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ملخ�ص البحث
ترجمة يو�سف بن تا�شفني
�أ�ضحى بيان الرجال واجب وبيان رجال اجلهاد �أوجب
تتداعى قوى الرش الغربية وطالئعها من أبناء جلدتنا يف بالدنا اإلسالمية ،وتتضافر جهودها لتبديل كالم

اهلل وإطفاء نوره ،ومع يقيننا التام بأن اهلل تعاىل حافظ دينه ومتم نورة ولو كره الكافرون ،اال ان محلة القوم رشسة
وتتواىل اجلهود يف حماربة التعليم الديني وتغيري مناهجه تبدأ باملسميات واملناهج تبدي ً
ال وحذف ًا وتزوير ًا ،وهذا ليس

ٍ
بخاف عىل كل ذي لب ،سمعنا من يسمي اخلليفتني بالصنمني ،ومن يسمي صالح الدين بفساد الدين إىل هذا احلد
انقلبت املوازين .إنا هلل وإنا أليه راجعون ﴿ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾.

لذا فقد أصبح دعاة اإلسالم أمام مرحلة جديدة تتطلب النفرة لتبليغ دين اهلل -عز وجل -وبيان مراده للناس

كافة ،وبيان رجاله الذين صدقوا مع اهلل عز وجل فصدقهم اهلل جل جالله ،يف عاله ،وان مل يبذل الوسع وتستفرغ

الطاقة يف هذا املجال فأن الدعوة لدين اهلل الصايف النقي اخلايل من اإلفراط والتفريط قد ترتاجع –ال سامح اهلل -من
مرحلة البالغ واملطالبة إىل مرحلة الدفاع ونقض الشبه التي يروج هلا التيارين البدعي والعرصاين املطاوعني ألعداء
الدين من الغربيني والرشقيني ،وبام أنه نحن يف قسم التاريخ كتدريسيني ،والتاريخ عند السلف الصالح هلذه األمة هو

تراجم رجال ،كام هو احلال للتاريخ الكبري والصغري إلمام املحدثني البخاري (رمحه اهلل) وكذلك تاريخ مدينة السالم

للخطيب البغدادي (رمحه اهلل) وغريها .فأحببنا ان نقف مع الرجال الكبار الذين صدقوا مع اهلل عز وجل واظهر اهلل

عىل أيدهيم الكرامات والفتوحات وحرروا الديار اإلسالمية بعد االغتصاب ولألسف تثار حوهلم الشبهات ،ولذلك
أحببنا ان نركز عليهم دون غريهم من الذين مل تثار حوهلم الشبهات .وهلذا السبب اخرتنا يوسف بن تاشفني وغريه
من أبطال املسلمني الذين نسأل اهلل جل يف عاله ان يصدق فيهم قوله بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ﴿ :ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ﴾.

واألمل بعد اهلل تعاىل كبري يف ان يدرك علامئنا األجالء الربانيون ودعاته الصادقون ،وأبناءه املخلصون

طبيعة املرحلة القادمة واجلهد الضخم الذي تتطلبه ،فيقوموا بواجب البيان كل حسب علمه وطاقته ،وتلك قضية ال

حتتمل التأجيل وال يقبل فيها االرجتال ،واألمل يف اهلل تعاىل كبري ،إذ هو منجز وعده ،وغالب عىل أمره ،ولكن أكثر
الناس ال يعلمون.

ويتكون البحث من ست مباحث بعد املقدمة.

املبحث األول :القائد الرباين يوسف بن تاشفني وفيه متهيد ،اسمه ونسبة ويتكون من مطلبني :املطلب األول:
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

البحوث املحكمة

يوسف بن تاشفني ودولة املرابطني .املطلب الثاين :فتح املغرب االقىص الشاميل (477-454هـ) من قبل املرابطني.

املبحث الثاين :الفونسو وابن عباد وابن تاشفني وعلامء األندلس.املطلب األول :الفونسو واملعتمد بن عباد.

املطلب الثاين :رسالة الفونسو إىل أمري املسلمني يوسف بن تاشفني .املطلب الثالث :اجتامع علامء قرطبة وأهل

األندلس.

املبحث الثالث :اجلواز األول للمرابطني إىل اجلزيرة اخلرضاء باألندلس ويوم الزالقة .املطلب األول :اجلزيرة

اخلرضاء .املطلب الثاين :الزالقة بعد وصول يوسف بن تاشفني اشبيلية.

املبحث الرابع :رجوع ابن تاشفني وأثر احلكم بام أنزل اهلل تعاىل .املطلب األول :رجوع األمري يوسف بن تاشفني

إىل املغرب العريب .املطلب الثاين :احلكم بام أنزل اهلل تعاىل للمرابطني بقيادة بن تاشفني.

املبحث اخلامس :حال األندلس بعد النرص وفتوى علامء املسلمني .املطلب األول :األندلس بعد الزالقة .املطلب

الثاين :فتوى علامء وفقهاء املسلمني بضم االندلس إىل املغرب العريب .املطلب الثالث :العبور الثالث لألمري يوسف

تاشفني لألندلس

املبحث السادس :وداع بن تاشفني بعد جوازه األخري ووصيته ووفاته .املطلب األول :اجلواز الرابع واألخري

ألمري بن تاشفني يف االندلس ووفاته رمحه اهلل .املطلب الثاين :وصيته االمري بن تاشفني ألبنه عيل .املطلب الثالث:

وفاة األمري يوسف بن تاشفني رمحه اهلل تعاىل .ثم اخلامتة.
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حممد أمني سليم اجلبوري. د. م.أ
ABSTRACT
Yousif Bin Tashfeen
The western evil powers and their vanguards of our mankind individuals in our Islamic country
are collapsing, and their efforts are interlacing to alter the words of God and switch off His light. And
with our full certainty that God, the Supreme Being, is the keeper of His religion and the completer of
His light even if the unbelievers hate it, yet the folks’ campaign is vicious and the efforts of fighting
the religious education and changing its methods start with names and methods in changing, deleting
and forging, and this is not hidden to any one with mind. We have heard about the ones who name the
two caliphs with idols and who name Yousif Bin Tashfeen with the religion corruption, to this extent
the weights were capsized. Inna lillah wa inna ilayhi rajioun (

).

Thus, the Islam propagandists grew before a new stage that requires a general alarm to inform
the religion of God the Almighty and manifest His objective to all people, and manifest His men
who were honest with God the Supreme Being, so God fulfilled His promise to them. If no effort is
extended and no power is depleted in this area, the call to God’s religion the pure, clear and void of
excess and negligence, it will retreat– God forbid- from the stage of informing and demand to the
stage of defense and demolition of suspect for which the trend of heretics and contemporaries who
obey the religion western and eastern enemies. Since we are at the Department of History as teachers, and the history for the good ancestor of this nation is the men’s interpretations, as the case with
al-Tarikh al-Kabeer wal Sagheer for the narrators’ imam Al-Bukhari and Tarikh Medinat al-Salam for
Al-Khateeb Al-Baghdadi… etc., we liked to stand at the great men who were honest with God, whom
God showed at their hands the miracles and conquests, and who librated the Islamic lands after usurpation, regretfully around them the suspects are aroused; therefore, we liked to focus on them more
than others whom suspects were not aroused around them. For this reason, we have chosen Yousif
Bin Tashfeen and other Muslim heroes for whom we ask God -the Supreme Being- to fulfill His
promise to them when He said in His Holy Book after God’s protection from the cursed Satan: (

).

The great hope lies in God –the Supreme Being- for our lofty divine scholars, His honest propa-
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

gandists and his loyal individuals to realize the nature of the next stage and the huge effort it requires,
so as to do the manifestation duty each in terms of his knowledge and power. And that is an issue
that does not bear any delay and postponement and does not accept any improvisation, and the hope
in God– the Supreme Being- is great for he is the fulfiller of His promise and the victor in all cases,
but most people do not know.
The Prince of Al-Murabteen and Andalusians Include Six Parts: First: The Lord Leader: Yousif
Bin Tashfeen, preface, his name, his origin includes two sections: First Yousif Bin Tashfeen and
AL-Murabteen State. Second: The Liberation Far North Morocco (454-477A.H) by Al-Murabteen.
Second Part: Al-Fonso, Ibn Abaad, Ibn Tashfeen and the scientists of Al-Andalusia. Section one: The
letter of Al-Fonso and Al-Mu’tamid bin Ebad. Second Section: The letter of Al-Fonso to the prince of
Muslims Yousif Bin Tashfeen. Third Section: Kurtuba and People of AL-Andalusia Meeting. Third
Part: first permission to AL-Murabteen and Green desert in Al-Andlus and the day of Al-Zilaqa. Section one: Green Desert. Section two: Al-Zilaqa after the arrival of Yousif Bin Tashfeen to Ashbelia.
Fourth Part: The returning of Ibn Tashfeen and the effect of ruling by Allah. Section one: The returning of Prince Yousif Bin Tashfeen to Arabic Morocco. Section two: The ruling by Allah decision by
leading of Ibn Tashfeen. Fifth Part: Al-Andalusia state after victory and the opinion (Al-Fatwa) of
Muslims scientists. First section: Al-Andalusia after AL-Zilaga. Second: the Fitwa of Scientists and
philologist Muslims in join AL-Andalusia to Morocco. Third: third across by Yousif Bin Tashfeen to
AL-Andalusia. Part Six: the farewell of Bin Tashfieen after his last cross, his commandment, and his
death. First section: the fourth and last across by Bin Tashfeen in Al-Andalusia and his death Allah
mercy him. Second: the commandment of Prince bin Tashfeen for his son Ali. Third: the death of
prince Yousif Bin Tashfeen Allah mercy him. And Conclusion.
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املقدمــة
احلمد هلل محد الشاكرين ،احلمد هلل رب العاملني،

احلمد هلل وكفى وسالم عىل عباده الذين إصطفى،

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده الرشيك له ،وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله ﷺ وإله وأصحابه ومن تبعهم

بإحسان اىل يوم الدين وسلم تسليام.

وبعد :فإن هذا البحث عن يوم من ايام اهلل وعن

قلم جيود علينا التاريخ بمثلهِ :
رجل اّ
﴿م َن المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ

ِر َج ٌ
اهدُ وا اللهَّ َ َع َل ْي ِه َف ِم ْن ُهم َّمن َق ىَض َن ْح َب ُه
ال َصدَ ُقوا َما َع َ

َو ِم ْن ُهم َّمن َينت َِظ ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب ِديلاً ﴾ (االحزاب.)23/
هذا الرجل الرباين إسمه مقرون بالقرن اخلامس

اهلجري حيث َولِد يف بدايته وقىض نحبه يف هنايته-

هذا القائد ا ُمل َلهم إقرتن إسمه بدولة املرابطني هناك
باملغرب العريب واألندلس ،إقرتن إسمه مع ملوك

الطوائف الذين كان معظهم يوايل النصارى الكافرين
وبذلك ينسلخوا من الدين ،وإذا به ُيرجعهم اىل

رشدهم وحقيقة دينهم ويوحدهم ضد النصارى
الكافرين املحتلني ،ويقودهم مع إخواهنم املرابطني يف

يوم الزالقة الرهيب ،الذي هو يوم من أيام اهلل جل يف
عاله ،هذا الرجل والرجال قليل إقرتن إسمه باملعتمد

بن عباد الذي قاد األندلسيني يف معركة الزالقة وأبىل
فيها البالء احلسن ،ولكن بعد الزالقة عاد هذا وملوك

الطوائف يف خصوماهتم فيام بينهم مستعينني بالنصارى

عىل إخواهنم يف الدين ،مما إضطر القائد الرباين يوسف
بن تاشفني بعد فتوى وإمجاع علامء املسلمني بظم

األندلس اىل دولة املرابطني بالقوة وبمحاربة من شذ
من ملوك الطوائف الذين فضلوا موالة الكافرين عىل
إخوة العرب املسلمني لذلك حارب هؤالء وإعتقلهم،
ّ

حتى حيصل النرص والتمكني للمسلمني ومجع املغرابة
مع األندلسيني حتت قيادة دولة املرابطني ،هذا ما فعله
القائد الرباين الزاهد ابن تاشفني يف ذلك املكان وذلك

الزمان ،يف الوقت الذي كان فيه املسجد األقىص
أوىل القبلتني وثالث احلرمني يئن من وطئة وإحتالل
الصليبيني بعدما سلمه العبيديون حتى هيئ اهلل جل يف

عاله الزنكيني وااليوبني بمثل املرابطني ،ونور الدين
وصالح الدين بمثل يوسف بن تاشفني الذين حررا

وفتحوا القدس الرشيف وإنترصوا عىل الصليبني يف
كثري من املعارك وخصوص ًا يف معركة حطني بقيادة
صالح الدين التي كانت كمعركة الزالقة بقيادة إبن
تاشفني رمحهم اهلل أمجعني وبذلك كانوا قدوة حسنة

حيث نجد أن قادة املرابطني يقودون املعارك بأنفسهم

ُقتِ َل املريب األول للمرابطني عبد اهلل بن ياسني يف
ساحات الوغى ،وهو جماهد يف سبيل اهلل ،وخلفه
القائد حييى بن عمر واستمر يف جهاده حتى لقى اهلل

شهيد ًا يف سبيله ،وجاء من بعدهم أبو بكر بن عمر
الذي توغل يف الصحراء الكربى بجهاده حتى قىض
نحبه ،وجاء دور قائد التمكني لدولة املرابطني يوسف

بن تاشفني الذي كان يقود احلرس اخلاص الذي أعده

إلنتزاع النرص من األعداء يف ساعات الوغى وعندما
حيمى الوطيس فيندفع بجواده اىل قلب املعركة وال

خييبه اهلل جل يف عاله بالنرص لصدقه وبذلك رضبوا
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البحوث املحكمة
وحرروا بيت املقدس من ايدي الصليبيني الغاصبني،

ان َل ُك ْم فيِ َر ُس ِ
ول اللهَّ ِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة مِّلَن َك َ
﴿ َل َقدْ َك َ
ان َي ْر ُجو
ريا﴾ (االحزاب.)21/
اللهَّ َ َوا ْل َي ْو َم آْال ِخ َر َو َذ َك َر اللهَّ َ َكثِ ً

لتكون سدا منيعا ضد أطامع النصارى يف األندلس

من هو أمري املسلمني يوسف ابن تاشفني الذي وحد

النصارى.

ويتكون هذا البحث من ست مباحث تبني لنا

اهلل تعاىل عىل يديه االندلسيني مع املرابطني للجهاد

واعالء كلمة الدينفي يوم الزالقة املبني .
واحلمد هلل رب العاملني.

متهيد

أ -العامل يف زمن ظهور دولة املرابطني:

وهيئ اهلل للغرب اإلسالمي واألندلس دولة املرابطني

ولتحمي الشامل االفريقي من غارات واطامع
وأعز اهلل األمة باملرابطني يف زمن عصيب ،ورفع

اهلل هبم لواء اإلسالم يف املغرب واألندلس.

