللفتته ي تت
ممهت م مفي م   (4)سنح 79، هللعد ان حيمو م نحو (3)رهاهللفق، وا 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  352ت انظه: تمهيخ الرت  العههللي في ليهلليم ص1)
  353ت المصده السمهللق نرسه ص2)
  355المصده السمهللق نرسه صت 3)
  346ت المصده السمهللق نرسه ص4)

 تتت واستتتمه فتتي الحيتتم التتى 803وتتتولى المنصتتوه محمتتد هللتتن مهللتتدالعكيك هللتتن اهللتتي العهللتتمق واليتتح رتتهاهللفق متتمم 
  ت 833وفمته ممم 

  م تولى واليح رهاهللفق مهللدالواحد هللن حرص وقهللل ال هوب في ممفه ا تهر لقهللول م  هور:
 مفى الهللالد وال يعكل حتى يعيد الهللالد الى ميد م التيمه  ون مر م ال قمفي ان يهللقى والي م  -1
 ان يستقل هللمالداهو وال يهد امهه في  ي    -2
 ان يتفب من اليند لنرسه مميهيد  -3

هادو  وافتتق االميتته مهللتتدالعكيك الحرصتتي مفتتى تفتتد ال تتهور وظ تته متتن مهللدالواحتتد هللتتن حرتتص حكمتتم  وهايتتم  وا 
فم واستتب االمن وارمأن النمق مفى اموال م واهواح م ونعما الهللالد هللتملفيهاا واتستعا ون ه العدل ومنو الظ

ستتنح يمنتتا ايتتمم هبتتد و نتتأ  25 تتت ويمنتتا متتدو حيمتته 858التيتتمهاا، وي تتها األمتتوال وهللقتتي واليتتم  إلتتى ان تتتوفي 
  (1)مفى ا ل رهاهللفق

 
 ثورة بني غراب :

والقتوا القتهللض مفيته واهستفوه إلتى اهللتن افيته يحيتى هللتن  مه هللنو بهاب مفى والي رهاهللفق اهللي هلليه هللن م متمن 
 محمد المسعود هللن م ممن في تونق فسينه  م قتفه  

ودففتتا التتهللالد فتتي االنقستتممما والتحتتكب وقتتمم هيتتل يقتتمل لتته منصتتوه اصتتف  هللتتين المتفمصتتمين و تتداا الرتنتتح 
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 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوافتمه الرهاهللفسيون ال يخ منصوه و و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
  357ت انظه: تمهيخ الرت  العههللي في ليهلليم ص1)

التب  ستتعى فتتي االصتالذ واليتتم  مفتتي م هللتدال متتن الحتتميم الحرصتتي اهللتي هلليتته وستتمو ستيمن التتدوافل هللهلليعتتح ال تتيخ 
يقتتمل لتته  منصتتوه حميمتتم  مفتتى المدينتتح، فيم تتته الهلليعتتح متتن بهيتتمن، وته ونتتح ومستتالرته وهللنتتي وليتتد وففرتته هيتتل

 ت وففره في الحيم مممي وهللقي في الحيم نحو ا نتي م هو ستنح  وتتوفي متمم 885يوسح مما هللملرممون ممم 
 تتت واترقتتا يفمتتح الرهاهللفستتيين مفتتى تعيتتين ال تتيخ مهللتتداهلل هللتتن  تتهح فولتتوه حميمتتم  مفتتي م، ويتتمن هيتتال  يميتتل 898

واالن تتفمل هللملعهللتتمدو ولتتم ييتتن ا تتال  هللملواليتتح  إلتتى الك تتد فتتي التتدنيم حتتتى لقتتب هللتتملمهاهللر  وتففتتب مفيتته امتته الك تتد
متتداد الينتتد التتالكم لفتتدفمب متتن المدينتتح، فأصتتهللحا مهضتتح  فأ متتل تحصتتين التتهللالد، وتقويتتح اهللهاي تتم واستتواه م وا 
لرمو األمدا  ولم تين  وهو هللني بهاب باا ا ه يهلليه مفى  هوو الهللالد ودام حيم ال يخ مهللداهلل هللن  هح نحتو 

  (1)اهللفق في التيمهو ويمو األموال وال هوااسنح توسو ا ملي ره  18
إلتتى ان احتف تتم  - تتت 833ويتتهاى ال تتيخ رتتم ه التتكاو  هللتتأن رتتهاهللفق منتتب ان توال تتم مهللدالواحتتد هللتتن حرتتص ستتنح 

 تتت يمنتتا فتتي هفتتم  مستتتمه وامتتن  تتممل، واستتترمب األ تتملي ان ييمعتتوا  تتهوو  ملفتتح يمنتتا 916اعستتهللمن ستتنح 
انفمتتق ا ف تتم فتتي متتتو الحيتتمو ووقعتتوا فتتي التتتهح التتب  افستتد متتكالم م، مضتتهب الم تتل فتتي ال تتممل اعفهيقتتي، و 

وافالق تتتم وضتتتعرا هوذ الي تتتمد واليرتتتمذ والنضتتتمل فتتتي نروستتت م، فرمتتتو فتتتي م األمتتتدا  متتتن النصتتتمهى فتيتتتملهللوا 
 وحمنا الرهصح ليستهللمن في تكوا ملتح وم تهين قرعتح هللحهيتح وانضتما إلي تم سترن افتهى متن مملرتح، ( 2)مفي م

 م ه الح يند  من اعسهللمن، و ال ح اآلح من تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو حنا هللفمسح 
  359ت انظه: تمهيخ الرت  العههللي في ليهلليم ص1)
  360ت المصدهالسمهللق نرسه ص2)

ل اسمريف م ليفح ال ممن  ت تحهيا قوات م نحو رهاهللفق ووص916من ههلليو سنح  8اعيرمليين والمملريين  وفي 
م وهللتتدا القتتتمل هللتتين النصتتمهى 1510 تتت، الفتتممق والع تتهين متتن يوليتتو ستتنح 916م تته متتن ههلليتتو اآلفتته، ستتنح 

اعستتهللمن والرفيتتمن والمتتملريين وهللتتين ا تتملي رتتهاهللفق ولتتم تيتتن القتتواا متيمفلتتح وستتقرا المدينتتح فتتي يتتد األمتتدا ، 
لمقدستما واستتمه اعفستمد اعستهللمني فتي التهللالد متميقهب ف تيا األمهاض وسهلليا النسم  وقتل الهيتمل وديستا ا

من م هين سنح ولم يستريعوا ان يتيموكوا في م اسوه المدينح  م سفما رهاهللفق إلى فهسمن القديق يوحنتم فتي 
م حيت  استترمب األهللرتمل الع متمنيون 1551 تت 958م واستمه فهسمن الدين يوحنم حتى ممم 1535 ت 942ممم 

