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(2) 

 شـكـر وعـرفـان

أمحد اهلل تبارك امسه أن مَنَ على بالتوفيق، حتى إمتام هذه الرسالة، بعد أن ذلل يل الصعاب، مع رجائي أن يتقبله 

 مين وجيعله خالصاً لوجهه الكريم.

يشنكر فمنانا يشنكر له"،نهم، وإ اننا ب"عنل ابعنمال باقدينل وتقنديم          انطالقاً منن قولنه تعنا"  م ومنن     

الشكر وابمتهان ألصحاب املعرول فمنني أتقدم بالشكر اقزيل والثهاء العظيم لكل من ساعد يف إجناح هذه 

 الرسالة وأخص بالذكر 

البحن   أستاذي ومشريف ال"اضل الندكتور خالند الالندي ح"ظنه اهلل علنى قبولنه اعلنرال علنى هنذا          

ومتابعته له مهذ الطوات األو" وعلى ما مهحهى من صدر واسع ونصح وإرلاد سناعد علنى إخنراذ هنذا العدنل  نذه       

 الصورة أسأل اهلل أن جيزيه عين خري اقزاء.

كدا وأقدم أمسى آيات الشكر وابمتهان والتقدير واحملبة إ" الذين محلنوا أقندر رسنالة يف اةيناة، إ"     

 ا طريق العلم واملعرفة، إ" مجيع أساتذتها األفاضل.الذين مهدوا له

كدا وأتقدم بالعرفان والتقدير قامعتها اعسالمية اليت لقت طريقاً صعباً حتى وصلت إ" هذه املكانة 

 العالية بني أصرحة العلم العاملية رئاسة وعدادة وأساتذة وإداريني.

ها أننا والبناحثني منن الميالتني والمالئني      كدا وألكر موظ"ي املكتبة املركزية على م،اعدهتم ل

 وتزويدنا بكل ما حنتاجه بتعاون تام وأمانة وإخالص.

كدا وأتقدم بالشكر اقزيل ألفراد عائليت مجيعاً على تشجيعهم وم،اعدهتم يل حتنى أمتدنت يثني    

 هذا.

واضنع  كدا أتقدم بشكري اقزيل لكل من ساهم معي ولو بالهذر الي،ري يف إخراذ هنذا العدنل املت  

 على الشكل املرجو.

وختاماً آمل من اهلل أن أكون قد وفقت يف إعداد هذا البح  بالطريقة اليت ته"ع اعسالم وامل،لدني وختندم  

 الدارسني وأن أنال رضى اهلل عز وجل.

  



(3) 

 إهـــــــــــــداء

 إ" كل من أضاء بعلده عقل غريه

 أو هدى باقواب الصحيح حرية سائليه

 واضع العلداءفأظهر ب،داحته ت

 وبرحابته مساحة العارفني.

 إ" أمي... اليت الودتين باةهان واحملبة

إ" إخوتي... من كانوا يعيئون يل الطريق، أحبكم حباً لو مر على أرض قاحلة، لت"جرت 

 مهها يهابيع احملبة.

صدق الصايف إ" صديقاتي األخوات... إ" من حتلني باعخاء ومتيزن بالوفاء والعطاء إ" يهابيع ال

إ" من معهن سعدت، برفقتهن يف دروب اةياة اةلوة واةزيهة سرت، إ" من كن معي على 

 طريق الهجاح والري، إ" من عرفت كيف أجدهن وعلدهين أن ب أضيعهن.

 إ" الذين كانوا عوناً لها يف يثها هذا ونوراً يعيء الظلدة اليت كانت تقف أحياناً يف طريقها.

وا الت"اؤل يف دربها وقدموا لها امل،اعدات والت،هيالت واألفكار واملعلومات، رمبا إ" من الرع

 دون أن يشعروا بدورهم فلهم مها كل الشكر.

 

  



(4) 

 قائمة بالرموز واالختصارات الواردة يف البحث

 الداللة الرمز
 ُتوفي ت
 جزء ج
 صفحة ص
 ميالدي م
 هجري ه
 مجلد مج
 المصدر نفسه م. ن

 دون تاريخ طبعة د. ت. ط
 

 

  



(5) 

 املـــقـــدمـــــــة

الحمدددد ل الدددذي بنعمتددده تدددتم الصدددالحات  والصدددالة والسدددالم علدددى نبيددده المبعدددو  رحمدددة 
 للعالمين:

إن هناك رجااًل عظماء في تاريخنا اإلسالمي يصح أن نقدول عدن م أن دم غيدروا التداريخ  
ي ال عن م بما قدموا للمسلمين مدن ومن هؤالء بال شك المجاهدين العظماء قادة المرابطين  رض

خدددمات  وبمددا جاهدددوا أعددداء ديددن ال مددن نصددارك وغيددرهم  فقددد كددانوا ذوي خصددا ص وصددفات 
مكنددت م مددن تحقيدد  ذلددك  ولعددل الوقددوه علي ددا مددن أهددم مددا ينقددل للجيددل الحددالي  لعددل االسددتفادة 

فمدداذا يمكددن للقلددم أن  تحصددل مددن سدديرة هددؤالء القددادة  وتسددد بسدديرت م الددرة مددن الددرات المسددلمين 
يكتب عن منقذي اإلسالم في األندلس  ومن أخر سقوط األندلس ألربعة قرون  ودحر الكدافرين  
وأعددز ال ب ددم الدددين  فددي وقددت تكالبددت فيدده قددوك الكفددر لتقضددي علددى مددا بقددى مددن المسددلمين فددي 

ت قيدادة دولدت م األندلس  ومدن ادما اتج دوا لتوحيدد األنددلس  وجمد  ملدوك الطوا ده المتنداحرين تحد
 الرشيدة.

وقدددد حاولدددت جاهددددة أن أرسدددم صدددورة لتلدددك الدولدددة التدددي حكمدددت الملدددرب واألنددددلس لفتدددرة 
ليسدددت يسدددديرة مدددن تدددداريخ المسدددلمين  وأن أصددددور صدددفات خلفا  ددددا  باالسدددتعانة بمصددددادر الكتددددب 
ومراجع دددا  بحادددًا عدددن معلومدددة هندددا وهنددداك  لعل دددا تدددؤدي ال دددده المنشدددود مدددن هدددذه الرسدددالة التدددي 
عملت على إنجازها  ويمكن القول أن هناك عددًا من األسباب التي دعتني إلى التوجه نحو هدذا 

 الموضوع للبح  والكتابة والتي من ا:

 ندرة الدراسات األكاديمية الجادة التي تناولت الموضوع بالرغم من أهميته. -1
حدددت فدددي تميدددز العديدددد مدددن حكدددام المدددرابطين ونجددداح م فدددي إقامدددة دولدددة ملتزمدددة قويدددة نج -2

 إصالح مجتمعي الملرب واألندلس ومكنته من مواج ة األخطار الداخلية والخارجية.
إابات أن الحكم الرشيد في تاريخ المسلمين لم ينته بانت اء ع د الخلفاء األربعة الراشدين  -3

نمدا تكدرر ولكدن بقددر أقدل  وأنده كلمدا تدوفرت معدالم الحكدم  وع د عمر بن عبد العزيدز  وان
ولددة يكددون االقتددراب مددن النمددوذج المتماددل بع ددد الخلفدداء الراشدددين  ويكددون الرشدديد فددي الد

 النجاح.



(6) 

الددددذين  يتسددددليط األضددددواء علددددى الجوانددددب اإليجابيددددة الكايددددرة للحكددددام فددددي الع ددددد المرابطدددد -4
اسددتطاعوا أن يحفظددوا األندددلس والملددرب مددن السددقوط فددي أيدددي النصددارك األسددبان الددذين 

 ذا ال ده.كانوا يخوضون حربًا شرسة لتحقي  ه
إظ ار تجربدة م مدة ناجحدة فدي إصدالح المجتمعدات المنحرفدة  وتحويل دا إلدى مجتمعدات  -5

مستقيمة قوية موحدة مجاهدة منتصرة  وبيان دور الحكام المقتدين بالخلفاء الراشدين فدي 
 تحقي  هذا النجاح.

 أما على صعيد المحتوك فقد تدم عدرا الدراسدة مدن خدالل تم يدد تناولدت فيده نشد ة دولدة
المرابطين  وصفات الحكدم الرشديد فدي اإلسدالم  وخمسدة فصدول وخاتمدة  خصدص الفصدل األول 

 ستقامة حكام المرابطين.المن ا 

 وقد تناول الفصل الااني اهتمام حكام المرابطين بالعلم.

 وكرس الفصل الاال  للعدل عند حكام المرابطين.

 أما الفصل الراب  فقد جعل للج اد عند حكام المرابطين.

وتنددددداول الفصدددددل الخدددددامس واألخيدددددر مدددددن هدددددذه الدراسدددددة التطدددددوير اإلداري واالقتصدددددادي 
 والعمراني عند حكام المرابطين.

 

 

  



(7) 

 متهيد

 الرشد في عهد الخلفاء الراشدين  معالم -أوالا 
تميز الحكم اإلسالمي في الع د الراشدي عن غيره من الع ود  وظل نموذجًا ُيحتذك به  

ي الحكددم  ذلددك أندده اعتمددد علددى مبددادر القددرنن الكددريم والسددنة النبويددة لكددل مددن عددزم علددى الرشددد فدد
المط ددددرة فددددي شدددد ون الحكددددم كافددددة السياسددددية واالقتصددددادية واالجتماعيددددة واألخالقيددددة  ومددددن معددددالم 

 وصفات الرشد في الع د الراشدي والتي ت ار ب ا المرابطون وسعوا إلى االلتزام ب ا:

 الشورى: -5

بعدد وفداة الرسدول أ الشدورك وعملدوا بده  فقدد اجتمد  األنصدار اعتمد الخلفاء الراشددون مبدد
رضدددي ال  – فدددي سدددقيفة بندددي سددداعدة   وأرادوا أن يولدددوا زعددديم م   ولمدددا علدددم عمدددر بدددن الخطددداب

  فخرجددوا إلددى األنصددار وذهددب مع ددم -رضددي ال عندده –بددالخبر التقددى بدد بي بكددر الصدددي  -عندده
رضددي ال  –بددو بكددر هددذا عمددر وهددذا أبددو عبيدددة  قددال أ-رضددي ال عندده –أبددو عبيدددة بددن الجددراح 

   ف ي ما ش تم فبدايعوا  فقداال ال نتدولى هدذا األمدر عليدك  فامددد يددك نبايعدك  فسدبق ما إليده -عنه
ام كانت البيعدة العامدة فدي  (1)بشير بن سعد فبايعه  وبايعته األوس  وكانت تلك البيعة الخاصة.

 (2) ايعه الناس.المسجد  حي  جلس أبو بكر على المنبر ليب

رضدي  –لسدعد بدن أبدي وقداص حيد  قدالوقد ح  أبو بكر الصددي  والتده علدى الشدورك 
فدد ن  وصددقه : "ولديكن عندددك مدن العددرب أو مدن أهددل األرا مدن تطمدد ن إلدى نصددحه -ال عنده

ن صد  في   (3) ."واللاش عيٌن عليك وليس عينًا لك بعضه الكذوب ال ينفعك خبره وان

                                  
  دار الكتب العلمية  5م(: تاريخ األمم والملوك  عدد األجزاء222ه= 313( الطبري  محمد بن جرير )ت1)

 .244-241ص 2م  ج1296هد= 1437  1بيروت  ط
: السيرة النبوية  تحقي : مصطفى م(933هد= 219( ابن هشام  أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري )ت2)

-663ص 2م  ج1255هد= 1375  2  مطبعة مصطفى البابي الحلبي  القاهرة  ط2السقا  عدد األجزاء
661. 

م(: ن اية األرب في فنون األدب  تحقي : 1333هد= 733النويري  ش اب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت 3))
م  2333هدد=  1424  1ب العلمية  بيروت  لبنان  ط  دار الكت33مفيد قمحية وجماعة  عدد األجزاء

 .143ص 6ج



(9) 

  أهمية الشدورك عنددما ذكدر أن الدرأي المفدرد -رضي ال عنه –وبين عمر بن الخطاب 
 (2) .  وأن الرأيين كالخيطين والاالاة نراء كالاالاة ال تكاد تنقط (1) السحيللوحده كالخيط 

 –علددى األمصددار علددى الشددورك فكتددب عامددان    والتدده-رضددي ال عندده –وحدد  عامددان 
 مشدداكل  حتددىشدديروه فيمددا يحددد  عندددهم مددن يست الددبالد  أن  إلددى والتدده علددى -رضددي ال عندده

 (3) يستطي  أخذ رأي األمة ام يرسل الحلول ل م.

 إفريقيةوعندما ولى عامان عبد ال بن سعد بن أبي سرح على مصر  است ذنه في غزو 

 (5) ف ذن له بلزوها بعد أن شاور الصحابة بذلك. (4)

عامددان بددن عفددان  أقبددل الندداس بددن أبددي طالددب مبدددأ الشددورك  فلمددا ُقتددل  واسددتعمل علددي    
رضدي ال  –   والزبيدر-رضدي ال عنده –: أيدن طلحدة بددر  فقدالإلى علي ليبايعوه  فشاور أهل 

فلمددا بددايعوه  بايعدده الم دداجرون واألنصددار  اددم بايعدده النددداس.  -رضددي ال عندده –   وسددعد-عندده
بيعة عامة   وهيجد بن أبي طالب في المس ي  وكانت بيعة عل  (6) م(.655ه = 35)وذلك سنة 

 (7) وذلك بناًء على رغبته.

 

                                  
 دم(: لسان1311ه= 711المصري )ت اإلفريقي مكرم بن محمد منظور  السحيل الخيط غير مفتول. ابن 1))

 .327ص 11  د. ت. ط  ج1  دار صادر  بيروت  لبنان  ط15العرب  عدد األجزاء
ه= 1292م(: سراج الملوك  القاهرة  1126هد= 523ي )ت( الطرطوشي  أبو بكر محمد بن الوليد الف ر 2)

 .133م  ص1972
 .632ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 3))
( إفريقية بكسر ال مزة وهو اسم لبالد واسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية وينت ي نخرها إلى قبالة جزيرة 4)

 .229ص 1األندلس. ياقوت: معجم البلدان  ج
م(: فتوح مصر 973ه= 257د الحكم  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد ال عبد الحكم بن أعين )ت( ابن عب5)

 .134م  ص1225هد= 1416  1وأخبارها  تحقي : محمد الحجيري  دار الفكر  بيروت  ط
م(: العقد الفريد  تحقي : مفيد قمحية  عدد 232هد= 329( ابن عبد ربه  أحمد بن محمد بن عبد ربه )ت6)

 .133ص 2م  ج1293ه= 1434  1  دار الكتب العلمية  بيروت  ط2جزاءاأل
 .626ص 2( الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج7)



(2) 

ف وصددل إليدده   (2) األهددوازإلددى  (1) قدديسبددن  معقددل-عنددهرضددي ال  –وعندددما أرسددل عليدداً 
  فقددرأه علددى أصددحابه واستشددارهم  (3) الخددارجيكتابددًا  يخبددره بانتصدداره  وفددرار الخريدد  بددن راشددد 

فدال  ه كتدب إلدى معقدل بدن قديس فيتبد  أادر فاجتم  رأي عامت م على قدول واحدد فقدالوا لده ندرك أن ت
يزال في طلبه حتى يقتله  أو ينفيه  ف نا ال ند من أن يفسدد عليدك النداس  فقدال لده: فد ن بللدك أنده 

 (4) عدوًا.قد استقر ببلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله  أو تنفيه  ف نه لن يزال للمسلمين 

 الورع والتقوى: -4

رضددي ال  –فدداء الراشدددين وتقددواهم  فمددن ورع أبددي بكددر أمالددة كايددرة تدددل علددى ورع الخل
  حرصه على الصالة بالناس  فقد كدان يد تي إلدى المديندة فيصدلي الصدلوات بالنداس  وتقواه-عنه

                                  
م(: الرياحي  من بني يربوع قا د  من الشجعان األجواد. أدرك عصر  663هد =  43( معقل بن قيس )ت1)

ى بني ناجية حين ارتدوا. ام كان النبوة. وأوفده عمار بن ياسر على عمر  بشيرًا بفتح تستر  ووج ه عل
من أمراء الصفوه يوم الجمل. وولي شرطة على بن أبى طالب. وكان صاحب شرطة علي  وبارزه 
المستورد بن علقة اليربوعي الخارجي بارزه لما خرج بعد علي فقتل كل من ما اآلخر  في خالفة معاوية. 

م(: اإلصابة في تمييز الصحابة  1449هد= 952العسقالني  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل )ت
ص  6م  ج1221هد= 1412  1  دار الجيل  بيروت  ط9تحقي : علي محمد البجاوي  عدد األجزاء 

م(: األعالم  1276هد= 1326؛ الزركلي  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت 336
 . 271ص 7م  ج2332ه= 1422  15  دار العلم للماليين  ط9عدد األجزاء 

األهواز نخره زاي  وهي جم  هوز  وأصله حوز فلما كار استعمال الفرس ل ذه اللفظة غيرت ا  ألنه ليس  2))
في كالم الفرس حاء م ملة  فيقلبوها هاء  واألهواز سب  كور بين البصرة وبالد فارس  لكل كورة من ا 

 .295-294ص 1اسم  ويجمع ن األهواز. ياقوت  معجم البلدان  ج
م(: صحابي اا ر  من بني ناجية  لقي الخريت بن راشد رسول ال  663هد =  32الخريت الناجي)ت  3))

صلى ال عليه و سلم بين مكة والمدينة في وفد بني سامة بن لؤي فاستم  ل م وقال لقريش هؤالء قوم لد  
ن كور فارس  وكان وكان الخريت على مضر كل ا يوم الجمل  واستعمله عبد ال بن عامر على كورة م

أحد األمراء على بني ناجية في حروب الردة  و كان م  علي حتى التحكيم  ففارقه إلى بالد فارس  م 
ف رسل علُي إليه معقل بن قيس وج ز معه جيشًا  فحشد الخريت من قدر عليه من العرب والنصارك  

كان أسلم من النصارك فقاتل م معقل  ف مر العرب بمن  الصدقة  والنصارك بمن  الجزية  وارتد كاير ممن 
ونصب راية ونادك من لح  ب ا ف و نمن فانصره إلي ا كاير من أصحاب الخريت فان زم الخريت فقتل 

؛ الزركلي: 273ص  2قتله النعمان بن صب ان الراسبي. العسقالني: اإلصابة في تمييز الصحابة  ج
 .333ص 2األعالم  ج

 .144ص 3وك  جالطبري: تاريخ األمم والمل 4))



(13) 

ددنح ذا لددم يحضددر (1) فدد ذا صددلى العشدداء رجدد  إلددى أهلدده بالاس    فكددان إذا حضددر صددلى بالندداس  وان
  (2) .-رضي ال عنه –صلى ب م عمر بن الخطاب 

الحدرص علدى طاعدة ال  فقدد ربدط بدين طاعتده  علدى-عندهرضدي ال  –وحرص أبو بكر
ما أطعت ال ورسوله  ف ذا  يكخليفة  وطاعته ل ورسوله ففي خطبة توليه الخالفة قال: "أطيعون

 (3) .عصيت ال ورسوله  فال طاعة لي عليكم  قوموا إلى صالتكم يرحمكم ال"

ذكر أنده كدان لده غدالم فكدان إذا جداء بطعدام لدم ي كدل منده وحرص على تجنب الحرام  فُيد
ن كددان شددي ًا يكددره لددم ي كددل فنسددي ليلددة ف كددل ولددم  حتددى يسدد له فدد ن كددان شددي ًا ممددا يحددب أكددل  وان

 (4) .يس له  ام س له  ف خبره أنه من شيء كرهه  فتقي  حتى لم يترك شي اً 

فددي ورده فتخنقدده فيبقددى  ومددن ورع عمددر حرصدده علددى قددراءة القددرنن حتددى كددان يمددر باآليددة
 (5) .في البيت أيامًا حتى يحسبونه مريضاً 

حرص عمر بدن الخطداب علدى حد  قادتده علدى تقدوك ال  "كدان أول كتداب كتبده عمدر و 
خالددد: "أوصدديك بتقددوك ال  الددذي يبقددى وينت ددي مددا  جنددد-عنددهرضددي ال  –حددين ولددي أبددي عبيدددة 

 (6) عداه ".

                                  
السنح  سنح بضم أوله وسكون اانيه ونخره حاء م ملة يجوز أن يكون جم  سانح  وقد يضم اانيه فيقال  1))

سنح في الموض  والجم   وهي إحدك محال المدينة كان ب ا منزل أبي بكر الصدي  رضي ال عنه حين 
امركء القيس بن مالك بن اعلبة بن تزوج مليكة وقيل حبيبة بنت خارجة بن زيد بن زهير بن مالك ابن 

كعب بن الخزرج بن الحار  بن الخزرج من األنصار  وهي في طره من أطراه المدينة  وبين ا وبين 
منزل النبي صلى ال عليه وسلم ميل  والسنح أيضًا موض  بنجد قرب جبل طيء. ياقوت: معجم البلدان  

 .265ص 3ج
 .354ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 2))
م(: البداية والن اية  تحقي : علي شيري  عدد 1372ه=  774ابن كاير  أبي الفداء اسماعيل )ت 3))

 .  262ص 5م  ج1297ه=  1439  1  دار إحياء الترا  العربي  ط14األجزاء
 1  د. ت. ط  ج2م(: كتاب الزهد  عدد األجزاء955هد= 241ابن حنبل  أبو عبد ال أحمد بن محمد )ت 4))

 .113-132ص
 .112ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 5))
 .355ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 6))



(11) 

ن الخطاب علدى تنداول الطعدام الحدالل  فعدن عبدد ومن شدة خوفه من ال حرص عمر ب
الرحمن بن نجيح قال: "نزلت على عمر رضدي الل ده عنده  فكاندت لده ناقدة يحلب دا فدانطل  غالمده 

قدال: يدا أاميدر المدؤمنين ِإن الناقدة  ؟ذات يوِم فسقاه لبًنا أانكره  فقال: ويحك مدن أايدن هدذا اللدبن لدك
لك ناقة من مال الل ه  فقال ويحك تسدقيني نداًرا  واسدتحل ذلدك ان فالت علي ا ولُدها فشرب ا  فحلبت 

 (1). اللبن من بعا الناس. فقيل: هو لك حالل يا أامير المؤمنين ولحم ا"

وكدان يحيدي الليددل  (2) وقدد ذكدر أن الخليفدة عامدان بدن عفدان مددن أعلدم النداس بالمناسدك.
 (3) فيختم القرنن في ركعة.

تجندب كدل مدا يلضدب ال  ون دى النداس عنده  فعدن وقد حرص عامان بن عفان على   
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحار  قال: "سمعت عامان يقول اجتنبوا الخمدر ف ن دا أم الخبا د   
ف نه كان رجل ممن خال قبلكم يتعبد ويعتدزل النداس فدذكر مالده  قدال فداجتنبوا الخمدر ف نده وال ال 

 (4). ن يخرج صاحبه"يجتم  واإليمان أبدًا إال يوشك أحدهما أ

"يا أي ا الناس إياكم والميسدر يريدد الندرد ف ن دا قدد ذكدرت  فقال:وحرم عامان لعب الميسر 
بيتده فليحرق دا أو فليكسدرها  قدال عامدان رضدي ال  فديبيوت ناس مدنكم  فمدن كاندت  فيأن ا  لي

ولدددم أركدددم هدددذا الندددرد   فددديقدددد كلمدددتكم  إنددديعنددده مدددرة أخدددرك وهدددو علدددى المنبدددر  يدددا أي دددا النددداس 
أخرجتموها  ولقد هممت أن نمر بحزم الحطب ام أرسل إلى بيوت الذين هي في بيدوت م ف حرق دا 

 (5) .علي م

                                  
م(: تاريخ المدينة المنورة  تحقي  علي محمد دندل 975هد= 262ابن شبة  أبو زيد عمر النميري البصري ) 1))

 .    461ص 1م  ج1226هد= 1417  دار الكتب العلمية  بيروت  2وياسين سعد الدين بيان  عدد األجزاء
م(: الطبقات الكبرك  عدد األجزاء 741هد= 124ابن سعد  محمد بن سعد بن مني  أبو عبد ال البصري ) 2))

 .63ص 3  دار صادر  بيروت  ج9
 .75ص 3الزهري: م. ن  ج 3))
 م(: سنن النسا ي بشرح السيوطي وحاشية215هد= 333النسا ي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت 4))

م  1222هد= 1423  5  دار المعرفة  ببيروت  ط9السندي  تحقي : مكتب تحقي  الترا   عدد األجزاء
 . 719ص 9ج

م(: السنن الكبرك وفي ذيله الجوهر النقي  1366= 459البي قي  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي )ت 5))
م  1225هد= 1344  1نباد  ط   مجلس دا رة المعاره النظامية الكا نة  ال ند  حيدر13عدد األجزاء

 .215ص 13ج



(12) 

الناس باتباع كتاب ال  والتمييز  الخالفة  أوصىبعد توليه  ي  وفي أول خطبة لإلمام عل
الطريد  إلدى الجنددة  بدين الخيدر والشدر واألخدذ بدالخير  وأن يدؤدوا الفددرا ا إلدى ال سدبحانه ألن دا 

 (1) وح  المسلمين على عدم أذك بعض م البعا.

الناس مدن اتبداع أهدوا  م   على-عنهرضي ال  –بن أبي طالب  وقد خاه الخليفة علي  
 (2) وطول األمد  ألن ما ينسيا اآلخرة  ويصدا عن الح   وطلب من الناس أن يعملوا آلخرت م.

رحمه ال وفد  ول ال فيذكر أنه قدم على علي  تسليمه المطل  بحدي  رس ومن ورع علي  
اتدد  ال ف نددك  مددن أهددل البصددرة مددن م رجددل مددن رؤوس الخددوارج  فخطددب الندداس وقددال: "يددا علددي  

قضاء مقضي  وقدد خداب مدن  قتاًل ميت  فقال علي عليه السالم ال والذي نفسي بيده بل مقتول 
 (3) .افترك

 الزهد: -4

الحكددم  فلمددا  فددي-عنددهرضددي ال  –قددد زهددد أبددو بكددر اتصدده الخلفدداء الراشدددون بالزهددد ف
بوي  قام فخطب في الناس  وذكر أنه ما كان حريصدًا علدى اإلمدارة يومدًا وال ليلدة  وال كدان راغبدًا 

 (4) في ا  ولم يطلب ا من ال  ولكنه خاه من الفتنة  وأنه بتولي اإلمارة لن يرتاح أبدًا.

لعا شدة" "إندا وليندا أمدر المسدلمين فلدم ن خدذ ديندارًا  وعندما قارب أبو بكر على الوفاة  قدال
خشدن ايداب م  يدا عا شدة انظدري  ولبسنا مدنمن خشن طعام م في بطوننا   ولكنا أكلنا  وال درهماً 

اإلبل التي كنا نشرب من لبن ا  واآلنية التي كنا نشدرب في دا  والايداب التدي كندا نلبسد ا  ف ندا كدن 
مسلمين  ف ذا مت فرديه إلى عمر  فلما مات أبدو بكدر أرسدلت بده ننتف  بذلك حين كنا نلي أمر ال

  (5) إلى عمر  فقال عمر: "رحمك ال يا أبا بكر".

                                  
 .731ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 1))
 .133ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 2))
 .131ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 3))
  3م(: الرياا النضرة في مناقب العشرة  عدد األجزاء1225هد=  624الطبري  أحمد بن عبد ال )ت  4))

 .  239ص 1م  ج1227ه=  1419  1بنان  طدار المعرفة  بيروت  ل
م(: تاريخ الخلفاء  تحقي : محمد محي الدين عبد 1535هد= 211السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر )ت 5))

؛ الطبراني  سليمان بن أحمد بن أيوب 72م  ص1251ه= 1371  1الحميد  مطبعة السعادة  مصر  ط
  23قي : حمدي بن عبد المجيد السلفي  عدد األجزاء م(: المعجم الكبير  تح271هد= 363أبو القاسم )



(13) 

ومددن زهددد أبددي بكددر وبعددده عددن ملددذات الدددنيا  أن زوجتدده اشددت ت حلددوًا فقددال لدديس لنددا مددا 
فداجتم  ل دا  نشتري به  فقالدت أندا أخبدن مدن نفقتندا فدي عددة أيدام مدا نشدتري بده  فقدال ل دا افعلدي 

ورده إلى بيت المال  وقال هذا يزيد عدن قوتندا  وأسدقط هدذا المبلد  مدن  الحلوك  ف خذهمال لشراء 
 (1) نفقته من بيت المال.

بزهدددد عمدددر فدددي الطعدددام  فقدددال: يدددرحم ال ابدددن  (2) وقدددد شددد د عمدددرو بدددن أميدددة الضدددمري
 دا إلدى فمدي  ولديس في دا فكادت اللقمة تشدق  فدي يددي حدين أهدوي ب  الخزيرةالخطاب أكلت معه 
 (3) لحم  وال لبن في ا.

علدى الخليفدة عمدر بدن الخطداب  رأك طعدام عمدر مدن خبدز  (4) ولما دخل عتبة بن فرقدد
 (6) ال يستطي  أن يسيله. (5) وزيت  فقال له اقترب يا عتبة فكل  ف ذا هو طعام جشب

                                                                                              
 1؛ بن حنبل: كتاب الزهد  ج63ص 1م  ج1293ه= 1434  2مكتبة العلوم والحكم  الموصل  ط

    .113-132ص
م(: 1232ه= 633ابن األاير  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت 1))

  2  دار الكتب العلمية  بيروت  ط13قي : عبد ال القاضي  عدد األجزاءالكامل في التاريخ  تح
 .271ص  2م  ج1224هد= 1415

عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد ال بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة الضمري   2))
أول معاركه ب ر  صحابي مش ور له أحادي   أسلم حين انصره المشركون من أحد  وكان شجاعًا  وكان

لى مكة فحمل خبيبًا من  معونة  وبعاه النبي صلى ال عليه وسلم إلى النجاشي في زواج أم حبيبة  وان
خشبته  وعاش إلى خالفة معاوية فمات في المدينة قبل الستين. العسقالني: اإلصابة في تمييز الصحابة  

 .632ص  4ج
 .691ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 3))
عتبة بن فرقد بن يربوع بن حبيب بن مالك بن أسعد بن رفاعة السلمي أبو عبد ال  ش د خيبر  واله عمر  4))

ه م  عياا بن غنم  غزا م  رسول ال صلى ال عليه وسلم غزوتين  وما كان 19فتح الموصل سنة 
 .432ص  4ة  جيمس الطيب  نزل عتبة بالكوفة ومات ب ا. العسقالني: اإلصابة في تمييز الصحاب

 .265ص 1العرب  ج منظور: لسان جشب أي غليظ خشن. ابن 5))
م(: 1232ه= 633ابن األاير  أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني )ت 6))

  مكتبة فايد  القاهرة  3أسد اللابة في معرفة الصحابة  تحقي : محمد البنا ومحمد عاشور  عدد األجزاء
 .321ص 2م  ج1273هد= 1392



(14) 

رقعده لده وأغسددله  بقميصدده أل إلدىأندده لمدا قددم عمددر الشدام بعد    (1) وذكدر أميدر أذرعدات
فلسددلته اددم رقعتدده  وأرسددلته لدده مدد  قمدديص نخددر  فلمددا ُأتددى ب مددا إلددى عمددر رضددي ال عندده مددس 

 (2) .هذا ألين ام رمى به  وأخذ قميصه اآلخر فقالالقميص 

وكان عامان بن عفان رضي ال عنه يطعم الناس طعام اإلمارة  ويدخل إلى بيته في كل 
 (3) الخل والزيت.

عمر وعامان رضي ال عن ما ُدعيا إلى طعام  فلما خرجا ود عامان أن دم لدم ويذ كر أن 
 (4) ي كلوه  وذلك لخوفه أن يكون صن  من أصحابه للفخر ب نفس م.

: الددنيا جيفدة  فمدن أراد من دا شدي ًا  فليصدبر -ال عنده رضدى-طالدببن أبدي  وقال علي  
 (5) على مخالطة الكالب.

بددن أبددي  رسددول ال صددلى ال عليدده وسددلم يقددول لعلددي  وعددن عمددار بددن ياسددر قددال سددمعت 
  إن ال عز وجل قد زينك بزينة لم يتزين العباد بزينة أحب إليه من ا: الزهد في طالب: " يا علي  

 (6) الدنيا  فجعلك ال تنال من الدنيا شي ًا  وال تنال الدنيا منك شي ًا.

ومعدددده غددددالم لدددده  فاشددددترك    أتددددى-ال عندددده رضددددي-بددددن أبددددي طالددددب  "ويددددذ كر أن علددددي  
فقدال للالمده: اختدر أي مدا شد ت  ف خدذ أحددهما  وأخدذ علدي  اآلخدر  فلبسده  ادم مدد يدده  قميصين 

 (7) فقال: اقط  الذي يزيد عن قدر يدي  فقطعه ولبسه وذهب".

 

 

                                  
ك نه جم  أذرعة جم  ذراع جم  قلة  وهو أذرعات بالفتح ام السكون وكسر الراء وعين م ملة وأله وتاء   1))

 . 133ص 1البلدان  ج ياقوت: معجمبلد في أطراه الشام. 
 . 119ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 2))
 . 122ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 3))
 .126ص 1ن  جابن حنبل: م.  4))
 .225ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 5))
 .225ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 6))
 .226-225ص 2ابن األاير: م. ن  ج 7))



(15) 

بن أبي طالب أنه لما اجتم  له المدال والدذهب فدي بيدت مدال المسدلمين   ي  وُذكر عن عل
 (1) الناس  حتى ال يلتر باألموال  ام صلى فيه. أمر بتوزيعه على

 إنددك  فوضد  أمامدده  قدال بالفددالوذج-عندهال  رضددي-طالدببدن أبددي  ي  وعنددما أتدي لعلدد  
 (2) طيب الريح  حسن اللون  حسن الطعم ولكن أكره أن أعود نفسي ما لم تعتده.

يقتدددي بدده ترقدد  قميصددك قددال يخشدد  القلددب و  لددم-عنددهال  رضددي -وعندددما قيددل لعلددي   
 (3) .المؤمن

 العدل: -4

تميددز الخلفدداء الراشدددون بالعدددل فعندددما خطددب أبددو بكددر الصدددي  خطبددة توليتدده خليفددة   
علددى المسددلمين ذكددر أن الضددعيه قددوي عنددده حتددى ي خددذ حقدده  والقددوي ضددعيه عنددده حتددى ي خددذ 

 (4) .منه الح 

ألبدي بكدر  وفي ع د أبدي بكدر انتشدر العددل فيدذكر عمدر بدن الخطداب أنده ولدى القضداء 
فقال عمر فلقد كان ي تي عليا الش ر ما يختصم إليا فيه اانان.
 (5)  

وقددد ذكددر عمددر بددن الخطدداب رضددي ال عندده أندده مددا أرسددل والتدده إال ليعدددلوا بددين الندداس  
 (6) ويرفعوا إليه ما يعترض م من مشاكل.

فبللتندي وكان عمر يعره أنه مس ول عن سياسة والته فقال: "أيمدا عامدل لدي ظلدم أحددا 
 (7) مظلمته فلم أغيرها ف نا ظلمته".

                                  
م(: حلية األولياء وطبقات األصفياء  عدد 1339ه= 433األصب اني  أبو نعيم أحمد بن عبد ال )ت 1))

 . 91ص 1م  ج1294هد= 1435  4  دار الكتاب العربي  بيروت  ط13األجزاء 
 .132ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 2))
 .29-27ص 3؛ ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج133ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 3))
 .  262ص 5ابن كاير: البداية والن اية  ج 4))
 .194ص 3ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 5))
 .336ص 3برك  جابن سعد: الطبقات الك 6))
 .335ص 3ابن سعد: م. ن  ج 7))



(16) 

وقد حرص عمر بن الخطاب على عقداب والتده المخط دين  فيدذكر أنده كدان يد مر عمالده 
فقدال: يدا أميدر المدؤمنين إن عاملدك فالندًا ضدربني ما دة  رجل  إليهقام فأن ي توه في موسم الحج  

: يدا أميدر فقدال-عندهرضدي ال  –سوط قال فيم ضربته قدم فداقتص منده  فقدام عمدرو بدن العداص 
المؤمنين إندك إن فعلدت هدذا يكادر عليدك  ويكدون سدنة ي خدذ ب دا مدن بعددك  فقدال: أندا ال أقدتص  

 (1) .وقد رأيت رسول ال يقتص من نفسه  فافتدك الرجل منه بما تي دينار عن كل سوط ديناران

جددب أن يكونددوا وحدد  عامددان علددى العدددل فددي أول خطبددة بعددد توليتدده  فقددال أن األ مددة ي
ن أعددل السديرة أن ينظدروا فدي أمدور المسدلمين فيعطدوهم مدا ل دم  وي خدذوهم  رعاة  وليس جباة  وان

 (2) بما علي م  ام تانوا ب هل الذمة  فيعطوهم الذي ل م  وي خذوهم بالذي علي م.

وحددرص عامددان علددى متابعددة والتدده  حيدد  طلددب أن يوافيدده العمددال فددي كددل موسددم  ومددن 
ب عامدان إلدى النداس فدي األمصدار أنده مد  الضدعيه علدى القدوي مدا دام مظلومدًا  يشكون م  وكت

 (3) .وأنه ليس على الرعية أخذ حاجت ا بالقوة  حتى ال يسلط ال علي ا من هو أقوك من ا

عمدال الخدراج: "ال تظلمدوا  إلدى-عندهال  رضدي-وكان أول كتاب كتبه عامان بن عفدان 
 (4) خصم لمن ظلم م".اليتيم  وال المعاهد ف ن ال 

وقد كان عامان حريصًا على تحري العدل حتى ولو على نفسه  فُيدذكر أنده دخدل رضدي 
ال عنه على غالم له يعله ناقة فرأك في علف ا ما كدره ف خدذ بدُ ذن غالمده ففرك دا  ادم نددم فقدال 

ن ُشددد حتددى للالمدده اقددتص  فدد بى اللددالم  فلددم يدعدده حتددى أخددذ بُ ذندده فجعددل يفرك ددا فقددال لدده عامددا
 (5) .ظن أنه قد بل  منه مال ما بل  منه

بن أبي طالب رضي ال عنه والته على العدل م  الرعية  حي  طلدب مدن م  وح  علي  
 (6) أن يتقوا ال في عباده  ف م مس ولون حتى عن البقاع والب ا م.

                                  
 .569ص 2؛ الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج224-223ص 3الزهري: م. ن  ج 1))
 .521ص 2الطبري: م. ن  ج 2))
 .672  579ص 2الطبري: م. ن  ج 3))
 .521ص 2الطبري: م. ن  ج 4))
 .    132ص 2ابن شبة: تاريخ المدينة المنورة  ج 5))
 .731ص 2: تاريخ األمم والملوك  جالطبري 6))



(17) 

فقددال لدده: ال تضددرب رجدداًل  طالددب بددن أبددي  وذكددر رجددل مددن اقيدده أندده عمددل عنددد علددي  
وال دابددة يعملددون علي ددا  فقددال لدده: إذن أرجدد  إليددك  رزقددًا سددوطًا فددي جبايددة درهددم  وال تتبدد  للندداس 

ن رجعت ويحك! إنما أمرنا أن ن خذ من م   (1) .الزيادةكما ذهبت من عندك. قال: وان

 التواضع:  -1

كددان خلفدداء الع ددد الراشدددي متواضددعين  ففددي سددقيفة بنددي سدداعدة ظ ددر تواضدد  أبددي بكددر 
منه عمر بن الخطاب أن يمد يده ليبايعه الناس  فقال لماذا تبايعوني  فو ال ما أندا عندما طلب 

 (2) .-رضي ال عنه –ب تقاكم وال أقواكم  أتقانا سالم مولى أبي حذيفة  وأقوانا عمر 

وظ ر مبدأ التواض  واضحًا في خطبة تولية أبي بكر الصدي  أمور المسلمين  فقد قدال 
 (3) .س بخيرهمأنه وُلي علي م ولي

وكان أبو بكر رضي ال عنه وهو خليفة المسلمين رجاًل تاجرًا يذهب كل يوم بنفسه إلى 
 (4) السو  فيبي  ويشتري.

يحلدب للحدي  أحياندًا  وكدانومن تواض  أبدي بكدر أنده كدان لده غدنم يخدرج هدو نفسده في دا 
لندا  فسدمع ا أبدو بكدر فقدال أغنام م  فلما بوي  له بالخالفة قالت جارية من الحدي اآلن ال تحلدب 

ني ألرجو أن ال يليرني ما دخلت فيه عن خل  كنت عليه.  (5) ألحلبن ا لكم  وان

وكان عمر بن الخطاب رضي ال عنه وهو خليفة المسلمين ال يمان  أن يرعدى مصدالح 
 (6) المسلمين فقد كان يدهن إبل الصدقة بالقطران.

لي ا  فرأك فرسه يميل به  فنزل عنه وأتي ولما بع  عمر ب مان إلى أهل القدس  ذهب إ
  الخيالء  امفركبه  ف زه  فنزل  فضرب وج ه بردا ه  ام قال قبح ال من علمك هذا من  بدابة

                                  
 .226-225ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 1))
م(: فضا ل الصحابة  تحقي : وصي ال محمد عباس  عدد 955هد=241ابن حنبل  أحمد أبو عبد ال )ت 2))

 .   162ص 1م  ج1292هدد= 1433  1  مؤسسة الرسالة  بيروت  ط2األجزاء
 .  262ص 5اير: البداية والن اية  جابن ك 3))
 .354ص 2؛ الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج196ص 3الزهري: الطبقات الكبرك  ج 4))
 .354ص 2؛ الطبري: م. ن  ج196ص 3الزهري: م. ن  ج 5))
 .572ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 6))



(19) 

  (1)م سار حتى انت ى إلى بيت المقدسدعا بفرسه فركبه ا

فدي المسدجد فدي ملحفدة  لديس حولده أحدد   نا ماً -عنهال  رضي-وكان عامان بن عفان 
 (2) .وقت ذ أمير المؤمنينوهو 

فدي المسدجد  وهدو يوم دذ خليفدة  قدال  يقيدل-عندهال  رضدي-وقد شوهد عامان بن عفان 
 (3) .ويقوم وأار الحصباء في جنبه

وكددان عامددان يتوضدد  بنفسدده فددي الليددل  فطلددب مندده بعددا الندداس أن يقددوم الخدددم بجلددب 
 (4) على راحة خدمه.الماء للوضوء  فرفا ذلك ألن الليل خل  للراحة  وهو حريص 

ومدددن تواضددد  عامدددان رضدددي ال عنددده أنددده كدددان يركدددب دابتددده وخلفددده غالمددده وهدددو أميدددر 
 (5) المؤمنين.

ولم يختله مظ ر الخلفاء ولدم يحداطوا بعظمدة الملدوك  فعلدي رضدي ال عنده كدان يلدبس 
 (6) .بدويرداًء  ومعه الدرة ك نه أعرابي 

 اوبًا عمله خليفة للمسلمين  فقد كان عليه  وكان علي  رضي ال عنه يمارس التجارة م 
 (7) قال: اشتريته بخمسة دراهم  فمن أربحني فيه درهمًا بعته.

وُيدروك أندده اشدترك تمددرًا بددرهم  فحملدده فدي ملحفددة  فقدالوا نحمددل عندك يددا أميدر المددؤمنين  
 (8) قال ال أبو العيال أح  أن يحمل.

 

 

                                  
 .453ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 1))
 .127ص 1كتاب الزهد  ج ابن حنبل: 2))
 .127ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 3))
 .63ص 3ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 4))
 .127ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 5))
 .122ص 1ابن حنبل: م. ن  ج 6))
 .226-225ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 7))
 .133ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 8))



(12) 

 تفقد أحوال الرعية: -1

علددى تفقددد أحددوال الرعيددة  واجت دددوا فددي ذلددك إذ يددروك أنا عمددر  حددرص الخلفدداء الراشدددون
بددن الخطدداب كددان يتع ددد عجددوزًا كبيددرة عميدداء  فددي بعددا جوانددب المدينددة مددن الليددل  فيسددتقي ل ددا 
ويقوم ب مرها  فكان إذا جاء وجد غيره قد سدبقه إلي دا  ف صدلح مدا أرادت. فجاءهدا مبكدرًا  حتدى ال 

وهددو   -عنددهرضددي ال  –يسددبقه إلي ددا هددو أبددو بكددر الصدددي   يسددبقه أحددد إلي ددا  فوجددد أن الددذي
 (1) يوم ذ خليفة.

وقددد كددان عمددر يددذاكر الرعيددة أن ل ددم حقددًا عليدده  وهددو النصدديحة بالليددب  والمعاونددة علددى 
الخيددر  إندده لدديس مددن حلددم أحددب إلددى ال مددن حلددم إمددام ورفقدده  أي ددا الرعيددة إندده لدديس مددن ج ددل 

 (2) صيره.أبلا إلى ال من ج ل إمام وتق

وكان الوفد إذا قدموا على عمر رضدي ال عنده سد ل م عدن أميدرهم فيقولدون خيدرًا  فيقدول 
هدددل يدددزور مرضددداكم؟ فيقولدددون نعدددم  فيقدددول هدددل يدددزور العبدددد؟ فيقولدددون نعدددم  فيقدددول كيددده يصدددن  

 (3) بالضعيه؟ هل يجلس على بابه؟  ف ن قالوا ال لخصلة من ا عزله.

  حتددى إذا كاندددا (4) أسدددلم قددد خرجدددا و إلددى حددرة واقدددموكددان عمددر بدددن الخطدداب و غالمدده 
  إذ رأك عمددر نددار تشددتعل  فقددال عمددر للالمدده أن هددؤالء قددوم حبسدد م الليددل   ف سددرعا (5) بصددرار

حتددى اقتربددا فدد ذا بددامرأة مع ددا صددبيان  وقدددر منصددوبة علددى نددار   وصددبيان ا يصددرخون  فسدد ل ا 
قددال وأي شدديء فددي هددذه القدددر؟  قالددت ال عمددر: مددال هددؤالء الصددبية يبكددون؟  قالددت مددن الجددوع   

يوجدد شدديء  أسددكت م  ف ندا أوهم ددم أن هندداك مددا ي كلونده حتددى يندداموا  ال بينندا وبددين عمددر  قددال: 
وما يدري بكم عمر  قالت: يتولى أمرنا ويلفل عنا  قال أسلم:  فعاد عمر حتى وصل إلى مكان 

أطعمدي م   حتدى شدبعوا  فجعلدت تقدول:  تخزين الدقي   ف خرج من الدقي   وطبخه ل ا   ام قدال:

                                  
 .147ص 2اير:  أسد اللابة في معرفة الصحابة  جابن األ 1))
 .579ص 2الطبري: م. ن  ج 2))
 .572ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 3))
واقم حصن من حصون المدينة  ك نه سمي بذلك لحصانته ومعناه أنه يرد عن أهله  وحرة واقم إلى جانبه.  4))

 .354ص 5البلدان  ج ياقوت: معجم
له ونخره مال اانيه وهي األماكن المرتفعة التي ال يعلوها الماء  يقال ل ا صرار  وصرار صرار بكسر أو  5))

ماء قرب المدينة  وصرار أيضا ب ر قديمة على االاة أميال من المدينة على طري  العرا  وقيل موض  
 .329ص 3البلدان  ج ياقوت: معجمبالمدينة. 



(23) 

جزاك ال خيرًا أنت أولى ب ذا األمر من أمير المؤمنين   فقال: إذا ج ِت أمير المؤمنين وجددتني 
 (1) هناك إن شاء ال.

وكددان عامددان بددن عفددان ي ددتم بتفقددد أمددور الرعيددة  حيدد  كددان يخددرج يددوم الجمعددة فدديجلس 
يسددد ل عدددن أسدددعارهم  وعدددن مرضددداهم  ادددم إذا سدددكت علدددى المنبدددر فيدددؤاذن المدددؤذن  وهدددو يتحدددد  

 (2) المؤذن خطب وس ل م كمس لته األولى.

بددن أبددي طالددب  يخددرج إلددى السددو   ومعدده درة لدده يمشددي ب ددا فددي األسددوا    وكددان علددي  
 (3) وي مرهم بتقوك ال وحسن البي  ويقول: أوفوا الكيل والميزان.

 العلم: -7

أبو بكر الصدي  أعلم أهل قريش ب نساب ا  وكان كان الخلفاء الراشدون علماء  فقد كان 
أهل قريش يحبونه لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته  وقبلدوا دعوتده إلدى اإلسدالم نتيجدة لدذلك ف سدلم 

 (4). –رضي ال عن م –على يديه عامان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوه 

  علددم الندداس فددي كفدده وقددال ابددن مسددعود: لددو أن علددم عمددر وضدد  فددي كفدده ميددزان  ووضدد
فقددد روي لدده عددن  (5) ميددزان لددرجح علددم عمددر  وقددال: لمددا مددات عمددر ذهددب تسددعة أعشددار العلددم 

 (6) حدياًا. 532وسلم رسول ال صلى ال عليه 

"بينمددا أنددا نددا م أتيددت بقدددح لددبن فشددربت مندده  وسددلم يقددول:عددن رسددول ال صددلى ال عليدده 
قدالوا فمدا أولتده يدا رسدول  فضدلي يعندي عمدر.أعطيدت حتى إني ألرك الري يخرج من أظفاري ادم 

 (7) قال العلم". ال؟

                                  
 .454-453ص  2ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج 1))
 .   429ص 1؛ ابن حنبل: فضا ل الصحابة  ج52ص 3ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 2))
 .29ص 3ابن سعد: م. ن  ج 3))
 .171ص  4العسقالني : اإلصابة في تمييز الصحابة  ج 4))
 .454ص  2ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج 5))
 .22السيوطي:  تاريخ الخلفاء  ص 6))
؛ البخاري  محمد بن إسماعيل أبو عبد ال الجعفي 254ص 1 ل الصحابة  جابن حنبل: فضا 7))

  دار 6م(: الجام  الصحيح المختصر  تحقي : مصطفى ديب البلا  عدد األجزاء963ه=    256)ت
 .  2571ص 6م  ج1296هد= 1437  3ابن كاير  اليمامة  بيروت  ط



(21) 

والمقصود بالعلم هنا العلم بسياسة الناس  وبكتداب ال  وسدنة رسدول ال صدلى ال عليده 
 (1) .وسلم

وعددن قبيصددة بددن جددابر قددال: لددم أر أحدددًا أقددرأ لكتدداب ال  وال أفقدده فددي ديددن ال  وال أقددوم 
 (2)  أهيب في صدور الرجال من عمر بن الخطاب.بحدود ال  وال

 146وسددددلم وروي لعامددددان بددددن عفددددان رضددددي ال عندددده عددددن رسددددول ال صددددلى ال عليدددده 
 (3) حدي   وكان أعلم الناس بالمناسك عامان بن عفان.

"ما رأيت أحدا من أصحاب رسول ال صدلى ال عليده  قال:عن عبد الرحمن بن حاطب 
مددددن عامددددان بددددن عفددددان إال أندددده كددددان رجدددداًل ي دددداب  وال أحسددددنم حدددددياًا  إذا حددددد  أتدددد وسددددلم كددددان

  (4)".الحدي 

العلم  واعملوا بده تكوندوا مدن أهلده  ف نده سدي تي مدن  تعلموا-عنهال  رضي - قال علي  و 
  (5) بعدكم زمان ينكر الح  فيه تسعة أعشارهم.