ب -تكالب النصارى عىل املسلمني وأطامع

الفونسو لتوسعية:

عندما سقطت طليطلة بيد الفونسو ،أخذ اللعني

كان العام االسالمي جمزأ عند قيام دولة املرابطني،

يضغط عىل ممالك املسلمني الكربى املجاورة له أي

أن يطهروا العراق من بني بويه ،والعبيديون حكموا

االفطس صاحب بطليوس يطلب منه أن يسلم إليه

ملوك الطوائف يف بالد االندلس ،واستطاع السالجقة
مرص ،وبنوا محاد يف املغرب االوسط ،واملعز بن

باديس وأحفاده يف املهدية .اما املرابطون فتوسعوا

وشملت دولتهم اجزاء شاسعة من شامل افريقية
ورضبت جذورها يف الصحراء حتى هنر النيجر

والسنغال ،فرفعوا راية اإلسالم يف تلك االماكن
البعيدة ،أما املرشق االسالمي فكان يف ظرف سيايس

أمر اخلالفة يف بغداد مهتز
َح ِرج وصعب قايس ،حيث ُ
ومعرض للخطر واخلليفة العبايس وال يملك من
أمر اخلالفة شيئا وكان االمر كله بيد البوهييون ،ومن
بعدهم السالجقة ،أما العبيدون يف مرص فتحالفوا مع
االفرنج من اجل مصاحلهم وأطامعهم أما يف بالد

الشام فقيض اهلل الزنكيني وااليوبيني الذين قاموا

بدور عظيم يف القضاء عىل النصارى والذين والوهم
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مملكتي بطليوس وأشبيلية ،فأرسل إىل املتوكل بن
القالع واحلصون املجاورة ،وضعف املسلمون أمام

هذه الرضبات املاكرة ،وأصبح سقوط املاملك قاب
قوسني أو أدنى ،وظل حكام األندلس مع وجود
اخلطر الصليبي منغمسون يف ترفهم وخالفاهتم
وفسادهم حيابون أنفسهم وحيالفون ويوالون

النصارى ضدا خواهنم ،ويؤدون هلم اجلزية مقابل

إبقائهم عىل عروشهم فتعس ًا هلم ،واستخدم ملوك

الطوائف املرتزقة من النصارى حلامية أنفسهم وكان
احلال بني ملوك الطوائف من التنافس والتدابر
والتقاطع والتحاسد مامل يكن بني الرضائر املرتفات.
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املبحث الأول
القائد الرباين يو�سف بن تا�شفني
(500-400هـ1106-1009 /م)
متهيد:

املراحل التي مرت هبا دولة املرابطني يف فقه الدعوه

إىل اهلل جل يف عاله ابتداءا من االمام ابن ياسني حيث

انه نجح نجاحا عظيام يف مراحل التعريف والتكوين

والتنفيذ ،واستشهد رمحه اهلل يف مرحلة التنفيذ وتوىل
القيادة من بعده يف هذه املرحلة أبو بكر بن عمر الذي

سار عىل نفس املنهج الذي رسمه أبن ياسني رمحه اهلل.
واستمر يف فتح مدن املغرب ،إال أنه ترك نصف

جيش املرابطني البن عمه يوسف بن تاشفني ودخل
بالباقي نحو اجلنوب داعيا وجماهدا ومصلحا ،واستمر

يف فتوحاته حتى استشهد -رمحه اهلل -وتوىل االمر
بالكلية من بعده القائد يوسف بن تاشفني الذي اهنى
مرحلة التنفيذ وانتقل إىل مرحلة التمكني(.)1
اسمه ونسبه:

يوسف بن تاشفني بن إبراهيم اللمتوين

الصنهاجي ،وامه بنت عم أبيه فاطمة بنت سري

بن حييى بن وجاج بن وارتقني ،وكانت قبيلته قد
سيطرت بسيادهتا وقيادهتا عىل صنهاجه ،واحتفظت

بالرئاسه منذ أن جعلها االمام ابن ياسني فيها بعد
وفاة االمري حييى بن ابراهيم اجلدايل ،فنام ونشئ عزيزا

((( الصاليب  ،حممد بن عيل ،تاريخ دولتي املرابطني واملوحدين،
(دمشق1428 ،هـ 2007/م) ،ص.67

كريام يف قومه قال عنه املؤرخون ُ
(خ ِلقَ للزعامة)

()2

كان يوسف بن تاشفني أسمر اللون ،معتدل القامه،

نحيف اجلسم ،خفيف العارضني ،رقيق الصوت،

اكحل العينني ،اقنى االنف ،له وقره تبلغ شحمة
االذن ،مقرون احلاجبني ،أجعد الشعر كان جيمع بني

مجال الطلعة ومجال اجلسم ،وبني ابدع املواهب(،)3

كان بطال شجاعا نجدا حاذق ًا ،جواد ًا كري ًام ،زاهد ًا يف
الدنيا ،عادال متورعا ،متقشفا ،لباسه الصوف وطعامه

خبز الشعري ،وحلوم االبل والباهنا ،وكان عزيز النفس
كثري اخلوف من اهلل جل يف عاله كان حيب الصفح
والعفو عن الذنوب مهام كربت ،ماعا الذين يرتكبون
اخليانه يف حق الدين ومواالة االعداء الكافرين فال

جمال للعفو عنهم الن املوالة رده كام أعتربها رب

نك ْم َفإِن َُّه ِم ْن ُه ْم إِ َّن اللهّ َ َ
العزةَ ...﴿ .و َمن َيت ََولهَّ ُ م ِّم ُ
ال
يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
الظالمِ ِنيَ ﴾ (املائدة )51/رتبته األحداث
وصاغت من شخصيته قائدا فذا ،وبرهنت االيام عىل

أن له القدره عىل فهم واقعه ،وكان قادرا عىل النهوض

بقومه وشعبه نحو حياه اسالميه حضاريه أفضل .
()4

املطلب الأول:
يو�سف بن تا�شفني ودوله املرابطني

((( اشباخ ،يوسف ،تاريخ االندلس يف عهد املرابطني واملوحدين،
ترمجة :حممد عبد اهلل عنان ،القاهرة1958 ،م ،ص.65

((( اهلريف ،سالمه حممد سلامن ،دولة املرابطني ،دار الندوة
(1405هـ1985/م) ،ص.36

((( الصنهاجي ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد املنعم (ت 710هـ)،
الروض املعطار يف خرب االقطار ،ت :بروفنامل ،القاهرة1937 ،م،

ص.87
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البحوث املحكمة

تلقى يوسف بن تاشفني تعاليمه االوليه يف قلب

وتزوج يوسف بن تاشفني أمرا ٌة تسمى عائشة

وتربى عىل تعاليم االمام الفقيه أبن ياسني ونبغ يف

حممد بن عائشة .ورزق يوسف جمموعة من الذكور

الصحراء من افواه املحدثني والفقهاء ،ونام وترعرع
فنون رجال احلرب ،ويف السياسة الرشعية التي تتلمذ

عىل أيدي الفقهاء فيها ،وقام هبا خري قيام كام سنرى

بأذن اهلل تعاىل.

إنه تزوج من زينب النِقرويه بعد أن طلقها ابن عمه

ابو بكر بن عمر عندما عزم عىل دخول الصحراء جماهد ًا

داعي ًا مصلح ًا ،فقال هلا انت إمرأة مجيلة بضه ،الطاقه
لك عىل جو الصحراء وحرارهتا ،واين مطلقك فإذا

وانجبت له االمري حممد الذي نسب اليها فصار يدعى

واإلناث يكربهم متيم الذي توىف غداة معركة الزالقة

املشهورة وكان يومها واليا عىل سبته ،وعىل الذي توىل
اإلمارة بعده وصار وايل األندلس واملغرب ،وإبراهيم

وحممد اللذين كانا من القادة البارزين مع والدهم،

ورزق ابنتان مها كونه ورقيه(.)1

املراحل العسكرية التي مر هبا

يوسف بن تاشفني يف جيش املرابطني

(452 -448هـ1065 -1056/م)

انقضت عدتك فتزوجي ابن عمي يوسف بن تاشفني
ون َعلىَ َأ ُنف ِس ِه ْم َو َل ْو َك َ
﴿...و ُي ْؤثِ ُر َ
اص ٌة َو َمن
ان بهِ ِ ْم َخ َص َ
َ
ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأ ْو َلئِ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُح َ
ون﴾ (احلرش )9/يا

يتلقى األوامر وينفذها بكل نجاح .وكانت هذه

ريض اهلل عنهم امجعني من األنصار فكيف ال ينرصهم

واهلته للمرحلة التالية فكانام كانت ممارسه للسلطة،

له من إيثار ّ
يذكرنا بإيثار أصحاب الرسول حممد ﷺ
اهلل سبحانه وتعاىل إذا كانت هذه صفاهتم.

وتزوجها يوسف بن تاشفني بعد متام عدهتا،

وكانت زينب بنت إسحاق مشهوره باجلامل والرئاسة،

بارعة احلسن ،حازمه لبيبه ذات عقل رصني ورأي
سديد ومعرفة بإدارة االمور ،فكانت نعم الزوجة

املعينة لزوجها وقد مدحت كتب التاريخ هذه املرأة
ِ
خرية نساء دولة املرابطني وتوفيت رمحها
واعتربهتا من

اهلل سنه 464هـ 1071/م.

وتزوج االمري يوسف بن تاشفني من سيده

اندلسيه تدعى قمر ،وال تذكر كتب التاريخ عنها

شيئا ،ويقال :هي التي أنجبت األمري عيل ويل العهد.
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كان يف هذه املرحلة جمرد قائد من قواد املرابطني

املرحلة غنيه بالتجارب واخلريات التي شحذت ذهنه
واالطالع عىل خفايا دون حتمل املسؤولية ،استطاع

بعدها تسلم اإلمارة والقيام بكل االمور التي وكلت

اليه بكل مهه ونشاط دون تردد ،وقاد املرابطني إىل
النرص يف ميادين اجلهاد والعزة والكرامة والرشف.

ولقد ابىل يوسف بن تاشفني يف معركة الواحات

(448هـ )1056/التي كان فيها قائدا ملقدمه جيش
املرابطني املهاجم ،وبعد فتح جلامسه ،عينه ابن عمه
االمري أبو بكر واليا عليها فأظهر مهارة إدارية يف

تنظيمها ،ثم غزا بالد جزوله وفتح ماسه ثم سار
((( اهلريف ،دولة املرابطني ،ص.38

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
إىل تارودانت قاعدة بالد السوس وفتحها ،وكان هبا

العسكرية واإلدارية والتنظيمية والدعوية واحلركية

انصاره(.)1

باحلزم والعلم واجلد والبذل والعطاء واملثابرة.

طائفة من انصار عيل بن عبد اهلل البجيل وحتولوا إىل

وريض الناس بزعامته وبدأ بتأسس الدولة الناشئة

وبعد ذلك جاء دور مدينة أغامت ،كانت مدينة

وعندما رجع ابو بكر بن عمر من الصحراء مجع

القديمة ومقر للرببر املتهودين وكان حيكمها لقوط بن

والشهود ،وأشهدهم عل نفسه بالتخيل البن عمه

مزدهرة حضاريا إذ كانت إحدى مراكز النرصانية
عيل املغراوي .فدكها وفتحها سنة 449هـ1057/م

وبعدها سار املرابطون بقيادة يوسف بن تاشفني إىل
الدولة الكافرة امللحدة برغواطة ونشبت بني الطرفني

معارك طاحنة جرح خالهلا اإلمام ابن ياسني بجراح

بالغة توىف عىل اثرها رمحه اهلل سنه 451هـ1059/م.

كان استشهاد اإلمام الفقيه عبد اهلل بن ياسني

البداية االوىل يف دفع يوسف بن تاشفني إىل رئاسة

الدوله الناشئة.

اشياخ املرابطني من ملتونه واعيان الدولة ،والكتاب

يوسف بن تاشقني عن االمارة(.)2

وعلل األمري أبو بكر هذا التنازل بان ليوسف

بن تاشقني الكفاءة للقيادة ولدينه وفضله وشجاعته
وحزمه ونجدته وعدله وسداد رأيه وورعه ،وأوصاه
بالوصية التالية( :يا يوسف إين قد وليتك هذا االمر
واين مسؤول عنه فاتق اهلل يف املسلمني ،واعتقني

واعتق نفسك من النار وال تضيع من امر رعيتك شيئا
فانك مسؤول عنهم ،واهلل تعاىل يصلحك ويمدك

حيث ان جانب االمامة يغلب جانب اإلمارة

ويوفقك للعمل الصالح والعدل يف رعيتك ،وهو

بن عمر ،فرجح جانب االمارة عىل جانب االمامة

ومع األسف حيلو لبعض املؤرخني ان يفرس هذا

يف عهد عبد اهلل بن ياسني ،وبعد وفاته توىل ابو بكر
واخذت الدولة الناشئة تتحول إىل طابع سيايس

جديد ،ومرت بظروف تتطلب قادة ورجال من طراز

يوسف بن تاشفني وعندما دخل ابو بكر بن عمر

بجيوشه إىل الصحراء أناب ابن عمه بن تاشفني عىل

خليفتي عليك وعليهم)(.)3

اإليثار والتنازل عن امللك خشيت االمري ابو بكر عمر

من سطوه يوسف بن تاشفني ،وسرية الرجلني من

التقوى والورع تنايف ادعاهم الباطل(.)4

املغرب ،ظهرت خالهلا مواهب يوسف بن تاشفني

(((

ابن خلدون ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد( ،ت

808هـ) ،العرب يف ديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والرببر

ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب ،مؤسسة االعلمي
(1391هـ1971/م).185/6 ،

((( الصنهاجي ،الروض املعطار ،ص.86
((( اهلريف دولة املرابطني ،ص.71

((( الصنهاجي ،الروض املعطار ،ص91؛ ابن خلدون ،العرب،
.185/6
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املطلب الثاين:
فتح املغرب الأق�صى ال�شمايل
454هـ477-هـ من قبل املرابطني:
حترك يوسف بن تاشفني نحو املغرب الشاميل

لينتزعه من ايدي الزناتيني ،واستخدم من اجل حتقيق
هذا اهلدف املنشود وإرسال اجليوش للقضاء غىل

جيوش املخالفني مستفيدا من اخلالفات السياسية

بني قادة املدن فحالف بعضها من اجل قتال الباقي،
واستطاع أن يدخل مدينة فآس صلحا عام 455هـ،
لكن مترد اهلها عليه وبعدها استطاع أن خيمد مجيع

الثورات التي قامت ضده ،حتى تم له فتح مجيع البالد
من الريف إىل طنجة عام 460هـ1567/م وأعاد فتح
فاس عنوه بحصار رضبه عليها .بجيش قوامه مئه ألف

مقاتل سنه 462هـ1069/م فقىض عىل مجيع منافسيه
هناك ،ورشع بعدها ببناء املساجد والفنادق واصلح

االسواق وخرج من فاس سنة 463هـ متوجها إىل

حصون وطاط من بالد طنجة واستوىل عليها.
لقب اإلمارة ليوسف بن تاشفني:

عندما حقق يوسف بن تاشفني هذه االنتصارات،

دعى شيوخ وامراء املغرب من قابل وزناته ومصموده

واحسن اليهم
وغامره ،واكرمهم وبذل هلم العطاء
َ

لذلك بايعوه عىل االمارة وخرج هبم يطوف يف اقاليم
املغرب العريب يتابع االمراء وحياسب الوالة املقرصين

ويدفع املظامل فهابته النفوس .واقتنعت اهنا امام رجل
عبقري فذ من طراز قليل.

وبعد ان رجع من تلك اجلولة التفقدية االصالحية
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البحوث املحكمة
سار بعدها بجيوشه لغزو الرمته من بالد طنجه وفتح
جبل علوادن وذلك سنه 465هـ1172/م وبعدها

استوىل عىل معظم البالد ،وبعدها اصبحت منطقة تازا
ثغر ًا منيعا بينه وبني زناتة ،ولذلك اعترب املؤرخون عام

476هـ1074/م فاصال يف تاريخ الدولة املرابطية
اذ بسط يوسف بن تاشفني نفوذه عىل سائر املغرب

االقىص والشاميل باستثناء طنجه وسبته.

وهتيأ ليوسف بن تاشقني أن جهز جيشا قوامه اثنى

عرش الف فارس مرابط وعرشين الفا من سائر القبائل،

واسند قيادة إىل صالح بن عمران عام 470هـ ،وعندما

اقرتب جيش املرابطني من طنجه إلتقا بجيش احلاجب
بن سكوت عىل رأس جيشه وهو شيخ يناهز التسعني

ودارت املعركة وانتهت بانتصار املرابطون وفتحوا

طنجه وقتل احلاجب بن سكوت .
()1

وبعد فتح طنجة أستانف االمري يوسف توسعه

نحو الرشق ملطاردة زناتة التي جلئت إىل تلمسان
وكان هدفه القضاء عىل اي كيان هيدد دولة املرابطني،
وبدأت عمليات اهلجوم الوقائي حيث حققت

وهزمت جيش تلمسان املغاوري وأرست قائده معيل

بن يعيل املغراوي الذي قتل عىل الفور.

