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 اإلٕذاء

 

لف جباَيب ًسأٍ يف عهًِ سثثاً يف تمذيِ ًجناحِ صًجِ انعضّض ينتصش إىل سفْك انذسب... إىل يٍَ ً

 متًِْ

 إىل سيض انشجٌنح ًانتضحْح... إىل يٍَ دفعين إىل انعهى ًتو أفتخش..  إنْكَ أَتِ

إىل يٍَ أسضعتين احلةَّ ًاحلناٌ... إىل سيض احلةّ ًتهسى انشفاء.. إىل انمهة انناصع تانثْاض..  إنْكِ 

 أُيِ

 ألشب إىل سًحِ.. إىل يٍَ شاسكين حضٍ األو... إنْكى إخٌتِ إىل يٍ ىى

 إىل أىم صًجِ األعضاء

 إىل فهزج كثذُ اتين انغايل لْس

 إىل يٍَ كاٌَا يل دًياً أًفْاء... أصذلائِ األعضاء

 إىل األىم ًاأللاسب ًانضيالء

 أىذُ ىزا انثحث

 



 ت
 

 اىشنر ٗاىتقذٌر



اىا، مبا ختتضنو َفسِ يٍ يشاعشَ عظًْح ًيعاٌٍ ميهؤىا االحرتاو تسطٌس لهْهح يف عذدىا، ال حذًد ذلا يف يعن

 ًانتمذّش ًانشكش اناليتناىِ نكم يٍ كاٌَا جباَيب يف ىزه انشسانح ًأخصّ تانزكش .

انذكتٌس ادلششف عًش شهيب عهَ يا لذيو يل يٍ دعى ًيساعذج... إر ينحين يٍ عهًو ًًلتو انكثري  -

انمًّْح إىل أٌ ًصهت إىل يا ىِ عهْو آٌ، فهو ينِّ انشكش كهّو   ًأًىل سسانيت تتٌجْياتو ًإسشاداتو

 ًانتمذّش ًانعشفاٌ.

 أساتزتِ األفاضم يف لسى انتاسّخ يف جايعح اخلهْم انزٍّ كاٌ ذلى انفضم يف تٌجْيِ خالل فرتج انذساسح. -

 األستار إسحاق اجلعربُ انزُ دلّك انشسانح نغحً ًأسهٌتّاً ًحنٌاً  -

ش صًجِ انعضّض انزُ ساس يعِ حنٌَ احلِهى خطٌجً خبطٌج، ًكاٌ انسّاىش عهَ ساحيت فيزا ًال أَسَ أٌ أشك -

 انعًم تزسَاه يعًا، ًحصذَاه يعًا..

 ًأشكش ًانذُ ًًانذتِ انهزٍّ لذيا يل انذعى ًادلساعذج ًانذعاء. -

شسانح إىل حّْض ًيف اخلتاو أشكش كمَّ يٍَ لذّو يل ادلساعذج ًًلف جباَيب ًساَذَِ، فثفضهيى خشجت ىزه ان -

 انٌجٌد.
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 اىَختصراث ٗاىرٍ٘ز
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، فبسقكطيا  الحادم عشر الميبلدم سقطت الخبلفة األمكية في األندلس في القرف الخامس اليجرم
ٌكاميا في صراعو  ٍيبلت التي سيميت بدكؿ الطكائؼ، كاف أمراء ىذه الدكيبلت كحي ظير العديد مف الدكى

، ككانت سياستيـ تقكـ عمى تحقيؽ مصالحيـ الٌشخصٌية دكف االىتماـ لمصمحة الدكلة دائـو فيما بينيـ
كالشَّعب، كنتيجة ليذه السياسة عانت األندلس مف سكء في األكضاع السياسية بسبب قياـ الحركب 
بيف ىؤالء األمراء، كأثر سكء الكضع السياسٌي عمى الكضع االقتصادٌم، كما أثرت ىذه السياسة عمى 

، كاستغؿ ممكؾ النصارل ىذا الكضع كشىٌنكا الغاراًت ألندلس حيث بدؤكا يتذمركف مف ذلؾف اسكا
عمى العديد مف المناطؽ في األندلس، كقامكا بمحاكالت االستيبلء عمى عدة مدٌف أندلسٌية، بىدأ خطر 

طكرة الكضع ىؤالء النصارل يتفاقـ يكمان بعد يكمان، كنتيجة لذلؾ أفاؽ ممكؾ الطكائؼ  كعممكا مدل خ
في األندلس، فما كاف منيـ إال أف اتفقكا فيما بينيـ عمى طمب العكف مف المرابطيف في المغرب 
بقيادة يكسؼ بف تاشفيف، حيث استجاب ىذا القائد الستغاثات ممكؾ الطكائؼ، كعبر مرات عدة إلى 

مرابطكف جاىدكا بكٌؿ األندلس، كفي كٌؿ مرة كاف يعبر بيا إلى األندلس كاف يحقؽ النصر، فيؤالء ال
 النصارل كسيطرتيـ عمييـ. مف أجؿ تخميص األندلس مف ىيمنة ما عندىـ مف قكة

لـ يكف جياد المرابطيف في األندلس ضٌد الممالؾ النصرانية فقط، بؿ جاىدكا ضٌد ممكؾ الطكائؼ 
كاكتشؼ  الذيف سرعاف ما اكتشؼ قائد المرابطيف ابف تاشفيف مدل تخاذليـ في الدفاع عف األندلس

مدل طمعيـ في الحصكؿ عمى المناصب دكف أف ينظركا لمصمحة الشعب كمصمحة الدكلة، فقاـ 
المرابطكف بخمع ىؤالء األمراء عف مناصبيـ، كضـٌ األندلس لحكـ المرابطيف، كبعد أف تـٌ ضـٌ 

وى المرابطكف جيادىـ ضٌد الممالؾ النصرانية، فقد كانت الحرب سجاالن  بيف  األندلس إلييـ، كىجَّ
المسمميف كالنصارل، فانتصركا في بعض الحركب كانيزمكا في بعضيا اآلخر، رغـ ما بذلو 
المرابطكف في األندلس كرغـ جيادىـ العنيؼ ضد الممالؾ النصرانية، إال أنيـ فشمكا في بقاء األندلس 

 ـ1144ق /539 تحت سيطرتيـ، كاستطاع النصارل السيطرة عمييا، كانتيى حكـ المرابطيف بيا
كسبب ذلؾ قياـ ثكرات متعددة ضٌدىـ في معظـ مناطؽ األندلس،  كما أف قكة األندلس بدأت 



 د
 

، رغـ نياية حكميـ في األندلس، إال أٌف ـ1106ق/ 500 يكسؼ بف تاشفيفكفاة تضعؼ بعد 
 المرابطيف سٌطركا في تاريخ األندلس صفحاتو مشرقةو يضرب بيا أركع األمثمة. 
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 حيم""بسم اهلل الرحمن الر 

 اىَقذٍت

 -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ -الحمدي هلل رٌب العالميف، كالٌصبلةي كالٌسبلـي عمى أشرؼ الخمؽ سٌيدنا محٌمد
 كعمى آلو كصحبو كسٌمـ، كبعد:

تيعٌد فترة الجياد المرابطي في األندلس فترةن مشرقةن مف تاريخ األندلس، فقد كاف لممرابطيف جيد كاضح 
تمحكر حكؿ طرفيف، الطرؼ األكؿ: أمراء الطكائؼ الذيف عاثكا فسادان في في ميداف الٌصراع، الذم 

ببلدىـ، فقد كانت سياستيـ تقكـ عمى تفضيؿ مصمحتيـ الخاٌصة عمى المصمحة العامة، فما كاف مف 
المرابطيف إال أف قامكا بتخميص األندلس مف سيطرتيـ كفسادىـ كسكء حكميـ، أما الطرؼ اآلخر 

رابطيف في األندلس )ىك الممالؾ النصرانية( فقد كانكا ىـ اليدؼ الذم عىبر مف الذم شممو جياد الم
ٌكـ دكلة  أجمو المرابطكف إلى األندلس، حيث أرادكا تخميص األندلس مف سيطرة النصارل، كضميا لحي
اإلسبلـ، كبالفعؿ بذؿ المرابطكف كٌؿ قكتيـ لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ، كلكف حدث في النياية أف انتيى 

ٌكـ النصارل.حكـ ال  مرابطيف في األندلس، كانتقاليا إلى حي

كبناءن عمى ذلؾ، فقد كاف الجياد المرابطي في األندلس ىك محكر ىذه الدراسة الذم بدأ مف عاـ 
 ـ(.1146ىػػ /541ـ( إلى عاـ )1056ىػ/448)

الفصؿ  أما فيما يتعمؽ بفصكؿ الدراسة، فقد اقتضت مادة البحث أف تقع في ثبلثة فصكؿ حيث تناكؿ
األكؿ الحديث عف أحكاؿ األندلس في القرف الخامس اليجرم، فقد شمؿ الحديث عف األحكاؿ 
السياسية، كاألخطار المحدقة باألندلس في تمؾ الفترة، كمف ىذه األخطار سقكط طيميطمة كسقكط 

كما  سرقسطة، باإلضافة إلى الحديث عف األكضاع االقتصادٌية كاالجتماعٌية كعف الحياة العممية،
تناكؿ الفصؿ الحديث عف الجيش المرابطي مف حيث نشأتو، كعناصره كقادة الجيش، كنظاـ الجيش 

 في المعارؾ كأسمحتو.

الحديث عف التدٌخؿ المرابطي في األندلس، كذلؾ مف خبلؿ تكضيح  الفصؿ الثانيبينما تطرقت في 
حٌث المرابطيف عمى نجدة  دكر العمماء في الحياة السياسية في األندلس، حيث كاف ليـ دكر في



 ر
 

ـٌ الحديث عف الدعكة لتكحيد  األندلس إضافةن إلى تحريض أمراء الطكائؼ كتشجيعيـ عمى القتاؿ، كت
ممكؾ الطكائؼ تحت رايةو كاحدةو، كاالتفاؽ فيما بينيـ في الدفاع عف أرضيـ ضدَّ خطر النصارل، 

رفض اتحادىـ مع بعضيـ البعض،  كبعد ذلؾ الحديث عف  تكجيو االنتقادات لممكؾ الطكائؼ بسبب
كاتٌباعيـ سياسة تيحقِّؽي مصالحيـ، باإلضافة إلى الحديث عف طمب العكف مف المرابطيف، كعيبكر 
يكسؼ بف تاشفيف عدة مرات إلى األندلس، ثـ الحديث عف معركة الزالقة، مف حيث مجرياتييا 

يا، كد  ر العمماء فييا.ك كنتائجي

القضاء عمى ممكؾ الطكائؼ، كحصار ابف تاشفيف لمحديث عف فقد خيصص  الفصؿ الثالثأما  
لحصف لييط، باإلضافة إلى الحديث عف دكر العمماء في إسقاط ممكؾ الطكائؼ، كذلؾ بتحريض 
المرابطيف عمييـ مف خبلؿ كتاباتيـ كدعكاتيـ، ككذلؾ الحديث عف ضـٌ المرابطيف الكثير مف 

شبيمية كبطميمكس كبمنسية، كـ تناكؿ ىذا الفصؿ جياد ك  المناطؽ األندلسية لحكميـ، كمنيا: غرناطة ا 
المرابطيف ضٌد الممالؾ النصرانية، حيث كقعت بيف المرابطيف كالنصارل عٌدة معارؾ منيا: معركة 
ـٌ تناكؿ ىذا الفصؿ دكلة  أيقميش، كطمبيرة، ككتندة، كالقبلعة، كمف ثـ إفراغة، ثـ سقكط سرقسطة، ث

 ـ دكلة المكٌحديف التي حممت لكاء الجياد في األندلس بعد المرابطيف.المرابطيف في األندلس، كقيا

ـٌ التكٌصؿ إلييا، باإلضافة إلى  كٌضمت الرسالة خاتمةن احتكت في مضمكنيا، عمى النتائج التي ت
 قائمة المصادر كالمراجع كفيرس لممحتكيات. 

عف فترة الجياد المرابطي في  ياتنفرد في حديت بعد القراءة كالتمحيص ، لـ أقؼ عمى دراساتو سابقةو 
األندلس بشكؿ خاٌص، بؿ كجدتي بعض الدراسات الحديثة التي تناكلت الحديث عف دكلة المرابطيف 

لعمر أعراب يتناكؿ الحديث  يوسف بن تاشفين في التاريخبشكؿ عاـ، منيا بحث جامعي بعنكاف 
دول في المغرب كاألندلس، ككتاب عف حياة يكسؼ بف تاشفيف كجياده ضٌد أعداء الدكلة اإلسبلمية 

لمحمد عناف، فقد تناكؿ الحديث عف فترة ممكؾ الطكائؼ  الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي
في األندلس، كعف كيفية دخكؿ المرابطيف إلى األندلس كفتحيـ لمعديد مف المدف األندلسٌية، كرسالة 

لمحمد بف بيو، تتحدث ىذه الرسالة  مرابطيناألثر السياسّي لمعمماء في عصر الماجستير بعنكاف 
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عف العمماء كدكرىـ في الحياة السياسٌية في عيد المرابطيف فقد كاف ليـ دكر كاضح في الحياة 
 السياسٌية في جميع مراحؿ الجياد حٌتى سقكط المرابطيف.

الجياد المرابطٌي كمف ىنا تأتي أىمية الدراسة باعتبارىا الدراسة الكحيدة التي انفردت في الحديث عف 
 في األندلس.

يأتي اختيار ىذا البحث لمحديث عف فترة جياد المرابطيف في األندلس ، فقد عمدت ىذه الدراسة إلى 
تسميط الضكء عمى الدكر الجيادم الذم أداه المرابطيف في األندلس، كمدل دكرىـ في تأخير سقكط 

ـٌ األندلس بيد النصارل، كدكرىـ في إسقاط ممكؾ الطكائؼ  الذيف عاثكا في األندلس فسادان كما ت
ىذه الفترة في تاريخ األندلس، فقد ضىرب المرابطكف أركع األمثمة في  وظران ألىميتناختيار ىذا البحث 

تاريخ الدكلة اإلسبلمية لما قامكا بو مف دكر جيادم بذلكا فيو كٌؿ طاقاتيـ مف أجؿ الدفاع عف 
 األندلس.