م يكدددن فدددي ومدددا كدددان أحدددد مدددن النددداس يقدددول: " سدددلوني " غيدددر علدددي بدددن أبدددي طالدددب  ولددد
أصدحاب النبددي أعلدم مددن علددي  وقدال ابددن عبدداس: "إذا ابدت لنددا الشديء عددن علددي  لدم نعدددل عندده 

 )6) إلى غيره".

وال مدا نزلدت نيدة إال وقدد علمدت فيمدا نزلدت وأيدن نزلدت وعلدى مدن نزلدت  إن  وقال علي  
 (7) .ربي وهب لي لسانا طلقاً 

 

                                  
م(: فتح الباري شرح صحيح 1449ه= 952عي )تابن حجر  أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشاف 1))

 . 46ص 7م  ج1252هد= 1372  دار المعرفة  بيروت  13البخاري  عدد األجزاء 
 .323ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 2))
 .  134السيوطي: تاريخ الخلفاء  ص 3))
 .  134السيوطي: م. ن  ص 4))
 .133ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 5))
 .224ص 2ابن األاير: أسد اللابة في معرفة الصحابة  ج 6))
 .339ص 2ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 7))



(22) 

فددارقكم  لقددد-عن مددارضددي ال  –بددن أبددي طالددب قددال الحسددن بددن علددي  وعندددما قتددل علددي  
 (1) رجل ما سبقه األولون بعلم وال لحقه اآلخرون.

 الشجاعة: -4

بن أبي طالدب رضدي ال عنده  فقدال أي دا  كان الخلفاء الراشدون شجعانًا فقد خطب علي  
الناس أخبروني ب شج  الناس  قلنا أنت يا أمير المؤمنين  قال أبو بكدر رضدي ال عنده  أنده لمدا 

بدر جعلنا لرسول ال صلى ال عليه وسلم عريشًا  فقلنا من يكون مد  رسدول ال صدلى  كان يوم
 (2) ال عليه وسلم ل ال ي وك إليه أحد من المشركين فو ال ما دنا منه إال أبو بكر.

ألدح أبدو  واالادين رجدالً امانيدة  فكدانوا-وسدلمال عليده  صدلى-ولما اجتم  أصحاب النبي 
إنا قليل فلم يزل أبو بكر  بكر:يا أبا  فقال:الظ ور  وسلم في صلى ال عليه بكر على رسول ال

 وقدام أبدو, وسدلمظ در رسدول ال صدلى ال عليده  وسدلم حتدىيلح على رسول ال صدلى ال عليده 
 (3) على أبي بكر وعلى المسلمين. واار المشركون  بكر في الناس خطيباً 

ن عمددرو بددن العدداص أخبرنددي ب شددد شدديء صددنعه وعددن عددروة بددن الزبيددر قددال: سدد لت ابدد
فدي حجدر  وسدلم يصدلي  قدال بينمدا النبدي صدلى ال عليده وسدلمالمشركون بالنبي صلى ال عليده 

الكعبددة  إذ أقبددل عقبددة بددن أبددي معدديط فوضدد  اوبدده فددي عنقدده فخنقدده خنقددًا شددديدًا  ف قبددل أبددو بكددر 
 (4) حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى ال عليه.

مدددا يدددذكر عدددن شدددجاعة عمدددر بدددن الخطددداب أنددده لمدددا أسدددلم  ظ دددر اإلسدددالم ودعدددي إليددده وم
عالنيددددة  وجلددددس المسددددلمون حددددول البيددددت حلقددددات  وطددددافوا بالبيددددت  واسددددتطاعوا القصدددداص ممددددن 

 (5) ظلم م  برد ما فعل ب م له.

                                  
 .134ص 1ابن حنبل: كتاب الزهد  ج 1))
م(: مسند البزار  تحقي : محفوظ 234هد= 222البزار  أبي بكر بن عمرو بن عبد الخال  العتكي )ت 2))

هد= 1432  1العلوم والحكم  المدينة المنورة  ط-م القرنن بيروت  علو 2الرحمن زين ال  عدد األجزاء
 .  332-331ص 3؛ بن كاير: البداية والن اية  ج15ص 3  ج1299

 .   39السيوطي: تاريخ الخلفاء  ص 3))
 .    1433ص 3البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج 4))
 .262ص 3ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 5))



(23) 

ومما يذكر عن شجاعة عمر أنه لما أسلم استطاع المسلمون الظ دور  فقدد قدال عبدد ال 
"مدددا زلندددا أعدددزة مندددذ أسدددلم عمدددر"  أي أصدددبحنا نسدددتطي  أن نظ دددر وال نخددداه إيدددذاء  د:مسدددعو بدددن 

 (1) .المشركين

وقال عبد ال بن مسعود لقد رأيتنا وما نستطي  أن نصلي بالبيدت حتدى أسدلم عمدر  فلمدا 
 (2) .أسلم عمر قاتل م حتى تركونا فصلينا

م الحديبيدة  فصدحيح أنده ومن شدجاعة عامدان قبولده أمدر الرسدول بالدذهاب إلدى قدريش يدو 
 (3) أمر رسول ال  إال أنه ال يقبل بتنفيذه غير رجل شجاع.

ومن شجاعة عامان أاناء حصاره  أنه لم يتنازل عن الخالفة  خوفًا من الفتندة  رغدم أنده 
 (4) يدرك أن الحصار كان هدفه قتله.

ول ال صلى بن أبي طالب بالشجاعة فقد سجل له  نومه على فراش رس وقد تحلى علي  
عنده  فعنددما اختلفدت قدريش فدي ال جدوم علدى فدراش النبدي وتقييدده  فد ذا هدم  وسلم يداف ال عليه 

 (5) .بعلي فس لوه  فقال ال علم لي  فعلموا أنا النبي قد فر من م

بن أبي طالب  فلما وقه عمرو بن ود هو طالبًا  وفي غزوة الخند  برزت شجاعة علي  
بن أبي طالب  فقال له: إندي أدعدوك إلدى الندزال فقدال لده: لدم يدا بدن أخدي   له علي المبارزة  برز

فتنازال فقتلده  فو ال ما أحب أن أقتلك  قال له علي لكني وال أحب أن أقتلك  ام أقبل على علي  
 (6) علي رضي ال عنه  وخرجت خيل م من زمة  من الخند  هاربة.

 

 

 

                                  
 .273ص 3؛ ابن سعد: م. ن  ج1449ص 3م  الصحيح المختصر  جالبخاري: الجا 1))
 .273ص 3ابن سعد: الطبقات الكبرك  ج 2))
 .26ص 2الزهري: م. ن  ج 3))
 .666ص 2الطبري: تاريخ األمم والملوك  ج 4))
 .236ص 7ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري  ج 5))
 .193-192ص 4ابن هشام: السيرة النبوية  ج 6))



(24) 

 دولة المرابطين نشأة -ثانياا 
رابطدون دولددة امتددت مددا بدين الملددرب واألنددلس  حيدد  ذكدر أن مددوطن م مدا بددين حكدم الم

 (4) .(3) وبرقة (2) من ج ة طرابلس (1) المحيط األطلسي إلى غدامس

والمرابطون يسكنون الصحراء  وابتعددوا عدن األريداه  وهجدروا الدتالل  واستعاضدوا عن دا 
ًا بالوحدددة  صداروا مددا بدين بددالد البربدر وبددالد ب لبدان األنعددام ولحوم دا بعدددًا عدن العمددران  واست ناسد

 (5) السودان حاجزًا.

وفددي رأي نخددر أن مددوطن هددؤالء المددرابطين أرا الصددحراء والرمددال الجنوبيددة فيمددا بددين 
 (6) بالد البربر وبالد السودان  ومساحة أرض م نحو سب  أش ر طواًل في أرب  عرضًا.

إلى  (8) لمطة (7) ة أرب  أش ر من نولوذكر ابن أبي زرع واإلدريسي أن بالدهم مسير 
  (9) ما بين بالد البربر والسودان. وهيأفريقية  

                                  
(1   غدامس بفتح أوله ويضم  وهي مدينة بالملرب في جنوبيه ضاربة في بالد السودان. ياقوت: معجم البلدان

 .197ص 4ج
طرابلس بفتح أوله وبعد األله باء موحدة مضمومة والم أيضا مضمومة وسين م ملة  ويقال أطرابلس   2))

 .  25ص 4دان  جوطرابلس بالرومية واإلغريقية تعني اال  مدن. ياقوت: معجم البل
فريقية. ياقوت: معجم  ج 3))  .399ص 1برقة بفتح أوله والقاه  تشتمل على مدن وقرك بين اإلسكندرية وان
  دار إحياء 7م(: تاريخ ابن خلدون  عدد األجزاء1436ه= 939ابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد )ت 4))

 .191ص 6الترا  العربي  بيروت  د. ت. ط  ج
 .191ص 6ريخ ابن خلدون  جابن خلدون: تا 5))
م(: االستقصا ألخبار دول الملرب 1935هد = 1253الناصري  أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد )ت 6))

  دار الكتاب  الدار البيضاء  3األقصى  تحقي : جعفر الناصري  محمد الناصري  عدد األجزاء 
 .3ص 2م  ج1227هد = 1419

ياقوت: يه ساكن مدينة في جنوبي بالد الملرب  وفي ا قبا ل من البربر. نول نخره الم وأوله مضموم واان 7))
 .312ص 5البلدان  ج معجم

لمطة بالفتح ام السكون وطاء م ملة أرا لقبيلة من البربر ب قصى الملرب  يقال لألرا وللقبيلة معًا  8))
لي م تنسب الدر  اللمطية.   .23ص 5البلدان  ج ياقوت: معجملمطة وان

س المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  أوبسالة  دار الطباعة األني 9))
؛ نزهة المشتا  في اخترا  اآلفا   مكتبة الاقافة الدينية  بور 76م  ص1933هد= 1249المدرسية  

 .224سعيد  د. ت. ط  ص
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  (1) قيل أن م يسكنون في الصحراء  ما بين بالد السودان وبالد اإلسالم.

تددم ويددذكر ابددن خلدددون أن إسددالم م لددم يسددتقر حتددى  (3) .(2) وكددانوا علددى ديددن المجوسددية.
وأكارهم علدى مدذهب  (5) ناصري أن إسالم م كان بعد فتح األندلس.ويذكر ال (4) .الفتح اإلسالمي
  (6) السنة والجماعة.

هد= 427لقد حرص قادة المرابطين على تعلم العلم الشرعي فيذكر أنه لما  كانت سنة ) 
ابنده  ورحدل إلدى  (8) مدن لمتوندة (7) م(  استخله أميرهم يحيى بن إبراهيم من قبيلدة جدالدة1335

فلقي ب ا الشيخ الفقيه  (9) الحج  فلما رج  إلى بالده مر في طري  عودته بالقيروانالمشر  يريد 

                                  
  1الرشاد الحدياة  الدار البيضاء  طمج ول: الحلل الموشية  تحقي : س يل زكار  عبد القادر زمامة  دار  1))

 .17م  ص1279هد= 1322
 .139ص 6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج 2))
 .191ص 6ابن خلدون: م. ن  ج 3))
 .113ص 6م. ن  ج 4))
 .5ص 2االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج 5))
؛ 76تاريخ مدينة فاس  صابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب و  6))

 .224اإلدريسي: نزهة المشتا  في اخترا  اآلفا   ص
تنقسم صن اجة إلى سبعين قبيلة  من م لمتونة  ومسوفة  وجدالة  ولمطة  ومسوفة  ومسراتة  وتلكاتة   7))

وصن اجة تنتسب إلى   ومداسة  وبنو وار   وبنو موسى  وبنو لماس  وبنو فشتال  وهم صحراويون
هد 776ابن الخطيب  لسان الدين محمد بن عبد ال )ت  .من ولد عبد شمس ابن وا ل بن حميرصن اج 

م(: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  تحقي  وتعلي : أحمد العبادي  1374= 
ب روا   ابن أبي زرع: األنيس المطر 225ص 3  ج1264  دار الكتاب  الدار البيضاء  3عدد األجزاء

 6؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج75القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص
 .191ص

لمتونة هم فخد من صن اجة وصن اجة فخد من ولد عبد شمس بن وا ل بن حمير  وقيل صن اجة فخد من  8))
األنيس المطرب روا  ابن أبي زرع:هوارة وهوارة فخد من حمير  من ولد الحصوري بن وا ل بن حمير. 

  . 75القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص
القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان  وهي مدينة عظيمة ب فريقية  وليس باللرب مدينة أجل من ا إلى أن  9))

-ام معاوية قدمت العرب إفريقية وأخربت البالد فانتقل أهل ا عن ا  وهي مدينة مصرت في اإلسالم في أي
 .423ص 4. ياقوت: معجم البلدان  ج-رضي ال عنه
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  وحضر مجلس درسده وتد ار بوعظده  فلمدا رنه الشديخ أبدو عمدران محبدًا فدي (1) أبا عمران الفاسي
هددو مددذهب م فقددال إن ددم قددوم غلددب علددي م الج ددل  ولدديس ل ددم كبيددر علددم  إال أندده سدد له مددا الخيددر 

علم   فقال له الشيخ وما يمنعدك مدن تعلدم العلدم  فقدال يدا سديدي عددم وجدود عدالم حريص على الت
ب رضي  وليس في بالدي من يقرأ القرنن فضال عن العلم  وم  ذلك ف هدل أرضدي يحبدون الخيدر 
ويرغبون فيه لو وجدوا من يقر  م القدرنن  ويددرس ل دم العلدم  ويفق  دم فدي ديدن م ويعلم دم الكتداب 

إلسالم  فلو بعات معي بعا طلبتدك يقدر  م القدرنن ويفق  دم فدي الددين فينتفعدون والسنة وشرا   ا
 (4) .(3) فتم اختيار عبد ال بن ياسين (2) به.

فددذكر ابدددن األايدددر أنددده شددرع يعلم دددم القدددرنن  ويقددديم ل ددم الددددين  ويسوسددد م بددد داب الشدددرع  
ا هدم عليده مدن المنكدرات  وجعل ي مرهم بالمعروه  وين اهم عن المنكر فلما رأوه شدد في ترك م

وألددح فددي ذلددك تركددوه واستصددعبوا علمدده وتركددوا األخددذ عندده. وقددالوا: "أمددا مددا ذكددرت مددن الصدددالة 
والزكاة ف و قريب  وأما قولك من قتل يقتدل  ومدن سدر  يقطد   ومدن زندا يجلدد أو يدرجم  فد مر ال 

 (5) ".نلتزمه اذهب إلى غيرنا" فرحل عن م

تبدداع م ألهددوا  م عددزم علددى الرحيددل عددن م فلمددا رأك عبددد ال بددن ياسددين  إعراضدد م عندده وان
فددخال جزيدرة فدي إلى بالد السودان  الذين دخلدوا فدي ديدن اإلسدالم  فلدم يتركده يحيدى بدن إبدراهيم  

                                  
موسى بن عيسى بن أبي حاج  أصله من مدينة فاس  دخل قرطبة من األندلس  فروك عن علما  ا  وأقام  1))

م= 263هد. ابن القاضي  أحمد المكناسي )ت433في القيروان يتفقه على يد علما  ا  وتوفي ب ا 
  دار المنصور 2في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس  عدد األجزاء هد(: جذوة االقتباس1325

 .345-344ص 2  ج1273للطباعة والوراقة  الرباط  
؛ 79-77ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 2))

 .112ص محمود  حسن: قيام دولة المرابطين  دار الفكر العربي  القاهرة 
عبد ال بن ياسين الجزولي  بعاه أبو عمران الفاسي إلى لمتونة  فلما رأك من م الحزم في إقامة الدين   3))

حيا  ا  ندب م إلى فتح بالد الملرب ف جابوه إلى ذلك إلى أن توفي  هد. السماللي  451واتباع السنة وان
ش من األعالم  تحقي : عبد الوهاب م(: اإلعالم بمن حل مراك1259ه= 1379العباس بن إبراهيم )ت

 .193ص 9م  ج1293هد= 1433  2  المطبعة الملكية  الرباط  ط13بن منصور  عدد األجزاء
م(: الملرب في ذكر بالد أفريقية والملرب  مكتبة المانى  بلداد  د. 1395هد= 497البكري  أبى عبيد )ت 4))

اس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة ؛ ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرط165ت. ط  ص
 .79فاس  ص

 .329ص 9ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج 5))



(27) 

ودخدددل مع مدددا سدددبعة نفدددر مدددن جدالدددة  وابتندددى عبدددد ال رابطدددة هنددداك  وأقدددام فدددي أصدددحابه البحدددر 
  الناس ب م  فكار الدواردون علدي م  ف خدذ عبدد ال بدن يعبدون ال تعالى مدة اال  أش ر  فتسام

ياسين يقر  م القرنن ويستميل م إلدى الخيدر  ويدرغب م فدي ادواب ال  ويحدذرهم عقابده  حتدى تمكدن 
حبددده مدددن قلدددوب م  فلدددم تمدددر عليددده إال مددددة يسددديرة حتدددى اجتمددد  لددده مدددن التالمدددذة نحدددو ألددده رجدددل  

تفق ددوا فددي الدددين  أمددرهم بتقددوك ال واألمددر بددالمعروه ولمددا ، وسددماهم المددرابطين للددزوم م رابطتدده
 (1) والن ي عن المنكر  ام دعاهم إلى ج اد من خالف م من قبا ل صن اجة.

وقددددد اختددددار عبددددد ال بددددن ياسددددين رجددددال ذلددددك الربدددداط مددددن الرجددددال الددددذين اتبعددددوا طريدددد  
نة رسدددوله  وكدددانوا فقدددد حرصدددوا علدددى الج ددداد فدددي سدددبيل ال  والتمسدددك بكتددداب ال وسددد االسدددتقامة 

 يحبون فعل الخير  ويطيعون قا دهم  ويتميزون بالشجاعة التي مكنت م من قتال القبا ل األخرك.

ولما عزم علي بن يوسه على تولية ابنده سدير واليدة ع دده  جمد  أهدل الحدل والعقدد مدن 
بددراهيم المشددت ر بددابن تاغيشددت  فسددلم ا ألمددر البندده الفق دداء والقضدداة  وبنددي عمدده  وأخويدده تميمددًا وان

سير  وش د الش ود بذلك  وكملت البيعة له  وأرسل ب ا إلى باقي األقطار  والتزم الناس بقبول ا  
أمور الجيش  واألحكدام  والواليدات  والعدزل  ورد المظدالم  وتكلدم النداس فدي موتده  سير فيونظر 

لشدورك الدذي يعدد وهدذا يددل علدى حدرص قدادة المدرابطين علدى اختيدار مبددأ ا  (2) ب حادي  شنيعة.
 من الركا ز األساسية للحكم الرشيد ف و يدل على رضا المحكوم عن الحاكم وطاعته له.

هذه بعا النماذج التي اكتفينا ب دا للداللدة علدى اسدتقامة هدذه القيدادات األولدى مدن دولدة 
حددرص هددؤالء القددادة علددى طاعددة ال  قويددة  فقدددالمددرابطين  وكيدده أن ددا اسددتطاعت تكددوين دولددة 

التمسك بسنة نبيه  والعدل م  الرعية  والحرص على العلم وهي من أبرز معالم االستقامة التدي و 
أسدداس الحكددم الرشدديد  ولكددن فددي أواخددر الدولددة بدددأ الضددعه يدددب في ددا نتيجددة لتخلددي أواخددر  هددي

حكام ددا عددن اتبدداع المددن ج المسددتقيم الددذي اختطدده عبددد ال بددن ياسددين مؤسددس تلددك الدولددة وغيددره  
 د لن ايت ا فيما بعد وظ ور دولة الموحدين على أنقاض ا.مما م 

  

                                  
 .2-9ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج1)
م(: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  1312هد= 712( ابن عذارك  أبو العباس أحمد بن محمد )ت2)

-79ص 4م  ج1293هد= 1433  3  دار الاقافة  بيروت  لبنان  ط4عباس  عدد األجزاء تحقي : إحسان
م(: اإلحاطة في أخبار غرناطة  1374هد = 776؛ ابن الخطيب  لسان الدين محمد بن عبد ال )ت 72

 .446ص 1م  ج1273هد= 1323  2  مكتبة الخانجي  القاهرة  ط4تحقي : محمد عنان  عدد األجزاء



(29) 

 

 الفصل األول: استقامة حكام املرابطني

 

 رابطينددددددام المدددددددددورك عند حكدددددددددالش :المبح  األول

 الورع والتقوك عند حكام المرابطين :المبح  الااني

 يندددددددددددددددددرابطددددددددددددم المادددددددددددكددددددد حددددددددددددزه :المبح  الاال 

 رابطيندددددام المددددددكدددددددددددددد  حدددددددددددددددددددددددتواض :المبح  الراب 

 كام المرابطين للرعيةدددد حددددددددقدددددددددتف :المبح  الخامس

 نام المرابطيددكددددة حددددددددددداعدددددددددجدددددددددش :المبح  السادس

 

 

 

 

  



(22) 

 المبحث األول
 الشورى عند حكام المرابطين

وتميزوا ب خالق م   تحلى أمراء المرابطين بكاير من أخال  وصفات الخلفاء الراشدين
وقد استمدت تلك الصفات من القرنن الكريم وسنة النبي عليه الصالة   عن غيرهم من الحكام

علت حكم م أقرب إلى حكم الخلفاء وج  وسنعرا إلى أهم تلك الصفات التي ميزت م  والسالم
 أهم هذه الصفات التي تميزوا ب ا: وسلم  ومنمن صحابة رسول ال صلى ال عليه   الراشدين

 

 الشورى:

فالشورك تعتمد على   : استخرجه من الخلية تعره للة ب ن ا مصدر من شار العسل
ن اإلدالء ب را  م في األمور من أناس  يحسنو   استخراج الرأي األنسب من اآلراء حول مس لة ما

  وقد (1) التي تعترا األمة اإلسالمية  وفحص ا والموازنة بين ا  الختيار أنفع ا وأصلح ا
وقد حرص رسول ال على استشارة   "(2) وردت الشورك في القرنن الكريم "وشاورهم في األمر

ورك كمبدأ أصيل وقد حرص حكام المرابطين على الش  الصحابة في األمور التي تعترضه
يدعوه إلى دخول   (4) لما وصله كتاب ابن عباد (3) ف ذا يوسه بن تاشفين  للحكم الرشيد

                                  
 .434ص 4العرب  ج ظور: لسانمن ( ابن1)
 .152( سورة نل عمران  نية 2)
( يوسه بن تاشفين بن إبراهيم بن ترقوت بو وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمية بن واتملي الحميري 3)

الصن اجي  من ولد عبد شمس بن وا ل بن حمير  أمه اسم ا فاطمة. السماللي: اإلعالم بمن حل 
 .  142ص 4؛ الزركلي: األعالم  ج222ص 13مراكش من األعالم  ج

المعتمد على ال أبو القاسم محمد بن المعتضد بال أبي عمرو عباد بن الظافر المؤيد بال أبي القاسم ( 4)
محمد قاضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاه 

بن المنذر اللخمي نخر ملوك الحيرة؛ كان المعتمد المذكور صاحب  النعمان أبناءبن نعيم  اللخمي من 
شبيلية وما واالهما من جزيرة األندلس هد هاجم عسكر األمير يوسه البلد وشنوا 494  وفي سنة قرطبة وان

اللارات  وقبا على المعتمد وأهله  وكان قد قتل له ولدان قبل ذلك  أحدهما الم مون  والااني الراضي. 
م(: وفيات األعيان 1292م= 691)تبكر ن  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي ابن خلكا

 5م  ج1271ه= 1323  دار صادر  بيروت  7وأنباء أبناء الزمان  تحقي : إحسان عباس  عدد األجزاء
 .33  21ص



(33) 

ف شاروا عليه   وطلب مشورت م ماذا يفعل في هذا الكتاب  وبني عمه  أخبر به إخوته  األندلس
ولكن الرأي   موأن ال يتركوا المسلمين لينفرد األعداء ب   بضرورة أن يعين المسلم أخاه المسلم

  (1) في الن اية له.

ومن هنا يتضح حرص يوسه على عدم اإلقدام على أي خطوة م مة تخص المرابطين 
وحتى يصل   حتى ال يتحمل صواب أو خط  رأيه لوحده  بدون الرجوع إلى استشارت م في األمر

 مع م إلى قرار صحيح.

  (2) أندلسديًا مدن أهدل المريدةالدذي كدان   ام استشار يوسه كاتبه عبد الرحمن بدن أسدباط
فطلددب منده أن يطلددب   قدل مددا عنددك  فقددال لده يوسدده  فد خبره أن هنداك كالمددًا يجدب أن يقددال لده
ألن   وال يحصدر ب دا  كدي ينسدحب إلي دا متدى أراد  (3) من ابن عباد أن يعطيه الجزيدرة الخضدراء

قدد نب تندي علدى أمدر لدم يكدن فقال لده ل  األندلس صليرة ال يمكن الخروج من ا إال ب ذن ابن عباد
  (4) وأرسل إلى ابن عباد بذلك.  وواف  يوسه على ذلك  ببالي

التي لم يرها في حياته   فقد حرص يوسه على استشارة كاتبه وهو من أهل األندلس
نما كان حريصًا على استشارة أهل الرأي في ا  قط وتطبي  رأي م ألن م أصحاب ا وأكار خبرة   وان

 لك البالد.     منه في معرفة ت

  م(1132هد= 426وحرص يوسه على الشورك في اختيار ولي ع ده علي ففي سنة )
ورضاهم عما رضيه هو من  الرأي   بعد استشارة أهل ولى ع ده لألمير أبي الحسن علي  

                                  
 .42-49( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
الدم يمري إذا جرك  ويجوز أن يكون من  مرين يكون من ( المرية بالفتح ام الكسر وتشديد الياء  يجوز أ2)

الشيء المري فحذفوا ال مزة  وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال األندلس  وكانت محل التجارة  
 .123-112ص 5البلدان  ج ياقوت: معجموعمل الديباج. 

د البربر سبتة  وأعمال ا متصلة ب عمال (  الجزيرة الخضراء مدينة مش ورة باألندلس وقبالت ا من البر بال3)
شذونة وهي شرقي شذونة وقبلي قرطبة  ومدينت ا من أشره المدن وأطيب ا أرضًا وسورها يضرب به ماء 
البحر وال يحيط ب ا البحر كما تكون الجزا ر لكن ا متصلة ببر األندلس ال حا ل من الماء دون ا  ولعل ا 

لجزيرة في كالم العرب أرا في البحر يفرج عن ا ماء البحر سميت بالجزيرة لمعنى نخر وهو إن ا
فتظ ر  ومرساها من أجود المراسي للعبور  وقد نسب إلي ا جماعة من أهل العلم من م أبو زيد عبد ال 

 .136ص 2بن عمر بن سعيد التميمي الجزيري األندلسي.  ياقوت: معجم البلدان  ج
 .53-42( مج ول: الحلل الموشية  ص4)



(31) 

  مشترطًا عليه بعا الشروط  فقبل ورضي والده  ف حضرهلخالفة  ورأوه أهالً   اختيار ولده علي  
  (1) .فته على المسلمين بعد أن استخار والده ال في ذلكوتمت خال

سنة  (3) على الشورك ففي رسالة بع  ب ا إلى أخيه تاشفين (2) بن يوسه ي  وحرص عل
اقتداًء بقول   (4) يطلب منه في ا التزام الشورك عندما يشتبه عليه أمر ما  م(1131هد= 526)

 ". (5) عزمت فتوكل على ال ال تعالى لنبيه: "وشاورهم في األمر ف ذا

جم  أهل الحل والعقد من الفق اء   بن يوسه تولية ابنه سير والية ع ده ولما أراد علي  
براهيم  وبني عمه  والقضاة فسلم   وشاورهم في األمر  المشت ر بابن تاغيشت (6) وأخويه تميمًا وان

والتزم   ب ا إلى باقي األقطار وأرسل  وكملت البيعة له  وش د الش ود بذلك  األمر البنه سير
   (7)م.ورد المظال  والعزل  والواليات  واألحكام  أمور الجيش سير فيونظر   الناس بقبول ا

كما نصت عليه   على ذلك نابعًا من ت كيد اختيار الشعوب لحكام ا وكان حرص علي  
 . وحتى ال تكون هناك حجة للشعب في عدم الاقة بحاكمه  الشورك في اإلسالم

                                  
 .93-79( مج ول: الحلل الموشية  ص 1)
هد  533( علي  بن يوسه بن تاشفين بن إبراهيم اللمتوني  أمه رومية تسمى منوا  بوي  بعد وفاة أبيه سنة 2)

هد. ابن القاضي: جذوة االقتباس 537وملك من بجاية إلى نخر بالد السوس  وبالد األندلس  توفي سنة 
 .463-452ص 2  جفاسفي ذكر من حل من األعالم مدينة 

هد 537( تاشفين بن علي  بن يوسه بن تاشفين الصت اجي اللمتوني  أمه رومية اسم ا ضوء الصباح  بوي  3)
هد. ابن القاضي: جذوة االقتباس في ذكر من 532أيام ظ ور الموحدين  ملك مدينة فاس وغيرها  توفي 

 .171-173ص 1فاس  جحل من األعالم مدينة 
 .97ص 4يان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج( ابن عذارك: الب4)
 .152( سورة نل عمران  نية 5)
إبراهيم بن تاشفين بن علي بن يوسه اللمتوني  الحميري  أمير المسلمين  أبو إسحا  نخر ملوك دولة ( 6)

ه بعد المرابطين  كان م  أبيه في قتاله للموحدين ووج ه أبوه إلى مراكش بعد أن واله ع ده  وقتل أبو 
في اضطراب واندحار  وقد واصل عبد المؤمن زحفه من  هد والدولة 532ش ر  فبوي  له في مراكش 

وهران إلى تلمسان إلى فاس فمراكش  وداف  أصحاب إبراهيم أشد الدفاع فلم ينفع م  وأخذ إبراهيم ومن 
نقرا ملك المرابطين بقي معه إلى عبد المؤمن ملك الموحدين  ف مر بقتله ومن معه جميعًا. وبموته ا

 .34ص 1سنة. الزركلي: األعالم  ج 56 بالملرب  وباألندلسسنة  23وكانت مدت م 
؛ ابن الخطيب: اإلحاطة في 72-79ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج7)

 .446ص 1أخبار غرناطة  ج



(32) 

 ووق  اتفاق م على أن يكون ولى الع د بعد أميدر المسدلمين علدي   المرابطون ولما اجتم  
ولما ظ ر منه فدي األنددلس مدن قتدال  عقله ورجاحة   بن يوسه ولده تاشفين لش امته وشجاعته

ونقددش اسددمه فدددي الدددنانير والدددراهم مددد    واسددتخلفه علددي م بعدددده  فلددم يسددتط  مخدددالفت م  األعددداء
 (1) اسمه.

وذلك منعًا   وتولى الحكم من يرضونه  على عدم إغضاب المرابطين فقد حرص علي  
 وحرصًا على وحدة الصه اإلسالمي.  للخاله

 

 

 

  

                                  
؛ 123؛ مج ول: الحلل الموشية  ص29ص 4  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب1)

؛ الكتامي  أبي محمد حسن بن على بن محمد 447ص 1بن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج
هد(: نظم الجمان لترتيب ما سله من أخبار الزمان  تحقي  محمود 7)ت منتصه القرنالملك بن عبد 

 .         267م  ص1223= هد1413  1مكي  دار اللرب اإلسالمي  بيروت  لبنان  ط



(33) 

 المبحث الثاني
 الورع والتقوى عند حكام المرابطين

م خوذة من وقى  وهي (1) أي تحرج عن فعله.  وتورع عن كذا  فالورع للة التحرج
 (2) بينك وبين عذاب ال عز وجل وقاية وهي الحاجز. وهي أن تجعل  وقاية

وهي اتقاء  ،(3) ويعره اصطالحًا ب نه: اجتناب الشب ات خوفًا من الوقوع في المحرمات
والوصول إلى أكمل   وكذلك عدم اإلصرار على المعصية (4) الشب ات كما طلب النبي ذلك.

وفعل الواجبات حتى   تناب المحرماتوالمباللة في اج ،الوالخوه والخشية من   الطاعات
وصيانة النفس عما تستح  به   واإلخالص في طاعة ال (5) .يكون ذلك اللالب على الشخص

 (6) .وقيل االهتداء بالنبي عليه السالم قواًل وفعالً   العقوبة من فعل أو ترك

  يد لإلسالموتؤكد مصادرنا التاريخية الملربية أن أمراء المرابطين تميزوا بحب م الشد
  ب ن ا:فقد وصه ابن أبي زرع والناصري قبا ل المرابطين   وحرص م على االلتزام به

. وكانوا (7) وصحة مذهب"  ونية خالصة صادقة  لكن ا على دين متين  "قبا ل بدوية
 (8) وال مخالطة اآلخرين.  نيت م صالحة لم تفسدها الحضارة  أقوامًا ربت م الصحراء

                                  
 .399ص 9العرب  ج نمنظور: لسا ( ابن1)
 531ص 15منظور: م. ن  ج ( ابن2)
 دار األبياري  إبراهيم :تحقي  .م(: التعريفات1413هد= 916( الجرجاني  علي بن محمد بن علي )ت3)

سى الحسيني ؛ الكفوي  أبو البقاء أيوب بن مو 325م  ص1294هد= 1435  1ط بيروت  العربي  الكتاب
عدنان درويش  محمد المصري  مؤسسة الرسالة  بيروت   تحقي :م(: كتاب الكليات  1324هد= 497)ت

 .    244م  ص1229هد= 1412
م(: الفرو  أو أنوار البرو  في أنواء 1295هد= 694( القرافي  أبو العباس أحمد بن إدريس الصن اجي )ت4)

 4م  ج1227هد= 1419  دار الكتب العلمية  بيروت  4ء الفرو   تحقي  خليل المنصور  عدد األجزا
 .369ص

 .133ص 2( القرافي: الفرو  أو أنوار البرو  في أنواء الفرو   ج5)
 .23( الجرجاني: التعريفات  ص6)
؛ 139( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص7)

 .74-73ص 2بار دول الملرب األقصى  جالناصري: االستقصا ألخ
 .92( مج ول: الحلل الموشية  ص8)



(34) 

المرابطين كانت قبا ل بدوية خشنة العيش إال أن ا استطاعت أن تتب   فصحيح أن قبا ل
  دين م صحيحًا خاليًا من العيوب للخير  وكانالدين اإلسالمي بفطرت م التي جبلوا علي ا وحب م 

 واستطاعوا الدفاع عنه.

وقراءة   هو بناء المساجد للصالة في ا  ومن أعظم ما يمكن لإلنسان أن يتقرب به ل
وقد حرص المرابطون على ذلك من شدة   وتج يز حدود الدولة لصد األعداء عن ا  رننالق

   وكانوا(1) دورهم المساجد بصحنتقواهم وخوف م من ال فوصف م ابن خلدون " ب ن م يتخذون 
والصباح  وكانوا يرتبون القراء لكتاب ال في المساء   يعمرون مساجدهم بالصالة والتسبيح

نفا  األموال في سبيل ال ش دت علي م   والكتا ب المج زة  المسلمين بالبنيانحدود  وحصنوا وان
 (2) بذلك أعمال م التي خلفوها.

وحرص م على إعالء كلمة   وقد مدح ابن كاير أخال  أمراء المرابطين من حب ل
الدين حي  تحد  عن قيام دولة المرابطين في الملرب وما اتصفت به حي  قال وفي سنة 

  (3)الملرب  وأظ روا إعزاز الدين وكلمة الح " الملامين ببالدظ رت دولة   م(1356هد= 449)

ويالحظ المت مل في الروايات التاريخية التي بين أيدينا والتي تتحد  عن حكام 
وأنه: "  (5) .كان رجاًل صالحًا متورعًا" (4) المرابطين اتصاف م بالتقوك إذ يروك أن األمير أبا بكر

الحدود ويحفظ محارم اإلسالم  ويحوط الدين ويسير في الناس سيرة شرعية  م  صحة  يقيم
من أكار الطر  المؤدية إلى طاعة  هيوهذا يدل على إقامة حدود ال التي " (6) اعتقاده ودينه.

وكذلك حفظ بالد المسلمين   من طر  االستقامة وهي  والعدل مع م  ال وحفظ حقو  الرعية
 بما ملك من صحة عبادة قربته من طاعة ال.   من أعدا  ا

                                  
 .244ص 13العرب  ج منظور: لسان ( صحن الدار: ساحة وسط الدار. ابن1)
 .135-134ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج2)
 . 97ص 12( البداية والن اية  ج3)
هد  غزا 449ال بن ياسين مكان أخاه أبا بكر بن عمر( أبو بكر بن عمر بن تالكاكين اللمتوني  واله عبد 4)

هد. السماللي: اإلعالم 549الكاير من مناط  الملرب  إلى أن استش د في إحدك معاركه م  السودان 
 .234-126ص 1بمن حل مراكش من األعالم  ج

 .92  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس5)
 . 165ص 12( ابن كاير: البداية والن اية  ج6)



(35) 

حي  كان حريصًا  (1) على الدين مستشعرًا للتقوك. ووصه يوسه ب نه كان محافظاً 
في  المساجد ببناء أمر مدينة دخل أنه كلما على بناء المساجد لتربيته الدينية الصحيحة فيذكر

  فيه مسجد بناء على أهله وأجبرهم قبعا مسجداً  فيه يجد لم زقا    وأي وشوارع ا  أحيا  ا جمي 
 (3) عندما دخل ا. (2) فاسكما حصل في مدينة 

تعالى أنه كان إذا وعظه أحد  صلة يوسه بن تاشفين بال حسن على الدال ل ومن
  (4) خش  عند استماع الموعظة ور  قلبه ل ا وظ ر ت اير ذلك عليه.

  واستقر علي ا  ينة للذهاب لألندلسومما يذكر عن ورع يوسه وتقواه أنه لما ركب السف
رف  يديه ودعا ال تعالى ومما قاله: "الل م إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصالحًا 

ن كان غير ذلك فصعبه علىا حتى ال أجوزه" فس ل   للمسلمين فس ل علىا جواز هذا البحر وان
 (5) ".ال عليه هذا الجواز في أسرع ما يكون

فقد وصه   وهذا مبدأ طبقه يوسه بن تاشفين  م بالعفو عند المقدرةوقد أمر اإلسال
 وأكبر عقابه  يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام  الخوه من ال ب نه: كايريوسه 

 (6) الطويل.االعتقال 

                                  
م(: أعمال األعالم في من بوي  قبل 1374هد = 776)ت ال ( ابن الخطيب  لسان الدين محمد بن عبد 1)

  دار المكشوه  بيروت  لبنان  9االحتالم من ملوك اإلسالم  تحقي  وتعلي  ليفى بروفنسال  عدد األجزاء
 .231ص 2م  ج1256ه= 1375  2ط

( فاس بالسين الم ملة  مدينة مش ورة كبيرة على بر الملرب من بالد البربر  وليس بالملرب مدينة يتخلل ا 2)
الماء غيرها إال غرناطة باألندلس  وبفاس يصب  األرجوان واألكسية القرمزية  وقلعت ا في أرف  موض  في ا 

مسورتين  هما عدوة القرويين وعدوة األندلسيين  عن مدينتينعبارة  وهييشق ا ن ر يسمى الماء المفروش  
 4هد. ياقوت: معجم البلدان  ج321وعدوة القرويين في سنة  221وأسست عدوة األندلسيين في سنة 

 .233ص
 .22ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج3)
 .22ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج4)
 .23نيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص( ابن أبي زرع: األ5)
محمد بن أحمد بن  الذهبي ؛ 92؛ مج ول: الحلل الموشية  ص22ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج6)

م(: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  تحقي : عمر عبد السالم 1374هد= 749عامان )ت
؛ 336ص 34م  ج1297هد = 1437  1  دار الكتاب العربي  بيروت  لبنان  ط52األجزاء تدمري  عدد

 .222ص 13السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  ج
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من  ما يجول بنفسه وتدل العبارات اإليمانية الواردة في نقد يوسه بن تاشفين على
 (1) الملك والعظمة ل. هينت النقوش على نقوده فكا  إيمان قوي بال

فعن رسول ال   أن ن كل مما نصن  على-وسلمصلى ال عليه  –وقد ح  رسول ال 
ن نبي قال-وسلمال عليه  صلى- : "ما أكل أحد طعاما قط خيرًا من أن ي كل من عمل يده وان

بسنة النبي فقد كان يوسه بن تاشفين  وعمالً  (2) ".ال داود عليه السالم كان ي كل من عمل يده
 (3) ي كل من عمل يده.

  فلما ملك األندلس جم  الفق اء  ومما يدل على ورعه عدم خروجه على ولي األمر
ف رسل   فقالوا له: ينبلي أن تكون واليتك من الخليفة لتجب طاعتك على العامة  وأحسن إلي م

وكتب معه كتابًا يذكر ما فتح ال  هدية سواًل ومعه إلى الخليفة المستظ ر بال أمير المؤمنين ر 
ولقب أمير   فواف  الخليفة على ذلك  وطلب أن يولى على تلك األماكن  من بالد الفرنج

 (4) المسلمين.

: " من أتى كاهنًا أو ساحرًا فصدقه القا ل-وسلمال عليه  صلى-وعماًل بقول رسول ال 
بسنة  بالنجوم تمسكاً بن تاشفين االستدالل  كره يوسه  (5)حمد"بما يقول فقد كفر بما أنزل على م

أن المعتمد بن عباد أمر منجمه بتحقي  الوقت  والنظر فيه   (6) الزالقةالنبي فقد ذكر في غزوة 
أصول تلك الصنعة  دااًل على أن ال زيمة تكون للمسلمين  وأن  فوجده بحسب ما تقتضيه: قال

يخبر أمير المسلمين يوسه بن  وكره أن  ج المعتمد من ذلكفانزع  النصر يكون للمشركين
 (7) تاشفين بذلك  لكرهه االستدالل بالنجوم.

                                  
 .331ص 13( السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  ج1)
 .733ص 2( البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج2)
 .222ص 13؛ السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  ج92ص( مج ول: الحلل الموشية  3)
 .22ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج4)
 .256ص 5( البزار: مسند البزار  ج5)
( الزالقة بفتح أوله وتشديد اانيه وقاه  من قول م مكان زل  أي دحا  وزلقت رجله تزل  زلقًا  والزالقة 6)

ابوت عليه من شدة زلقه  والتشديد للتكاير  والزالقة أرا باألندلس بقرب قرطبة الموض  الذي ال يمكن ال
ياقوت:  مش ورة.كانت عندها وقعة في أيام أمير المسلمين يوسه بن تاشفين م  ألفونسو ملك الفرنج 

 .   146ص 3البلدان  ج معجم
 .59-57( مج ول: الحلل الموشية  ص7)
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ومن الصفات التي تحلى ب ا علي بن يوسه صيام الن ار  وقيام الليل  وتالوة القرنن  
ياار الح  نشاء العدل  وان خفاء الصدقة  وان  (1) ".وان

فقد خلفه ابنه الذي لم يقل ورعًا وتقوك منه فقد وكما كان يوسه بن تاشفين ورعًا تقيًا 
 (2) كان علي بن يوسه ورعًا صالحًا كما وصفه اإلمام الذهبي.

وكان   والبر ب موكان عظيم االهتمام بالناس   وقد حرص عليا على إخراج الصدقات
 (3) مما مكن له الم ابة في قلوب الناس.  يعطي األموال بكارة

التمسك بالتقوك تلك الرسالة التي أرسل ا إلى أخيه تاشفين وما يدل على حرصه على 
 (4) ".يقول له في ا: " وأول ما نوصيك به تقوك ال   م(1131هد= 526سنة )

فوصه تاشفين   والحرص على الخير  كام المرابطين في الخوه من الوقد استمر ح
  (5) قبله من المرابطين.كما سار علي ا من   ب نه كان يسير في طري  الشريعة اإلسالمية

وكان تاشفين يسلك طري  الشريعة  ما اًل إلى طريقة المستقيمين  وقيل إنه لم يشرب 
وحكم   وال لبس شي ًا مما تلبسه الملوك  وال فضل الصيد الذي كان يل و به الملوك مسكرًا قط 

 (6) واتباع أمور الشريعة.  أهل األندلس باالستقامة

 
  

                                  
 .442ص 2غرناطة  ج ( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار1)
 .124ص 23( سير أعالم النبالء  ج2)
 .94( مج ول: الحلل الموشية ص3)
 .97ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج4)
 .121( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
بوي  قبل  ؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم فيمن449ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج6)

 4؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج256ص 2االحتالم من ملوك اإلسالم  ج
 .72ص
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 المبحث الثالث
 د حكام المرابطينزه

 الزهد:

وعدم الرغبة في الشيء واإلعراا   عدم الحرص على الدنيايعره الزهد للة ب نه 
  (1).عنه

هو ترك راحة الدنيا طلبا و  (2) عن اواإلعراا   ويعره اصطالحًا ب نه: كره الدنيا
ى عدم امتالك وهو ليس الحرص عل (4) وهو اإلعراا عن متاع الدنيا ولذات ا. (3) .لراحة اآلخرة

 (5) بل عدم تعل  القلب بمتاع الدنيا واألموال.  األموال

بل عدم التعل  به هو   ومن هذه التعريفات يتضح أن الزهد ليس هو عدم وجود المال
  وقد ح  الدين اإلسالمي على عدم المباللة في مت  الدنيا  كل ش وات الحياة وملذات ا

 مطالب الدنيا.والتوسط واالعتدال في كل ما يتعل  ب

حتى ال   واالبتعاد عن ملذات الدنيا  وقد حرص حكام المرابطين على الزهد في حيات م
 باعتبارها صفة من صفات الحكم الرشيد.   فتحلوا بتلك الصفة وشجعوها  تفسدهم أمور الحياة

وعره بذلك في بالد   ف ذا أميرهم عبد ال بن ياسين كان من أهل الزهد في الدنيا
 (6) دان.السو 

ف حضر   وكان زاهدًا فيه  وقد تنازل أبو بكر ابن عم يوسه بن تاشفين عن الحكم
وأش د   والخاصة والعامة  والكتاب والش ود  وأمراء المصامدة  وأعيان الدولة  أشياخ لمتونة

                                  
 .126ص 3العرب  ج منظور: لسان ( ابن1)
 .153( الجرجاني: التعريفات  ص2)
 .153( الجرجاني: م. ن  ص3)
 .  423( الكفوي: كتاب الكليات  ص4)
 .366ص 4وار البرو  في أنواء الفرو   ج( القرافي: الفرو  أو أن5)
 .93( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص6)



(32) 

وعاد األمير إلى   وودعه األمير يوسه بن تاشفين  على نفسه بالتخلي عن األمر بالملرب
 (2) ورج  يوسه إلى مراكش.  (1) أغمات

ألن م يدركون   وعدم حرص م على الحكم  وهذا يعكس حرص م على أمور المسلمين
 بحكم تربيت م الدينية أن م وجدوا لخدمة المسلمين.

ولم يكن بعد عمر بن عبد العزيز أزهد  (3) وهذا أميرهم يوسه بن تاشفين كان زاهدًا.
فبعد معركة الزالقة تم جم  اللنا م  فتخلى عن ا يوسه بن  (4) وال أعدل منه.  في الدنيا منه

فلما رأت ملوك األندلس   تاشفين وفضل ب ا ملوك األندلس  وأخبرهم أن غرضه كان الج اد فقط
 (5) ابن تاشفين ل م بالملانم أحبوه وشكروا له. تفضيل يوسه

بالده بعد أن طلب أخذه المعتمد بن عباد إلى  الزالقة معركة  رج  منويذكر أنه لما 
وفي جانب المدينة   مدينة المعتمد  وكانت من أجمل المدن (6) إشبيليةفلما وصل إلى   منه ذلك

 والفراش  فنزلوفي ا أنواع ما يحتاج إليه من الطعام والشراب  المعتضد قصور المعتمد وأبيه 
د وما هي عليه وكان معه أصحاب له ينب ونه على ت مل حال المعتم  يوسه في إحدك القصور

ولكن يوسه بن تاشفين معتداًل في أموره غير مبذر   وينصحونه باتخاذ مال ا لنفسه  من النعمة
 (7) وقال ل م إن هذا الرجل مضي  ملكه.  في صنوه باألطعمة وغيرها  ف نكر علي م ذلك

                                  
مدينتان متقابلتان  ويوجد ب ا كل أصناه  مراكش  وهي( أغمات من بالد البربر من أرا الملرب قرب 1)

وسوية واألخرك مالكية حشوية  وبين ما القتال الدا م  وهي الخيرات  وأهل ا فرقتان يقال إلحداهما الم
ياقوت: للمصامدة يدب  ب ا جلود تفو  جودة على جمي  جلود الدنيا وتحمل من ا إلى سا ر بالد الملرب. 

 .225ص 1البلدان  ج معجم
 .27-26( مج ول: الحلل الموشية  ص2)
 .112ص 4لملرب في أخبار األندلس والملرب  ج؛ ابن عذارك: البيان ا92( مج ول: الحلل الموشية  ص3)
 .339ص 13( السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم  ج4)
 .117ص 7( ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ج5)

 .142ص 4الزركلي: األعالم  ج
ياء خفيفة  وأشبيلية قريبة من البحر يطل ( أشبيلية بالكسر ام السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة والم و 6)

علي ا جبل الشره  وهي على شاطن ن ر عظيم قريب في العظم من دجلة أو النيل  وفي كورت ا مدن 
 .125ص 1البلدان  ج ياقوت: معجموأقاليم. 

 .112ص 7( ابن خلكان: م. ن  ج7)
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لم وبين ذلك الفاتح المس  ولنا أن نقارن بين أول ك الملوك الذين اعتادوا حياة التره
لندرك أن ملوك األندلس   كما عاش في الصحراء بسيطاً  وبقي  الذي لم تلره ملذات الدنيا
بينما استطاع يوسه أن ينقذها ويعيد إلي ا تلك الوحدة التي فقدت ا   ضيعوها وملكوها ألعدا  ا

 رهوتبذي الشديد  ترفه رأك لما بن عباد المعتمد من تاشفين ابن غضب كان ولذلك  منذ زمن بعيد
 بالده. في صنيعه وسوء

فلم   وذكر أن يوسه بن تاشفين كان زاهدًا في الدنيا رغم ما فتح ال عليه من البالد
 على ذلك وبقي  ي كل سوك الشعير ولحوم اإلبل وألبان ا الصوه  ولميلبس في حياته سوك 

  (1).نعم التي ملك اوال  على الرغم مما منحه ال إياه من الملك الواس   طوال حياته إلى أن مات

ولم يكن همه الحصول على   فقد أراد يوسه الج اد من أجل إعالء كلمة المسلمين
ف ذه الشخصية استطاعت أن تف م   بل ترك ا لمن أرادها  شتى أنواع الطعام والشراب واللنا م

 الذي لم يدع إلى البخل على النفس أو اإلسراه.  الدين بشكله الصحيح

وال يعد في   سه يعد في الزهاد والعابدين رغم حكمه لبالد المسلمينبن يو  ي  وكان عل
 (2) الملوك والمسيطرين على أمور الحكم.

ومما يعكس روح الزهد عند المرابطين حب م للزهاد فقد كان تاشفين بن علي حريصًا 
ي وتنازل تاشفين بن يوسه عن الحكم ألخيه عل (3) على زيارة قبر أبي وهب الزاهد بقرطبة.

وكان  تميم وبايعه أخوه األمير أبو طاهر   عندما اجتمعت األمة على أخيه  واتفقت عليه الكلمة
 (4) منه.سًنا  أكبر

وهذا يدل على أن هدف م كان خدمة المسلمين في أي موق   وليس بالشرط أن يكونوا 
 في الحكم  وهذا يعكس قمة أخال  المسلم  وحرصه على الرعية.