وغزا بعدها مدينه تكرور ومل تعمر بعد ذلك ،ثم

رجع بجيوشه نحو وهران ووادي التلف حتى دخل
مدينه اجلزائر وتوقف عند حدود مملكة بجايه التي

حيكمها بنو محاد من صنهاجه .
()2

((( اهلريف ،دولة املرابطني ص50

((( حسن حممود ،قيام دولة املرابطني ،القاهرة1957 ،م ،ص.75

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
وبنى اجلامع الكبري يف مدينه اجلزائر الذي اليزال

مم���ا ي���زه���دين يف ارض أن��دل��س

وبذلك توحد املغرب االقىص بعد جهاد استمر

أل���ق���اب مم��ل��ك��ة يف غ�ي�ر موضعها

قائام إىل اليوم وعاد إىل مراكش عام 457هـ1081/م
ثالثني عاما ،واصبحت دولة املرابطني يف مرحلة

التمكني الفعلية ،ويف عام 476هـ وجه االمري

يوسف بن تاشفني أبنه املعز عىل رأس جيش إىل
سبته لفتحها اذ كانت املدينة الوحيدة التي مل ختضع

له ،كان حيكمها بعد احلاجب بن سكوت ابنه ضياء
الدولة حييى فحارصها املعز بر ًا وبحر ًا ودارت معركة
بحريية انتهت ،ويف هناية املطاف استطاع املرابطون أن
يفتحوا سبته و ُق َ
تل ضياء الدولة وكان ذلك يف سنة

477هـ1084/م وبذلك توحد املغرب االقىص كله
واصبحت الدولة املرابطة قوة ال يستهان هبا(.)1

ِ
وم��ع��ت��ض��د
س��م�اع م��ق��ت��در ف��ي��ه��ا

ك��اهل��ر حيكي ان��ت��ف��اخ�� ًا ص��ول��ة األس��د

وك���ن���ت أم����رء م���ن ج��ن��د إب��ل��ي��س
ُ

يب احلال حتى صار ابليس من ِ
جند
فارتقى َّ

لقد آلت أوضاع االندلس إىل اسوء حال،

واصبحت الحول والقوة هلا ،هذا ماشجع النصارى

عىل توجيه رضبات قاتلة للمسلمني هتدف إىل طردهم
من اسبانيا والربتغال بدافع احلقد الصليبي القومي
والديني ،واطلقوا عليها حرب االسرتداد فاضطر

أهل األندلس طلب العون من املرابطني(.)3

حيث َق ْب ُل ذلك اخذ ملوك الطوائف يتحالفون مع

وبالتايل تشكل خطرا عىل النصارى يف األندلس،

الفونسو ملك قشتالة ،من ذلك ارسل ابن عباد سفريه

حيث ان النصارى استفحل امرهم وخطرهم يف

وحتالف مع الفونسو ،وتعهد ملك قشتالة بمعاونة

وملجأ وحصن ًا حصين ًا للمسلمني يف بالد األندلس،
االندلس بعد قيام دويالت هزيلة يف كل مدينه وما

يسمى بدول امللوك ووصلت إىل ثالث وعرشين
دويلة تناحرن وحتاربت فيام بينها وعرف حكامها

بملوك الطوائف .وتلقبوا باأللقاب اخلالفة العباسية
كاملأمون واملعتمد واملستعني واملعتصم واملتوكل إىل

غري ذلك من االلقاب ،ووصف هذه احلالة املشينة
املريضة الشاعر االندليس أبوعيل احلسن بن رشيق(:)2

((( حممد عبد اهلل عنان ،عرص املرابطني واملوحدين يف املغرب
واالندلس ،القاهرة1964 ،م ،ص.111

((( اهلريف ،دولة املرابطني ص.59

ووزيره البارع ابن عامر إىل عاصمة قشتالة يومئذ

امري اشبيلية باجلند واملرتزقة ضد مجيع املسلمني،

ويتعهد ابن عباد مقابل ذلك ان يدفع إىل ملك قشتالة
جزية كبرية ،انظر إىل سوء احلال اصبح املسلمون هم
الذين يدفعون اجلزية بدل ا ن كانوا يؤخذهنا وكذلك

تعهد ابن عباد بان اليعرتض عىل مرشوع الفونسو

ضحى ابن عباد بمعقل
يف احتالل طليطلة وهكذا َّ
املسلمني اسبانيا املسلمة ،ويف  27من املحرم عام

478هـ/25 ،أيار 1085/سقطت طليطلة ودخلت
((( اهلريف ،دولة املرابطني ،ص.59
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني
بذلك إىل حظرية النرصانية بعد ان حكام املسلمون

ثالثمئة واثنني وسبعني عاما ،تاثر املسلمون بسقوط
طليطلة تاثرا عميقا ،وتفرجت قرحية الشعراء يف
استثارة اهلمم والتحريض عىل اجلهاد من ذلك قول

ابن عسال الطليطيل:

ي���ااه���ل أن���دل���س ح��ش��و مطيئكم

البحوث املحكمة

املبحث الثاين
الفون�سو قائد ال�صليبني
يف الأندل�س
املطلب الأول:
الفون�س واملعتمد بن عباد:
لقد وقع املعتمد بن عباد يف اخطاء كثرية كام ارشنا

ِ
ال��غ��ل��ط
ف�م�ا امل���ق���ام هب���ا إالم�����ن

حيث تعاهد مع الفونس ضد اخوانه املسلمني يف

ِ
ث��وب اجل��زي��رة م��ن��س��و ً
ال��وس��ط
ال م��ن

حوله؛ اال ان النصارى ال عهود هلم وال مواثيق فاراد

احل��ي��ات يف ِس��ق ِ
ِ
ْ��ط
كيف احل��ي��اة م��ع

واحتالل قرطبة فطلب من املعتمد حصونا وقرى

ُ
ي��ن��س��ل م��ن إط���راف���ه وارى
ال��ث��وب
ون���ح���ن ب�ي�ن ع�����د ٍو ال ي��ف��ارق��ن��ا

طليطلة مقابل ان يسمح له الفونس باخذ ممالك من

الفونسو ان جيد مربارا لرضب احلصار عىل اشبيلية

وندم ابن عباد عىل فعلته خصوص ًا عندما رأى

املوت ،ومارس النفوس مع املعتمد انواعا من االذالل

أن الدائرة علية قادمة ،واجتمع أمراء املسلمني

اهلزيلة بني الطرفني ،وجيد الفونس والنصارى مايربر

فاحتدوا ألول مرة ،واالستنجاد بإخواهنم املرابطني

فطلب الفونس من املعتمد ان يسمح لزوجته

الفونسو يتوسع يف ضم ممالك املسلمني إليه وأيقن

والتجني ليخرج املعتمد عن طوره ويلغي االتفاقية

عندما رأوا أن شبح السقوط ماثال أمام أعينهم

افعاله االنتقامية والوحشية.

واستدعائهم إىل األندلس(.)1

القمطجية ان تلد يف جامع قرطبة بناء عىل نصيحة

االساقفة ،الن الطرف الغريب من املسجد كان موقع
كنيسة قرطبة القديمة ،وسأله ان تنزل بالزهراء
مدينة اخلليفة النارص ،لتكون والدهتا بني طيب نسيم
الزهراء وفضلة موقع الكنيسة املزعوم ،وارسل اليه

بعثه من مخسمئة فارس برئاسه اليهودي ابن ساليب
((( ابن خلكان ،شمس الدين أمحد بن حممد (ت

681هـ1282/م) ،وفيات االعيان وانباء الزمان ،حتقيق :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،ط ،1مكتبة النهضة املرصية( ،القاهرة،

1367هـ1948/م).11/7 ،
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ألخذ اجلزية وجترأ السفري ،وساء أدبه ان كان له

أدب ،وخرج عىل العرف الدبلومايس ،واغلظ بالقول
للمعتمد وقال( :ال تعتقدوين بسيطا ال أقبل مثل هذه

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
العملة املزيفة ،ال أخذ اال الذهب الصايف ،السنة

ونحن نعتقد ان اهلل اظفرنا بكم واعاننا عليكم ،وال

النخوة العربية االسالمية ،وصلب اليهودي وقتل

وانك يف االحتفال عن نية االستقبال فال يدري أكان

القادمة ستكون مدنا( ،)1وهنا أخذت املعتمد بن عباد
البعثة ،وبذلك يكون عدو اهلل الفونسو قد حصل عىل

ما يريد فلام عرف ذلك اقسم بآهلته ليغزون املعتمد بن

عباد يف أشبيلية.

وحرك جيشه نحو غرب االندلس ،فدمر كل

القرى واالمصار التي يف طريقه نحو اشبيلة ،وفعل كل

ما بدا له من إجرام من سبي وقتل وحرق حتى وصل

البحر اقىص جنوب األندلس ،وادخل قوائم فرسه يف

البحر قائ ً
ال( :هذا آخر بالد االندلس قد وطئته).

املطلب الثاين:
ر�سالة الفون�سو �إىل االمري يو�سف بن
تا�شفني
ومن هنا ازداد جتربا وتكبريا ،وارسل إىل يوسف

بن تاشفني ،وقال فيها( :أما بعد فال خفاء عىل ذي
عينني أنك امرياملسلمني بل امللة االسالمية ،كام انا

أمري امللة النرصانية ،ومل خيف عليك ما عليه رؤساكم
باألندلس من التخاذل والتوكل ،واالمهال للرعية

واالخالد إىل الراحة ،وانا اسومهم اخلسف فارضب
الديار واهتك األستار ،واقتل الشبان وأرس الولدان،
وال عذر لك يف التخلف عن نرصهتم ان امكنك
معرفة هذا ،وانتم تعتقدون ان اهلل فرض عىل واحد
منكم عرشة منا،وان قتالكم يف اجلنة وقتالنا يف النار،

((( اهلريف ،دولة املرابطني ص.66

تقدرون دفاعا وال تستطيعون اقناعا ،وبلغنا عنك
اجلبن يطغى بك ام التكذيب بام انزل عليك ،فان كنت

ال تسطيع اجلواز فابعث إىل ما عندك من املراكب

نجوز إليك ،انا ننازلك يف أحب البقاع إليك ،فأن
غلبتني فهي نعمة شملت بني يديك ،وان غلبتك

كانت يل اليد العليا عليك واستكملت اإلمارة ،واهلل
يتم اإلرادة(.)2

فكان رد يوسف بن تاشفني -رمحه اهلل -عىل ظهر

الكتاب ذاته( :ما ترى ال ما تسمع ) ان شاء اهلل تعاىل

وأردف يقول:

وال ك��ت��ب إال امل�شرف��ي��ة وال��ق��ن��ا

وال رس��ل إال اخلميس ال��ع��رم��رم

()3

وقالوا :واكتفى ابن تاشفني ان يكتب يف ظهر

الرسالة (الذي يكون سرتاه)

()4

وعاد الفونسو املغرور املتكرب إىل اشبيلية حيث

التقى بجيشة االخر امام قرص املعتمد بن عباد

بضفه النهر ،وحارص املدينة ثالثة ايام وكتب إىل
املعتمد بن عباد ان يرسل اليه مروحة يدوية لطرد

الذباب ومل حيتمل املعتمد هذه االهانة فرد عليه
((( اهلريف ،دولة املرابطني ص.67

((( ابن الكردبوس( ،ت 634هـ) ،تاريخ االندلس ،ص.91

((( املقري ،أمحد بن حممد املقري التلمساين (1041-986هـ)،
نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان

الدين ابن اخلطيب،حتقيق :احسان عباس ،دار صادر ،بريوت،
ط.361/4 ،5
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

البحوث املحكمة

وقال( :قرات كتابك وفهمت خيالءك واعجابك

املعتمد (رعي اجلامل خري من رعي اخلنازير)

وال تروح عليك)( ،)1واصبح بعد ذلك اخلطر عىل

بيوسف بن تاشفني ياقوم اين يف امري عىل حالني،

وسانظر اليك يف مراوح اجللود اللمطبه تروح منك

االندلس شديدا ،لقلة شجاعتهم واهنيار معنويتهم،

اذ ان ثامنني قشتالي ًا من النصارى هزموا اربعمئه من

املريه العرب.

املطلب الثاين:
اجتماع علماء قرطبة واهل االندل�س

()3

وقال :للذين الموه عىل هذا الرأي االستعانة

حالة يقني وحالة شك ،والبد يل من أحدمها ،اما

حالة الشك فاين ان استندت إىل ابن تاشفني اواىل االذ
فونش ففي املمكن ان يفيا يل ويبقيا ع َّ
يل ،ويمكن ان ال

يفعال فهذه حالة شك.

وأما حالة اليقني فاين ان استندت إىل ابن تاشفني

امام هذا الضياع املفزع الذي وصلت اليه ممالك

فاين اريض اهلل وألن استندت إىل االذفونش اسخطت

عمله النقاذ مدينتهم ،ووصل رأهيم بعد تبادل االراء

مايريض اهلل وآيت مايسخطه ! فحينئذ قرص اصحابه

االندلس اجتمع العلامء والفقهاء للتشاور فيام جيب
واالفكار إىل استدعاء املرابطني.

اهلل تعاىل فاذاكانت حالة الشك عارضة فألي شئ ادع

يف لومه واخريا تشكلت البعثة من قايض قرطبة ابن

ورى املعتمد ان الرأي فيه صواب ونفاذ بصريه،

ادهم ،وقايض بطليوس ابن مقانا ،وقايض غرناطة

ان يطلب النجدة من اخوانه املسلمني املرابطني،

واسند إىل وزيره ابرام العقود .ومحلت البعثة معها

فجد يف تقويه جيشه ورمم احلصون والقالع ،وقرر
وتشاور يف االمر مع ابنه الرشيد ،فاجابه الرشيد:

ُ
اتدخل علينا يف اندلسنا من يسلبنا ملكنا
ياأبت
ويبدد شملنا! فقال :اي بني واهلل اليسمع عني ابدا

اين اعدت االندلس دار كفر ،وال تركتها للنصارى،

فتقوم ع ّ
يل اللعنة من منابر املسلمني مثل ماقامت
عىل غريي ،واهلل خرز اجلامل عندي خري من خرز

اخلنازير( ،)2ومل انترش راي املعتمد يف االندلس
حذره ملوك الطوائف من ذلك وقالوا( :امللك

عقيم والسيفان الجيتمعان يف غمد واحد) ،فاجاهبم
((( الصنهاجي ،الروض املعطار ،ص.80
((( اهلريف ،دولة املرابطني ص.70
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ابن القليعي ،ومعهم وزير املعتمد ابو بكر بن زيدون
رسالة مكتوبة من املعتمد بن عباد إىل االمري يوسف
مؤرخة سنة 479هـ وهذا نصها (بسم اهلل الرمحن
الرحيم وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل اله واصحابه
وسلم تسليام ،إىل حرضه االمام امري املسلمني ونرص

به الدين ،فإنا نحن العرب يف هذه االندلس قد تلفت
قبائلنا ،وتفرق مجعنا ،وتغريت انسابنا بقطع املادة عنا
من ضيعتنا ،فرصنا شعوبا ال قبائل واشتات ًا ال قرابة
والعشائر ،فقل نرصنا ،وكثر شامتنا وتوىل علينا هذا

العدو املجرم اللعني اذفونش ارس املسلمني ،واخذ
((( ابن خلكان ،وفيات االعيان ()115/7

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
البالد والقالع واحلصون ،وقد ساءت االحوال،

جيشه واجناده ويكون اجلواز بيده متى شاء وقال:

االكرب نزعت هبمتي اليك واستنرصت باهلل ثم بك،

وكتب ابن اسبط إىل ابن عباد بذلك .واطلع

وانقطعت االمال ،وانت ايدك اهلل سيد محري وملكها

واستغثت بكم لتجوز بجهاد وهذا العدو الكافر

وحتيون رشيعة االسالم وتدينون عىل دين حممد

ﷺ ،ولكم عند اهلل الثواب الكريم عىل حرضتكم
السامية السالم عليكم ورمحه اهلل وبركاته ،والحول

والقوة االباهلل العيل العظيم( ،)1وارسلت وفود شعبيه
من الشيوخ والعلامء ورسائل حتث االمري عىل انقاذ
االندلس.

لوزيره اكتب بذلك إىل املعتمد بن عباد.

املعتمد ابنه الرشيد عىل طلب االمري يوسف بن

تاشفني يطلب اجلزيرة اخلرضاء ،فقال ياابت االتنظر
ماذا يطلب! فقال املعتمد :يابني هذا قليل يف نرصة
املسلمني ثم مجع املعتمد القايض والفقهاء ،وكتب
عقد هبه اجلزيرة اخلرضاء لالمري يوسف وتسليمها

إىل املرابطني لتكون رهن بترصف االمري يوسف بن

تاشفني وبعد موافقه املعتمد جتهز يوسف لتلبيه نداء

وتأثر املرابطون ملصاب اخواهنم يف الدين،

اخوانه يف العقيدة راغبا يف االجر واملثوبة من اهلل بتادية

وكان وزير يوسف بن تاشفني ومستشاره اندليس

ألحد منهم يف بلده وقال( :انا اول منتدب لنرصه هذا

واجتمعوا عىل نرص دينهم واعزاز كلمة التوحيد،

االصل اسمه عبد الرمحن بن اسبط فنصحه ان يطلب
من املعتمد بن عباد اجلزيرة اخلرضاء.