ٍكءى عمى دكر العمماء في الحياة السياسٌية في األندلس، مف خبلؿ كسٌمط ىذا البحث أيضان الضٌ 
دعكاتيـ لمدفاع عف أرض األندلس التي القت استجابة كبيرة مف ًقبؿ أىؿ األندلس كبعض أمرائيا، 

 فنجد أٌف العمماء كاف ليـ أثره كاضحه في تحريؾ السياسة في مراحؿى متعٌددة مف تاريخ المسمميف.

دكر ف ميف في األندلس، لما كاف ليـ مذه، كنت أميؿ إلى دراسة تاريخ المسمفمف خبلؿ دراستي ى
بارز في تأخير سقكط ىذا القطر اإلسبلمي الميـٌ بيد النصارل، فقد تكٌلدت لدٌم رغبة في ىذه ميـ 

الدراسة ألكضحى إنجازاًت المسمميف كما بذلكه مف قكة في سبيؿ بقاء األندلس جزءان مف الدكلة 
 .اإلسبلمٌية

ـٌ استخداـ المنيج التاريخٌي، الكصفٌي التحميمٌي لمحصكؿ عمى المعمكمات مف مصادرىا المتنكعة   ت
ـٌ الكصكؿ إلى نتائج جديدة  ـٌ نقدي ىذه المعمكمات كتمحيصيا كدراستيا بشكؿ عممٌي ، فقد ت كمف ث

ـٌ التعرؼ عمى إنجازات ىذه الدك  لة في األندلس كما تتعمؽ بفترة الجياد المرابطٌي في األندلس، إذ ت
 أحدثتو مف تأثير عمى التاريخ اإلسبلمٌي فييا .



 س
 

مف أىـ الصعكبات التي كاجيت الباحثة، تكرار المعمكمات عند العديد مف الباحثيف، فمعظيـ ك 
اعتمدكا  في أخذ المعمكمات عمى مصدر كاحد، كما كاجيت الباحثة صعكبة  في قمة المصادر 

، كقٌمة المصادر األجنبية في مكتباتنا، حيث تع مؿ ىذه المصادر عمى إثراء ىذا المكضكع بشكؿو كبيرو
التي تتحدث عف الجياد المرابطي بشكؿ منفرد، فجميع المصادر تناكلت الحديث عف دكلة المرابطيف 

 بشكؿ عاـ، دكف االنفراد بالحديث عف جيادىـ في األندلس.

 

 تحميل ألىم المصادر والمراجع

 ف طائفة مف المصادر كالمراجع التي مف أىميا:استقت الدراسة مادتيا م

كييعٌد  م(1295ىـ/ 695البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ًلبن عذارى المراكشي ) -
ـٌ االعتماد عمييا في ىذه الدراسة، فقد احتكل عمى  ىذا المصدر مف أىـ المصادر التي ت

 س.معمكماتو ميٌمةو حكؿ دكلة المرابطيف كجيادىـ في األندل

، فقد اعتمدت الدراسة م(1494ىـ/ 900الروض المعطار في خبر األقطار لمحميري)ت  -
ـٌ االستفادة منيا في الحصكؿ عمى  عمى ىذا المصدر الذم ييعدٌ مف المصادر الميمة التي ت

 تعريؼ ألىـٌ المدف كالمناطؽ األندلسٌية.

ـٌ االعتماد عميو كىذا ال م(،1090ىـ/ 483مذكرات األمير عبد اهلل ًلبن بمقين )ت  - مصدر ت
باعتباره مصدرا ميمان مف مصادر تاريخ األندلس، فقد عاصر مؤٌلؼ الكتاب كىك عبد اهلل بف 
بمقيف بف زيرم أحداث ىذه الفترة التي تحدثت عنيا ىذه الدراسة، لذلؾ ييعٌد مصدران مف 

 المصادر الميٌمة.

كىذا  م(،1631ىـ/ 1041نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب لممقري التممساني )ت  -
الكتاب ييعٌد مكسكعةن كبيرةن يمكف االعتماد عمييا في الحصكؿ عمى المعمكمات عف األندلس 
كحضارتيا، فقد اشتمؿ عمى معمكماتو ال بأس بيا في مجاؿ الحديث عف دكلة المرابطيف 

 كجيادىا في األندلس.



 ش
 

، يختٌص ىذا الكتاب ـ1162ق/570 األنوار الجمية في أخبار الدولة المرابطية لمصيرفي -
بالحديث عف الدكلة المرابطية بشكؿ عاـ،  كتناكؿ الحديث عف دكرىـ الجيادٌم في األندلس، 

 فيك بذلؾ ييعتبري مصدران ميماِّ اعتمدت عميو الدراسة.

 باإلضافة إلى المصادر، فقد اعتمدت عمى مجمكعة مف المراجع العربية، كمنيا:

مكد، يتناكؿ ىذا الكتاب الحديث عف دكلة المرابطيف مف لحسف مح قيام دولة المرابطين -
 جميع النكاحي، مف حيث نشأتيا كتاريخيا السياسٌي كالجياد في المغرب كاألندلس.

لسعدكف نصر اهلل، حيث تحدث ىذا الكتاب عف دكلة  دولة المرابطين في المغرب واألندلس -
في األندلس، ككيؼ ضميا إلى  المرابطيف في فترة حكـ يكسؼ بف تاشفيف، كدكره الجيادمٌ 

ٌكـ الدكلة اإلسبلمية.   حي

 

 كمف المراجع األجنبية التي اعتمدت عمييا الدراسة:

Provencai, Llevi, Historie de Lespagne, Musulman.  –  

_Thomron, Ea, The Gaoths In Spain . 

 

 



1 
 

 و األٗهـــــــــــصــــــاىفـ

 جريأح٘اه األّذىص فً اىقرُ اىخاٍص اىٖ

انقسمت األندلس إلى  ،الحادم عشر الميبلدم بعد سقكط الخبلفة األمكية في القرف الخامس اليجرم    

الذم بدأ  ي ىذا العصر بعصر ممكؾ الطكائؼ،مِّ كسي  تحكميا مجمكعة مف األمراء، طائفيةو  كيبلتو دي 

انحدرت بعدىا نحك ـ(، فبعد أف كصمت األندلس إلى مرحمة مف التطكر كاالزدىار، 1030ىػ/ 422عاـ)

 د الممكؾ كاألمراء الذيف حكمكا األندلس، كالتفكؾ بعد الكحدة. االضمحبلؿ كالضياع، كذلؾ بسبب تعدٌ 

 أجزائيا ة تناثرتاألندلسيٌ الدكلة  ألفٌ  مف تاريخ األندلس. قرنان مظممان  اليجرمٌ  ييٌعدي القرف الخامسي      

مقاطعة  نة دكلة كلكؿٌ مدي ، ، فقد كاف في كؿٌ (1)متنافرةو  ةو طائفي إلى دكيبلتو  بشكؿ كبير أركانيا قتكتمزٌ 

حكالي ثمانيف عامان، كاف في غالبيتو عصرى تفكُّؾو  في األندلس عصر الطكائؼ امتد ،كرجاؿه  ، كببلطه حدكده 

  (2) .يٌ كاجتماع كانحبلؿ سياسي  

، فكاف  كبيرة لدل الكالةبسبب كثرة الحركب األىمية كظيكر أطماع نقسمت األندلس إلى دكؿو مستقمةو ا

يحكـ في المدف الكبرل، كفي الكاليات أمراء أك ممكؾ، يتبعيـ عدد مف الكالة كالقضاة، ككاف بعض ىؤالء 

  (3)ة الصراعات كالحركب فيما بينيـ. ذلؾ مف حدٌ  سيادة، فزاد الكالة يحاكلكف االحتفاظ باستقبلليـ عف كؿٌ 

ريؼ أحكاليـ لما انتثر ممؾ الخبلفة العربية باألندلس كافترؽ قاؿ ابف خمدكف:) كاف ابتداء أمرىـ كتصا

 العرب كالبربر الجماعة بالجيات، كصار ممكيا في طكائؼ مف المكالي كالكزراء، كأعياض الخبلفة ككبار

                                                           

 . 75األندلس في التاريخ ،مصطفى ، شاكر ،   1))
 . 430،  النوازل الكبرى( زغركت ، فتحي ، 2)
 . 10،  تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدين( أشباخ ، يكسؼ ، 3)
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أخيران بأمرىا ممكؾ  استقؿٍ ك  ،عمى بعضو  ب بعضه كاحد بأمر ناحية منيا، كتغمٌ  كقاـ كؿٌ كاقتسمكا خططيا،

 .(1)اىركف عمييـ أك ينتزعكنيـ  ممكو(ؿ شأنيـ، كالذكا بالجزيرة لمطاغية،أك يظمنيـ استفح

ى، كعامبلن مف عكامؿ الفتنة في تمؾ تفرؽ األندلس إلى عددو مف الكاليات مظيران مف مظاىر الفكضى  عدٌ يي     

يف المقاطعات د ببلطات الحكـ في األندلس، إلى تفرؽ الكممة، كانتشار التفرقة بفقد أدل تعدٌ  الفترة ،

أمير مف األمراء يحاكؿ القضاء عمى الطرؼ اآلخر مف أجؿ أف  أصبح كؿٌ ، ك  فييا لمناطؽ المختمفةكا

 . (2)بسبب ذلؾ فتنة كحركب كثيرة فيما بينيـ طر عمى حكـ الدكلة، كبالتالي اندلعتيبقى ىك المسي

 ت :األح٘اه اىطٍاضٍ  



رفت عي  متعددةو  دكؿو  قياـً  الحيرة كاالرتباؾ، بدأت عقبى  سادت األندلس بعد سقكط الخبلفة حالة مف     

اد في بٌ ، مف أشيرىا:مممكة بني عى (3)عت األندلس في حكالي عشريف مممكة مستقمةبدكؿ الطكائؼ، فقد تكزٌ 

، كبني ذم النكف (7)، كبني ىكد بسرقسطة (6)كالجزيرة كبني زيرل بغرناطة(5)، كبني جمكد بمالقة(4)إشبيمو

                                                           

 . 120،  دونتاريخ ابن خم( عبد الرحمف ، بف خمدكف ، 1)
 . 279،  في تاريخ المغرب واألندلس( العبادم ، أحمد ، 2)

 330 التاريخ األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة،جي ، عبد الرحمف، حال( (3
تقع في شرؽ األندلس، بينيا كبيف قرطبة ستة عشر يكمان، كىي مدينة سيمية، كقاعدة مف قكاعد األندلس، تقع عمى نيرو ( (4

 . 97، الروض المعطار في خبر األقطارى المزارع، كليا أربعة أبكاب، الحميرم، محمد، جارو يسق
مدينة في األندلس، بينيا كبيف قرطبة مسيرة ثمانية أياـ، كىي مدينة قديمة أزلية، أصؿ تسميتيا اشبالي معناه المدينة   ((5

 . 517،الروض المعطار في خبر األقطارالمنبسطة، الحميرم، محمد ، 
بفتح أكلو كسككف ثانيو ثـ النكف كبعد األلؼ طاء ميممة، كمعنى غرناطة ريمانة بمساف العجـ األندلسي، كسيمِّي البمد  (6)

 باب العيف . معجم البمدان،لحسنو بذلؾ، كىي أقدـ مدف األندلس كأعظميا، كأحسنيا، كأحصنيا، شياب الديف، الحمكم، 
البيضاء ، كىي قاعدة مف قكاعد األندلس، تقع عمى ضفة نيرو كبير، الحميرم ، المدينة  تتقع في شرؽ األندلس، كتسم ((7

 . 317الروض المعطار في خبر األقطار،محمد،
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كاحد منيـ يطغى عمى اآلخر  ، فتفرؽ ميمؾ األندلس عمى يد ممكؾ الطكائؼ، حيث بدأ كؿٌ (1)في طميطمة

 . (2)كيحاكؿ السيطرة عمى أكبر قدر مف الدكؿ

بينيـ حركب أىمية، كتفرؽ شمؿ األندلس،  ة، كنشبتخصيٌ ساد بيف ممككيا التنافس الكبير، كاألطماع الشٌ 

كالبربر،  ككبار العربي طكائؼ مف المكالي، كالكزراء، ف فقاؿ: )صار ممكيا ،كقد كصفيا ابف خمدكف

أخيران بأمرىا ، ممكؾ  كاستغؿٌ  ب بعض عمى بعض كتغمٌ  ،كاحد بأمر ناحية منيا كاقتسمكا خططيا، كقاـ كؿٌ 

، كتمادل، فتنة( كثرت ال }ـ 1030ىػػ /422{كقاؿ ابف عذارل: ) فمف ىذا التاريخ ، (3)استفحؿ شأنيـ (

فيما بيف أيدييـ مف الببلد، كالمعاقؿ كبغى  كارىارؤساء األندلس، كثي  في مكضعو، كاستبدٌ كانتزل ، كؿ أحد 

 . (4)بعضيـ عمى بعض، كهلل الحكؿ كالقكة (

ية السائدة آنذاؾ بقكلو: )كبقي الناس ر الحالة السياسٌ أف األمير عبد اهلل بف بمقيف صكٌ  كتجدر اإلشارة إلى

فكيؼ  بيف نفسيف أمره  يصحٌ  ، ككذلؾ الكاحد في اآلخر ، كطمع كؿٌ ال إماـ ليـ، فتنافسكا عمى الدنيا

 . (5)سبلطيف كثيرة  كأىكاء مختمفة ؟ ..( !