                                  
بي زرع: األنيس المطرب روا ؛ ابن أ229ص 13( السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  ج1)

؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم 97القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  أوبسالة  ص
؛ الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب 231ص 2فيمن بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج

 .63ص 2األقصى  ج
م(: المعجب في تلخيص أخبار الملرب  1273هد= 662( عبد الواحد  بن على التميمي المراكشي )ت2)

 .171تحقي : محمد العريان  الجم ورية العربية المتحدة  المجلس األعلى للش ون اإلسالمية  ص
 .442ص 2( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج3)
 .94( مج ول: الحلل الموشية  ص4)



(41) 

 المبحث الرابع
 ضع حكام المرابطينتوا

 التواضع:

 (1) يعره التواض  للة ب نه م خوذ من وض   التي تدل على الخفا للشيء وحطه.

وهو  ،(3) الجانبوهو ولين  (2) ،قيمةويعره اصطالحًا: ب نه يجب أن ال ترك لنفسك 
  (4) .قبول الح 

لى: " واخفا فقد قال ال تعا  وأحب ال المتواضعين  وقد ح  اإلسالم على التواض 
الرسول صلى ال عليه وسلم: " إن حقًا على ال أن ال يرف  شي ا من  "  وقالجناحك للمؤمنين
 (5) ".الدنيا إال وضعه 

  وتحلى حكام المرابطين بخل  التواض  انطالقًا من التزام م بمبادر الشريعة اإلسالمية
واشترك في بنا ه أشياخ   راكشف ذا األمير أبو بكر يشارك العمال في العمل سنة ب ساس م

 (6) وأعان األشياخ على البناء بالمال والرجال.  المصامدة والبنا ين وغيرهم

وهذا يقربه من   وقد اقتدك بسيدنا محمد عندما شارك المسلمين في غزوة األحزاب
 ويجبرهم على طاعته.  الناس

 

                                  
 .326ص 9العرب  ج منظور: لسان ( ابن1)
 زل منا بين السالكين مدارج م(:1353هد= 751ال )ت عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم  ( ابن2)

ياك نستعين  نعبد إياك   3ط بيروت  العربي  الكتاب دار  3عدد األجزاء الفقي  حامد محمد :تحقي  وان
 .322ص 2م  ج1273هد= 1323

 .322ص 2ج م. ن  القيم: ( ابن3)
 .322ص 2  جم. ن القيم: ( ابن4)
 .2394ص 5( البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج5)
؛ مج ول: الحلل الموشية  23-12ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج6)

 .123ص



(42) 

عمل يوسه بن و  (1) بن تاشفين ب نه كان حسن األخال  متواضعًا. ووصه يوسه
 فكان يعمل في الطين والبناء م  العمال تواضعًا منه.  تاشفين بيده في بناء المسجد في مراكش

(2) 

ورغبة في   تواضعًا منه  وم  ما فتح ال عليه من البالد لم يتخذ يوسه لقب الخليفة
الكتب عنه  وأن تخرج  فقد رأك أن يخاطب باسم أمير المؤمنين وناصر الدين  التقرب إلى ال

وأن ترد الكتب إليه من األقطار اإلسالمية بذلك  إذ أن كل من يتسمى بلير   بذلك إلى األقطار
 (3) هذا االسم متسم بما ال يستحقه منه.

ب ن تتم مخاطبته ب ذين االسمين في الكتب عنه واليه  والدعاء له ب ما على وأوصى 
ودنانيره  ودراهمه  ونفذ األمر بذلك  وجرك منابر أعماله  وأن يعتمدا في أعالمه  وطرازه  

وجاء من بعده ليسلكوا سبيله  حياته العمل عليه إلى نخر مدته  فكان ذلك سنة باقية سن ا في 
 (4) في ذلك إلى زوال دولت م.

  سيرًا على ن جه م  الناس  وأحب االلتزام به من والته  وقد تمسك يوسه بالتواض 
وأعرا عنه  ف ن   كان إذا دخل عليه رجل طويل الاياب شدهافكره يوسه الكبر وذلك أنه 

 (5) كان ذا والية عزله.

 (6) مع م وأنه كان حسن المعاملة   بن يوسه بالتواض  م  الناس واتصه ابنه علي  
 (7) فكان حسن األخال  متواضعا كاير الحياء جامعا لخصال الخير.

 

                                  
 .99( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص1)
 .92. ن  ص( ابن أبي زرع: م2)
 .32( مج ول: الحلل الموشية  ص3)
 .31( مج ول: م. ن  ص4)
 .332ص 34( الذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  ج5)
 .442ص 2( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج6)
فيمن بوي   ؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم63ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج7)

 .222ص 13قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج



(43) 

مين أمر علي  بن يوسه قبل وعدم تفضيله على المسل  ومن حرصه على التواض 
 (1) ب ن يدفن بين قبور المسلمين. ( م1142هد= 537)وفاته سنة 

من   تاشفين يطلببن يوسه رسالة إلى  ي  أرسل عل  م(1131هد= 526)وفي سنة 
فكل الناس سواء   وكل م عبيد ال من تراب وعلى ال حساب م  ألنه واحد من م  العدل م  الناس
نما يتميزون بمسعاهم إلى الخير واألعمال التي يقومون ب ا  في النش ة والحال التي رف   ف ي  وان

 (2) ".ب حسانه والمسيء ب ساءته  وب ا يجازي المحسن  ال من ا بعض م فو  بعا درجات

وح  حكامه   ومن هذه الرسالة يتضح حرص علي  على سلوك التواض  م  الرعية
 يحمد صاحب ا عند الناس. ألن ذلك من أخال  اإلسالم التي  عليه

 

  

                                  
 .15( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 .97ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)
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 المبحث الخامس
 تفقد حكام المرابطين للرعية

كما حرص علي ا من   حرص حكام المرابطين منذ نش ة دولت م على تفقد أحوال الرعية
والسؤال عن   فطاه حكام تلك الدولة المدن لمعرفة أحوال المسلمين  سبق م من حكام المسلمين

ومعاقبت م إن أخط وا   ة جوانب القوة أو القصور في حكم والت مومعرف  وتلبيت ا ل م  حاجات م
ويمن  وجود الفتن   ألن م كانوا على يقين ألن ذلك يقرب م من الرعية أكار  أو قصروا
ومنعًا الستعانة الرعية ب عداء دين ا كما كان يحد  من بعا المسلمين في تلك   والمؤامرات

رنن والسنة النبوية في ذلك فقد قال رسول ال صلى ال عليه كما أن م ساروا على ن ج الق  الفترة
... فكلكم راع وكلكم   و سلم:  "كلكم راع ومس ول عن رعيته فاإلمام راع وهو مس ول عن رعيته

 (1)مس ول عن رعيته".

أبو بكر البن عمه يوسه عند تنازله له عن الخالفة أن يت  ال في فمن وصية 
ال يضي  من أمور رعيته  وأن  حتى يريحه ويريح نفسه أمام ال  لي مالمسلمين الذين واله ع

 (2) وأن يعدل م  رعيته.  ألنه مس ول عن م  شي اً 

  م(1367هد= 463)ففي سنة   وقد حرص يوسه على تفقد أحوال رعيته والسؤال عن ا
ام خرج   ايعوهفب  فقدموا عليه  وأشياخ القبا ل من البربر  وجه يوسه دعوة إلى أمراء الملرب

ف صلح   ونظر إلى سير والت م وعمل م  لتفقد أحوال الرعية  مع م فطاه على بالد الملرب
 (3) جمي  ما بين يديه من أمور الناس.

بل اإلصرار على   ولم يكن تفقد يوسه ألحوال رعيته لمجرد سماع الرأي في والته
 إصالح األخطاء التي وقه في ا والته بنفسه.

ليطوه على بالد   دخل يوسه بن تاشفين مراكش  م(1397هد= 493)وفي سنة 
ويس ل عن أعمال عماله وقضاته في   وينظر في أمور المسلمين  ويتفقد أحوال الرعية  الملرب
 (4) البالد.

                                  
 .949ص 2( البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج1)
 .97اريخ مدينة فاس  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وت2)
 .21( ابن أبي زرع: م. ن  ص3)
 .29( ابن أبي زرع: م. ن  ص4)
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 (1) وكان يسير في أعماله فيتفقد أحوال رعيته في كل سنة.

وفًا من التقصير في حقو  خ  فكان يوسه حريصًا على متابعة عماله ووالته باستمرار
الذين كانوا يحرصون على تفقد   مت ارًا في ذلك ب خال  من سبقه من الخلفاء الراشدين  الرعية

نالحظ ذلك من تلك الروايات التي نقلت بسنوات مختلفة عن قيام يوسه بتفقد   الرعية باستمرار
 أحوال رعيته. 

ن يتفقد رعيته على الحدود بين م بل كا  ولم يقتصر يوسه في تفقد رعيته على المدن
 (2) وبين األعداء.

وأن يشعرهم أن م تابعين   ويبدو أن يوسه أراد من وراء ذلك تشجي  من يحمي الحدود
 حتى يس ل له قتال م بعد ذلك.  وأراد التعره عن قرب على أمور األعداء  لسلطة تلك الدولة

وكان هؤالء يدفعون األموال   وقد كان يوسه يراقب من يجمعون األموال من الرعية
وكانوا يرسلوا إلى أمير المؤمنين   وأش د الحاضرين على دفعه ألمير المسلمين  ألمير المسلمين

 (3) رغبة في عدم إيذاء أهل م وأوالدهم.  يخبروه بما كسبوا من مال أاناء عمل م

ن عدم أل  وعدم إهدارها على يد الوالة  ويبرز هذا حرص يوسه على أموال الرعية
وربما خروج م عليه في بعا   الحرص على األموال العامة يض  الحاكم في صدام م  شعبه

 وتكون الدولة م ي ة أكار لوجود الاورات والفتن.  األحيان

حي  أنه كان يراقب   بن يوسه من حسن التصره واليقظة ي  كان أمير المسلمين عل
فكان   أو يسيء معاملة الرعية  د أمير بواليتهحتى ال يستب  سير األمور في الواليات المختلفة

  (4) أرسل له رسالة ليرسم له طري  معاملة الرعايا.  إذا ولى أحد الوالة

                                  
؛ 99( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص1)

 .63ص 2الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج
 .97اس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرط2)
: التبيان عن الحاداة الكا نة بدولة بني م(1323هد= 493)تحبوس ( ابن زيري  عبد ال بن بلقين بن 3)

 .214د. ت. ط  ص مصر زيري  تحقي : ليفي برفنسال  دار المعاره  
س في عصر المرابطين  دار المعرفة ( حسين  حمدي: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندل4)

 .264م  ص1227هد= 1417الجامعية 
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حتى ال يستطي  أمير أن ينفرد   على تفقد أحوال بالده فكان الحرص من األمير علي  
  طري  الحكم الصحيح فكان يرسل رسالة م  والته ليرسم ل م  وأن يسيء معاملة الرعية  بواليته

وفي   دلياًل على مدك تمسكه ب خال  الدين اإلسالمي الذي يدعو إلى إخالص القا د لرعيته
 المقابل طاعة الرعية للحاكم. 

م( خرج لتفقد 1136= ه533)وفي سنة   لما ولى علي  بن يوسه األمر بعد أبيه
وشعراؤها   وأدباؤها  وزعماؤها  اورؤساؤه  وسارع إليه قضاة األندلس وفق اؤها  أحوال األندلس

 (1) ولبى لكل من م حاجته.  ف عطاهم األموال الكايرة

لما ولى  ( م1136= هد533)جوازه األول لألندلس سنة ويذكر عن علي  بن يوسه أن 
وبادر  الخضراء فاحتل بالجزيرة  وليسد عيوب ا  األندلس كان ليتفقد حال  أبيه األمر بعد إلى 

وشعرا  ا ف جزل ل م العطاء   وأدباؤها ندلس وفق ا  ا  ورؤسا  ا  وزعماؤها  قضاة األ إليه
 (2) أربه.وقضى لكل ذا أرب 

  بن يوسه أن يعطي انطباعًا لدك الرعية عن قوة الدولة المرابطية وربما أراد علي  
  حتى يابت حكمه  وأراد في بداية ع ده أن يحسن العالقة م  رعيته  وخاصة بعد وفاة والده

 وتا  رعيته بوجود حاكم يلبي حقوق ا. 

  ةإشبيليالرعية ويظ ر ذلك من رسالة وج  ا أمير المسلمين إلى أهل  ي  وقد حرص عل
م( وفي ا يذكر مدك االختاله والكره والحسد بين أعيان 1119هد= 512)من مراكش سنة 

ويبطلوا   فيما بين مهم أن يصلحوا ؤ اوطلب من علما  م وفق   والقطيعة فيما بين م  المسلمين
 (3) ويحاولوا التقريب بين اآلراء المختلفة على قدر استطاعت م.  أسباب االختاله

ويبدو أنه حرص على وحدة المسلمين في مواج ة أعدا  م من الروم الذين كانوا 
وحرص على وحدة المسلمين في   يستللون لحظات ضعه المسلمين لالنقضاا على دولت م

 تفكك المجتم  المسلم.الداخل حتى ال ي

                                  
 .95( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 .95( مج ول: م. ن  ص2)
م(: قال د العقيان في محاسن 1134هد= 535)تاألشبيلي ( ابن خاقان  أبو نصر الفتح بن محمد القيسي 3)

 .113م  ص1966ه= 1293األعيان  القاهرة  
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هد= 513)بن يوسه على تفقد أحوال الرعية باستمرار ففي سنة  وقد حرص علي  
فوصل إلى   وضبط حدودها  إلصالح أحوال ا  وصل األمير علي إلى األندلس  م(1112
فس ل م عن أحوال م وأحوال بالدهم وحدودها   وأتته وفود أهل األندلس للسالم عليه ة,قرطب

 (1)حوال م. ف خبروه ب 

بن يوسه رسالة إلى أخيه تاشفين يخبره  ي  أرسل عل  م(1131هد= 526)وفي سنة 
وأن يستعين   من أي سوء يتعرضون له  حي  طلب منه رعايت م  بطريقة التعامل م  الرعية

 (2)ألن على ال التوكل فقط.  بال في ذلك

عندما بع  على بن يوسه ف  بن يوسه والته الذين أخط وا بعزل م ي  وكذلك عاقب عل
  فارس من معسكره 533وبع  معه   (3) مورقةوانور بن أبى بكر من رجال لمتونة لتولي جزيرة 
  فااروا عليه وحبسوه  فقتل مقدم م  فامتنعوا  ف رادهم أن يبنوا مدينه أخرك بعيدة عن البحر
يحيى المسوقي  وولى علي م محمد بن على بن  ومضوا إلى علي بن يوسه ف عاد ل م حق م

 (4) المعروه بابن غانية.

  ومن هذه الرواية يتضح حرص حكام المرابطين على القصاص ممن يخطن من الوالة
وهذا ما يمال قمة اإلنصاه للرعية حتى لو كان على حساب   حتى ولو كانوا من لمتونة نفس ا

 وما يزيد اقة الرعية بحاكم ا.  والت ا
 

  

                                  
 .136ي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص( ابن أب1)
 .99-97ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)
( ميورقة بالفتح ام الضم وسكون الواو والراء يلتقي فيه ساكنان وقاه جزيرة في شرقي األندلس بالقرب من ا 3)

 .246ص 5البلدان  ج ياقوت: معجمل ا منورقة بالنون. جزيرة يقال 
 .165ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج4)
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 المبحث السادس
 المرابطين شجاعة حكام

وتربية المرابطين الصحراوية قد أس مت في شكل كبير في   التره عن والبعد الزهد إن
ن كانت   وهو ما أعطاهم القوة الالزمة للج اد في سبيل ال  تكوين الشجاعة في شخصيت م وان

  أعمارهم كبيرة كيوسه بن تاشفين الذي دخل األندلس وهو في الامانين من عمره تقريباً 
سواء   طاعوا بفضل ا تجاوز الكاير من األخطار التي أحاطت بدولت م في الملرب واألندلسواست

وذلك   أو من الروم الذين أرادوا القضاء على دولة المسلمين  ممن خرج علي م من المسلمين
ف  تحدات المصادر التاريخية عن   بفضل همت م العالية وشجاعت م في خوا الحروب

فقد وصه المرابطون ب ن م كانوا    ت م على مواجه المواقه الصعبةوقدر   شجاعة أمرا  م
 (1( وال تذكر الروايات أن م فروا من القتال أمام أعدا  م.  يختارون الموت على ال زيمة

فكان ل م رعب في   وطعنات تختر  الكلى  وكانت ل م ضربات بالسيوه تقط  الفارس
 (2) قلوب أعدا  م.

صرارهم على خوا حروب م والنصر في ا  وهذا يدل على شجاعت م أو الموت في   وان
 سبيل ال في هذه المعارك.

وقد ُوِصه ُأمراء المرابطين بالشجاعة وأول م يوسه بن تاشفين الذي لما استخلفه أبو 
وداف  عن حدود الدولة اإلسالمية بكل ما   أرهب ال به األعداء  وجده بطاًل شجاعاً   بكر بعده
 (3) ة.قو ُأوِتي من 

  ومن شجاعة يوسه رده على ألفونسو عندما أرسل إليه خطابًا قبل موقعة الزالقة
 وأرده ببيت المتنبي:  الجواب ما تراه ال ما تسمعه

 

                                  
 .22-21( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 .112ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)
روا القرطاس في أخبار ؛ ابن أبي زرع: األنيس المطرب 252ص 12( الذهبي: سير أعالم النبالء  ج3)

 13؛ السماللي: اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  ج97ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص
 .222ص
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 (1) وال رسل إال الخميس العرمرم.  وال كتب إال المشرفية والقنا

شجاعته  وقد أرسل يوسه بن تاشفين إلى ألفونسو قبل موقعة الزالقة رسالة تدل على
  وتمنيت أن تكون لك فتعبر البحر علي ا إلينا  دعوت إلى االجتماع بك بللنا أنكوقد " ومن ا

 (2) ".وسترك عاقبة دعا ك  وجم  ال بيننا وبينك  فقد اجتزناه إليك

وعدم الخوه من   ف ذه النصوص وغيرها تدل على شجاعة يوسه في مواج ة أعدا ه
  على أن يوسه خرج من بي ة تربى في ا على اإلقدام والشجاعةو   بل واإلصرار عليه  لقا  م

حراز النصر في المعارك  . وان

بن يوسه  ي  ولم يكن باقي أمراء المرابطين ب قل شجاعة في حروب م مال األمير عل
قد وقد كان اختيار بعا األمراء يتم على أساس شجاعت م ف( 3) الذي كان شجاعًا مجاهدًا.

 (5) فقد كان بطاًل شجاعًا. (4)لشجاعته. الع د  اختير تاشفين لوالية

ف ذا األمير تاشفين   وكما تربى أمراء المرابطين على الشجاعة احترموها عند جنودهم
 (6) .وينالون عنده االهتمام الكبير  كان يفضل جنوده الشجعان على غيرهم

إلى   م3311هد= 529سنة  (7) البكارومما يذكر عن شجاعة تاشفين اباته في غزوة 
  فرج  العدو إلى معسكره  فاستطاع المسلمون هزيمة الروم  أن طعن أحد العبيد قا د الروم
 (8) هن ه الشعراء على االنتصار.  ولما استقر بقرطبة  ورج  األمير تاشفين إلى معسكره

 المسلمين أبا وصل أميرولما فيذكر أنه   وقد مدح أعدا  م في الحروب شجاعت م
عنه  أن يعفووأراد  سنه وأشف  عليه لصلر  الموحدين فين إلى عبد المؤمن أمير اسح  بن تاش

                                  
 .43( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 .53( مج ول: الحلل الموشية  ص2)
 .124ص 23( الذهبي: سير أعالم النبالء  ج3)
 .123( مج ول: الحلل الموشية  ص4)
 .121؛ مج ول: الحلل الموشية  ص449ص 1يب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج( ابن الخط5)
 .121( مج ول: الحلل الموشية  ص6)
 .474ص  1( بكار بالفتح وتشديد الكاه ك نه نسبة صان  البكر أو با ع ا كعطار. ياقوت: معجم البلدان  ج7)
؛ الكتامي: نظم الجمان لترتيب 22-23ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج8)

 .         242-241ما سله من أخبار الزمان  ص
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وهذا اعتراه بشجاعة   تربى لنا ابن سب  أنأتحب : فقال له بعا شيوخ الموحدين ويسجنه 
 (1) أبيه في مواج ت م من قبله.

  

                                  
 .132( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
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 الفصل الثاني: العدل عند حكام املرابطني
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 المبحث األول
 عدل حكام المرابطين مع المسلمين

الناس  لذا ح  عليه اإلسالم وجعله العدل من األسس التي ياعمر ب ا الكون  ويصلح 
قال تعالي "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع م الكتاب والميزان ليقوم   أساًسا للحكم بين الناس

  (1)الناس بالقسط"

وقد نفى سبحانه الظلم عن نفسه  وحرمه على عباده  فقال تعالى: "وما ربك بظالم 
يتب  أمر ال وحكمه  فيض  كل شيء في موضعه من غير واإلمام العادل هو الذي   (2)للعبيد"

قرار للظلم الذي هو ظلمات يوم القيامة.  إفراط فيه  وكل ميل عن الشرع ف و ميٌل عن العدل وان

والقرنن يح  على العدل واإلحسان  وين ى عن المنكر والبلي قال تعالى: "إن ال ي مر 
يتاء ذي القربى وين ى عن  (3)الفحشاء والمنكر والبلي يعظكم لعلكم تذكرون" بالعدل واإلحسان وان

فالقرنن أمر الحكام بالحكم بين الناس بالعدل  وح  الرعية على طاعة أولي األمر: "إن 
ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال  (4) ".ال ي مركم أن تؤدوا األمانات إلى أهل ا وان

وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم ف ن تنازعتم في شيء تعالى: "يا أي ا الذين نمنوا أطيعوا ال 
  (5) ".فردوه إلى ال والرسول إن كنتم تؤمنون بال واليوم اآلخر

ن طا فتان من  والتزام العدل واجب حتى في الفتن واالقتتال بين المسلمين قال تعالى: "وان
فقاتلوا التي تبلي حتى تفيء المؤمنين اقتتلوا ف صلحوا بين ما ف ن بلت إحداهما على األخرك 

  (6) ".إلى أمر ال ف ن فاءت ف صلحوا بين ما بالعدل وأقسطوا إن ال يحب المقسطين

وواجب على المسلمين أن يلزموا العدل حتى م  األعداء  فال تكون عداوت م وبلض م 
ال عليه  ىصل-سبًبا في ظلم م؛ ألن المسلمين هم حملة المن ج الرباني الذي أنزل على محمد 

                                  
 .25( سورة الحديد: نية 1)
 .46( سورة فصلت: نية 2)
 .23( سورة النحل: نية 3)
 .59( سورة النساء: نية 4)
 .52( سورة النساء: نية 5)
 .2( سورة الحجرات: نية 6)
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العدل قال تعالى: "يا أي ا الذين نمنوا كونوا قوامين ل ش داء بالقسط وال يجرمنكم  ليقيم-وسلم
  (1) ".شن ن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوك واتقوا ال إن ال خبير بما تعملون

نما هي والعدالة التي نعني ا ليست فقط العدالة القانونية التي يعبر عن ا ب المساواة  وان
العدالة الشاملة التي تعم الحاكم والمحكوم على حد سواء  وتشمل العدالة االجتماعية 

 واالقتصادية وكفالة حقو  األفراد وحريت م ورعايت م. 

  تطبيقًا ألوامر ال عز وجل  لقد حاول حكام المرابطين التزام من ج العدل م  الناس
وحاولوا تطبي    الذي جعل العدل أساس الملك  تحكيم الشرع فدولت م قامت على  وسنة نبيه

وسنعرا في   العدالة ليس من حي  المساواة فقط بل االلتزام ب عطاء الناس كافة حقوق م أيضاً 
وعدل م   كعدل م في القضاء  هذه الصفحات القليلة إلى بعا مظاهر عدالة حكام المرابطين

 م  الرعية.

ية تطبي  حدود ال مع م فعندما بدأ عبد ال بن ياسين فمن مظاهر العدل م  الرع
حتى أذعنوا له   ام بدأ بقتال قبا ل لمتونة  وأسلم الباقون  بقتال جدالة فقتل من م خل  كاير
فلزا قبيلة مسوفة ف زموا   وأخذوا يلزوهم قبيلة بعد قبيلة  وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة

فلما رأت قبا ل صن اجة هذا بايعته على السم    لمتونة وجدالة وبايعوه على ما بايعته قبا ل
وأمرهم   يضربه ما ة سوط ام يعلمه شريعة اإلسالم  فكان كل من ي تيه تا بًا يعلمه  والطاعة

خراج العشر وجعل لذلك بيت مال لإلنفا  على الجيش وشراء السالح.  (2) بالزكاة والصالة وان

ى تطبي  تعاليم اإلسالم الصحيحة من الحرص على فمن هذا يتضح الحرص الشديد عل
قامة الحدود حتى ال يتعرضوا للعذاب وأن   ام التعامل مع م بالمساواة  تط ير نفوس الناس وان

وااللتزام بما أمر ال به من   تخفه الضرا ب الكايرة التي فرضت قبل م ألن ا تاقل على الناس
 زكاة وغيرها.

                                  
 .9( سورة الما دة: نية 1)
 .93-72( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص2)
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مروا   و بكر بن عمر من أمراء المرابطين للحجفعندما خرج األمير يحيى وأب
حي  أخرج من فاس لن يه األغنياء عما   يريدون التبرك ب بي عمران الفاسي ,(1)بالقيروان

حي    ومساعدت م لحكام م من زناتة على ذلك  ارتكبوه من الظلم وأخذ أموال الناس بلير الح 
قامة العدل   ان من يحيى قتال قبا ل زناتةفطلب أبو عمر   مارسوا من الظلم ما لم يسم  بماله وان

    (2) فوعده األمير يحيى بذلك.

وحتى م  الشعوب األخرك التي تكون   ف ذا يدل على التزام م العدل داخل قبيلت م
 مضط دة وبحاجة للمساعدة.

 (3)ويذكر مؤرخون عدة أنه لما سم  به عن عدل المرابطين اجتم  فق اء سجلماسة

وكتبوا إلى عبد ال بن ياسين ويحيى بن عمر وأشياخ   م(1355هد= 447) سنة  (4)ودرعة
وبطش   المرابطين كتابًا يطلبون من م الوصول إلى بالدهم ليط روها مما هي في من المنكرات

ومن لم يوافق م على ذلك   وأموال التجار ظلماً   و كان أمراؤهم ي خذون طعام الناس  األمراء
  طين ما يتعرا له العلماء والفق اء وباقي المسلمين من الذل م  أميرهموذكروا للمراب  قتلوه

فلما وصل الكتاب إلى عبد ال بن ياسين جم  رؤساء المرابطين وقرأه علي م وشاورهم في 
  م( في جيش كايه من المرابطين1355هد= 447وخرج ب م سنة )  فوافقوا على الج اد  األمر

والتقى الجمعان فيما بين درعة   فلم يجيبوهم على ما طلبوا من مبعدما خاطبوا أمراء سجلماسة 

                                  
مدينة عظيمة ب فريقية  وليس باللرب مدينة أجل من ا   وهي( القيروان لفظ معرب وهو بالفارسية كاروان  1)

قل أهل ا عن ا  وهي مدينة مصرت في اإلسالم في أيام إلى أن قدمت العرب إفريقية وأخربت البالد فانت
 .423ص 4معاوية رضي ال عنه. ياقوت: معجم البلدان  ج

م(: بيوتات فاس الكبرا  دار المنصور للطباعة 1437هد= 913)تيوسه ( ابن األحمر  إسماعيل بن 2)
 .29-27م  ص1272هد= 1321والوراقة  الرباط  

 ياقوت: معجمه وسكون الالم وبعد األله سين م ملة مدينة في جنوبي الملرب. ( سجلماسة بكسر أوله وااني3)
 .122ص 3البلدان  ج

( درعة مدينة صليرة بالملرب من الجنوب اللربي  ودرعة أكار تجارها الي ود  وأكار امرت ا القصب اليابس 4)
 .451ص 2البلدان  ج ياقوت: معجمجدا ينسح  إذا د . 
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ودرعة وأكار  وقتل أمير سجلماسة  وسجلماسة فكانت بين ما حرب فظيعة انتصر في ا المرابطون
 (1) جيشه وفر الباقون.

  وكرهوا ما هم فيه من الظلم  يتضح من ذلك الكتاب أن الناس سمعوا بعدل المرابطين
وأنا حرص المرابطين على تطبي    لقدوم إلنقاذهم من الظلم الذي تعرضوا لهفطلبوا من م ا

إلى محاولة نشر العدالة بين جمي  القبا ل   العدل تجاوز حتى القبا ل التي كانوا يعيشون في ا
وهذا   حتى ولو أدك ذلك إلى الصدام بين المرابطين وغيرهم بالقوة أحياناً   التي كانت تحيط ب م

 ص شديد على تطبي  العدالة.يدل على حر 

غزا يوسه بن   م(1371هد= 464ففي سنة )  وتحقيقًا لمبدأ رف  الظلم عن الناس
وكانوا على غاية من الظلم والجور والتعدي واالستباحة للظلم والفسو  وقط    تاشفين زناتة

تى فحارب م يوسه بن تاشفين ح  وكان أشدهم في ذلك توالي اليجشفي وابنه م دي  الطر 
 (2) دخل قلعت م.

فقد   ومن مظاهر عدل يوسه بن تاشفين إبطاله للضرا ب التي سببت األذك للناس
ملارم اإلقطاع وهى الضرا ب التي   فرضت ضرا ب عدة قبل مجيء المرابطين لألندلس ومن ا

مما أدك إلى حم    إرضاًء لش وات م وأطماع م  كان ملوك الطوا ه يفرضون ا على الناس
ومن ا القباالت شر أنواع   (3)وامتناع م عن أدا  ا م  حاجة السالطين إلي ا بعد ذلك  رعاياهم
وهو   وقد وصه ابن عبدون صاحب رسالة الحسبة المتقبل "هذا هو شر خل  ال  الضرا ب

ويفتح   ف و يجرك ويسعى لضرر المسلمين أبداً   ال للنف   الذي خل  للضرر (4)بمنزلة الزنبور
ويلل  أبواب الخير والنف  عن م: ملعون من ال ومن الناس أجمعين!   علي م أبواب الضرر

وال يتركه يتحكم في أموال الناس   ويحد له ما يصن  في تصرفه  فيجب للقاضي أن يستحلفه

                                  
؛ 22؛ مج ول: الحلل الموشية  ص13-12ص 2ألخبار دول الملرب األقصى  ج ( الناصري: االستقصا1)

؛ بن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار 193ص 6بن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج
 .72ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص

 .145( مج ول: مفاخر البربر  ص2)
  محمود  حسن: قيام دولة المرابطين  دار 132دولة بني زيري  ص( ابن زيري: التبيان عن الحاداة الكا نة ب3)

 .439الفكر العربي  القاهرة  د. ت. ط  ص
 .333ص 4العرب  ج منظور: لسان ( الزنبور طا ر يلس . ابن4)
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 وهيوالمعونة   (1) ".ويللظ له في القول والتوبيخ  باختياره وعلى ما يرك أنه صواب لنفعه
وكانت المكوس تفرا على التجارة المارة من   (2) شاءلعامل متى ضرا ب وقتية يفرض ا ا

 (3) مدينة إلى مدينة ومن إقليم إلى إقليم.

وقد التزم يوسه بن تاشفين بعدم اإلكاار في فرا الضرا ب التي أرهقت الناس فنجد 
س غير الزكاة والعشر والجزية وأخما  أنه لم يفرا شيء لم ي مر به ال في الكتاب والسنة

ولم يفرا في  (4) وجبى من تلك األموال على الوجه الشرعي ما لم يجبه أحد قبله.  اللنا م
 .(5) دولته مكس أو معونة خراج ال في حاضرة وال في بادية.

وأبطلوا هذه الضرا ب الجا رة كان لعمل م وق    فلما فتح المرابطون الملرب واألندلس
هذه األعباء المالية التي كانت تذل م وتستنزه إذ كان معنى ذلك تحرير الناس من   عظيم
وقد كانت هذه السياسة من أهم العوامل التي   فظ ر المرابطون بمظ ر المنقذ للناس  أموال م

فقد ظ ر ملوك الطوا ه بمظ ر المتعسه   م دت للسيطرة على البالد التي فتح ا المرابطون
وكان الفق اء أول من أفتى   رك الناس ذلكفلما خلع م المرابطون ونفوهم با  في جم  الضرا ب

 (6) بخلع م.

للنظر   سنة 19وقد عين يوسه بن تاشفين ابنه علي بن يوسه عندما كان في سن 
 (7) وكافة ش ون م.  فانتف  به الناس في جمي  أمورهم  في المظالم وشكاوك الرعية

                                  
هد= 1374( ابن عبدون  محمد بن أحمد التجيبي: رسالة في القضاء والحسبة  نشر ليفي بروفنسال  القاهرة  1)

 . 33صم  1255
 .439-437( محمود: قيام دولة المرابطين  ص2)
 نقاًل عن:   .439-437( محمود: قيام دولة المرابطين  ص3)

AL_ Andaluse (vol. 111  Fase. 2  Madrid- Grandana  1935  vol. v1 Fase. 1941. 
؛ 99فاس  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة 4)

 .63ص 2الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج
  بن 99( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص5)

 .123زيري: التبيان عن الحاداة الكا نة بدولة بني زيري  ص
 ن:  . نقاًل ع432-439( محمود: قيام دولة المرابطين  ص6)

AL_ Andaluse (vol. 111  Fase. 2  Madrid- Grandana  1935  vol. v1 Fase. 1941. 
 .94( مج ول: الحلل الموشية  ص7)
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م  الرعية ففي كتاب  وعندما أراد يوسه بن تاشفين تولية ابنه على  اشترط عليه العدل
ع د إليه أن يتقي ال ما استطاع  وال يحيد   (1) القصيرةكتبه الوزير محمد بن تولية الع د الذي 

عن صفة العدل وحكم الكتاب والسنة  في أحد سواء عصا أو أطاع  وأال ينام على الحيه وأن 
ك  وأن ينظم أقصى يخشى في نومه  وال يتساهل عن مقدم شكوك  وأن يستم  إلى كل ذي بلو 

   (2) وأن يعدل بين القريب والبعيد. وأدناها البالد 

ويتضح أن أمراء المرابطين كانوا حريصين على تربية أبنا  م على التمسك بصفة العدل 
 حتى ال يظلموا رعيت م.  من بعدهم

بن يوسه رسالة إلى تاشفين بن يوسه  ي  أرسل عل  م(1131هد= 526)وفي سنة 
 مجازاة المحسنوال وحده قادر على   ألنه واحد من م  باعتماد العدل م  الرعيةطالبه في ا 

 (3) ب حسانه والمسيء ب ساءته.

بن يوسه رسالة إلى واليه أبي محمد بن فاطمة يحضه فيه على إقامة  ي  وقد أرسل عل
 أن يتخذ الح  إمامًا له  وأن يطب  به م( ومن ا1116هد= 513العدل  من مراكش سنة ) 

األحكام على القوي والضعيه   وأن يستم  لدعوة المظلوم  وأن ال يسد في وجه المضط د 
وأن يولي علي ا من يرف  ب ا ويعدل في ا  وأن يبعد عن ا   المق ور بابه  وأن يعدل م  الرعية

كل من يعرض ا للظلم أو يؤذي ا  وأن يعاقب من يزيد علي ا في أحكامه  أو ينقص أمرًا من 
أو يلير حكمًا  أو ي خذ لنفسه القليل من المال حتى ولو كان درهمًا ظلمًا  فليعزله عن   أمورها

رغامه برد ما أخذه تعديًا على الناس إلى أهله  وأن يجعله  أعماله  وعاقبه في نفسه وماله  وان
 (4) عبرة لليره  حتى ال يقدم أحد على مال فعله إن شاء ال.

  وأن ال يظلموهم    الوالة على العدل م  رعيت مفقد حرص حكام المرابطين على ح
 وأن ال ياقلوا على الرعية في تطبي  األحكام.     وأن يساووا بين القوي والضعيه في األحكام

                                  
( محمد بن سليمان الكالعي الكاتب  ويعره بابن القصيرة  من أهل أشبيلية  وهو من أهم أهل البالغة في 1)

م( بمراكش. ابن بشكوال: الصلة في تاريخ 1114 ه=539)سنة عصره  والتفنن في أنواع العلم  ُتوفى 
 .931-933ص 3أ مة األندلس  ج

 .512ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج2)
 .97ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
ن: قال د العقيان في ؛ بن خاقا64-63ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج4)

 .113محاسن األعيان  ص
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فكان يحرص على اختياره الجيد   بن يوسه تلك الوصايا بشكل كبير ي  وقد نفذ عل
أخبرهم في ا   م(1119هد= 512نة )من مراكش س  (1)ففي رسالة وج  ا إلى أهل سبتة  للوالة

  وهى أن إنسان ذكي  معددًا صفات اختياره له  عزل ابنه وتولية أبي زكريا يحيى بن أبي بكر
  وأن أمير المؤمنين سيس ل عن حاله  وينفذه في قوله وعمله  بما سوه ينفذه ويقتدي به

ي ال عز وجل أن يحق  ودعا عل  ويعتني بتدريبه  وسوه يمتحنه ويجربه  ويفحص عن أخباره
لى ما يرضيه  ويوفقه إلى سداد القول والعمل  ظنه فيه ف ذا وصل أهل سبتة خطابه فعلي م   وان

وأن يمتالوا في   وأن يعظموه بحسب مكانه  أن يلتزموا السم  والطاعة والنصح ج د االستطاعة
 (2) كل عمل من أعمال م ن يه وأمره.

م  الحرص من   والي إن سار بين الرعية بالعدلوفي تلك الرسالة ح  على طاعة ال
رشادهم إلى الصواب.    الحاكم على مراقبة أعمال الوالة  وان

لما قد يجره   وذلك بمن  الخاله بين حكام م  بن يوسه على  الرعية ي  وقد حرص عل
من مراكش   إشبيليةويظ ر ذلك من رسالة وج  ا أمير المسلمين إلى أهل   ذلك من ظلم ل م

وفي ا يقول: " يخبرهم في ا أنه وصلت   (3)بخط أبي القاسم بن الجد  م(1119هد= 512) ة سن
واإلصرار على   والحسد والكراهية  له أخبار تؤكد ما بين وج ا  م من أسباب التباعد واالختاله

وطلب في رسالته من فق ا  م وصلحا  م   وال جر والجفاء  وعدم التواصل فيما بين م  الكراهية
أن يسعوا في إصالح ذات البين  أو رضوا بالصمت  لذين إما انحازوا لطره على حساب نخرا

وأن يبذلوا أقصى الج ود في التقريب   وأن يجت دوا في إبطال أعمال المفسدين  سعي الصالحين
 (4) ويجمعوا األهواء المتفرقة.  بين اآلراء المختلفة

ومن  أسباب الفرقة   م  الذي يحكمهفالحاكم يجب أن يكون حريصًا على وحدة المجت
 نتيجة الخاله بين الحاكم والمحكوم.  والتفكك التي تسود بين المجتمعات

            ففي سنة   ومما يدل على العدل م  الرعية سماع حكام المرابطين لشكاواهم

                                  
أوله وهي بلدة مش ورة من  أو بكسر( سبتة من اإلسبات التزام الي ود بفريضة السبت المش ور بفتح أوله  1)

 .192ص 3قواعد بالد الملرب. ياقوت: معجم البلدان  ج
 .112( ابن خاقان: قال د العقيان في محاسن األعيان  ص2)
 ه فيما بعد.( س ذكر ترجمت3)
 .113( ابن خاقان: م. ن  ص4)
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فحد    األمير أبو يحيى بن رواد من لمتونة  (1)أهل قرطبة كان قدم علي    م(1121هدد= 515)
وحد  بين أهل ا وبين من كان في ا من المرابطين فتنة   بينه وبين أهل ا ما أوجب اورت م عليه 

وعبر   فجند الجنود   فبل  ذلك على بن يوسه بن تاشفين   ون بوا دورهم وقصورهم   كبيرة 
  أبواب م فللقوا   فاحتل بخارج قرطبة   إلى األندلس في عسكر لم يجتم  ماله للمرابطين قبله 

أنه متى عرا عليه  واستفتوا علما  م ف فتوهم   واستعدوا لقتاله   وحصنوا مواض  من حارت م 
نما كان   ف ن م لم يبدأوا فيه   وبين له السبب فيما جرك بين المرابطين وأهل قرطبة   الح  وان

ما طال حصاره ول  وجب قتاله  ف ن أصر على إتباع هواه  واألموال   والدماء   حماية للحرم 
: " وذكروه بوصية أبيه أمير المسلمين يوسه بن تاشفين   خرج إليه وجوه قرطبة وأعيان ا   ل ا 

فوق  االتفا  على أن يؤدوا ل م مااًل   "ويتجاوز عن مسي  م   أن يقبل من محسن أهل قرطبة 
 . (2) عنه. فرضي عن م ورضوا  عوضًا عما ن ب للمرابطين 

وسه على معاقبة المخطن حتى ولو كان ابنه فقد ذكر ابن وقد حرص علي  بن ي
مدة أربعة  م(1129هد= 522) سنة (3) غرناطةحفص عمر يناله الذي تولى  أن أبيعذارك 

الذي كان في إقليم شر   بن يوسه  علي  أش ر فقط وعزل عن ا وهو أحد أبناء أمير المسلمين 
فلما حضروا أمر بحبس م ظلمًا   (4) جيانوكان استدعى فق اء وعلماء من أهل األندلس  
ففرج ال   فلم يزل في الشر  وهم في السجن إلى أن عزل  ام ذهب لللزو في الشر   واعتداءاً 

 (5). بعزل ينالة عن المسلمين الضي  باألندلس

فقد كان علي  بن يوسه بن   بن يوسه والته الذين أخط وا بعزل م ي  وكذلك عاقب عل
وكان   أهل ا فوضى وبقي  وهلك والي ا مبشر  عدو على جزيرة ميورقةتاشفين لما سيطر ال

بع  علي بن يوسه واليًا علي ا   فلما أخدها العدو  مبشر بع  إليه يستلياه والعدو محاصر له

                                  
( قرطبة بضم أوله وسكون اانيه وضم الطاء الم ملة أيضا والباء الموحدة كلمة فيما أحسب عجمية رومية 1)

 4ول ا في العربية مجال يجوز أن يكون من القرطبة وهو العدو الشديد. ياقوت: معجم البلدان  ج
 .324ص

 .97-96( مج ول: الحلل الموشية ص2)
( غرناطة بفتح أوله وسكون اانيه ام نون وبعد األله طاء  ومعنى غرناطة رمانة بلسان عجم األندلس سمي 3)

 .125ص 4البلدان  ج ياقوت: معجمالبلد لحسنه بذلك  وهي أقدم مدن كورة ألبيرة من أعمال األندلس. 
دلس تتصل بكورة البيرة ما لة عن البيرة إلى ( جيان بالفتح ام التشديد ونخره نون مدينة ل ا كورة واسعة باألن4)

 .125ص 2ناحية الجوه في شرقي قرطبة  وهي كورة كبيرة تجم  قرك كايرة. ياقوت: معجم البلدان  ج
 .75ص 4( البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج5)
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ف رادهم أن يبنوا   فارس من معسكره 533وبع  معه   وانور بن أبى بكر من رجال لمتونة
ومضوا إلى علي بن يوسه   فااروا عليه وحبسوه  متنعوافا  مدينه أخرك بعيدة من البحر

 (1) وولى علي م محمد بن على بن يحيى المسوقى المعروه بابن غانية.  ف نصف م منه

بل االستماع   لقد حرص حكام المرابطين على العدل ليس ب عطاء الناس حقوق م فقط
وهذا يعتبر قمة العدالة التي   حتى يستطيعوا رد المظالم عن م  إلى شكواهم ممن ظلم م أيضاً 

 (2) حاتمعن عدي بن "اتبع ا الحكام في تلك الفترة من عمر الدولة المرابطية. فقد قال البخاري: 
أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ام أتاه نخر فشكا قط   وسلم إذبينما أنا عند النبي صلى ال عليه 
ا وقد أنب ت علي ا قال "ف ن طالت بك الحياة قلت لم أره ".السبيل فقال "يا عدي هل رأيت الحيرة

 (3) ".لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوه بالكعبة ال تخاه أحدا إال ال

فقد حرص المرابطون على ت مين الطر  للرعية فالمرابطون قد أمنوا طر  الرعية حتى 
كن في أيام م نفا  وال ال يلحق م قطاع الطري  وهذا من مظاهر عدل م فقد وصفوا ب نه: "لم ي

 (4) ".وأحب م الناس   وال من يقوم علي م  قطاع

 

  

                                  
 .165ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج1)
هد  وكان نصرانيًا 2بن الحشرج بن امرر القيس بن عدي الطا ي  أسلم  ( عدي بن حاتم بن عبد ال بن سعد2

قبل ذلك  وابت على إسالمه في الردة  وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر  وش د فتح العرا   ام سكن 
ص  4اإلصابة في تمييز الصحابة  ج العسقالني:الكوفة  وش د صفين م  علي  ومات بعد الستين. 

462-473. 
 .    1316ص 3ي: الجام  الصحيح المختصر  ج( البخار 3)
 .139( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص4)
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 المبحث الثاني
 عدل حكام المرابطين مع غير المسلمين

وكذلك حرص حكام المرابطين على العدل م  غير المسلمين ومن م النصارك فقد 
  بن تاشفين عندما قوي أمر يوسه  م(1371هد= 464)ففي سنة   استخدموهم في ش ون الدولة

وقد بل  عددهم ما تين   (1) العلوجوبع  إلى األندلس فاشترك من ا   اشترك جملة من العبيد
 (2)وله من العبيد نحو ألفي عبد.    وخمسين أو ما تين وأربعين

وجعل م ي خذون حقوق م كما   وكان علي  بن يوسه قد استعمل الروم في الملرب
  (3) ي خذها المسلمون.

خرج تاشفين   (م1132= هد534)اشفين استخدم الروم أيضًا ففي سنة وفي ع د ت
قا د لبني  ومعه جم  من النصارك بقيادة الربرتير  بعسكر من لمتونة والحشم لقتال الموحدين
  ام رج  إلى مراكش  يحارب م نحو ش رين فبقي  تاشفين من كبار قوادهم وأبطال رجال م

 (4) .نوانت ت الحرب عن قتلى بين الفريقي

  خرج قا د الروم الربرتير بعسكره  (م1144= هد532)ويؤكد ابن عذارك أنه في سنة 
وقد كان في  (5) .وقتل القا د المذكور وتبدد عسكره  ف زم الموحدون  ومعه عسكر لمتونة والحشم

م( نحو أربعة ناله فارس من 1143هد= 539)جيش إبراهيم بن تاشفين الذي تولى الحكم سنة 
 (6) الروم.

وال عجب فقد حمل اسم علي  بن يوسه اوب القداس الذي كان يرتديه القديس خوان 

                                  
 .326ص 2العرب  ج منظور: لسان ( العلج الرجل من كفار العجم. ابن1)
؛ بن 333-222ص 2الم  ج( ابن الخطيب: أعمال األعالم فيمن بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلس2)

 .23ص 4عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج
 . 132ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
  2؛ ابن األبار: الحلة السيراء  ج29ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج4)

 .123ص
 .133ص 4رب في أخبار األندلس والملرب  ج( البيان المل5)
 .131( مج ول: الحلل الموشية  ص6)
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وهذا يدل بال   (1) برغشدي أورتيلا الذي ما يزال محفوًظا بكنيسة كينتانا أورتسونيو في مدينة 
 (2) .الذمةشك على العدل في معاملة أهل 

ف نكر الم دي   نية كاملةبممارسة شعا رهم الدي  وقد سمح عليا بن يوسه ألهل الذمة
ومشي الخنازير   بي  الخمر ج اراً   ابن تومرت على علي بن يوسه عندما ظ ر في مراكش

 (3) التي للفرنجة بين المسلمين  وغير ذلك مما عده من الذنوب.

نخر في أسبانيا  وحي  عره بدرب الفتيان (4) مكناسةكما خصص ل م حي  خاص في 
 (5) رب فيرو.حمل اسمًا أسبانيًا وهو د

تمشيًا م  عادات م وتقاليدهم   وكذلك ف ن الدولة المرابطية خصصت ل م مقابر خاصة
 (6) وقد عرفت إحدك هذه المقابر في مكناسة بمقبرة الذميين.  في دفن موتاهم

فكان أطباؤه   بن يوسه إلى الي ود بعا المناصب الم مة في الدولة ي  وقد أسند عل

                                  
( برغش في بالد الروم بالقرب من مدينة ليون  وهي مدينة كبيرة يفصل ا ن ر  ولكل جزء من ا سور  1)

واألغلب على الجزء الواحد من ا الي ود  وهي حصينة منيعة  ذات أسوا   وتجار   وعدد  وأموال  وهي 
المنعم يه للقاصد والمتحول  وهي كايرة الكروم. الحميري  أبي عبد ال محمد بن عبد ال بن عبد رص
م  1297هدد= 1439  2م(: صفة جزيرة األندلس  دار الجيل  بيروت  لبنان  ط1461هد= 966)ت
 .44ص

التسامح الي ود  في تاريخ اللرب اإلسالمي )الاقافة اإلسالمية وروح األمين: دراسداتبللي   محمد ( 2)
هد= 1427والمستعربون باألندلس في عصر المرابطين والموحدين نموذًجا(  دار التنوير  الجزا ر  

  ترجمة: السيد عبد العزيز سالم  والموحدي. نقاًل عن: بالباس  توريس: الفن المرابطي 17م  ص2336
من: الي ود في الملرب عبد الرح بشير . 62م  ص1276هد= 1325اإلسكندرية  منش ة المعاره  

 .53العربي  ص
م(: العبر في خبر من غبر  تحقي : أبو هاجر 1374هد= 749)تعامان محمد بن أحمد بن  الذهبي ( 3)

 .422ص 2  دار الكتب العلمية  بيروت  د. ت. ط  ج4محمد السعيد بن بسيوني زغلول  عدد األجزاء
ياقوت: ه سين م ملة  مدينة بالملرب في بالد البربر. ( مكناسة بكسر أوله وسكون اانيه ونون وبعد األل4)

 .    191ص 5البلدان  ج معجم
  المنوني: التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور  مجلة 73( الطرطوشي: سراج الملوك  ص5)

 . 24-23م  ص1272هد= 1321الاقافة الملربية  
عي للملرب واألندلس خالل عصر المرابطين  دار الطليعة ( بوتشيش  إبراهيم: مباح  في التاريخ االجتما6)

 .75  ص1227هد= 1417للطباعة والنشر  
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ي أيوب سلمان بن المعلم وأبو الحسن ابن عبد الرحمن بن ميار اللذين الخاصون من الي ود ك ب
كما قلد بعض م إدارة البالط   وهذا يدل على مدك نفوذهم داخل ج از الدولة  لقبا بلقب الوزراء

 (1) وأرسل بعض م في سفارات خاصة إلى األمراء النصارك.  والتشريفات الرسمية

المعلم الذي حمل صفة األمير والوزير  والااني  ومن م الشاعر أبو يعقوب سليمان بن
أبو الحسن أبراهام بن مير بن كامنيال  الذي كانت حمايته ألهل دينه من الظروه الطار ة تمتد 
لكل الي ود من مصر إلى بالد العرا   ومن م الوزير سليمان بن فاروسال الذي اغتيل سنة 

الش يرة  (2) ٌأقليشك األسبانية بعد معركة م( في م مة دبلوماسية إلى الممال1139هد= 532)
 (4)(. 3) قشتالةالتي أحرز في ا المرابطون نصًرا على جيوش 

ولى أمير المسلمين علي  بن يوسه   م(1129هد= 522)ويذكر بن عذارك أنه في سنة 
ف راد أن   وكان معه رجل يعره بموسى بن مفروح  مدينة غرناطة أبي حفص عمر ينالهولده 
 (5) فاستعان عمر بطبيب ي ودي لقتله.  باألمريستبد 

ذا وجدوا من ينافس م في ذلك عملوا على  فقد كان الي ود يحرصون على السلطة وان
في فعمد أحد  موسى بن مفروح الملامالتخلص منه بطريقة سي ة  وهذا ما رأيناه عندما قوك نفوذ 

                                  
 . نقاًل عن 139( بوتشيش: م. ن  ص 1)

Slous: op. cit.  p. 55. Grcatz.  
 