املبحث الثالث
اجلواز اىل اجلزيرة اخل�ضراء
يف الأندل�س ويوم الزالقة
املطلب الأول:
اجلزيرة اخل�ضراء:

فريضة اجلهاد ،وكتب امانا الهل االندلس االيتعرض
الدين ال يتوىل االمر اال انا بنفيس) ،واعلن النفري
العام يف قوات املرابطني فاقبلت القوات يتوافدون

عىل قيادهتم الربانية ،وجهزت السفن لتحمل هذه
القوات ،وكأن اول من نفذ امر العبور قائد املرابطني

املجاهد دواد بن عائشة ومتركز يف اجلزيرة اخلرضاء،

وتتابعت كتائب املرابطني وكانت معهم اجلامل
الكثرية وقد اثار وجودها دهشت األندلسيني،

اجلزيرة اخلرضاء لكي تكون آمنة لعبور اجليش

ألهنم مل يكونوا يعرفوهنا من قبل ومتتعوا يف قوله
تعاىل بعد اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم َ
﴿أ َف َ
ال

وزيره بطلب اجلزيرة اخلرضاء ليجعل فيها اثقال

املرابطني بالساحل ،ركب االمري يوسف ومعه قادة

وحلامية خطوط التمويل ،واقتنع االمري يوسف برائ

((( اهلريف ،دولة املرابطني ص 71

َي ُ
ون إِلىَ الإْ ِبِلِ َك ْي َ
نظ ُر َ
ف ُخ ِل َق ْت﴾ ،وملا تكامل جيش

من خرية قادة املرابطني وصلحائهم ،وملا ركب
واستوى عىل السفينة رفع يده نحو السامء داعيا مناجيا
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البحوث املحكمة

اهلل جل يف عاله (اللهم ان كنت تعلم ان

نقيا ومنظرا هبيا)( ،)2وواصل االمري سريه نحو اشبيلية

علينا هذا البحر حتى نعربه ،وان كان غري ذلك فصعبه

امتداد الطريق ،حتى وصل حارضة املعتمد ،فأقام هبا

يف جوازنا هذا اصالحا للمسلمني فسهل

حتى ال نجوزه)(.)1

حيث كان يستقبل بالرتحاب مع جيشه املرابطي عىل

ثالثة ايام لالسرتاحة ،ثم قال للمعتمد( :انام جئت

وسهل اهلل عبورهم وكان ذلك يوم اخلميس

ناويا جهاد العدو حيثام كان توجهت) واثناء مقام

1086م وصىل االمري يوسف باجلزيرة اخلرضاء

االندلس يستفزهم للجهاد ،فكان اول من لبى الدعوة

بعد الزوال منتصف ربيع االول 479هـ حزيران

صاله الظهر وقام اهل اجلزيرة بضيافة املرابطني وظهر
فرحهم ورسورهم ،وبدا االمري يوسف برتميم امور
اجلزيرة وما تصدع من ابراجها ،وشحنها باألسلحة

واالطعمة ،وكلف جمموعة من جنوده بحراستها،
ثم سار نحو اشبيلية .سارع املعتمد بن عباد مع قادة

قومه وشيوخ مدينته وفقهاء بالده الستقبال االمري
يوسف بن تاشفني ،وملا التقى بيوسف تعانقا طويال

بموده وحب واخالص واخوة يف الدين ،وتذاكرا
انعم اهلل عليهام وتواصا بالصرب واجلهاد يف سبيل نرصة
املسلمني.

عبد اهلل بن بلقني الصنهاجي صاحب غرناطة الذي

خرج إليه بأمواله ورجاله ،واخوه متيم صاحب مالقه.
وارسل ابن صامدح ابنه معز الدولة يف مزقه

من جيشه ،وسار االمري الرباين والقائد امليداين نحو

بطليوس ،فاستقبلهم صاحبها املتوكل بن االفطس
عىل ثالث مراحل من املدينة(.)3

وظهر منه جود وكرم ،وأقام األمري أيام عده حتى

يصل باقي املتطوعني ،اال ان اكثرهم مل يصل ملدافعة
النصارى ،فتابع سريه اجلهادي حتى حط رحاله عند

سهل الزالقة وكان يبعد عن بطليوس ثامنية اميال.

املطلب الثاين:
الزالقة بعد و�صول االمري يو�سف
بن تا�شفني ا�شبيلية:

مستقال بذاته ،واسند قيادته إىل املعتمد بن عباد الذي

واصدر املعتمد أوامره لعامل البالد .جللب

وجعل أهل رشق األندلس عىل امليرسة ،وباقي أهل

االرزاق لضيافة جيش املرابطني وكان كريام جوادا

باذال للخري.

واستعرض املعتمد اجليش املرابطي فرأى (عسكرا

((( اشباخ ،األندلس يف عهد املرابطني ،ص.79
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االمري يوسف يف اشبيلية بعث االمري يوسف إىل ملوك

ونظم يوسف جيشه ،فجعل األندلسيني جيشا

توىل املقدمة ،واسند امليمنة إىل املتوكل بن األفطس،
األندلس يف الساقة.

((( مؤلف جمهول ،احللل املوشيه يف ذكر االخبار املراكشية،
اعتنى بنرشه السيد بنشري الفوريت( ،تونس1329 ،هـ) ،ص.79

((( جملة جامعة االمام حممد بن سعود ،العدد السادس،
(1413هـ1992/م) ،ص.104

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
اما اجليش املرابطي فتوىل داود بن عائشة قيادة

وتوىل هو القلب( ،)2وكان جيش الفونسو يعتمد

املرابطني مع حرس االمري يوسف بن تاشفني إىل

والدروع التي تغطيه من راسه إىل القدم كانه حصن

فرسانه ،واما سيد بن ايب بكر فتوىل قيادة احلشم ،وبقية
جانب قيادته للجيش االسالمي ،وعسكر املرابطون

خلف االندلسييون تفصل بينهم ربوه يقصد التمويه،

عىل الفرسان ملجموعه ،وكان الفارس يلبس الزرد
من احلديد يتحرك لتزداد شجاعته وجرأته .وملا
استعرض جيشه نفخ فيه الشيطان غروره وكربيائه،

وكان تعداد اجليش املرابطي واالندليس اكثر من 24

وقال قوله تدل عىل كفره وعتوه وفساد معتقده قال:

وكان امللعون الفونسو مشغوال بمحارصة

واملالئكة)( .)3وكان مجوع الرهبان والقسيسني امام

من املستعني بن هود حاكم رسقسطه أن يدفع له

الذكاء احلامس الديني يف نفوس اجلنود الذين بلغ

الف جندي وتضاربت الروايات يف ذلك(.)1

رسقسطه ،وملا وصله اخلرب ارتبك وجزع وطلب
ماال مقابل فك احلصار ،فامتنع ابن هود ملا علمه
من وصول املرابطني ،وقرر االيساعد الفونسو بأي
مال يستعني به لقتال املسلمني ،واضطر الفونسو

لرفع احلصار ،ورجع مرسعا إىل طليطلة ،وأعلن
االستنفار العام ،وحل نزاعه مع بعض أحرار

النصارى ،وأرسل إىل من وراء جبال الربتات ،فأتته
أفواج عديدة من النصارى تطوعا من اجل احلرب

املقدسة كام يسموهنا ،وجند الفونسو كل من يستطيع
محل السالح صغريا أو كبريا ،ونظم جيشه وقسمه
إىل قسمني كبريين اسند قيادة اجليش األول إىل ابن

عمه الكونت غرسيا وروديك وما لبث غرسيا أن

انسحب قبل بدا املعركة اثر خالف مع الفونسو
الذي ابقى روديك يف القيادة ،واحتفظ بقادة اجليش

الثاين ،وعني عىل جانبيه سانئثور والكونت يرنجار
((( ابن خلكان ،وفيات االعيان.29/5 ،

(هبذا اجليش ألقى حممد وال حممد واألندلس واجلن
جيوش الفونسو امللعون يرفعون االنجيل والصليب

عددهم اكثر من ستني الفا.

()4

وخرج الفونسو امللعون بجيشه نحو بطليوس،

وكتب إىل املعتمد بن عباد كتابا جاء فيه( :ان
صاحبكم يوسف قد تعنى من بالده وخاض البحار،

وانا اكفيه العناء فيام بغى وال اكفيكم تعبا ،واميض

اليكم والقاكم يف بالدكم رفقا بكم وتوفريا عليكم(،)5
وقصد الفونسو بذلك ان تكون املعركة خارج بالده

فاذا اهنزم وحلقوا به يكون مسريهم يف ارضهم ،والبد

من االستعداد الكتساح بالده ،وبذلك ينجو من
التدمري ،واذا انترص حدث ذلك يف ارض اعدائه.

وصل الفونسو ارض بطحاء الزالقة ،وخيم عىل

((( مؤلف جمهول ،احللل املوشيه ،ص.34

((( اشباخ ،األندلس يف عهد املرابطني ،ص.83
(((

ابن االثري ،عز الدين بن احلسن عيل الكارم (ت

630هـ1233/م) ،الكامل يف التاريخ ،دار الصادر( ،بريوت،
1385هـ1965/م).303/6 ،

((( الصنهاجي ،الروض املعطار ،ص.88
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بعد ثالثة اميال من اجليش املسلم يفصل بينهام هنر

وأصول أهل السنة واجلامعة فقد وصلوا إىل ما وصلوا

لقد انزعج امللعون الفونسو من جمئ املرابطني

ساهم علامء وفقهاء وشيوخ يف ذلك .وعىل رأسهم

أهايل األندلس الذين كان يسومهم سوء العذاب يقتل

ياسني ،فقد مروا بمراحل صقلتهم وحروب زكتهم،

بطليوس يرشب منه املتحاربون.

انزعاجا كبريا حيث شعر بعوده الروح املعنوية إىل

إليه بعد تربية عميقة ،وتكوين فريد وإيامن راسخ،

املؤسس األول هلذه اجلامعة اجلهادية عبد اهلل ابن

رجاهلم ويسبي نسائهم وياخذ اجلزية منهم ،وحيتقرهم

واصبحوا متشوقني إىل االستشهاد معتمدين عىل رب

الستئصاهلم من االندلس ،لتعم النرصانية يف سائر

وكان رأي املرابطني ان املعركة يف االندلس

ويزدر هبم ويتالعب بمصريهم وينتظر الفرصة
البالد ،ويرفع الصليب عىل اعناق العباد ،واذ باملرابطني
املجاهدين يربكون خمططاته ،ويبددون احالمه .لذلك

اراد الفونسو ان يوجه رضبة قاصمه ملن كان السبب يف

استدعاء املرابطني وخصوصا للفارس املغوار املعتمد

بن عباد وقرينه املتوكل بن األفطس.

وكان يرى أن نرصه يعتمد عىل تكبيل القوة

الداخلية يف األندلس باهلزائم املتتابعة واملتالحقة،

أما املرابطون بعد ذلك سريجعون إىل وطنهم األصيل
املغرب وبالقضاء عىل االندلس سيسهل القضاء عىل
املرابطني بسب جهلهم بالطبيعة اجلغرافية للبالد ومما

ساعد الفونس عىل ان يعيش يف تلك االحالم فتور
معظم اهل االندلس بسب ترفهم ونعيمهم وجبنهم

وحبهم للحياة وهروهبم من اجلهاد والشهادة كام ان

اسباب اهلزيمة حترت يف ذلك املجتمع املتهالك .أما
املعتمد بن عباد واملتوكل بن األفطس فتحركت فيه

النخوة العربية اإلسالمية وامتشقوا احلسام ،فمن ظفر

عاش سعيدا ومن مات كان شهيدا.

وأما املرابطون الذين تربوا عىل تعاليم اإلسالم
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العباد ،آخذين باسباب النرص املعنوية واملادية.

مصريية لالمة االسالمية ،وبذلك اليمكن االعتامد
عىل شعب مهزوم وقع يف ارس املعايص والذنوب كام

ان انتصارهم يف االندلس يرعب اعداءهم وخصومهم
يف املغرب ويتم بنرصهم انقاذ االسالم واحلضارة
يف ذلك البلد البعيد عن العامل االسالمي .كان
الفونسويقود حربا صليبية رشسة ضد املسلمني(.)1

ان اجلانب املادي عند النصارى كان اعىل بكثري

مما عند املرابطني ،ولكن اجلانب املعنوي عند املرابطني

ال حدود له .وارسل البطل املغوار يوسف بن تاشفني
إىل الفونسو كتابا يعرض عليه الدخول يف االسالم

أو دفع اجلزية أو احلرب ومما جاء يف كتاب االمري:
(بلغنا يا اذ فونش انك نحوت االجتامع بنا ،ومتنيت

ان تكون لك فلك ان تعرب البحر عليها الينا ،فقد

جزناه اليك ،ومجع اهلل يف هذه العرصه بيننا وبينك،

ين إِ َّ
ال فيِ
﴿و َما ُد َعاء ا ْل َك ِاف ِر َ
وترى عاقبة ادعائك(َ ،)2

َض َ
ال ٍل﴾(الرعد.)14/

((( اشباخ ،االندلس يف عهد املرابطني ،ص.86
((( ابن خلكان ،وفيات االعيان .116/7

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
وملا قرأ الفونسو الكتاب زاد غضبه وذهب بعقله

املرابطون اما هجامت النصارى ،مما اضطر العدو

اجلزيئة من أهل ملته منذ ثامنني سنة)) وقال الرسول

وظهرت من داود بن عائشة واملرابطني معه كفائة

وقال(( :أبمثل هذه املخاطبة خياطبي وانا وايب نأخذ
لالمري يوسف (قل لالمري التتعب نفسك انا اصل

اليك)( ،)1واننا سنلتقي يف ساحة املعركة ،ومعنى ذلك
ان الفونسو اختار احلرب ،وحاول الفونس حامي

محى النرصانية ان خيدع املسلمني ،فكتب إىل االمري
يوسف بن تاشفني يف حتديد يوم املعركة( :ان بعد غد

اجلمعة النحب مقابلتكم فيه ألنه عيدكم ،والسبت
عيد اليهود ،وهم كثري عندنا ،وبعده يوم االحد
وهو عيدنا ،فنحرتم هذه االعياد ،ويكون اللقاء يوم

االثنني) فكان جواب االمري يوسف( :اتركوا اللعني
وما احب)(.)2

النرصاين من االرتداد إىل خط الدفاع الثاين.

قتالية عالية مل يعرف هلا مثيل ،واستشهد من املرابطني
شهداء ،واحتدم الرصاع وزحف الفونسوببقيه جيشه،
وكان مع ذلك الزحف صياح هائل مما افزع قلوب

االندلسيني قبل خوضهم املعركة ،والذوا بالفرار
ووجدوا انفسهم امام اسوار بطليوس لالحتامء هبا،

ومل يصمد اال فارس االندلس املغوار وقومه (املعتمد

بن عباد واهل اشبيلية).

حيث ابىل بالءا عظيام وعقرت حتته ثالثة من

اخليول واصيب بجروح عميقة ،واستمرت املعركة
الرهيبة غمطت االلسنة وخطبت السيوف عىل منابر

فاعرتض املعتمد بن عباد وقال لالمري يوسف:

الرقاب واقدمت الرماح عىل اخلطط الصعاب،

له ،وقصده الفتك بنا يوم اجلمعة فليكن الناس عىل

وصمدَ كل من املعتمد بن عباد وداود بن عائشة،

( اهنا حيلة منه وخديعة انام يريد غدرنا فال تطمئن

استعداد له يوم اجلمعة كل النهار)(.)3

ومحي الوطيس
فال ترى الرؤوس تنثر ودماء هتدر،
ّ
وصرب املسلمون يف هذه املعركة صربا عظيام سجل

واستعد املسلمون لرصد حتركات النصارى،

يف صفحات املجد والعزة والكرامة يف تارخينا املجيد.