                                                           

مدينة في األندلس، كىي مركز لجميع ببلد األندلس، مدينة عظيمة القدر كثيرة البشر، كىي مدينة حصينة ليا أسكار  1))
 . 393، الروض المعطار في خبر األقطارقة، الحميرم، محمد، منيعة، كىي مدينة أزلية مف بناء العمال

 . 22،  غابر األندلس وحاضرىاعمي ، كـر ،  (2)
 نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، المقرم، أحمد ،  4/200،  تاريخ ابن خمدونابف خمدكف ، عبد الرحمف ، (3)
1/438 . 
 . 456،  األندلس التاريخ والحضارة والمحنة، محمد ، ، حتاممة  3/152،  البيان المغربابف عذارل ،  (4)
  . 18،  مذكرات ابن بمقينابف بمقيف ، عبد اهلل ،  (5)
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ؾ ، كضعؼ التمسٌ زؽ السياسيٌ كاف عصر ممكؾ الطكائؼ عصران مميئان بالفكضى، كيعاني مف التمٌ     

شعكبيـ فأثقمكىـ بالضرائب، ، اشتد ممكؾ الطكائؼ في سياستيـ كتعامميـ مع (1)بمبادئ اإلسبلـ الحنيؼ

  (2)اب كالعمماء.تٌ ، لذا سخط عمييـ كافة الكي كال أخبلقيٌ  كلـ يكف يردعيـ في ذلؾ رادع دينيٌ 

مدبر مدينة أك  فقاؿ: ) كؿٌ ، كنجد ابف حـز قد أعمف مكقفو مف ممكؾ الطكائؼ ، كحكمو عمييـ جميعان     

كرسكلو ، كساعو في األرض  حارب هلل تعالىشيء مف أندلسنا ىذه  أكليا مف آخرىا م حصف أك أمٌ 

 تفصيميةو  ، كمعرفةو  (، كلـ يكف ابف حـز ليصدر مثؿ ىذا الحكـ الشديد إال بعد دراسةو ، كتأف  بفساده

 )طرؽ( : ) تسميطيـ الييكد عمى قكارعأخطرىا قكلو لعؿٌ ،ن ابأحكاليـ كأعماليـ، كقد ذكر جانبان ميمٌ 

تبيح ما حـر اهلل عرضيا فييا  يبة مف أىؿ اإلسبلـ، معتذركف بضركرة الالمسمميف في أخذ الجزية، كالضر 

المسمميف  ـً رى كف النصارل فيمكنكنيـ مف حي كالدليؿ عمى ذلؾ أننا نراىـ يستمدٌ  ،استداـ نفاذة أمرىـ كنيييـ

 . (3) سارل إلى ببلدىـ (كأبنائيـ، كرجاليـ يحممكنيـ أي 

قياـ دكؿ الطكائؼ، قكؿ ابف الخطيب : )كذىب أىؿ  كأبمغ تعبير عف كصؼ حاؿ األندلس عقب   

القريب،  ، إلى حيث لـ يذىب كثير مف أىؿ األقطار، مع امتياز بالمحؿٌ بف االفتراؽ، كاالنشعااألندلس م

 في ثركة الغمامة اد الصميب، ليس ألحدىـ في الخبلفة إرث، كال في اإلمارة سبب كالبٌ كالخطة المجاكرة لعي 

ا العمبلت كاألمصار كقدمكا القضاة كانتحمكا كٍ بى قطار، كاقتسمكا المدائف الكبار، كجى األ ختطفكامكتسب، ا

 .  (4)عراء، ككقفت بأبكابيـ العمماء (األعبلـ، كأنشدىـ الشي ك اب تٌ األلقاب، ككتب عنيـ الكي 

                                                           

 . 44،  األحوال السياسية وأىم مظاىر التطور الحضاري لدولة المرابطيناليرفي ، سبلمة محمد ، 1))
 . 433،  النوازل الكبرىزغركت ، فتحي ،  2))
 . 434،  النوازل الكبرى، زغركت ، فتحي ،  16،  التمخيص لوجوه التخميصابف حـز ، محمد ،  (3)
 . 144،  أعمال األعالمابف الخطيب ،  لساف الديف،  4))
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ؼ اتسمت العبلقة بيف ممكؾ الطكائؼ، بالعداء كالصراعات الدمكية التي أدت إلى ضعفيا، كقد كص    

خيف ىذه الحالة بقكلو: ) كجعؿ اهلل بيف أكلئؾ األمراء ممكؾ الطكائؼ مف التحاسد  كالتنافس  أحد المؤرٌ 

 . (1)كالغيرة  ما لـ يجعمو بيف الضرائر المفرقات ، كالعشائر المتغايرات (

، عنصر حكؿ حزبو كؿٌ  بالضعيؼ، كالتؼٌ  إلى طمع القكمٌ  مف الفكضى كالتشٌتت ىذه الحالة أفضت   

،  (ألفكنسك السادس )كان مشتركان ، كىكأماميـ عدٌ  كقد غاب عف ذىنيـ أفٌ  (2)متناسيف مسؤكليتيـ الكطنية،

 . (3)ص بيـ كيحاكؿ التفريؽ فيما بينيـممؾ قشتالة ، الذم كاف يتربٌ 

ممؾ مف ممكؾ الطكائؼ عمى  كؿٌ  صى رى دت بذلؾ العنصرية  كالطائفية كالقبمبة في األندلس، فحى كتجسٌ  

يف دكف الخمفاء العباسيٌ لسيطرة عمى جزءو مف األندلس،كتقاسمكا ألقاب الخبلفة، فيـ بذلؾ كانكا يقمٌ ا

ى )المأمكف(، كآخر )المستعيف(، سمٌ ف تى ى )المعتضد( ، كمنيـ مى سمٌ ف تى يف بألقابيـ، فمنيـ مى كالفاطميٌ 

،  (4)عؼ، كاالنقساـ ؾ كالضٌ التفكٌ بلفية، التي تعكس حالة ك)المعتمد(، ك)المكفؽ(، كغيرىا مف األلقاب الخً 

 : (5)كفي ذلؾ يقكؿ أبك عمي الحسف بف رشيؽ 

 دِ ــــتضِ عْ ومُ  درٍ ـَـ تقْ مُ  اعُ ــــمسَ              أندلسِ  ني في أرضِ زىدُ ا يُ مّ مِ 

 دِ سَ األِ  ةُ أللوْ ي انتفاخًا صَ كِ حْ يَ  رّ عيا         كاليِ ضِ وْ مَ  رِ يْ في غَ  ةٍ كَ مَ مْ مَ  ألقابُ 

                                                           

 . 144،  أعمال األعالمابف الخطيب ،  لساف الديف  ،  (1)
 . 4،  دور عمماء األندلس في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجريشمبي ، عمر ،   2))
 . 428،  النوازل الكبرى، زغركت ، فتحي ،  59،  المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي ، محمد ،  3))
 . 4دور عمماء األندلس في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجري ،  شمبي ، عمر ،  (4)
ـ، كاف كثير التصنيؼ حسف 921ىػ/309ة سنة كاف  شاعران، أديبان، نحكيان، لغكيان، حاذقان ، عركضيان، كلد بالمحمدي (5)

 . 862-861،معجم األدباء ـ، الركمي، ياقكت الحمكم،1063ىػػ/456تكفي بالقيركاف عاـ  التأليؼ،
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،  كفي ذلؾ الكقت استنجد ممكؾ (1)ع عمى حساب اآلخركاحد مف ىؤالء الممكؾ يحاكؿ التكسُّ  كاف كؿٌ ك     

كاحد منيـ عمى عرشو، فكانكا يقدمكف  كؿٌ  يحافظى كلا، الطكائؼ بأعدائيـ النصارل لقتؿ بعضيـ بعضَّ 

مى رعاياىـ مف ليـ مف مساعدات فأثقمكا الضرائب ع لممكؾ النصارل، مقابؿ ما يقٌدمكنو  األمكاؿ الطائمة

أجؿ تقديميا ألعدائيـ ، فقد استخدـ النصارل ىذه األمكاؿ في تجييز الجيكش مف أجؿ السيطرة عمى 

 .  (2)األراضي اإلسبلمية في األندلس

كيأخذكف القبلع كالحصكف   ،اليدايا الفاخرة نصارل ىذه األكضاع، فكانكا يحصدكفؿ ممكؾ الاستغٌ     

ت لممكؾ الطكائؼ، فكانت ىذه الفكضى العارمة، كما تبعيا مف قتاؿ بيف ممكؾ و مف معكنانمك مقابؿ ما يقدٌ 

الطكائؼ، لصالح النصارل أكالن كأخيران، فقد كجدكا في ضعؼ األندلس كانقساميا فرصتيـ الكبيرة، فأخذكا 

ليجمات ة في بداية األمر عكنان لممكؾ الطكائؼ، كانتقمكا بعد ذلؾ مف مرحمة ادى المحدٍ  كف اليجماتً شنٌ يى 

 . (3)األندلسية ا عمى عدد كبير مف المدفكٍ الحركب الطاحنة مع المسمميف، فاستكلى  فٌ المحدكدة إلى مرحمة شى 

لتحالؼ مع ت الطكائؼ، مما دفع البعض منيـ إلى ابيف دكيبل أف العداء كاف سائدان  كتجدر اإلشارة    

 منيـ أفٌ  اـ الطكائؼ، لعمـ كؿٌ كٌ دمت الثقة بيف حي ليذا انع أجؿ االنتقاـ مف الدكيمة المجاكرة لو.األعداء مف 

 . (4)لقضاء عميو إذا كجد الفرصة المناسبةاآلخر يسعى إلى ا

 

 

                                                           

 . 458،  األندلس التاريخ والحضارة والمحنةحتاممو ، محمد ،  (1)
 . 44، دولة المراطيناألحوال السياسية وأىم مظاىر التطور الحضاري لاليرفي ، سبلمة محمد ، 2))
 . 458،  األندلس التاريخ والحضارة والمحنةحتاممة ، محمد ،  (3)
 . 103، في تاريخ إسبانيا اإلسالميةكات، مكنتغمرم،  (4)
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مىعىوي باد حاكالمعتمد بف عي  وفعم كىذا ما اه بقرطبة، فكثؽ بو عف قرمكنة كمنٌ  ـ إشبيمية بابف ذم النكف لما خى

لـ يكف مف  ، حتى إٌنو (2)أنو خسر قرمكنة، كقرطبة، فكانت النتيجة (1)مو قرمكنةةابف ذم النكف ، كسم

ه، كما فعؿ إسماعيؿ بف المعتضد بف عباد لما تآمر ضد المستغرب أف يغدر الكلد بأبيو أك يتآمر ضدٌ 

 . (3)كحاكؿ قتمو كانتزاع الممؾ منو، كلكف الكالد نجا مف المؤامرة كقتؿ ابنو ،أبيو

 إلية بمثابة فرصة انتظرىاصمت كذلؾ االنحدار الذم ك  لسأرجاء األند ـٌ كاف ىذا الضعؼ الذم عى     

النصارل  ، فاستغؿٌ (4)بيف الحيف كاآلخر ، كمع ذلؾ ظمكا يتقاتمكف فيما بينيـي الشماؿفاألمراء النصارل 

كا الجزية طي في األندلس، فبدالن مف يعٍ  لمنيؿ مف اإلسبلـ كأىموسمميف، ىذه األحداث المؤسفة في ببلد الم

 كطميطمة( 5)اـ الثغكر في بطميمكس،كٌ أصبحكا ىـ  يطمبكنيا مف ممكؾ الطكائؼ، فقد كاف حي لمخميفة  

ممؾ قشتالة، أف ينتزع الجزية  (ألفكنسك السادس)، فقد استطاع (6)ف اتبع ممكؾ الطكائؼكسرقسطة، أكؿ مى 

الجزية أللفكنسك  كفاد أعظـ ممكؾ الطكائؼ الذيف يؤدٌ بٌ ، ككاف المعتمد بف عى (7)مف جميع ممالؾ الطكائؼ

  (.8) سنة كؿٌ 

                                                           

ىي مدينة باألندلس في الشرؽ مف إشبيمية، كىي مدينة كبيرة قديمة، تقع في سفح عمييا سكر حجارة مف بنياف األكؿ،  (1)
 . 461،الروض المعطار في خبر األقطارأربعيف حجران، الحميرم، محمد،  ارتفاعو حكالي

قاعدة األندلس كأـ مدائنيا كمستقٌر خبلفة األمكييف بيا، كآثارىـ بيا ظاىرة، كفضائؿ قرطبة كمناقب خمفائيا كثيرة، فييا  (2)
 . 456 ،الروض المعطار في خبر األقطارأعبلـ العمماء كسادات الفضبلء، الحميرم، محمد، 

 . 59،  الوثائق السياسية واإلدارية  في األندلس وشمالي إفريقياحماده ، محمد،   (3)
 . 104،  في تاريخ إسبانيا اإلسالميةكات، مكنتغمرم  ،  4))
مدينة تقع في األندلس مف إقميـ ماردة، كىي مدينة حديثة بناىا عبد الرحمف بف مركاف، المعركؼ بالجميقي، كىي مدينة  (5)
 . 93، الروض المعطار في خبر األقطارميمة، الحميرم، محمد، ج
 . 3/238،239،  البيان المغربابف عذارل،  (6)
 . 104،  في تاريخ إسبانيا اإلسالميةا ، بير ، يكاك(7)
 . 5/100،   وفيات األعيانابف خمكاف، شمس الديف،  (8)
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التحالؼ مع الممالؾ النصرانية مف أجؿ مساعدتيـ في البقاء عمى  إلى كؿ مف ممكؾ الطكائؼ لجأ   

المقتدر بف ىكد ممؾ  ممؾ نيره، ضدٌ  (غرسيو)فقد تحالؼ المأمكف بف ذم النكف ممؾ طميطمة مع  ،العرش

اد ممؾ إشبيمية، مع ، كما تحالؼ المعتمد بف عبٌ  (1)لةناند ممؾ قشتايدسرقسطة ، كتحالؼ المقتدر مع فر 

 كصبح ممكان  ،طةاو عمى فتح غرنينى ممؾ قشتالة ، كأعطاه خمسيف ألؼ دينار، مقابؿ أف يعٌ  (ألفكنسك)

سعى ممؾ غرناطة عبد اهلل بف بمقيف إلى التحالؼ مع  نفسو الكقتالقمعة الحمراء أللفكنسك، كفي كذخائر 

 . (2)في المعتمد  ذاه كنكايةن ، دفعان أل(ألفكنسك)

ؿ الممالؾ الضعيفة، كما بتشكٍ  كذلؾ األندلس ضعفت بعد انييار الخبلفة األمكية، ا سبؽ أفٌ يتضح ممٌ     

منيـ في استرداد ما فقدكه مف أرض األندلس حسب زعميـ في  عؼ محاكلةن كا ىذا الضٌ النصارل استغمُّ  أفٌ 

 مبالغى  مقابؿ التنازؿ عف بعض المناطؽ لصالحيـ كدفعً  ،ـالماضي، فأعانكا ممكؾ الطكائؼ عمى بعضي

مقابؿ الحماية مف ىجمات الجيراف، ككاف اليدؼ مف ذلؾ، إفراغ ما في الممالؾ  ، أك جزيةو كبيرةو  ماليةو 

 الطائفية كما في جيكب األمراء مف األمكاؿ مف أجؿ االستيبلء عمى األرض .