 ياقوت: معجم( أقليش بضم ال مزة وسكون القاه وكسر الالم وياء ساكنة وشين معجمة مدينة باألندلس. 2)

 .237ص 1  جالبلدان
 .352ص 4البلدان  ج ياقوت: معجم( قشتالة إقليم عظيم باألندلس قصبته اليوم طليطلة. 3)
في تاريخ اللرب اإلسالمي )الاقافة اإلسالمية وروح التسامح الي ود والمستعربون باألندلس  بللي : دراسدات( 4)

 .12(  صفي عصر المرابطين والموحدين نموذًجا
- H.Graetz  Les Juifs d’Espagne (945-1205) Traduit de l’allemand par Georges 

Stenne  Paris  Levy fréres éditeurs  1872.P :191-192. 
ع د يوسه بن تاشفين أمير المرابطين  بيروت  سعدون عباس نصر ال  دولة المرابطين في الملرب واألندلس 

الشيخ أحمد عبد الرحمن ري . الدمن و 177ص:م.1295هد/1435دار الن ضة العربية  
على هدم كنا س مصر والقاهرة  عنى بنشره موسى برلمان     إقامة الحجة الباهرةم(1732هد/تد1151)

 .25: صم.1275الواليات المتحدة األمريكية  مطبوعات جامعة كاليفورنيا  
 
 .77-76ص 4( البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج5)
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 أطباء الي ود إلى دس السم له فقتله.

عمر يناله السيرة  م  معاهدة غرناطة  منتقًما من م  مما فعلوه  وعندما أساء أبي حفص
بالمسلمين لما تحالفوا م  رذمير  وقد تجاوز سلطاته  يقول ابن عذاري " فلما وصل إلى حضرة 
أمير المسلمين علي  بن يوسه أشار بذكره إليه معاهدة غرناطة  ف مر بمحضره مع م في 

سجنه ل م حتى أنصف م من ظالمت م ام بعد ذلك أصابه مجلس نظره  ف دلوا بحجج في ظلمه ف
ذا ُأتي بالبريء  طاعون كان سبب حتفه  وكان هذا يناله عمر إذا عاقب الجاني اعتدك عليه  وان
لم يسم  منه  وكان له كاتب ي ودي األعرا  واألخال  يبلا الناس ويبلضونه أش م قسمة 

ه يناله  فجر  إليه العزل وأورده السجن وأداه على نفسه ور يسه ومن اتصل به  فبدأ بشؤمه أمير 
إلى ال لكة  وغدا شؤمه عليه فاستؤصل ماله  ون بت داره وطلب ليوق  به ففر وهلك بعد ذلك  

 (1)وكان أشقر أزر  ذميم الخل  في وج ه خال".

قال أبو حفص  (2) زكرمففي   وقد استخدم م علي  بن يوسه في جباية الضرا ب
 وقد طولب بمال يتواله ي ودي:  العروضي الزكرمي

 لبونادددة طدددزيدددجدددود بددد دددوأرك الي  جزيةد ود بدديددنا نطالب للددك

 (3) ان معينًا.ددددعلى الزم رفدًا يكون  وقد رجونا أن ننال بعدلكم 

كما أن صمويل الفاسي حبر مراكش الذي اعتن  المسيحية أيام المرابطين  وسمي 
وغيرهم من مفكرين  (4)وس قد شلل منصبا ذا ش ن في بيعة سجلماسةصومويل ماروشيتاني

وشعراء ووج اء  ولم يؤسس ي ود األندلس مدارس م المستقلة إال بعد تعرب م  وبعد أن أخذت 
نخب م تتشرب الحضارة العربية اإلسالمية  وبالتالي كانت التقاليد الفكرية داخل حلقات م العلمية 

مل على هذه الحضارة  حي  أمكن م اإلبداع من داخل ا  ف نتجوا أهم تسمح ل م باالنفتاح الكا

                                  
 .77ص 4ي أخبار األندلس والملرب: م. ن  ج( البيان الملرب ف1)
ما قبيلة من البربر.  زكرم: إما( 2)  .145ص 3البلدان  ج ياقوت: معجمقرية ب فريقية أو األندلس  وان
 .146-145ص 3البلدان  ج ياقوت: معجم( 3)
تعربون باألندلس في تاريخ اللرب اإلسالمي )الاقافة اإلسالمية وروح التسامح الي ود والمس بللي : دراسدات( 4)

 . نقاًل عن:13(  صفي عصر المرابطين والموحدين نموذًجا
  عبد العزيز: الموسوعة الملربية لألعالم البشرية والحضارية  معلمة الصحراء  الرباط  عبد البن 

. نقال عن الجنحاني  الحبيب: الحياة االقتصادية واالجتماعية في سجلماسة 121م. ص:1276هد=1325
 .154-153ني مدرار  ص عاصمة ب
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أدبيات م الفكرية واألدبية التي تحتل مكان الصدارة حتى العصر الحدي   كما أشار المنصفون 
وتدهور وضع م بتدهور العالم  (1)من الدارسين الي ود مال حاييم الزعفراني وسلمون جويتاين

 (2) اإلسالمي.

ماعة من الي ود بالطب يدل على ذلك أن الفق اء أفتوا بعدم مداواة األطباء وقد اشتلل ج
فممن اشتلل بالطب أبو الفضل حسداي بن يوسه بن حسداي من  (3) الي ود للنساء المسلمات.

وكان له رأي في علم الطب  وتوفى     الذي اعتنى بالعديد من العلوم(4) سرقسطةساكني مدينة 
 (5) م(.1365هد= 459)سنة 

ومما يدل على العدل م  أهل الذمة انتشار بعا المذاهب الدينية فقد انتشر بسبب 
                                  

 . نقاًل عن:13  صاألمين: نفسهبللي   محمد ( 1)
David Gonzalo Maeso Los Arabes Maestros de los Judios en la espana medieval 

Ensayos sobre la filosofia en al- Andalus Una Aproximacion Ensayos Sobre la 
Filos lA ni aifo-falnonA ifnAl  Aio uAlAioio inAia olAlA n  lo ii lain   c lni

9l innni isnAin lia ioP ifaAo l lAi llAl noil oiolit  i i9  aA li aie n ai
0PP1i .9910PP-011.inAn na  Haim Pédagogie juive en terre d’Islam  

l’enseignement traditionnel de l’Hebreu et du judaisme au Maroc Paris  librairie 
d’Amérique et d’Orient Adrien Maisonneuve  1969.P:24. Goitein S.D  
Mediterranean society.III; P: 439. 

في تاريخ اللرب اإلسالمي )الاقافة اإلسالمية وروح التسامح الي ود والمستعربون باألندلس  بللي : دراسدات( 2)
 عن: . نقالً 13(  صفي عصر المرابطين والموحدين نموذًجا

  بيروت  دار الشرو   4عبد الوهاب محمد المسيري  موسوعة الي ود والي ودية )نموذج تفسيري جديد(  مج 
. كونستبل  أوليفيا ريمي: التجارة والتجار في األندلس  ترجمة: فيصل عبد 247م  ص 1222هد= 1412

 . 155م. ص 2332هد= 1423ال الرياا  مكتبة العبيكان  
م(: الذيل 1334هد= 733)تالمراكشي لك  أبو عبد ال محمد بن محمد األنصاري األوسي ( ابن عبد الم3)

  مطبوعات أكاديمية المملكة 9والتكملة لكتابي الموصول والصلة  تحقي : محمد بن شريفة  عدد األجزاء
 . 412ص 9م  ج1294هد= 1434الملربية  

لة ساكنة وطاء م ملة  بلدة مش ورة باألندلس تتصل ( سرقسطة بفتح أوله واانيه ام قاه مضمومة وسين م م4)
أعمال ا ب عمال تطيلة  ذات فواكه عذبة ل ا فضل على سا ر فواكه األندلس  مبنية على ن ر كبير وهو 

 .212ص 3البلدان  ج ياقوت: معجمن ر منبع  من جبال القالع. 
م(: عيون 1273هد= 669)تخزرجي ال( ابن أبي أصيبعة  أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي 5)

 .422األنباء في طبقات األطباء  تحقي : نزار رضا  دار الحياة بيروت  د. ت. ط  ص
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حرية النشاط الديني بعا المذاهب الي ودية كمذهب القرا ين الذي أدخله ابن األلطراس إلى 
وانتشر في بعا النواحي   وتابعت زوجته الم مة حتى تجذر في الملرب أيضاً   األندلس

 (1) كدرعة وفاس.
ذلك انتشار المراكز الدينية للي ود في الملرب كما تؤكد إحدك القصا د التي نظم ا وك

 (2) .لذلك اعتبر أحد حماة الي ود  خاصة في ع د على بن يوسه  أبراهام بن عزرا
لقد أمر اإلسالم باإلحسان في معاملة الرعايا غير المسلمين  وتاريخ المسلمين مليء 

الن ج  فال يجوز في اإلسالم ظلم أحد من غير المسلمين  أو  بالنماذج الحية في تطبي  هذا
وقد حرص حكام المرابطين على   االعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه بلير وجه ح 

  بالسماح ل مم بممارسة شعا رهم الدينية  تطبي  هذا الن ج م  رعاياهم غير المسلمين
حتى ولو أدك   صول على العمل وغيرهمن حي  الح  والحصول على حقوق م مال المسلمين

صلى ال عليه  -تطبيقًا لقول رسول ال   ذلك إلى الاورة من بعا المسلمين علي م أحياناً 
ن ريح ا توجد من مسيرة أربعين يومًا. ".-وسلم   (3): " من قتل معاهدًا لم يرح را حة الجنة  وان

لمين عندما يخط وا كما يحد  ولكن كان يحد  أحيانًا ت ديب لبعا الرعايا غير المس
 ( م1125هد= 512)فعندما استدعى النصارك من غرناطة وغيرها سنة   م  المسلمين تماماً 

عندها خرج  غرناطة تطمعه بدخول   ورسل م كتب م وتوالت عليه   ابن رذمير من قواد ألفونسو
 12كتابًا يشتمل على  فلما أبط  علي م وج وا إليه األندلس ابن رذمير إلى بالد المسلمين في 

 (4) .يعرفونه بمواض  الضعه في المدينة ويطلبون منه سرعة القدوم مقاتلي م ألفًا من أسماء 
لح  القاضي أبو الوليد بن رشد باألمير على بن   فلما ظ ر للمسلمين غدر النصارك المعاهدين

ما في ذلك من نقا و   واستدعاء النصارك للروم  فبين له األمر باألندلس  يوسه في مراكش
وأفتى بوض    وبع  عددًا كبيرًا من م إلى العدوة  ف خذ بقوله  ف فتى ب خراج م إلى العدوة  للع د

(5) السور على مراكش.
 

  

                                  
 . نقاًل عن:135( بوتشيش: مباح  في التاريخ االجتماعي للملرب واألندلس خالل عصر المرابطين  ص 1)

Ibid  p. 56- 57. 
 . نقاًل عن:135( بوتشيش: نفسه  ص 2)

Ibid  p. 124. 
 .1155ص 3( البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج3)
 .21( مج ول: الحلل الموشية  ص4)
 .27( مج ول: م. ن  ص5)
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 المبحث الثالث
 عدل حكام المسلمين في القضاء

  وحل الخالفات بين م  حرص حكام المرابطين على استخدام القضاة للعدل بين الناس
فيقول ابن خلدون عن منصب القضاء: "وأما أحكام   ذا األمر من أهمية على المجتم لما ل 

هذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه  وخصوصًا كتب األحكام السلطانية. إال أن 
القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقط  ام دف  ل م بعد ذلك أمور 

شتلال الخلفاء والملوك بالسياسة الكبرك. واستقر منصب القضاء أخرك على التدريج بحسب ا
نخر األمر على أنه يجم  م  الفصل بين الخصوم استيفاء بعا الحقو  العامة للمسلمين 
بالنظر في أموال المحجور علي م من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه  وفي وصايا 

فقد األولياء على رأي من رنه  والنظر في مصالح المسلمين وأوقاف م وتزويج األيامى عند 
الطرقات واألبنية وتصفح الش ود واألمناء والنواب  واستيفاء العلم والخبرة في م  بالعدالة والجرح 

وكان من عمل  (1)ليحصل له الواو  ب م وصارت هذه كل ا من متعلقات وظيفته وتواب  واليته".
 (2) .وأوجه إنفاقه  واختيار القا مين عليه  دهالقاضي اإلشراه على بيت المال وموار 

سنة  (3) مالقةوفي رسالة موج ة من أمير المسلمين على بن يوسه إلى قاضي 
والفصل بعد   وتمييز الحقا    يذكر في ا القضاء ب نه لرف  المشاكل  (م1129= هد523)

ري التعره إلى وأن يج  ويطلب أن تنظر شكاوك العامة  الشكوك من الدعاوك والمنازعات
وأن ينظر في تظلم ا من   وأن تعامل بالح  في كل ما ترفعه من أحوال ا  ش ون الرعية

ف ذا وق  من أحدهم   وأنه يجب أن يتوفر في القضاة الاقة والديانة والصد  واألمانة  عمال ا
 (4) مباشرة.ف ن توانى رف  أمره لألمير   كان للحاكم ح  عزله  ظلم أو تعد

األمير مس واًل عن تعيين القضاة ف ذا كتاب أرسله أمير المسلمين إلى القاضي وقد كان 
م( يقول فيه: "ف نا قلدناك القضاء 1122هد= 524)موسى ابن حماد يقلده قضاء غرناطة سنة 

                                  
 .155( مقدمة تاريخ ابن خلدون  ص1)
 .11-13( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  ص2)
ء البحر بين الجزيرة الخضراء ( مالقة بفتح الالم والقاه كلمة عجمية  مدينة باألندلس  سورها على شاطى3)

 . 43ص 5والمرية. ياقوت: معجم البلدان  ج
؛ عنان  محمد: دولة اإلسالم في األندلس  عدد 171( مكي: واا   تاريخية جديدة عن المرابطين  ص4)

 .431ص 3م  ج1227هد= 1417  4  مكتبة الخانجي  القاهرة  ط4األجزاء
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ومراقبة   ف نت مطالب ب قامة الح   للاقة المكينة ب يمانك  والمعرفة بمكانك  بين أهل غرناطة
فمن ساء فيما تواله نظره ورأيه  أعلنت أنه سيء في  أحوال م؛والسؤال عن   م أعمالالوالة في 

 (1) الناس.

  أي بناء على رغبة أهل البلد  وكان تعيين القاضي يتم عن طري  ترشيح أهل البالد
 (2) .وكانت السلطة القضا ية تتمت  بنوع من االستقالل عن السلطة التنفيذية

ففي رسالة وج  ا األمير على  إلى أهل فاس   المسلمين كان القاضي ُيعزل ب مر أمير
م( يخبرهم في ا بعزل قاضي م ابن الملجوم ويبرر ذلك ل م بقوله أنه تحق  1133هد= 529سنة )

فقد قررنا عزله من   وأنه أظ ر أحكامًا سي ة  لدينا أن ابن الملجوم جاهل ب حكام القضاء
 (3) .منصبه

ومن م القاضي أبي األصب  بن س ل الذي كتب له   باً وكان بعا القضاة يتخذون كتاا
ومن م القاضي أبي الحسن بن  (4) .طول مدة قضا ه باألندلس والعدوة إبراهيم بن جعفر اللواتي

أبي الحسن  ومن م القاضي (5) .الذي كتب له محمد بن علي بن عياش من أهل قرطبة  أضحى
بن اسماعيل بن محمد بن عبد الملك بن  الذي كتب له محمد  بن عبد العزيز قاضي بلنسية

 (6) عبد الرحمن بن أمية بن مطره بن خميس الجمحي.

وفي رسالة من األمير على إلى الفقيه قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبد ال بن حمدين 
طلب منه المساواة بين الناس في العدل والمجلس  حتى ال يطم  قوي في حيفه  وال يي س 

يكن عنده أقوك من الضعيه حتى ت خذ الح  له  وال أضعه من القوي  ضعيه من عدله  وال
حتى ي خذ الح  منه  وأمر جماعة المرابطين أن يطيعوه  وال يعترضوا عليه في القضاء  وطلب 

ن   منه المساواة بين العمال والرعية ف ن شكت الرعية إليه بعامل وصح ظلمه ل ا  فاعزله  وان

                                  
)رجحت وفاته قبل القرن الاامن(: المرقبة األندلسي الحسن المالقي  ( النباهي  أبو الحسن بن عبد ال بن1)

العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا  تحقي : لجنة إحياء الترا  العربي في دار اآلفا  الجديدة  دار اآلفا  
 .29-27م  ص1292هد= 1433  5الجديدة  بيروت  ط

 .143( مكي: واا   تاريخية جديدة عن المرابطين  ص2)
 .22ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
 .169ص 1( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج4)
 .2-9ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج5)
 .4ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج6)
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في الواجب فقوم ا له  ومن استح  من كال الفريقين الضرب شكا العامل من رعية خالفًا 
ن استوجب دف  اللرامة فليدفع ا أي ما  واسترج  الح .  (1) والسجن فاضربه واسجنه  وان

هد= 453ولد سنة )   ومن م القاضي محمد بن أحمد بن رشد قاضي الجماعة بقرطبة
بارعًا في   على مذهب مالك وأصحابه يعره الفتوك  حافظًا للفقه  وكان فقي ًا عالماً   م(1359

وكتاب البيان   ومن كتبه كتاب المقدمات ألوا ل كتاب المدونة  علم الفرا ا واألحوال
واختصار مشكل   واختصار المبسوطة  والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل

إلى الملرب إار  وكان قد توجه  ام أعفى منه  ولى القضاء بقرطبة  إلى غير ذلك  اآلاار
وأقام عند   فتوجه إلى الملرب  م(1126هد= 523وذلك سنة )     المعركة بين المسلمين والروم

  (2)مات في ا في السنة نفس ا.  إلى أن عاد إلى قرطبة  األمير على بن يوسه بن تاشفين
المعروه ومحمد بن أحمد بن خله بن إبراهيم التجيبي قاضي الجماعة الش يد  أبو عبد ال 

  (3) م(.1134هد= 522توفى سنة )   بابن الحاج

تسند إلى قاضي الجماعة بمراكش الذي كان يسمى   وكانت ر اسة القضاء في الملرب
وكان هذا القاضي أقرب الفق اء إلى قلب   وكان يسمى بقاضي الحضرة  قاضي قضاة الملرب

س الشورك يستفتيه ولي األمر في كل فقد كان عضوًا بمجل  وأقرب م منه مجلساً   أمير المؤمنين
 (4) .ما يعرا له

  فمن م عبد ال بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي الذي سكن سبتة
علي بن عبد الرحمن ومن م  (5) م(.1112هد= 513)توفى سنة   وولي قضاء الجماعة بمراكش

 أصول الفقهله مختصر في و   قاضي الجماعة بمراكش  أبو الحسن المعروه بابن أبي جنون
ومن م  (6) (.م1191= هد577)توفي سنة   سماه بالمقتضب األشفى من أصول المستصفى

ام ولي  ( م1116هد= 513)وولي قضاء غرناطة للملامين سنة   خلوه بن خله ال من البربر

                                  
 .262-261ص 3( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج1)
 .22-29( النباهي: المرقبة العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا  ت ص2)
 .112-119( ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص3)
 .367( محمود: قيام دولة المرابطين  ص4)
 .214( ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص5)
 .333  ص( ابن األبار: م. ن6)
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 (1) (.م1121= هد515) وولي قضاء الجماعة بمراكش سنة  قضاء مدينة فاس

ودل على عدل   حيانًا يعترضون على بعا ما يقوم به حكام المرابطينوكان القضاة أ
ومما يدل على ذلك تلك الرسالة التي بعا ا أبو عبد ال ابن    هؤالء الحكام سماع نصح م
لما كتب أمير المسلمين يوسه بن تاشفين إلى أهل المرية يطلب   الفراء إلى يوسه بن تاشفين

المش ور الذي يقول فيه: "فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء جاوبه بكتابه   من م المعونة
وأن جمي  القضاة والفق اء بالعدوة واألندلس أفتوا ب ن عمر بن   وت خري عن ذلك  المعونة

صلى ال  -فذكر له أن عمر صاحب رسول ال   أخذها -رضي ال تعالى عنه -الخطاب 
صلى ال عليه  -لمسلمين بصاحب رسول ال فليس أمير ا  وال يشك في عدله -عليه وسلم

ف ن كان الفق اء والقضاة أنزلوك بمنزلته في العدل فال تعالى   وال من الُ يشك في عدله -وسلم
صلى  -حتى دخل مسجد رسول ال  -رضي ال تعالى عنه -وما اقتضاها عمر   سا ل م عنه

فتدخل   يت مال المسلمين ينفقه علي موحله أن ليس عنده درهم واحد في ب -ال عليه وسلم
وال في بيت مال   وتحله أن ليس عندك درهم واحد  المسجد الجام  هنالك بحضرة أهل العلم

 (2) وحين ذ تستوجب ذلك.  المسلمين

ومن المرجح أن زعامة القضاء في العدوتين كانت أحيانًا من نصيب قاضي مراكش أو 
 (3) .اعة في قرطبةوأحيانًا لقاضي الجم  سبتة أو طنجة

أقاليم ر يسة هي الشر   3كانت بالد األندلس مقسمة جلرافيًا زمن المرابطين إلى 
 (4) .ولكل إقليم من ا قاضي قضاة يشره على القضاء في اإلقليم التاب  له  والوسط والملرب

وقد ظ ر هذا اللقب في رسالة وج  ا أمير المسلمين علي  بن يوسه إلى أحد عماله 
وتحمل إنذارًا للمعترضين على قاضي   يحاه في ا على حماية قاضي الشر   ألندلسعلى ا

  (5) .القضاة ب يقاع أقصى العقوبات علي م

وممن تولى هذا المنصب إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد ال بن عصام من 
                                  

 .254ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج1)
 .397ص 3( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج2)
 .369( محمود: قيام دولة المرابطين  ص3)
؛ حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  367( محمود: م. ن  ص4)

 .299ص
 .179-177اريخية جديدة عن المرابطين  ص( مكي: واا   ت5)
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أقرب   مكان خارجًا عن زي القضاة وسمت   ويعره بابن منتنال  قاضي قضاة الشر   مرسية
 ( 2) (م1122= هد516)وهو يتولى قضاءها سنة  (1) بمرسيةتوفي   إلى الرؤساء منه إلى الفق اء

من   أسود اللساني عمر ابنومن م محمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن 
ة في نكبته سن  وتوفي بمراكش  دهرًا طويالً  األندلس للملامينولي قضاء شر    المرية

قاضي قضاة الشر    من مرسية  وأحمد بن محمد بن زيادة ال الاقفي (3) م(.1141هد= 536)
 (4) م(.1152هد= 554)قتل سنة   يكنى أبا العباس ويعره بابن الحالل

فقد كان رجال الدين من النصارك والي ود يتولون   أما بالنسبة ألهل الذمة في األندلس
وقد أجاز الفق اء تقليد الذمي القضاء ألهل   قضاة المسلمين دون أن يتدخل في م  القضاء ل م

وفي األندلس خصص المسلمون ألهل الذمة قاضيًا يعره بقاضي النصارك أو قاا   الذمة
وقد   العجم. أما إذا كانت الخصومة بين ذمي ومسلم ف ن قضاة المسلمين يتولون الفصل في ا

ول م   ويحتفظون بالقوانين القوطية  بحرية الشعا رأشار أشباخ إلى أن النصارك كانوا يتمتعون 
    (5) أساقفت م وقضات م.

 ومن خطط القضاء عند المرابطين:

 خطة اإلشراف: -5

  وتعد خطة اإلشراه من خطط القضاء المعروفة في ع د األمير على بن يوسه  
لمتونة وكبار ويبدو أن المقصود ب م قبيلة   وكانت تختص بالفصل في المنازعات بين األشراه

   (6)والدولة. رجال األسرة الحاكمة 

                                  
( مرسية بضم أوله والسكون وكسر السين الم ملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء وهو من الذي قبله مدينة 1)

باألندلس من أعمال تدمير اختط ا عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
 .137ص 5تدمر الشام. ياقوت: معجم البلدان  جبن عبد الملك بن مروان وسماها تدمير ب

؛ ابن األبار: التكملة لكتاب 56-55( ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص2)
 .123ص 1الصلة  ج

 . 75؛ مؤنس: سب  واا   تاريخية جديدة عن دولة المرابطين  ص131-133( ابن األبار: م. ن  ص3)
؛ ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  32في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص ( ابن األبار: المعجم4)

 .63ص 1ج
 .92( أشباخ: تاريخ األندلس في ع د المرابطين والموحدين  ص5)
 .292( حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص6)
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في رسالة وج  ا إليه لت ن ته   وقد ذكر الفتح بن خاقان اسم الوزير أبي بكر بن رحيم  
 ومما كتب في ا:  م(1121هد= 515)سنة   شبيليةعلى توليه خطة اإلشراه ب

 ني رحيم  شرفوهد ن بدًا فدقوم   راهدددره األشددددا شددددإذا م

فددا حدددة مدحديدصدن ندددودي   لى سبيل دوك عدلدمداه للدكف  وهددرا

 وهدددددرفدددددة إذ صدددايدددفدددل كدددكدددب   ل ددفيدم كددد دددر له ولدكدأبو ب

 (1)  م فمتى تولى استصرفوه.دددل   وما اإلشراه إال عبد قان

 

 خطة الشورى: -4

ح أن يكون صاحب ا فقي ًا ويرج  إحدك خطط القضاء في ع د علي بن يوسه هي
وكان قاضي المدينة يتولى اختيار هؤالء الفق اء من   يشاوره القاضي قبل أن يصدر األحكام

ويحدد ابن عبدون هؤالء   ممن يعرفون بالورع والتبحر في الفقه والعلوم الدينية  أهل مدينته
 (2) المسجد الجام .واانان يجلسان في   الفق اء ب ربعة: اانان يشتركان في مجلس القاضي

 

 النظر في المظالم: -4

كان النظر في المظالم في عصر علي بن يوسه من اختصاص ولي الع د فقد ذكر 
ابن عذارك أن األمير سير ولي الع د" نظر في ما تدعوه الضرورة من أمور الجيش واألحكام 

   (3) ".والواليات والعزل ورد المظالم

فقد ذكر صاحب اإلحاطة أنه: "واصل   في المظالم كما نظر األمير تاشفين ولى الع د
 (4) ".الجلوس للنظر في الظالمات  وقراءة الرقاع  ورد الجواب

                                  
 .193( قال د العقيان في محاسن األعيان  ص1)
 .369( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  ص2)
 .79ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
 .453ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج4)
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ولكن يبدو أن هذه الخطة أضيفت إلى اختصاصات الوزير في نخر أيام علي بن 
وفي الخارج   عندما ازدادت مشاكل الدولة في الداخل بسبب الصراع م  الموحدين  يوسه

 (1) حروب م  النصارك في األندلس.بسبب ال

فيذكر ابن عذارك أن األمير علي بن يوسه "استوزر في نخر أيامه اسح  بن ينتان 
ف عجب به إعجابًا   وكان يتوقد ذكاًءا وعقاًل وف ماً   عاماً  19وما بل  عمره   بن عمر بن ينتان

  (2) وجعل إليه النظر في المظالم والشكاية.  كايراً 

 

 ألحكام:خطة صاحب ا -4

خطددة قضدا ية صددليرة كدان يتوالهددا فقيدده مدن الناشدد ين فدي سددلك القضداء فددي بلدددة أو  هدي
يبددديح لددده أن يصددددر   وبتفدددويا خددداص مندده  بالنيابددة عدددن أحدددد كبدددار القضدداة  حددي مدددن أحيا  دددا

وقدد يشدابه هدذا الندوع قضداء الدرجدة الاانيدة فدي العصدر   أحكامه باسمه فيما يعترضده مدن قضدايا
ال تتجداوز اختصاصداته القريدة   جدد قضداء درجدة االادة يتدواله فقيده يعدره بالمسدددكما و   الحدي 
ويتدددولى صددداحب األحكدددام بنددداء علدددى عقدددد يعدددره   ويفصدددل فدددي المنازعدددات الصدددليرة  الصدددليرة
    (3) بالصك.

 

  

                                  
 .223( حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص1)
 .131ص 4ار األندلس والملرب  ج( البيان الملرب في أخب2)
 .79-75( مؤنس: سب  واا   تاريخية جديدة عن دولة المرابطين  ص3)
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 الفصل الثالث: العلم عند حكام املرابطني

 

 لماءين بالعلم والعددددالمبح  األول: اهتمام حكام المرابط

 المبح  الااني: اهتمام حكام المرابطين بالعلوم الشرعية

 ين باألدب والللةددددددالمبح  الاال : اهتمام حكام المرابط

 المبح  الراب : اهتمام حكام المرابطين بالعلوم األخرك
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 المبحث األول
 اهتمام حكام المرابطين بالعلم والعلماء

ويرفا األوهام جملًة   يقوم على العلم المي دينٌ اإلسكانت الحقيقة األولى أن الدين 
وتفصياًل؛ حي  نزل الوحي أوَّل ما نزل بخمس نيات تتحدَّ  حول قضية واحدة تقريًبا  وهي 

ل  قضية العلم  قال تعالى: " اقرأ وربك األكرم   خل  اإلنسان من عل   اقرأ باسم ربك الذي خا
  (1) ". علم اإلنسان ما لم يعلم  الذي علم بالقلم

بل إن  هذا   وأهميته وتبين قيمتهولم تكن البداية فقط في القرنن هي التي تدعو العلم 
من ًجا اابًتا في هذا الدستور الخالد  فال تكاد تخلو سورة من سوره من الحدي  عن العلم  سواء 

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يَّة بعد ذلك  حي  ولَّد نشاًطا وقد كان لذلك كله أار بعيد المدك في الدولة اإلسالم
علميًّا واسًعا في مختلاه ميادين العلم والمعرفة  نشاًطا لم يع د له التاريخ ماياًل  ممَّا جعله 
يحقِّ  ازدهاًرا حضاريًّا عظيًما على أيدي علماء المسلمين  ويمدُّ الترا  اإلنساني بذخيرة علميَّة 

وكانت دولة المرابطين من تلك الدول التي حرصت على   را عة  يظل  العالم ب سره مديًنا ل ا
كلبنة في بناء الحضارة اإلسالمية. فلم يكن المرابطون أقل برًا باألدب وأهله من م بالعلم   العلم

منذ   من كتاب وشعراء  والعلماء. وليس أدل على ذلك من الرعاية التي أوالها أمراؤهم لألدباء
حتى لم يب  أديب لم يحصل على   ب دباء األندلس فا قة الحدوكانت عنايت م   أن توطد ملك م

 (2) عمل سواء في بالط أمير المسلمين بمراكش أو في ديوان أحد األمراء باألقاليم.

  (3) الملربوقد قامت دولة المرابطين على أساس نشر مذهب مالك في بالد صحراء 
   االجتماعية والحضارية في هذه البالد لم تلفل النواحي  ورغم أن تلك الدولة قامت على الج اد

  (4) فازدهرت الاقافية في الدولة.
ولكن ا   كانت قبا ل بدوية  فقبا ل الملامين التي قامت على أكتاف ا دولة المرابطين

وكان ذلك راجعًا   كانت تلير لنشر الدين وليس للسلب والن ب ف ي  كانت قبا ل غير مخربة
                                  

 .5-1( سورة العل   اآلية 1)
 .79ص 1  د. ت. ط  ج3( كنون  عبد ال: النبوغ الملربي  عدد األجزاء2)
 .137محمود: قيام دولة المرابطين  ص (3)
  1شر اإلسالم في غرب أفريقيا  دار اللرب اإلسالمي  لبنان  ط( دندش  عصمت: دور المرابطين في ن4)

 .141م  ص1299هد= 1439
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فقد أار في م عن طري  الحياة العقلية الرفيعة التي مارسوها في   نإلمام م عبد ال بن ياسي
فبدأوا منذ   الذي فتح عقول م للاقافة اإلسالمية والترا  العربي  بداية حيات م في رباط ابن ياسين

وانكبوا على الاقافة   يقبلون على المدارس  اللحظة األولى التي وط ت أقدام م أرا الملرب
  (1) ه بنصيب وافر.والعلم ي خذون من

  وحرص أمراء المرابطين على صداقة أهل العلم وكانوا يرفعون مكان م في مجالس م
وقراءت ا في دواوين   وأخبار األولياء  وكانوا ي تمون بمطالعة سير األنبياء  ويحتكموا ب مرهم

 (2) ملك م.

  ي والعمل بهفقد حرص المرابطون بحكم نش ة دولت م الدينية على تعلم العلم الشرع
 أماًل برضى ال عن م.  وكانوا يحبون العلماء ويكرموهم

فقد وصه ابن خلدون المرابطين قا اًل:" نقل عن م من اتخاذ المعلمين كتاب ال 
وتحكيم حملة الفقه في   وتدارس القرنن بين أحيا  م  واالستفتاء في فروا أعيان م  لصبيان م

 (3) ".نوازل م وقضاياهم

وأن   الوصه يتضح حرص المرابطين على اتخاذ حملة القرنن لتعليم أبنا  م ومن هذا
وأن يستفتوا الفق اء في القضايا   وأن يحرصوا على دراسة القرنن الكريم  يحكموهم في أمورهم

 وهذه اقة بالعلماء والفق اء.   التي تعترض م

واهتموا   عليم أبنا  موعن حب المرابطين للعلم يذكر ابن خلدون أن م اتخذوا معلمين لت
 (4) بالعلم وبناء المدارس.

وقد وصه المراكشي يوسه بن تاشفين بقوله: "انقط  إلى أمير المسلمين من الجزيرة 
  (5) ".من أهل كل علم فحوله حتى أشب ت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولت م

وتقريب م   شجي  للعلماءويبدو أن المرابطين ت اروا بما ساد العالم اإلسالمي ننذاك من ت
التي ذكر المراكشي   كما حد  في بلداد عاصمة الخالفة العباسية  من بالط الخلفاء واألمراء

                                  
 .137محمود: قيام دولة المرابطين  ص (1)
 .135ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج2)
 .135-134ص 6( تاريخ ابن خلدون  ج3)
 .134ص 6( تاريخ ابن خلدون  ج4)
 .163ص( المعجب في تلخيص أخبار الملرب  5)
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رغم أن قبا ل المرابطين في بدايت ا اعتمدت على الج اد بشكل   اهتمام خلفاءها بالعلم والعلماء
 كبير.

ال يمضي  أنه كانراء إال الصح نش ته في تاشفين م وقد ذكر ابن األبار أن يوسه بن 
 (1) أمرًا إال بمشورة الفق اء.

وحرص يوسه على أن يتعلم ويستفيد من العلماء فقد أخذ العلم عن العلماء أماال أبي 
  (3) وقول الشعر.  واألدب  الذي نش  على الفقه ورواية الحدي  (2) ملحانمروان عبد الملك بن 

فنوك   ة ل م  وقد جذب ذلك العلماء لزيارتهللعلماء  كاير المشور  وكان يوسه مقرباً 
اإلمام أبا حامد اللزالي  لما سم  من ميله إلى أهل العلم التوجه إليه  وشرع في تج يز ما 

 (4) وعاد إلى بالده.  يحتاج إليه لتلك الرحلة فوصله خبر وفاة يوسه  فرج  عن ذلك

على  برأي م  ويصري خذ و   وكان يكرم م  ومال يوسه إلى أهل الدين والعلم ويحب م
فعندما   (5) المسلمينوكان يعطي م مرتبات م من بيت مال   وينفذ فتواهم على نفسه  رضاهم عنه

شكا ابن عباد ابن رشي    إشبيليةحصل الصراع بين ابن رشي  صاحب مرسية وابن عباد أمير 
  فحضر ابن رشي   وأنه دف  الجزية أللفونسو ملك الروم  ألمير المسلمين يوسه بن تاشفين

                                  
م  1995هد= 1332( ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  مطبعة روخس  مجريط  1)

 .56ص
عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي  يروك عن أبيه وله صحبة  يعد في أهل البصرة روك عنه أنس بن ( 2)

ي: الاقات  تحقي : السيد شره الدين سيرين. ابن حبان  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البست
 . 123  ص5م  ج12751275هد= 1325  1  دار الفكر  ط2 األجزاء:أحمد  عدد 

م(: الملرب في حلى الملرب  تحقي : شوقي 1296هد= 695)تموسى ( ابن سعيد الملربي  على بن 3)
 .  79-77ص 2م  ج1255هد= 1374المعاره  القاهرة     دار2ضيه  عدد األجزاء 

؛ ابن عذارك: البيان الملرب في 125-124ص 7ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ج (4)
 .124ص 4أخبار األندلس والملرب  ج

 34؛ الذهبي: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  ج22ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج5)
 2صري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج؛ النا92؛ مج ول: الحلل الموشية  ص332ص
؛ ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  63ص
  3؛ أعمال األعالم  ج55المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص األبار:؛ ابن 99ص
 . 231ص
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ف مر يوسه قا ده أمير ابن أبي بكر   فتم الحكم على ابن رشي   فطلب يوسه رأي الفق اء
 (1) بالقبا عليه وتسليمه البن عباد.

  شاور الفق اء في أمره  ولما تبين لألمير يوسه اختاله ابن عباد معه وتركه للج اد
  (2)فما ت خر عن ذلك.   ف شاروا عليه بلزوه

ألن طاعت م واجبة وخصوصًا فيما يخص   رص يوسه على طاعة العلماءفقد ح
 وترك م ليتفرغوا إلصالح ش ون المسلمين.  الفتوك في أمور المسلمين

فكان ال يقط  أمرًا في   وبل  الفق اء في ع د علي بن يوسه منزلة عظيمة فقد فضل م
ته كان فيما يع د إليه أال يقط  فكان إذا ولى أحدا من قضا  جمي  مملكته دون مشاورة الفق اء

أمرًا إال بحضور أربعة من الفق اء فبل  الفق اء في أيامه ش نًا عظيمًا لم يبللوا ماله في الصدر 
 (3) األول من فتح األندلس.

ويشاورهم  اتب  الناس في زمانه الفقه والكتب  العلماء بن يوسه يعظم  ي  وكان عل
يجالس األعيان ويتبادل مع م  ي  وكان عل (4) اآلاار و والفروع  حتى تكاسلوا عن الحدي  

ن منقادًا اوك  وأعطى التصره في أمور الدولة للفق اء  وكان يكرم الفق اء والطلبة  (5)العلم
 (6) ويرضى بحكم م في األمور.  للعلماء بشكل كامل

  وخصوصا الكتاب  وكار النب اء  بن يوسه راجت العلوم واآلداب وفي دولة علي  
محمد أن عليًا استجاز رواية أبا عبد ال أحمد بن   تاريخه الصيرفي فيحكي أبو بكر ابن و 

 (7) لعلو إسناده ف جاز له.  الخوالني

                                  
؛ ابن أبي زرع: األنيس المطرب 142ص 4لس والملرب  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األند1)

 .22روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص
 .162( ابن زيري: التبيان عن الحاداة الكا نة بدولة بني زيري  ص2)
 .171الملرب  ص( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 3)
 .124ص 23( الذهبي: سير أعالم النبالء  ج4)
 .442ص 2( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج5)
؛ الذهبي: 453ص 1؛ ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج95-94( مج ول: الحلل الموشية  ص6)

؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس 336ص 34تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  ج
 .123ص 4والملرب  ج

 .56ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص( 7)
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ويتشدد في تعليم   لتلقى العلم  بن يوسه يرسل أبناءه إلى األندلس وكان األمير علي  
ن يعلمه الطبيب األندلسي أبو الذي كا  ويظ ر ذلك من رسالة وج  ا إلى ابنه أبي بكر  أبنا ه

وهدده   فن ره وعنفه  ويف م أن أبي بكر لم يكن مكبًا على التحصيل العلمي  (1) زهرمروان بن 
  (2) إن لم ي تم بالتعليم ليرسله إلى ميورقة.

وكان بعا األمراء ال تمكن م ظروف م من االلتحا  بالمدارس والوصول إلى مجالس 
وي خذون   فيجلسون إلي م  رسلون في طلب العلماء والفق اء إلى قصورهمفكانوا ي  العلم والعلماء
فكان األمير إبراهيم بن يوسه بن تاشفين يرسل   ويتفق ون في الدين على أيدي م  العلم عن م

وكان ليلى  بن أبيليسم  عنه الحدي  فقد ذكر أبو بكر  (3) الصدفيفي طلب الفقيه أبي على 
د القاضي أبي علي الصدفي إذ جاء وزير ابن تاشفين فقال: إن األمير قال كنت يومًا عن  كاتبه
 (4) أن يسم  عليك الحدي . إسح  يريدأبا 

الذي عمل له كتاب قال د العقيان في   واتصل به الفتح بن خاقان الكاتب المش ور
 ن م  محاسن األعيان وقد جم  فيه من شعراء الملرب طا فة كايرة  وتكلم على ترجمة كل واحد م

وهو اال  نسخ كبرك وصلرك ووسطى  وهو   وكتاب مطمح األنفس ومسرح الت نس
 (5) كتاب كاير الفا دة.

وماال   ين لون من ا في تواض   وعمال م على الحياة الاقافية  وقد أقبل أمراء المرابطين
  علمفقد ذكر أن ميمون بن ياسين عني بالرواية وسماع ال  (6)ذلك األمير ميمون بن ياسين

         وسم  بمكة من أبي عبد ال الطبري صحيح مسلم في سنة   وكانت له رحلة حج في ا
  وسم  ب ا أيضا من أبي مكتوم بن أبي ذر ال روي صحيح البخاري   م(1133هد= 427) 

                                  
 ( س ذكر ترجمته فيما بعد.1)
 .145( دندش: دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا  ص2)
 ( س ذكر ترجمته فيما بعد.3)
 .55( ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص4)
 .23ص 4؛ ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ج331-333( ابن األبار: م. ن  ص5)
( ميمون بن ياسين الصن اجي اللمتوني سكن المرية وأصله من صحراء الملرب يكنى أبا عمر. بن األبار  6)

م(: التكملة لكتاب الصلة  1263هد= 652)تالقضاعي أبي عبد ال محمد بن عبد ال بن أبي بكر 
 2م  ج1225هد= 1415  1  دار الفكر للطباعة  لبنان  ط4 األجزاء دال راس  عدسالم تحقي : عبد ال

 .127-126ص
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فسم    ام رج  ميمون وحد  باألندلس  وهو الذي أوصله إلى الملرب  وابتاعه منه بمال كبير
  شبيليةوتوفي ب  وكان رجاًل صالحًا معتنيًا باآلاار مقتنيًا لألصول  وغيرها  شبيليةبمنه الناس 

 (1) م(.1135هد= 533سنة ) 

المرابطي الذي التقى م  أحمد بن  (2) داكالةومن اهتمام المرابطين بالعلم قصة عامل 
لمسا له عارفًا  وكان حافظًا للفقه ذاكراً   عبد الرحمن بن محمد بن الصقر األنصاري الخزرجي

ففي رحلته إلى مراكش عرفه أحد أغنياء   كاتبًا بليلًا شاعراً   متقدمًا في علم الكالم  ب صوله
وضمن له أن يعطيه أله   فرغب منه أن يصاحبه  لمتونة وكان اللمتوني حين ذ عامل داكالة

 (3) دينار ذهبًا.

 

  

                                  
 .127-126ص 2( ابن األبار: م. ن  ج1)
 .452ص 2البلدان  ج ياقوت: معجم( دكالة: بفتح أوله وتشديد اانيه بلد بالملرب يسكنه البربر. 2)
م(: الديباج المذهب في أعيان المذهب  تحقي : 1326 هد=722( ابن فرحون  إبراهيم بن علي بن محمد )ت3)

 .211ص 1  دار الترا   القاهرة  د. ت. ط  ج2 أبو النور محمد  عدد األجزاء
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 المبحث الثاني
 ةاهتمام حكام المرابطين بالعلوم الشرعي

وقد نجم عن اهتمام أمراء المرابطين بالعلم والعلماء بروز الكاير من العلماء المؤارين 
المبدعين في مختله العلوم ومن ا الفقه والحدي    في الحركة العلمية المميزين بلزارة إنتاج م

 واألدب والشعر والنار وغيرها.

 العلوم الشرعية 

 أوالا: علوم الفقه والحديث 

التي تساعدهم في حكم م   المرابطين على االهتمام بالعلوم الدينية فقد حرص حكام
فقد حرصوا   ولكن م لم ي ملوا االهتمام بباقي العلوم األخرك  ال وتقرب م من  ومعاملت م لرعيت م

وسوه نحرص على إبراز   حرصًا على إدارة أمور الدولة  وتقريب م من م  على تكريم أصحاب ا
ام حرص م على االهتمام بباقي العلوم األخرك. يقول   ابطين بالعلم الشرعياهتمام أمراء المر 

المراكشي:"ولم يكن يقرب من أمير المسلمين على بن يوسه ويحظى عنده إال من علم الفروع 
 (1) ".أعني فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب

 وبرع فيها عدد من العلماء في زمنهم نذكر منهم: 

حافظًا   وكان فقي ًا عالماً   اضي محمد بن أحمد بن رشد قاضي الجماعة بقرطبةالق -1
ومن   بارعًا في علم الفرا ا واألحوال  يعره الفتوك على مذهب مالك وأصحابه  للفقه

وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة   كتبه كتاب المقدمات ألوا ل كتاب المدونة
ولى   إلى غير ذلك  واختصار مشكل اآلاار  ر المبسوطةواختصا  من التوجيه والتعليل

  م(1126هد= 523وكان قد توجه إلى الملرب سنة )   ام أعفى منه  القضاء بقرطبة
مات في ا في   إلى أن عاد إلى قرطبة  وأقام عند األمير على بن يوسه بن تاشفين

   (2) م(.1359هد= 453وكان ُولد سنة )   السنة نفس ا
سكن   من سرقسطة  الصدفي وهو حسين بن محمد بن فيره بن حيون و علي  القاضي أب -2

ومن   عارفًا ب سماء رجاله  وكان عالما بالحدي   م(1377هد= 473)مرسية سنة 

                                  
 .172ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 1)
 .22-29( النباهي: المرقبة العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا  ص2)
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ذاكرًا لمتون ا وأسانيدها   وكان حافظا لمصنفات الحدي   كتب بخطه علمًا كايراً   ينقله
تولى قضاء   وكان عالمًا عامالً   سلموصحيح م  وكتب من ا صحيح البخاري  وروات ا

فلما كانت وقعة كتندة كان ممن استش د   ف قبل على نشر العلم  مرسية ام أعفي منه
 (1) م(.1123هد= 514)في ا سنة 

كان   ولد في مدينة سبتة  أندلسي األصل  عياا بن موسى بن عياا اليحصبي -3
هد= 537إلى األندلس  سنة ) رحل   عالمًا بالتفسير  إمام وقته في الحدي  وعلومه

واهتمام بجمعه   وجم  من الحدي  كايرًا وله عناية كبيرة به  طالبًا للعلم  م( 1113
وكتاب الشفا بتعريه   وله كتب من ا إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم  وكتابته

وكتاب مشار  األنوار في تفسير غريب حدي    حقو  المصطفى صلى ال عليه وسلم
  وضبط األلفاظ والتنبيه على مواض  األوهام والتصحيفات  والبخاري ومسلمالموط  

وكتاب ترتيب   وكتاب التنبي ات المستنبطة على الكتب المدونة  وضبط أسماء الرجال
وكتاب اإلعالم بحدود قواعد   المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك

وكتاب بلية الرا د لما تضمنه   تقييد السماعوكتاب اإللماع في ضبط الرواية و   اإلسالم
  وكتاب المعجم في شيوخ بن سكرة  وكتاب اللنية في شيوخه  حدي  أم زرع من الفوا د

وكتاب مس لة األهل المشروط بين م   وكتاب نظم البرهان على حجة جزم األذان
وفي سنة وتُ   م1393هد= 476ُولد سنة ( 2) وكان ال يخطب إال من إنشا ه.  التزاور

     (3) م( بمراكش بعيدًا عن وطنه.1142ه= 544)
له كتاب اقتباس األنوار والتماس   الفقيه  بن عبد ال اللخمي الرشاطي ي  عبد ال بن عل -4

ُولد   وهو كتاب غريب كاير الفوا د جام   األزهار في أنساب الصحابة ورواة اآلاار
  (4) م(.7114هد= 542)وُتوفى سنة   م(1256هد= 654سنة )

                                  
؛ ابن بشكوال  أبو القاسم خله بن عبد 22-23ص 2غصن األندلس الرطيب  ج ( المقري: نفح الطيب من1)

م(: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  تحقي : السيد عزت العطار الحسيني  عدد 1192هد=  579الملك )
 .237-235ص 1م  ج1255هد = 1374  2  مكتبة الخانجي  ط9 األجزاء

 . 49-46ص 2هب  ج( ابن فرحون: الديباج المذهب في أعيان المذ2)
 . 131( النباهي: المرقبة العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا  ص3)
م(: بلية الملتمس في تاريخ رجال أهل 1233هد= 522)عميرة ( الضبي  أحمد بن يحيى بن أحمد بن 4)

ناني    دار الكتاب المصري  القاهرة  دار الكتاب اللب2 األندلس  تحقي  إبراهيم األبياري  عدد األجزاء
 .452ص 2م  ج1292هد= 1413  1بيروت  ط
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قوك   كان واس  المعرفة  من غرناطة  عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية -5
أله كتابه المسمى الوجيز   عارفًا باألحكام والحدي  والتفسير  يتفنن في العلوم  األدب

  (1) م(.1147هد= 542)ُتوفي بمدينة لورقة سنة   في التفسير
يعره بابن   (2) أندةمن   ن فيرة اللخمييوسه بن عبد العزيز بن يوسه بن عمر ب -6

  واقات م  وأزمان م  وأسماء الرجال  كان من أعره الناس بطريقة الحدي   الدباغ
هد= 546)وُتوفي سنة   م(1392هد= 492)ُولد سنة   وأعمارهم وناارهم  وضعفا  م

    (3) م(.1151
  ان من جلة الفق اءوصه ب نه ك  أحمد بن خله بن إبراهيم بن لب بن بطير التجيبي -7

ومات مقتواًل في   عالمًا بالسير  من المعدودين في المحداين واألدباء  وكبار العلماء
هد= 522سنة )وُتوفي   م(1365هد= 459)ُولد سنة   مسجد قرطبة التي تولى قضاءها

  (4) م(.1134
ن حافظًا كا  اللرب (5) مريةمن شنت   عبد ال بن أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان -9

وجم  كتبًا من ا اإلقليد في   اقة فيما رواه  ومن ينقله  عارفًا ب سماء رجاله  للحدي 
ولسان البيان عما   وتاج الحلية وسراج البلية في معرفة أسانيد الموط   بيان األسانيد

والمن اج في رجال مسلم بن   في كتاب أبي نصر الكالبذي من اإلغفال والنقصان
   (6) م(.1129هد= 522)وتاوفي سنة   م(1352ه= 444)سنة ُولد   الحجاج

وكان رجاًل صالحًا   من دانية  زاوي بن مناد بن عطية ال بن المنصور الصن اجي -2
وفي نخر هذه   وجلس إلسماع الحدي   كتب بخطه علمًا كايراً   فاضاًل معنيًا بالرواية

 (7) السنة انقرضت دولة المرابطين باألندلس.