االمري يوسف ،لذلك رصدوا حترك العدو ،وانقض

رضبات النصارى احلاقدة ،وايقن الفونسوببلوغ النرص

وكان حدس املعتمد صائبا النه اعرف بخبثهم من
العدو الذي يقوده رودويك بمنتهى العنف عىل
معسكر املسلمني من االندلس ،فتصدى هلم فرسان
املرابطني الذين كان يقودهم داود بن عائشة ،وصمد

((( الصنهاجي ،الروض املعطار ،ص.94

((( مؤلف جمهول ،احللل املوشيه ،ص.36
((( اهلريف ،دولة املرابطني ،ص.89

وبدأت قوة املسلمني تضعف وتتقهقر امام

وهزيمة املسلمني ،ولكن مل يستغرق الفونسوباحالمه

طويال ،حيث وثب جيش املرابطون إىل ميدان املعركة،

بقيادة االمري سيد بن ايب بكر عىل راس احلشم ملسانده

القوات االسالمية ،حيث تقوت بذلك معنوياهتم يف

معركة حالت إىل هزيمتهم ،وبعدها زحف البطل
املغوار يوسف بحرسه املرابطي ،وقام بعملية التفاف
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رسيعة باغت فيها معسكر العدو من اخللف ،ووصل

منهم اربعة االف كانوا مسلحني بدروق اللمط

االقليل ،وكانت طبول املرابطني تدق بعنف فرتج

اندفعوا إىل املعركة ،اندفاع االسود فحطموا

إىل خيامه واحرقها وأباد حراسها ،ومل هيرب منهم

هلا االرض ورغاء اجلامل يتصاعد إىل السامء ،مما بث

الرعب واخلوف واهللع يف نفوس االعداء وهلعت

قلوهبم(.)1

وذهل الفونسو عندما رأى بعض حرس معسكره

فارين ،واتته االخبار من داخل املعسكر باستيالء

املرابطني عليه ،وانه خرس حوايل عرشة آالف قتيل.

وسيوف اهلند ونزاريق الزان(.)3

مقاومة النرصانية ،وانكرست شوكتهم ،وانقض
احد فرسان املسلمني عىل عدو اهلل الفونسو وطعنه يف

فخذه ،والذ النصارى بالفرار ،ومتنى الفونسو املوت

عىل العيش وجلأ مع مخسمئة فارس إىل تل قريب ينتظر

الظالم ينجون من سيوف املسلمني ،وفقد الفونسو يف

معركة الزالقة القسم االعظم من جيشه.

ووجد الفونسو نفسه حمارصا لذلك اضطر ان

وأمر االمري يوسف بن تاشفني بضم رؤوس

االمري يوسف مل يرتك له الفرصة اللتقات أنفاسه،

مآذن يؤذنون عليها استشهد يف هذه املعركة اخلالدة

يقاتل متقهقرا نحو معسكره املحروق ،ومع ذلك فان
وقاتل الفونسوعند ذلك قتال املستميت وكان االمري
يوسف يبث احلامس يف نفوس املسلمني قائال( :يا
معرش املسلمني اصربوا جلهاد أعداء اهلل الكافرين،
ومن رزق منكم الشهادة فله اجلنة ،ومن سلم فقد

فاز باألجر العظيم والغنيمة) وكان رمحه اهلل يقاتل يف
مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة والسبعني وكانت

العناية اإلهلية حتميه(.)2

القتىل من النصارى إىل بعضها ،فعمل منها املسلمون

معركة الزالقة مجاعة من العلامء والفقهاء قلام جيود
الزمان بمثلهم ،منهم قايض مراكش عبد امللك
املحمودي ،والفقيه الناسك ابو العباس امحد بن رميلة
القرطبي ،اما املغانم واالسالب التي تركها النصارى
فاثر االمري يوسف هبا اهل االندلس ،ليعرفهم ان

هدفه هو اجلهاد يف سبيل اهلل ونرصة االسالم ال من
اجل الدنيا الفانية(.)4

وكان فقهاء املسلمني وصاحليهم يشجعون اجلنود

ووىل الفونسو مطعونا يف إحدى ركبتيه طعنه

الرهيب من القتال الذي دام بضع ساعات وسقط

الف راجل ،قادهم اهلل إىل املصارع واحلتف العاجل،

ويعضوهم عىل مصابرة أعداء اهلل ،ويف هذا اجلو

فيه أالف القتىل ،وغمر الدم ساحة املعركة عندما دفع

األمري حرسه اخلاص من السودان إىل القتال ،فرتجل
((( مؤلف جمهول ،احللل املوشيه ،ص.42

((( اشباخ ،االندلس يف عهد املرابطني ،ص.85
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افقدته احدى ساقيه مع  500فارس من ثامنني ومئتي
وتسلسل الفونسو حتت الظالم فارا ال هيدي وال ينام،
ومات من اخلمسامئة فارس الذين كانوا معه بالطريق
((( الصنهاجي ،الروض املعطار ص.92
((( الصنهاجي ،الروض املعطار ص.95

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
اربعمئة ،فلم يدخل طليطلة اال مئه فارس واحلمد هلل

عىل ذلك كثريا.

وكانت هذه النعمة العظيمة واملنة اجلسيمة يوم

املبحث الرابع
املطلب الأول:
رجوع االمري يو�سف بن تا�شفني �إىل املغرب

اجلمعة  12رجب 479هـ املصادف  23ترشين االول

رجوع االمري بن تاشفني بعد معركة الزالفة اخلالدة

وأرسل األمري يوسف بن تاشفني اخبار هذا

 -1وفاة ابنه االمري ايب بكر الذي استخلفه عىل

بن عباد إىل ابنه الرشيد يف اشبيلية يزف اليه البرشى

وهو يتجهز للصليبني بقادة الفونسوومل يثنه ذلك عن

اجلمر ،وكان نص الرسالة التي ال تتعدى السطرين،

اعداء اهلل ثم رجع إىل املغرب العريب.-

1086م العجمي(.)1

إىل املغرب ومل جين ثمرة االنتصار بعد السباب منها.

النرص املبني إىل املغرب العريب وكذلك أرسل املعتمد

سبته وكان مريضا .حيث وصلت اليه االخبار بوفاته

بالنرص ،وكان الناس بانتظار االنباء عىل احر من

اجلهاد يف سبيل اهلل -حتى خاض املعركة وانترص عىل

هذا نصها:

 -2اضطراب احلدود الرشقية بسب حتالف بني

(اعلم انه الت ّفت مجوع املسلمني بالطاغية الفونسو

محاد مع عرب بني هالل وغزوا املناطق احلدودية

واحلمد هلل رب العاملني فاعلم بذلك من قبل اخواننا

 -3وكذلك اراد االمري يوسف ان يتفقد امور

واالندلسيني مثل يوم القادسية والريموك( :يوم مل

 -4كذلك كان يلح عليه امراء االندلس يف

ثبتت قدم الدين بعد زالقتها ،وعادت ظلمة احلق إىل

االمري كان يرى ان قواته التستطيع ان تسيطر عىل كل

(ثم السباب عجل امري املسلمني بالعودة إىل

 -5ومن االسباب ايضا خشيته من ابراهيم بن

اجليش القشتايل ومهامجته يف عقر داره أو عىل االقل

من يوسف بن تاشفني ،بينام والده املجاهد الكبري هو

اللعني ففتح اهلل للمسلمني وهزم عىل ايدهيم املرشكني

لدولة املرابطني.

املسلمني والسالم) ،واصبح يوم الزالقة عند املغاربة

الرعية ،والوالة واحلكام يف املدن واالمصار.

يسمع بمثله من القادسية والريموك ،فيوم الزالقة

موصلة اجلهاد وغزوا النصارى يف عقر دارهم ،ولكن

ارشاقها).

بالد االندلس التساع أراضيها.

فوت االفادة من هذا النرص املؤزَّ ر يف تتبع
املغرب مما َّ

ايب بكر بن عمر الذي كان يزعم انه أحق باالمارة

استعادة طليطلة)(.)2

الذي تنازل عن االمارة ليوسف بن تاشفني ودخل

((( مؤلف جمهول ،احللل املوشيه ،ص.46

((( احلجي ،عبد الرمحن عيل ،التاريخ االندليس ،دار القلم ،ط،4

اجلنوب جماهدا يف سبيل اهلل وكام عرفنا سابقا.

ان دراسة التاريخ االسالمي تؤكد لنا معن ًا عظيام

(1411هـ 1994 -م) ،ص.440

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

البحوث املحكمة

يف حياة االمة االسالمية اال وهو ان املعارك الفاصلة

ريو ْا فيِ
قوله عزوجل ﴿ َقدْ َخ َل ْت ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُسن ٌَن َف ِس ُ
َ
ان َع ِ
ض َفان ُْظ ُرو ْا َك ْي َ
ف َك َ
اق َب ُة المْ ُ َك َّذبِنيَ * َه َذا َب َي ٌ
األ ْر ِ
ان
ِّللن ِ
َّاس َو ُهدً ى َو َم ْو ِع َظ ٌة ِّل ْل ُم َّت ِقنيَ ﴾ (ال عمران-137/

مراحلهم ،واقاموا رشع رهبم عىل انفسهم.

ين َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِل ِه ْم ُق ْل َفانت َِظ ُرو ْا إِنيِّ َم َع ُكم ِّم َن
ا َّل ِذ َ
ين﴾ (يونس)201/
المْ ُنت َِظ ِر َ

التي انترص فيها املسلمون التكون اال لقوم اقاموا

الرشيعة عىل مستوى الشعب واجليش والقادة ،وهذا
املعنى واضح يف سرية املرابطني الذين تدرجوا يف
وكان من اقوى االسباب عىل االطالق يف نرص

اهلل للمرابطني هو متسكهم وحتكيمهم للقران والسنة

عىل مستوى شعبهم ودولتهم وكذلك كانوا خملصني

يف جنديتهم هلل جل يف عاله.

املطلب الثاين:
احلكم مبا انزل اهلل تعاىل
للمرابطني بقيادة يو�سف بن تا�شفني

ون إِ َّ
 )138وقال تعاىل ايضا ﴿ َف َه ْل َينت َِظ ُر َ
ال ِمث َْل َأ َّيا ِم

ان سنن اهلل تعاىل ختتص بخصائص:

}ما َك َ
ان َعلىَ ال َّنبِ ِّي
 .1اهنا قدر سابق :قال تعاىل َّ
ِم ْن َح َر ٍج ِفيماَ َف َر َ
ين َخ َل ْوا ِمن
ض اللهَّ ُ َل ُه ُس َّن َة اللهَّ ِ فيِ ا َّل ِذ َ

َق ْب ُل َو َك َ
ورا{ (االحزاب)38/
ان َأ ْم ُر اللهَّ ِ َقدَ ًرا َّمقْدُ ً

﴿س َّن َة
 .2اهنا ال تتحول وال تتبدل :قال تعاىل ُ

ين َخ َل ْوا ِمن َق ْب ُل َو َلن تجَ ِدَ لِ ُسن َِّة اللهَّ ِ َت ْب ِدي ً
ال﴾
اللهَّ ِ فيِ ا َّل ِذ َ

من خالل النظر يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه

﴿س َّن َة اللهَّ ِ ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْت ِمن َق ْب ُل
(االحزابُ ،)62/

الشعوب واالمم ،يتبني له ويعرف معرفة اصيلة باثر

ين
 .3اهنا ماضية ال تتوقف :قال تعاىل ﴿ ُقل لِ َّل ِذ َ

(صىل اهلل تعاىل عليه وسلم) الصحيحة ويف حياة
سنن اهلل تعاىل يف األنفس والكون واالفاق ،قال تعاىل

ين ِمن َق ْب ِل ُك ْم
﴿ ُي ِريدُ اللهّ ُ لِ ُي َبينِّ َ َل ُك ْم َويهَ ْ ِد َي ُك ْم ُسن ََن ا َّل ِذ َ
يم﴾(النساء)26/
َو َيت َ
يم َح ِك ٌ
ُوب َع َل ْي ُك ْم َواللهّ ُ َع ِل ٌ
وتتضح بالدراسة الصحيحة لسنه النبي حممد

ﷺ ،حيث كان عليه الصالة والسالم يقتنص
الفرص واالحداث ليدل اصحابه عىل شئ من سنن

اهلل جل يف عاله ،من ذلك ان ناقته العضياء كانت

ال تُسبق ،فحدث مرة ان سبقها اعرايب عىل قعود له
فشق ذلك عىل اصحاب الرسول حممد صىل اهلل تعاىل

عليه وسلم ،فقال هلم كاشفا سنة من سنة اهلل تعاىل

(حق عىل اهلل ان ال يرتفع يشء االوضعه) ومن ذلك
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َو َلن تجَ ِدَ لِ ُسن َِّة اللهَّ ِ َت ْب ِدي ً
ال﴾(الفتح.)23/

َك َف ُرو ْا إِن َينت َُهو ْا ُي َغ َف ْر لهَ ُ م َّما َقدْ َس َل َ
ودو ْا َف َقدْ
ف َوإِ ْن َي ُع ُ
َم َض ْت ُسن َُّة َ
األ َّولِ ِ
ني﴾ (االنفال)38/

 .4اهنا الختالف وال تقع خمالفتها ،قال تعاىل
َّت اللهَّ ِ
﴿ َف َل ْم َي ُك َين َف ُع ُه ْم إِيماَنهُ ُْم لمَ َّا َر َأ ْوا َب ْأ َسنَا ُسن َ
ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْت فيِ ِع َب ِ
اد ِه َو َخسرِ َ ُهنَالِ َك ا ْل َك ِاف ُر َ
ون﴾

(غافر)85/

 .5ال ينتفع هبا املعاندون ،وال يتعظ هبا املتقون:
ريو ْا فيِ َ
األ ْر ِ
ض َفان ُْظ ُرو ْا
﴿ َقدْ َخ َل ْت ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُسن ٌَن َف ِس ُ
ان َع ِ
َك ْي َ
ف َك َ
اق َب ُة المْ ُ َك َّذبِنيَ * َه َذا َب َي ٌ
ان ِّللن ِ
َّاس َو ُهدً ى
َو َم ْو ِع َظ ٌة ِّل ْل ُم َّت ِقنيَ ﴾ (آل عمران.)138-137/

 .6اهنا ترسي عىل الرب والفاجر ،فاملؤمنون-

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
ترسي عليهم سنن اهلل وهلل سنن جارية تتعلق باآلثار

بِ ُظ ْل ٍم ُأ ْو َلئِ َك لهَ ُ م َ
األ ْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
ون{ (االنعام:
ُ

الدول ،فان اثر حكم اهلل فيه واضح بني .وله اثاره

االمور ،وتصديق االقدار وهو مقلب القلوب ،هيب

املرتتبة عىل من امتثل رشع اهلل بمراحل طبيعية يف حياة
الدنوية واالخروية.

اما االثار الدنيوية للمرابطني فامور كثرية منها .

أ -االستخالف والتمكني:

حيث مكنهم اهلل تعاىل يف املغرب واالندلس وقد

بني اهلل تعاىل حتقيق سنة التمكني يف قوله تعاىل بعد
﴿و ُن ِريدُ َأن ن َُّم َّن َعلىَ
اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم َ

است ُْض ِع ُفوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َو َن ْج َع َل ُه ْم َأئِ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُه ُم
ا َّل ِذ َ
ين ْ
ا ْل َوا ِرثِنيَ ﴾ (القصص )5/وبذلك تتضح هذه السنة يف

كتاب اهلل تعاىل كام هي ملموسة يف االمم والشعوب.