 

 

 

 

                                                           

 . 282-3/277،  البيان المغربابف عذارل،  1))
 . 76،  69،  مذكرات ابن بمقين يف ، عبد اهلل ،ابف بمق (2)
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 :  األخطار اىَحذقت باإلضالً فً األّذىص



كيبلت الطائفية، بالرغـ مف اجتمعت كممة جميع ممكؾ الممالؾ النصرانية في األندلس عمى سحؽ الدَّ     

حقكقيـ  ئة عاـ، فقد كاف النصارل يركف أفٌ كا عمى معظـ أنحاء األندلس حكالي أربعماأف المسمميف استكلٌ 

ف بأنيـ سكؼ يستعيدكف األندلس كميا أرض األندلس ما تزاؿ ممكان ليـ، كيرك  ما تزاؿ قائمة عمييا، كأفٌ 

 . (1)ىذا اليـك قد حؿ قد رأل أفٌ  (ألفكنسك السادس)ذات يكـ، فكاف 

لممالؾ النصارل، تخاصميـ كتفرقيـ، كالذم زاد األمر سكءان  سيمةن  كالذم جعؿ ممكؾ الطكائؼ غنيمةن     

، (3)عةن مركٌ مذبحةن  تكبكا بحؽ أىمياـ ،كار 1063ىػػ /456عاـ  (2)شتركا عمى برباستكلٌ  النكرماف، حيث غزكي 

كانت تخضع ليكسؼ بف ىكد  كالتي شتر،يف عمى بربرساف النكرماف كالفرنسيٌ فقد نزلت قكة كبيرة مف ف

فحاصركىا، فمـ يتحرؾ أحمد بف ىكد لنجدة القمعة المسممة ، حقدان منو عمى أىميا الذيف أعمنكا الكالء 

الدامية ، كلكف النكرماف تمكنكا مف اقتحاـ المدينة في آخر ألخيو يكسؼ ، فكقؼ يتفرج عمى األحداث 

، كقتمكا أعدادان كبيرةن مف النكرماف ،كلـ يستسممكا، إال لحمايتيااألمر، كلجأ المدافعكف المسممكف إلى القصبة 

المدافعكف المسممكف إلى  فاضطرٌ  (4)القصبة سقىً النكرماف عمى مجرل الماء الذم يى  أحد الخكنة دؿٌ  أفٌ 

 بيـ  غدركاكلكنيـ  رط أف يخرج أىميا سالميف ،مكا المدينة لمنكرماف بشاالستسبلـ بسبب العطش كسمٌ 

 . (5)ضد األىالي، في الكقت الذم كاف فيو ممكؾ الطكائؼ منشغميف بمبلذىـ كليكىـ كبيرةن  مذبحةن  كارتكبكا

                                                           

 . 68،  تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدينأشباخ ، يكسؼ ،  (1)
ىي مدينة في األندلس ، كحصف عمى نير مخرجو في عيف قريبة منو، كىي مف أميات مدف الثغر القائمة في  (2)

 . 90، ر في خبر األقطارالروض المعطاالحصانة كاإلمتاع، الحميرم ، محمد ، 
 . 3/238،  البيان المغربابف عذارل،   (3)
 . 102،  محنة العرب في األندلسحكمد ، أسعد، (4)
 . 43،  األحوال السياسية وأىم مظاىر التطور الحضاري لدولة المرابطيناليرفي ، سبلمو محمد ، (5)
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ٍكؿه كال ميف الذيف و جميع جيكشو لقتاؿ المسماستطاع فرناند ممؾ قشتالة كليكف، أف يكجٌ     لـ يكف ليـ حى

ة، كالغيرة يف، فقد كاف ليـ مف الركح الحربية ، كالحمية القكميٌ ، كىكذا أصبح الفكز حميؼ المسيحيٌ قكةه 

، فانتزع مف المظفر  كانتصاراتو متبلحقةن  سمميف ، فكانت حركب فرناند سريعةن الدينية مالـ تكف عند الم

تي تقع في الجنكب ، ممؾ سرقسطة جميع الحصكف ، كالمعاقؿ ال ممؾ بطميمكس ، مدينتيف ، كأخذ مف

ه شرٌ مف عميو أف يسمـ  الغارة عمى المأمكف صاحب طميطمة، كزحؼ بجيكشو فرأل المأمكف أفٌ  كشفٌ 

لكي يسمـ  كىذا ما فعمو المعتضد أيضان  ،وعمى ممك وي مقابؿ أف يبقيى  فعرض عميو اليدايا، كاألمكاؿ الطائمة،

 . (1)مف شره

ىاجمت قكات فرناند المنطقة الجنكبية كالغربية مف مممكة بطميمكس، كدارت فييا حركب كانت الغمبة     

حيث نزؿ فييا  (3)، كاف أشيرىا مدينة قممرية(2)فييا لمنصارل، كضاعت الثغكر الغربية ككقعت بيف يديو

، خاطب (راندة)ى سمٌ األفطس يي ى فتحيا، كذلؾ أف قائدىا في ذلؾ الكقت كاف عبدان مف عبيد ابف فرناند حتٌ 

ان إلى رٌ نو في نفسو كأىمو كيخرج إليو مف البمد ليبلن ، فأعطاه فرناند األماف فخرج سً ، أف يؤمٌ ٍر فرناند في السٌ 

كيؼ تقاتمكف كأميركـ  :)عسكر النصارل ، كأصبح أىؿ البمد كقد استعدكا لمقتاؿ ، فقاؿ ليـ النصارل

كلكف لـ يحصمكا عميو  ،ة الخبر طمبكا األمافا عممكا صحٌ فممٌ  ،مان بذلؾفمـ يكف ألىؿ المدينة عم (عندنا

                                                           

 . 81،  مموك الطوائفدكزم ، رنيارت ،  (1)
 . 3/238،  البيان المغرب ابف عذارل،   (2)
مدينة في األندلس، تقع عمى جبؿ مستدير، ليا سكر حصيف كثبلثة أبكاب ، كىي مدينة صغيرة متحضرة، الحميرم ،  (3)

 . 471الروض المعطار في خبر األقطار، محمد 
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ا النساء، فعاد غبلـ ابف األفطس إلى مكاله فكبخو عمى فعمو كأمر كٍ بى كا الرجاؿ كسى ، فقتمي نكةن كدخؿ النصارل عي 

 . (1)بقطع عنقو

 يى بف ذم النكف إذتحت حكـ القادر يحة فكضى سياسيٌ ، فقد كانت تعيش في (2)أما عف بمنسية     

ضت بمنسية لضغط المنذر بف ىكد، صاحب طرطكنو ، كدانية، كالجزء الشرقي مف مممكة سرقسطة تعرٌ 

المصالح تضاربت بيف  كالمستعيف طمب المساعدة مف القمبيطكر، غير أفٌ  ،فطمب المساعدة مف ألفكنسك

طكر بألفكنسك السادس فانتصر الحميفيف، فاستعاف المستعيف برامكف أمير برشمكنو، كاستعاف القمبي

د بدفع مائة ألؼ دينار كتعيٌ  ،القمبيطكر عمى رامكف  ، كاستكلى بذلؾ عمى بمنسية،، كفرض الجزية عمييا

سنكيان مقابؿ حمايتو لو، كلكف ألفكنسك ىاجـ بمنسية كسيطر عمييا ، كبذلؾ أصبحت ممالؾ ممكؾ الطكائؼ 

 . (3)طكائؼ كأضعفتيـتحت ىجمات النصارل التي أنيكت قكل ممكؾ ال

 ضق٘ط طيٍطيت :



ألفكنسك السادس، ككاف النصارل  في عيد فرناند األكؿ كابنو كثيرةو  طميطمة ليجماتو  ينةرضت مدتعٌ     

سقط قرطبة  د أف تفمف المؤكٌ  ،طميطمة كاسطة العقد في ببلد األندلس، فمك سقطت عمى عمـ بأفٌ 

 . (4)ةشبيميكبطميمكس، كغرناطة، كا  

                                                           

 .239، 3/238،  البيان المغربابف عذارل،  1))
يمية كقاعدة مف قكاعد األندلس، تقع عمى نٍيرو ستة عشر يكمان، كىي مدينة قرطبة سمدينة تقع في األندلس، بينيا كيف  (2)

 . 97، الروض المعطار في خبر األقطار، محمد،مجٍارو يىسقًى المزارع، كلممدينة أربعة أبكاب، الحمير 
 .244، 3/238،  البيان المغربابف عذارل،  (3)
(4) Provencal, Levi, Histoire de L Espagne Musulmane, 288 
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 فاضطرٌ  ،بيا، فدخؿ طميطمة كخرٌ عمى رأس جيش قكمٌ ـ ، خرج فرناند 1062ىػػ/454عاـ في      

بعد  (1)كاف يدفعو لقشتالي، كزيادة مبمغ الجزية الذمالمأمكف  بف ذم النكف إلى الخضكع لمطالب الممؾ ا

زمنو مف  ميطمة فيعانت طي حيث ، كاف قميؿ الذكاء الذم الممقب بالقادر مكت المأمكف خمفو حفيده يحيى

رأل ممؾ قشتالة اضطراب المسمميف،  ، عندما(2)كضعؼ الخراب كالضعؼ، ككانت فترة حكمو فترة اختبلؿ

ع لمسيطرة عمى المناطؽ المجاكرة لو، كحاكؿ أف ىـ أخذ يتطمٌ أمرً  تى اميـ كأمرائيـ كتشتٌ كٌ كاختبلؼ آراء حي 

، مو عمى مممكة طميطمة المجاكرة لواىتما زى ركٌ ، ك مف أمرائيا الحصكف كالقبلع، كالمدف طكعان أك كرىان  ينتزعى 

كدفعكا لو الجزية، كلكنو كاف يطمع في أكثر  كقبمكا بحمايتو ليـ ،فقد كاف أمراؤىا قد خضعكا لو منذ كقت

 .(3)كضعفيـ ، ليزيد اضطراب أمرىـ،أخرل كيككف مع أعدائيـ عمييـ تارةن  فكاف يساعدىـ تارةن  مف ذلؾ،

 ،ة كليكف بقيادة ألفكنسك أراضي طميطمة، كاستكلت عمييا دكف أف يدافع عنيا أحدكدخمت قكات قشتال      

ما ، ك (4)األعداء ألفكنسك قد جاء ليسانده في الدفاع عف ببلده ضدٌ  القادر بف ذم النكف ، اعتقد بأفٌ  ألفٌ 

، كلكف بشركط فكافؽ ألفكنسك القادر بف ذم النكف إال أف يمتجئى إلى ألفكنسك، يطمب منو مساعدتو كاف مف

، سك بعض الحصكفكفعبلن أخذ ألفكن ف بعض الحصكف الغربية مف الحدكد كىي أف يتنازؿ القادر لو ع

في ( 5)يحتاج مساعدتو، عيا كلكنوكأخذ أيضان األمكاؿ الباىظة، عمى الرغـ مف عدـ قدرة القادر عمى دف

ـ ، بعد أف 1081ىػػ /474ميطمة عاـ ه بقكات استعادت طي ، أمدٌ الذم استنجد فيو القادر بألفكنسكالكقت 
                                                           

 . 111،  محنة العرب في األندلسحكمد ، اسعد ، (1)
تاريخ العرب وحضارتيم في ، السامرائي، خميؿ ،  1/158،  الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (2)

 . 228  األندلس
 . 111،  لسمحنة العرب في األند، حكمد ، اسعد ،  76،77،  مذكرات ابن بمقينابف بمقيف ، عبد اهلل ،  (3)
تاريخ العرب وحضارتيم في ، السامرائي ، خميؿ ،  161-1/157، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ابف بساـ، عمي،  (4)

 .  195،  معالم تاريخ المغرب واألندلس، مؤنس، حسيف ، 228، األندلس
5 Provencal, Levi, Histoire de L Espagne Musulmane, 288 
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بؿ زاد ذلؾ مف ضعفيا ، كنتيجة  ،غادرىا ابف األفطس، كلـ تضؼ سيطرة القادر عمى المدينة شيئان جديدان 

ىػػ 477فبدأ بمحاصرتيا عاـ  ،ميطمةطو كىك السيطرة عمى طي ليذا الحالة ، تشجع ألفكنسك عمى تنفيذ مخطٌ 

، ـ المدينةأف يسمٌ  إلى اضطرك  (1)رؽ، لكنو فشؿ في ذلؾ،بكافة الطٌ الحصار  ـ، كحاكؿ القادر فؾٌ 1084/ 

مت قمعة المدينة ، ككذلؾ جميع مِّ كىكذا سي  ،انيا بتأميف أنفسيـ  ككافة أمكاليـيد الفكنسك لسكٌ بعد أف تعٌ 

ني ل إلى بؤدٌ يد المسممكف بأف يؤدكا لو جميع المككس التي كانت تي نقاطيا الحصينة إلى ممؾ قشتالة، كتعٌ 

 . (2)ذم النكف

ميطمة، كسقكط المدينة كصؿ كضع ممكؾ الطكائؼ إلى درجة أنيـ كقفكا مكقؼ المتفرج اتجاه نكبة طي     

ضا ممؾ قشتالة كسبلمة المسممة كضياعيا مف أيدم المسمميف، فكانكا يطمعكف إلى الحصكؿ عمى ر 

ى ٌسمتحت مي  يأخذ منيـ األمكاؿ الطائمة،ألفكنسك كاف يعامميـ معاممة األتباع ك  ، بالرغـ مف أفٌ أنفسيـ فقط

 . (3)الجزية 

 370بعد أف حكميا المسممكف احتميا النصارلـ ،  ك 1085ػػ /ى578ة ميطمة سندخؿ ألفكنسك السادس طي 

 .(4)سبانيا النصرانيةعاصمة إ ، كاتخذىا ممؾ قشتالة حاضرة ممكو، كغدت بذلؾان عام

اد أعظـ ممكؾ األندلس بٌ إلى قكتو، ككاف المعتمد بف عى  داد قكةن ميطمة مف القادر از بعد أف أخذ ألفكنسك طي ك 