هوا استتته متتتدينتنم الحهلليهللتتتح متتتن قهللضتتتح فهستتتمن القتتتديق يوحنتتتم وستتتنتعهض الستتتنيون ان يحيمتتتوا ا لحصتتتمه، ويحتتتهر
لفترمصيل في اليتمب السمدق من سفسفح صرحما من التمهيخ اعستالمي فتي ال تممل اعفهيقتي هللتلبن اهلل تعتملى 
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فهيقتتتي منتتتدمم نتحتتتد  متتتن الدولتتتح الستتتنيح الع ممنيتتتح العفيتتتح ودوه تتتم فتتتي العتتتملم اعستتتالمي ممومتتتم وال تتتممل األ
 فصوصم   

 
 أسباب سقوط الدولة الحفصية :

امتممد تتتم لفمتتتن و المنحتتتهح التتتب  نظرتتته لتتته اهللتتتن تتتتومها وحهصتتت م مفتتتى تهللنتتتي مقملتتتده الرمستتتدو هللعتتتد ان  -1
اني ح كيح العقيديح التومهتيح ومن يه الهللدمي لي يه من ا ملي ال ممل االفهيقي فأصتهلل  التوال  ضتعيرم لفريته 

ح البين استفدموا تهللني من و اهللن تومها يمنموهو سيمسيح من ايل القضم  مفتى التومهتي حتى مند امها  الدول
 هللقميم دولح الموحدين   

الصهاب الداففي مفتى الحيتم هللتين اهللنتم  الهلليتا الحرصتي ومتم تهتتب مفتى بلتد متن صتهاب منيتح وقتتمل  -2
 دمو    

ح لتيهيتتتد استتتتقالل هللعتتتض المتتتدن يلمتتتمهاا مستتتتقفح متتتن ممصتتتمح الحرصتتتيين ، فتضتتتره احيمنتتتم الدولتتت -3
الييتتوش وتي يك تتم متتن ايتتل افضتتمب المتتدن لستتفرمن م ، فييفر تتم بلتتد الي يتته متتن األمتتوال والعتتتمد والهيتتمل ن 

 واحيمنم تن كم ييوش الدولح اممم مقمومح المدن الضمهيح  
استتتت دفا متتتدن افهيقيتتتح متتتن قهللتتتل اعستتتهللمن النصتتتمهى واألوههلليتتتين ممومتتتم فعمفتتتوا مفتتتى تنصتتتيه ال تتتممل  -4

قمم من المسفمين واستفالل فيهات م و هوات م ، فتدففا الدولتح فتي صتهاب مع تم انت تى هللملتحتملح األفهيقي واالنت
 هللين اعسهللمن والحرصيين   

ظ وه قوو إسالميح سنيح اصيفح متم فتح فتي الستفرنح الع ممنيتح والتتي استترمما ان ت تكم النصتمهى فتي  -5
صتهام م متو النصتمهى نصتهو اعستالم والمستفمين  ميمدين الهلله وميمدين الهللحه ، ويمن دافو الدولح الع ممنيتح فتي

 وحب الي مد في سهلليل هب العملمين   
ترفتتو ا تتملي ال تتممل األفهيقتتي إلتتى قتتوو إستتالميح ستتنيح تقتتوم هللتحهيتته م متتن اعستتهللمن ومتتن االمتتها  التتبين  -6

 م واتصفوا هلل م تحملروا مع م ولم يحتهموا مقدسما األمح ومقيدت م ودين م ، فويدو في الع ممنيين هللفيت م فهاسفو 
 وتعمونوا مفى الهلله والتقوى من ايل إمكاك اعسالم والمسفمين ودحه النصمهى الفمصهللين   

يمن سقور الدولتح الحرصتيين نتييتح رهلليعيتح لمتم آلتا إليته هللستهللب التنتمكب هللتين المستفمين ومتدم حهصت م  -7
 مفى سالمح وحدو األمح وا داف م العظمى  
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 الخالصة
 

ا المؤسق الحقيقي لدولح الموحدين ألنه وضتو الفرتور العهيضتح التتي قممتا يعتهلله محمد هللن تومه   -1
 مفي م الدولح 

 يعتهلله من و اهللن تومها ففيرم  من مفم اليالم والمعتكلح واأل ممهو واالممميح والفواه   -2
لم يتوهب اهللن تومها في سرد الدمم  وسهللي النسم  وتيريه المسفمين، واستفدام األسمليب المفتويح من  -3

 يبب والفداب من ايل الوصول الى ا دافه ال
يعتهللتته اهللتتن تتتومها  تتو النم تته الرعفتتي لعقملتتد األ تتممهو فتتي ال تتممل االفهيقتتي هللقتتوو الستتفرمن ، وتأليرتته  -4

 ليتب في ميمل العقملد حيم مفي م مفمم  ا ل السنح هللمالهللتداب  
 تتم فتتي الحقيقتتح افرتتأ هللعتتض المعمصتتهين منتتدمم نظتتهوا التتى حهيتتح اهللتتن تتتومها يحهيتتح اصتتالحيح، ألن -5

يمنا حهيح تدميهيح هللعيدو متن معتملم االصتالذ التتي يتم ا فتي اليتتمب والستنح هللتل يمنتا حهيتح اهللتن 
 تومها من االسهللمب الهللعيدو في ضيمب االندلق وتمكق وحدو ال ممل االفهيقي 

يمنا الهللن تومها مهللقهيح تنظيميح ومن ييتح تههللويتح وا تداح سيمستيح ستعى هلليمفتح الوستملل واالستمليب  -6
 لتحقيق م 

 سممدا سبايح الميتمو المفههللي وي فه مفى تفففل معتقداا اهللن تومها المنحهفح في اوسمره  -7
تكمم مهللدالمؤمن هللن مفي قيمدو الموحدين هللعد موا اهللن تومها وفمض حهوهللتم  ضتمهيح انت تا هللستقور  -8

 دولح المهاهللرين وتوحيد ال ممل االفهيقي 
في تم فا فتي، اهللعتمده لقهللملتل المصتممدو متن الحيتم، ظ ها موا ب سيمسيح فبو مند مهللدالمؤمن هللن م -9

وتقهيهللتته لقهللملتتل هللنتتي  تتالل وهللنتتي ستتفيم منتته، واستتنمد امتته حمميتتته التتى قهلليفتتح يوميتتح، وتتتده  فتتي القضتتم  
 مفى تنظيم اهللن تومها في الرهللقما، ويعل الحيم وها يم  في اسهته 