وقد خاطب اهلل تعاىل املؤمنني يف سورة النور:

 )82حيث ان اهلل سبحانه وتعاىل الذي بيده مقاليد
االمن واالستقرار ،ملن استقام عىل التوحيد ،وتطهر

من الرشك بانواعه ،ومن مواالة الكافرين الن املواالة

رده عن االسالم (ومن يتوهلم منكم فانه منهم.)...
ج– النرص والفتح:

ان املرابطني حرصوا عىل نرصة دين اهلل بكل

مايملكون ويطيقونه ،وبالتايل حتققت فيهم سنه اهلل

﴿و َل َينصرُ َ َّن اللهَّ ُ َمن َينصرُ ُ ُه إِ َّن اللهَّ َ َل َق ِو ٌّي
جل يف عاله َ
َّاه ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
الصلاَ َة
ين إِن َّم َّكن ُ
َع ِزيزٌ * ا َّل ِذ َ
ض َأ َق ُاموا َّ
نك ِر َوللِهَّ ِ
الز َكا َة َو َأ َم ُروا بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َونهَ َْوا َع ِن المْ ُ َ
َوآ َت ُوا َّ

َع ِ
اق َب ُة الأْ ُ ُمو ِر﴾ (احلج )41-40/يقول شهيد االسالم

الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا ِم ُ
ات
﴿و َعدَ اللهَّ ُ ا َّل ِذ َ
َ
نك ْم َو َع ِم ُلوا َّ
﴿كماَ
ض﴾ اي بدل الكفار َ
َل َي ْست َْخ ِل َفن َُّهم فيِ الأْ َ ْر ِ

ان استقامت امة عىل هدي اهلل اال منحها القوة واملنعة

االيامن وحتاكموااىل رشيعة الرمحن ،فستاتيهم ثمرة

من عداوة اعداء اهلل ومكرهم ...وان هي اال أوهام

است َْخ َل َ
ين ِمن َق ْب ِل ِه ْم﴾ ،فاذا حقق الناس
ف ا َّل ِذ َ
ْ
﴿و َل ُي َم ِّكن ََّن لهَ ُ ْم ِدين َُه ُم ا َّل ِذي ْار َت ىَض
ذلك واثره الباقي َ

لهَ ُ ْم﴾ (النور )55/وهذا ماراينا لدولة املرابطني بقيادة

األمري يوسف بن تاشفني.

ب -االمن واالستقرار:

سيد قطب رمحه اهلل (وما حدث قط يف تاريخ البرشية

والسيادة يف هناية املطاف ...ان الكثريين يشفقون

كأوهام قريش يوم قالت لرسول اهلل ﷺ ﴿إِن َّن َّتبِ ِع
الهْ ُ دَ ى َم َع َك ُنت ََخ َّط ْ
ف ِم ْن َأ ْر ِضنَا﴾ (القصص)57/

فلام اتبعت هدى اهلل سيطرت عىل مشارق االرض

ومغارهبا يف ربع قرن او اقل من الزمان)(.)1

كانت بالد املغرب دويالت متنازعة فيام بينها،

ان احلكام والشعوب االسالمية التي تبتعد عن

امللة االسالمية ،فوحدت عىل يد املرابطني عىل املنهج

ان مسؤلية احلكام والقضاة والعلامء يف الدعوة

بل بعض هذه الدويالت هلا معتقدات خترجها من

االسالمي الصائب الصحيح .وكذلك االندلس بعد

ين آ َمنُو ْا َولمَ ْ َي ْلبِ ُسو ْا إِيماَنهَ ُم
الزالقة :قال تعاىل} :ا َّل ِذ َ

رشيعة اهلل تذل نفسها يف الدنيا واالخرة.

((( سيد قطب( ،ت 1965م) ،يف ظالل القران.2704/4 ،
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البحوث املحكمة

إىل حتكيم رشع اهلل مسؤلية عظيمة يسألون عنها يوم

أعزنا اهلل اذلنا اهلل)(.)2

(اذا حكم والة االمر بغري ما انزل اهلل ،وقع بأسهم

بني حال االمة عزا وذال ،مع موقفها من الرشيعة اقباال

القيامة امام اهلل جل يف عاله ،قال ابن تيمية رمحه اهلل

بينهم ،وهذا من اعظم اسباب تغري الدول كام جرى
هذا مره بعد مرة يف زماننا وغري زماننا ومن اراد اهلل

سعادته جعله يعترب بام اصاب غريه ،فيسلك مسلك
من نرصه اهلل وأيده ،وجيتنب مسلك من خذله اهلل
وأهانه وأذله .فقد وعد اهلل بنرص من ينرصه ،ونرصه

هو نرص دينه وكتابه ورسوله ،ال نرص من حيكم بغري
ما انزل اهلل ،ويتكلم بام ال يعلم(.)1
د -العز والرشف:

ان عز املرابطني ورشفهم العظيم الذي سطر يف

كتب التاريخ يرجع هذا إىل متسكهم بكتاب اهلل ،الذي
به ترشف االمة ويعلو هبا رشفها :النه قد وضع رجله

فعمر  aكشف لنا بكلامته عن حقيقة االرتباط

وادبارا ،فام عزت يوم بغري دين اهلل ،وال ذلت يوم اال

باالنحراف عنه .قال تعاىل ﴿ َمن َك َ
ان ُي ِريدُ ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّل ِه
﴿وللِهَّ ِ ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه
ا ْل ِع َّز ُة جمَ ِ ًيعا﴾( .فاطرَ ،)10/

َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِنيَ َو َل ِك َّن المْ ُن ِ
َاف ِقنيَ َ
ال َي ْع َل ُم َ
ون﴾(املنافقون)8/

لقد عاش املرابطون يف رغد من العيش ،ورغد من احلياة
الطيبة التي وصلوا إليها بإقامة دين اهلل جل يف عاله.
﴿و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ا ْل ُق َرى آ َمنُو ْا َوا َّت َقو ْا َل َفت َْحنَا َع َل ْي ِهم
َ
ات ِّم َن السماَ ء َو َ
َب َر َك ٍ
اهم بِماَ
األ ْر ِ
ض َو َل ِكن َك َّذ ُبو ْا َف َأ َخ ْذ َن ُ
َّ

َكا ُنو ْا َي ْك ِس ُب َ
ون﴾ (االعراف)96/

ان الغرض من االبحاث التأرخيية هو االستفادة

اجلادة من اولئك الذين سبقونا بااليامن يف جهادهم

عىل الطريق الصحيح واصاب سنة اهلل اجلارية يف اعزاز
وترشيف من يتمسك بمنهجه قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأنزَ ْلنَا

اهلل واخذهم بسنن التمكني.

قال ترمجان القران ابن عباس يف تفسري هذه االية :فيه

اهلل سبحانه وتعاىل عىل يدي من اخلص لربه ودينه،

إِ َل ْي ُك ْم ِكتَا ًبا ِف ِ
يه ِذ ْك ُر ُك ْم َأفَلاَ َت ْع ِق ُل َ
ون﴾ (األنبياء)10/
رشفكم ،فهذه األمة ال تستمد الرشف والعزة اال من

متسكها بأحكام االسالم.

وعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدؤوب لتحكيم لرشع
ان االنتصارات العظيمة يف تاريخ امتنا جيرهيا

واقام رشعه ،وزكى نفسه ،وهلذا مل يايت فتح الزالقة
من فراغ ،لقد جاهد املرابطون يف االندلس ،وحققوا

وكام قال عمر بن اخلطاب ( :aإنا كنا اذل

نرصا عظيام وفتحا مبينا يف معركة الزالقة ،وانقذ اهلل

((( ابن تيمية ،أمحد بن عيل (ت 728هـ1327/م) ،جمموع

(((

النيسابوري ،ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل (ت

قاسم النجدي ،طبع يف احلرمني( ،بال).388/35 ،

الرمحن ،ط ،1دار املعرفة( ،بريوت1406 ،هـ1986/م).62/1 ،

قوم ،فأعزنا اهلل باالسالم ،فمهام نطلب العز بغري ما

الفتاوى شيخ اإلسالم ،مجع وترتيب :عبد الرمحن ن حممد بن
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هبم املسلمني.

405هـ1014/م) ،املستدرك عىل الصحيحني ،اعداد :يوسف عبد

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري

املبحث اخلام�س
املطلب الأول:
الأندل�س بعد معركة الزالقة:
رجع االمري يوسف بن تاشفني إىل املغرب

لالسباب التي ذكرت وتوىل القيادة للمرابطني القائد
امليداين سيد بن ايب بكر الذي واصل غزواته الناجحة

مع امري بطليوس عىل اوساط الربتغال احلالية مما ييل

تاجه ،كام وجه املعتمد بن عباد رضبات موفقة بقيادته
عىل عدة مدن حول طليطلة ،ثم اجته نحو ارض

مرسيه وهزم ابن عباد يف بعض املعارك ،وبدأت
قوات النصارى تتجمع حول الفونسو الذي اربك

رشق االندلس واخذ يشن الغارات عىل ارايض
املسلمني ،فلم يميض عام واحد عىل هزيمة الفونسو

يف معركة الزالقة ،حتى عاد إىل نشاطه وجيشه ونقل
وفد العمليات إىل رشق االندلس الذي خيمت عليه

الفرقة السياسية .تأذى اهل غرب االندلس من

النصارى احلاقدين ،فتوافدت وفودهم عىل االمري

يوسف بن تاشفني وخصوصا اهل بلنسيه ومرسيه

ولورقه يصفون لالمري يوسف مانزل هبم عىل ايدي
النصارى الذين يتحكمون يف بعض احلصون.

عرب اكرب ملوك الطوائف املعتمد بن عباد إىل

املغرب العريب وطلب من االمري يوسف العبور إىل

االندلس ،فاستجاب االمري يوسف وتم جوازه

إىل اجلزيرة اخلرضاء يف ربيع األول سنة (481هـ/

1088م) ومن هناك كتب االمري يوسف إىل مجيع

امراء االندلس يدعوهم إىل اجلهاد واالسالم،
ثم حترك إىل مالقه بصحبه امريها متيم بن بلقني،
وحلق هبم االمري عبد اهلل بن بلقني صاحب غرناطة

واملعتصم بن صامدح وامراء مرسيه وشقورة وبسطة

وجيان ومل يتخلف من امراء االندلس سوى ابن

االفطس صاحب بطليوس وتوجهت تلك اجلموع

لرضب احلصار عىل حصن ليبط الذي كان فيه الف
فارس واثني عرش من املشاة من النصارى احلاقدين

اصحاب النزعة االنتقامية وثبتوا للدفاع عن احلصن

واستمر حصار املسلمني هلم دون جدوى ،وعىل اثر
ذلك ظهرت اخلالفات بني ملوك الطوائف ،ولذلك

استاء االمري يوسف من ذلك كثريا

وشكى ابن عباد لألمري يوسف خروج ابن رشيق

صاحب مرسيه عن الطاعة بل زاد الطني بله عنام دفع
االموال إىل عدو اهلل الفونسو السادس تقريبا اليه،

واخلالصة انه بقى االمري يوسف حلل مشاكل ملوك
الطوائف فقط .وتضايق االمري من خيانة ابن رشيق
واستعانته بالكافرين ودفع االمال هلم وعرض االمر

عىل االمراء والفقهاء الذين افتوا بازاحته عن ملكه،
وعنئذ امر االمري القائد سريبن ايب بكر باعتقال ابن

رشيق ،وتسليمه للمعتمد مستند مشرتط ًا عدم قتله .
()1

ويف االخري اضطر يوسف بن تاشفني لفك

احلصار خوفا من معركة خارسة بعد الذي راه من

خيانه بعض ملوك االندلس واتصاهلم بالعدو ،ورجع
((( جملة جامعة االمام حممد بن سعود ،العدد السادس،
ص112؛ اهلريف ،دولة املرابطني ص.108
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االمري يوسف إىل لورقة ،وترك اربع الف من املرابطني
بقيادة داود بن عائشة للحفاظ عىل منطقة مرسيه

وبعث بجنوده إىل بلنسيه بقيادة حممد بن تاشفني(.)1

ويف النهاية ايقن يوسف بن تاشفني ،ان امراء

االندلس اليصلحون للحكم ،وال يعتمد عليهم يف

جهاد.

البحوث املحكمة
وكان املسلمون يف االندلس يتمنون ان ينظموا إىل

دولة املرابطني طاعة لعلامئهم وفقهائهم ،وبرز الفقيه
القايض ابن القالعي (قايض غرناطة ،الذي توطدت

العالقة بينه وبني االمري يوسف واطلع االمري عىل
خفايا وامور ،وبالتايل افتى بخلع ملوك الطوائف،

وتفاعل مسلمو االندلس مع هذه الفتوى املوفقة)(.)3

املطلب الثاين:
فتوى العلماء والفقهاء ب�ضم
االندل�س:

عندما ارسلو الية ورشحوا حال االندلس املاساوي يف

وبعد رجوعه يف عام 482هـ1849/م ،عرض

الثغر الرشقي من جزيرة االندلس ،حالفوا النصارى

إىل املغرب العريب ومل يكتفي االمري يوسف بفتوى

يوسف إىل اجلهاد ،والدخول يف بيعه املسلمني

هذا االمر عىل الفقهاء والعلامء فأفتوا له بضم االندلس
فقهاء وعلامء االندلس واملغرب ،بل طلب فتوى اهل

املرشق وخصوصا فقهاء وعلامء اخلالفة العباسية يف
بغداد وما حوهلا ،الن العلامء ورثه االنبياء وارسل اليه

االمام الغزايل وابو بكر الطرطويش فتوى تؤيد عمله
اجلليل من اجل توحيد املسلمني .بل اعترب القضاة

والفقهاء من االمري يوسف ،هذا من الواجب الرشعي
انه يرجع بالقوة ،لتدخل االندلس أيض ًا حتت اخلالفة

العباسية يف بغداد.

لقد كان ملوك الطوائف هيتمون بمصاحلهم

اخلاصة فقط،وال ينظرون عزه امتهم ،حتى وصفهم

ابن حزم الضاهري( :لو وجدوا يف اعتناق النرصانية
وسيلة لتحقيق اهوائهم ومصاحلهم ملا ترددوا)(.)2

((( ابن خلدون ،العرب .187/6

((( العمر ،نارص ،سقوط االندلس ،مؤسسة املؤمتر ،دار الوطن،
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ومن خمترص الفتوى حلجة االسالم االمام الغزايل،

ظل حكم الطوائف ،حتى أن هناك طائفة من رؤساء
ووالوهم وصاروا معهم آلي ًا ،وعندما دعاهم االمري
واجلمهور ،فقالوا :ال جهاد اال مع إمام من قريش،
وليست به ،او مع نائب مع االمام ،وما انت ذلك،

فقال :انا خادم االمام العبايس ،فقالوا له :اظهر لنا

تقديمه اليك ،فقال :او ليست اخلطبة يف مجيع بالدي

له !فقالوا ذلك احتيال .ومردوا عىل النفاق ،فهل جيب
قتلهم ،واذا ظفر هبم كيف احلكم يف امواهلم! وهل
عىل املسلم حرج يف قتاهلم ،وهل عىل االمام العبايس
ان يبعث بمنشور يتضمن تقديمه له عىل اجهادهم،

فاهنم انام خرجوا عليه بان االخري خادمة.

وهو خيطب له عىل اكثر من الفي منرب ،وترضب

السكه باسمه إىل غري ذلك ،فليجب االمام االجل
الزاهد االوحد ايب حامد باملراجعة يف هذا السؤال ان

ط1412( ،1هـ ) ص.406

((( اهلريف ،دولة املرابطني ص.113

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
شاء اهلل تعاىل(.)1

أجاب اإلمام الغزايل -رمحه اهلل :-ونحن نخترص

الواجب عىل كل ملك استوىل عىل قطر من القطار
املسلمني يف مشارق االرض ومغارهبا فعليهم تزيني

منابرهم بالدعاء لالمام احلق ،وإن مل يكن للفهم
رصيح التقليد من االمام ،أو تاخر عنهم ذلك العائق،

واذا نادى امللك املستويل بشعار اخلالفة العباسية،

وجب عىل كل الرعايا والرؤساء االذعان واالنقياد

ولزوم السمع والطاعة ،وعليهم أن يعتقدوا أن

طاعته هي طاعة االمام وخمالفته خمالفة االمام ،وكل
من مترد واستعىص ،وسل يده عن الطاعة فحكمه

يتتبع مدبرهم ،وال ان جيهز عىل جرحيهم ،بل متى

سقطت شوكتهم واهنزموا وجب الكف عنهم.

فيتضح من فتوى االمام الغزايل ان رأيه يف قتال

يوسف مللوك الطوائف عىل كون اولئك امللوك من

البغاة واخلارجني عن سلطة الدولة املرابطة اإلسالمية.
والشك ان ما فعله االمري يوسف ضد ملوك

الطائف صحيح من الناحية الرشعية وكفى؛ النه

وجود ملوك الطوائف مفسده عظيمه ،والسعي

إلزالتهم خطوة نحو توحيد الصفوف ضد االعداء
اعداء االسالم.