كؿ سنة ضريبة إلى   ، حيث كاف يدفعشبيمية، كا  مثؿ قرطبة ،مف المسمميف، ككاف يممؾ أكثر الببلد

                                                           

تاريخ العرب وحضارتيم في ، السامرائي، خميؿ ،  1/440، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم ، محمد ،  1))
 . 229،  األندلس

 . 59،  تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدينأشباخ ، يكسؼ ،  (2)
 . 431،  النوازل الكبرىزغركت ، فتحي ،  (3)
 . 59،60،  ن والموحدينتاريخ األندلس في عيد المرابطيأشباخ ، يكسؼ ،  4))
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، ىا إليو كلـ يقبمياو ردٌ ريبة عمى عادتو، كلكنٌ ألفكنسك طميطمة، أرسؿ  إليو المعتمد الضٌ  ؾى مى ألفكنسك ، فمما مى 

مو الحصكف التي في الجبؿ ، كأف يسمٌ ياده بأنو سيسير إلى مدينة قرطبة كيتممكده كيتكعى أرسؿ إليو يتيدٌ ك 

كعندما  (1)المعتمد أمر عساكره بقتمو فقتمكه، ، إال أفٌ مسمميف، فأرسؿ رسكلو يخبرىـ بذلؾيؿ لمكيبقى السٌ 

 .  (2)شبيميةإكصؿ الخبر أللفكنسك عاد إلى طميطمة، كعاد المعتمد إلى 

 ضق٘ط ضرقططت :



ناحية سرقسطة حاضرة  وً و ألفكنسك قكاتً ى كجٌ ـ، حتٌ 1085ىػػػ / 478سقطت طميطمة عاـ  ما إف     

ما يممؾ مف أجؿ الدفاع عف المدينة كعف  ى المستعيف بكؿٌ ، ضحٌ المستعيف، كضرب الحصار عمييا

كعرض عميو  مف أجؿ دفع الفكنسك األبكاب ، كطرؽ المستعيف كؿٌ العنيؼ أمبلكو أماـ اليجكـ القشتاليٌ 

ألفكنسك عمى أخذ المدينة،  سرقسطة كانت ىدفيـ، كأصرٌ  ألفٌ كا الماؿ، فضي النصارل رى  الماؿ الكثير، إال أفٌ 

 جنيى نو جاء مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة ، كأنو لف يى أيبمغُّكف  في جميع أنحاء سرقسطة، كأرسؿ عماالن 

ر قدـك ى جاء خبالحصار عمى سرقسطة دكف فائدة ، حتٌ  ، استمرٌ (3) رعإال لما يجيزه الشٌ  الضرائبى 

 . (4)فما كاف مف ألفكنسك إال أف يقبؿ بالجزية التي عرضيا عميو المستعيف ،المرابطيف إلنقاذ األندلس

، كاف الدافع الذم ساعد لطكائؼ كاستنجادىـ بممكؾ النصارلضعؼ ممكؾ ا أفٌ  ،ا سبؽضح ممٌ تٌ ي     

ل باالنقضاض، كالسيطرة، عمى مدف األندلس، كالعمؿ عمى إسقاطيا كاحدةن تمك األخرل، كأف ممكؾ النصار 

                                                           

 . 439/ 8، الكامل في التاريخ،  ز الديفابف األثير، ع (1)
 . 8/439نفسو ،  (2)
 66، دولة المرابطين في المغرب واألندلسنصر اهلل، سعدكف،  (3)
 . 66نفسو ، (4)
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يـ الكحيد ىك البقاء عمى العرش، دكف النظر لمصمحة األندلس فكاف استنجادىـ ممكؾ الطكائؼ كاف ىمٌ 

 التي ألمت باألندلس. القاضيةى  بممكؾ النصارل، الضربةى 

 :ً 11ٕــ /5رُ ت فً األّذىص فً اىقٗاالجتَاػٍ ت األٗضاع االقتصادٌ  



ة السائدة في األندلس مف تفرؽ الكممة ككثرة األطماع، كطمع النصارل بأراضي كاف لمحالة السياسيٌ        

كذلؾ باستنزاؼ مكاردىـ المالية عف طريؽ فرض  ئ عمى األكضاع االقتصادية،يٌ بلت الطائفية أثره السٌ دكيٍ الُّ 

بعضيـ عجز  بؿ ألفكنسك، حيث ازدادت مقاديرىا بشكؿ كبير إلى درجة أفٌ قً  الضرائب الباىظة عمييـ مف

، باإلضافة إلى الماؿ الذم كاف يأخذه منيـ مقابؿ تقديـ المساعدة كالحماية ليـ، فكانت عف أدائيا لو

 . (1)رائببالضٌ  جكالتو العسكرية تعكد محممةن 

تكفير كافة المصركفات سكاء لؤلمراء أك الجند  كاف لدل الدكلة امكانيات مالية ككانت قادرةن عمى     

كلبلعمار ، ككذلؾ إلجازة العمماء كغيرىا مف المصاريؼ، لكٌف ىذه األمكاؿ كظفت في تعدد ببلطات 

  .(2) الحكـ كلتحقيؽ المصالح الشخصية عمى حساب المصمحة الكطنية العامة.

نصارل، فكانكا يدفعكنيا أللفكنسك السادس، في تمؾ الفترة كاف ممكؾ الطكائؼ يدفعكف الجزية لمك       

، ىما ىـ في الحكـ في ببلدىـ، فكانت سياسة ألفكنسك تقـك عمى أساسيفكبقاء حتى يحفظ ليـ أماكنيـ

                                                           

 . 5،  دور عمماء األندلس في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجريشمبي ، عمر ،  (1)
 . 75،76،  األندلس في التاريخمصطفى ، شاكر ،  (2)
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كبذلؾ تضعؼ قكل ممكؾ  : إرىاقيـ بالجزية كاألتاكاتأكالن: إرىاؽ ممكؾ الطكائؼ بالغارات المتكاصمة، كثانيان 

 .(1)دية فبل يستطيعكف الدفاع عف ببلدىـ الطكائؼ العسكرية كاالقتصا

قان ان فحسب ، بؿ كاف تمزٌ سياسيٌ  باألندلس منذ أكائؿ القرف الخامس اليجرمٌ  تمزؽ الذم حؿلـ يكف ال      

قد  ان أيضان، بمعنى أف العناصر المختمفة التي كاف يتألؼ مف امتزاجيا نسيج المجتمع األندلسيٌ اجتماعيٌ 

المجتمع  كقد انحؿَّ  يطرة عمى العنصر اآلخر كفرض قكتوعنصر يحاكؿ الس ح كؿَّ ، أصبؾعادت إلى التفكٌ 

 .(2)دكف، كالمكلى ، كالبربر المستكطنكف منذ الفتحالعربكىي:  ةو ر رئيسيٌ األندلسي في ذلؾ الكقت، إلى عناصى 

 اىحٍاة اىؼيٍَت :



 ىناؾ حقيقةن  كؾ الطكائؼ، إال أفَّ لؤلندلس في عصر مم ؽ الذم ساد الكياف السياسيَّ بالرغـ مف التمزٌ      

كاف األثر الكبير في النشاط فة كاألدبية، دىـ كاختبلؼ ميكليـ العمميٌ ترتبط بيؤالء الممكؾ، كىي تعدٌ  ميمةن 

 ،، كالبعض اآلخر في األدب كالشعرفي العمكـ المختمفة، فبرع البعض في الدراسات المغكية المعرفيٌ 

كذلؾ في عممية بيف األندلس كالدكؿ األخرل ، حظ نشاط الرحبلت الكآخركف في العمكـ البحتة، كما يبل

 . (3)سبيؿ تحصيؿ العمكـ كالمعارؼ

 ،لـ تنيض األندلس مف آثارىا أبدان  قكيةن  األندلس ، كاف ضربةن  ؽ الذم كصمت إليوىذا التمزٌ  نجد أفَّ      

األندلس  عة قركف أخرل، رغـ أفَّ حيث كاف بداية عصر االنحبلؿ الطكيؿ الذم بقيت تعاني منو قرابة أرب

                                                           

 .172، المجمل في تاريخ األندلسالعبادم، عبد الحميد،  (1)
 . 100،  الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيكسي ، سممى ، (2)
 . 45،46،  المسالك في شرح موطأ مالك، المالكي ، محمد ،  37،  36،  الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ ،   (3)
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ديف، إال أنيا لـ تستطع استرداد كحدتيا اإلقميمية التي مف قكتيا في عيد المرابطيف كالمكحِّ  ان استردت جزء

 . (1)كانت مف قبؿ

ياتيا يمكف أف نشير إلييا ليذه الدكيبلت المتنازعة، كىي تكجٌ  ة حسنةي مَّ ثى فى ؾ لكبالرغـ مف كؿ ذ     

 أفَّ  ، عممان العمميٌ  كالنشاط بقسط مف الرخاء الحرب األىمية فيما بينيـ، تمتاز كانت في فترة فقد ،العممية

كبالرغـ  ،في بعض المكاقؼ فمثبلن كانكا متسمطيف مف ناحية سياسية فطيمتسمِّ  ممكؾ الطكائؼ كانكا طغاةن 

، حيث كاف معظـ كحماتيا العمكـ كاآلداب إال أنيـ كانكا مف أنصار مف خبلفاتيـ السياسية فيما بينيـ

 لمعمكـً  كمجامعى  عمـو  الممكؾ كالرؤساء مف أكابر العمماء كاألدباء كالشعراء، ككانت قصكرىـ منتدياتً 

 .(2)زيفعصرىـ بكثرة العمماء كالشعراء المتميٌ ز كالفنكف، كتميٌ  كاآلدابً 

مف الكضع  ا ، أحسف حظَّان لـ يككن ، كالكضع االجتماعيٌ الكضع االقتصادمٌ  ضح مما سبؽ أفَّ يتَّ        

 ؾ األندلس بيف األمراء كالممكؾ، عمى الكضع االجتماعيٌ ، كتفكُّ ، فقد أثر سكء الكضع السياسيٌ السياسيٌ 

مف أمكر الحكـ، كرغـ ذلؾ كاف ليـ بعض  ،  كتبيف لنا مدل تفكؾ ممكؾ الطكائؼ في كثيرو كاالقتصادمٌ 

اـ كٌ ث كانكا داعميف ليا بشكؿ كبير فظير بعض الحي الصفات اإليجابية مف ناحية الحياة العممية، حي

 ال يمكف انكارىا حسنة ذلؾ  عدٌ كا في قصكرىـ مجالس لمعمكـ كاألدب، كيي صي الشعراء كاألدباء، الذيف خصَّ 

 كائؼ في تمؾ الفترة.لممكؾ الطَّ 

 

                                                           

 . 16،  دولة اإلسالم في األندلسعناف ، محمد ،   1))
 250، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلسالسامرائي، خميؿ،  (2)
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 اىجٍش اىَرابطً :



ا، كىك شرياف الدكلة كالحامي لبيضتي عناصر الدكلة ، فيك المدافع عف الدكلة، عٌد الجيش مف أىـٌ يي      

، كييدؼ  شغبو داخمي ، أكمف أمِّ خارجيِّ  عداءو  حماية حدكد الدكلة مف أمِّ  ، ىدفو األساسيٌ كعماد قكتيا

 . أك عرقيٌ  سياسيٌ  انتماءو  تكفير األمف كالحماية لممكاطف، كليس لمجيش أمَّ إلى 

ًَّ ٗتط٘رٓ :  ّشأة اىجٍش اىَرابط



دت أركانيا ت كذلؾ بعد أف تكطٌ ، كاستمرٌ مجاىدةن  عسكريةن  المرابطيف منذ نشأتيا دكلةن كانت دكلة       

فة العسكرية تغمب عمييا، ت الصِّ ظـ الحكـ فييا، فقد ظمَّ كاتسعت حدكدىا ، كازدىرت حضارتيا، كتطكرت ني 

 . (1)الجيش قكاـ حياتيا كما ظؿَّ 

جاء ىذا  ، كقدتبعان لطبيعة دكلة المرابطيف كمراحؿ قياميامتميزة،  مراحؿى  ةً بعدٌ  رَّ الجيش المرابطيٌ مى     

كلكنيا عصبية  رات الدينية كغيرىا، حيث أىفضت العصبية القبمية فيو إلى دكر بارز،الجيش متأثران بالمؤثٌ 

الدعكة اإلسبلمية  كنشري  ىك الجياد في سبيؿ اهلل، ،كاحده  اإلسبلـ، كقد جمعيـ جميعان ىدؼه  مقيدة بتعاليـً 

 . (2)يجو جديدو بمن

 ،عمى الجياد ، كىك الذم حثَّ  (3)كاف في فترة رباط عبد اهلل بف ياسيف أكؿ ما ظير الجيش المرابطيٌ     

كأنتـ كجكه  كثيره  ليـ: ) يا معشر المرابطيف، إنكـ جمعه ، فقاؿ كدعا المرابطيف إلى الدفاع عف أراضييـ

                                                           

 . 104،  صور من حياة الحرب والجياد في األندلسالعبادم ، أحمد ،  (1)
 . 59،  نالجيوش اإلسالمية وحركة التغير في دولتي المرابطين والموحديزغركت ، فتحي ، (2)
ىك عبد اهلل بف ياسيف بف مككؾ بف سير عمي بف ياسيف الجزكلي ، ىك الزعيـ األكؿ لممرابطيف ، كصاحب الدعكات  (3)

 79-78، األنيس المطرب بروض القرطاساإلصبلحية عندىـ، ابف أبي الزرع ، عمي،  
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صراط المستقيـ، فكجب عميكـ أف تشكركا الىداكـ إلى قبائمكـ، كرؤساء عشائركـ، كقد أصمحكـ اهلل تعالى ك 

  (.1) جياده ( ا عف المنكر، كتجاىدكا في سبيؿ اهلل حؽَّ كٍ نعمتو عميكـ كتأمركا بالمعركؼ كتنيى 

أفَّ عبد اهلل بف ياسيف عرؼ كيؼ يسمك بالركح الحربية في المرابطيف مف أنصاره، كلـ  كتجدر اإلشارة إلى