فيمتتم يحقتق ابهاضتته وا دافته السيمستتيح  لتم يفتتتكم مهللتدالمؤمن هللتتملمن و التتومهتي حهفيتتم  وانمتم استتترمد منته -10
ولتتتبلد نيتتتده ينحتتتهح متتتن تعتتتمليم اهللتتتن تتتتومها يفمتتتم حمنتتتا لتتته فهصتتتح يمتتتم حتتتد  منتتتدمم الفتتتى نظتتتمم 
ن يمنتا تويي متته واوامتهه التى  الرهللقما و با العمل يدل مفى متدم امتقتمده فتي مصتمح اهللتن تتومها وا 

ها والعمل مفى ن ه م ويعتهلله بلد يمفح الموحدين تحض مفى ضهوهو المحمفظح مفى تعمليم اهللن توم
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 تيتييم  من مهللدالمؤمن ليي يحمفظ مفى ميمنته هللين الموحدين المففصين لدموو اهللن تومها  
 تتت هللعتد متتؤامهو دهللتتها لففتتو افيته واستتتقه لتته الحيتتم 558تتولى اهللتتو يعقتتوب يوستتح هللتن مهللتتدالمؤمن متتمم  -11

 سرح ولبلد قهب إليه اهللن رريل  ت ويمن اهللو يعقوب مولو هللحب الرال563وهللميعه يميو الموحدين في 
ممتتل اهللتتو يعقتتوب يوستتح مفتتى ضتتم االنتتدلق هللتتملقوو واستتترمب محمتتد هللتتن متتهدنيش ان يقمتتتل الموحتتدين  -12

لمدو رويفح واستنكح ي ود م وافب من اوقمت م وقتل من هيمل م و يو االمها  الرممعين والمتتبمهين 
وا مصم الرممح ولم يسترو الموحدون من ا ل المفهب ألن ينت كوا فهصح ان فمل الموحدين هلله، و ق

  ت 567ان يضموا  هق االندلق لدولت م إال هللعد موا اهللن مهدنيش ممم 
 تتت ويمنتتا  تتوهاا ضتتمهيح اضتتعرا 559ا تتتعفا  تتوهاا المفتتهب االقصتتى ضتتد دولتتح الموحتتدين متتمم  -13

مهو قواا الموحدين واو نتا  تويت م إال ان الموحتدين استترمموا ان يقضتوا مفتى  توهتي صتن ميح وبمت
  ت 563ممم 

 تت  توهو ضتد الموحتدين هللقيتمدو مفتي هللتن المعتك هللتن المعتتتك 575قممتا فتي المفتهب فتي قرصتح فتي متمم  -14
الهنتتد  واستتترمما تفتتد ال تتوهو ان تففتتص قرصتتح متتن تحتتا حيتتم الموحتتدين إال ان ييتتوش الموحتتدين 

  ت 576اليهاهو استرمما اهيمم م في ممم 
متم  مفتى النصتمهى فتتي االنتدلق، لعتدو استهللمب من تتم، ميتك يوستح هللتن مهللتدالمؤمن ان يحقتتق نصتها  حمك  -15

نقتتص الفهللتتهو العستتيهيح والسيمستتيح منتتد الففيرتتح الموحتتد ، ومتتدم قدهتتته مفتتى تقتتديه الظتتهوح ، ومتتدم 
قدهتتتته مفتتتى الوصتتتول التتتى  دفتتته متتتن ايستتته الرتتتهق، وميوالتتتته الريهيتتتح التتتتي رفتتتا مفتتتى اال تمممتتتما 

هيتتح حتتتى منتتد حصتتمهه ألمدالتته، وهللستتهللب ضتتعح وال  العستتيهيح والسيمستتيح وان تتفمله هللملمنمق تتما الري
المستتفمين لدولتتح الموحتتدين هللستتهللب انحتتهاح من ي تتم وظفم تتم لفهمميتتم، يمتتم ان الففيرتتح الموحتتد  يوستتح 

 يمن حهيصم  مفى ان يتولى يميو االموه هللنرسه ومدم اصفمله لنص  النمصحين 
عح واالههللعتين متن ممتهه و تو يعتد  ت ودفن في تينمفل هللعتد ان هللفتغ الستمهلل580توفى السفرمن يوسح في  -16

 من يهللمه الففرم  الموحدين والسالرين العظمم في تمهيخ المفهب االسالمي 
تولى اهللو يوسح يعقوب هللعد وفمو اهلليه ، فقمم هللمالمه احستن قيتمم واظ ته اهلل تح المفتد وهفتو هايتح الي تمد  -17

فتتي ا فتته وم تتيهته  ونصتتب ميتتكان العتتدل وهللستتر احيتتمم النتتمق مفتتى حقيقتتح ال تتهب، واقتتمم الحتتدود حتتتى
 األقههللين يمم اقمم م في سمله النمق ايمعين، فمستقمما االحوال في ايممه ومظما الرتوحما 

صتتهذ الستتفرمن يعقتتوب المنصتتوه هللعتتدم صتتحح االمتقتتمد هللعصتتمح هللتتن تتتومها، وحتتهص مفتتى ميملستتح  -18
 الصفحم  والمحد ين  
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استتترمب ان يفضتتد  تتويت م ممتتل الستتفرمن يعقتتوب مفتتى القضتتم  مفتتى  تتوهاا هللنتتي بمنيتتح واالمتتهاب و  -19
 وان يوحد ال ممل االفهيقي يفه 

ممتتل مفتتى استتتنرمه المستتفمين فتتي هللتتالد المفتتهب يف تتم متتن ايتتل الي تتمد ضتتد النصتتمهى واستتتيمب لتته  -20
 المسفمون وتوافدوا مفى معمهلله العهللوه استعدادا  لفي مد ضد النصمهى في االندلق 

نصتمهى فتي االنتدلق فتي معهيتح االهد متمم استرمب يعقوب المنصوه ان يحقتق نصتها  حمستمم  مفتى ال -21
 تت وتهتتتب مفتتى  تتبا النصتته الحمستتم نتتتملو مظيمتح لفمستتفمين فتتي االنتتدلق وال تتممل االفهيقتتي متتن 591

 ا م م، اهترمب الهوذ المعنويح لمسفمي االندلق، وسقور  يهللح مفود النصمهى 
يح حي   تهب فتي تح تيد نستريو ان نقول هللأن يعقوب المنصوه افب هللأسهللمب النصه المعنويح، والحس -22

الييوش وتهتيهلل م وتنظيم م، ووحد القيمدو، وامرتى ميفتق ال توهى صتالحيما واستعح، واستند الم متمم 
 الى ا ف م    الخ 

رفب السفرمن صالذ الدين االيوهللي متن يعقتوب المنصتوه ان يمتده هللمتدد ضتد النصتمهى فتي الم تهق  -23
نرستتيح ومتتو  تتبا ايتتهم هستتول صتتالذ التتدين إال ان الستتفرمن يعقتتوب امتنتتو ألستتهللمب سيمستتيح ومقديتتح و 