نجد كتابا من الغرب واذياال هلم من ابناء

}وإِن َطائِ َفت ِ
َان ِم َن
حكم الباغي ،وقد قال تعاىلَ :
المْ ُ ْؤ ِمنِنيَ ا ْق َت َت ُلوا َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْين َُهماَ َفإِن َب َغ ْت إِ ْحدَ اهمُ َ ا
َعلىَ الأْ ُ ْخ َرى َف َقاتِ ُلوا ا َّلتِي َت ْب ِغي َح َّتى َت ِفي َء إىل َأ ْم ِر

االنسانية ،ودليل عىل اهلمجية ،حسب وجهه نظرهم

السلطان العادل املتمسك بوالء االمام احلق املنتسب

اما احلقيقة فان ما قام به يوسف بن تاشفني هو

اللهَّ ِ{ (احلجرات ،)9/والفئة إىل أمر اهلل :الرجوع اىل

إىل اخلالفة العباسية ،فكل متمرد عىل احلق فأنه مردود

بالسيف إىل احلق ،فيجب عىل االمري واتباعه قتال

هؤالء ،والسيام وقد استنجدوا بالنصارى املرشكني
ووالوهم ،وهم اعداء اهلل يف مقابلة املسلمني الذين

هم اولياء اهلل.

املسلمني يصفون مافعله االمري يوسف ضد ملوك

الطوائف وخصوصا املعتمد بن عباد بانه خروج عن

املشوشة ،وتصورهم املغلوط.

الواجب الرشعي الذي ينوط بعنقه ،لذلك يعترب هذا

عمال عظيام وتوحيد لالمة.

لقد متيز يوسف بن تاشفني بوفائه التام للعهود،

وابتعاده عن االمور الدنيوية .وحرصه عىل اعزاز

الدين ،وازالة العوائق التي حتول دون وحدة املسلمني.

فمن اعظم القربات قتاهلم إىل أن يعودوا إىل

ان جتارب التاريخ االسالمي تعطي الطالئع

املخالفة ،وعندها جيب الكف عنهم ،وكذلك مل جيزان

جمال البناء ،واحلركة ،والتنظيم ،والتكوين والتمكني.

طاعة االمري العادل املتمسك بطاعة اخلالفة ويرتكوا

((( العبادي ،امحد ،دراسات يف تاريخ املغرب واالندلس،
مؤسسة شباب اجلامعة ،ص.480

القيادية للحركة االسالمية املعارصة خربات مهمة يف
ان ايام التاريخ هلا دروس تعلمنا ان القادة

الربانيني ،والعلامء والفقهاء العاملني هلم مكانة يف
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

البحوث املحكمة

نفوس شعوهبم ،ومهابة عند احلكام ،لذلك لفتواهم

إىل اربعة اقسام.

ذروة سنام هذا الدين لكي يعيشوا اعزاء او يموتوا

 .2جيش بقيادة ايب عبد اهلل احلاج توجه إىل قرطبة.

االثر العظيم يف حتريك اجلهاد االسالمي الذي هو

شهداء.

 .1جيش بقيادة سري بن ايب بكر توجه إىل اشبيلية.
 .3جيش بقيادة جرور اللمتوين توجه إىل رندة.

املطلب الثالث :العبور الثالث لالمري يوسف بن

 .4جيش بقيادة ابو زكريا توجه إىل مرية.

عندما امجع العلامء والفقهاء من مجيع االمصار

لكي يقوم عند احلاجة ملساعدة من حيتاج اليها(.)1

تاشفني لالندلس:

االسالمية وخصوصا دار اخلالفة العباسية يف بغداد

بضم االندلس إىل دولة املرابطني الغنية التابعة للخالفة
العباسية .عرب االمري يوسف بقوة عظيمة إىل االندلس
من سبته إىل اجلزيرة اخلرضاء ،وسار عىل رأس جيش
إىل طليطلة ،وسار بنفسه إىل مدينة غرناطة .واستطاع

ان يفتحها بعد شهرين من حصارها ،واعتقل أمريها
عبد اهلل بن بلني الصنهاجي الذي حتالف مع النصارى
وواالهم من اجل امالكه وارسله اسري إىل اغامت

بالقرب من مراكش.

وحاول كل من املعتمد بن عباد واالفطس ان

يثنيا االمري يوسف عن عزمه ،ولكنه رفض مقابلتهام،
وايقنوا ان زواهلم قرب.

وبقي االمري يوسف يف سبته عىل جيش احتياطي

سقطت قرطبة يف يد املرابطني يف صفر

484هـ1091/م بعد مقاومة عنيفة من ابني املعتمد
اللذين قتال (املأمون وزيد الرايض).

واشتد اخلوف باملعتمد بن عباد الذي ارسل

إىل الفونسو يستنجده ضد املرابطني ،يالتقلب االيام
والعقول عندما تكون العقيدة هشه امام مصالح الدنيا.

املعتمد يستعني بالنصارى ويتوالهم ضد اخوته

يف عقيدة املرابطني .وهو الذي قبل ايام قبل يوم الزالقة

الرهيب استعان باخوانه املرابطني ضد النصارى .اهنا
الفتنة َ
َّاس َأن ُيترْ َ ُكوا َأن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم
﴿أ َح ِس َب الن ُ
لاَ ُي ْف َتن َ
ُون﴾ (العنكبوت.)2/
ملاذا ال يتنازل ابن عباد البن تاشفني الن ابن

والقى املرابطون القبض عىل متيم بن بلكني وآيل

تاشفني هو عىل احلق املبني ،ملاذا ال تكون البن عباد

إىل سبته وبعدما رجع االمري يوسف إىل سبته توىل

ملعاوية وسيدنا احلسن احق باخلالفة منه حتى ال تكون

مالقه وأرسلوه إىل افريقية ،ثم رجع االمري يوسف
القيادية العسكرية من بعده القائد املحنك سري بن ايب
بكر ،وبعد وصول االمري يوسف إىل سبته بدأ بإرسال

اجليوش من املغرب إىل االندلس للقضاء الكيل عىل

ملوك الطوائف .وقسم األمري يوسف جيش املرابطني
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اسوة بسيدنا احلسن بن عيل ريض اهلل عنه عندما تنازل

فتنه بني املسلمني ويكونوا صفا واحد ضد أعدائهم

الكافرين.

((( عبد املنعم ،محدي ،تاريخ املغرب واالندلس يف عرص
املرابطني ،مؤسسة شباب اجلامعة ،طبعة 1986م ،ص.62

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
ومع هذا الفارق الكبري ياتى بعض املتفيقهني

املتطفلني ويريد ان يتهم ابن تاشفني ويصفه بام اليليق

هل ألنه وحد املسلمني االندلسني مع املرابطني وقىض
عىل ملوك الطوائف املوالني للصليبيني ،اليس مثل ابن

تاشفني كمثل صالح الدين وانه جاء من بعده بسنني
وحرر اوىل القبلتني من الصليبيني واخريا اصبح امري
اشبيلية يف خطر عظيم ،واستعان بألدّ اعدائه واعداء

الدين النصارى ،وحادثه امدادات النصارى التي

ارسلها عدو اهلل الفونسو بقيادة الكونت جوفر،
وعدهتا اربعون الف رجل مرتجل وعرشون الف

فارس .ووصلت إىل قرب قرطبة ،وتصدى هلم
القائد الشجاع ابراهيم بن اسحاق يف جنده الشجان،

وتشبت بني الفريقني معركة حاسمة ،اصاب فيها

املرابطون الغلبة والنرص بالرغم من اخلسائر التي
قدموها ،وغدت أشبيلية بعد هزيمة النصارى حتت
رمحة املرابطني ،وحارصوها ،وفتحت عنوة بقيادة

القائد سري بن ايب بكر يف رجب 484هـ1091/م
وكانت خامتة املعتمد بن عبادة ماساة حزينة ،والذي

كان حيكم نصف سواد شبه اجلزيرة االندلسية .فقد

قبض عليه بعد سقوط اشبيلية وعىل نساءه وابناءه
وهم نحو مئة .وارسلوا إىل مراكش املغرب .وتامل من

قيده وثقله فقال :وهو شاعر جميد.

ت��ب��دل��ت م���ن ظ���ل ع���ز ال��ب��ن��ود

ِ
ال��ق��ي��ود
ب����ذل احل���دي���د وث���ق���ل

وك�����ان ح���دي���دي س��ن��ان��ا ذل��ي��ق��ا

ِ
احل��دي��د
وع��ض��ب��ا رق��ي��ق��ا ص��ق��ي��ل

وق�����د ص�����ار ذاك وذا ادمه����ا

ِ
االس�����ود
ي��ع��ض ب��س��اق��ي ع���ض

لقد اطنب الشعراء واملؤرخون واهل االدب يف

سريه املعتمد بن عباد حيث ان قضيته غربية عجبية ومر

بامور رهيبة ،وملئت سريته باملتناقضات ،فهو الذي

قال (رعي اإلبل وال رعي اخلنازير) قبل ازالقة،وهو
الذي استعان بالنصارى ،واجلب خيلهم ورجاهلم

ضد املسلمني املجاهدين املوحدين لالندلس واملغرب

وسريته تبني لنا سنة اهلل الكونية يف اعزاز من يشاء

واذالل من يشاء واعطاء امللك من يشاء ونزعه ممن

يشاء ﴿ ُقلِ ال َّل ُه َّم َمالِ َك المْ ُ ْل ِ
ك ت ُْؤتيِ المْ ُ ْل َك َمن َت َشاء َو َتن ِزعُ

المْ ُ ْل َك ممِ َّن َت َشاء َوت ُِع ُّز َمن َت َشاء َوت ُِذ ُّل َمن َت َشاء بِ َي ِد َك الخْ َ يرْ ُ
إِن ََّك َعلىَ َ ُك ِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير﴾ (ال عمران.)26/

وتوىف املعتمد بن عباد يف اغامت املغرب سنه

488هـ رمحه اهلل تعاىل وغفر له.

ومن النادر الغريب انه نودي عىل جنازته بالصاله

عىل الغريب ،بعد عظم سلطانه وجالله شانه ،فتبارك

من له البقاء والعزه والكربياء(.)1

من شعر املعتمد بن عباد ،دخل عليه ابو هاشم

والقيود قد عضت بساقه فخاطب قيده فقال:

ق����ي����دي ،ام�����ا ت��ع��ل��م��ن��ي م��س��ل�ما

أب���ي���ت ان ت��ش��ف��ق او ت��رمح��ا

دم�����ي رشاب ،وال���ل���ح���م ق��د

أك���ل���ت���ه وال هت���ش���م االع���ظ�م�ا

((( ابن خلكان ،وفيات االعيان37/5 ،
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني
ي����ب��ص�رين ف���ي���ك اب������و ه���اش���م

لقد كانت حمنه املعتمد بن عباد عظيمة ،وتعاطف

ف��ي��ن��ث��ن��ي وال���ق���ل���ب ق����د ه��ش�ما

معه كثري من املؤرخني واالدباء والشعراء ،واهتموا

ج���رع���ت���ه���ن ال����سّ����م وال��ع��ل��ق�ما
ّ

بدوي كام ارشنا من قبل.

ارح��������م اخ�����ي�����ات ل�����ه م��ث��ل��ه

ومن اروع قصائده يف عدم موااله الكافرين

واخلضوع هلم وان السم والعلقم اهون من ذلك .قاهلا

يف احدى معاركه:

مل������ا مت����اس����ك����ت ال�����دم�����وع

يوسف بن تاشفني بالقسوة والغلظة وانه صحراوي
والواقع الصادق يقول :إن يوسف بن تاشفني

مل يطمع باالندلس ،وتردد كثريا قبل العبور وعف

عن الغنائم بعد الزالقة ،وتركها للمعتمد بن عباد

والمراء االندلس ومل يأخذ منها شيئا ،ثم عاد اجلواز

ال���ص���دي���ع
وت���ن���ه���ن���ه ال���ق���ل���ب
ُ

الثاين بسب اختالفات ملوك الطوائف اهلزيل وحتالف

ف���ل���ي���ب���دُ م���ن���ك هل����م خ���ض���وعُ

االندلس وفتى له العلامء برضورة ضم اهل األندلس

ق�����ال�����وا اخل�����ض�����وع س��ي��اس��ة
وال�������ذ م�����ن ط���ع���م اخل���ض���وع

ال��ن��ق��ي��ع
ع��ل�ى ف���م���ي ال����س����م
ُ

ات����س����ل����ب ع����ن����ي ال�����دّ ن�����ا
ُ

م��ل��ك��ي وت��س��ل��م ال��ق��ل��ب ال��ض��ل��وعُ

وب������رزت ل��ي��س س����وى ال��ق��م��ي��ص

ع�����ن احل����ش����ئ ش�����ئ دف�������وعُ

اج����ل���ي ت������اخ������ر ،مل ي��ك��ن

بعضهم مع النصارى ،وملا اشتد اخلطب عىل اهل
إىل املغرب ،فعل ذلك وهو مأجور

املبحث ال�ساد�س
املطلب الأول:
اجلواز الرابع واالخري المري امل�سلمني
يو�سف بن تا�شفني يف االندل�س
ووفاته رحمه اهلل تعاىل

هب��������وى ذيل واخل������ض������وعُ

عندما أصبحت االندلس املسلمة حتت حكم

وك�������ان يف ام���ل��ي ال�����رج�����وعُ

(496هـ1103/م) بعد اسرتداد بلنسيه بعام واحد،

واالص��������ل ت��ت��ب��ع��ه ال����ف����روعُ

ودعا مجيع القادة والوالة وزعامء االندلس واهل

م����ا رست ق����ط إىل ال���ق���ت���ال
ش����ي����م االوىل إن�������ا م��ن��ه��م

قاهلا يف قتاله ضد الكافرين ،واذا به يناقض نفسه

ويوايل الكافرين ضد اخوانه املرابطني املجاهدين

الصادقني.
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املرابطني ،عبد االمري يوسف العبور الرابع سنة

يبغي تنظيم شؤوهنا ،ويطلع عىل حسن تنظيم االدارة،

احلل والعقد فيها ،إىل االجتامع يف قرطبة وعني ولده

الصغري عليا (ابا احلسن) ولي ًا للعهد ،حيث ظهرت

مواهبه ونجابته ورجاحة عقله ال بحسب ما رأى

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
والده .االمري يوسف،

نص والية العهد لالمري عىل بن يوسف:

عهد االمري يوسف إىل كاتبة الفقيه ايب حممد بن

عبد الغفور ان يكتب نص والية العهد ،وكان هذا

الرجل مشهور ببالغته( ،احلمد هلل الذي رحم عباده
باالستخالف ،وجعل االمامة سبب االئتالف ،وصىل
اهلل عىل سيدنا حممد نبيه األكرم الذي الف القلوب
املتنافرة ،وأذل لتواضعه عزه امللوك اجلبابرة.

مرامي قصية يقول يف ختامة رشوطها وتوثيق ربوطها،

كتب شهادته عىل النائب واملستنيب من ريض امامتها

عىل البعيد والقريب ،وعلم علام يقينا بام وصاه يف هذا

الرتتيب ،وذلك يف عام 495هـ1101/م)(.)1

املطلب الثاين:
و�صية االمري يو�سف بن تا�شفني
البنه علي:
ال يعني يف مناصب احلكم والقضاة يف الواليات

اما بعد :فان امري املسلمني ونارص الدين ابا

واحلصون واملدن اال املرابطني من قبيلة ملتونة .وحيتفظ

املؤمنني ،خاف ان يساله اهلل غد ًا عام اسرتعاه كيف

قوامه سبعة عرش الف فارس ،يطعمون عىل حساب

يعقوب بن تاشفني ملا اسرتعاه عىل كثري من عبادة
تركه مهال مل يستتب فيه سواه ،وقد امر اهلل بالوصية

فيام دون هذه العظمة ،وجعلها من اكرب االشياء

الكريمة ،وكيف يف هذه االمورالعائدة يف املصلحة
اخلاصة واجلمهور ،وان امري املسلمني بام لزمه من هذه

وخصه اهلل هبا من النظر يف االمور الدينية
الوظيفة،
ّ
الرشيفة ،قد اعز اهلل رماحه وارص سالحه ،فوجد
ابنه االمري االجل ابا احلسن اكثرها ارتياحا إىل املعاىل
واهتزازا ،واكرمها سجيه وانفسها اعتزازا فاستنابه فيام

اسرتعى ودعاه ملا كان اليه ،ودعا بعد استشارة أهل
الرأي عىل القرب والناي ،فرضوه ملا رضيه واصطفوه

ملا اصطفاه ،وراه اهال ان يسرتعي فيام اسرتعاه،
فاحرضه مرشوطا عليه الرشوط اجلامعة بينهام وبني
املرشوط قبل واجاب حني دعي ،بعد استخاره اهلل
الذي بيده اخلرية واالستعانة بحول اهلل الذي من امن

به شكره ،وبعد ذلك مواعظ ووصيه بلغت النصيحة

يف االندلس بجيش دائم من االجر من املرابطني

الدولة ،ويوزعون كام يأيت :اربعة االف يف رسقسطة،
أربعة االف يف اشبيلية ،وثالثة الف يف غرناطة والف

يف قرطبة ،والباقي قدره الفان حيتلون قالع احلصون،

كحامية وحيسن ان يعهد إىل مسلمي األندلس بحراسة
احلدود النرصانية وحماربة النصارى فهم هلم معرفة

اوسع وخربه اكرب عىل مقاتلة النصارى مع املغاربة،
وانه يعمل عىل تشجيع االندلسيني عىل روح اجلهاد،
وان يكافئ املتفوقيني يف احلرب باخليل والسالح
والثياب واملال.