، ىي ساميةن  مب أك النيب، بؿ أصبحت لو غايةن سيمة الدفاع عف النفس، أك لمسٌ يصبح القتاؿ في نظره ك 

 ،الكسائؿ المتاحة لمجياد في سبيؿ اهلل ، باإلضافة إليمانو الٌصادؽ بالجياد الدفاع عف الديف، كحمايتو بكؿِّ 

مف الجند  طبقةو  عمى إيجادجاىدان عمؿ  ، مف أجؿ االستعداد لمقتاؿ، فقدحربيةو  رؽو طي  فقد عمؿ عمى تنظيـً 

، صؼٌ  ان بعدى فٌ ، ككانكا يقفكف عمى أقداميـ صى كقكةو  شجاعةو  ال يعرؼ الخكؼ، بؿ يخكضكف المعارؾ بكؿِّ 

 .(2)كيختاركف المكت عمى االنيزاـ، كال يمكف ليـ الفرار مف أرض المعركة

ص صٌ كخى  إلى فرؽ موي ضبط عدده كقسَّ  ، فقدتنظيـ الجيش المرابطيٌ  (3)لقد أعاد يكسؼ بف تاشفيف      

الة الزناتٌيف، كجعؿ اإلبؿ تقيـ في معسكره حتى إذا يٌ الفرساف مف الخى  ان، كٌكف فرقةى سبلحان خاصَّ  فرقةو  لكؿِّ 

كما كاجو يكسؼ بيذا في قمكب األعداء  رعبى الخكؼ كالُّ  ؿي دخً يقت لمحرب، فتي القتاؿ في معركة ما سً  اشتدٌ 

 . (4)كراىية لصنياجة التي تنتمي إلييا قبيمتو الجيش ، العديد مف القبائؿ التي تجمعيا

                                                           

 . 125،  األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع ، عمي ،  (1)
قيام دولة المرابطين   ، محمكد حسف ، 10-8،  اًلستقصا، الناصرم ، أحمد ،  22،  الحمل الموشيةمجيكؿ،  مؤلؼ (2)

159                        . 
منصكر الحميرم، كنيتو أبك يعقكب، ىك ممؾ الممثميف، كىك الذم  فتاشفيف بف إبراىيـ بف تكرقيت ب ىك يكسؼ بف  (3)

الشأف، كبير السمطاف ،كاف حسف السيرة، خيران، عادالن،ابف األثير، عز الديف، الكامؿ في  بنى مدينة مراكش، كاف عظيـ
، شذرات الذىب، ابف العماد، شياب الديف،  7/113، وفيات األعيان، ابف خمكاف، شمس الديف، 10/417،418التاريخ 

 .12، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  5/427
 . 25،  مغربي عبر التاريخالجيش الالمريني ، عبد الحؽ ،  (4)
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خكة كالترابط بيف جميع أفراد الجيش، حيث ، كجكد ركح األي كاف مف أسباب قكة الجيش المرابطيٌ      

تككنت جيكش ك  امتؤلت قمكبيـ، كنفكسيـ، بمعنى الكحدة، الذم كاف سببان في إذابة النعرات العرقية،

 كالتنكعً  ددً ، مختمفة في المكف كالصفات كما إلى ذلؾ ، نتج عف ىذا التعى متفرقةو ك  متعددةو  المرابطيف مف قبائؿى 

ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فى ى، قاؿ تعال(1)مترابطة كاحدىةن  أمةن  ٍيكيـٍ : )ًإنَّمى كى كا بىٍيفى أىخى ميكفى كىاتَّقيكا  أىٍصًمحي ـٍ تيٍرحى ، (2)(المَّوى لىعىمَّكي

ان كاحدان ه الصفة الربانية العظيمة، فقكيت رابطة المجاىديف، كجعمتيـ صفٌ بيذ ى الجيش المرابطيٌ لقد تحمٌ 

 . 3))كالبنياف المرصكص في مكاجية أعدائيـ

َـّ  اإلسبلميةً  في الفتكحاتً  عً بعد التكسُّ ك         تظير  ع نحك األندلس التكسُّ  في المغرب األقصى، كمف ث

عدادىـ لمكاكبة تطَّ  كرو بتى مي  بو حر  ، كففِّ جديدةو  نقؿو  ككسائؿً  الحاجة إلى أسمحةو  كر األعداء في تسميحيـ كا 

، كبيذا كسائؿ النقؿت كؽ عمييـ، كىكذا ظيرت األسمحة الثقيمة، كالدركع، كتنكعٌ لمحرب، كذلؾ مف أجؿ التفَّ 

 القتاؿ ريب جيكشيا عمى أحدث أساليبكتعمؿ عمى تد ،بدأت دكلة المرابطيف تزيد مف قكتيا العسكرية

 . (4)كفنكنو

قرطبة  :ة، كىيعمى الكاليات الخمس الرئيسيَّ  عةن كانت كحدات جيش المرابطيف في األندلس مكزَّ ك      

عددىا  دري قٌ ، كيي ا سرقسطة بعد انضماميا لممرابطيف، كبمنسية، يضاؼ إلييشبيمية، كمرسيةكغرناطة، كا  

 . (5)سبعة عشر ألؼ فارس نحكً بجميعان 

                                                           

 .26الجيش المغربي عبر التاريخ، لمريني عبد الحؽ، (1)
 .  10الحجرات ،  (2)
(3) Thomron, Ea, The Golths In Spain, 165 
 . 2،  الصنوف والخدمات في جيش دولة المرابطينالطائي عادؿ ،  (4)
 . 107،  سصور من حياة الحرب والجياد في األندلالعبادم ، أحمد ،  (5)
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 ػْاصر اىجٍش اىَرابطً :



ينتمكف إلى لمتكنو كىـ ، كىـ (1)كانكا النكاة األكلى في الجيش المرابطي أو المرابطون : مونالممث   -1

، كينتسبكف إلى صنياجة، ككاف زعماء لمتكنو ممككان لدكلة أكالد لمت، كجدالة، كستكؼ

أقكياء  كامكف بقكة بأسيـ في الحرب ككانقامت الدكلة عمى أكتافيـ، كقد اشتير الممثٌ  ،(2)المرابطيف

، في كثير مف المعارؾ االنتصارات، قكا العديد مف، كبذلؾ حقٌ ، كال يخشكف شيئان كي مكاجية العدٌ ف

 . (3)فكفان متتاليةه ميف عف الخيؿ يقفكف عمى أقداميـ صي كما كانكا في معظـ قتاليـ مترجِّ 

، (4)، ال ينتمكف إلى العنصر المرابطيكىـ العنصر الثاني مف عناصر الجيش المرابطيٌ  الحشم : -2

ىـ الجنكد المرتزقة الذيف كفدكا  ـالدكلة األمكية بأنيفي الجيش، كعيرفكا في  الفرؽً  ككانت مف أىِـّ 

فقد اختمفت األقكاؿ حكؿ طائفة الحشـ  ،عمى األندلس مف أكركبا كأفريقيا، أما في العصر المرابطيٌ 

عف  خارجةو  مختمفةو  بائؿى مف ق مختارةن  نيـ كانكا عناصرى : إً يؿكالعناصر التي تتألؼ منيا، فقد قً 

يكسؼ بف  ؾي مٍ مي  ـى ظي ، حيث قاؿ صاحب الحمؿ المكشية: ) عى (5)جماعة المرابطيف األصمييف

ن  تاشفيف، كضـٌ   .(6)اىـ الحشـ(جمكعان كثيرةن كسمٌ ك كصمكدة ،  ، كقبائؿ زناتوجزكلة، كلمطة  مفكبلُّ

ب، في الحركب المرابطية في شاركت العناصر العربية الكافدة مف األندلس عمى المغر  العرب : -3

كشارككا في معارؾ  ،أصبحت مف أىـ فرؽ الجيش المرابطيٌ  ؿ العرب فرقةن األندلس، حيث شكٌ 

                                                           

 . 107 ، األندلس في والجياد الحرب حياة من صور ، أحمد ، العبادم(1)
 .  17،  الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ ،  (2)
 .22-12نفسو،   (3)
 . 25،  الجيش المغربي عبر التاريخالمريني ، عبد الحؽ ،  (4)
 .108،  صور من حياة الحرب والجياد في األندلسالعبادم ، أحمد ،  (5)
، نصر اهلل ، سعدكف  109، صور من حياة الحرب والجياد في األندلس  ، أحمد ،،العبادم 21،22مؤلؼ مجيكؿ،  (6)
 . 170دولة المرابطين في المغرب واألندلس ، ، 
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مف  كىـ عناصر محدكدة تتككف مف العناصر العربية التي استكطنت المغرب فترةي  األندلس،

 .(1)ذلؾ في عيد األدارسو ك في سبتو كفاس كطنجو،  ةن خاصٌ  ،الزمف

بكليـ أف شترط في قى كاف يتألؼ مف أشجع الجند، مف مختمؼ الكاليات، كيي  : اّص الحرس الخ -4

جاعة الفائقة، كالقكة كالبراعة، كجمع يكسؼ بف تاشفيف بكاسطة القكاـ الحسف، كالشٌ  يككنكا مف ذكلً 

 بلحكدىـ بالسٌ ، كاختار منيـ أميرىـ كزٌ ) الخادـ العسكرم( ار الرقيؽ، عددان كبيران مف العبيدجٌ تي 

 . (2) ربيـ عمى جميع فنكف القتاؿ،كأنشأ منيـ حرسو الخاٌص كالخيؿ كدى 

تحت قيادة   -فيما بعد -ديف كىـ الذيف استخدميـ المرابطكف في مقاكمة المكحٌ  :(3)الصقالبة  -5

، (5)اىـ الداخمييف، كقد كاف عنده منيـ حكالي مئتيف كخمسيف ، سمٌ (4)ريفينترشخص ميـ يدعى 

تو  بلككاف يكسؼ يحيطيـ بعطفو، كصً  ،لمعاىديف الذيف اعتنقكا اإلسبلـكىؤالء مف النصارل ا

 . (6)عطيات جاعة بمختمؼ األي امتاز منيـ باإلخبلص كالشٌ  كيبذؿ لمفً 

 

 

                                                           

الجيش المغربي عبر ، المريني ، عبد الحؽ ، 110،  صور من حياة الحرب والجياد في األندلسالعبادم ، أحمد ،  1))
 . 25،  التاريخ

 . 479،  تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدينأشباخ ، يكسؼ ،  (2)
جيؿ مف الناس كانت مساكنيـ إلى الشماؿ مف ببلد البمغار، كانتشركا اآلف في  كثير مف شرقي أكركبا، كىـ المسمكف  (3)

 ، باب الصاد .المعجم الوسيطاآلف بالسبلؼ، مجمع المغة العربية ، 
 . 25،  الجيش المغربي عبر التاريخي ، عبد الحؽ ، المرين (4)
 .21،  الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ ،  (5)
دولة المرابطين في ،نصر اهلل ، سعدكف ،  114،  تاريخ األندلس في عيد المرابطين والموحدينأشباخ ، يكسؼ ،  (6)

 .171،المغرب واألندلس
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 قادة اىجٍش :



اعتمد اقتصادىا  في دكلةو  في اليـر االجتماعيٌ  مرمكقةن  قادة الجيش مكانةن  مف الطبيعي أف يحتؿَّ       

يكسؼ بف تاشفيف منذ المحظة  ت لمجيش، فقد اىتـٌ صى صٌ نفقات بيت الماؿ خي  أىـٌ  ك ، فإفٌ عمى مكارد الغز 

( ألؼ100)عدد الجيش بمغ في عيده حكالي فٌ ى إً األكلى بتنظيمو لمجيش، مف أجؿ تحقيؽ مشركعاتو، حتٌ 

 حيـ األمراءي نياجية، لذلؾ لـ يكف غريبان أف يمنمعظـ الجيش تألؼ مف القبائؿ الصٌ  رجؿ ، كنحف نعمـ أفٌ 

 . (1)عكا عمييـ األرزاؽ كسٌ العطايا، كيي 

في بداية الدكلة  حاجة األمراء إلى صاحب السيؼ )الجند( ، تشتدٌ  ابف خمدكف : فإفٌ  كحسب مقكلة       

عت ليـ األراضي طً فقد اقتي  ، كأقسى إقطاعان، كال جرـى في أرباب السيؼ حينئذ أكسع جاىان كآخرىا، فيككف 

ذا كانت ركاتبيـ ال تتجاكز خمسة دنانير شيريٌ يالبلنتفاع بريع عانتو، مف ظيرت قي  ان، فإفٌ ، كا  كتو كا 

، إقطاع األراضي لقادة الجندإلى  ضمنيةه  ، كبيذا فيي إشارةه كشجاعتو، أكرمكه بكالية، مكضع ينتفع بو

 .(2) عسكريةو  الذيف استطاعكا تحقيؽ انتصاراتو 

تبكأىا قادة الجيش، كذلؾ ما جاء في كصؼ ابف أبي الخصاؿ، ألحد  التي أما المكانة االجتماعيةى          

مف  كسيؼه  األسطكؿ بأنو )مف أكلياء العزيز،، كما نعت قائد لعسكر بأنو )يد الدكلة العزيزة (قادة ا

كمف   ،(3)قكىااالنتصارات التي حقٌ  ، نتيجةى يو رسائؿ التياني إلى قادة الجند، كجرت العادة إلى تكجسيكفيا(

                                                           

 .135،136 اعي لممغرب واألندلس خالل عصر المرابطين ،مباحث في التاريخ اًلجتمبكتشيش ، ابراىيـ ،  (1)
مباحث في التاريخ اًلجتماعي لممغرب ، بكتشيش ، ابراىيـ ،  2/57،  تاريخ ابن خمدونابف خمدكف، عبد الرحمف،  (2)

 .136، واألندلس خالل عصر المرابطين 
 .136،  خالل عصر المرابطينمباحث في التاريخ اًلجتماعي لممغرب واألندلس بكتشيش ، ابراىيـ ،  3))
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بعامة  بجكار ببلط األمير، كال يختمطكف أبدان  الضخمةً  ، أك البيكتً اىر ترفيـ إقامتيـ في القصكرً مظ

 . (1)ة ىـ الخاصٌ الناس، حيث كانت ليـ أحياؤ 

 ّظاً اىجٍش اىَرابطً فً اىَؼرمت :