بميح االيهام ولتم يمتنتو المفمههللتح متن المستم مح فتي ي تمد المستفمين ضتد النصتمهى فتي الم تهق تحتا 
 قيمدو صالذ الدين 

 تتتت هللعتتد ان يم تتتد هللملستتيح وحتتتهص مفتتى اصتتتالذ مقملتتتد 595تتتوفى الستتتفرمن يعقتتوب المنصتتتوه متتمم  -24
 ح واليمممح الموحدين واالقتهاب هلل م نحو من و ا ل السن

 ت واستترمب ان يقضتي مفتى  توهو 595تولى اهللو محمد مهللداهلل النمصه لدين اهلل فالفح الموحدين ممم  -25
هللنتتتي بمنيتتتح وان يوحتتتد المفتتتهب يفتتته االقصتتتى واالوستتتر واالدنتتتى ومهللتتته هللييتتتوش ضتتتفمح يهللتتتل رتتتمهق 

النصتهانيح  تم  ت امتمم اليحمفتل 609قمصدا  ي مد النصمهى في االندلق وان كم في معهيح العقمب ممم 
  ت 910هيو الى المفهب وان مد في ال  واا والمفباا حتى قتل مسمومم  ممم 

هللعد  كيمح العقمب توبل النصمهى في مدن وقتهى المستفمين متهتيهللين ا تنو الميتمكه الهلل تهيح متن قتتل  -26
و تتد ل متهاض وستهللي النستم  ويتقتدم م القسموستح هللمألنم تيد والت تييو مفتى استلصتمل المستفمين متتن 

 يمه االندلق د
تعتهلله موقعح العقمب هللدايح االن يمه الرعفتي لدولتح الموحتدين ولقتد يتمن لصتفه ستن الففيرتح وقفتح فهللهتته  -27

 واميمهلله هللنرسه وتسفر الوكيه اهللن يممو مفيه سهللب في  كيمح العقمب 
لقتتتد ستتتم ما موامتتتل مديتتتدو فتتتي ستتتقور دولتتتح الموحتتتدين ومتتتن ا م تتتم،  كيمتتتح معهيتتتح العقتتتمب وظفتتتم  -28
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فمهاهللرين ، وال وهاا المتتمليح في االندلق والمفهب األقصى واالوسر والنكاب مفى الفالفتح الموحدين ل
دافل الهلليا الموحتد ، واالن يتمه العستيه  التب  اصتمب القتواا الموحديتح، وانيمتمش العقيتدو التومهيتح 

 في نروق الموحدين، وتحول الحيم الى الوها ح 
م انقستم االنتدلق وال تممل االفهيقتي التى دويتالا متن 1269 تت/668هللعد كوال دولح الموحدين في متمم  -29

ا م م، دولح هللني األحمه في بهنمرح، وهللنتي متهين فتي المفتهب االقصتى، وهللنتي مهللتدالواد فتي المفتهب 
 االوسر، وهللني حرص في المفهب االدنى 

يمن لظ وه ممفيح بهنمرح وصمود م اممم ال يمتما النصتهانيح استهللمب متن ا م تم، موقع تم اليفهافتي  -30
لمتميتك، ووقتوح دولتتح هللنتي متتهين مع تم هلليتتل ممتمفتد ،  يتهو اليتتواده االندلستيح متتن المتدن االستتالميح ا

التتي ستقرا الي تتم، قتمنون التحتتد  منتد ال تتعوه هللتملفره، حتب ا تتملي بهنمرتح لفي تتمد فتي ستتهلليل اهلل، 
 هللهامح حيمم بهنمرح في ادهاو الصهاب العسيه  والسيمسي 

لسفرمن اهللتو يوستح يعقتوب المهينتي التب  استترمب ان يحقتق نصتها  ظ ه في ميدان الي مد االندلسي ا -31
حمستتمم  مفتتى النصتتمهى فتتي معهيتتح قتتهب استتتميح وظ تتها مفيتتما قيمديتتح لفستتفرمن المهينتتي تم فتتا فتتي 
امتتوه من تتم، إ تمممتته هللعنصتته االستتترالب ، اهللعتتمده لففنتتملم متتن ستتمحح المعهيتتح ، فرهللتتته المتتؤ هو فتتي 

 وقتفه لفنصمهى هلليده  ينوده ، دفوله في المعهيح هللنرسه
يمنتتتا العالقتتتح هللتتتين هللنتتتي متتتهين وهللنتتتي االحمتتته يعتهي تتتم التتتبهللول وال تتتد هللستتتهللب ممتتتال  النصتتتمهى التتتبين  -32

استتترمموا ان يقنعتتوا هللنتتي االحمتته هللعقتتد اترمقتتما متتو مفتتود النصتتمهى إال ان تتم ستتهممن متتم تتهللفتته امتتمم 
 الفره الدا م وتهيو مالقما المسفمين الى ميمهي م الرهلليعيح 

 تتتيفح الفتتتكاو دوه مظتتتيم فتتتي التتتدفمب متتتن بهنمرتتتح ولقتتتد ستتتيفا لنتتتم يتتتتب التتتتمهيخ انتصتتتمه م يتتتمن لم -33
السمحق مفى ييوش النصمهى ويمنا امداد م يفح الفكاو قفيفح اممم قواا النصمهى إال ان تم موضتوا 
نقصتت م هللماليمتتمن وصتتحح الفيتتو  التتى اهلل فتتأنكل اهلل نصتته م مفتتي م ويتتمن بلتتد النصتته العظتتيم التتب  

 تتت ويتتتمن متتتدد المفتتود واالمتتتها  القتفتتى اي تتته متتتن 719ه امتتها  النصتتتمهى ومفتتتوي م فتتي متتتمم حصتتد فيتتت
 م هين والقتفى من الينود اي ه من فمسين الرم  

 تت والتتي ان تكم في تم المستفمون وضتعرا  تويت م امتمم النصتمهى لتم 741يمنا موقعح رهيح في ممم  -34
 تتبه المعهيتتح ميمومتتح متتن العفمتتم  متتن  ي تت د المستتفمون م ف تتم منتتب وقعتتح العقتتمب ولقتتد است تت د فتتي

 ا  ه م المرسه اليهلليه محمد هللن يك  ، ووالد لسمن الدين الفريب 
انتتدلعا الحتتهب الداففيتتح فتتي بهنمرتتح هللستتهللب النستتم  واستتتفل مفتتود ق تتتملح  تتبه الرهصتتح وتحهيتتوا متتن  -35
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نمرتتح  تتت واستتترمب اهللومهللتتداهلل الصتتفيه ان يستتتولي مفتتى متتهش به 887ايتتل احتتتالل بهنمرتتح فتتي متتمم 
هللعتتد ان اكاذ والتتده منتته وهللم تته الحتتهوب هللنرستته ضتتد النصتتمهى إال انتته وقتتو استتيها  هلليتتد النصتتمهى متتمم 