                                  
 . 564-563ص 2( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج1)
 .264ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم( أندة بالضم ام السكون مدينة من أعمال بلنسية باألندلس. 2)
 .272-279ص 3( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج3)
 .945-944ص 3وال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج( ابن بشك4)
 3البلدان  ج ياقوت: معجم( شنت مرية بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء  وأظنه يراد به مريم بللة الفرنج. 5)

 .367ص
 .945-944ص 3( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج6)
 .262ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج7)



(94) 

  كانت له عناية بالقراءات  من المرية  محمد موسى بن عطاء ال الصن اجيأحمد بن  -13
   (1) واهتم بطرق ا وحملت ا.  وجم  الروايات

وتحق  حقا     يوصه ب نه: " حوك العلوم وحازها  أبو الحسن بن زنباع الفقيه القاضي -11
  (2) ".العرب ومجازها

  إشبيليةمن   بن العربي المعافريمحمد بن عبد ال بن محمد بن عبد ال بن أحمد  -12
بارعًا في   متفننًا فيه  من أهل العلم وأ مت ا  وكانونخر حفاظ ا   ختام علماء األندلس

هد= 543)وُتوفي سنة   م(1375هد= 469)ُولد سنة   حريصًا على نشرها  جم  العلوم
   (3) ودفن بمدينة فاس.  م(1149

ودخل   بمراكش في أول الدولة المرابطية ولي قضاء الجماعة  عبد الملك المصمودي -13
ه= 472)سنة  (4) بطليوسواستش د في معركة الزالقة بمقربة   األندلس غازياً 

 (5) م(.1396
تفقه عليه   وكان حافظًا للمسا ل  منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني من أهل فاس -14

 (6) م(.1631هد= 556)وُتوفي سنة   م(1372هد= 472)ُولد سنة   جماعة من الناس
وتردد   كان من المشتللين بعلم الكالم  أبو الحجاج يوسه بن موسى الضرير الكلبي -15

التي أخذها عن   وكان نخر أ مة الملرب في علوم االعتقادات  بين الملرب واألندلس
هد= 523)أبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي الذي ُتوفى ببالد الصحراء سنة 

     (7) (.م1126

                                  
 .137-136ص 2( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج1)
 . 225( ابن خاقان: قال د العقيان في محاسن األعيان  ص2)
 .957-956ص 3( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج3)
وت: معجم البلدان  ( بطليوس بفتحتين وسكون الالم وياء مضمومة وسين م ملة  مدينة كبيرة باألندلس. ياق4)

 .447ص 4ج
 .96ص 3( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج5)
 .124ص 2( ابن األبار: م. ن  ج6)
م(: التشوه إلى رجال التصوه  تحقي  أحمد 1223هد= 627( التادلي  أبو يعقوب يوسه بن يحيى )ت7)

 .136-135م  ص1227هد= 1417  2التوفي   اآلداب والعلوم اإلنسانية  الرباط  ط



(95) 

بن عبد الملك بن ابراهيم بن عيسى بن صالح ال اللي ولد سنة  علي   عبد ال بن -16
كان من جلة العلماء وحفاظ   ويعره بابن سمجون  من غرناطة  م(1355هد= 447)

 (1) (.م1122هد=  524)وُتوفي سنة   المسا ل
شرح   روك الحدي  ف كار  محد   حافظ  فقيه  بن عبد ال بن خله بن النعمة ي  عل -17

  وأله كتاب التفسير الذي جم  فيه علومًا مختلفة  سا ي في عشرة كتبكتاب الن
 (2) م(.1174ه= 573)توفي سنة   وسماه ري الظم ن في علوم القرنن

أخذ القراءات عن   إشبيليةمن   عياش بن محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي -19
وله كتاب    ًا مجوداً وكان مقر   لإلقراء بعد أبيه وخلفه في حلقته وغيره  وتصدرأبيه 

 (3) (.م1192هد= 595)وتوفي سنة   جالب اإلفادة
كان من الفق اء   من المرية  أحمد بن عمر بن يوسه بن إدريس بن عبد ال  -12

متقدمًا في علم األصول والتفسير  ويقال أنه رأس علم المالكية هو والقاضي   المحداين
 (4)م(.1145هد= 435)سنة  وقت ما  ُتوفيأبي بكر بن العربي  في 

كان   يعره بابن الملجوم  من فاس  األزدي عيسى بن يوسه بن عيسى بن علي   -23
هد= 476)ُولد سنة   حريصًا على ذلك  والدفاتر النفيسة  جامعًا للدواوين القديمة  راوية

 (5) (.م1149= هد543)وتوفي سنة   م(1393
نش  بلرناطة وتفقه ب ا   ةمن طنج  عبد المنعم بن مروان بن عبد الملك بن سمجون  -21

  وسم  الحدي  من أبي علي اللساني  على أبي محمد عبد الواحد بن عيسى ال مداني
ُتوفي   ُولي قضاء غرناطة في مدة إمارة علي بن يوسه بن تاشفين جلياًل وكان فقي ًا 

 (6) .(م1122ه= 524)سنة 

                                  
 .253ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج1)
 .552ص 2( الضبي: بلية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس  ج2)
 .37ص 4التكملة لكتاب الصلة  ج األبار:( ابن 3)
 .23-12ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج4)
 .173-16ص 4( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج5)
 . 133ص 3( ابن األبار: م. ن  ج6)



(96) 

  ن يميل إلى إتباع الحدي وكا  حفظ الحدي  والفقه  إشبيليةمن   عبد ال بن إسماعيل -22
نة ومختصر ابن أبي زيد هد= 427)توفى سنة   وله مصنفات في شرح المدوا

    (1)م(.1133
أخو سليمان بن عذرا   وقد ظ ر من فق اء المرابطين أبو القاسم بن عذرا الفقيه -23

 (2) وأخوه سليمان  القا مين ب مر المرابطين بعد عبد ال بن ياسين.  الجزولي
لمتاد بن نفير اللمتوني كان من عباد المرابطين وفق ا  م  صاحب سجلماسة عند ومن م  -24

 (3) بفتواه في بالد الصحراء. ويضرب المالقيام المرابطين  
ألول فتح ا في الدولة المرابطية سنة  (4) بلنسيةولي قضاء   عبد ال بن سعيد الوجدي -25

راب بالمسجد الجام  من ا في وعلى يديه وتحت نظره تم بناء المح  م(1131هد= 425)
وكان من أهم   م(1239هد= 636)إلى أن ملك ا الروم سنة   م(1134هد= 429)سنة 

  م(1116هد= 513)وُتوفي قبل سنة   الفق اء الحفاظ لمسا ل الرأي القا مين علي ا
 (5) وبعده ولي القضاء أبو الحسن بن واجب.

 

  

                                  
 .443-432ص 2( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج1)
م(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعالم 1142هد= 544( ابن عياا  عياا بن موسى )ت2)

 . 793ص 3م  ج1267هد= 1396  بيروت  9مذهب مالك  تحقي : أحمد محمود  عدد األجزاء
 .793ص 3( ابن عياا: م. ن  ج3)
( بلنسية السين م ملة مكسورة وياء خفيفة  كورة ومدينة مش ورة باألندلس متصلة بكورة تدمير  وهي شرقي 4)

 .423ص 1تدمير وشرقي قرطبة. ياقوت: معجم البلدان  ج
 . 333-332ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج5)



(97) 

 المبحث الثالث
 دب واللغةاهتمام حكام المرابطين باأل

 األدب-أوالا 

ونتيجة لذلك   كما اهتموا بالعلوم الدينية  اهتم حكام المرابطين باألدب وشجعوا عليه
 ظ ر العديد من األدباء ومن م:

عندما استعان به   الذي استشاره يوسه بن تاشفين  من المرية  عبد الرحمن بن أسباط -1
      (1) ابن عباد على النصارك.

 (2) .ويعره بابن القصيرة.  لكالعي الكاتبمحمد بن سليمان ا -2
ولد عبد المجيد بن عبد ال بن عبدون الف ري ذو الوزارتين  أديب األندلس في عصره.  -3

بالتاريخ والحدي    وكان كاتبًا عالماً  (3) يابرةوتوفى في   م(1134ه=  522) سنة
بن أبي بكر بن وكان أحد الزعماء في صناعة الشعر والنار  وكان يكتب لألمير سير 

ومن رسا له من سير إلى   إلى أن اتصل ب مير المسلمين يوسه بن تاشفين  تاشفين
ومن كتبه كتاب األغاني. وهو   (4) شنترينأمير المسلمين رسالة يخبر في ا بفتح مدينة 

ألبي عبيد  في االنتصارصاحب القصيدة " البسامة في رااء بني األفطس  وله كتاب 
  (5) .قتيبةالبكري على ابن 

وكان من   من غرب األندلس  محمد بن عبد اللفور بن محمد بن عبد اللفور الكالعي -4
ورسالة   وأله كتاب االنتصار وله رسالة إحكام صنعة الكالم في كتاب  أهم الكتاب

 (6) م  تصرفه في النظم واآلداب.  وغير ذلك  الساجعة واللريب

                                  
 .53-42( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 قمت بالترجمة له في فصل العدل عند حكام المرابطين. (2)
 .424ص 5البلدان  ج ياقوت: معجم( يابرة بلد في غربي األندلس. 3)
( شنترين كلمتان مركبة من شنت كلمة  ورين كلمة  ورين بكسر الراء وياء ماناة من تحت ونون  مدينة 4)

 .367ص 3البلدان  ج ياقوت: معجمام غربي قرطبة.  متصلة األعمال ب عمال باجة في غربي األندلس 
؛ عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 916ص 2( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج5)

 .142ص 4؛ الزركلي: األعالم  ج164ص الملرب 
 .4ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج6)



(99) 

شبيلي الذي كتب إلى األمير أبي بكر سير من الوزير الكاتب أبو محمد عبد اللفور األ -5
 )1) أمراء المرابطين في غزوة غزاها.

أبو عبد ال بن الخصال وأخوه أبو مروان اللذان كانا كاتبين ألمير المسلمين يوسه بن  -6
فلما   لخاله كان بين ما  إلى أن أخر أمير المسلمين أبا مروان عن الكتابة  تاشفين

ورج  إلى قرطبة بعد ما مات أخوه   طلب منه أن يعفيه ف عفاهرأك ذلك أبو عبد ال 
وال ندع هذه الحاداة تمر دون   (2)وأقام هو بقرطبة إلى أن استش د   أبو مروان بمراكش

فكيه يفطن على بن يوسه   وذلك لمن يت م المرابطين بعدم الذو  األدبي  تقييم
إن لم يكن على جانب من العلم   لتورية ابن الخصال الذي ظن أنه تخفى على األمير
 (3) يدرك به سوء النية التي أملت على كاتبه رسالته تلك.

  يعره بابن القبطورنه  ومن م عبد العزيز بن سعيد بن عبد العزيز الكاتب من بطليوس -7
وكتب للمتوكل بن األفطس   كاتبًا وشاعرًا محمودًا"  كان من أهم األدباء ورؤسا  م

وأبو محمد   وكان أبو الوليد بن الدباغ يقول" "أبو بكر بن القبطورنه  والبن تاشفين بعده
 (4) م(.1126هد= 523)وُتوفي بعد سنة   هما أديبا غرب األندلس  بن عبدون

  المتقدم في األدب والبالغة  إشبيليةوسكن   (5) لبلةمن   ابن الجد محمد بن عبد ال -9
  .(6) م(1121هد= 515)ى سنة وُتوف  م(1132هد= 426)ُولد سنة   وعلم النسب

" كان ب نه:يوصه   يعره بابن اللبانة  (7) دانيةمحمد بن عيسى بن محمد اللخمي من  -2
وله مؤلفات عديدة   متصرفا في البالغة"  قوي العارضة  غزير األدب  من جلة األدباء

                                  
 .345ص 3لرطيب  ج( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس ا1)
 .32ص الملرب ( المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 2)
 .93ص 1( كنون: النبوغ الملربي  ج3)
 .23ص 3( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
( لبلة بفتح أوله ام السكون والم أخرك  قصبة كورة باألندلس كبيرة يتصل عمل ا بعمل أكشونية وهي شر  5)

 .13ص 5من قرطبة  وتعره لبلة بالحمراء. ياقوت: معجم البلدان  ج من أكشونية وغرب
حسن ؛ بن دحية  أبي الخطاب عمر بن 931-933ص 3( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج6)

م(: المطرب من أشعار أهل الملرب  تحقي : إبراهيم األبياري  دار العلم للجمي   1235هد= 633)ت
 .  123ط  ص بيروت  لبنان  د.ت.

( دانية بعد األله نون مكسورة بعدها ياء ماناة من تحت مفتوحة مدينة باألندلس من أعمال بلنسية  على 7)
 .434ص 2البلدان  ج ياقوت: معجمضفة البحر شرقًا مرساها عجيب يسمى السمان. 



(92) 

وكتاب سقيط الدرر   وكتاب نظم السلوك في وعظ الملوك  من ا كتاب مناقل الفتنة
 (1) م(.1233ه= 527)وُتوفي بميورقة سنة   لقيط الزهرو 

من  (2) فرغليطمن   م(1372ه= 465)محمد بن مسعود بن طيب بن خلصة ُولد سنة  -13
وقد كان له إلى جانب رسا له وأشعاره  والللات   كان عالمًا في اآلداب (3) شقورة

دة في نسب مؤلفات من ا " ظل اللمامة وطو  الحمامة " " وسراج األدب " وقصي
 (4) م(.1145هد=  543ُتوفى مقتواًل سنة )  الرسول تسمى " معراج المناقب "

 

 الشعر-ثانياا 
فحرصت على الج اد في سبيل ال   نش ت دولة المرابطين في بدايت ا نش ة دينية

إال أن   وخاصة الشعر  فلم تشج  الحركة األدبية في بدايت ا  لتحقي  وحدة الملرب واألندلس
وقد نالت دولة المرابطين   م ا سرعان ما اهتموا بتلك العلوم نتيجة انفتاح م على األندلسحكا

   (5) .بداية األمر نصيب ا من الذم نتيجة عدم االهتمام بتلك العلوم

ورغم ذلك فقد برع العديد من الشعراء زمن المرابطين واشت ر شعر المدح في تلك الفترة 
 المرابطين ومن م:  حي  مدح الشعراء أخال  أمراء

 الذي مدح يوسه بن تاشفين بقوله:  أبو عامر بن أرقم -1

 (6) وللمسالك يحمي ا وللدول.  أنت األمير الذي للمجد همته 

بن يوسه بن  مدح عليالذي   الشاعر محمد بن عبد الرحمن العقيلي الجراوي -2
 تاشفين في قصيدة من ا:

                                  
 .334-333ص 1ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج (1)
اانيه وغين معجمة مضمومة والم مكسورة وياء ساكنة وطاء م ملة قرية من ( فرغليط بضم أوله وسكون 2)

 .254ص 4البلدان  ج ياقوت: معجمنواحي شقورة باألندلس. 
 .355ص 3البلدان  ج ياقوت: معجم( شقورة بفتح أوله وبعد الواو الساكنة راء مدينة باألندلس. 3)
؛ ابن دحية: المطرب من أشعار أهل الملرب  213ص 6( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج4)

 . 199ص
 .123ص 3( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج5)
 .133( ابن خاقان: قال د العقيان في محاسن األعيان  ص6)



(23) 

 اعدددوقدر على علو الكواكب ص اعد دددددددددسدددددددمعد ددددددددو بسددددددددددددددأيا ملكًا يسم

 صايددددددواه في اال  قددددددددددق اال  منًا دددالك مضدددددددددددصيدًا في عددددددنظمت ق

ن وصلت كانت ككعب وساعد إذا فصلت أغنى عن البعا بعض ا   (1) وان

 يدة من ا:أبو بكر بن يحيى بن محمد بن يوسه الذي مدح تاشفين بن يوسه بقص -3

ل  وُخل .  يا أكرم الناس عفوًا عند مقدرة  (2) وأجمل الناس في خا

  ويكار التمال بالشعر  (3) شاطبةإبراهيم بن يحيى بن محمد بن خليفة بن ين  من  -4
 (4) م(.1173هد= 562)وتوفي سنة   ويمتاز بسعة حفظه لألخبار

وكبار   األسرة الحاكمة لدك األمراءكما حظي الشعراء في هذا العصر بمكانة عظيمة 
ومن هؤالء األمير أبو اسح  إبراهيم بن يوسه بن   وعمال الدولة على األقاليم المختلفة  القادة

 ه.مدحومن م الشاعر األندلسي ابن خفاجة الذي   الذي كان قصره محط أنظار الشعراء  تاشفين

(5)  

الذي انتقد أداء وقد ظ ر نوع نخر من الشعر في عصر المرابطين هو شعر ال جاء 
 بعا األمراء ومن أبرز من نب  فيه:

ولم ينشط إال   لم يجد إال ال جاء الملرب الذيأبو بكر يحيى بن س ل اليكي هجاء  -1
 وله يخاطب أمير المسلمين علي بن يوسه بن تاشفين في ش ن بني معيشة  به

 وما أنت للملك بالسا س   على حمى الملك من ساسة 

 وقد جاءك النحس من باديس. ى النفا  من السوس أصبحت تخش

 

                                  
 .339ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج1)
 .25ص 4لرب  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والم2)
 3( شاطبة بالطاء الم ملة والباء الموحدة مدينة في شرقي األندلس وشرقي قرطبة. ياقوت: معجم البلدان  ج3)

 . 332ص
 .133ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
 .241( ابن خاقان: قال د العقيان في محاسن األعيان  ص5)
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 وقوله:  

  (1). كيوانولو أنه يعلو على   في كل من ربط اللاام دناءة 

الذي اشت ر ب جاء   من جزيرة األندلس من مدينة جيان  أبو جعفر أحمد بن محمد -2
 فق اء المرابطين ومنه قوله:

 تمكالذ ب أدلج في الظالم العا  أهل الرياء لبستموا ناموسكم 

 وقسمتموا األموال بابن القاسم  فملكتموا الدنيا بمذهب مالك

 (2) وب صب  صبلت لكم في العالم   وركبتموا ش ب الدواب ب ش ب

فبالرغم من مديح بعا   ويبدو أن أمراء المرابطين قد تقبلوا الذم كما تقبلوا المدح
وا ظواهر لم تكن م لوفة قبل وانتقد  إال أن نخرين وج وا ل م النقد الالذع  الشعراء لصفات م

وجود المرابطين ومن ا ذلك االحترام والتقدير الذي أبداه حكام المرابطين للعلماء والفق اء 
 وتسلط م على الناس أحيانًا به.

فقد ش د ظ ور عدد كبير   ومن ألوان الشعر التي ظ رت في هذا العصر شعر الطبيعة
 ن م:من الشعراء الذين نبلوا في هذا المجال وم

  م(1352هد= 451) ولد سنةإبراهيم بن أبي الفتح بن عبيد ال بن خفاجة الشاعر  -1
وكان يجيد الشعر   متقدمًا في الشعر  وكان عالمًا باألدب  (3) شقرمن جزيرة 

 (4) م(.1139هد= 533)توفي سنة   فنجده مادحًا وراايًا ومشببًا ومشب اً 

ويمكن   أن ا تعبر عن طب  فنى لماح ويقول غرسية غومس عن روضيات ابن خفاجة "
وقد كان أار طريقة ابن   القول أنه سب  به شعراءنا في وصه الطبيعة على النحو الذي نعرفه

 (5) ".حتى ليلمس أار هذا األسلوب إلى ن اية عصر غرناطة  خفاجة بعيداً 

                                  
 .   269-266ص 2( ابن سعيد: الملرب في حلى الملرب  ج1)
 .171( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار الملرب  ص2)
 .354ص 3( شقر بفتح أوله وسكون اانيه جزيرة شقر في شرقي األندلس. ياقوت: معجم البلدان  ج3)
 .125-124ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
م  1255هد= 1374ة: حسين مؤنس  القاهرة  د. ط  الفكر األندلسي  ترجم (: تاريخ)ننخل جناال بالنايا ( 5)

 .124ص



(22) 

 ومن أمالته ما قاله علي بن عطية بن الزقا  في وصه فرس أغر بقوله:

م  الِعتاا ا ِرهانُ   تخاُله صقِول األديم وأغرَّ ما   برقًا إذا جا

ظ من في مات نه ناشوان   يط  الا رك متبخترًا فك انَّه  من لاح 

 (1) ُحسنًا وبين ُجفونه ِكيوان.   فك نَّ بدر التِّمِّ فو  ساراته

ي ولم تخل دولة المرابطين من النساء الشاعرات فقد نبلت العديد من نساء المرابطين ف
 الشعر ومن ن:

سكنت   كانت مش ورة باألدب  تميمة بنت يوسه بن تاشفين أخت علي بن يوسه -1
 ومما وأنشدته:      مدينة فاس

 فعز الفؤاد عزاء جميال                                                                  ي الشمس مسكن ا في السماءه

  (2) تطي  إليك النزوال.ولن تس  فلن تستطي  إلي ا الصعودا

كانت   زينب بنت ابراهيم بن تيفلويت زوج أبي الطاهر تميم بن يوسه بن تاشفين -2
 تحفظ الكاير من الشعر ول ا يقول أبو إسحا  الخفاجي: 

 والنبل ش رة غرة في أدهم   ش ورة في الفضل قدما والن ىم

  من ا بمنزلة المحب المكرم  تولي األيادي عن يد نزل الندك 

  (3) بسط المقل ب ا يمين المنعم.  ملكت به األحرار أكرم حرة   

فل يقتصر العلم على الرجال   هذا يدل على تشجي  المرابطين لنسا  م في طلب العلم
عطاء الحرية ل ن لممارسة الشعر  بل تعداه إلى النساء قامة المجالس لذلك.   وان  وان

 
 
 

                                  
 .136( ابن دحية: المطرب من أشعار أهل الملرب  ص1)
 .256-255ص 4( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج2)
 .256-255ص 4( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج3)
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 الزجل-ثالثاا 

ع فن التوشيح في أهل األندلس  وأخذ به الجم ور  لسالسته يقول ابن خلدون: "ولما شا
وتنمي  كالمه وترصي  أجزا ه  نسجت العامة من أهل األمصار على منواله  ونظموا في 
طريقته بللت م الحضرية من غير أن يلتزموا في ا إعرابًا. واستحداوا فنًا سموه بالزجل  والتزموا 

فجاءوا فيه باللرا ب واتس  فيه للبالغة مجال بحسب للت م النظم فيه على مناحي م ل ذا الع د  
 (1) ".المستعجمة

أي أن األندلسيين اخترعوا نوعًا من الزجل الشبيه بفن الموشحات التي ش دته األندلس  
 ويبدو أن م وجدوا س ولة في ذلك النوع من الزجل البعيد أحيانًا عن العربية الفصحى. 

ة الزجلية أبو بكر بن قزمان  من قرطبة  الذي كان وأول من أبدع في هذه الطريق -1
ن كانت قد قيلت قبله باألندلس  لكن ا لم تكن جميلة بقدر على  بارعًا في الرواية  وان
ما كانت بيديه  ولم تشت ر إال في زمانه  وكان لع د المرابطين  وهو إمام الزجالين 

بحواضر الملرب  على اإلطال   وكانت أزجاله تروك ببلداد أكار مما رويت 
 (2) م(.1114ه= 539) قزمان سنةوتوفي ابن 

ووصه ابن قزمان ب نه: "إمام الزجالين باألندلس  وكان يشتلل في أول أمره بالنظم 
عصره كابن خفاجة وغيره  فعمد إلى طريقة ال يباريه في ا أحد  عن أفرادالمعرب  ف راد أن ينفرد 

 (3) ".م عامة األندلسمن م  فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكال

ووصه ب ن: "ش رته تلني عن اإلطناب في ذكره  وقد جم  أزجاله وديوان ا مش ور 
 (4) ".بالمشر  والملرب  وذكر في خطبته أن اإلعراب في الزجل لحن 

 ونذكر من أزجال ابن قزمان قوله في هزيمة:
 وشنيوران راقد في برك من دم.  والكته يتعل  والقحه يقسم

 (5) وجا اللبار من فو  بحل نشاره.  فيه السيه خطا ال يف م قد خط 
                                  

 .441م  ص1269هد= 1397( مقدمة تاريخ ابن خلدون  مصر  د. ط  1)
 .932-931ص 3؛ ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أ مة األندلس  ج442( ابن خلدون: م. ن  ص2)
 .   133ص 1( ابن سعيد: الملرب في حلى الملرب  ج3)
 .  167ص 1( ابن سعيد: م. ن  ج4)
 .  169ص 1( ابن سعيد: الملرب في حلى الملرب  ج5)
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وممن عاصر ابن قزمان بشر  األندلس محله األسود  وله محاسن من الزجل  -2
 من ا قوله:

 وردني ذا العش  ألمر صعب قد كنت منشوب واختشيت النشب 

 تنت ي في الخمر إلما تنت ي  الب ي حتى تنظر الخد الشري  

 (1) تنظر ب ا الفضة وترج  ذهب.  ي عيني هي ياطالب الكيميا ف

  الموشحات-رابعاا 

 وظ رت فنون الموشحات ومن أبرز من برع في ا:  

ام أبو بكر بن األبيا وكان في عصرهم   ام يحيى بن بقي  األعمى التطيلي -1
 (3) .(2) باجةأيضًا الحكيم أبو بكر بن 

 وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله:

 صبري وفي العالم أشجان    لىكيه السبيل إ

 (4) بالخرد النواعم قد بانوا.    والركب وسط الفال

 يحيى بن بقي القرطبي ومن وموشحاته: -2

 ألم الوجد فلبت أدمعي   فاشتكى غلب الشو  بقلبي 

  (5) .وهو من بلي ال وك ال ينصه   أي ا الناس فؤادي شفه

                                  
 .442( ابن خلدون: مقدمة تاريخ ابن خلدون  ص1)
 س ذكر ترجمته فيما بعد.( 2)
م(: أزهار الرياا في أخبار عياا  تحقي : 1631هد= 1341( المقري  أحمد بن محمد التلمساني )ت3)

؛ بنصبيح  عبد الواحد: 239ص 2م  ج1232هد= 1357  القاهرة  3مصطفى السقا  عدد األجزاء
 4البيان الملرب  ج . ابن عذارك:36م  ص2336ه= 1426  1المرابطون  مكتبة سلمى الاقافية  ط

 . 321؛ حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص76ص
 .239ص 2( المقري: أزهار الرياا في أخبار عياا  ج4)
 .237ص 4( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج5)
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مش ورة أنه حضر مجلس ابن ومن الحكايات ال  ومن أش رهم أبو بكر ابن باجة -3
 تيفلويت صاحب سرقسطة ف لقى عليه بعا موشحاته:

 وصل السكر منك بالسكر    جرر الذيل أيما جر

 فطرب الممدوح لذلك وختم ا بقوله  

 ألمير العال أبي بكر     عقد ال راية النصر

أت وما فلما طر  ذلك سم  ابن تيفلويت صاح واطرباه وش  ايابه وقال ما أحسن ما بد
فخاه الحكيم سوء   وحله األيمان المللظة أن ال يمشي ابن باجة لداره إال على الذهب  ختمت

 (1) العاقبة فاحتال ب ن جعل ذهبًا في نعله ومشى عليه.

 

 اللغة علوم-خامساا 

وذلك   نب  في عصر المرابطين الكاير من العلماء في مجال النحو وعلوم الللة  
للة القرنن الكريم ومن العلماء المش ورين في  ف ي م الللة العربية لحرص المرابطين على ف

 علوم الللة:

كان من   أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن خاطب بن زاهر الباجي األندلسي -1
م( عن 1147هد= 542)ُتوفي سنة  والللات أبرز النحاة وهب عمره لتعليم العربية 

 (2) سنة. 93
 للويًا   كان نحوياً   بن با  الجزامي السرقسطيمحمد بن حكم بن محمد بن أحمد  -2

هد= 533)ُتوفي سنة  فاس سكن  الدين عارفًا ب صول  العربية إمامًا في علم 
 (3) م(.1135

من غرناطة  متفنن في علوم القراءة    أحمد بن علي بن أحمد بن خله األنصاري -3
تاب الطر  واإلعراب  ومن كتبه اإلقناع في القراءات  وأله ك  ملم باألدب

                                  
 .9-7ص 7( المقري: م. ن  ج1)
م(: بلية الوعاة في طبقات الللويين والنحاة  1535هد= 211رحمن )تالسيوطي  جالل الدين عبد ال (2)

 .371ص 1  المكتبة العصرية  لبنان  د. ت. ط  ج2عدد األجزاء تحقي : محمد أبو الفضل إبراهيم 
 .26ص 1السيوطي: بلية الوعاة في طبقات الللويين والنحاة  ج (3)
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هد= 543)ُتوفي سنة  ( م1327هد= 421)المتداولة في القراءات  ولد سنة 
 (1) م(.1145

  ونش  بالمرية  ويعره بالتدميري ألن أصله من ا  أحمد بن عبد الجليل بن عبد ال -4
سكن   وجعله السلطان بمراكش مؤدبًا لبنيه  وكان عالما بالعربية والللات واألداب

جم  فيه أشعار الكامل   ته نظم القرطين وضم إشعار السقطينومن مؤلفا  بجاية
وله شرح في   وله كتاب التوط ة في العربية  للمبرد والنوادر ألبي علي البلدادي

وله كتاب مفيد كبير الحجم   وله شرح أبيات الجمل للزجاجي  كتاب الفصيح لاعلب
من ت ليه األول سنة وفرغ   ونخر اختصره منه سماه المختزل  سماه شفاء الصدور

 وُتوفي بمدينة فاس سنة  وله أيضا كتاب الفوا د والفرا د  م(1143هدد= 539) 
 (2) م(.1163هد= 555)  

كان شاعرًا يعلم بالمرية القرنن والنحو   أبو عبد ال محمد بن عبد ال بن الفراء -5
 (3) والللة.

وكان من   رية اللربمن شنت م  أحمد بن عبد العزيز بن هشام بن غزوان الف ري -6
واانية   وله أرجوزة مزدوجة في قراءة ناف   والعروا  والللة  أهل المعرفة بالنحو
ومن مؤلفاته كتاب فوا د اإلفصاح عن شواهد اإليضاح في   في قراءة ابن كاير

 (4) مجلد.

 
  

                                  
 .27-26ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج1)
في أصحاب القاضي أبي على  األبار: المعجم؛ ابن 63ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج2)

 . 41الصدفي  ص
 .396ص 3( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج3)
 .46ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
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 المبحث الرابع
 اهتمام حكام المرابطين بالعلوم األخرى

 الطبأوالا: 
سواء لعالج الحكام بشكل خاص أو   إسالمية من وجود األطباء في ا لم تخل أي دولة
ويبدو أن المرابطين قد اهتموا بوجود األطباء ش ن م ش ن الدول   عالج الناس بشكل عام

 األخرك.
وهذا يدل على اهتمام م   فيذكر أنه كان عندهم منصب يعره بر يس الصناعة الطبية

  (1) ناس.بعالج األمراا التي تفتك ب جساد ال
 ومن أبرز من عرفه عصر المرابطين من األطباء:

أبو العالء زهر بن أبي مروان عبد الملك بن محمد بن مروان  الذي وصه ب نه:"  -1
له عالجات   وفيلسوه ذلك العصر وحكيمه  وعظيمه  كان وزير ذلك الدهر

لمنزلة مختارة تدل على قوته في صناعة الطب   كان زمن دولة المرابطين   ونال ا
الرفيعة   وألبي العالء بن زهر العديد من الكتب ككتاب الخواص  كتاب األدوية 
المفردة  كتاب اإليضاح بشواهد االفتضاح في الرد على ابن رضوان فيما رده على 
حنين بن إسحا  في كتاب المدخل إلى الطب  كتاب حل شكوك الرازي على كتب 

بي علي بن سينا في مواض  من كتابه جالينوس  مجربات  مقالة في الرد على أ
األدوية المفردة  ألف ا البنه أبي مروان  كتاب النكت الطبية  كتب ب ا إلى ابنه أبي 
مروان  مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن إسحا  النكدي في تركيب األدوية  
وأمالة ذلك نسخ له ومجربات أمر بجمع ا علي بن يوسه بن تاشفين بعد موت 

         ء  فجمعت بمراكش  وبسا ر بالد العدوة واألندلس  نسخت سنة أبي العال
م( بمدينة 1133هد= 525وُتوفي أبو العالء بن زهر سنة )   م(1131هد= 526) 

 (2)قرطبة".
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر  لح  ب بيه في علم الطب  ذاع ذكره في  -2

اء بمصنفاته  وكان قد خدم األندلس وفي غيرها من البالد  واشتلل األطب
                                  

 .269ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج1)
؛ المقري: نفح الطيب من غصن 512-517بن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  صا (2)

 .245ص 2األندلس الرطيب  ج
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المرابطين  ونال من األموال شي ًا كايرًا  وكان قد أله كتاب االقتصاد في إصالح 
وألبي مروان بن أبي العالء بن زهر   األجساد لألمير إبراهيم بن يوسه بن تاشفين

كتاب   العديد من الكتب مال كتاب التيسير في المداواة والتدبير  كتاب األغذية
تذكرة إلى ولده أبي بكر في أمر الدواء المس ل وكيفية أخذه  مقالة في علل  الزينة

في علتي البرص والب ا   كتاب   شبيليةالكلى  رسالة كتب ب ا إلى بعا األطباء ب
  سنة   شبيليةوُتوفي ب  تذكرة ذكر ب ا البنه أبي بكر أول ما تعل  بعالج األمراا

 (1) الفتح. ودفن ب ا خارج باب  م(1161هد= 557) 
وتميز   إشبيليةأبو بكر محمد بن أبي مروان بن أبي العالء بن زهر  ولد بمدينة  -3

في العلوم  وأخذ علم الطب عن أبيه  ويوصه ب نه قد أكمل صناعة الطب 
واألدب  ولم يكن في زمانه أعلم منه بصناعة الطب  وذكره قد شاع واشت ر في 

الدولتين  وذلك أنه لح  دولة المرابطين  وخدم أقطار األندلس وغيرها من البالد 
واستمر في الخدمة م  أبيه في نخر دولت م  ام خدم دولة الموحدين وهم بنو عبد 

ودفن هناك في   م( بمراكش1122هد= 526المؤمن  وقد قتل مسمومًا سنة ) 
 (2) الموض  المعروه بمقابر الشيوخ.

يعره بالسالمي   سكن مرسيةو   (3) طرطوشةمن   محمد بن أحمد بن عامر البلوي -4
   (4) .له كتاب في الطب سماه الشفاء  ألن أصله من مدينة سالم

  من الالر الشرقي (5) دروقةمن   ومن م عبد ال بن يوسه بن جوشن األزدي -5
 (6) .وسكن شاطبة

                                  
؛ ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  91-93ص 3( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج1)

 .521-512ص
 .525-521طباء  ص( ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األ2)
( طرطوشة بالفتح ام السكون ام طاء أخرك مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة  مدينة باألندلس تتصل 3)

بكورة بلنسية  وهي شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر متقنة العمارة مبنية على ن ر ابره ول ا والية 
 ا إلى سا ر األمصار. ياقوت: معجم البلدان  واسعة وبالد كايرة تعد في جملت ا تحل ا التجار وتسافر من

 .33ص 4ج
 .27-26ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
 .453ص 2( دروقة بفتح أوله واانيه وسكون الواو وقاه بلدة أو قرية باألندلس. ياقوت: معجم البلدان  ج5)
 .253ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج6)
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 التاريخ والجغرافياانياا: ث

  يا وكتابة التاريخظ ر في عصر المرابطين الكاير من العلماء الذين اهتموا بالجلراف
وحرص حكام   وقد مال المسلمون بشكل عام إلى حفظ أخبارهم كي تتناقل ا األجيال األخرك
وحتى يخلدوا   الدول على التدوين لما قاموا به من أعمال حتى يظلوا قدوة لألجيال القادمة

وعادات أهل ا   اوقد اهتم حكام المرابطين بالجلرافيا لوصه طبيعة األمكنة التي فتحوه  أعمال م
واهتموا بالتدوين التاريخي كما باقي المسلمين ومن أبرز من نب  من العلماء في   وتقاليدهم
 عصرهم: 

أله كتاب   يعره بابن الصيرفي  يحيى بن محمد بن يوسه األنصاري من غرناطة -1
وكتاب سماه قصص األنبياء وسياسة   سماه األنوار الجلية في تاريخ الدولة المرابطية

ومن ا رواية   سوك في بعا روايات نقل ا ابن الخطيب وغيره  لم يصال إلينا  الرؤساء
وسكن في   وخدام أمرا  ا  عن غزوة ألفونسو المحارب لألندلس وكان من شعرا  ا

 (1) م(.1161هد=  557)مرسية وُتوفي ب ا سنة 
وأله   سيةمن بلن علقمة محمد بن الخله بن الحسن بن إسماعيل الصدفي يعره بابن  -2

ُولد سنة   سماه بالبيان الواضح في العلم الفادح  كتابًا في تللب الروم على بلنسية
 (2) م(.1115هد= 532)سنة وُتوفي   م(1336هد= 429)

له عدة كتب من ا   الفتح بن محمد بن عبيد ال بن خاقان بن عبد ال القيسي األشبيلي -3
 من م واحد  وترجم لكللرب طا فة كايرة  قال د العقيان الذي جم  فيه من شعراء الم

ُتوفي قتياًل بمراكش   األنفس ومسرح الت نس في ملمح أهل األندلس كتاب مطمحوله 
وأله الفتح " قال د العقيان " ألمير المسلمين إبراهيم بن   م(1134هد= 529)سنة 

 (3) يوسه بن تاشفين.
يعره بالسالمي ألن   يةوسكن مرس  من طرطوشة  محمد بن أحمد بن عامر البلوي -4

وله في التاريخ كتاب درر   كان من أهل األدب والعلم والتاريخ  أصله من مدينة سالم
 (4) م(.1163هد= 552)وُتوفي سنة   القال د وغرر الفوا د

                                  
 .444-443ص 3  عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج173ص 4التكملة لكتاب الصلة  ج ( ابن األبار:1)
 .335ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج2)
 .24-23ص 4( ابن خلكان: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ج3)
 .27-26ص 2( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج4)
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من أش ر كتب األدب   صاحب كتاب الجزيرة  أبو الحسن على بن بسام الشنتريني -5
عقب سقوط ا   إشبيليةولكنه غادرها إلى   رتلاليةوهو من مدينة شنترين الب  والتاريخ

  (1) م(.1132هد= 533)وقد انت ى ابن بسام من كتاب الذخيرة سنة   ب يدي النصارك
خله بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسه بن داحة بن داكة بن  -6

بشر   (2) شريونوأصله من   من قرطبة  نصر بن عبد الكريم بن واقد األنصاري
  تاريخيًا ذاكرًا ألخبار األندلس القديمة والحدياة  وكان واس  الرواية  األندلس

 12وكتاب اللواما والمب مات في   له كتاب الصلة  وخصوصا لما كان بقرطبة
وكتاب المحاسن   جزءاً  23وكتاب الفوا د المنتخبة والحكايات المستلربة في   جزءاً 

هد= 424)جزءًا إلى غير ذلك ُولد سنة  21فاضل في والفضا ل في معرفة العلماء األ
  (3) م(.1192هد= 579)سنة وُتوفى   م(1133

 وفي علم الجلرافيا ظ ر الكاير من العلماء من م: 

وقد ألفه   صاحب كتاب نزهة المشتا  في اخترا  اآلفا   أبو عبد ال محمد اإلدريسي -1
   (4) الرجاري.ولذلك يعره الكتاب ب  لرجار الااني صاحب صقلية

وقد   صاحب كتاب المس ب في غرا ب الملرب  عبد ال بن إبراهيم بن وزمر الحجاري -2
  (5) اتخذه بنو سعيد أساسًا لكتاب الملرب في حلى الملرب.

 

 الفلسفةالثاا: ث

إال أن حكام ا استعانوا   رغم أن دولة المرابطين كانت تقوم على مبادر الدين اإلسالمي
أن ال تخرج عن تعاليم الدين  المرابطين  بشرطم تكن الفلسفة محرمة في ع د فل  بالفالسفة
ومن أبرز   ربما تماشيًا م  عادات أهل األندلس الذين كانوا ال ينكرون ذلك العلم  الحنيه

 الفالسفة في ذلك الع د:

                                  
 .442-449ص 3األندلس  ج( عنان: دولة اإلسالم في 1)
 .341ص 3البلدان  ج ياقوت: معجم( شريون حصن من حصون بلنسية باألندلس. 2)
 .253-249ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج3)
 .433-432( حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص4)
 .   36-35ص 2ج( ابن سعيد: الملرب في حلى الملرب  5)
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وهو   ولم ينكر تعاطيه الفلسفة  الفيلسوه مالك بن وهيب كان وزيرًا لعلى بن يوسه -1
أمير المسلمين علي بن يوسه  إشبيليةاستدعاه من   كان فيلسوه الملرب  إشبيليةمن 

وقد كان مالك بن وهيب قد شارك في جمي    وصار جليسه  ابن تاشفين إلى مراكش
وكان لديه كتابًا سماه قراظة   إال أنه كان ال يظ ر إال ما يروج في ذلك الزمان  العلوم

ولمالك بن وهيب   ل ام العرب في الجاهلية واإلسالم ضمنه  الذهب في ذكر ل ام العرب
وكتاب   ومن ا كتاب الامرة لبطليموس في األحكام  تحقي  لكاير من كتب الفلسفة

 (1) المجسطي في علم ال ي ة.
  كان من أهل المعرفة بالعدد  يعره بابن الكماد  إشبيليةمن   أحمد بن يوسه التنوخي -2

س والمستنبط على أرصاد أبي إسحا  الطليطلي ومن كتبه القب  وصناعة النجوم
 (2) المعروه بالزرقالة.

وله   يعره بالخطيب  إشبيليةوسكن   من قرطبة  الحسن بن علي بن خله األموي -3
وكتاب اللؤلؤ   وكتاب في األنواء  كتب من ا كتاب روضة األزهار استعمله الناس

وكتاب   يقة في بدء الخليقةوكتاب روضة الحق  المنظوم في معرفة األوقات بالنجوم
 (3) م(.1235هد= 632)سنة   شبيليةتوفي ب  ت افت الشعراء

هد= 426)من المرية ُولد سنة   موف  مولى يوسه بن إبراهيم المعروه بالمسنالي -4
وكان من أهل المعرفة بالحساب والنجوم وله في ذلك كتاب سماه االهتداء   م(1132

 (4) .بمصابيح السماء
ى بن الصا    ويعره بابن باجة  وقد كان معاصرًا لمالك بن وهيب محمد بن يحي -5

وأما   لما لح  به من الت ديد  اإلشبيلي  غير أن مالك لم يكتب إال قلياًل في الفلسفة
ولم يكن بعد أبي نصر الفارابي ماله   أبو بكر فكتب كل ما تعرا له من ذلك العلم
السم  الطبيعي ألرسطوطاليس  قول  في الفلسفة  والبن باجة من الكتب شرح كتاب

على بعا كتاب اآلاار العلوية ألرسطوطاليس  قول على بعا كتاب الكون والفساد 
ألرسطوطاليس  قول ذكر فيه التشو  الطبيعي وماهيته  رسالة الوداع  قول يتلو رسالة 

                                  
؛ عبد 32؛ بنصبيح: المرابطون  ص472ص 3( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج1)

 .229ص 6؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج195ص الملرب الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 
 .34ص 1( ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة  ج2)
 .213ص 1( ابن األبار: م. ن  ج3)
 .127ابن األبار: المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  ص (4)
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الوداع  كتاب اتصال العقل باإلنسان  فصول تتضمن القول على اتصال العقل 
ان  كتاب تدبير المتوحد  كتاب النفس  تعالي  على كتاب أبي نصر في باإلنس

الصناعة الذهنية فصول قليلة في السياسة المدنية  وكيفية المدن وحال المتوحد في ا  
نبذ يسيرة على ال ندسة وال ي ة  رسالة كتب ب ا إلى صديقه أبو جعفر يوسه بن أحمد 

ية وجدت متفرقة  جوابه لما س ل عن بن حسداي بعد قدومه إلى مصر تعالي  حكم
هندسة ابن سيد الم ندس وطرقه  كالم في اللاية اإلنسانية كالم في األمور التي ب ا 
يمكن الوقوه على العقل الفعال  كالم في االسم والمسمي  كالم في البرهان  كالم في 

ن الفتح بن وكان بينه وبي  نخر فالسفة اإلسالم بجزيرة األندلس  (1)الفحص عن النفس
 (2)خاقان صاحب القال د عداوة شديدة.

 

  

                                  
 .517-515( ابن أبي أصيبعة: عيون األنباء في طبقات األطباء  ص1)
. منقول عن 43؛ بنصبيح: المرابطون  ص17ص 7( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج2)

 .117ص 3م  عدد1279مجلة المورد العراقية  
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 المبحث األول
 م اإلسالميالجهاد إلقامة الحك

قامددت دولددة المددرابطين علددى أسدداس تحكدديم شددرع ال مددن حيدد  السددعي لوحدددة المسددلمين 
  فقد سعى حكام المرابطين إلى تحقي  الوحدة اإلسدالمية بمف وم دا الواسد   وصد األخطار عن م

ادم اتج دوا للج داد لتحقيد  وحدددة   فحرصدوا علدى الج داد إلقامدة الحكدم اإلسدالمي فددي الملدرب أوالً 
وحاولوا صد أعدداء األمدة اإلسدالمية بالج داد ضدد ال جمدات األسدبانية التدي تعدرا ل دا   ملربال

وسنعرا إلى محاولة المدرابطين تحقيد  تلدك   ام محاولة توحيد األندلس  المسلمون في األندلس
 األهداه التي سعوا ل ا.   

أي قاتل أعداء في سبيل ال  وجاهد  فجاهد العدو قاتله  الج اد للة هو قتال العدو
  (1).ال

   (3) .والقتال م  من ال يقبله  (2) الح والج اد اصطالحًا هو: الدعوة إلى الدين 

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير : " فقد ح  اإلسالم على الج اد إذ قال تعالى
م وأنفس م أولي الضرر والمجاهدون في سبيل ال ب موال م وأنفس م فضل ال المجاهدين ب موال 

على القاعدين درجة وكال وعد ال الحسنى وفضل ال المجاهدين على القاعدين أجرا 
  (4)."عظيًما

: " وسلم قلتوعن عبد ال بن مسعود رضي ال عنه س لت رسول ال صلى ال عليه 
قلت   نبر الوالدي قال ام أي؟قلت ام  ميقات ا قال الصالة على  أفضل؟يا رسول ال أي العمل 

  (5) .في سبيل ال قال الج اد أي؟ام 

وأن م يبيعوا نفوس م في   فقد وصه ابن خلدون المرابطين ب ن ج ادهم أفضل الج اد
 التي كانت سببًا في عزهم وانقياد   سبيل ال وج اد عدوه ما يدل على رسوخ إيمان م وقوة دين م

                                  
 .399ص 9العرب  ج ور: لسانمنظ ( ابن1)
 .137( الجرجاني: التعريفات  ص2)
 .  354( الكفوي: كتاب الكليات  ص3)
 .25( سورة النساء  اآلية 4)
 .1325ص 3( البخاري: الجام  الصحيح المختصر  ج5)
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 (1) يوسه بن تاشفين. وكان أول من بدأ الج اد من م باألندلس  الناس ل م

بدددأت محاولددة الج دداد إلقامددة الحكددم اإلسددالمي عددن طريدد  إقامددة دولددة تقددوم علددى تطبيدد  
ومقابلته   فقد ذكرنا سابقًا كيه خرج األمير يحيى يبتلي طلب العلم الشرعي  الشريعة اإلسالمية

ولكدن م   ر ديدن موكيه أرسل معده عبدد ال بدن ياسدين لديعلم قومده أمدو   الفقيه أبي عمران الفاسي
فخددرج إلددى منطقددة أخددرك ومددن   وحدداولوا قتلدده  لددم يسددتجيبوا لدعوتدده البعيدددة عددن عقيدددت م الفاسدددة

فقدد بعدد  عبدد ال بددن ياسدين ألهددل الجبدل المددوالي للمتوندة يدددعوهم في ددا  هنداك بدددأ الددعوة للج دداد
فددد مر لمتوندددة   هفقتلدددوا رسدددل  وأن يدددؤدوا مدددا فدددرا علدددي م مدددن الزكددداة  إلدددى الددددخول فدددي اإلسدددالم

ادم بددأ  (2) وأمدرهم عبدد ال بدن ياسدين ب عطداء الخمدس ألميدرهم.  إلى أن هزموا أعداؤهم  بلزوهم
وأخدذوا يلدزوهم قبيلدة بعدد   حتى أذعنوا له وبدايعوه علدى إقامدة الكتداب والسدنة  بقتال قبا ل لمتونة

فلمددا رأت قبا ددل   ونددة وجدالددةفلددزا قبيلددة مسددوفة ف زمددوا وبددايعوه علددى مددا بايعتدده قبا ددل لمت  قبيلددة
فكان كل مدن ي تيده تا بدًا يعلمده يضدربه ما دة سدوط ادم   صن اجة هذا بايعته على السم  والطاعة

خراج العشر وجعل لذلك بيت مال لإلنفدا  علدى   يعلمه شريعة اإلسالم وأمرهم بالزكاة والصالة وان
فلمددا    األميددر يحيددى بددن عمددروجعددل عبددد ال بددن ياسددين أمددرهم إلددى  (3) الجدديش وشددراء السددالح.