ؾ لغيرىـ، ، كليس كذلكجمدي  ةي دى يقكؿ صاحب الحمؿ المكشية : ) ككاف لممتكنة في قتاليـ في ابتداء أمرىـ شً 

ككانكا يختاركف المكت عمى االنيزاـ، كال يحفظ ليـ فرار مف زحؼ، ككاف قتاليـ عمى النجب أكثر مف 

كاؿ، األكؿ القنا الطِّ  ؼِّ ، يككف بأيدم رجاؿ الصَّ كف عمى أقداميـ صفكفان بعد صؼٌ مالخيؿ، كأكثرىـ مترج

فٌ منتصبةٌ  فكؼ، فيـ يقفكف ما كقفتمكنيا أماـ الصٌ قدٌ ككانت ليـ راية يي  كانكا كا فى أماليا إلى األرض جمسي  ، كا 

 . (2)مف اليضاب (  بذلؾ أثبتى 

ركف لخكض معركة  مكف، كما لك كانكا يتحضٌ المنظٌ  كاف مف عادات المرابطيف الحربية ، أف يسيرى        

جكاسيس كانكا يرسمكف ال بكؿ، كأصكات األبكاؽ، كماركع، كيجتمعكف لمقتاؿ عمى قرع الطٌ لدُّ ا كيمبسكف

  ،ةو دفاعيٌ  مف أجؿ تكفير مناطؽى  (3)،استراتيجيةو  في مكاقعى  بلعان عسكريةن ، كيبنكا قً ليستطمعكا أخبار العدكٌ 

 ،يـ الدكابٌ حممي مف القائد األعمى، ككانكا يسيركف إلى المعركة تى  التعميماتً  كفى المعركة يتمقٍ  بيؿى ككانكا قي 

يعتمدكف كثيران مكف عنيا، كما كاف المرابطكف ، كأحيانا يترجٌ ابٌ كخبلؿ المعركة يقاتمكف أحيانان مف فكؽ الدك 

كاف ك  ، مرسكمةو  ظـو كني  خططو  فى معمى أعدائو ضً  في حركبيـ، فكاف الجيش ينقٌض  عمى عنصر المفاجأىة

 . (4)بو مف كرائيـ ى ال يغدرى الميزكـ، حتٌ  أف ال يتبعكا العدكَّ  أيضان  مف عاداتيـ

                                                           

 .136 ، المرابطيف عصر خبلؿ كاألندلس لممغرب االجتماعي التاريخ في مباحث ، ابراىيـ ، بكتشيش))  (1)
 . 4/11،  البيان المغرب ، ابف عذارل ، 11مؤلؼ مجيكؿ ،  2))
(3) Thomron, Ea, The Golths In Spain, 167 
 . 26،  ربي عبر التاريخالجيش المغالمريني ، عبد الحؽ ،   (4)
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 أضيحت اىجٍش :

حراكية مع طبيعتيـ الصٌ  اسبي ، تتنخفيفةن  أسمحة جيش المرابطيف، فقد كانت في البداية أسمحةن أما عف     

يطمقكف عمييا اسـ  سة، أك المعقكفةقكٌ يكؼ، كنكع مف الخناجر المي كالسٌ البدكية، مثؿ الرماح، كالمزاريؽ، 

كنسك الممؾ الفي  أفٌ  سباف، بدليؿف األسمحة لـ يكف معركفان لدل اإلاألطاس أك الطاس، كىذا النكع م

 . (1)نجبلن حينما طعنو بو في فخذه أحد عبيد يكسؼ بف تاشفيف، في مكقعة الزالقة و مً السادس، قد ظنٌ 

 . (2)كسيامو كالممط ي ضربات العدكٌ كذلؾ استخدـ المرابطكف، الدرؽ الممطية، الخفيفة االستعماؿ، في تمقٌ 

ما ىك معركؼ  فة، بؿ عممكا عمى تطكيرىا، كاستخداـ كؿٌ لـ يكتؼ المرابطكف بيذه األسمحة اليدكية الخفي

كر كشائع مف أسمحة ىذا العصر، فيركم صاحب الحمؿ المكشية، أنو لما عـز يكسؼ بف تاشفيف عمى عب

عف األندلسييف أنيـ  ؼى رً كاختيار الرجاؿ كعي  ،كاتخاذ السبلح ،ددشراء العً  األندلس أرسؿ كفدان إلييا بيدؼ

 .(3)األسمحة ، فقد كاف ليـ مصانع في عدة مناطؽ في األندلس تقنكف صنعكانكا يي 

، فقد سقطت ؾو ، كتفكٌ كاضمحبلؿو  تدىكرو  القرف الخامس اليجرم في األندلس، عصرى  عدٌ يي : كخاتمة القكؿ 

، ي ىذا العصر بعصر ممكؾ الطكائؼمِّ كنتج عنيا مجمكعة مف الممكؾ المتخاصميف، كسي  ،الخبلفة األمكية

مف الممكؾ كاألمراء الحاكميف في األندلس، السيطرة عمى أكبر عدد ممكف مف الحصكف  ؿ كؿٌ كاف يحاك  ًإذ

                                                           

 . 125،  صور من حياة الحرب والجياد في األندلسالعبادم ، أحمد ،  1))
ىك حيكاف مف فصيمة الظباء يعيش في صحارم إفريقيا، أك أٌف لمطو اسـ مكاف كقبيمة مف قبائؿ صنياجة عند السكس  (2)

 583،  الروض المعطار في خبر األقطارحمد ، األقصى قرب ساحؿ المحيط األطمسي كقاعدتيا نكؿ لمطة، الحميرم ، م
، العبادم ،  26/27،  الجيش المغربي عبر التاريخ، المريني ، عبد الحؽ ،  24،   الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (3)

 . 126صور من حياة الحرب والجياد في األندلس ، أحمد  
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في جميع مناحي الحياة في األندلس ، فقد كصمت  كتدىكره  كؾه كالقبلع كالمدف األندلسية، كنتج عف ذلؾ تفى 

 مف.لزٌ ا فى مً  طكيمةن  فترةن  ص منو كال التعافي مف تبعاتواألندلس إلى كضع لـ تستطع التخمٌ 

ممؾ منيـ مع ممكؾ النصارل  كؿٌ  أف اتحدٌ إلى ة عدائيـ مع بعضيـ البعض، ممكؾ الطكائؼ مف شدٌ  لجأ

 يـ مقابؿ تمؾ المساعدة األمكاؿ الطائمة كاليدايا.نيعطك  كالكي يساعدكه في البقاء عمى العرش، ككان

عمى المدف كالقبلع  جماتً الي ييشنكفى  بدأكاما بيف ممكؾ الطكائؼ، ك  استغؿ ممكؾ النصارل العداءك 

أثر ، كما يةيـ ىك امتبلؾ المدف األندلسٌ ىدفى  جة مساعدة ممكؾ الطكائؼ، كلكفٌ ية، بحي كالحصكف األندلسٌ 

 كالحياةً  كضاعً في األ كبيرو  ة، كعدـ استقرار األكضاع في األندلس، عمى تدىكرو سكء األحكاؿ السياسيٌ 

اسيف، فيك أكؿ مف دعا المرابطيف ة، عمى يد عبد اهلل بف يالمرابطكف الجيش أكؿ مر  ، كأنشأ االجتماعيةً 

بيـ عمى القتاؿ، ب الجند كدرٌ ـ الجيش، كرتٌ ، الذم نظٌ د، كأكمؿ مف بعده يكسؼ بف تاشفيفلجياإلى ا

 دىـ باألسمحة.كزكٌ 
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 ًـــــاّــــــــــو اىثــــــــصــــــاىف



 التدخل المرابطي في األندلس

 ٍت فً األّذىص :حٍاة اىطٍاض  دٗر اىؼيَاء فً اى



فيـ الذيف ساعدكا  ،ياكاألدبيًة كالثقافيًة في العمميةً  دكران كبيران في الحياة ، الذيف أٌدٍكات األندلس بعممائيايز تمٌ  

عمى تقدـ ىذه الدكلة مف خبلؿ عمميـ ، فقد عممكا عمى تقديـ الكثير مف اإلنجازات التي ساعدت عمى 

لى جانب دكر التعميـ، مف خبلؿ نشر العمـك الاكتقدُّمي األندلس رقيٌ   كظاىره  بارزه  كاف ليـ دكره  مختمفة ، كا 

 ة الجياد ضدٌ األعداء ، خاصٌ  ة، مف خبلؿ تحريض الناس عمى الجياد ضدٌ بشكؿ كبير في الحياة السياسيٌ 

 الممالؾ النصرانية .

ة الغزكات التي اتبعيا ميف لسياسف المنظٌ برك عتى ة ، فيـ يي ضمف طبقة الخاصٌ  عظيمةن  احتؿ الفقياء مكانةن     

فتكف كىـ الذيف يي كغيرىا مف األحكاـ الفقيية ( 2)كالجزية (1)، كالخراج بأحكاـ الغنائـ المرابطكف، كىـ العارفكف

، إضافة إلى اليـر االجتماعيٌ ر لتصدٌ  رعيٌ ميـ عمميـ الشٌ ، فقد أىٌ ة تكجييات األمراء المرابطيفبشرعيٌ 

 قوي عمٌ رؼ عف يكسؼ بف تاشفيف تفعي  ،كا ىذه الثركات بفضؿ تحالفيـ مع النظاـ المرابطيٌ ثركاتيـ، كاكتسبي 

                                                           

ك صمحان كيقركف عميو مقابؿ خراج يؤدكنو ، ككؿ كىك حؽ يكضع عمى رقبة األرض التي غنمت مف الكفار حربان أ (1)
النظام اًلقتصادي في أرض أيًخذت مف الكفار عينكة بعد إعبلف األرض عمييـ تعتبر أرضان خراجيةن، النبياني، تقي الديف، 

 . 242ـ اإلسال
ذ مف أىؿ الكتاب ) ىي ماؿ عاـ يصرؼ عمى مصالح الرعية كميـ، كتيستىحٌؽ بحمكؿ الحكؿ كال تيستحؽ قبمو، كتيؤخ (2)

الييكد كالنصارل( مقابؿ الحماية كجزاءن عمى الكفر، فإذا أسممكا سقطت عنيـ، كتيكضع عمى الرؤكس ال عمى األمكاؿ، 
 .243النظام اًلقتصادي في اإلسالم ، النبياني، تقي الديف ،
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كاف  ان ابنو عمي أياـ حياتو ، كما أفٌ  فنتيجة لذلؾ أعطاىـ األرزاؽ مف بيت ماؿ المسمميف طكاؿى  بالفقياء،

 .(1)يـ ، يقربيـ إليو كيكرميـ شديد التعظيـ ل أيضان 

تدعيـ نفكذىـ نتيجة حاجة ممكؾ الطكائؼ إلى  في القرف الخامس اليجرمٌ  ازدادت مكانة العمماء     

ككاف العمماء   ؿ في رجاؿ الديف مف الفقياء كالعمماءية التي تتمثٌ كسمطانيـ ، فكانكا بحاجة إلى القكة الركحٌ 

مير أك ة فيخدمكف ىذا األمساند ألمراء الطكائؼ في تبرير سياسيتيـ كظمميـ لمرعيٌ  في ىذا العصر أكبرى 

ذاؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى النفكذ كالماؿ، كيضعكف فتاكييـ الفقيية في خدمة أمراء الطكائؼ تأيدان 

اؽ المنتسبكف إلى الفقو، كالبلبسكف جمكد كـ الفيسَّ فقاؿ:) اليغرنٌ  ،ر ابف حـز ىذا الكاقعصكٌ  (2)لظمميـ،

كفي عيد  (3)كف ليـ عمى فسقيـ(،ىـ، الناصر شرٌ  ذر ينكف ألىؿ الشٌ باع، المزٌ أف عمى قمكب السٌ الضٌ 

فشغؿ بعضيـ خطة الكزراة، ككذلؾ بالغ في  ،ى كثير مف الفقياء الخطط المختمفةتكلٌ  (4)المستكفي باهلل

 (5)ترقية أصاغر الطبقة الفقيية لمنزلة الشكرل.

 ي المناصببعض العمماء كالفقياء رفضكا إعانة ممكؾ الطكائؼ عمى ظمميـ لمناس، فرفضكا تكلٌ  لكف

ٌرض قسـ مف أكلئؾ العمماء اـ، كقد عى كٌ ة كاألخبلقية التي كاف يعيشيا الحي ى السياسيٌ احتجاجان عمى الفكضى 

 .(6)اـ كانتقاميـكٌ أنفسيـ لغضب الحي 

                                                           

 143، المرابطينمباحث في التاريخ اًلجتماعي لممغرب واألندلس خالل عصر بكتشيش ، ابراىيـ ،  (1)
 5، دور العمماء في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجريشمبي، عمر،  (2)
، عمي،  (3)  3/173، رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز
ىك محمد بف عبد الرحمف بف عبد اهلل الناصر ، ثار عمى ابف عمو المستظير، كاف أحمؽ قميؿ الذكاء، بكيع لو كعمره  (4)

 .17/397، سير أعالم النبالءـ سنة كشيران، الذىبي، شمس الديف، سنة، كحك48
 5، دور العمماء في الحياة السياسية خالل القرن الخامس اليجريشمبي، عمر،  (5)
 5، نفسو  (6)
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، أيضان  نجدك  كأبدل  ، كرفض التبعية ليـكقؼ مكقؼ الرافض لسياسة ممكؾ الطكائؼ كقد (1)محمد بف حـز

س، بسبب قياـ ممكؾ الطكائؼ بالسعي كراء تحقيؽ المصمحة الذاتية مف حزنو لما آلت إليو أكضاع األندل

ىؤالء الممكؾ لك عممكا  فٌ ة الديف، فقد أقسـ ابف حـز باهلل، فقاؿ:) إً لممصمحة العامة أك مصمح غير اعتبارو 

مراء مباف تمشية ألمكرىـ لبادركا إلييا(، كقكلو ىذا نابع مف رؤيتو مدل حرص ىؤالء األفي عبادة الصٌ  أفٌ 

النصارل كثيران مف ببلد ا طكٍ ا كراء الدنيا، فقد أعى كٍ عى ا بالديف كالكطف، كسى كٍ حَّ يـ، فقد ضى في البقاء عمى كراسيٌ 