  ت 888
استرمب مفد ق تملح ان يستريد من اهللي مهللداهلل الصفيه وارفق سهاحه في الوقا الحه  التب  كاد متن  -36

 مفد ق تملح الصهاب الداففي في بهنمرح هللعد ان يعفه يوقو مفى و يقح الفنوب والفضوب ل
 تتت حمصتتها يحمفتتل النصتتمهى بهنمرتتح ونقضتتوا يتتل الع تتود والموا يتتق وضتتيقوا الفنتتمق 897فتتي متتمم  -37

مفتتتى المستتتفمين حتتتتى اضتتترهوا التتتى تستتتفيم م ، ليتتتدفل المستتتفمون تحتتتا ظفتتتم ومستتتح ويتتتوه محتتتميم 
 الترتيش هللعد بلد هللسنين 

يهللتتتا فتتتي حتتتق المستتتفمين يمنتتتا محتتتميم الترتتتتيش مضتتتهب الم تتتل فتتتي الظفتتتم والق تتته والتعتتتبيب ولقتتتد اهت -38
 ممتق عه منه االهللدان وت يب من  وله الولدان 

حتمول المستضتتعرون متن المستتفمين ان يحتمفظوا مفتتى ديتن م ومعتقتتد م وهاستفوا العفمتتم  ليسترستهوا متتن  -39
 هللعض الرتموى وقد دونا في  با الهللح  احدى الرتموى ال ممح 

، تريتتد وحتتدو ال تتممل االفهيقتتي، يمنتتا  نتتمد استتهللمب مديتتدو ستتم ما فتتي ستتقور االنتتدلق متتن ا م تتم -40
االنفمتتتمق فتتتتي ال تتتت واا والهيتتتون التتتتى الدمتتتتح والتتتتهح، االفتتتتتالح والترتتتتهق هللتتتين المستتتتفمين ، متتتتواالو 
النصتتتمهى وال قتتتح هلل تتتم والتحتتتملح مع تتتم، التفتتتمبل متتتن نصتتتهو متتتن يحتتتتم  التتتى نصتتتهو، بتتتده النصتتتمهى 

يتمم العفمتم  هللتدوه م المرفتوب، ونقض م لفع ود، إلفم  الفالفح األمويح وظ وه مصه الروالح، مدم ق
ه مق االمح هللمليهللميما   الهضم والفضوب والبل تحا حيم النصمهى والرممح ل م، سو  سيمسح الوالو وا 

لقتتتد تهللممتتتد ا تتتملي االنتتتدلق متتتن تحيتتتيم  تتتهب اهلل، فتهتتتتب مفتتتى بلتتتد ضتتتند فتتتي الحيتتتمو االيتممميتتتح  -41
 والسيمسيح واالقتصمديح وضيمب المفد والعكو والتميين 

 تتت واستتتولى مفتتى مقمليتتد الحيتتم فتتي المفتتهب االقصتتى هللنتتو 668دولتتح الموحتتدين متتن الويتتود متتمم كالتتا  -42
 مهين 

حمولتا دولتتح هللنتتي متهين ان توحتتد المفتتهب يفتته االقصتى واالوستتر واالدنتتى ونيحتا فتتي فتتتهاا قصتتيهو  -43
 ت وستيل ل تم التتمهيخ ي مد تم 869في  با ال دح إال ان م ضعرا وتقفصا  م كالا من الويود ممم 

 لعظيم ضد النصمهى في االندلق  ا
متتن ا تتم استتهللمب ستتقور دولتتح هللنتتي متتهين؛ دستتملق مفتتود االستتهللمن، وتحتتملح بهنمرتتح مع تتم ضتتد هللنتتي  -44

مهين، ودفول م في صهاب مهيه مو دويالا المفهب، وتولى الحيم هللعض االمتها  الضتعمح، الفرته 
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 الفمهيي من الهللهتفمل مفى مواني الدولح ، وبيه بلد من االسهللمب 
ستتنتين متتن تتتولي اهللتتي مهللتتداهلل محمتتد االدهيستتي الحيتتم هللرتتمق فتته  مفيتته ال تتيخ محمتتد الورمستتي هللعتتد  -45

 م 1472 ت/877واحتل فمق واقمم الدولح الورمسيح ويمن دفوله لرمق ممم 
 تتت وستتممدت م متتدو موامتتل فتتي نيتتمح م 956استتترمب الستتعديون ان يستتقروا الدولتتح الورمستتيح فتتي متتمم  -46

فتتي معم تتداا متتو االستتهللمن والهللهتفتتمليين، ميتتك الدولتتح الورمستتيح متتن اليهلليتته من تتم؛ دفتتول الورمستتيين 
حمميح اهاضي م ومواني م، فظ ه السعديون يقمدو لحهيح ي تمد تهللنتا ا تداح ال تعب المفههللتي ، فتملتح 

 ال عب حول م 
استتترمب االميتتته اهللتتتو متتتهوان مهللتتتدالمفد الستتتعد  ان يتحتتتملح متتتو الع متتتمنيين فستتتممدوه مفتتتى تففتتتيص   -47

  ت 983افيه محمد المتويل وهللميعه ا ل المفهب ممم  المفهب من اهللن
يمن السفرمن مهللدالمفد يمتمك هللملبيم  والقدهو مفى التفرير وله من هللعد النظه حظ وافه، فأقمم دولتته  -48

 مفى اسق مفميح، وسف  يي ه وروه هللالده واسترمد من النظم االداهيح والعسيهيح الع ممنيح 
لمفد وافيتته احمتتد المنصتتوه انتصتتمها  حمستتمم  مفتتى النصتتمهى فتتي حقتتق الستتعديون هللقيتتمدو الستتفرمن مهللتتدا -49

 ت وتيفتا مهللقهيتح الستفرمن مهللتدالمفد العستيهيح فتي وضتعه فرتح 986معهيح واد  المفمكن في ممم 
 محيمح و هب في تنريب م هللنرسه 

است تت د الستتفرمن مهللتتدالمفد فتتي وستتر المعهيتتح وتتتولى افتتوه احمتتد المنصتتوه الحيتتم متتن هللعتتده وهللميعتته  -50
 المفهب  ا ملي

يتتمن الستتفرمن احمتتد المنصتتوه التتب هللي متهللحتتها  فتتي العفتتم وتتتهد مؤلرتتما فتتي فنتتون متعتتددو من تتم، ادهلليتتح  -51
 و عهيح وحدي يح ومن ا  ه يتهلله المعمهح في يل مم تحتم  الفاللق 

استتترمب الستتفرمن احمتتد المنصتتوه ان يقرتتو هللدولتتته ا تتوارم  نحتتو التقتتدم واالكد تتمه وهللنتتم  الدولتتح مفتتى  -52
 متروهو في يمفح ميمالا الدولح  اسق مفميح