اجتمد  فق داء سجلماسدة ودرعدة وكتبدوا إلدى عبدد ال بدن ياسدين   م(1355هدد= 447كانت سدنة ) 
ويحيى بن عمدر وأشدياخ المدرابطين كتابدا يطلبدون مدن م الوصدول إلدى بالدهدم ليط روهدا ممدا هدي 

ء المددددرابطين فجمددد  عبدددد ال بددددن ياسدددين رؤسدددا  وشدددددة الدددبطش مدددن األمددددراء  فيددده مدددن المنكدددرات
م( فددددي جدددديش كايدددده مددددن 1355هددددد= 447وخددددرج ب ددددم سددددنة )   وشدددداورهم فوافقددددوا علددددى الج دددداد

فسار حتى وصل إلى بالد درعة والتقى م  أميرها واستطاع هزيمته واستولى عبد ال   المرابطين
فدد خرج الخمددس مددن ذلددك كلدده ووزعدده علددى فق دداء سجلماسددة   بددن ياسددين علددى دواب ددم وأسددلحت م

ادددم دخدددل سجلماسدددة  وغيدددر مدددا وجدددد ب دددا مدددن    قسدددم األربعدددة أخمددداس علدددى المدددرابطينو   ودرعدددة
ادم تدوفي األميدر   واستعمل علدى سجلماسدة عداماًل مدن لمتوندة وانصدره إلدى الصدحراء  المنكرات

 (4) م(.1355هد= 447يحيى بن عمر في بعا غزواته ببالد السودان سنة )

                                  
 .134ص 6( تاريخ ابن خلدون  ج1)
 .13-12ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)
 .93-72( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص3)
؛ 22؛ مج ول: الحلل الموشية  ص13-12ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج4)

 .193ص 6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج



(136) 

فددعا المدرابطين إلدى غدزو بدالد المصدامدة   فتاله أخاه أبا بكر بن عمر في قيادة الجيش
وجعددل علددى مقدمتدده ابددن عمدده يوسدده بددن   م(1356هددد= 449فخددرج إلي ددا سددنة )   (1)والسددوس
هددددد= 442اددددم دخددددل المرابطددددون أغمددددات سددددنة )   واسددددتطاع فددددتح جميدددد  بددددالد السددددوس  تاشددددفين
م أبددو حفددص بددن وكددان أميددره  وفتحددوا بددالد برغواطددة وهددم قددوم كفددار (2)اددم فتحددوا تادلددة  م(1357

فكاندت بينده وبدين عبدد   عبد ال بن أبي عبيد محمدد بدن اليسد  بدن صدالح بدن طريده البرغدواطي
  بعد وصيته للمرابطين أال يختلفوا  واستش د في ا عبد ال بن ياسين  ال بن ياسين حروب كايرة

  م( ودفدن1352هدد= 451وكاندت وفداة عبدد ال بدن ياسدين سدنة )  وحا م على الابات فدي القتدال
 (3) وبنى على قبره مسجد.

  كانوا كايدرين فدي بدايدة اإلسدالم  وبرغواطة من بطون المصامدة وهم الجيل األول من م
وريه البحر المحديط  (4)وكانت مواطن م خصوصًا من بين المصامدة في تامسنا  وكانوا متفرقين

وسدددن ل دددم   ادعدددى النبدددوة ويقدددال أنددده  وكدددان زعددديم م  طريددده أبدددو صدددبيح  (6)وأسدددفي (5)مدددن سدددال
وسدن ل دم الدياندة التدي كدانوا علي دا   وولدى مكانده ابنده صدالح الدذي ادعدى النبدوة  الشرا   ام مات

وكدددانوا يسدددمونه صدددالح   كدددانوا يقرؤونددده فدددي صدددلوات م  وأدعدددى انددده ندددزل عليددده قدددرنن  مدددن بعدددده
ادم تدولى ابنده   أمرهموقد أمر ابنه إلياس ب ظ ار دين م إن قوي   سنة 47وقد حكم م   المؤمنين

اددم تددولى بعددده محمددد بددن     يددونس فدد ظ ر ديددن م ودعددا إلددى كفددرهم وقتددل مددن لددم يدددخل فددي أمددره
وتولى بعده ابنه   ام تولى ابنه أبو األنصار عبد ال  وكانت له م  البربر وقا   مش ورة  طريه

                                  
قمونية  وقيل السوس بالملرب كورة مدينت ا طنجة  وهناك السوس ( السوس بلد بالملرب كانت الروم تسمي ا 1)

األقصى كورة أخرك مدينت ا طرقلة  ومن السوس األدنى إلى السوس األقصى مسيرة ش رين. ياقوت: 
 .219ص  3معجم البلدان  ج

 .5ص  2ج ( تادلة بفتح الدال والالم من جبال البربر بالملرب قرب تلمسان وفاس. ياقوت: معجم البلدان 2)
؛ 92( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 3)

 .12-14ص 2الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج
هد= 966)تالمنعم الحميري  أبي عبد ال محمد بن عبد ال بن عبد  ( إقليم تامسنا في بالد الملرب.4)

بيروت  لروا المعطار في خبر األقطار  تحقي : إحسان عباس  مؤسسة ناصر للاقافة  م(: ا1461
 .122م  ص 1293هدد= 1433  2ط

( سال بلفظ الفعل الماضي من سال يسلو مدينة ب قصى الملرب ليس بعدها معمور.  ياقوت: معجم البلدان  5)
 .231ص  3ج

 1المحيط ب قصى الملرب. ياقوت: معجم البلدان  ج ( أسفي بفتحتين وكسر الفاء بلدة على شاطىء البحر6)
 . 193ص 



(137) 

اللمتونيدون مدن  إلدى أن خدرج  وخضعت لده قبا دل الملدرب  أبو منصور عيسى الذي ادعى النبوة
فزحه إلي م أبو بكر بدن عمدر أميدر   مواطن م بالصحراء إلى بالد الملرب وأحبوا ج اد برغواطة

هدددد= 453وكانددت لدده مع دددم معددارك استشدد د في دددا عبددد ال ابددن ياسدددين سددنة )   لمتونددة مدد  قومددده
 (1) طين.فكانت ن ايت م على يد المراب  واستمر أبو بكر وقومه من بعده على ج ادهم  م(1359

فخدرج إلدى   م(1363هدد=  452)ام رج  أبو بكر إلى مدينة أغمات وأقام ب دا إلدى سدنة 
سددددنة  (2) لواتددددةوافتددددتح   ومدددددن مكناسددددة  وسددددا ر بددددالد زناتددددة  بددددالد الملددددرب وافتددددتح جبددددال فددددازاز

 (3) م(.1363هد= 452)

قدرر وكادر الخلد  في دا ممدن أتدى إليده ف  م( اتجه إلى أغمدات1242هد= 643)وفي سنة 
  وأاناء ذلك بلله الصدراع بدين جدالدة ولمتوندة  مراكش (4) فحصاالنتقال إلى عاصمة جديدة في 

ادددم خدددرج مدددن أغمدددات   فعدددزم علدددى الخدددروج إلدددى بدددالد الصدددحراء ليصدددلح أمرهدددا ويقددديم الج ددداد ب دددا
فعاد إلى الصدحراء   ف صلح أحوال ا  ووصل إلى تادلة حتى أتى سجلماسة فدخل ا وأقام ب ا أياماً 

وكدان رجدوع أبدي بكدر بدن عمدر إلدى الصدحراء سدنة  (5) مستخلفًا على الملرب يوسه بن تاشفين.
ولمددا وصددل إلي ددا أصددلح شدد ن ا ورتددب أحوال ددا وجمدد  جيشددا كايفددا وغددزا بدده   م(1361هددد= 453)

  (6) بالد السودان.

                                  
؛ 94-92( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 1)

؛ الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  213-237ص 6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج
 .172-173ص 1ج

 .24ص  5فتح وتاء ماناة ناحية باألندلس  ولواتة قبيلة من البربر. ياقوت: معجم البلدان  جلواتة بال( 2)
بن  ؛94( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص3)

 2؛ الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج194ص 6خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج
 .23ص

( الفحص بفتح أوله وسكون اانيه ونخره صاد م ملة  كل موض  يسكن س ال كان أو جبال بشرط أن يزرع. 4)
 .236ص 4ياقوت: معجم البلدان  ج

 .21-23ص 2؛ الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج23( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
 .21ص 2قصى  ج( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األ6)



(139) 

ولمددا   وأبقددى نصددفه اآلخددر ليوسدده بددن تاشددفين  وكددان أخددذ نصدده جيشدده إلددى الصددحراء
فاختددار يوسدده   وجددد عدددد جيشدده أربعددين ألفددا مددن المددرابطين (1) ملويددةبددن تاشددفين  وصددل يوسدده

  ومدددرك التلكدداني  وعمددران بددن سددليمان المسددوفي  أربعددة مددن قددواده وهددم محمددد بددن تمدديم الجدددالي
وقددددم م لقتدددال مدددن   ناله مدددن قبيلتددده 5وأمدددر كدددل مدددن م علدددى   وسدددير بدددن أبدددي بكدددر اللمتدددوني

  (2) .وسار حتى دخل أغمات  فلزاها قبيلة بعد قبيلة  و قبا ل الملربوسار ورا  م يلز   بالملرب

 بلد  أكادرفتح يوسه كايرًا من البالد بفضل جيشه الذي   م(1152هد= 554)وفي سنة 
وزحه في   وافتتح قلعة فازاز (3) فاسفخرج ب م من مراكش قاصدا مدينة   أله فارس 133من 

هد= 455)ام فتح ا صلحًا سنة   الحصون المحيطة ب اففتح جمي    عساكر المرابطين إلى فاس
  م(1362هددددد= 462)وفددددى سددددنة   م(1367هددددد= 463)اددددم افتددددتح بددددالد غمددددارة سددددنة   م(1363

وأقدام ب دا  (4) إلدى بدالد تلمسدان. مدن م نجدا مدن القتدل فدر عندوة  ومدنحاصر فاس مدة ام افتتح ا 
 (5) م(.1373هد= 463)إلى سنة 

أمدددا سدددبتة فقدددد اسدددتعان يوسددده بدددن  (6) وأمدددراء قومددده وذويددده.ادددم قسدددم الملدددرب علدددى بنيددده 
الذي أعطاه سفينة حربيدة كبيدرة كدان   م( بالمعتمد بن عباد1393هد= 476)تاشفين بفتح ا سنة 

       (7) قد صنع ا.

ومكدد    وأخددذه بادد ر قومدده  وكددان أبددو بكددر قددد عدداد مددن الصددحراء بعددد إصددالحه األمددور
 تمسك يوسه بن تاشفين بالملك قرر إعطا ه الحكم في  ولما رأك  خارج المدينة ب غمات

 

                                  
ياقوت: ( ملوية اسم عقبة قرب ن اوند سميت بذلك ألن المسلمين وجدوا طريق ا يدور بصخرة فسموها بذلك. 1)

 .125ص 5البلدان  ج معجم
؛ 92-99( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 2)

 .23ص 2لرب األقصى  جالناصري: االستقصا ألخبار دول الم
 .27ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج3)
 .195-194ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج4)
 .21( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 5)
 .196-195ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج6)
م  2335هد= 1425  1مج ول: مفاخر البربر  تحقي : عبد القادر بوباية  دار أبي رقرا   الرباط  ط (7)

 .153ص



(132) 

 (1) إلى أن قتل على يد بدو الصحراء في المعارك بين م.  وعاد إلى الصحراء  لملربا

وكدان أخيده األميددر   فقدد خدرج األميدر أبدو بكدر بدن عمدر علدى رأس جديش مدن المدرابطين
دمت الجيدوش المرابطيدة فدي فتقد  وكاندت وج ت مدا مملكدة غاندة  أبو يحيدى علدى رأس جديش نخدر

وكدان األميدر أبدو بكدر يخيدر   تستولى علدى مددن ا الواحددة تلدو األخدرك  أراضي امبراطورية غانة
ما الحرب  أهل البلد المفتوحة   ولمدا ضدا  الحصدار علدى العاصدمة غاندة  إما اعتنا  اإلسالم وان

واعتند    ن سدكان اوقدد قتدل عددد كبيدر مد  م(1376هد = 462)سقطت في أيدي المرابطين سنة 
  (2) بقية السكان اإلسالم.

وتدرك   م( د1376هدد = 462)ويشير صاحب الحلل الموشية أن أهدل غاندة أسدلموا سدنة 
  (3) األمير أبو بكر أخاه عندهم بعد فتح غانة.

اددم أرسددل يوسدده بددن تاشددفين قا ددده مزدلددى بددن تيلكددان بددن محمددد بددن وركددوت فددي عسدداكر 
ادم   ام رجعوا من غدزوت م  فقتلوا أميرها  م(1372هد= 472)ن سنة لمتونة لمحاربة ملوك تلمسا

ادم افتدتح مديندة   وسدا ر بدالد الريده (4) مليلدةم( 1393هدد= 473)افتتح يوسده بدن تاشدفين سدنة 
ورجدد  إلددى   اددم افتددتح مدينددة تددنس ووهددران وجبددل وانشددريس إلددى الجزا ددر  ونددزل بعسدداكره  تلمسددان

 (5) م(.1392هد= 547)الملرب عا دًا من مراكش سنة 

  وج دودهم فدي نشدر اإلسدالم  وفي موجة انددفاع المدرابطين فدي ع دد يوسده بدن تاشدفين
ويمددون   وأخدذوا يتوسدعون  اعتن  حكام الماندنجو اإلسالم  في منتصه القرن السادس ال جري

   (6) وتكونت من هذه األراضي فيما بعد إمبراطورية مالي.  والجنوب الشرقي  نفوذهم إلى الجنوب

 

                                  
 .29-25( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
 .112( دندش: دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا  ص2)
 .17( مج ول: الحلل الموشية  ص3)
 ا نقطتان والم أخرك مدينة بالملرب قريبة من سبتة على ساحل البحر. ( مليلة بالفتح ام الكسر وياء تحت4)

 .127ص 5ياقوت  معجم البلدان  ج
 2؛ الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج196ص 6بن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج( ا5)

 . 33-22ص
 .127-126( دندش: دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا  ص6)



(113) 

 المبحث الثاني
 الجهاد لتحقيق وحدة األندلس

حكدددم األنددددلس قبدددل وصدددول المدددرابطين إليددده مجموعدددة مدددن الحكدددام سدددموا ملدددوك الطوا ددده 
 (1) فمن م.

 أوالا: بنو جهور

هدددد= 422اجتمددد  أهدددل قرطبدددة علدددى تقليدددد أمدددرهم للشددديخ أبدددي الحدددزم ابدددن ج دددور سدددنة ) 
فددال يخاطددب بكتدداب إال أن يكددون باسددم   لجماعددةم(   وكددان ال يقطدد  أمددرًا بدددون حكومددة ا1333
  وولدى بعدده أبدو الوليدد محمدد بدن ج دور  (2) م(1343هد= 435وتوفى أبو الحزم سنة )   وزرا ه

م(  حصل الصراع بين ولدي أبي 1363هد= 456وفي سنة )   (3)فسار على ما كان عليه والده
فجعل إلى عبد الرحمن   سمة الر اسة بين مافلج  أبو الوليد إلى ق  الوليد عبد الرحمن وعبد الملك

النظر في أمر الجباية  واإلشراه على أهل الخدمة ومشاهدت م في مكان مجتمع م  والتوقي  في 
وجعل إلدى عبدد الملدك النظدر   الصكوك السلطانية   وجمي  أبواب النفقات  كل ذلك تحت حكمه

ادم طلدب  (4) فرضديا منده ب دذا التقسديم.في الجند  واإلشراه على أعطيات م  وجمي  ما يخصد م؛ 
  وكددان عبددد الملددك قددد اعتدددك علددى الندداس واسددتحل أمددوال م  مددن الندداس البيعددة البندده عبددد الملددك
الدذي سدارع   ونتيجة لسوء أفعاله فقد حاربه ابدن ذي الندون (5) فكار الدعاء عليه من أهل قرطبة.

ونجدح ابدن   م(1362هدد= 462)نة ادم أقددم علدى غدزو قرطبدة سد (6) إلى احدتالل حصدن المددور.
  وخلعددا ابددن ج ددور  دخددال المدينددة  وعندددما انسددحب مددن قرطبددة  عبدداد فددي صددد ابددن ذي النددون

وتددم إخددراج عبددد الملددك وأخيدده عبددد الددرحمن   م(1369هددد= 461)وأقيمددت الدددعوة البددن عبدداد سددنة 

                                  
 .432-439ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج1)
؛ الضبي: بلية الملتمس في تاريخ رجال 634-633ص 2( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج2)

 .197-196ص 3؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج57ص1أهل األندلس  ج
 .149ص 2ألعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج( ابن الخطيب: أعمال ا3)
 .639-635ص 2( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج4)
؛ ابن 142-149ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج5)

 .323-232ص 3عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج
 233ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج6)



(111) 

دة حكدم بندي ج دور وكاندت مد  إشدبيليةفي ن در   ونفى أبو الوليد إلى جزيرة سلطيش  إشبيليةإلى 
 (1) سنة 43

 

 ثانياا: بنو األفطس ببطليوس

وكانت تلك المملكة تشمل رقعة كبيدرة   من الشمال مملكة بطليوس إشبيليةتجاور مملكة 
وكانددددت عاصددددمت ا بطليددددوس   غربددددًا حتددددى المحدددديط األطلسددددي  تمتددددد مددددن غددددرب مملكددددة طليطلددددة

 (2) تتوسط ا.

مة المعدددروه بدددابن األفطدددس مدددن قبا دددل وكدددان أبدددو محمدددد عبدددد ال بدددن محمدددد بدددن مسدددل
سديطر علدى بطليدوس   ولما تفر  أهل األندلس  ونزل بقرطبة  أصله من فحص البلوط  مكناسة
  م(1345هددد= 437)إلدى أن مددات سدنة   وحصددل علدى ملددك غدرب األندددلس  ولشدبونة  وشدنترين

عت األعدددداء شدددج (4) وكاندددت بينددده وبدددين جددداره ابدددن عبددداد حدددروب. (3) وولدددى بعدددده ابنددده المظفدددر.
فقددد وصددل إلددى علددم ابددن األفطددس أن العدددو يريددد احددتالل مدينددة   السدديطرة علددى بددالد المسددلمين

وفدي ع دده اسدتولى العددو علدى   فحاول الدفاع عن ا إال أنه فشل وقبل ال دنة مد  الدروم  شنترين
ده م(  فتولى بعد1367هد= 463)وتوفى المظفر سنة  (5) (.م1363هد= 456مدينة قلمرية سنة )
انتدددب يحيددى علددى القاضددي أبددو   ولمددا رأي قددوة الددروم وضددعه المسددلمين  ابندده يحيددى بطليددوس

                                  
؛ ابن 151-149ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج1)

 .613ص 2بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج
أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم  ؛ ابن الخطيب:91ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج2)

 .193ص 2من ملوك اإلسالم  ج
؛ ابن 193-192ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج3)

 .235-234ص 3عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج
؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل 525-524ص 19( الذهبي: سير أعالم النبالء  ج4)

 1؛ المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج194ص2االحتالم من ملوك اإلسالم  ج
 .442ص

؛ بن الخطيب: أعمال األعالم في 239ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج5)
 .194ص 2ج من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم 



(112) 

واسدتمرت أيامده إلدى  (1) الوليد الباجي  لدعوة ملوك الطوا ه إلى الوحدة ولم الشمل وقتال العددو.
فاتصددل ب لفونسددو   فضددي  األميددر سددير بددن أبددي بكددر علددى بطليددوس  أن تللددب عليدده المددرابطين

واتصدددلوا بدددالمرابطين   فضددداقت بددده الرعيدددة  وأعطدددى مديندددة شدددنترين للعددددو  فدددي المديندددةوأطمعددده 
 (3) م(.1324هدد= 497)وتم فدتح بطليدوس علدى يدد سدير بدن أبدي بكدر سدنة  (2) لدخول بطليوس.

وقتددل بعددد أن بعددد عددن بطليددوس هددو   إشددبيليةوأرسددل مدد  ابنددين لدده إلدى   وقدبا عليدده وعلددى بنيدده
  وكدددان لدده ولدددد يسدددمى المنصددور دخدددل فددي طاعدددة ألفونسدددو (4) م(.5132هددد= 499)وابنيدده سدددنة 

 وفيه قال ابن عبدون قصيدته المش ورة: (5) وانت ى أمر بني األفطس.

 (6)فما البكاء على األشباح والصور   الدهر يفج  بعد العين باألار 

 

 ثالثاا: بنو صمادح

رحمن بدن صدمادح ينسب بني صمادح إلى محمدد بدن عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن عبدد الد
 من الالدر الشدرقي باألنددلس.  وأعمال ا (7) وشقةوكان جدهم صاحب مدينة   بن سعد بن أشرس

ولما أخرج من ا في الفتنة سار إلدى أبدي الحسدن عبدد العزيدز بدن عبدد الدرحمن ابدن أبدي عدامر  (8)
ة إلى أن مات سن  م( استبد معن بن صمادح ببلنسية1341ه= 433)وفي سنة  صاحب بلنسية

                                  
؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من 29-27ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج1)

 .194ص 2ملوك اإلسالم  ج
 .196-195ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج2)
 .132ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج3)
 .196ص  2ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج( 4)
 .196ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج5)
 .442ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج6)
البلدان   ياقوت: معجمألندلس ينسب إلي ا طا فة من أهل العلم. ( وشقة بفتح أوله وسكون اانيه والقاه بليد با7)

 .377ص 5ج
؛ ابن األبار: 192ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج8)

 .133ص 2الحلة السيراء  ج



(113) 

وغيرهدا   وسم ى نفسه بمعدز الدولدة (1) م(  وخلفه ابنه أبا يحيى محمد بن معن.1351هد= 443)
 (3) سنة. 41وكانت مدة حكمه  (2) ال. والواا  بفضلمن األلقاب مال المعتصم بال 

أمدددر األميدددر   وعدددزم علدددى خلددد  رؤسدددا  ا  ولمدددا ملدددك يوسددده بدددن تاشدددفين أرا األنددددلس
وأوصددى ابندده   فلددم يبدد  فددي يددد المعتصددم سددوك قصددبة المريددة  المريددة يحيددى بددن واسددنو بمحاصددرة

فكاتددب   ولددم يسددتط  معددز الدولددة الابددات أمددام المددرابطين  معددز الدولددة أن يتمسددك بقصددبة المريددة
  وطلدب منده السددماح بددخول بددالده  (4) لبجايددةالمنصدور بدن الناصددر صداحب قلعدة حمدداد التابعدة 

 (6)إلى أن مات ب ا وانت ت أيام بني صمادح.   (5) تنسفسمح له الوصول إلى مدينة 

 

 رابعاا: بنو ذي النون بطليطلة

ولكدن فدي موقع دا االسدتراتيجي   لم تكن أهمية مملكة بني ذي النون في مساحت ا الكبيرة
وكانددت طليطلددة تعددره منددذ قيددام الدولددة اإلسددالمية بددالالر األوسددط نتيجددة   علدى مشدداره األندددلس
وجناح ددا الشددمالي   واعتبارهددا حدداجز للدولددة اإلسددالمية  سددبانية النصددرانيةمالصددقت ا للممالددك األ

واسدتولى  إسدماعيل بدن ذي الندون علدى ملدك طليطلدة سدنة   (7)ضد اعتداءات النصدارك  األوسط
  كدان لده حدروب مد  ابدن هدود  ولما ملك يحيى بدن ذي الندون طليطلدة   (8) م(1335هد= 427)

                                  
بوي  قبل االحتالم من ؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم في من 133ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج1)

 .123ص 2ملوك اإلسالم  ج
 .133ص2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج2)
 .169ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
 ياقوت: معجم( بجاية بالكسر وتخفيه الجيم وأله وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والملرب. 4)

 .332ص 1البلدان  ج
 2البلدان  ج ياقوت: معجم( تنس بفتحتين والتخفيه والسين م ملة  وهي نخر إفريقية مما يلي الملرب. 5)

 .42-49ص
؛ ابن 122-121ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج6)

 .169ص 3عذاري: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج
 .25-24ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج7)
؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  27ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج8)

 .277ص 3ج



(114) 

بينده وبدين ابدن هدود  (1)وكانت مديندة وادي الحجدارة  ابن هوداضطر في ا لمحالفة النصارك ضد 
وبعض م اآلخدر يميدل إلدى ابدن ذي   وكان بعا أهل ا يميل إلى ابن هود  فطالب ابن هود في ا

فقاتل دا حتدى اسدتجاب لده بعدا أهل دا   فبع  ابدن هدود علي دا جيشدًا أمدر عليده ابنده أحمدد  النون
فوجدده إليده ابددن هدود جيشددًا بقيددادة   اله بيندده وبدين ابددن هدودإلدى أن وقدد  الخد (2)وأدخلدوه المدينددة. 

غيددر أندده هددزم وحوصددر فددي   وخددرج إليدده المدد مون لقتالدده  فقاتددل مدينددة وادي الحجددارة  ابندده أحمددد
واستطاع النصارك السيطرة على بعا بدالد   فاستعان على ابن هود بالنصارك  (3)مدينة طلبيرة

ولم يسدتط  ابدن هدود فعدل شديء   ا أراضي ابن هودوحصل ابن ذي النون على بع  المسلمين
وحداله ابدن عبداد لددرء خطدر   واستطاع السيطرة على بعا الحصون  سوك االحتماء بحصونه

اددم   واسددترج  بعددا حصددونه  وفددي السددنة التددي بعدددها اسددتعان ابددن هددود بالنصددارك    ابددن هددود
واستمرت   م(1142هد= 537 ) سنة (4)استطاع ابن ذي النون بمساعدة النصارك فتح قلعة قل رة

فتحدرك ابدن ذي الندون   وانت ت بموت ابدن هدود  م(1143هد= 539الفتنة بين ما من إلى سنة ) 
ولمدددا اشدددتد الصدددراع بدددين بندددي بدددرزال   حيددد  جدددرت معدددارك كبيدددرة بين مدددا  لمحاربدددة ابدددن األفطدددس

دخل علدى أن للتد  خاطب ر يس م يحيدى بدن ذي الندون  م  المعتضد بن عباد (5)أصحاب قرمونة
وفعداًل خدرج إلدى حصدن المددور   مقابدل أن ي خدذ جدزءًا مدن أمدالك ابدن ذي الندون  يعطيه قرموندة

فطلددب مندده ابددن عبدداد أن يتحدددا   وأتددى ابددن ذي النددون قرطبددة برجالدده  مددن أمددالك ابددن ذي النددون
التدي  وجده جيشدًا إلدى قرطبدة  ولكدن ابدن عبداد  فواف  وأخلى له مدينة قرموندة  على مدينة قرطبة

ادم صدارت إلدى ابدن ذي الندون الدذي مدات ب دا سدنة )   خلعت حاكم ا ابن ج ور ودخل ا المعتمد
إلددى أن أعلددن ابددن عزيددز كبيددر  (6) وولددى بعددده حفيددده يحيددى بددن ذي النددون.  م(1374هددد= 467

                                  
 .343ص 5البلدان  ج ياقوت: معجم( وادي الحجارة بلد باألندلس. 1)
 .277-276ص 3الملرب  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس و 2)
( طلبيرة بفتح أوله واانيه وكسر الباء الموحدة ام ياء ماناة من تحت ساكنة وراء م ملة  مدينة باألندلس. 3)

 .39-37ص 4البلدان  ج ياقوت: معجم
ياقوت: ( قل رة بفتح أوله واانيه وضم ال اء وتشديد الراء وفتح ا مدينة من أعمال تطيلة في شرقي األندلس. 4)

 .323ص 4البلدان  ج معجم
ياقوت: ( قرمونية بالفتح ام السكون وضم الميم وسكون الواو ونون مكسورة وياء خفيفة وهاء كورة باألندلس. 5)

 .333ص 4البلدان  ج معجم
؛ ابن عذارك: 179ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج6)

؛ المقري: نفح الطيب من غصن األندلس 293-279ص 3خبار األندلس والملرب  جالبيان الملرب في أ
 .443ص 1الرطيب  ج



(115) 

إلدى أن دخل دا المظفدر   وأصبحت طليطلة بال حاكم  وأراد قتله ف رب (1) له بلنسية خل  الطاعة 
راسدل  (2) ولمدا عداد عمدر بدن المظفدر الدذي خلده أبداه إلدى بلدده.  م1372هدد= 472األفطدس بن 

تحددداله هددددو    ادددم(3) النصددداركالدددذي أعدددداده إلدددى طليطلدددة ولكدددن بشددددروط   ألفونسدددو ملدددك قشدددتالة
وكان ابدن عا شدة قا دد   م(1322هد= 495)ب ا إلى سنة  فدخل ا واستقروألفونسو لدخول بلنسية 

  ف قبدل إلي دا بجيوشده  فددعاه أهدل بلنسدية إلدى دخدول مددينت م  (4) مرسديةك يوسه بن تاشفين مل
فانت دت   إلى أن قبا عليه وتدم قتلده  داخل المدينة بقيوهرب ابن ذي النون من القصر ولكنه 

 (5) دولت م بذلك.

 

 خامساا: بنو هود بسرقسطة

الددذي اسددتولى   كانددت بدايددة الدولددة ال وديددة علددى يددد سددليمان بددن محمددد بددن هددود الجددذامي
اسدتدعوا سدليمان   ولما اار أهل سرقسطة علدى حاكم دا  م(1332هد= 431)سنة  (6) الردةعلى 

ومدن أشد ر أمدرا  م  (7) م(.1346هد= 439)بن هود الذي دخل سرقسطة إلى أن مات في ا سنة 
كدان   وخلده خمسدة أوالد  م(1346هدد= 439ذاع صيته إلدى أن تدوفى سدنة )   سليمان بن هود

  ومحمد قلعة أيوب  ويوسه مدينة الردة  فولى أحمد مدينة سرقسطة  علي م أقطار مملكته قسم
وتلقددب بالمقتدددر   وانتصددر أحمددد علددي م إلددى أن أخددذ مددا ب يدددي م  (8)والمنددذر تطيلددة  ولددب وشددقة

إلددى أن خلددد  النددداس   غيدددر أن أخدداه يوسددده وكدددان الددوالي علدددى الردة حمددى مدينتددده منددده  (9)بددال

                                  
 .172ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج1)
 ؛ المقري: نفح193ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج2)

 .441ص 1الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج
 .191ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج3)
( مرسية بضم أوله والسكون وكسر السين الم ملة وياء مفتوحة خفيفة وهاء وهو من الذي قبله مدينة 4)

 .137ص 5ج البلدان  ياقوت: معجمباألندلس من أعمال تدمير. 
 .192ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج5)
 .7ص 5البلدان  ج ياقوت: معجم( الردة بالراء مكسورة والدال الم ملة مدينة مش ورة باألندلس. 6)
يب: أعمال ؛ ابن الخط222-221ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج7)

 .173ص 2األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج
 .33ص 2البلدان  ج ياقوت: معجم( تطيلة بالضم ام الكسر وياء ساكنة والم  مدينة باألندلس. 8)
 .171ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج9)



(116) 

غيددر أن أحمددد اسددتعان بددالروم علددى   اموا بدددعوة يوسدده فلددم يبدد  ألحمددد إال سرقسددطةوقدد  طاعتدده
ورجددد  يوسددده إلدددى مديندددة   فاسدددتعاد كافدددة المنددداط  التدددي اسدددتولى علي دددا يوسددده  أخيددده يوسددده

 (2) واتس  نفوذ أحمد بضم طرطوشة. (1)الردة.

م يوسه بن ولم يتحرك أميره  (3) ببشترم أغار النورمانديون على 1363هد= 456وفي 
نددادك بالج دداد فددي بددالد   فلمددا رأك المقتدددر أحمددد بددن هددود ذلددك عددن م سددليمان بددن هددود للدددفاع 

اددم سدديطر  (4) م(.1364هددد= 457)وكددان اسددتعادة المدينددة سددنة   فقدداتلوا مدينددة ببشددتر  المسددلمين
هددددد= 475)اددددم مددددات سددددنة   م وأضدددداف ا إلددددى بددددالده1375هددددد= 469المقتدددددر علددددى مدينددددة دانيددددة 

وولدى  (6) م(.1395هد = 479)ولم تطل مدته ومات سنة  (5) المؤتمنوولى بعده ابنه   (م1392
 (7) هددد.533بعدده ابنده أبدو جعفدر أحمدد الملقدب بالمسددتعين بدال  واستشد د علدى مقربدة مدن تطيلدة 

ادددم سدددار العددددو لالسدددتيالء علدددى   م( قدددام العددددو بمحاصدددرة وشدددقة1325هدددد= 492وفدددي سدددنة ) 
ولكن بلل م أن يوسه بن تاشفين وجه جيشًا بقيادة على بن الحاج   تعينسرقسطة عاصمة المس
والمسدددتعين لدددم ينازعدده يوسددده بدددن تاشدددفين فدددي   فان زمدددت جمددوع األعدددداء  للدددفاع عدددن سرقسدددطة

  م(1137ه= 531واسدتمر المسدتعين بدن هدود إلدى سدنة )   ليبقى حا اًل بينه وبين العدو  ملكه
ام رحل بعد أن صالح م علدى   حي  دخل تطيلة  حرك للج ادوت  حي  جدد البيعة لنفسه وولده

حتى هزم ابدن هدود وقتدل فدي المعركدة   فلما رج  إلى بالده تقابل معه النصارك  مال يعطونه له
وولى بعده ابنه عبدد الملدك بدن أحمدد  وشدرط عليده أهدل سرقسدطة  (8) م(.1137ه= 531سنة ) 

رقسدطة محمدد بدن الحداج اللمتدوني والدي بلنسدية  واسدتدعى أهدل س  فنقا ذلك الروم أال يحاله 

                                  
 .223-222ص 3الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج ( ابن عذارك: البيان1)
 .171ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج2)
( ببشتر بالضم ام الفتح وسكون الشين المعجمة وفتح التاء فوق ا نقطتان وراء  حصن منفرد باالمتناع 3)

 .333ص 1البلدان  ج ياقوت: معجمباألندلس. 
؛ ابن بسام: الذخيرة في 229-225ص 3( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج4)

 .  123-191ص 5محاسن أهل الجزيرة  ج
 .172-171ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج5)
 .441ص 1قري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج؛ الم249ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج6)
 .249ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج7)
؛ المقري: 174-172ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج8)

 .441ص 1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج



(117) 

م(  فمكنددوه مدددن البلددد؛ ادددم تللددب الدددروم علددى سرقسدددطة سدددنة 1132هدددد= 533)فلبددى طلدددب م سددنة 
م(  ولدى بعدده ابنده أحمدد بدن عبدد 1122هد= 524)ولما توفي بروطة سنة   م(1119هد= 512)

ف قدام بروطدة إلدى أن تخلدى عن دا  الملك سيه الدولة المتنصر بال ويلقب أيضًا بالمسدتعين بدال 
م(  1132هدددد= 534)وعوضددده عن دددا بنصددده مديندددة طليطلدددة  وذلدددك سدددنة  ألفونسدددو لقا دددد الدددروم 

 (1) وسار معه ف نزله ب ا.

 

 بنو عباد سادساا:

الدذي  (2) الحقيقدي مؤسس دولدة بندي عبداد   يمكن أن يعتبر محمد بن إسماعيل بن عباد
هدد= 433)وأكادر مدن اللدزو إلدى أن مدات سدنة   ظدم ملكدهوع (3) م(.1341هدد= 433)توفى سنة 

وتولى بعده ولده أبدو عمدر عبداد بدن محمدد الملقدب بالمعتضدد. الدذي تدولى الحكدم بعدد   م(1341
  (4) العيددونوجبددل   لبلددة  شددلب  واسددتولى علددى غددرب األندددلس  م(1341هددد= 433)والددده سددنة 

ط ابن ج ور لعقد ال دندة بين مدا التدي تمدت توس  ولما اشتد العداء بينه وبين المظفر بن األفطس
واستولى على شذونة سدنة   واستطاع االستيالء على الجزيرة الخضراء  م(1351هد= 443)سنة 

  م(1366هدد= 452)وقرموندة سدنة   م(1364هدد= 457)وعلدى رنددة سدنة   م(1365هد= 459)
 (5) قرطبددة لموتدده.م( ولددم يسددتولي علددى 1354هددد= 446)واسددتولى علددى الجزيددرة الخضددراء سددنة 

وضدددم ا إلدددى   وقدددد سددديطر علدددى قرطبدددة (6) .وتدددولى بعدددده ابنددده محمدددد بدددن عبددداد الملقدددب بالمعتمدددد
إلى أن وقد  الخداله بينده وبدين ملدك قشدتالة النصدراني فدي الضدريبة التدي يؤدي دا إليده  (7) إشبيلية

ن الجزيدرة وتندازل لده عد  مما اضطره إلى طلب المسداعدة مدن يوسده بدن تاشدفين  ملوك األندلس

                                  
؛ ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم 253-249ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج1)

 .175ص 2من ملوك اإلسالم  ج
 .32ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج2)
 .39ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج3)
 .191ص 4البلدان  ج ياقوت: معجم( العيون مدينة باألندلس من أعمال لبلة يقال ل ا جبل العيون. 4)
؛ ابن 156-155ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج5)

 .215-214ص 3عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج
 .157ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج6)
 .252ص 3رب في أخبار األندلس والملرب  ج( ابن عذارك: البيان المل7)



(119) 

ولمدا عددزم يوسده بددن تاشدفين علددى   وخداا موقعتدده المشد ورة مدد  يوسده بددن تاشدفين  الخضدراء
  إشددبيليةحددارب المعتمدد ابدن عبدداد فدي   عدزم علددى الدتخلص مدن ملددوك الطوا ده بخلع دم  الج داد

اددم نفددى   وقتددل ابندده مالددك  حيدد  أسددر المعتمددد  وولددده الراضددي برندددة  وولددده المدد مون فددي قرطبددة
 (1) م(.1325هد= 499تمد إلى أغمات حي  مات ب ا سنة ) المع

حتددددى أطمعددددوا   وكددددان ملددددوك الطوا دددده قددددد ضددددعفوا  فقبلددددوا بدددددف  األمددددوال لملددددوك الددددروم
وقددد ورد إلددى يوسدده كتدداب المعتمددد بددن عبدداد يعلمدده   النصددارك بدداحتالل المدددن نتيجددة لضددعف م

ألفونسدو ملدك الدروم حدارب    وكدانالعدونويطلدب منده   العددو علي دا األنددلس  وتللدببحدال بدالد 
فدي يدد العددو   (4) وسدرتة (3) قوريدةوسقطت مدينة   وحاصر مدينة سرقسطة  (2) وشذونة  إشبيلية

مدن يدد صداحب ا القدادر بدن ذي الندون سدنة  (5) طليطلةإلى عدة حصون  وقالع  حتى ملك مدينة 
ومدد  ذلددك كددان ملددوك  (6) م( فكددان ذلددك مددن أقددوك األسددباب المحركددة للمسددلمين.1395هددد= 479)

وقرطبدة يدؤدي الجزيدة  إشدبيليةفقد كان المعتمد بن عباد أميدر   الطوا ه يدفعون الجزية أللفونسو
فلما انشلل المعتمد بلزو ابن صمادح صاحب المرية حتى ت خر الوقت الذي كدان يددف  فيده   له

بعددا الحصددون  وطلددب  غضددب ألفونسددو رغددم أن المعتمددد دفدد  لدده الضددريبة بعددد ذلددك  الضددريبة
ف رسددل ألفونسددو   وطلددب أن تلددد امرأتدده فددي جددام  قرطبددة إذ كانددت حددامالً   زيددادة علددى الضددريبة

ف خذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب   ف غلظ البن عباد القول  سفارة على رأس ا ي ودي
 (7) وأمر به فصلب بقرطبة.  ب ا رأس الي ودي

                                  
 .164-159ص 2( ابن الخطيب: أعمال األعالم في من بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  ج1)
 .322ص 3البلدان  ج ياقوت معجم( شذونة بفتح أوله وبعد الواو الساكنة نون  مدينة باألندلس. 2)
البلدان   ياقوت: معجمخفيفة مدينة من نواحي ماردة باألندلس. ( قورية بالضم ام السكون والراء مكسورة وياء 3)

 .412ص 4ج
( سرتة بضم أوله وكسر اانيه وتاء وهاء اسم أعجمي  وهي مدينة باألندلس  وأما المحداون ف ن م يقولون 4)

 .237ص 3البلدان  ج ياقوت: معجمسرتة بضم أوله وسكون اانيه وتخفيه التاء. 
  دار 5البلدان  عدد األجزاء ياقوت: معجموفتح الالمين  مدينة كبيرة باألندلس.  ( طليطلة بضم الطا ين5)

 .  43-32ص 4الفكر  بيروت  ج
؛ المقري: نفح الطيب من غصن األندلس 253-249ص 3( ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ج6)

 .33-32ص 2  الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج352ص 4الرطيب  ج
 .359-357ص 4( المقري: نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج7)



(112) 

  ويحاصددره فددي قصددره   شددبيلية قسددم ليلزوندده بولمددا بلدد  ألفونسددو مددا صددنعه ابددن عبدداد ف
  وأمدره أن يسدير إلدى باجدة مدن غدرب األنددلس  ف خرج جيشين جعل على أحدهما قا دًا مدن قدواده
لالجتمداع مد   (1)ادم الدذهاب إلدى طرياندة  إشدبيليةويلير على تلك الج ات ام يمر على لبلة إلدى 

  تلفدددين حتدددى وصدددلوا قصدددر ابدددن عبدددادوقدددد سدددلك الجيشدددان طدددريقين مخ  جيشددده الدددذي قددداده بنفسددده
فدرد عليده ابدن عبداد   وعندما أقام هناك طلب من ابدن عبداد مروحدة مدن قصدره ليبعدد الدذباب عنده

فلددم يخطددر أللفونسددو اسددتعانة ابددن عبدداد بيوسدده بددن   أنددى سددي تي لدده بمروحددة مددن جلددود لمطيددة
وأمدددا ملدددوك طوا ددده   ولمدددا علدددم النددداس باسدددتنجاد المعتمدددد بيوسددده فدددتح أمدددام م األمدددل  تاشدددفين

وعندددما علددم  (2) األندددلس فقددد حددذروا ابددن عبدداد مددن ذلددك فلددم يجددب م وقددرر االسددتعانة بددالمرابطين.
واستعانة بعا ملوك م بالروم على   وضعه المسلمين  مشايخ قرطبة بما جرك ورأوا قوة الفرنج

أميدر المسدلمين الدذي سدار إلدى   اجتمعوا وساروا إلى القاضي عبد ال بن محمد بن أدهم  بعا
فلمددا  (3) وأعلمدده مددا فيدده المسددلمون مددن الخددوه مددن ألفونسددو.  يوسدده بددن تاشددفين ف بللدده الرسددالة

فكتدب   أرسل له يوسه بن تاشفين كتابًا يطلب منده الجزيدرة الخضدراء  وصل خطابه إلى يوسه
اشفين في ف خذ يوسه بن ت (4) إلى ابنه الراضي بتسليم الجزيرة الخضراء إلى يوسه بن تاشفين.

وجمد  الكايدر مدن القدواد   م(1396هدد= 472)وذلدك فدي سدنة   الت هل للعبور إلى جزيرة األنددلس
فندزل   وكدان عبدوره مدن مديندة سدبتة  فبللوا سدبعة ناله فدارس  وأعيان الجند ووجوه قبا ل البربر

يوسده كتدب إلدى وكدان  (5) . شبيليةفالتقاه المعتمد ف قام ب  إشبيليةورحل نحو   بالجزيرة الخضراء
فلحد  بده أبدو محمدد بدن بلقدين بدن بداديس بدن حبدوس أميدر   أمراء األندلس يستحا م على الج داد

  واعتذر بدن صدمادح صداحب المريدة بسدبب العددو المالحد  لده  وأخوه تميم أمير مالقة  غرناطة
اءت وجد (6) وأمدهم المتوكدل بدن األفطدس بكدل مدا احتداجوه مدن عتداد ومدؤن.  والمتطوعين للج اد

فبعدد    اددم أصددبح يددوم الخمدديس  فتج ددز المسددلمون  األخبددار أن العدددو مقبددل علددي م يددوم األربعدداء
ألفونسو إلى ابن عباد يقول غددًا يدوم الجمعدة وهدو عيددكم واألحدد عيددنا فلديكن لقاؤندا بين مدا وهدو 

                                  
 . 34ص 4البلدان  ج ياقوت: معجم( طريانة حاضرة من حواضر إشبيلية. 1)
 .352-359ص 4( المقري: نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج2)
 .446-445ص 9ج التاريخ ( ابن األاير: الكامل في 3)
 .53-49لموشية  ص( مج ول: الحلل ا4)
؛ مج ول: الحلل الموشية  132-131ص 1( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج5)

 .52-51ص
 .53-52( مج ول: الحلل الموشية  ص6)



(123) 

ر فعره المعتمد أن ا خدعة وأبل  يوسه بذلك وطلب من الناس أن يكونوا علدى حدذ  يوم السبت
وفعدداًل جدداءت الطال دد  تخبددر ابددن عبدداد بدد ن ألفونسددو   ألن عدددوهم يريددد الفتددك ب ددم يددوم الجمعددة

وأمدر بعدا قدواده أن   فوعدده بداالقتراب منده  فبعد  ابدن عبداد إلدى يوسده يخبدره  يتحرك للحدرب
وقاتل ابن عباد في ذلدك اليدوم قتدااًل   يدخل معسكر النصارك وهم منشللون م  ابن عباد فيحرقه

ام أقبل يوسه   ام كان أول من أقبل على ابن عباد من قواد ابن تاشفين داود بن عا شة  داً شدي
ادم   فلما أبصره ألفونسو وجه معظم جنوده إليه فبادر يوسه لقتدال م واضدطرهم للرجدوع  بعد ذلك

وأراد  (1) ف دزم ألفونسدو وفدر مدن المعركدة بجدرح أصدابه.  تراج  ابدن عبداد إلدى يوسده وقاتدل معده
  ولكدن بللده وفداة ولدده أبدي بكدر الدذي تركده مريضدًا فدي سدبتة  وسه بدن تاشدفين تعقدب ألفونسدوي

ناله مقاتدل 3وترك تحت إمدرة المعتمدد فرقدة عسدكرية عددت ا  (2) فرج  إلى العدوة ودخل مراكش.
 (3) قا دهم سير بن أبي بكر اللمتوني.

لفق داء وأهدل الشدورك مدن أفتداه ا  لما رأي يوسه بن تاشفين من تخاذل ملدوك الطوا دهو
فتحددرك يوسدده بددن تاشددفين  (4) وكددذلك أرسددلت لدده فتدداوك أهددل الشددر .  الملددرب واألندددلس بخلع ددم

فدد مر سدددير بدددن أبددي بكدددر بمحاربدددة   سدددبتة لج ددداد ملددوك الطوا ددده م( إلددى1321هدددد= 494)سددنة 
وأرسدل   غيرهدالشدبونة وشدنترين و   ام أمره بالتقدم لبالد المتوكل بن األفطدس  إشبيليةالمعتمد في 

وقدددم أبددو بكددر بددن   عبددد ال بددن الحدداج فددي جدديش اددان لمنازلددة المدد مون ابددن المعتمددد فددي قرطبددة
وقدددم   وأمددره بمحاصددرة المعتصددم محمددد بددن معددن بددن صددمادح بالمريددة  واسددينو علددى جدديش االدد 

  وبقدي هدو بسدبتة  وأمدره بقتدال يزيدد الراضدي ابدن المعتمدد برنددة  جؤدز الحشمي على جيش راب 
 (5) منتظرًا أخبارهم.

خاصدة بعدد لجدوء المعتمدد إلدى طلدب مسداعدة   إشدبيليةسار القا د سير بن أبي بكر إلى 
وأرسدل قا دده   وجدد فدي قتدال المعتمدد  إشدبيليةوسار سير بدن أبدي بكدر إلدى  (6) ألفونسو السادس.

ن المعتمد بدن ام ارتحل إلى قرطبة وب ا الم مون ب  بطي إلى جيان فحاصرها حتى دخل ا صلحاً 

                                  
 .367-365ص 4( المقري: نفخ الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج1)
 .29الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص ( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك 2)
 .52( حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص3)
 .197ص 6( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج4)
 .73-72( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
 .66( حسين: التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص6)
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وحصددن   (2)وايدددة  (1)اددم فددتح بياسددة  م(1321هددد= 494ففددتح حصددون ا ومعاقل ددا سددنة )   عبدداد
ولما علم ابن عباد   قرمونة في السنة نفس اودخل سير   وسقورة  (3)والصخيرة  والمادون  البالط

ف رسل لده ألفونسدو   بذلك طلب مساعدة ألفونسو ووعده ب عطا ه بعا األراضي مقابل مساعدته
والتقدى الجمعدان   فلما علم سير بذلك أرسل قا ده إبراهيم بن إسدح  اللمتدوني لقتدال م  جيشًا كبيراً 

وشدد سير حصاره على  (5) حي  استطاع المرابطون هزيمة الروم.  (4)بالقرب من حصن المدور
ولدددم يدددزل  (6) بطين.وصدددمدت المديندددة فدددي وجددده المدددرا  ودافددد  المعتمدددد عن دددا أشدددد دفددداع  إشدددبيلية

وقدبا  (7) حتى دخدل المرابطدون البلدد.  م(1321هد= 494الحصار والقتال مستمرين إلى سنة )
وكانا بحصنين من حصون األندلس   وأجبر على مخاطبة ولديه المعتد بال والراضي بال  عليه
معتمد بال فقد قبا ف ما ال  فنزال عن الحصنين بعد ع ود وموااي   واآلخر مارتلة (8) رندةوهما 
  (10) ب دداوبقددي المعتمددد محبوسددًا فددي أغمددات إلددى أن مددات   (9) قتددلوأمددا الراضددي بددال فقددد   عليدده

وأرسدل يوسده قا دده يحيدى بدن واسديو لقتدال  (11) وأرسل سير القا د محمدد بدن عا شدة إلدى المريدة.
ورحددل أوالده   م(1321هدد= 494)حيد  اسدتطاع هزيمتده وتدوفي سدنة  (12) ابدن صدمادح بالمريدة.

وأرسدددل عدددزوزا الحشدددمي النتدددزاع ملدددك بندددي  (13) وملدددك الملامدددون المريدددة ومدددا مع دددا.  إلدددى بجايدددة

                                  
 .   519ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم( بياسة ياء مشددة مدينة كبيرة باألندلس معدودة في كورة جيان. 1)
 .   64ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم( أبدة بالضم ام الفتح والتشديد  اسم مدينة باألندلس تعره ب بدة العرب. 2)
 3البلدان  ج ياقوت: معجمردة. ( الصخيرة تصلير الصخرة من الحجارة حصن باألندلس من أعمال ما3)

 .    325ص
 ياقوت: معجم( المدور حصن حصين مش ور باألندلس بالقرب من قرطبة ل م فيه عدة وقا   مش ورة. 4)

 .    77ص 5البلدان  ج
-133( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 5)

131. 
 .67ريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  ص( حسين: التا6)
 .462-469ص 9ج التاريخ ( ابن األاير: الكامل في 7)
 .   73ص 3البلدان  ج ياقوت: معجم( رندة بضم أوله وسكون اانيه  معقل حصين باألندلس. 8)
 .234-233( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار الملرب  ص9)
 .113ص 9ج التاريخ ألاير: الكامل في ( ابن ا10)
 .131( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 11)
 .251ص 3اإلسالم  ج( ابن الخطيب: أعمال األعالم فيمن بوي  قبل االحتالم من ملوك 12)
 .197ص 6: تاريخ ابن خلدون  ج؛ ابن خلدون112ص 9ج التاريخ ( ابن األاير: الكامل في 13)
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وقددبا   م(1324هدددد= 497)إلددى أن دخل ددا سددنة   وتددولى سددير حصددار بطليمددوس  (1) األفطددس
وأرسددددل يوسدددده داود بددددن عا شددددة سددددنة  (2) وأعدددددم هددددو وابندددداه الفضددددل والعبدددداس.  علددددى المتوكددددل

وأرسل القا دد محمدد بدن عا شدة   فدخل ا قا ده وأرسل إليه بالفتح  م( إلى مرسية1321هد= 494)
اددم دخددل   وكددان أميرهددا قددد فددر عن ددا  وملددك شدداطبة  م( فملك ددا1322هددد= 495)إلددى دانيددة سددنة 

 (3) المرابطون شقورة.