ونصح ابو يعقوب ابنه ان يعامل اهل االندلس

وخصوصا قرطبة بالرفق واللني وان يقوي عالقته

مع بني هود الذين هم طليعة األندلسيني يف حماربة
((( ابن اخلطيب ،لسان الدين أبو عبد اهلل( ،ت 776هـ)،

االحاطة يف اخبار غرناطة ،حتقيق :حممد عبد اهلل عنان( ،القاهرة،
1973م).520-519/2 ،
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني
النصارى ،وملا انتهى من تنظيم شؤون االندلس،
وقسمها إىل ست واليات هي اشبيلية ،غرناطة،

قرطبة ،بلنسية ،مرسية ،ورسقسطة ،عاد ابن تاشفني
إىل مراكش.

البحوث املحكمة

اخلامتــة و�أهم النتائج
إن زعامء املرابطني يف تارخيهم املجيد حرصوا عىل

تربية شعبهم املجاهد عىل صفات املجاهدين ،سواء
عىل مستوى االفراد أو القادة أو اجليش أو الشعب،

وكان لرتبية األمري األول عبد اهلل بن ياسني يف رباطه

املطلب الثالث:
وفاة الأمري يو�سف بن تا�شفني:

أثر كبري ألزمهم عىل طول حياهتم يقول سيد قطب

عاد يوسف بن تاشفني إىل املغرب ،حيث مرض

ولكنه يعيش صغري ًا ويموت صغري ًا ،فأما الكبري

وكان عمره مئة عام قرن من الزمان والدته سنة

للفراش الدافئ ،والعيش اهلادئ ،واملتاع املريح،

وعمر حسن وجميد ،مئة عام حافلة باجلهاد يف سبيل

ريض اهلل عنها :وهي تدعوه أن يطمئن وينام (مىض

500هـ1106/م ،وكان ويل العهد يقوم اثناء مرض

إال السهر والتعب واجلهاد( ،)2قبل يوم الزالقة ،رءى

كبريا يف ادارة دفة احلكم لدولة املرابطني ،وكانت آخر

للفيلة والطبالني فإهنزم كالهم ،فقال لعلامئه ومفرسيه

عبارة عن ثالث وصايا اوهلا( :أال هييج أهل جبل

مرص يف قصة الصديق يوسف  fوعجزوا عن

(أن هيادن بني هود باالندلس ،وأن يرتكهم حائلني

هلم :تئويل ذلك من القران الكريم من سورة الفيل

قرطبة ويتجاوز عن مسيئاهتم)( )1وهكذا قىض نحبه

املسلمني مثل حصل ألصحاب الفيل بقيادة إبرهة

رمحه اهلل (إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسرتحي ًا

مرضه االخري الذي استمر حوايل عامني وشهرين،

الذي حيمل العبأ فامله وللنوم وماله وللراحة ،وماله

400هـ ووفاته رمحة سنة 500هـ يا له من تاريخ

ولقد عرف رسول اهلل ﷺ حقيقة األمر فقال خلدجية

اهلل والدعوة واعزاز دين اهلل ،كانت سنة وفاته

عهد النوم ياخدجية) أجل مىض عهد النوم منذ اليوم

أبيه بترصيف أمور احلكم نيابه عن ابيه ،ونجح نجاحا

الفونسو السادس يف منامه ،كإنام هناك جتمع كبري

وصيه من يوسف البنه عيل يف مستهل سنة 500هـ

ما تفرس ذلك فقالوا أضغاث احالم كأصحاب عزيز

دون ومن ورائه من املصامدة وأهل القبلة) والثانية

تفسري ذلك ،فأرسلوا اىل أحد علامء املسلمني ،فقال

بينه وبني الروم) والثلثة (يقبل ِمن َمن احسن من أهل

وسورة املدثر ،والذي حيصل لكم يف هذه املعركة مع

رمحه اهلل.

األرشم وجيشه ،هذا يف الدنيا ،وأما يف األخرة فهو

((( ابن عذاري ،املراكيش ،البيان املغرب يف اخبار االندلس
واملغرب ،الدار العربية للكتاب( ،بريوت1983 ،م) ،ط،3

ص.103
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أشد وأخزى فهي الطبول كام يف قوله تعاىل بعد أعوذ

((( سيد قطب ،يف ضالل القرآن)3744/6( ،

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
باهلل من الشيطان الرجيم ﴿ َفإِ َذا ُن ِق َر فيِ النَّا ُقو ِر* َف َذلِ َك
َي ْو َمئِ ٍذ َي ْو ٌم َع ِس ٌري* َعلىَ ا ْل َك ِ
ين َغيرْ ُ َي ِسري﴾(املدثر/
اف ِر َ

اهلل كام قال ربيعي بن عام لرستم الفرس (اهلل إبتعثنا

فحصل يوم الزالقة املجيد الذي هو يوم من أيام اهلل

رب العباد ومن ضيق الدنيا اىل سعتها واآلخرة ومن

 )10-8فتجاهل الفونسو هذا التأويل وإستهزأ به
جل يف عاله ونقول هناك رجال صدقوا ما عاهدوا
اهلل عليه ،وما حصل هلم النرص والتمكني إال بصدقهم

﴿وإِ َّن ُجندَ َنا
يف جنديتهم وعبوديتهم لرب العاملني َ
لهَ ُ ُم ا ْل َغالِ ُب َ
ين
ون﴾ ونرصوا اهلل فنرصهم ﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
آ َمنُوا إِن َتنصرُ ُ وا اللهَّ َ َينصرُ ْ ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َم ُك ْم﴾
وكان هلم ُاسوة حسنة بسيدنا الرسول األكرم ﷺ

اهلدف السامي بعينه ومن أهداف اجلهاد يف سبيل
لنخرج من يشاء من عباده من عبادة العباد اىل عبادة

جو َد األدييان اىل عدل اإلسالم).

كل هذه املقومات احلقيقية من خلقية وغريها

مهدت طريق النرص والتمكني للمرابطني بقيادة إبن

تاشفني .إن من أخطر ما متر به الدول واحلركات هو
عدم توريث قدرهتا وأفكارها ومنهجها للجيل الذي
يأيت بعدها ،وإن األستهانة باخلصوم تؤدي اىل إهنزام

املستهزئ ،وإنتصار املستهزأبه ،فمث ً
ال عندما إستلم

عندماخاطبه سبحانه وتعاىل من فوق السبع الطباق
بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ﴿ َيا َأيهُّ َ ا ال َّنبِ ُّي
ين َوالمْ ُن ِ
ان َع ِليماً
َاف ِقنيَ إِ َّن اللهَّ َ َك َ
ات َِّق اللهَّ َ َولاَ ت ُِط ِع ا ْل َك ِاف ِر َ

أبيه رمحه اهلل ،وعندما تفرغ للزهد والعبادة الدينية

تاشفني مل يطع الكافرين بل حارهبم وكذلك موقفه

يف خطأ عظيم كلف الدولة متاعب عظيمة ،ومن

َح ِكيماً ﴾(االحزاب )1/أمري املسلمني يوسف بن

مع ملوك الطوائف املنافقني الذين وآلوا الكافرين

وكان مطيع ًا لرشع رب العاملني بام أفتى به إمجاع علامء
املسلمني من املغاربة والرشقيني بتوحيد املسلمني من
األندلسيني واملغاربة حتت قيادة املرابطني.

األمري عيل بن يوسف قيادة دولة املرابطني بعد وفاة

وبالتايل تسلمه ُامور امللك يف آخر أيامه لألمراء أوقعه
خالل األخطاء التي وقع فيها عدم أخذه بنصيحة

وزيره الفقيه مالك بن وهب األشبييل الذي أشار عليه
بإقصاء إبن تومرت الكذاب زعيم املوحدين مما أتاح

له الفرص يف نخر ُاسس دولة املرابطني وإسقاطها

إن األمري يوسف بن تاشفني أرسى مقومات

وقامت عىل أنقاضها دولة ما يسمى باملوحدين ويف

حيث كان حريص عىل معرفة قوة العدو وإمكاناته

بل فيهم رشك وبدع خترجهم من العقيدة الصحيحة.

النرص والتمكني التي جتسدت يف دولة املرابطني،
والتوجيه املعنوي والتعميه عىل العدو وإلتحام القيادة

مع الشعب ومتانة العقيدة ووضوحها وعدم القتال
لدنيا وال ملطامع شخصية ،أما إذا كان اهلدف إقامة

دولة اإلسالم وتطبيق رشع اهلل يف هذه الدنيا فذاك

احلقيقة هم ليسوا من الذين يوحدون اهلل جل يف عاله
إن من أعظم أسباب سقوط الدول الذنوب

واملعايص والرتف واإلرساف وإرتكاب الكبائر
واملظامل .لقد أصبح ُامراء دولة املرابطني يف هناية
املطاف كذلك مللوك الطوائف من قبلهم (إياكم
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني

البحوث املحكمة

والرتف فإن الرتف يزل النعم) أو كام قال ﷺ ويف

808هـ)

حيث إذا جاء أجلها ال تتاخر.

العرب والعجم والرببر ومن عارصهم ذوي السلطان

اخلتام نقول إن لألفراد آجا ً
ال حمدودة ،وكذلك األمم
واحلمد هلل رب العاملني وال حيمد عىل مكره سواه.

امل�صادر واملراجع
أوال :املصادر

القرآن الكريم

تاريخ ابن خلدون العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام

األكرب ،مؤسسة الرسالة( ،بريوت ،بال )

 .7ابن خلكان ،شمس الدين ابو العباس امحد بن
حممد (ت681هـ)

وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان ،حتقيق :احسان

عباس .

 .1ابن األثري ،عز الدين ايب احلسن بن حممد

 .8ابن اخلطيب ،لسان الدين ابو عبد اهلل (ت776هـ)

الكامل يف التاريخ ،حتقيق :ابو الفداء عبد اهلل القايض،

(القاهرة1973 ،م) .

198م) .

سري اعالم النبالء ،حتقيق :شعيب االرناؤوط ،مؤسسة

(ت630هـ) .

دار احياء الرتاث العريب ،ط( ،1بريوت1408 ،هـ ت

االحاطة يف أخبار غرناطة ،حتقيق :حممد عبد اهلل،

 .9الذهبي ،شمس الدين حممد بن امحد (ت728هـ)

 .2ابن بسام ،عيل أيب احلسن الشنرتيني (ت542هـ)

الرسالة ،ط( ،2بريوت1402 ،هـ)

 .3ابن تغري بردى ،مجال الدين ابو املحاسن يوسف

االعالم ،دار العلم للماليني( ،بريوت1980 ،م)

النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة ،وزارة الثقافة

(ت710هـ)

 .4ابن تيمية ،أمحد (ت728هـ)

بروفنسال

-الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة

(ت874هـ)

واالرشاد القومي يف مرص .

 .10الزركيل ،خري الدين (ت1396هـ)

 .11الصنهاجي ،ابو عبد اهلل حممد عبد املنعم
الروض املعطار يف خري االقطار ،حتقيق :ليفي

األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،حتقيق :صالح

 .12ابن كثري ،اسامعيل بن عمر الدمشقي

 .5احلنبيل ،عبد احلسني بن امحد (ت1089هـ)

البداية والنهاية ،دار الريان ،ط1408 ،1هـ -

الدين املنجد ،بال .

(ت774هـ)

شذرات الذاهب يف أخبار من ذهب ،القاهرة،

1988م .

 .6ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ابو زيد (ت

986هـ)

1930م .
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 .13املقري ،ابو بكر امحد بن حممد عيل التلمساين (ت

أ .م .د.حممد أمني سليم اجلبوري
نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ،حتقيق:

 .9سامل ،السيد عبد العزيز ،املغرب الكبري ،دار

 .14النيسابوري ،ابو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل

 .10سيد قطب،

املستدرك عىل الصحيحني ،اعداد :يوسف عبد

 .11الصاليب ،عيل حممد عيل .

1986م )

دار ابن كثري( ،دمشق1428 ،هـ 2007 -م ) .

احسان عباس ،دار صادر ،ط( 5بريوت ،بال ) .

(ت405هـ)

الرمحن ،ط ،1دار املعرفة( ،بريوت1406 ،هـ،
ثانيا :املراجع:

النهضة العربية( ،بريوت1981 ،م) .

يف ظالل القرآن

تاريخ دولة املرابطني واملوحدين يف الشامل االفريقي،

 .12العبادي ،امحد خمتار .

 .1امحد ،عيل ،الدور الفكري لألندلس واملغاربة يف

دراسات يف تاريخ املغرب واالندلس ،مؤسسة شباب

 .2اشباخ ،يونس ،تاريخ األندلس يف عهد املرابطني

 .13ابن عذاري ،املراكيش .

1958م).

العربية للكتاب ( ،بريوت1983 ،م ) .

املرشق ،دار شامل دمشق1995 ،م .

واملوحدين ،ترمجة :عبد اهلل عتان( ،القاهرة،

اجلامعة

البيان املغرب يف اخبار االندلس واملغرب ،ط ،3الدار

 .3احلجي ،عبد الرمحن عيل ،تاريخ االندلسيني ،دار

 .14العريان ،حممد سعيد

 .4حسن ،ابراهيم حسن ،تاريخ االسالم ،دار جيل،

1963م ) .

 .5حسني ،محدي عبد املنعم محد ،تاريخ املغرب

سقوط االندلس ،مؤسسة الرسالة ،دار الوطن ،ط،1

اجلامعة1986 ،م .

 .16عنان ،حممد عبد اهلل .

القلم ،ط1415( ،4هـ 1994 -م ) .

ط( ،2بريوت1411 ،هـ 1991 -م ) .

واالندلس يف عرص املرابطني ،مؤسسة الشباب

 .6ابو خليل ،شوقي ،سقوط غرناطة ،دار الفكر،

ط1981 ،2م .

املعجب يف تلخيص اخبار املغرب ( ،القاهرة،

 .15العمر ،نارص .
1412هـ .

عرص املرابطني واملوحدين يف املغرب واالندلس،

(القاهرة1964 ،م).

 .7زينب ،نجيب ،املوسوعة العامة لتاريخ املغرب

 .17عويس ،عبد احلليم .

 .8زيدان ،عبد الكريم ،السنن االهلية ،مؤسسة

(1410هـ 1989 -م ) .

واالندلس ،دار األمري ،ط1415 ،1هـ 1995 -م .

الرسالة ط1413( ،1هـ 1993 -م ) .

دراسة لسقوط ثالثني دولة اسالمية ،دار الوفاء ،ط،3

 .18كحيلة ،عبادة .
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يوسف بن تاشفني أمري املرابطني واألندلسيني
املغرب يف تاريخ االندلس واملغرب ،ط1418( ،1هـ
1997 -م ).

 .19حممود ،حسني امحد .

قيام دولة املرابطني ( ،القاهرة1957 ،م ) .

 .20مؤنس ،حسني .

معامل تاريخ املغرب واالندلس ،ط ( ،1القاهرة،

1980م ) .

 .21مؤلف جمهول .

احللل املوشية يف ذكر اخبار املراكشية ،اعتنى بنرشه:

بشري الفوريت( ،تونس1329 ،هـ).
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البحوث املحكمة