م ضعرا الدولح السعديح ودففا في حملتح 1603 ت/1012هللعد وفمو السفرمن احمد المنصوه في ممم  -53
من التريد والصهاب الداففي وانرصفا من ييمن م ميمومح من االممهاا والواليما وانت ا فعفيم  مفى 

 لوا ن مليم  االسهو السعديح م واكا1658 ت/1069يد قهلليفح ال هللمنما العههلليح في ممم 
لم تسترو قهلليفح ال هللمنما ان تقوم هللملدوه القيمد  في المفهب فيمن من الرهلليعي ان تسقر تفد القهلليفتح  -54

م 1412 تتت/1075امتتمم كحتتح اال تتهاح العفتتويين التتبين اصتتهللحوا محتتل  قتتح ال تتعب المفههللتتي فتتي متتمم 
العفتويين التى يومنتم  تبا فتي حيتم المفتهب  وتولوا مقمليد المفهب ودففوا متهايش والتتكال استهو اال تهاح
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 األقصى 
حيتتتم المفتتتهب االوستتتر هللنتتتو مهللتتتدالواد هللعتتتد كاول دولتتتح الموحتتتدين واستتتتمها دولتتتت م لمتتتدو  ال تتتح قتتتهون  -55

م 1511 تت/915وتعهضا لمفمره مظيمح من ا د م احتالل االسهللمن لمدينح و هان وهلليميح فتي متمم 
 م مفى يد الرمتحين الع ممنيين 1554 ت/962وكالا الدولح الكيمنيح من الويود ممم 

حيم افهيقيح في فتهو حيم الدويالا لف تممل االفهيقتي هللنتو حرتص وتعهضتا دولتت م لفمتد واليتكه وكال  -56
 م مفى يد الع ممنيين 1568 ت/976مفي م من الويود في ممم 

يوحنم  ت  م سفما الى فهسمن الدين 916سقرا مدينح رهاهللفق الحهلليهللح تحا قهللضح االسهللمن في ممم  -57
م حيتتت  استتتترمب 1551 تتتت/958م واستتتتمه الرهستتتمن التتتدين يوحنتتتم حتتتتى متتتمم 1535 تتتت/942فتتتي متتتمم 

االهللرتتمل الع متتمنيون الستتتنيون ان يحيمتتوا الحصتتتمه ويحتتههوا استته متتتدينتنم الحهلليهللتتح متتتن قهللضتتح فهستتتمن 
 القديق يوحنم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مراج: البحث
 م 1987 ت،1407داه القفم ، الرهللعح االولى، اهللن يك  ومن يه في الترسيه، مفي محمد الكهلليه ،  
 لهللنمن -اهللن ففدون ، اهللو كيد مهللدالهحمن هللن محمد، العهلله وديوان المهللتدا األيهلله، مؤسسح يممل، هلليهوا 
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امك مم يرفب الهللتن تتومها، تقتديم وتحقيتق ممتمه الرتملهللي، ن ته المؤسستح الورنيتح لفيتتمب هللتمليكاله ستنح  
 م 1985

 هلل محمد هللن يكيد القكويني ، حققه محمد فؤاد مهللدالهللمقي، داه التها  العههللي اهللن مميح لالممم اهللي مهللدا 
 م ، داه اهللن اليوك  1991 ت،1411ا هار السممح لفواهللل، يوسح مهللداهلل الواهللل، الرهللعح ال مل ح،  
 إليمم العوام من مفم اليالم، ألهللي حممد محمد محمد الفكالي الروسي  
والمفتتتهب، الهللتتتن متتتباهى المهاي تتتي، التتتداه العههلليتتتح لفيتتتتمب، هلليتتتهوا،  الهلليتتتمن المفتتتهب فتتتي افهللتتتمه االنتتتدلق 
 م 3،1983ر
 م 1981المفهب اليهلليه، د  السيد مهللدالعكيك سملم، داه الن ضح العههلليح ، هلليهوا،  
 م 1928الهلليبق افهللمه الم د  هللن تومها، اهللوهلليه الصن ميي، تحقيق لهللقي هللهوفسنمل، هللمهيق  
 م 1964 مفي مالم، داه المعهفح هللملقم هو ، الرهللعح االولى الدموو الموحديح هللملمفهب، مهللداهلل 
 م 1963المعيب في تففيص افهللمه المفهب، تحقيق محمد سعيد العهيمن ، القم هو  
الن ميح، الرتن والمالحم ، لفحمفظ اسممميل هللن ي يته ، تحقيتق د رته كينتي، داه النصته لفرهللممتح ، النم ته  

  ت 1399داه اليتب العفميح ، هلليهوا سنح 
المنمه المنيح الهللتن القتيم،  تمق التدين اهللتي مهللتداهلل محمتد هللتن اهللتي هلليته اهللتن القتيم اليوكيتح، تحقيتق ال تيخ  

  ت 1390مهللدالرتمذ اهللو بدو، ميتب المرهللومما االسالميح ، حفب، 
 النهللوو واالنهلليم ، لمحمد مفي الصمهللوني  
م ال  هستتتتمني، تحقيتتتق محمتتتد ستتتيد المفتتتل والنحتتتل لف  هستتتتمني، لفعالمتتتح اهللتتتي الرتتتت  محمتتتد هللتتتن مهللتتتداليهي 

  ت 1395ييالني، داه المعهفح، هلليهوا، الرهللعح ال منيح، 
 الحمويح، ل يخ االسالم اهللي العهللمق احمد هللن مهللدالحفيم اهللن تيميح  
  ت 1395افهللمه الم د ، تحقيق مهللدالحميد حمييما، ن ه ال هيح الورنيح لفن ه والتوكيو هللتونق  
يتته، لعكالتتدين اهللتتي الحستتن مفتتي هللتتن اهللتتي الميتتمهم، داه احيتتم  التتتها  العههللتتي ، اليممتتل فتتي التتتمهيخ الهللتتن األ  

 م 1989 ت،1408هلليهوا، لهللنمن الرهللعح االولى 
الحفتتل المو تتيح فتتي بيتته األفهللتتمه المهاي تتيح، مؤلتتح مي تتول، امتنتتى هللن تتهه الستتيد هلل تتيه الرتتوهتي، تتتونق  

  ت 1329
هللتتن اهللتتها يم الهللتتميي، المتتن هللمالمممتتح مفتتى  اهللتتن صتتمحب الصتتالو، مهللتتدالمفد هللتتن محمتتد هللتتن احمتتد هللتتن محمتتد 

 م 1983المستضعرين هللأن يعف م المح ويعف م الواه ين، داه االندلق هلليهوا الرهللعح االولى 