 

  

                                  
 .251ص 3اإلسالم  جأعمال األعالم فيمن بوي  قبل االحتالم من ملوك  الخطيب:( ابن 1)
 .132 ص 2( ابن األبار: الحلة السيراء  ج2)
 .131( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 3)
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 المبحث الثالث
 الجهاد ضد الممالك النصرانية

 

 جهاد مملكة البرتغال أوالا: 

حيدد  سددار األميددر   م(1113هددد= 534)لمرابطددون حملددة إلددى بددالد البرتلددال سددنة ج ددز ا
اددم سددار إلددى أشددبونة التددي دخلت ددا القددوات   نحددو يددابرة فافتتح ددا  إشددبيليةسددير بددن أبددي بكددر والددى 

فاستطاع فتح ا بعد   ام سار إلى مدينة شنترين (2) .(1) شنترةالمرابطية وسيطرت على ضاحيت ا 
ولدم تسدتط  القدوات   عاصدمة اإلمدارة (4) قلمريدةام تحرك سير إلدى   (3)يت ا. قتال عنيه م  حام

م( 1113هدد= 534)وكدان افتتداح المدرابطين لتلدك القواعدد سدنة   البرتلالية صدد القدوات المرابطيدة
ادم تحركدت القدوات  (6) ام افتتح سير في نفس العام مدينة بطليوس وبرتقال ويدافورة ولشدبونة.  (5)

 إشدبيليةوحاولدت قدوات   للزو قلمريدة  م(1117هد= 511قيادة على بن يوسه سنة )اإلسالمية ب
وصعوبة   وذلك بسبب موقع ا النا ي  ولكنه لم يحتفظ ب ا (7) .إشبيليةمساندته ففتح ا وعاد إلى 

اددم هددزم األميددر تاشددفين النصددارك فددي فحددص  (8) االحتفدداظ ب ددا فددي منطقددة تحدديط ب ددا النصددارك.
وكتدب بدالفتح إلدى   وفتح االاين حصدنًا مدن حصدون الملدرب  م(1126د= ه523)الضباب سنة 

فسار إلي ا تاشفين بن على أمير   م(  أغار الروم على يابرة1131هد= 526)وفي سنة  (9) أبيه.
                                  

 ياقوت: معجمالسكون وتاء ماناة من فوق ا وراء م ملة مدينة من أعمال لشبونة باألندلس.  ( شنترة بالفتح ام1)
 .  367ص 3البلدان  ج

 .73ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج2)
 .232-229ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 3)
البلدان   ياقوت: معجميه الياء مدينة باألندلس. ( قلمرية بضم أوله واانيه وسكون الميم وكسر الراء وتخف4)

 .  321ص 4ج
 .73ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج5)
 .73ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 5)
 .135( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 6)
 4؛ ابن عذارك  المراكشي: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج96الموشية  ص ( مج ول: الحلل7)

 .64ص
 .91ص الملرب عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار  .73ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج8)
 .137س  ص ( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فا9)
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ولكددن الددروم اسددتولوا علددى  (1) فددالتقوا مدد  النصددارك واسددتطاعوا هددزيمت م.  وأميددر قرطبددة  غرناطددة
دة وأشددبونة وسددا ر المعاقددل المجدداورة ل ددا مددن بددالد اإلسددالم باألندددلس مدينددة شددنترين وماجددة ومددار 

 (2) هد.543

 

 جهاد مملكة برشلونةثانياا: 

قددام األميددر مزدلددى   م(1131هددد= 425)تواصددل الج دداد ضددد مملكددة برشددلونة ففددي سددنة 
 وقتل وأسر  ودمر الكاير من القالع والحصون  وتوغل في أراضي ا  بحملة على مملكة برشلونة

وفدي  (3) وأمدر بتحويدل الندواقيس والصدلبان إلدى اريدات ركبدت فدي جدام  بلنسدية.  الكاير من أهل ا
  استشد د القا دد محمدد بدن الحداج أميدر بلنسدية فدي غدزوة لده مد  الدروم  م(1114هدد= 539)سدنة 

وولدى مكانده أبدا بكدر   واتصل خبر المعركة ب مير المسلمين ف سه لموت أبي عبد ال بن الحاج
الددذي خدرج بجدديش مرسدية وبلنسددية اددم زحده ب ددم إلدى برشددلونة فحاصددرها   إبددراهيم بدن تددافلوتبدن 

فكاندت بيددن م حدرب عظيمددة   إلددى أن أتتده جيدوش الددروم مدن برشدلونة وبددالد أربوندة  عشدرين يومداً 
. وأمددددر علددددى بددددن يوسددده محمددددد بددددن ميمددددون سددددنة (4) مدددات في ددددا الكايددددر مددددن الدددروم والمسددددلمين.

  (5) قطرونيدددةفدددافتتح مدينددة   د األسدددطول القيددام بحملدددة إلددى بدددالد الددرومقا دد  م(1117هددد= 511)
ورجعدوا   ولكدن لدم يتمكندوا مدن ذلدك  وحاول المسلمون فتح دا  وامتن  جزء من النصارك بقصبت ا

 (6) للمرية.

                                  
 .         229-227( الكتامي: نظم الجمان لترتيب ما سله من أخبار الزمان  ص1)
 .336ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج2)
( السامرا ي  خليل: عالقات المرابطين بالممالك األسبانية باألندلس وبالدول اإلسالمية  دا رة الش ون الاقافية 3)

 .236-235م  ص1295د= ه1435والنشر  العرا   
؛ ابن أبي زرع: األنيس المطرب 65-64ص 2( الناصري: االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  ج4)

؛ ابن عذارك: البيان 135-134روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 
 .53ص 4الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج

 ياقوت: معجمالراء والواو ساكنة ونون مكسورة وياء مفتوحة بلد بالروم. ( قطرونية بالضم ام السكون و 5)
 .  373ص 4البلدان  ج

 .66ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج6)
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وذلددك بسددبب ضددعه وسدددا ل ا   (1) طركونددةواصددلت برشددلونة محاوالت ددا لالسددتيالء علددى 
وألن جيددوش المددرابطين لددم   ن بددن هددود صدداحب سرقسددطة عددن نجدددت اوتخلددى المسددتعي  الدفاعيددة

  (2) إلي ا.تكن قد وصلت 

 

 جهاد المرابطين لمملكة أرغون ثالثاا: 

بددددأت مملكدددة أرغدددون العددددوان علدددى المدددرابطين حيددد  تحدددرك الملدددك ألفونسدددو األول سدددنة 
محمددد بددن  فج ددز  حتددى سددار بددالقرب مددن سرقسددطة التددي دخل ددا المرابطددون  م(1132هددد= 533)

ونتيجدة   (3) هدو وعددد مدن المسدلمين.  إال أنه هزم واستش د ابنه أبدا يحيدى  الحاج جيشًا لمالقاته
هددد= 534)لددذلك قددام محمددد بددن عا شددة والددي مرسددية بنجدددة محمددد بددن الحدداج أميددر سرقسددطة سددنة 

 الده.وقد انت ت العملية ب نقاذ سرقسطة مدن يدد ألفونسدو األول ملدك أرغدون وعودتده لدب  م(1113

فزحده نحدو سرقسدطة حتدى أصدبح قريبدًا   م(1113هدد= 534)ام كرر ألفونسو محاولته سدنة  (4)
فلمدا رأك ألفونسدو ذلدك عداد   يسانده محمد بن عا شة والدي مرسدية  فخرج ابن الحاج لقتاله  من ا

  م(1116هدد= 513وعندما ولى أبي بكر بن أبي يحيدى إبدراهيم سرقسدطة سدنة )   (5) إلى بالده.
هدد= 511ولمدا ولدي عبدد ال بدن مزدلدي بلنسدية وسرقسدطة سدنة )  (7).(6)حدرك إلدى حصدن روطدةت

وتركدت   ادم مدات بعدد ذلدك بعدام  استمر في قتال ألفونسدو حتدى أخرجده مدن سرقسدطة  م(1117
ولمددا علددم علددى بددن   ف تاهددا ألفونسددو فددي جيددوش ال تحصددى وأقددام بددالردة  سرقسددطة بدددون والددى

بالمسدددير إلدددى أخيددده تمددديم الدددذي كدددان واليدددًا علدددى شدددر  األنددددلس لينقدددذوا يوسددده بدددذلك أم الجيدددوش 

                                  
( طركونة بفتح أوله واانيه وتشديده وضم الكاه وبعد الواو الساكنة نون  بلدة باألندلس وهي مدينة قديمة 1)

 .   32ص 4البلدان  ج ياقوت: معجمطىء البحر. على شا
 .73ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج2)
 .162-169ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 2)
 .54ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)
 .242باألندلس وبالدول اإلسالمية  ص( السامرا ي: عالقات المرابطين بالممالك األسبانية 4)
 .55ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج5)
البلدان   ياقوت: معجم( روطة بضم أوله وسكون اانيه وطاء م ملة  حصن من أعمال سرقسطة باألندلس. 6)

 .  26ص 3ج
 .62-61ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج7)
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أجبددر ألفونسددو   ودار بددين الطددرفين قتددال عنيدده  واتحددد جدديش قرطبددة مدد  تمدديم  سرقسددطة والردة
وفشدل علدي   ولكن ألفونسو عاد الحتالل ا   ورج  تميم إلى بلنسية  بعده على الخروج من الردة

م( اسدتولى ألفونسدو المحدارب علدى مديندة 1112ه= 513)ي سنة وف  (1) بن يوسه في إنقاذها.
التدي   وملدك قلعدة أيدوب  وفي نفس السنة استولى علدى أكادر منداط  شدر  األنددلس (2) طركونة.

فلمدا بلد  علدي بدن يوسده اسدتيالء ألفونسدو األول علدى تلدك  (3) لديس فدي بدالد الشدر  أمند  من دا.
لتج يددز الجدديش والمسددير لقتددال ملددك  إشددبيليةوالددى  كتددب إلددى أخيدده إبددراهيم بددن يوسدده  المندداط 
وعددد   مرسدية  غرناطدة  فجاءت القوات مدن قرطبدة  وكتب لقادة األندلس لمساعدة أخيه  أرغون

ألن   م( إلددى قتندددة1123هددد= 514)فسددار إبددراهيم ب ددذه القددوات سددنة    (4) كبيددر مددن المتطوعددة.
  واقتتلوا أشد القتال وهدزم م ألفونسدو هزيمدة منكدرةفالتقى ألفونسو والمسلمون   ألفونسو اتجه إلي ا

هددد= 512وفددي سددنة )   (5) وانصددره العسددكر اإلسددالمي إلددى بلنسددية.  وكاددر القتددل فددي المسددلمين
ذلدك أن النصدارك بلرناطدة وغيرهدا   خرج ابن رذمير إلدى بدالد المسدلمين فدي األنددلس  م(1125
  وخددرج مددن سرقسددطة  ارهم مددن أرغونددةناله فددارس اختدد 4فخددرج فددي   لدددخول غرناطددة  خدداطبوه

حتدى وصدله عددد كبيدر مدن   وأقام يقاتل ب دا مددة  وب ا جماعة من المرابطين  متج ًا إلى بلنسية
وشدددن   ادددم تحدددرك إلدددى دانيدددة  ولكنددده لدددم يدددربح  وتوجددده إلدددى جزيدددرة شدددقر حارب دددا أيامددداً   النصدددارك

فلدددم   (7)إلدددى مديندددة بسدددطة ادددم تحدددرك  (6)ادددم صدددعد إلدددى برشدددانة  ومرسدددية  اللدددارات علدددى شددداطبة
إال أنه لم يلب  أن عاد إلى بدالده بعدد مقاومدة المسدلمين   (8)فتوجه إلى وادي نش  ينتصر علي ا

                                  
-135( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص 1)

136. 
  مكتبة 2( أشباخ  يوسه: تاريخ األندلس في ع د المرابطين والموحدين  ترجمة محمد عنان  عدد األجزاء2)

 .152  ص1م  ج1226= 1417  2الخانجي  القاهرة  ط
 .136زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص ( ابن أبي 3)
 2؛ عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج133ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 4)

 .73ص
 ؛ ابن األاير: الكامل في التاريخ 461-463ص 4( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج5)

 .236ص 2ج
 .   394ص 1البلدان  ج الحموي: معجم( برشانة بالفتح وبعد األله نون من قرك إشبيلية باألندلس. 6)
 .    422ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم( بسطة بالفتح مدينة باألندلس من أعمال جيان. 7)
البيرة  وتعره بوادي أش. ( أش بالفتح والشين مخففة وربما مدت همزته  مدينة األشات باألندلس من كورة 8)

 .    129ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم
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لحد  القاضدي أبدو الوليدد بدن رشدد   ولمدا ظ در للمسدلمين غددر النصدارك  أشد ر 3بعد سنة و  له
ومددا   النصددارك للددرومواسددتدعاء   فبددين لده األمددر باألندددلس  بداألمير علددى بددن يوسدده فددي مددراكش

 (1) وأفتدى بوضدد  السدور حددول مددراكش.  ف خدذ بقولدده  فدد فتى بدد خراج م  فدي ذلددك مدن نقددا للع دد
  خرجددت قددوات لمتونددة  م(1129هددد= 523)واسددتمرت الحددروب بددين المسددلمين والددروم ففددي سددنة 
 والتقددددى االددددروم  فددددي منطقددددة تعددددره بالقليعددددة  والتقددددت بقددددوات ألفونسددددو بمقربددددة مددددن جزيددددرة شددددقر

 (3) إفراغدةوقدد تشدج  ألفونسدو األول للدزو المسدلمين فلدزا مديندة  (2) ف دزم المسدلمون.  والمسلمون
وكددان األميددر تاشددفين بددن علددي بددن يوسدده بمدينددة قرطبددة أميددرًا علددى   م(1133هددد= 529سددنة )

فاجتمعوا وحملوا اللذاء وساروا حتدى   الردة ومرسية وبلنسيةفج ز جيوش قرطبة   األندلس ألبيه
فلما تقابلوا م    وكان ألفونسو قد احتقر جمي  الواصلين من المسلمين  شرفوا على مدينة إفراغةأ

وتوجدده ألفونسددو إلددى سرقسددطة فلمددا رأك مددا قتددل مددن   وقتددل الكايددر مددن الددروم  المسددلمين هزمددوهم
 (4) أصحابه مات بعد عشرين يوما من ال زيمة.

إال أن دم لدم يفكدروا فدي   لجديش األرجدونيوتمدزيق م ل  وم  انتصدار المدرابطين فدي أفراغدة
  تمامددًا كمددا حصددل بعددد النصددر فددي معركددة الزالقددة  ومحاولددة اسددتردادها  الزحدده علددى سرقسددطة

ولكدددن يبددددو أن المدددرابطين أخط دددوا عسدددكريًا فدددي   حيددد  لدددم يطدددارد يوسددده بدددن تاشدددفين القشدددتاليين
مدن الصدلح بدين يحيدى بدن علدي  ادم حصدلت فتدرة  (5) وسيكون لذلك نتا ج بعيدة المددك.  الحالتين

م( إلدى سدنة 1133هدد= 529)بن غانية عامل بلنسية ومرسية وبين ملك أرغون الجديد مدن سدنة 
إال أن تلدددددك ال دندددددة انت دددددت بم اجمدددددة يحيدددددى مديندددددة مكناسدددددة وبعدددددا  (6) م(.1135هدددددد= 533)

 (7) .م(1132هد= 527)والتي كانت ضمن أمالك مملكة أرغون منذ سنة   الحصون التابعة ل ا

  
                                  

-62ص 4؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج27( مج ول: الحلل الموشية  ص1)
72. 

 .  154-153( الكتامي: نظم الجمان لترتيب ما سله من أخبار الزمان  ص2)
 .    227ص 1البلدان  ج ياقوت: معجمينة باألندلس من أعمال ماردة. ( إفراغة بكسر ال مزة واللين معجمة مد3)
 4؛ بن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج297ص 2( ابن األاير: الكامل في التاريخ  ج4)

 .21ص
 .126ص 2( عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج5)
 .22-21ص 4الملرب  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس و 6)
 . 25ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج7)
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الفصل اخلامس: التطوير اإلداري واالقتصادي والعمراني عند 

 حكام املرابطني

 

 ور اإلداريددددددددددددددددددالمبح  األول: التط

 المبح  الااني: التطور االقتصادي

 ور العمرانيدددددددددددالمبح  الاال : التط
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 المبحث األول
 التطور اإلداري

 والية العهدأوالا: 

بر والية الع د من أهم وأخطر المناصب التي وجدت في الدولة اإلسالمية  ويبدو أن ُتعت
ظ ور ذلك المنصب ارتبط باألعباء التي ألقيت على الحكام  وعدم القدرة بمفردهم على إدارة 

نتيجة التوس  الذي ش دته الخالفة اإلسالمية في ع د الخلفاء الراشدين  ومن ام   ش ون دول م
اس واألعرا  داخل هذه الدولة. وولي الع د في اإلسالم هو الشخص الذي يع د إليه تنوع األجن

 بتولي الحكم بعد وفاة الحاكم للدولة.

بدأ نظام والية الع د في دولة المرابطين عندما أوشك عبد ال بن ياسين على الموت 
أن يكونوا إخوة في و   وأوصاهم بعدم الفرقة  فقد جم  شيوخ المرابطين  في حروبه م  برغواطة

وي خذ   وطلب من م أن يقدموا علي م من يختاروه ليقود جيوش م  وأال يتنافسوا على الر اسة  ال
فقدمه عبد ال بن ياسين باتفا    فاتف  رأي م على اختيار أبي بكر بن عمر اللمتوني  زكات م

وعندما  (1) لك بقليل.وتوفى عبد ال بن ياسين بعد ذ  واجتماع م على ذلك  شيوخ صن اجة
  وأعيان الدولة  أحضر شيوخ لمتونة  تنازل األمير أبي بكر عن الر اسة ليوسه بن تاشفين

وأش دهم على نفسه بالتخلي ليوسه عن   والخاصة والعامة  والكتاب والش ود  وأمراء المصامدة
 (2) األمر.

  لما وسعت مملكتهف  وكان يوسه بن تاشفين بعدما فتح معظم الملرب يدعى باألمير
   (3) اختار له اسم أمير المسلمين وناصر الدين وأمر ب ن يخطب له بذلك على المنابر.

ففي سنة   رأك في ابنه األصلر عليًا أح  بوالية الع د  ف راد أن يختار ولي ع ده
وكتب والية ع ده الكاتب أبو محمد   ولى ع ده لألمير أبي الحسن على  م(1132هد = 426)

ولما لتلك   وذلك لصفات رنها يوسه في علي لم يرها في أحد نخر من أبنا ه  عبد اللفوربن 

                                  
 .94( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص1)
 .26( مج ول: الحلل الموشية  ص2)
 .22( مج ول: م. ن  ص 3)
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  أكار حرصًا على المعالي  ومن ا أنه كريم األخال   الم مة من تبعات خطيرة على المسلمين
   (1) .فرضوا لما رضيه الرأي بعد استشارة أهل وذلك 

  جم  الفق اء والقضاة  سير والية ع دهوكذلك لما عزم علي  بن يوسه على تولية ابنه 
براهيم  وبني عمه وكملت البيعة   وش د الش ود بذلك  فسلم األمر البنه ِسيار  وأخويه تميمًا وان

  واألحكام  أمور الجيش سير فيونظر   والتزم الناس بقبول ا  وأرسل ب ا إلى باقي األقطار  له
فاجتم   (2) ي تكلم الناس في موته ب حادي  شنيعة.وعندما توف  ورد المظالم  والعزل  والواليات

ووق  اتفاق م على أن يكون ولى الع د بعد أمير المسلمين على بن يوسه ولده  المرابطون 
من حرب  األندلس ولما ظ ر منه في  عقله ورجاحة  وش امته تاشفين لزعامته وشجاعته 

م على تاشفين  فلم توسعه السياسة فلما جم  الناس وعرا علي م األمر  ف جمعوا كل  العدو 
ولكن أمير المسلمين علي بن يوسه بن تاشفين قد رأك تعرا تاشفين لل زيمة  (3) مخالفت م.

وتولية ع ده إلى إسحا  ولده األصلر  وتوفى سنة   وعزم على خلعه  على يد أعدا ه
أبو  (4) ه ابنه.وولى بعد وفاته ولم يش ر موته إال بعد االاة أش ر من   م(1142هد= 537)

وكانت ن اية المرابطين   م(1143هد = 539)سنة وذلك   إسح  إبراهيم بن تاشفين والية الع د
 (5) .في ع ده

 

 نائب األمير ثانياا:

  وغرناطة  إشبيلية هيكانت األندلس تقسم في ع د المرابطين إلى خمس واليات 
  سادسة قبل سقوط ا في يد ألفونسوالوالية ال هيوكانت سرقسطة   ومرسية  وبلنسية  وقرطبة

                                  
 .93-79( مج ول: الحلل الموشية  ص 1)
؛ ابن الخطيب: اإلحاطة في 72-79ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)

 .446ص 1أخبار غرناطة  ج
؛ 123؛ مج ول: الحلل الموشية  ص29ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج3)

امي: نظم الجمان لترتيب ما سله من ؛ الكت447ص 1ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج
 .         267أخبار الزمان  ص

؛ 123؛ مج ول: الحلل الموشية  ص22ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج4)
 .447ص 1ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج

 .123( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
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وقد اتخذ المرابطون قرطبة مركزًا لحكومت م في   وكان النا ب يستقر غالبًا في غرناطة أو قرطبة
فلما توفى نقلت   تاشفين األمر بوالية الع د إلى األمير على وفي ا أصدر يوسه بن  أول األمر

المسلمين على بن يوسه ولده  فقد عين أمير  م(1131ه = 526)حتى سنة   إلى غرناطة
 (1) .وطلب منه أن يتخذ من ا مقرًا للحكومة المرابطية  تاشفين واليًا على قرطبة

أما في الملرب فيذكر ابن خلدون أن يوسه بن تاشفين قسم الملرب على بنيه وأمراء 
وداود   ولبى عمر بن سليمان فاس  (3) وفزانفولى سير بن أبي بكر مكناسة  (2) .قومه وذويه

    وولده تميم أغمات ومراكش وبالد السوس وسا ر بالد   بن عا شة سجلماسة ودرعة
  .(4) المصامدة

فكانوا   فكانت سلطات م شبه مطلقة  كان نواب أمير المسلمين يمالونه في سلطاته
وكان لنا ب أمير المسلمين القيادة العليا على   يعزلون الوالة أو يختارون م حسب مصلحة الدولة

يقول فمن رسالة لعلى بن يوسه إلى ابنه أبو بكر وكان نا بًا له في األندلس   وش المرابطينجي
في ا: " وقد رأينا أن نقدمك على جمي  الجيوش بتلك الجزيرة عمومًا يشمل من كان هناك  له

وأن يطاب    وخاطبنا عمالك بالسم  منك والطاعة لك  ومن وصل من هذه العدوة إلي ا  من ا
  (5) ."ويواف  عملك   د من م رأيككل واح

  

 والة األقاليمثالثاا: 

حي  أنه كان يراقب   كان أمير المسلمين على بن يوسه من حسن التصره واليقظة
فكان   أو يسيء معاملة الرعية  حتى ال يستبد أمير بواليته  سير األمور في الواليات المختلفة

ومن ا تلك الرسالة التي كتب ا   له طري  معاملة الرعاياأرسل له رسالة ليرسم   إذا ولى أحد الوالة

                                  
؛ عنان: دولة اإلسالم في األندلس  97ص 4لرب في أخبار األندلس والملرب  ج( ابن عذارك: البيان الم1)

 .415ص 3ج
 .195ص 6( تاريخ ابن خلدون  ج2)
 4( فزان بفتح أوله وتشديد اانيه ونخره نون والية واسعة بين الفيوم وطرابلس اللرب. ياقوت: معجم البلدان  ج3)

 . 263ص
 .21قرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا ال4)
  1  7( مكي  محمود: واا   تاريخية جديدة عن المرابطين  صحيفة مع د الدراسات اإلسالمية  مدريد  مج 5)

 .173-162م  ص1252هد= 1379  2
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إلى أبي محمد بن فاطمة   م(1116هد = 513أمير المسلمين على بن يوسه من مراكش سنة )
وأن يستجيب لدعوة   وأن يطب  الحكم على القوي والضعيه  يحضه في ا على إقامة العدل

وأن يولي   وأن يعدل مع ا  تواض  م  الرعيةوأن ي  وأن ال يسد في وجه المظلوم بابه  المظلوم
ومن يابت من عماله أنه   وأن يبعد عن ا من يظلم ا أو يؤذي ا  علي ا من يرف  ب ا ويعدل في ا

أو أخذ لنفسه مااًل   أو بدل حكماً   أو أنقص من أمورها شي اً   قام بفرا أمور زا دة على الرعية
وأن يجعله عبرة   يلزمه رد ما أخذ تعديًا إلى أهلهو   وأن يعاقبه   فليعزله عن عمله  ظلماً 

 (1) .لآلخرين

وقد حرص على وحدة الرعية ويظ ر ذلك من رسالة وج  ا أمير المسلمين إلى أهل 
يؤكد في ا أنه بلله   بخط أبو القاسم بن الجد  م(1119هد = 512)من مراكش سنة   إشبيلية

ويطلب   وبلوغ حد ال جر والقطيعة بين م  سداختاله أعيان م وما بين م من بلا وكراهية وح
وأن يجدوا في كه أذك   أن يسعوا في اإلصالح بين المتخاصمين  من فق ا  م وعقال  م

 (2) وأن يبذلوا الج د في توحيد اآلراء والقضاء على االختاله.  المفسدين
ى بكر فقد عزل وانور بن أب  وكذلك عاقب على بن يوسه والته الذين أخط وا بعزل م

وشكوه إلى علي بن يوسه ف نصف م   عندما اختله م  أهل ا  والي ميورقة من رجال لمتونة
 (3) .وولى علي م محمد بن على بن يحيى المعروه بابن غانية  منه

قامة البيوت  وتحصين الحدود  تقوية الحصون  ويذكر من م ام الوالي   وضرب وان
نشاء السواقي  وعمل التراس  ون قامة الس ام  وان سج الدروع  وصقل السيوه  وربط الخيل  وان

في المظالم  وقراءة الرسا ل  ورد الجواب  وكتب  والجلوس للنظرالمساجد على الحدود  
كرام الفق اء والطلبة  (4) .التوقيعات  وان

 

 

                                  
د العقيان في ؛ ابن خاقان: قال 64-63ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج1)

 .113محاسن األعيان  ص
 .113( ابن خاقان: قال د العقيان في محاسن األعيان  ص2)
 .165( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج ص3)
 .453ص 1( ابن الخطيب: اإلحاطة في أخبار غرناطة  ج4)
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 نظام الوزارةرابعاا: 

ن ذكر أعانه.  قال الطرطوشي: " أسعد الملوك من له وزير صد   إن نسي ذكره وان
شره منازل اآلدميين النبوة ام الخالفة ام الوزارة الوزير عون على األمور وشريك في التدبير  وأ

وظ ير على السياسة ومفزع عند النازلة. والوزير م  الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقلبه. 
ا  فباتف  فالوزير هو الواسطة بين القاضي والسلطان (1) ".وفي األماال: نعم الظ ير الوزير

 (2) وصالح الناس.  القاضي والوزير يكون صالح الدولة

 وهكذا اجتم  في دولة على بن يوسه نوعان من الوزراء:

أو من قبا ل لمتونة   وكانوا يختارون عادة من أقرباء األمير  األول: وزراء الحرب
 (3) وصن اجة عصب دولة المرابطين. والااني: وزراء أدباء معظم م من األندلسيين.

  من المعروه أن الوزراء قبل على بن يوسه كانوا كتابًا يشرفون على ديوان اإلنشاءو 
وتعددت اختصاصات   فقد تعقد نظام الوزارة  على بن يوسه ولكن األمر تلير في ع د

فقد كان ل م مجلسًا يتولى ر استه كبير الوزراء أو الوزير   ولكارة عدد الوزراء في الدولة  الوزراء
 (4) األول.

ولقد كان الوزراء موض  احترام أمراء   وكان حلقة اتصال بين الوزراء واألمير
 (5) وأدنوا منازل م.  ول ذا أطلقوا أيدي م في الش ون المالية واإلدارية  ومحل اقت م  المسلمين

 :ومن أش ر وزراء على بن يوسه

 وفيه يقول بعا أعدا ه:  (6) مالك بن وهيب. -1

 

                                  
 .73( سراج الملوك  ص1)
 .  15-14( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  ص2)
 .151م  ص1267هد= 1396  1بادي  أحمد: دراسات في تاريخ الملرب واألندلس  اإلسكندرية  ط( الع3)
 .479  ص1( أشباخ: تاريخ األندلس في ع د المرابطين والموحدين  ج4)
 .  234( ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة  ص5)
أبي بكر بن على الصن اجي:  ؛ البيذ  196-195ص الملرب ( عبد الواحد: المعجب في تلخيص أخبار 6)

م  1271هد= 1323أخبار الم دي بن تومرت وبداية دولة الموحدين  دار المنصور للطباعة  الرباط  
 .131؛ مج ول: الحلل الموشية  ص27ص
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 ط رت بالكمال من كل عيب    علىفين ددددددددددددن تاشدددددددددولة الب

 (1) وهيبالك بن ددددددداياه مددددددددمن خب   غير أن الشيطان دس إلي ا

ينتان بن عمر الذي كان من أش ر الوزراء العسكريين حي  كان قا دًا لفرقة الحشم  -2
  (3) .وقد اتخذ على بن يوسه ينتيان بن عمر وزيرًا له (2) في الجيش المرابطي.

اتخذه أمير المسلمين على بن يوسه وزيرًا في نخر إسحا  بن ينتان بن عمر الذي  -3
  ف عجب به  ولكنه كان ذكيًا عاقاًل فاهماً   من عمره 19وكان لم يبل   (4) مدته.

 (5) فاتب  الناس في أمورهم وكافة ش ون م.  وجعل له النظر في المظالم والشكاوك
 

  

                                  
 .472ص 3( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج1)
 .154( العبادي: دراسات في تاريخ الملرب واألندلس  ص 2)
 .94( مج ول: الحلل الموشية  ص3)
 .94( مج ول: م. ن  ص4)
؛ العبادي: دراسات في تاريخ 132-131ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج5)

 .244ص 3؛ عنان: دولة اإلسالم في األندلس  ج154الملرب واألندلس  ص 
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 المبحث الثاني
 قتصاديالتطور اال

 التجارة أوالا: 

الذي يبدأ   ومن ا الطري  الساحلي  مرت العديد من الطر  التجارية في دولة المرابطين
 (2) .(1) أوليلام يسير إلى جزيرة   ويسير إلى نول  من تارودنت شرقي أغادير على ن ر السوس

 (4) ويمر ب زكى.  رام النيج (3) أوذغستام درعة إلى   أما الطري  األوسط فيمتد من سلجماسة
 (5) نفوسةأما الطري  الاال  ف و طري  الصحراء الذي يمتد من أرا السودان إلى جبل 

 (6) وطرابلس.

ومن العوامل التي أدت إلى ازدهار التجارة الخارجية في ع د المرابطين نمو البحرية 
  والنورمان  احتى أصبحت تنافس جم وريات إيطالي  وظ ورها في الصراع الدولي  المرابطية

واستطاع المرابطون بعد استيال  م على موانن شرقي األندلس وجزر ميورقة ومنورقة أن يبسطوا 
وقام أسطول م بدور في ت مين تجارة الملرب   حمايت م على الحوا اللربي من البحر المتوسط

نت تستطي  وذلك لقوة البحرية التي كا  أو األسوا  العالمية األخرك  الذاهبة إلى األندلس
وأصبح في إمكان  (7) فكانت تؤمن الطر  البحرية وتس ر على راحت ا.  القضاء على القراصنة

ال يخشون ظلمًا ألنه يدف  عن أرباحه ما يفرضه   التجار أن يحملوا بضاعت م من إقليم آلخر
تياد الدين من زكاة. فكان ب مكان هذه السياسة الحكيمة أن تخفه عن التجار وتشجع م على ار 

                                  
 .293ص 1لبلدان  ج( أوليل معدن الملح ببالد الملرب. ياقوت: معجم ا1)
م(: الملرب 1154ه= 549)تالحسني  ال الحمودي( اإلدريسي  أبي عبد ال محمد بن محمد بن عبد 2)

 .52م  ص1562هد= 262وأرا السودان ومصر واألندلس  مطب  بريل  ليدن  
تاء فوق ا ( أوذغست بالفتح ام السكون وفتح الذال المعجمة واللين المعجمة وسكون السين الم ملة وال3)

 . 277ص1نقطتان  من بالد الملرب. ياقوت: معجم البلدان  ج
 .226-225المشتا  في اخترا  اآلفا   ص اإلدريسي: نزهة( 4)
 5( نفوسة بالفتح ام الضم والسكون وسين م ملة  جبال في الملرب بعد إفريقية. ياقوت: معجم البلدان  ج5)

 .  226ص
 .159ن ومصر واألندلس  ص( اإلدريسي: الملرب وأرا السودا6)
 .431( محمود: قيام دولة المرابطين  ص7)



(136) 

مما   أدك إلى رف  المستوك المادي للشعب  كما أن االستقرار في البالد  األسوا  والمخاطرة
ذا كار الشراء راجت التجارة فال تتراكم في األسوا .  جعل م يقبلون على الشراء    (1) وان

وتزايد إقبال أوروبا على تجارة   ويبدو أن التجارة في ع د المرابطين بللت ش نًا عظيماً 
فشاع استخدامه في الملرب   وليس أدل على ذلك من الاقة بالدينار المرابطي  الملرب

وارتفاع قيمة هذه   وليس من شك إن إقبال الناس على نقد الدولة يؤشر لاقت م ب ا  واألندلس
وكاد   فلقد قيل أن الدينار المرابطي وصل القسطنطينية  العملة بسبب كارة المعامالت والتداول

  (2) وبل  نفس المنزلة ما بلله الفلورين عملة فلورنسا فيما بعد.  ح عملة دوليةأن يصب

وخاصة الذين ي تون   وقد كان المرابطين يفرضون الضرا ب على القوافل التجارية المارة ب رض م
    (3) وبذلك تمكنوا من إدارة بعا ش ون م.  بالذهب من السودان

هو الدعامة التي ارتكزت   طين والموحدين من بعدهموكان الرخاء الذي ساد أيام المراب 
وخاصة   ومن الواضح أن هذه المرحلة بالذات  12علي ا حضارة المسلمين باألندلس في القرن 

م( ش دت ازدياد التجارة بين ممتلكات المرابطين وسا ر أوروبا 1396هد= 479)سنة بعد 
اإليطاليين. وأن العملة التي سكت في ولم تنقط  التجارة رغم غارات   الالتينية في اللرب

العملة المعروفة باسم الدينار المنقوش لتدل على قيام تجارة نشطة بين  وهي  قطلونية ومنبلييه
على قدر كبير من   تلك الج ات ومسلمي األندلس وشمال أفريقية. وقد استحوذ تجار جنوة وبيزا

   (4) .12تلك التجارة خالل القرن 

والبي  في ا يتم عن   سوق ا كبيرة  لتجارية في ع د المرابطين أودغشتومن أهم المدن ا
وليس   العسل من بالد السودان  والاياب المصبوغة  وتستورد النحاس المصنوع  طري  الذهب
ويوجد عندهم القمح وكذلك الامر   القمح والامر والزبيب من بالد اإلسالم  عندهم فضة

يدخلون السودان   وأغمات أهل ا تجار أغنياء (5) لخالص.وتصدر العنبر والذهب ا  والزبيب
                                  

 .433( محمود: قيام دولة المرابطين  ص1)
 .433( محمود: قيام دولة المرابطين  ص2)
م(: صورة األرا  دار مكتبة الحياة  بيروت  223هد= 393)تالنصيبي ( ابن حوقل  أبي القاسم بن حوقل 3)

 .22م  ص1222هد= 1412
ويس  أرشيبالد: القوك البحرية والتجارية في حوا البحر األبيا المتوسط  ترجمة أحمد عيسى  محمد ( ل4)

 .397م  ص 1263هد= 1372غربال  مكتبة الن ضة المصرية  القاهرة  
 .  152-159( البكري: الملرب في ذكر بالد أفريقية والملرب  ص5)
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ب عداد من الجمال الحاملة لقناطير األموال من النحاس األحمر والملون واألكسية والصوه 
ولم يكن في   والعما م والم زر والزجاج واألصداه واألحجار والعطر ونالت الحديد المصنوع

وسجلماسة قصدها التجار من كل أنحاء العالم وكانت  (1) دولة الملامين أحد أكار من م أموااًل.
  أو عبر الطري  البري المؤدي إلى   تجارت ا تحمل إلى الشر  عن طري  موانن الملرب

 (2) ا.أفريقي
أن ا كانت ن اية طري  غالبية   وقد ساعد على احتالل ا تلك المكانة التجارية ال امة 

ويصدر من ا   ويزرع أهل ا القطن والكمون والحناء (3)القوافل التجارية إلى ذهب بالد السنلال. 
  (4) إلى باقي بالد الملرب.

وتاردونت كانت من أهم المحطات التجارية الواقعة على الطري  الساحلي ما بين 
وكانت تستقبل القوافل   تارودنت إلى مدينة نول لمطة إلى جزيرة أوليل على المحيط األطلسي

والمرية من المدن  (5) وم بتزويد القوافل التجارية بكل ما تحتاج إليه.وتق  التجارية من الجنوب
  ولم يكن أغنى من أهل ا  كان التجار يقصدون ا من اإلسكندرية والشام ال امة  حي التجارية 

شبيليةو  (6) فندقًا. 273وأيضًا اشتللت بالسياحة وكان عدد فنادق ا   وال أقدر من م على التجارة  ان
وكذلك العصفر  وسجلماسة ويتج ز به التجار إلى إفريقية   قطن فيعم بالد األندلسيزرع ب ا ال

 (7) وقصب السكر.

 

                                  
؛ اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر 232 المشتا  في اخترا  اآلفا   ص اإلدريسي: نزهة( 1)

 .67-66واألندلس  ص
 .433( محمود: قيام دولة المرابطين  ص2)
 . 397-396( لويس: القوك البحرية والتجارية في حوا البحر األبيا المتوسط  ص 3)
 .226-225المشتا  في اخترا  اآلفا   ص اإلدريسي: نزهة( 4)
ستبصار في عجا ب األمصار  تحقي : سعد عبد الحميد  اإلسكندرية  هد(: اال6( مؤله مج ول )ت   5)

 . 212م  ص1259= هد1377
؛ اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر 539( الحميري: الروا المعطار في خبر األقطار  ص 6)

 5البلدان  ج ياقوت: معجم؛ 227المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة؛ 127واألندلس  ص
 .112ص

 .21( الحميري: صفة جزيرة األندلس  ص7)



(139) 

 الصناعةثانياا: 

ومن أهم المدن الصناعية عند المرابطين المرية وجدت ب ا العديد من الصناعات في 
ديباج فيجاد وال (1) الوشيويعمل ب ا   طراز 933الحرير فقد كان ب ا من طرز   زمن الملامين

فلم ياقه في األندلس من يجيد عمل   ام غلبت علي ا المرية  عمله وكانت أواًل تعمل بقرطبة
وكان ب ا  (3) إلى سا ر الصناعات.  إجادة أهل المرية ويصن  ب ا النحاس والحديد (2) الديباج

شبيليةو  (4) دار الصناعة. ك يصدر ومن هنا  وهو من أطيب الزيوت  تشت ر بصناعة الزيت ان
وب ا يقاتل أهل الملرب لخفة   ومدينة نول صن  في ا الدرو  اللمطية (5) إلى كافة بقاع األرا.

  وب ذه المدينة أشخاص يصنعون السروج واللجم واألقتاب المعدة لخدمة اإلبل  حمل ا وحصانت ا
الحصر واألسرة المرصعة و   ومرسية اختصت بصناعة الوشي المذهب (6) وتباع في ا األكسية.

ونالت الذهب والحديد من السكاكين والمقصات المذهبة وغير ذلك من نالت   الفتانة الصنعة
والزجاج اللريب   ومن ا تج ز هذه األصناه إلى بالد إفريقية وغيرها  العروس والجندي

  والصابون  مال صناعة الدخان  ومراكش وقد اشت رت بالصناعة (7) وفخار مذهب.  العجيب
ومن ا صناعة الزجاج وخاصة   وفاس اشت رت بالعديد من الصناعات (8) الملازلو   والذهب
  وأغمات وتشت ر بصناعة النحاس األحمر والملون (9) وتسبيك الحديد والنحاس.  الملون

ونالت الحديد   والعطر  واألحجار  واألصداه  والزجاج  والعما م  والصوه  واألغطية
شبيليةو  (10) المصنوع.  في نفس الوقت اشت رتكما  (11) الفوالذ. نت مركزًا لصناعةالتي كا ان

                                  
 . 322ص 15  ج15العرب  عدد األجزاء منظور: لسان ( الوشي أي النسج. ابن1)
 .  262ص 2العرب  ج منظور: لسان ( الديباج نوع من الاياب. ابن2)
 ؛ الحميري: الروا المعطار في129-127( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص3)

 .112ص 5؛ ياقوت: معجم البلدان  ج539خبر األقطار  ص
 .   123ص 2( ابن سعيد: الملرب في حلى الملرب  ج4)
 . 21( الحميري: صفة جزيرة األندلس  ص5)
 .52( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص6)
 .232-231ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج7)
 .237المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  ريسي: نزهةاإلد( 8)
  المطبعة الملكية  2( الجزنا ي  على: جنى اآلس في بناء مدينة فاس  تحقي : عبد الوهاب بن منصور  ط9)

 .73م  ص1221هد= 1411الرباط  
 .67( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص10)
 .232ص 1لس الرطيب  ج( المقري: نفح الطيب من غصن األند11)
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وتشت ر نسا  م   والاياب الرفيعة  وبالد السوس ويصن  ب ا األكسية الرقيقة (1) الزيت. بصناعة
 (3) وغرناطة يصن  في ا اللباس الذي يعره بالملبد المختم ذو األلوان العجيبة. (2) بالصناعات.

 

 الزراعةثالثاا: 

في أيدي الجنود فكانوا يرفقون   را في األندلس قبل قدوم المرابطينكانت األ
والسالح فو  ما  (4) والكراعفكانت األرا عامرة واألموال وافرة والجنود متوفرين    بالفالحين

يحتاجون إليه  إلى أن كان األمر في نخر أيام المنصور بن أبي عامر  ف خذ األراضي من 
وأاقلوا علي ا وأخذوا أموال م   اة يجبون ا  فظلموا الرعيةوعين على األرا جب  الجنود

  واستضعفوهم  ف ربت الرعايا وتكاسلوا عن العمارة  فقلت األموال التي تجبى إلى السلطان
فلما جاء المرابطون  (5) .وضعه الجنود  وقوي العدو على بالد المسلمين حتى أخذ الكاير من ا

فمن   م  نفقته وعله فرسه  دنانير في الش ر 5الفارس غيروا تلك السياسة فكانوا يعطون 
وكانت هذه السياسة ذات أار كبير في  (6) ينتف  بفوا ده.  أكرموه بموض   ظ رت شجاعته

وعملوا على العمل بجد ألن   فقد عاد الفالحون إلى األرا التي هجروها  الحياة االقتصادية
وال يمكن الجزم هل طب  المرابطون هذه   الدالضرا ب ألليت وشاع األمن واالستقرار في الب
  وقد يكونوا طبقوا نفس النظام في الملرب  السياسة في الملرب كما طبقوها في األندلس

 (7) وأقطعوا جنود لمتونة بشكل خاص والملامين بوجه عام أرا يزرعون ا وينتفعون بزراعت ا.

وسقوط   تاله في مناخ األندلسوقد تميزت العديد من مدن األندلس بالزراعة نتيجة االخ
من   وقد ساعد اتساع دولة المرابطين بما تحويه من بي ات جلرافية متباينة (8) األمطار علي ا.
كما كان للدولة دور كبير في   على تنوع المنتجات الزراعية  وس لية  وجبلية  بي ة صحراوية

                                  
 .179( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص1)
 .227المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة( 2)
 .231ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج3)
 .  336ص 9ج العرب  منظور: لسان ( كراع األرا ناحيت ا وأكارع األرا أطراف ا القاصية. ابن4)
 .133( الطرطوشي: سراج الملوك  ص5)
 .92( مج ول: الحلل الموشية  ص6)
 .436-435( محمود: قيام دولة المرابطين  ص7)
 .131ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج8)
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  ومد القنوات  فر اآلبارإذ عملت على توفير المياه عن طري  ح  دف  الن ضة الزراعية
والمحافظة على األمن. وكان الصناع يلقون من أمراء المرابطين ووالت م الكاير من التشجي  

وخير دليل على ذلك ما ذكره اإلدريسي عن قصة الم ندس عبيد ال بن يونس   والحماية
مراكش أول  عبيد ال بن يونس جاء إلى هد فقد ذكر أن473األندلسي الذي قدم إلى مراكش 

  فحفر فيه ب رًا مربعة كبيرة  بنا  ا وليس ب ا إال بستان واحد ألبي الفضل مولى أمير المسلمين
وظل يحفر من أعلى إلى أسفل حتى   ام حفر من ا ساقية متصلة الحفر على وجه األرا

ه وأعطا  فاستحسن ذلك أمير المسلمين من فعل عبيد ال بن يونس  وصل الماء إلى البستان
 (1) مااًل وأاوابًا وأكرم ماواه مدة بقا ه عنده.

تشت ر ب ن ا ذات أشجار   ومن أش ر المدن الزراعية على ع د المرابطين بلنسية
شبيليةو  (2) لخصوبة تربت ا.  وتعره بمدينة التراب  وأن ار  (3) اشت رت بزراعة الزيتون والتين. ان

ويتج ز به التجار إلى إفريقية   األندلس فيعم بالد يكار ب رض اوكذلك بزراعة القطن ف و 
 (5) ومربيطر (4) وكذلك العصفر ب ا يفضل عصفر اآلفا ؛ وب ا قصب السكر. وما وسجلماسة 

ومدينة مرسية ودانية تشت ر بالكروم  (6) هي كايرة الزيتون والشجر واألعناب وأصناه الامار.
  ومن ا الرطب المسمى بالبرنى  من النخل ومدينة سجلماسة ويزرع أهل ا أنواع كايرة (7) والتين.

من ا وتارودنت يستخرج  (8) ويصدر من ا إلى باقي بالد الملرب.  والقطن والكمون والحناء
  والرمان والمشمش والتفاح (10) والعنبوفي ا أنواع مختلفة من الفواكه كالجوز والتين  (9) السكر 

                                  
 .69( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص1)
 .423ص 1البلدان  ج ياقوت: معجم( 2)
 .152ص 1( المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  ج3)
 .21( الحميري: صفة جزيرة األندلس  ص4)
( مربيطر بالضم ام السكون وباء موحدة مفتوحة وياء ماناة من تحت ساكنة وطاء مفتوحة وراء مدينة 5)

 .22ص 5البلدان  ج ياقوت: معجمباألندلس. 
 .191  ص( الحميري: صفة جزيرة األندلس6)
 .125  122( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص7)
 .226-225المشتا  في اخترا  اآلفا   ص اإلدريسي: نزهة( 8)
 .62( اإلدريسي: الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  ص9)
 .227المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة( 10)
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ودرعة ويزرع في ا الحناء  (1) ر رخيصة.بالد تشت ر بالحنطة والشعير واألرز وب سعا وهي
ويؤخذ منه البذر ويصدر إلى كل بقاع   ونبات الحناء يكبر حتى يصبح مال الشجر  والكمون
ولكنه   ونبات النيلج ليس طيبًا في درعة  وال يؤخذ بذر الحناء إال من هذا اإلقليم  الملرب

    (2) لطيب ويباع منه.وربما يخلط بالنيلج ا  يصدر إلى بالد الملرب لرخص امنه

 

  

                                  
 .229-227في اخترا  اآلفا   ص المشتا   اإلدريسي: نزهة( 1)
 .227ن  ص  اإلدريسي: م.( 2)
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 المبحث الثالث
 التطور العمراني

  حرصت كل الدول اإلسالمية على ترك بصمات معمارية تميزها عن غيرها من الدول
فقد ش د   ومن تلك الدول دولة المرابطين التي حكمت الملرب واألندلس  وتخلدها عبر التاريخ

حكام الذين حاولوا أن يخلطوا الفنون على يد ال  عصر المرابطين ن ضة عمرانية واسعة
وقد ظ رت روا   الفن الملربي األندلسي في عصر   المعمارية في األندلس م  الملرب

وسنعرا فيما يلي   والتحصينات العسكرية  والمنش ت المدنية  المرابطين في األبنية الدينية
 لبعا تلك المنش ت التي حرص حكام المرابطين على إنشا  ا ومن ا:

 

 المنشآت الدينيةأوالا:  

ونذكر في هذا المجال   حرصت الدول اإلسالمية على تشييد العديد من المنش ت الدينية
 بعا المنش ت الدينية التي حرص حكام المرابطين على إنشا  ا في الملرب واألندلس ومن ا:

 الجوامع -5

  يتس  للمصلينومن ا جام  القرويين الذي وس  عندما لم يعد جام  القرويين في فاس 
وكانوا يتعرضون لحرارة الشمس   فكانوا يصلون في األسوا  والطر  والشوارع المحيطة بالجام 

فاست ذن أمير المسلمين على بن   وخاطبوا قاضي القضاة  فاجتم  الفق اء واألشياخ  الشديدة
هد= 539)م( وتمت سنة 1133هد= 529)ف ذن له بالبدء في ا سنة   يوسه في زيادة المسجد

م(. وقد قام أبو عبد ال محمد بن أحمد بن صخر الخوالني بفرش صحن المسجد من 1143
أدخل بعا الزيادة   وعندما تولى القاضي أبو عبد ال محمد بن داود قضاء فاس  ماله الخاص

من أيام   تنشر عليه كل يوم جمعة  وعمل له مظلاًل من شقه الكتان  إلى صحن المسجد
أما المنبر فكان يخطب عليه إلى أيام علي  بن  (1) الشمس عن المصلين.لتحجب   الصيه

  وكان له غشاءان أحدهما من جلد الماعز  ام ترك وصن  منبر نخر  يوسه بن تاشفين
كذلك أسس  (2) م(.1143ه= 539)وذلك سنة   يزاالن عنه يوم الجمعة  والااني من كتان

                                  
 .36  33( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص1)
 .56-55( الجزنا ي: جنى اآلس في بناء مدينة فاس  ص2)
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تاكرارت  كذلك فيو ر بني مزغنة وفي ندرومة يوسه بن تاشفين عددًا من المساجد في جزا 
وهو بناء مستطيل الشكل طوله من الشمال   وجام  تلمسان بناه على بن يوسه (2) .(1) بتلمسان

مترًا. وتاريخ بناء هذا الجام  مسجل 53وعرضه من الشر  إلى اللرب   متراً 55الجنوب إلى 
ومر   م(1135هد= 533)ن بنا ه سنة إلى االنت اء م بقاعدة وتشيرفي كتابة منسوخة تدور 

هد= 475)األولى عند بنا ه على يد يوسه بن تاشفين سنة   بناء جام  تلمسان باال  مراحل
م( عندما زينه على بن يوسه بالزخاره الرا عة التي 1135هد= 533)والاانية سنة   م(1392

أما جام   (4) سه بن تاشفين.فقد أقيم في ع د يو   وبني المسجد الجام  بالجزا ر (3) يزدان ب ا.
والزيادة   م(1321هد = 494)سبتة فقد أمر يوسه بن تاشفين ببناء الجام  في مدينة سبتة 

أما  (5) وأمر ببناء سور الميناء السفلي.  وتم بناء البالط األعظم منه  فتمت الزيادة فيه  فيه
  الموحدون وصار الملك ل مجام  مراكش فقد بناه أميرها يوسه بن تاشفين فلما تللب علي ا 

وصنعوا ألنفس م مسجدًا جامعًا يصلون   يرون الصالة فيه تركوا ذلك الجام  ملل  األبواب ال
 (6) فيه.