 -258- 

 م 1995الدوه الريه  ل ندلق والمفمههللح في الم هق، د مفي احمد ، داه  مأل دم ق ،  
هلليي، وكاهو ال قمفتتح وااله تمد القتتومي فتتي النيتوم الكا تتهو، فتي مفتتود مصته والقتتم هو ، ليوستتح هللتن تفتته  اآلتتم 

 مصه 
 م 1997- ت1418المفهب في تمهيخ االندلق والمفهب، د  مهللمدو يحيفح ، الرهللعح االولى  
 التيمفح ، ليتمب الصفح ، اهللو مهللداهلل محمد هللن مهللداهلل هللن اهللي هلليه القضممي اهللن األهللقمه  
 م 1979 1م من ر1985 ت، 1405العقمب،  وقي اهللوففيل ، داه الريه، تصويه  
 م 1995 ت، 1415الموسومح العممح لتمهيخ المفهب واالندلق ، نييب كهلليب، داه االميه، الرهللعح االولى  
 م 1993 ت، 1413السنن االل يح ، د  مهللداليهيم كيدان، مؤسسح الهسملح ، الرهللعح االولى  
 ذ الدين المنيد األمه هللملمعهوح والن ي من المنيه، ل يخ االسالم اهللن تيميح، تحقيق صال 
 البفيهو في محمسن ا ل اليكيهو ، الهللن هللسمم اهللي الحسن مفي ال نتهيني  
 االمالم لفكهيفي، لفيه الدين الكهيفي، داه العفم لفماليين، هلليهوا  
 م 1990 ت، 1410االممم مملد هللن انق، مهللدالفني الدقه، داه القفم، الرهللعح ال منيح ،  
 م 1979لريه، الرهللعح االولى اآلهاد، د   وقي اهللوففيل، داه ا 
 االستقصأ ألفهللمه دول المفهب االقصى: ال يخ اهللو العهللمق احمد هللن فملد النمصه   
االبامتتح لمتتم يتتمن ومتتم ييتتون هللتتين يتتد  الستتممح، لفستتيد محمتتد صتتديق حستتن القنتتويي الهللفتتمه ، رهللتتو داه  

  ت 1399اليتب العفميح هلليهوا سنح 
يح، ستتتفيممن هللتتتن مهللتتتداهلل الهللتتتمهوني النروستتتي، مرهللعتتتح األك تتتمه االك تتتمه الهيمضتتتيح فتتتي المتتتح ومفتتتود االهللمضتتت 

 الهللمهونيح 
  ت 1401االهللمنح من اصول الديمنح، ألهللي الحسن األ عه ، ن ه داه الهلليمن، دم ق ، سنح  
هللحو  في تمهيخ الحضمهو االستالميح، ميمومتح متن الهللحتو  التتي القيتا فتي نتدوو الحضتمهو االستالميح فتي  

 م  هللمب اليممعح 1976ايتوهلله  20-16يه  بيهى االستمب د احمد ف
 م 1991 ت، 1411تمهيخ االسالم د  حسن اهللها يم حسن، داه الييل، هلليهوا الرهللعح ال مل ح م ه  
 تمهيخ الرت  العههللي في ليهلليم، الرم ه احمد الكاو ، داه التها  العههللي، الرهللعح ال مل ح   
 م 1968داه الريه ، رهللعح تمهيخ مصه الن ضح االوهوهلليح ، د  نوه الدين حسمم ،  
تمهيخ المفهب واالندلق من القهن السمدق الى القهن العم ه ال يه  ، تأليح ميمومح متن االستمتبو، داه  

 االمل لفن ه والتوكيو 
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 م 1994 ت، 1415تمهيخ االندلق ، مهللدالهحمن الحيي، داه القفم ، الرهللعح الهاهللعح  
  حمتتتد  مهللتتتدالمنعم محمتتتد حستتتين ، مؤسستتتح  تتتهللمب تتتتمهيخ المفتتتهب واالنتتتدلق فتتتي مصتتته المتتتهاهللرين، د 

 م 1986اليممعح ، رهللعح 
تيههللتتح االصتتالذ فتتي حهيتتح هللتتن تتتومها، د  مهللدالمييتتد النيتتمه، المع تتد العتتملمي لفريتته االستتالمي، الرهللعتتح  

 م 1995 ت/1415ال منيح 
 ترسيه الهاك  لالممم الرفه الهاك   
   القهرهللي ترسيه القهرهللي ألهللي مهللداهلل محمد هللن احمد األنصمه  
 ترسيه األلوسي ، هوذ المعمني لالممم األلوسي  
 م 1988 ت،1408الهللدايح والن ميح ألهللي الردا  الحمفظ اهللن ي يه الدم قي، داه الهيمن، الرهللعح االولى  
 تتتتت، 1410دهاستتتتح لستتتتقور  ال تتتتين دولتتتتح استتتتالميح ، د  مهللتتتتدالحفيم متتتتويق، داه الوفتتتتم ، الرهللعتتتتح ال مل تتتتح،  

 م 1989
 مهيخ المفهب واالندلق ، د  احمد مفتمه العهللمد ، مؤسسح  هللمب اليممعح دهاسما في ت 
  ت 1398، همضمن 8، العدد 19دموو الحق، السنح  
 ديوان التحقيق والمحميمما لمحمد مهللداهلل منمن   
دهاستتتتما فتتتتي تتتتتمهيخ المفتتتتهب االستتتتالمي، مكالتتتتدين ممتتتته احمتتتتد موستتتتى، داه ال تتتتهوق، الرهللعتتتتح االولتتتتى،  

 م 1983 ت،1403
 م 1985 ت/1405ح المهاهللرين ، سالمح محمد سفممن ال هفي، داه الندوو دول 
دالهو المعتمهح القتهن الع تهين، لمحمتد فهيتد ويتد ، مرتمهللو دالتهو المعتمهح القتهن الع تهين، الرهللعتح ال مل تح  

  ت 1343
  1964هحفح اهللن يهلليه، اهللوالحسن محمد هللن احمد ، داه صمدهن وداه هلليهوا  
لمتتتهاهللرين والموحتتتدين، يوستتتح ا تتتهللمخ، تهيمتتتح محمتتتد مهللتتتداهلل منتتتمن، القتتتم هو، تتتتمهيخ االنتتتدلق فتتتي م تتتد ا 

 م 1958
 ترسيه المنمه، لمحمد ه يد هضم ، داه المعهفح، هلليهوا، الرهللعح ال منيح هللمألوفسا  
 ده  تعمهض العقل والنقل االممم  يخ االسالم احمد مهللدالحفيم هللن تيميح  
االنتتتيق المرتتتهب هوض القهرتتتمق فتتتي افهللتتتمه مفتتتود  هوض القهرتتتمق، ألهللتتتي الحستتتن مفتتتي هللتتتن مهللتتتداهلل ، 