 القباب: -4

وترج  إلى   ومن القباب قبة البروديين بمراكش تمال أروع ما أنتجه الفن المرابطي 
    الذي أنش ه على بن يوسهوتق  في وسط المدينة بالقرب من الجام  عصر على بن يوسه

هد = 525-514)ولعل ا شيدت ما بين سنتي   وتكون جزءًا من ملحقات جام  على بن يوسه
ام تحولت إلى   وربما قصد ب ا أن تكون مدفنًا إلحدك الشخصيات الكبيرة  م(1123-1133

مربعة  وهيفي مسجد علي  بن يوسه  التي بنيت وقبة دار الوضوء (7) مكان للوضوء.

                                  
ن بالنون عوا الالم بالملرب  وهما ( تلمسان بكسرتين وسكون الميم وسين م ملة وبعض م يقول تنمسا1)

 . 44ص 2مدينتان متجاورتان مسورتان إحداهما قديمة واألخرك حدياة. ياقوت: معجم البلدان  ج
  دار الن ضة 3 ؛ سالم  السيد: الملرب الكبير  عدد األجزاء46ص 7( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج2)

 . 742ص 2م  ج1291هد= 1431العربية  بيروت  
 .753-742ص 2سالم: الملرب الكبير  ج( 3)
 .752-753ص 2( سالم: م. ن  ج4)
 .72( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
 .234المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة( 6)
؛ بالباس  توريس: الفن المرابطي والموحدي  ترجمة مصطفى غازي  752ص 2( سالم: الملرب الكبير  ج7)

 .47-46م  ص1271هد= 1323القاهرة  
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هد= 537-534)ومنبر مسجد الكتيبة يحدد تاريخ بنا ه بالفترة الواقعة بين سنتي  (1)الشكل.
  الفترة الممتدة ما بين والية تاشفين الع د وموت أبيه علي  بن يوسه وهي  م(1132-1142

  وتاريخ الفراغ منه على يد الموحدين  وكان عليه نقشان مسح أحدهما الذي يشير إلى من بناه
  ويمتاز هذا المنبر بما فيه من الزخرفة والحشوات (2) خر يشير أنه صن  في قرطبة.ونقش ن

ف و أول ماال   التي تختله عن حشوات المنابر المرابطية األخرك ب ن معظم ا مال  الجوانب
وفي سقه هذا المنبر   وتتجلى فيه أعمال النجارة الفنية والزخاره النباتية  لمنبر مطعم بالعاج

 (3)ن حشوات خشبية ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نباتية من نوع يعره باألرابسك. بقايا م

 

 منشآت مدنية: ثانياا: 

وتس يل   حرص المرابطون على إنشاء المنش ت المدنية التي استخدمت لخدمة الناس
 وانتقال م ومن ا:   أمور حيات م

 مدينة مراكش -5

ألمير أبا بكر بن عمر اللمتوني لما خرج أن ا  وقد كان السبب في بناء مدينة مراكش
شكا   وضاقت على أهل ا  كار الناس ب ا  واستوطنوا ب غمات  من الصحراء باللمتونيين

إلى أن طلب من م موضعًا لبناء   شيوخ ا إلى األمير أبي بكر بن عمر ما يالقونه من العناء
الشيوخ على موض  مدينة وق  الصراع بين   م(1369هد= 461)وفي سنة  (4) مدينة جديدة.

ولكن   بعض م أن تكون على وادي تانسيفت المصامدة وأرادإلى أن اجتم  شيوخ   مراكش
فمشى هو والشيوخ إلى   ألن الوادي ال يصلح لرعى أغنام م ودواب م  األمير أبا بكر رفا ذلك

  أسواروبدأ الناس في بناء الدور من غير   م(1362هد= 462)وكان ذلك سنة   فحص مراكش
وشرع   فابتدر ب ساس مراكش وهو قصر الحجر (5) فبينما األمير أبو بكر يساهم في بناء الدور.

                                  
هد= 1397( مورينو  جومي : الفن اإلسالمي في أسبانيا  ترجمة: لطفي عبد البدي  والسيد سالم  القاهرة  1)

 .347-346م  ص1269
 .152-159( مرزو   محمد: الفنون الزخرفية اإلسالمية في الملرب واألندلس  بيروت  د. ت. ط  ص2)
 .353-342( مورينو: الفن اإلسالمي في أسبانيا  ص3)
 .15( مج ول: الحلل الموشية  ص4)
 . 16-15( مج ول: الحلل الموشية  ص5)
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وفي ذلك اليوم كان ركوب األمير أبي بكر بن عمر وأخوته   الناس في بناء الدور دون سور
لى ف عانوا ع  فابتدر العمل بمشاركة الشيوخ وحسب عون م  وشيوخ المصامدة والبنا ين وغيرهم

هد= 463)وفي سنة  (1) فقام سور قصر الحجر في اال  أش ر.  البناء بالمال والرجال
بينما كان األمير أبو بكر بن عمر يشارك في بناء السور م  البنا ين أتاه رجل يخبره   م(1373

  فقرر أبو بكر السفر لي خذ با رهم  أن جدالة أغارت على إخوته وقتلوا الرجال وسلبوا األموال
 (2) ف خبره يوسه أنه يريد أن يستخلفه علي م فتم له ذلك.  لب من م أن يستخله علي م رجالً وط

  وبنى ب ا المسجد للصالة  وذكر ابن أبي زرع أن يوسه هو الذي اشترك موض  مراكش
وكان عند الشروع بالمسجد يعمل في   ولم يبن عليه سوراً   وقصبة صليرة لخزن ماله وسالحه

ويحدد ابن أبي زرع ما بناه يوسه فيذكر أنه بنى سور   العمال تواضعًا وتورعاً الطين بيده م  
فاستوطن ا الناس من غير   ولم يكن ب ا ماء فحفر الناس ب ا نبارًا فخرج ل م الماء  الخير شماالً 

ولقد أسفرت الحفريات األارية التي أجريت حدياًا في الموض  الذي كان يقوم عليه  (3) سور.
وأابتت الحفريات أن ا كانت مقامة   تيبة القديم وما يليه عن كشه أسس هذه القصبةجام  الك

أما الحجر   ولكن ا مرصوصة ضمن صفوه منتظمة  من قط  الحجر غير منتظمة القط 
ويمكن أن  (4)المصقول فكان يستخدم في أركان ا. وهذه الطريقة في ا ت اير واضح ألفريقية. 

أحدهما رسمي ويعني به تخطيط   ء كان بدوره على مستويينيستشه من النصوص أن البنا
وما يحيط ب ا من   وما يلح  ب ا من مسجد  أي قصر األمير ومركز اإلدارة  المدينة الحكومية

التي تعره باسم قصر الحجر ألن ا بنيت بقط  الحجارة من جبل إيجليز القريب.  وهي  أسوار
الناس حي  كان بناء الدور في الخالء دون تخطيط  ونعني به مدينة العامة من شعبي واآلخر 

ويقال أن بناء مراكش كان للسيطرة على جبل  (5) ".أو أسوار "كل على قدر ج ده واستطاعته
واالحتماء   أو كما ذكر ابن خلدون أن يوسه بناها لنزول عسكره ب ا (6) درن لكارة من يسكنه.

                                  
 .23ص 4ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج1) )
 .23ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج2)
 .92ك الملرب وتاريخ مدينة فاس  ص( ابن أبي زرع: األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملو 3)
؛ عبد الحميد  سعد: المرابطون  منش ة المعاره  اإلسكندرية  عدد 762ص 2( سالم: الملرب الكبير  ج4)

 .244ص 4م  ج1225هد= 1415  1  ط4األجزاء
 .242ص 4( عبد الحميد: المرابطون  ج5)
 .   232( مؤله مج ول: االستبصار في عجا ب األمصار  ص6)
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وكانت مراكش من  (1) د من م وال أكار جمعًا.بقبا ل المصامدة فلم يكن في قبا ل الملرب أش
وكان ب ا أعداد قصور لكاير من األمراء والقواد   أكبر مدن الملرب ألن ا كانت دار إمارة لمتونة

واهتم المرابطون بتس يل  (2) وسلع ا نافقة.  وأسواق ا مختلفة  وشوارع ا واسعة  وخدام الدولة
  فوفروا المياه الالزمة للشرب والدواب  ش العاصمةحياة الناس في المدن وخاصة مدينة مراك

وشقوا   فضاًل عن استلالل العيون  وعملوا السقايات  وأنش وا الص اريج الكبيرة  فحفروا اآلبار
ولم ت خذ عاصمة المرابطين  (3) وبنوا القصور لألمراء وكبار رجال الدولة.  الطر  وعبدوها

ورأك على بن يوسه أن  (4) م(.1131ه= 526)مظ رها الحضري إال في وقت مت خر سنة 
وظلت قصبة أبيه البناء   وشيد قلعة م  قصر ومسجد  يقي ا غزو الموحدين فحصن ا باألسوار
لذلك سميت بدار الحجر أو قصبة الحجر. وسرعان ما   الوحيد بالمدينة المصنوع من الحجر

د على بن يوسه لزيادة واستحقت أن تسمى بالعاصمة في ع   اتسعت المدينة حول الحصن
وأوجد   وقد ساهم ت سيس مدينة مراكش في دعم نفوذ المرابطين (5) مساحت ا وكارة سكان ا.

  ف خضعوا الكاير من القبا ل  مركز انطال  ل م إلى بالد الملرب العربي والملرب األوسط
ين بعد أن خاا يوسه بن تاشف  هما الملرب واألندلس  وأصبحت مراكش عاصمة لقطرين

وهكذا بسبب تميز الموق  على المستوك االقتصادي واالستراتيجي وهما من  (6) معركة الزالقة.
تحول مكان مراكش من معسكر بدوي إلى   في ذلك الزمان  أهم شروط بناء المدن الجديدة

تبقى بعد  لكي  قبل أن ي خذ شكل العاصمة اإلمبراطورية على ع د المرابطين  قصبة محلية
والتي ما زالت بالد الملرب تعره باسم ا مراكش المدينة   الجنوب المراكشي ذلك عاصمة

  (7) والدولة حتى اليوم.

 

                                  
 .194ص 6ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون  ج( 1)
 .234-233المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة( 2)
( محمد  سوداي: دراسات في تاريخ الملرب العربي  وزارة التعليم العالي والبح  العلمي  جامعة البصرة  3)

 .262م  ص1292هد= 1432
لس  تحقي  السيد سالم  محمد حلمي  مؤسسة شباب الجامعة  ( بروفسنال  ليفى: اإلسالم في الملرب واألند4)

 .244م  ص1223هد= 1413إسكندرية  
 .244( بروفسنال: اإلسالم في الملرب واألندلس  ص5)
 .253( محمد: دراسات في تاريخ الملرب العربي  ص6)
 .242( عبد الحميد: المرابطون  ص7)
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 القنطرة -4

الذي يبعد االاة أميال من  على نهر تانسيفت بنى علي  بن يوسه قنطرة عظيمة
  متقنة البناء بعد أن جلب إلى عمل ا صناع األندلس وجملة من أهل المعرفة بالبناء  مراكش

  فشيدوها وأتقنوها حتى كملت  ام لم تلب  بعد أعوام يسيرة حتى أتى علي ا السيل فحتمل أكارها
ومن ا قط  الحجر الذي بني منه قصر أمير المسلمين علي  بن ( 1) وهدم ا ورمى ب ا إلى البحر.

  (2) .يوسه بن تاشفين وهو المعروه بدار الحجر

 القصر -4

وأهم ما يمتاز به   في ع د على بن يوسه الذي بنى  في مرسية  وقصر منتقوط
 (3) وفي توزي  غرفه.  التناس  التام في مخارج سوره ومداخله

 

 العمارة الحربية:ثالثاا: 

 األسوار -5

فقاموا بتشييد الكاير من األسوار   وقد حرص المرابطون على حماية مدن م من الخارج
 ومن ا:

م بتسوير مراكش على بن يوسه سور مراكش فقد ذكر صاحب االستبصار أن الذي قا
هد= 523)ويذكر صاحب الحلل الموشية أنه في سنة  (4) (.م1123هد= 514)بن تاشفين سنة 

وجم    وبناء الجام  والمنار  بدأ أمير المسلمين علي  بن يوسه في تسوير مراكش  م(1126

                                  
؛ الحميري: الروا المعطار في خبر 235-234ص  المشتا  في اخترا  اآلفا   اإلدريسي: نزهة( 1)

 .112ص 5؛ ياقوت: معجم البلدان  ج127األقطار  ص
 .233المشتا  في اخترا  اآلفا   ص  اإلدريسي: نزهة( 2)
؛ سالم  135م  ص1259هد= 1377  121 اقرأ  عدد( سالم  السيد: المساجد والقصور باألندلس  سلسلة 3)

م  1277هد= 1327  1  عدد9ي األندلس وتطورها  مجلة عالم الفكر  مج السيد: العمارة اإلسالمية ف
 . 334؛ مورينو: الفن اإلسالمي في أسبانيا  ص132-131ص

 .   232( االستبصار في عجا ب األمصار  ص4)
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لنظام وفي عصر علي  بن يوسه زود مراكش بسور من الطابية على ا (1) الصناع لذلك.
وباب في الج ة اللربية   هما باب العروس  وتم التنقيب عن بابين من أبواب السور  األندلسي

وكان الذي أشار   أله دينار 73ويذكر أنه أنف  في بناء السور وحده (2) يعتقد أنه باب المخزن.
وطلب من   لما ظ ر أمر الم دي بن تومرت  بتسوير مراكش القاضي أبو الوليد بن رشد

أما في  (3) ف فتوا بذلك للتحصين على الساكنين بمراكش.  لفق اء أن يفتوا في بناء السورا
فعمدوا إلى اإلكاار   األندلس فقد ابتكر المرابطون نظامًا جديدًا في تخطيط األسوار في األندلس

بحي  يستطي    من الزوايا الداخلية والخارجية بالسور بحي  يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة
ويت له السور من   أعدا  م التقدم داخل الزوايا ام يندفعون علي م من أعلى السور فيفتكون ب م

تتخلل ا فتحات   ودروات يجتمعون خلف ا  وشرفات لقذه الس ام  طري  يسير عليه المحاربون
التي  إشبيليةومن ا أسوار  (4) تساعد المحارب على النظر ألسفل دون أن تصيبه أس م األعداء.

 (5) ودون إسراه.  دون اعتراا  فسارع أهل ا ببناء أسوارها  أمر علي  بن يوسه ببناء أسوارها
وتقوم فيه أبراج   ومعظمه بنى بالطابية  (6) إستجةوربما بني في ع د على بن يوسه سور 

أما  (7) وكانت تفتتح ب ا مداخل يحيط طرفي كل من ا بابان متقابالن.  مستطيلة قليلة البروز
  بدف  الضرا ب  وقد ساعدته العامة في ذلك  ر المرية فقد بناه رجل يدعى ابن العجميسو 

وسور قرطبة بني في عصر على بن يوسه سور الشرقية إلى  (8) فاستعان بالمختصين لبنا ه.

                                  
 .27( الحلل الموشية  ص1)
 .763ص 2( سالم: الملرب الكبير  ج2)
 .29( مج ول: الحلل الموشية  ص3)
 . 136-135مساجد والقصور باألندلس  ص( سالم: ال4)
؛ ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار 237( الكتامي: نظم الجمان لترتيب ما سله من أخبار الزمان  ص5)

 .     74ص 4األندلس والملرب  ج
ن  البلدا ياقوت: معجم( إستجة بالكسر ام السكون وكسر التاء فوق ا نقطتان وجيم وهاء  مدينة باألندلس. 6)

 . 174ص  1ج
 36( بالباس: الفن المرابطي والموحدي  ص7)
 .   74ص 4( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  ج8)
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وقد تولى أهل  (1) ويمتاز ب براجه المستطيلة الضخمة المتقاربة.  الشمال الشرقي من قرطبة
 (2) على ما اعتادوا عليه دا مًا.  سوارهاقرطبة ترميم أ

 الحصون  -4

أن المجسمين ويقصد ب م المرابطين بنوا الحصون   فقد ذكر البيذ  أحد كتاب الموحدين
 (3) الموحدين.لكي ينتصروا ب ا على   في مواض  أحاطت ب ا الجبال من كل جانب

سنة  وقد بني حصن تاسيلموت  ومن أبرز حصون المرابطين حصن تاسليموت
  وحصن تافرككونت  وحصن ننسا (4) م( في ع د األمير على بن يوسه.1125ه= 519)

والحصن الذي   وفيه هزم المرابطون على يد الموحدين  غزاه البشير وحصن في ويركان
  وحصن نصكا كمات (6) وحصن متاع تاسنولت. (5) ب سكابو في جبل تينلرم أو تينلفي .

  وحصن تاكرارت  وحصن هيالنة  وحصن نفيس  صن لجاغةوح  وحصن تارولولت يكد ميون
وحصن   وحصن كرناطا  وحصن الفالج  وحصن تاسلمارت  وحصن القلعة  حصن نصرو

  وبنى تاشفين حصنًا قرب وهران على شاطن البحر (7) وحصن الولجة وغيرها.  تونكطايان
 (9) وقد بناه بمرسى الحصن لطارر قد يحد . (8) ملج وحصنه واتخذه 

 القالع -4

ومن القالع التي أنش ها المرابطون للحماية قلعتا بني تاودا ونمرجو من القالع المرابطية 
خصصتا لمراقبة سكان الجبال في منطقة الريه. أما قلعة بني تاودا فبنيت بقط  حجرية غير 

ولم يب    نظمت هذه القط  في صفوه منتظمة  مرتبة القط  ولكن ا مرتبطة شديدة الصالبة

                                  
 2م  ج 1271ه= 1323  بيروت  2( سالم  السيد: قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس  عدد األجزاء1)

 .31-33ص
 .   74ص 4ندلس والملرب  ج( ابن عذارك: البيان الملرب في أخبار األ2)
 .23( البيذ : أخبار الم دي بن تومرت وبداية دولة الموحدين  ص3)
 .749ص 2؛ سالم: الملرب الكبير  ج21( البيذ : م. ن  ص4)
 .21( البيذ : م. ن  ص5)
 .22( البيذ : م. ن  ص6)
 .23( البيذ : م. ن  ص7)
 .132( مج ول: الحلل الموشية  ص8)
 .133  ص( مج ول: م. ن9)
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أما  القصبة.وفي وسط ا ناار بناء لعله كان يخص   تشتمل على األسوار يسرة ن ا إال أجزاء م
والت ايرات   وفي بنا  ا تتداخل الت ايرات المحلية م  الت ايرات األندلسية  نمرجو فتقوم على مرتف 

 على بعد وتق  هذه القلعة  المسيحية األسبانية للعناصر المسيحية المرتزقة في جيش المرابطين
وقلعة منتقوط التي تشره على بساتين مرسية وتسمى  (1)كيلومترات جنوب شرقي مراكش.  3

وتمال المرحلة المتقدمة للفن األندلسي في الال    ترج  إلى عصر على بن يوسه  بالقصير
 (2) م.12األول من القرن 

 

  

                                  
 .765ص 2( سالم: الملرب الكبير  ج1)
 .334 -333( مورينو: الفن اإلسالمي في أسبانيا  ص2)
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 اخلامتة ونتائج البحث

وقد توصلت من خالل ا إلى   من هذه الرسالة بعناية من ال وفضل منه فقد تم االنت اء
 وكانت على النحو التالي:   عدد من النتا ج التي أرجو من ال أن تكون ذا خير وفا دة

  كانت تربية عبد ال بن ياسين ألتباعه رفيعة المستوك غرست في نفوس م حب
ألتباعه  الش ادة  والتلذُّذ بمتاعب الج اد والحرص على هداية النَّاس  واختار

اسمًا يدل على الرابطة السامية التي ربطت هذه الجموع التي كانت متناحرة 
 "المرابطون". وهيوأصبحت مت خية متعاونة أال 

  أصبح فق اء الملرب األقصى واألحرار المتطلعون لتحكيم شرع ال في مدن م
من  يتصلون بالمرابطين  ويطلبون من م مساعدت م إلزالة الظلم الواق  علي م

حكام زناتة  وبالفعل لبى المرابطون هذا النداء  وتحركت جيوش م القوية إلزالة 
المظالم ونشر العدل  والقضاء على دولة برغواطة الملحدة وأصبحت جب ات م 

 متعددة نحو فاس ومكناسة وطنجة  وحققوا انتصارات.
 ل إقامة استمرَّ اإلمام ابن ياسين يقود معارك التوحيد للملرب األقصى من أج

دولة سنية  واستش د في تلك المعارك بعد أن ترك خلفه رجااًل نمنوا بسمو 
 دعوت م.

 وعبادته  تولَّى قيادة المرابطين بعده اإلمام أبو بكر بن عمر الذي تميز بزهده  
وحبه للج اد واالستش اد  فوض  هذا القا د الخطوة األولى لدولة   وبساطته

 المرابطين.
 وتفقد   العدل م  الرعية  بطين بعدة صفات من ا الورع والتقوكتمسك أمراء المرا

والزهد مما   والشورك  والتواض   واالهتمام بالعلم  والشورك  والشجاعة  أحوال ا
وأدك إلى   الراشدين والسير على ن ج ا ب خال  الخلفاءمكن م من التمسك 

 محبة الشعوب واحترام ا ل م.  
 مما   ام بالشعراء واألدباء وتشجي  الدولة ل مكان عصر المرابطين عصر اهتم

 ساعد على ت ل  الحياة األدبية والعلمية.
  استطاع األندلسيون أن ُياروا دولة المرابطين بالشعراء واألدباء  وأن يؤاِّروا في

 كاير من جوانب ا المعمارية والفنية والاقافية.
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 الممالك إلى دولة  استطاع يوسه بن تاشفين أن يفتح مدن األندلس  وأن يضم
المرابطين  وأسر بعا ملوك األندلس الذين ابت تعاون م م  النصارك  

 ووضع م في الملرب إلى أن توفاهم ال  وبذلك قضى على ملوك الطوا ه.
  ُيعتبر ضم األندلس إلى دولة المرابطين من أعظم أعمال األمير يوسه بن

 تاشفين الج ادية.
 بمبادر اإلسالم الصحيح من حي  السعي إلقامة  أابت أمراء المرابطين تمسك م

وج اد أعداء ال   وج اد األمم الكافرة  وحدة إسالمية بين الملرب واألندلس
 النصارك.

 فقد   كان عصر المرابطين عصر ازدهار في اقتصاد الملرب واألندلس
 أوضحت الرخاء التي تمتعت به بعا المدن التجارية مال المرية ومراكش. 

  مشيرة إلى   المكانة التي كان يتمت  ب ا القضاة في هذا العصرأوضحت
وأابت أن تعيين القضاة أو عزل م كان يصدر بمرسوم عن أمير   اختصاصات م

 المسلمين.
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 التوصيات

يمكن للباحاة من خالل دراست ا لموضوع جوانب الرشد عند حكام المرابطين في 
ربما تكون المكتبة العربية   ت جديرة بالبح الملرب واألندلس أن تؤكد ب ن هناك موضوعا

 ومن هذه الموضوعات:  علميةالبحاجة ماسة ل ا من خالل الرسا ل 

دراسة ناار الضعه األخالقي والروحي في ن اية عصر المرابطين على ان يار الدولة  -1
 المرابطية.

 واألندلس. دراسة العالقة بين الخالفة العباسية في بلداد ودولة المرابطين في الملرب -2
 دراسة التره في عصر ملوك الطوا ه. -3
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 مصادر ومراجع البحث

 أوالا: القرآن الكريم
 ثانياا: المصادر العربية 

هد= 669)ت ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي
 م(: 1273

 وت  د. ت. ط.عيون األنباء في طبقات األطباء  تحقي : نزار رضا  دار الحياة بير   -1
 م(: 1343هد= 741) ابن أبي زرع، أبي الحسن على بن عبد اهلل الفاسي

األنيس المطرب روا القرطاس في أخبار ملوك الملرب وتاريخ مدينة فاس  أوبسالة    -2
 م.1933هد= 1249لطباعة المدرسية  دار ا

 م(: 1252 هد=652)ت ابن األبار، أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي
  دار الفكر 4 التكملة لكتاب الصلة  تحقي : عبد السالم ال راس  عدد األجزاء  -3

 م.1225هد= 1415  1للطباعة  لبنان  ط
 م. 1995المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي  مطبعة روخس  مجريط    -4
  1  دار المعاره  القاهرة  ط2 : حسين مؤنس  عدد األجزاء الحلة السيراء  تحقي  -5

 م1263
 الشيبانيابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 

 م(: 1223هد = 633ت)
  دار الكتب العلمية  13 تحقي : عبد ال القاضي  عدد األجزاء التاريخ الكامل في   -6

 م. 1224هد= 1415  2بيروت  ط
  3 مد عاشور  عدد األجزاءأسد اللابة في معرفة الصحابة  تحقي : محمد البنا ومح  -7

 م.1273هد= 1392مكتبة فايد  القاهرة  
 م(: 1437هد= 913ت) يوسفابن األحمر، إسماعيل بن 

 م.1272هد= 1321بيوتات فاس الكبرا  دار المنصور للطباعة والوراقة  الرباط    -9
 م(: 1374هد = 776ت ) اهللابن الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد 

  دار الكتاب  3 قي : أحمد العبادي  محمد الكتاني  عدد األجزاءأعمال األعالم  تح  -2
 م.1264هد= 1393الدار البيضاء  
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بوي  قبل االحتالم من ملوك اإلسالم  تحقي  وتعلي  ليفى  فيمنأعمال األعالم   -13
 م.1256ه= 1375  2  دار المكشوه  بيروت  لبنان  ط9 بروفنسال  عدد األجزاء

  مكتبة الخانجي  4 تحقي : محمد عنان  عدد األجزاء اإلحاطة في أخبار غرناطة   -11
 م.1273هد= 1323  2القاهرة  ط

 هد(: 1325م= 263)ت ابن القاضي، المكناسي
  دار المنصور 2 جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس  عدد األجزاء  -12

 .345-344ص 2  ج1273للطباعة والوراقة  الرباط  
 م(:1353هد= 751)ت اهلل عبد أبو الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد القيم، ابن

ياك نستعين  نعبد إياك منازل بين السالكين مدارج   -13  الفقي  عدد حامد محمد :تحقي  وان
 م.1273هد= 1323  3ط بيروت  العربي  الكتاب دار  3 األجزاء

 م(: 1147= 542)ت ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتريني
  الدار العربية 9 إحسان عباس  عدد األجزاء تحقي :لجزيرة  الذخيرة في محاسن أهل ا  -14

 م. 1279هد= 1329  1تونس  ط –للكتاب  ليبيا 
 م(: 1193هد=  579) ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك

  9 الصلة في تاريخ أ مة األندلس  تحقي : السيد عزت العطار الحسيني  عدد األجزاء  -15
 .م1255هد = 1374  2مكتبة الخانجي  ط

 : ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي
هد= 1325  1  دار الفكر  ط2 الاقات  تحقي : السيد شره الدين أحمد  عدد األجزاء  -16

 م.12751275
 م(: 955هد= 241)ت أبو عبد اهلل حنبل، أحمدابن 

مؤسسة الرسالة    2 ال محمد عباس  عدد األجزاء تحقي : وصيفضا ل الصحابة    -17
 م.1292هدد= 1433  1بيروت  ط

   د. ت. ط.2 كتاب الزهد  عدد األجزاء  -19
 م(: 223هد= 393ت) النصيبيابن حوقل، أبي القاسم بن حوقل 

 م.1222هد= 1412صورة األرا  دار مكتبة الحياة  بيروت    -12
 م(: 1134هد= 535ت) األشبيليابن خاقان، أبو نصر الفتح بن محمد القيسي 

 م.1966ه= 1293د العقيان في محاسن األعيان  القاهرة  قال   -23
 م(:1436ه= 939ت) محمدابن خلدون، عبد الرحمن بن 
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   دار إحياء الترا  العربي  بيروت  د. ت. ط.7 تاريخ ابن خلدون  عدد األجزاء  -21
 م  د. ت. ط.1269مقدمة تاريخ ابن خلدون  مصر    -22

 م(: 1292م= 691ت) بكرمد بن أبي أبو العباس شمس الدين أحمد بن مح خلكان،ابن 
  دار 7 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  تحقي : إحسان عباس  عدد األجزاء  -23

 م.1271ه= 1323صادر  بيروت  
 م(: 1323هد= 493ت) حبوسابن زيري، عبد اهلل بن بلقين بن 

عاره  التبيان عن الحاداة الكا نة بدولة بني زيري  تحقي : ليفي برفنسال  دار الم  -24
 مصر  د. ت. ط.

 م(:945هدد= 233ت) البصريابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل 
   دار صادر  بيروت  د. ت. ط.9األجزاء الطبقات الكبرك  عدد   -25

 م(: 1296هد= 695ت) موسىابن سعيد المغربي، على بن 
  المعاره   دار2الملرب في حلى الملرب  تحقي : شوقي ضيه  عدد األجزاء   -26

 م.1255هد= 1374القاهرة  
 م(: 975هد= 262) البصريابن شبة، أبو زيد عمر النميري 

 تاريخ المدينة المنورة  تحقي  علي محمد دندل وياسين سعد الدين بيان  عدد األجزاء  -27
 م.1226هد= 1417  العلمية  بيروت  دار الكتب 2

ه= 257ت) أعينكم بن ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل عبد الح
 م(: 973

هد= 1416  1محمد الحجيري  دار الفكر  بيروت  ط تحقي :فتوح مصر وأخبارها    -29
 م.1225

هد= 733ت) المراكشيابن عبد الملك، أبو عبد اهلل محمد بن محمد األنصاري األوسي 
 م(: 1334

  9 زاءالذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  تحقي : محمد بن شريفة  عدد األج  -22
 م. 1294هد= 1434مطبوعات أكاديمية المملكة الملربية  

 م(: 232هد= 329ت) ربهابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد 
  1  دار الكتب العلمية  بيروت  ط2 العقد الفريد  تحقي : مفيد قمحية  عدد األجزاء  -33

 م.1293ه= 1434
 : ابن عبدون، محمد بن أحمد التجيبي
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 م.1255هد= 1374لحسبة  نشر ليفي بروفنسال  القاهرة  رسالة في القضاء وا  -31
 م(: 1312هد= 712ت) محمدابن عذارى، أبو العباس أحمد بن 

  4 البيان الملرب في أخبار األندلس والملرب  تحقي : إحسان عباس  عدد األجزاء  -32
 م.1293هد= 1433  3دار الاقافة  بيروت  لبنان  ط

 م(: 1142هد= 544)ت ابن عياض، عياض بن موسى
ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعالم مذهب مالك  تحقي : أحمد محمود    -33

 م.1267هد= 1396  بيروت  9 عدد األجزاء
هد= 722ت) المالكيابن فرحون، إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري 

 م(: 1327
  دار 2 األجزاءالديباج المذهب في أعيان المذهب  تحقي : أبو النور  محمد  عدد   -34

 الترا   القاهرة  د. ت. ط.
 م(: 1372ه=  774ت) اسماعيلابن كثير، أبي الفداء 

  1  دار إحياء الترا  العربي  ط14البداية والن اية  تحقي : علي شيري  عدد األجزاء  -35
 م.  1297ه=  1439

 دم(: 1311ه= 711)ت المصري اإلفريقي مكرم بن محمد منظور، ابن
   د. ت. ط.1  دار صادر  بيروت  لبنان  ط15 د األجزاءالعرب  عد لسان  -36

 م(: 933هد= 219ت) الحميريابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام 
  مطبعة مصطفى البابي 2 السيرة النبوية  تحقي : مصطفى السقا  عدد األجزاء  -37

 م. 1255هد= 1375  2الحلبي  القاهرة  ط
ه= 549ت) الحسني اهلل الحموديبن عبد اإلدريسي، أبي عبد اهلل محمد بن محمد 

 م(:1154
م  1562هد= 262الملرب وأرا السودان ومصر واألندلس  مطب  بريل  ليدن    -39

 .52ص
 نزهة المشتا  في اخترا  اآلفا   مكتبة الاقافة الدينية  بور سعيد  د. ت. ط.  -32

 م(: 1339ه= 433) اهللاألصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد 
  4  دار الكتاب العربي  بيروت  ط13بقات األصفياء  عدد األجزاء حلية األولياء وط  -43

 م.1294هد= 1435
 م(: 963ه= 256ت) الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل  البخاري،
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  دار ابن 6 مصطفى ديب البلا  عدد األجزاء تحقي :الجام  الصحيح المختصر    -41
 م.1296هد= 1437  3اليمامة  بيروت  ط كاير 

 م(: 234هد= 222ت) العتكيأبي بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار، 
-بيروت  علوم القرنن 2 مسند البزار  تحقي : محفوظ الرحمن زين ال  عدد األجزاء  -42

 .1299هد= 1432  1والحكم  المدينة المنورة  ط العلوم
 م(: 1395هد= 497ت) عبيدالبكري، أبى 

 المانى  بلداد  د. ت. ط. الملرب في ذكر بالد أفريقية والملرب  مكتبة  -43
 م(: 1235هد= 633ت) حسنبن دحية، أبي الخطاب عمر بن 

المطرب من أشعار أهل الملرب  تحقي : إبراهيم األبياري  دار العلم للجمي   بيروت    -44
 لبنان  د.ت. ط.

 م(: 1173هد= 665) الصنهاجيالبيذق، أبي بكر بن على 
ين  دار المنصور للطباعة  الرباط  أخبار الم دي بن تومرت وبداية دولة الموحد  -45

 م.1271ه= 1323
 م(: 1366= 459ت)علي البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن 

  مجلس دا رة المعاره 13 السنن الكبرك وفي ذيله الجوهر النقي  عدد األجزاء  -46
 .215ص 13م  ج1225هد= 1344  1النظامية الكا نة  ال ند  حيدر نباد  ط

 م(: 1223هد= 627)ت يوسف بن يحيى التادلي، أبو يعقوب
التشوه إلى رجال التصوه  تحقي  أحمد التوفي   اآلداب والعلوم اإلنسانية  الرباط    -47

 م. 1227هد= 1417  2ط
 م(: 1413هد= 916)ت الجرجاني، علي بن محمد بن علي

هد= 1435  1ط بيروت  العربي  الكتاب دار األبياري  إبراهيم :تحقي  .التعريفات  -49
 .م1294

 : الجزنائي، على
  المطبعة 2جنى اآلس في بناء مدينة فاس  تحقي : عبد الوهاب بن منصور  ط  -42

 م.1221هد= 1411الملكية  الرباط  
 م(:1461هد= 966ت) المنعمالحميري، أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد 

 الروا المعطار في خبر األقطار  تحقي : إحسان عباس  مؤسسة ناصر للاقافة   -53
 م.1293هدد= 1433  2بيروت  ط
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 م.1297هدد= 1439  2صفة جزيرة األندلس  دار الجيل  بيروت  لبنان  ط  -51
 م(:1374هد= 749ت) عثمانالذهبي، محمد بن أحمد بن 

تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم  تحقي : عمر عبد السالم تدمري  عدد   -52
 م.1297هد = 1437  1ط  دار الكتاب العربي  بيروت  لبنان  52األجزاء

  مؤسسة الرسالة  23 سير أعالم النبالء  تحقي : شعيب االرنؤوط  عدد األجزاء  -53
 م.1297هد = 1437  2بيروت  لبنان  ط

العبر في خبر من غبر  تحقي : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول  عدد   -54
   دار الكتب العلمية  بيروت  د. ت. ط.4األجزاء

 م(: 1259ه= 1379ت) إبراهيمس بن السماللي، العبا
اإلعالم بمن حل مراكش من األعالم  تحقي : عبد الوهاب بن منصور  عدد   -55

 م.1293هد= 1433  2  المطبعة الملكية  الرباط  ط13األجزاء
 م(:1535هد= 211)ت السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن

 إبراهيم  عددفضل بلية الوعاة في طبقات الللويين والنحاة  تحقي : محمد أبو ال  -56
   المكتبة العصرية  لبنان  د. ت. ط.2األجزاء

  1محمد محي الدين عبد الحميد  مطبعة السعادة  مصر  ط تحقي :تاريخ الخلفاء    -57
 م.1251ه= 1371

 م(: 1233هد= 522) عميرةالضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
ألبياري  دار الكتاب بلية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس  تحقي  إبراهيم ا  -59

 م.1292هد= 1413  1المصري  القاهرة  دار الكتاب اللبناني  بيروت  ط
 م(: 271هد= 363)القاسم الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو 

  مكتبة العلوم 23األجزاء بن عبد المجيد السلفي  عدد  تحقي : حمديالمعجم الكبير    -52
 م.1293ه= 1434  2الموصل  ط والحكم 

 م(: 1225هد=  624ت ) اهللالطبري، أحمد بن عبد 
  1  دار المعرفة  بيروت  لبنان  ط3 الرياا النضرة في مناقب العشرة  عدد األجزاء  -63

 م.  1227ه=  1419
 م(: 222ه= 313ت) جريرالطبري، محمد بن 

هد= 1437  1  دار الكتب العلمية  بيروت  ط5 تاريخ األمم والملوك  عدد األجزاء  -61
 .244-241ص 2ج م 1296
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 م(: 1126هد= 523)ت الفهريالطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد 
 م.1972ه= 1292سراج الملوك  القاهرة    -62

 م(: 1273هد= 662)تعبد الواحد، بن على التميمي المراكشي 
المعجب في تلخيص أخبار الملرب  تحقي : محمد العريان  الجم ورية العربية   -63

 ش ون اإلسالمية.المتحدة  المجلس األعلى لل
 (:م1449هد= 952ت) الفضلالعسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو 

  دار الجيل  9األجزاء علي محمد البجاوي  عدد  تحقي :اإلصابة في تمييز الصحابة    -64
 م.1221هد= 1412  1بيروت  ط

هد= 1372  دار المعرفة  بيروت  13فتح الباري شرح صحيح البخاري  عدد األجزاء   -65
 م.1252

 م(: 1295هد= 694)ت القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي
  دار 4الفرو  أو أنوار البرو  في أنواء الفرو   تحقي  خليل المنصور  عدد األجزاء   -66

 م.1227هد= 1419الكتب العلمية  بيروت  
  هد(:7 ت منتصه القرن)الملك الكتامي، أبي محمد حسن بن على بن محمد بن عبد 

مان لترتيب ما سله من أخبار الزمان  تحقي  محمود مكي  دار اللرب نظم الج  -67
 م.1223هد= 1413  1اإلسالمي  بيروت  لبنان  ط

  م(:1324هد= 497)تالحسيني الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى 
عدنان درويش  محمد المصري  مؤسسة الرسالة  بيروت   تحقي :كتاب الكليات    -69

 م.  1229هد= 1412
 م(:1631هد= 1341)ت أحمد بن محمد التلمساني المقري،

  القاهرة  3 أزهار الرياا في أخبار عياا  تحقي : مصطفى السقا  عدد األجزاء  -62
 م.1232هد= 1357

   دار7 إحسان عباس  عدد األجزاء تحقي :نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب    -73
 م.1269هد= 1397صادر  بيروت  

 هد(: 6)ت    مؤلف مجهول
= هد1377بصار في عجا ب األمصار  تحقي : سعد عبد الحميد  اإلسكندرية  االست  -71

 م.1259
  مؤلف مجهول:
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الحلل الموشية  تحقي : س يل زكار  عبد القادر زمامة  دار الرشاد الحدياة  الدار   -72
 م. 1279هد= 1322  1البيضاء  ط

 مؤلف مجهول: 
هد= 1425  1ا   الرباط  طمفاخر البربر  تحقي : عبد القادر بوباية  دار أبي رقر   -73

 م.2335
 م(: 1935هد = 1253)ت الناصري، أبو العباس أحمد بن خالد بن محمد

االستقصا ألخبار دول الملرب األقصى  تحقي : جعفر الناصري  محمد الناصري    -74
 م.1227هد = 1419  دار الكتاب  الدار البيضاء  3عدد األجزاء 

رجحت وفاته قبل القرن ) األندلسيحسن المالقي النباهي، أبو الحسن بن عبد اهلل بن ال
 الاامن(: 

المرقبة العليا فيمن يستح  القضاء والفتيا  تحقي : لجنة إحياء الترا  العربي في دار   -75
 م.1292هد= 1433  5اآلفا  الجديدة  دار اآلفا  الجديدة  بيروت  ط

 : م(215هد= 333ت) شعيبعبد الرحمن أحمد بن  النسائي، أبو
نسا ي بشرح السيوطي وحاشية السندي  تحقي : مكتب تحقي  الترا   عدد سنن ال  -76

 .719ص 9م  ج1222هد= 1423  5  دار المعرفة  ببيروت  ط9األجزاء
 م(: 1333هد= 733)ت النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب

  دار 33 مفيد قمحية وجماعة  عدد األجزاء تحقي :ن اية األرب في فنون األدب    -77
 م.2333هدد=  1424  1تب العلمية  بيروت  لبنان  طالك

 (: م1222ه= 626ت) اهللياقوت، أبو عبد اهلل بن عبد 
   دار الفكر  بيروت  د. ت. ط.5 البلدان  عدد األجزاء معجم  -79
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 ثالثاا: المراجع العربية
  بنصبيح، عبد الواحد:

 م. 2336ه= 1426  1المرابطون  مكتبة سلمى الاقافية  ط  -1
 ، إبراهيم: بوتشيش

مباح  في التاريخ االجتماعي للملرب واألندلس خالل عصر المرابطين  دار الطليعة   -2
 .1227هد= 1417للطباعة والنشر  
 حسين، حمدي: 

التاريخ السياسي والحضاري للملرب واألندلس في عصر المرابطين  دار المعرفة   -3
 م.1227هد= 1417الجامعية 

 دندش، عصمت: 
  1شر اإلسالم في غرب أفريقيا  دار اللرب اإلسالمي  لبنان  طدور المرابطين في ن  -4

 م.1299هد= 1439
 م(:5371هـ= 5431الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )ت 

 م.2332ه= 1422  15  دار العلم للماليين  ط9األعالم  عدد األجزاء   -5
 سالم، السيد: 

 تاريخ مدينة المرية  بيروت  د. ت. ط.   -6
هد= 1327  1  عدد9العمارة اإلسالمية في األندلس وتطورها  مجلة عالم الفكر  مج   -7

 م. 1277
 م. 1271ه= 1323  بيروت  2 قرطبة حاضرة الخالفة في األندلس  عدد األجزاء  -9
 م. 1259هد= 1377  121عدد  المساجد والقصور باألندلس  سلسلة اقرأ   -2

 م.1291هد= 1431العربية  بيروت     دار الن ضة3 الملرب الكبير  عدد األجزاء  -13
 السامرائي، خليل: 

عالقات المرابطين بالممالك األسبانية باألندلس وبالدول اإلسالمية  دا رة الش ون الاقافية   -11
 م.1295هد= 1435والنشر  العرا   
 العبادي، أحمد: 

 م.1267هد= 1396  1دراسات في تاريخ الملرب واألندلس  اإلسكندرية  ط  -12
 د، سعد: عبد الحمي

 م.1225هد= 1415  1  ط4 المرابطون  منش ة المعاره  اإلسكندرية  عدد األجزاء  -13
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 عنان، محمد: 
هد= 1417  4  مكتبة الخانجي  القاهرة  ط4 دولة اإلسالم في األندلس  عدد األجزاء  -14

 م. 1227
 كنون، عبد اهلل: 

   د. ت. ط.3 النبوغ الملربي  عدد األجزاء  -15
 محمد، سوداي: 

في تاريخ الملرب العربي  وزارة التعليم العالي والبح  العلمي  جامعة البصرة  دراسات   -16
 م.1292هد= 1432

 محمود، حسن: 
 قيام دولة المرابطين  دار الفكر العربي  القاهرة  د. ت. ط.  -17

 مرزوق، محمد: 
 الفنون الزخرفية اإلسالمية في الملرب واألندلس  بيروت  د. ت. ط.  -19

 مكي، محمود: 
  7ريخية جديدة عن المرابطين  صحيفة مع د الدراسات اإلسالمية  مدريد  مج واا   تا  -12

 م.1252هد= 1379  2  1
 المنوني، محمد: 

التخطيط المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور  مجلة الاقافة الملربية    -23
 م.1272هد= 1321

 مؤنس، حسين: 
ع د المصري للدراسات سب  واا   تاريخية جديدة عن دولة المرابطين  صحيفة الم  -21

 م.1254هد= 1373  2  1اإلسالمية  مدريد  المجلد الااني  العددان 
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 رابعاا: المراجع المترجمة
  أشباخ، يوسف:

  2 تاريخ األندلس في ع د المرابطين والموحدين  ترجمة محمد عنان  عدد األجزاء  -1
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 امللخص

هددذه الدراسددة ترصددد بعددا عناصددر االسددتقامة عنددد حكددام دولددة المددرابطين  ماددل الددورع  
  والزهد  والعدل  ورعاية العلم  التي أهلدت م لالقتدراب مدن صدفات حكدم الخلفداء والشوركوالتقوك  

دين  والتي نجح من خالل ا حكام دولة المرابطين من إقامة دولة قويدة  نجحدت فدي إصدالح الراش
ظ دددار تجربدددة م مدددة ناجحدددة فدددي إصدددالح المجتمعدددات المنحرفدددة   مجتمعدددي الملدددرب واألنددددلس  وان
وتحويل دددا إلدددى مجتمعدددات مسدددتقيمة قويدددة موحددددة مجاهددددة منتصدددرة  وبيدددان دور الحكدددام المقتددددين 

 ي تحقي  هذا النجاح.بالخلفاء الراشدين ف

وقد توصلت من خالل دراستي إلى بعا النتا ج الم مة ومن ا  كانت تربية عبد ال بن 
ياسددددين ألتباعدددده رفيعددددة المسددددتوك غرسددددت فددددي نفوسدددد م حددددب الشدددد ادة  والتلددددذُّذ بمتاعددددب الج دددداد 

ت هددذه والحددرص علددى هدايددة النَّدداس  واختددار ألتباعدده اسددمًا يدددل علددى الرابطددة السددامية التددي ربطدد
تمسددددك أمددددراء   الجمددددوع التددددي كانددددت متندددداحرة وأصددددبحت مت خيددددة متعاونددددة أال وهددددى "المرابطددددون"

  والشددددجاعة  وتفقددددد أحوال ددددا  العدددددل مدددد  الرعيددددة  المددددرابطين بعدددددة صددددفات من ددددا الددددورع والتقددددوك
والزهد مما مكن م مدن التمسدك بد خال   الخلفداء   والشورك  والتواض   واالهتمام بالعلم  والشورك

وأدك إلددى محبددة الشددعوب واحترام ددا ل ددم. تمسددك أمددراء المددرابطين   الراشدددين والسددير علددى ن ج ددا
  والشددددورك  والشددددجاعة  وتفقددددد أحوال ددددا  العدددددل مدددد  الرعيددددة  بعدددددة صددددفات من ددددا الددددورع والتقددددوك

الراشدددين  بدد خال  الخلفدداءوالزهددد ممددا مكددن م مددن التمسددك   والشددورك  والتواضدد   واالهتمددام بددالعلم
وأدك إلدددى محبدددة الشدددعوب واحترام دددا ل دددم  كدددان عصدددر المدددرابطين عصدددر   سدددير علدددى ن ج ددداوال

 مما ساعد على ت ل  الحياة األدبية والعلمية    اهتمام بالشعراء واألدباء وتشجي  الدولة ل م

استطاع األندلسيون أن ُياروا دولة المرابطين بالشعراء واألدباء. وأن يؤاِّروا في كاير مدن 
لمعمارية والفنية والاقافية. استطاع يوسه بن تاشفين أن يفتح مددن األنددلس. وأن يضدم جوانب ا ا

الممالددك إلدددى دولدددة المدددرابطين  وأسدددر بعدددا ملددوك األنددددلس الدددذين ابدددت تعددداون م مددد  النصدددارك. 
ووضددددع م فددددي الملددددرب إلددددى أن توفدددداهم ال  وبددددذلك قضددددى علددددى ملددددوك الطوا دددده. أابددددت أمددددراء 

در اإلسالم الصحيح من حي  السعي إلقامة وحدة إسدالمية بدين الملدرب المرابطين تمسك م بمبا
وج اد أعداء ال النصارك. كان عصر المرابطين عصر ازدهار   واألندلس. وج اد األمم الكافرة

في اقتصاد الملدرب واألنددلس. فقدد أوضدحت الرخداء التدي تمتعدت بده بعدا المددن التجاريدة مادل 
دراسدددددددددة نادددددددددار الضدددددددددعه األخالقدددددددددي  صيات التي قمت بطرح ا  المرية ومراكش. ومن أهم التو 

والروحددي فددي ن ايددة عصددر المددرابطين علددى ان يددار الدولددة المرابطيددة  دراسددة العالقددة بددين الخالفددة 
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العباسدددية فدددي بلدددداد ودولدددة المدددرابطين فدددي الملدددرب واألنددددلس  دراسدددة التدددره فدددي عصدددر ملدددوك 
 الطوا ه.
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ABSTRACT 

 
This study monitors some elements of integrity of the rulers of 

the Almoravids state  such as piety  asceticism and the Shura Council  
justice and care for the science that promote them to approach 
Qualities of the rule of the caliphs  which succeeded in reforming the 
two communities of Morocco and Andalusia  showing an important and 
successful experience in reforming bad societies and change them to 
strong  unified  struggling and victorious communities  and state the 
role of rulers who are guided by the caliphs in achieving this success. 

I have come across  through my studies  to some important 
results  including  the guidance of Abdullah bin Yassin to his followers 
of high-level instilled in them the love of martyrdom and savoring the 
troubles of Jihad an careful guidance of people. He chose a name to 
his followers that shows the Semitic link which connected these crowds 
that were feuding and became brothers and collaborating who are 
called "The Almoravids". 

The princes of the Almoravids stuck in several qualities including  
piety  justice with the public and knowing their conditions  the courage 
and the Shura Council  interest in science and humility and asceticism  
which enabled them to stick to the morality of the Caliphs and firmly 
follow their approach  and this led to the love of the people and respect 
them. The age of the Almoravids was an interested era of poets and 
writers and the stats encouragement to them has helped to shine the 
literary and scientific life. 
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The Andalusians were able to enrich the state of the Almoravids 
with poets and writers and could influence in many aspects of 
architectural  artistic and cultural fields. 

Yousif bin Tashfeen was able to open the cities of Andalusia and 
that includes the addition of kingdoms to  Almoravids state and 
captivated some of the kings of  Andalusia who proved their 
cooperation with the Christians and put them in Morocco. 

Till they died. Thus  he killed the kings of tribes. The Almoravids 
princes proved their adherence to the principles of true Islam in terms 
of seeking to establish an Islamic unity between  Morocco and 
Andalusia. 

The fighting of non-muslim nations  and the enemies of God. 
The age of the Almoravids was a prosperous era in the economy of 
Morocco and Andalusia. It has made it clear that the prosperity which 
some commercial cities enjoyed such as Marrakech and Almeria. 

Among the most important recommendations that I have 
mentioned are: studying the effects of moral and weakness at the end 
of the Almoravids era on the collapse of the collapse of the Almoravids 
state and the study of the relationship between the Abbasid Caliphate 
in Baghdad and the Almoravids state in Morocco and Andalusia  and 
the study of luxury in the era of tribal kings. 

. 
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