 المفهب وتمهيخ مدينح فمق 
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  ت 1412سقور االندلق ، د نمصه العمه ، مؤسسح الموتمن، داه الورن، الرهللعح االولى  
 م 1981سقور بهنمرح ،  وقي اهللوففيل، داه الريه، الرهللعح ال منيح  
 من وهاا يممعح قمهيونق  1988ت،  1409سقور دولح الموحدين ، د  امهايو مقيفح الفنميي،  
ستتيه امتتتالم النتتتهللال  ، لالمتتتمم  تتتمق التتتدين محمتتتد هللتتتن احمتتتد التتتب هللي، تحقيتتتق  تتتعيب األهنتتتموؤر، مؤسستتتح  

  ت 1402الهسملح هلليهوا ، الرهللعح ال منيح، 
 سنن اهللي داود لالممم اهللي داود سفيممن هللن األ ع  السيستمني  
متتتتد هللتتتتن محمتتتتد الحنهللفتتتتي، المستتتتمى اهللتتتتن العمتتتتمد  تتتتبهاا التتتتب ب فتتتتي افهللتتتتمه متتتتن ب تتتتب، مهللتتتتدالحي هللتتتتن اح 

 ت 1089)ا
  ت 256صحي  الهللفمه ، لالممم اهللي مهللداهلل محمد هللن اسممميل الهللفمه  المتوفى  
 صحي  مسفم ، مسفم هللن الحيم  الق يه ، تحقيق محمد فؤاد مهللدالهللمقين داه احيم  التها   
هللتتتمني، الميتتتتب االستتتالمي ، الرهللعتتتح صتتتحي  اليتتتممو ل لهللتتتمني، تحقيتتتق، ال تتتيخ محمتتتد نمصتتته التتتدين، األل 

  ت 1388االولى، 
صتتتتتتالذ األمتتتتتتح فتتتتتتي مفتتتتتتو ال متتتتتتح، د  ستتتتتتيد هللتتتتتتن حستتتتتتين العرتتتتتتمني، مؤسستتتتتتح الهستتتتتتملح، الرهللعتتتتتتح االولتتتتتتى  

 م 1997 ت/1417
 م 1985 ت/1405صالذ الدين هللرل حرين، مهللداهلل مفوان، داه السالم، القم هو،الرهللعح السمدسح ،  
 م 1964فهب واالندلق، محمد مهللداهلل منمن، القم هو، مصه المهاهللرين والموحدين في الم 
مقيتتتدو ا تتتل الستتتنح واليمممتتتح واأل تتته فتتتي الم تتتد  المنتظتتته، لف تتتيخ مهللدالمحستتتن هللتتتن حمتتتد العهللتتتمد، مرتتتمهللو  

 اله يد، المدينح المنوهو، الرهللعح االولى 
 مقد هلليعح هللواليح الع د في ميفح يفيح اآلداب هلليممعح القم هو ، حسن مؤنق  
 مميح ، لمحمد هضم ظمفه مقملد االم 
 م 1987 ت، 1407موامل النصه وال كيمح، ل وقي اهللي ففيل، داه الريه، دم ق الرهللعح ال منيح 
م المؤسستتح 1982 تتت، 1402بهنمرتتح فتتي ظتتل هللنتتي األحمتته، د يوستتح  تتيه  فهحتتما ، الرهللعتتح االولتتى ،  

 اليممعيح لفدهاسما والن ه والتوكيو 
مفي محمد محمد الصالهللي، سفسفح صرحما متن التتمهيخ االستالمي فتي فقه التميين مند دولح المهاهللرين،  

 ال ممل االفهيقي 
فتتتت  الهللتتتمه ،  تتتهذ صتتتحي  الهللفتتتمه ، لالمتتتمم احمتتتد هللتتتن مفتتتي هللتتتن حيتتته العستتتقالني، المرهللعتتتح الستتتفريح ،  
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 وميتهللت م، تهقيم محمد فؤاد مهللدالهللمقي 
يمتتو وتهتيتتب ، مهللتتدالهحمن هللتتن محمتتد  فتتتموى اهللتتن تيميتتح ، ألهللتتي العهللتتمق، احمتتد هللتتن مهللتتدالحفيم هللتتن تيميتتح ، 

 قمسم 
 م 1957قيمم دولح المهاهللرين ، لحسن احمد محمود القم هو،  
 م 1984 ت/1404قمدو فت  هللالد المفهب، محمد  يا فرمب، داه الريه ، الرهللعح السمهللعح ،  
 م 1995نح موسومح التمهيخ االسالمي، د احمد  هللفي، ميتهللح الن ضح المصهيح القم هو، الرهللعح العم هو س 
 ميمومح هسملل اهللن حكم  
موستتتومح المفتتتهب العههللتتتي لففينمتتتي، مهللتتتدالرتمذ مقفتتتد الفنيمتتتي، النم تتته، ميتهللتتتح متتتدهللولي، الرهللعتتتح االولتتتى،  

 م 1994 ت/1414
مسيويما المهاهللرين والموحدين فتي  تممل افهيقيتم، هستملح مميستتيه فتي الحضتمهو والتنظم االستالميح، يفيتح  

 م لم ترهللو 1979ح، يممعح المفد مهللدالعكيك، ميح ال هيعح والدهاسما االسالمي
 م 1980معملم تمهيخ المفهب واالندلق د  حسين مؤنق، الرهللعح االولى القم هو  
مستتتند االمتتتمم احمتتتد هللتتتن حنهللتتتل،  تتتهذ وتحقيتتتق احمتتتد  تتتميه، ا متتته د مهللدالحستتتين مهللدالمييتتتد  م تتتم ، داه  

 المعمهح هللمصه، الرهللعح االولى 
 ضم ميفح المنمه، لمحمد ه يد ه  
 األبملهللح سيمست م الفمهييح، محمود اسممميل  
 م ، ميفح محيمح 1992 ت، 1413ميفح يممعح االممم محمد هللن سعود، العدد السمدق،  
 نظم اليممن في افهللمه الكممن الهللن القرمن، اهللو الحسن مفي هللن محمد الرمسي  
ي، داه اليتتب العفميتح، هلليتهوا نظم المتنم ه في الحدي  المتواتهن لف يخ يعرته الحستني االدهيستي اليتتمن 

  ت 1400
نرتت  الريتتب فتتي بصتتن االنتتدلق الهريتتب، وبيتته وكيه تتم لستتمن التتدين اهللتتن الفريتتب، المقتته ، تحقيتتق ، د   

 احسمن مهللمق 
 م 1988 ت/1409واد  المفمكن ، ل وقي اهللي ففيل داه الريه هلليهوا ، الرهللعح االولى  
مق هللتتن ففيتتمن، داه صتتمده هلليتتهوا، حققتته احستتمن وفيتتما االميتتمن الهللتتن ففقتتمن،  تتمق التتدين، اهللتتو العهللتت 

 مهللمق 
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