 .(2) المسمميف

 دٗر اىؼيَاء فً اىتحرٌض ػيى اىجٖاد : 



رًِّض يقكؿ اهلل تعالى)يىا أىيُّيىا  ،(3)منذ البداية بالتحريض عمى القتاؿارتبطت فريضة الجياد      النًَّبيُّ حى

ـٍ ًمئىةه  ٍف يىكيٍف ًمٍنكي كفى يىٍغًمبيكا ًمائىتىٍيًف كىاً  اًبري كفى صى ـٍ ًعٍشري مىى اٍلًقتىاًؿ ًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي ٍؤًمًنيفى عى  يىٍغًمبيكا أىٍلفان ًمفى الًَّذيفى اٍلمي

كا ًبأىنَّييـٍ قىٍكـه الى يىٍفقىييكفى   .(4) ( كىفىري

ضان كاحدان خير محرٌ  عمماء األندلس أفٌ  دٌ عمى القتاؿ نكعان مف أنكاع الجياد، كعى ظاىرة التحريض  عدٌ تي      

حيث  ة،ة الجياديٌ القصائد الشعريٌ  كب الخطابة كالشعر، فنظٍمكامف مئة مقاتؿ، كاستخدمكا في التحريض أسم

اـ يدفعكف كٌ حي ، كتشجيعيـ عمى الجياد، لذا كاف المـ الناسفي استنياض ىً  كبيرو  كانت القصائد ذات أثرو 

                                                           

، أبك محمد، أصمو مف الفرس، كاف حافظان، عالمان بعمـك الحديث، كفقييان مستنبطان  (1)  ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
كتبو: كتاب اإليصاؿ إلى فيـ كتاب الخصاؿ، كىك جامع لجمؿ شرائع اإلسبلـ   حكاـ مف الكتاب كالٌسنة، كمف أىـلؤل

 2/543، بغية الممتمسالضبي، 
(2)  ،  .176، رسائل ابن حزم األندلسيابف حـز
 428/ 2، أحكام القرآنابف العربي، محمد ،  (3)
 65األنفاؿ،  (4)
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عر مكانةن الشٌ  العمماء لمرافقة الجيكش مف أجؿ قكؿ الشعر كمساندتيـ كتحريضيـ عمى القتاؿ، كبيذا احتؿٌ 

ا يدكر في ر عمٌ بً عى عرىـ يي كبيذا كاف صكت العمماء بشً  كبيرةن في نفكس الناس عمى اختبلؼ طبقاتيـ،

رىـ يصؿ إلى جميع الناس يدعكىـ لمجياد حتى عبة، ككاف شعر عف ظركفيـ الصٌ عبٌ يف، كيي كجداف األندلسيٌ 

 .(1)ضيع ببلد األندلس بأيدم النصارل ال ت

الترغيب )مؽ بالجياد في اإلسبلـ، مثؿ كتاب تتعٌ  ان كتب عند العمماء أيضان، تأليفيـكمف طرؽ التحريض    

 ان ـ(، يحتكم عمى خمسيف باب1213ق/610)ت (2)،ألبي عبد اهلل التجيييٌ  (في الجياد

ـ(، كاف ىدؼ العمماء 1244ق /642)ت (3)ألبي القاسـ بف الطيمساف، (ة الجيادغية المرتاد بسنٌ بي )اب ككت

فات، ىك تحريض الناس عمى الجياد في سبيؿ اهلل  كتذكيرىـ بكاجب صنٌ مف كراء تأليؼ الكتب كالمي 

 .(4)يكض بو مف أجؿ الدفاع عف ببلدىـ الن

كتب رسالة عمى لساف أىؿ مدينة بريشتر عندما سقطت  (5)لبرالفقيو الكاتب ابف عبد ا نجد أفٌ ك      

ـ(، حيث كجييا إلى المسمميف في األندلس مف أجؿ تحريضيـ عمى 1063ق/ 456بأيدم النصارل عاـ )

                                                           

 .160، 157، يود عمماء األندلس في الصراع مع النصارىجأبا الخيؿ، محمد، 1) )
ـ، المقرم، 1213ىػػ /610ىك المحدث محمد بف عبد الرحمف بف عمي التجيبي، برز في عمـ الحديث، تكفي عاـ  (2)

 . 2/161،160، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبأحمد، 
ـ   1179ق/575نصارم األكسي، مف أىؿ قرطبة، كلد سنة ىك أبك القاسـ بف طيمساف، القاسـ بف محمد بف أحمد األ (3)

 .361،نيل اًلبتياج بتطريز الديباجـ، التنبكتي، أحمد، 1244ق/642برع في عمـ الحديث كعمـك أخرل، تيكفٌي سنة، 
جيود عمماء األندلس ، أبا الخيؿ ، محمد ،  2/832،842،  الجياد والقتال في السياسة الشرعيةىيكؿ ، محمد ،  (4)

 .159،  في الصراع مع النصارى
ىك أبك محمد عبد اهلل بف الفقيو أبك عمر بف عبد البر النمرم، كىك مف الكيٌتاب المشيكريف، كتب لؤلمراء، تكٌلى الكزارة،  (5)

 . 125/ 3، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ـ ، ابف بساـ، عمي،1081ىػ / 474تيكفٌي سنة 
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 (1)كاليكاف، يصؼ في الرسالة حاؿ المسمميف، كما عانكا بو مف الذؿٌ  تاؿ، كنصرة إخكانيـ المسمميف، إذالق

كامع بعد تبلكة القرآف، كحبلكة اآلذاف، مطبقة بالشرؾ كالبيتاف، مشحكنة بالنكاقيس الصٌ فيقكؿ: )فالجكامع ك 

) فاهلل في :يختـ رسالتو بالدعكة لمجياد كنصرة الديف فيقكؿ كالصمباف، عكضان مف شيعة الرحمف.. (، ثـٌ 

 .(2)لعبلج.. (ع الزجاج، فيناؾ ال ينفع اإجابة داعينا كتمبية منادينا، قبؿ أف تصدع صفاتنا كتصدٌ 

: ) كقد ندب اهلل  فقاؿ ،اـ، يدعكىـ إلى الجياد كالدفاع عف أرضيـكٌ حي ثـ يكجو الفقيو نداءن إلى ال    

يا الخطاب، ترغيبان كترىيبان، فكعد صٌ مسممي عباده إلى الجياد في غير ما آيةو مف الكتاب، يضيؽ عف نى 

عنو عميو السبلـ في فضؿ الجياد، كما يجازم فيو  المطيعيف جزيؿ ثكابو، كالعاصيف أليـ عقابو، كالركاية

 .(3)حصر..(العباد، أشير مف أف أتذكر، كأكثر مف أف تي  ربٌ 

:) كقد تعيف البدار  فيقكؿ ،عمى الجياد بعض الرؤساء في الحٌض إلى  ييارسالة كجٌ  (4)كالبف طاىر القيسي

غ مف كيسكٌ  أزراران  سمـ أف يحؿٌ شريؼ كمشركؼ، كقبيح عمى الم عمى رئيس كمرؤكس، كلـز الجياد كؿٌ 

خكانو المسممكف بيف مشدكد باإلسار، أك  .(5)جزر النيكب كاألظفار..( الكرل غراران، كا 

 

                                                           

 .178،179،  ئل في األندلسأدب الرساالقيسي ، فايز ،  (1)
 .178،177/ 3، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (2)
الدور الجيادي لمعمماء في ، أبك ندل، محمكد،  3/177، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (3)

 .69،األندلس
عالـ كأديب ، مف بيت عمـ كفقو، ككالده كاف مف ىك أبك عبد الرحمف محمد بف أحمد بف إسحاؽ بف طاىر القيسي،  (4)

قالئد العقيان في محاسن ـ، ابف خاقاف ، 1402ىػػ / 805أكابر عمماء عصره، كمف أغزرىـ أدبان كعممان، تيكفٌي سنة 
 .  56، األعيان

 .3/88، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (5)
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فقد قاؿ أحد  (1)كمف تحريض العمماء عمى الجياد في الدركس كالخطب، ما ذيكر عف ابف رشد الحفيد،

الناس عمى الجياد كالغزك في سبيؿ اهلل،  كبلمو بالمسجد الجامع في قرطبة، كىك يحٌض  طبلبو : ) سمعتي 

بمساف طمؽ،  -ـى اهلل عميو كسمٌ صمٌ  –ة رسكلو كسنٌ  ىكيكرد ما جاء في فضمو في كتاب اهلل تعال

مستحسف، قاؿ: كخرجنا معو يكـ كركد خبر بيزيمة الرـك عمى حصف األركة..فمما اجتمعنا مع الكاصميف 

 .(2)د القاضي شكران كسجدنا جميعان (سج ،بو شاىدنا عندىـ عبلمات العداة منككسة

 ،و فييا عمى الجيادحيث كتب إلى المعتضد رسالة يحثٌ  (3)كمف العمماء كاألدباء أيضان، أبك حفص اليكزني،

 فيقكؿ: 

 عُ ق  وَ تَ ا يُ يَ مُ ثْ مِ  عمى حالٍة ما          عٌ ج  ىُ  مُ وْ والقَ  ءُ زْ الر   جل   ادُ ب  عَ أَ 

 عُ ضِ وْ ول مَ لمط   فالموصوفُ  طالَ ّن وا           ساعةً  كَ كتابي من فراغِ  فمقِّ 

 4 عُ يِّ مضَ الم الُ لممَ  ىلٌ وأَ ،  تُ عْ ضَ أَ           َنجاحوِ  ب  رَ  اءَ الدّ  ث  بُ إذ لم أَ 

عض ىؤالء العمماء عف ب بسيطةن  ما كرد سابقان عف دكر العمماء في التحريض عمى الجياد، لـ يكف إال نبذةن 

يكىا إما إلى األمراء كالممكؾ أك حرضكا عمى الجياد مف خبلؿ كتاباتيـ التي كجٌ ف العديد ممٌ  كاألدباء، فثمةى 

                                                           

ٌمة المفتي بف رشد القرطبي ، تفقو كبرع بالحديث، كأتقف الطب كأقبؿ عمى الكبلـ ىك أبك الكليد محمد بف أحمد ابف ال (1) عبلى
شذرات ، الدمشقي، شياب الديف،  6/154، النجوم الزاىرةـ، ابف تغرم بردم، يكسؼ، 1198ىػػ /595الفمسفةػ تيكفٌي سنة ك 

 .3/320، الذىب
 .542،541، الصراع العقائدي في األندلسالغامدم، خالد،  (2)
ىك عمر بف حسف اليكزني، عالـ ميٌحدث، رحؿ إلى المشرؽ خكفان مف ابف عباد، طمب العمـ ىناؾ، كاف يقرأ صحيح  (3)

الُمغرب في حمى ـ ، ابف سعيد، عمي، 1067/ىػػ460معتضد بف عباد فقتمو سنة ألىؿ األندلس، خدـ ال ـالبخارم كمسم
 .1/240،239 المغرب

 .537، الصراع العقائدي في األندلس، الغامدم، خالد،  240،239/ 1، حمى المغربالُمغرب في ابف سعيد، عمي،  (4)
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في  كاضحه  ، كأثره كبيره  كاف ليا صدنل  كالخطاباتً  ىذه الكتاباتً  ا سبؽ أفٌ لشعب، فنستخمص ممٌ إلى ا

صرارىـ عمى الدفاع عف أرضيـ ضدٌ عب األندلسيٌ الشٌ  شحذ ىمـً   األعداء. ، كا 

 ىط٘ائف :اىذػ٘ة ىت٘حٍذ ٍي٘ك ا



بو  يـ إلى إدراؾ خطكرة ما تمرٌ تتكحيد كممة أمراء الطكائؼ، كدعك إلى سعى مجمكعة مف العمماء 

فاتيـ كما سينتج عنيا مف أثر خطير عمى مستقبؿ اإلسبلـ في األندلس، كبينكا ليـ مدل خطكرة تصرٌ 

ؼ عف حماية المسمميف د بعد أف تبيف عجز ممكؾ الطكائفبدأت دعكة العمماء إلى التكحٌ  (1)األندلس،

 .(2)تيـ المتتالية عمى األندلسم لمنصارل كىجماكالتصدٌ 

فحظي  ات بيف ممكؾ الطكائؼ كجمع كممتيـع في إزالة الخبلفتطكٌ  (3)سحؽ،أبا بكر بف إ نجد أفٌ       

لدل ممكؾ الطكائؼ، ككاف لو عند ممكؾ األندلس مكانة كبيرة يستطيع مف خبلليا تسكيف ما  ،بمكانة

 .(4)عث لبعضيـ مع بعض أياـ الفتنةينب

، كا آذانيـمٌ أغمب الممكؾ قد صى  بعض الفقياء، إال أفٌ  تي دعا إلييا كبذليادعكات الكحدة ال رغـ كؿٌ ك       

عمماء بالمطالبة بدأ الفحاد كالتضامف مع بعضيـ البعض، فحدثت كارثة طميطمة، تٌ كأضاعكا فرصة اال

 .(5)بالكحدة كالجياد

                                                           

األثر السياسي لمعمماء في عصر ، بف بيو، محمد،  1/95، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (1)
 .117 المرابطين

 .6، س اليجريدور عمماء األندلس في الحياة السياسية  خالل القرن الخامشمبي، عمر،  (2)
ىك محمد بف أحمد بف محمد بف حسف بف إسحؽ بف عبد اهلل بف ميمب، مف أىؿ قرطبة، كاف مف أىؿ الكتابة كالببلغة 3) )

 .1/315 التكممة لكتاب الصمةـ، ابف اآلبار، محمد ، 1058ىػػ/ 450ضابطان مقيدان شديد العناية بالركاية ، تيكفٌي سنة 
 .1/315، مة لكتاب الصمةالتكمابف اآلبار، محمد،  (4)
 .6، دور عمماء األندلس في الحياة السياسية  خالل القرن الخامس اليجريشمبي، عمر،  (5)
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حيث رفع صكتو كمشى بيف  (1)ا في ىذا الطريؽ، العالـ أبك الكليد الباجي،كٍ عى مماء الذم سى كمف أبرز الع

ممؾ مف الممكؾ،  ما ذىب إلىالممالؾ النصرانية، فكاف كمٌ  لكقكؼ ضدٌ مكؾ أىؿ الجزيرة يدعكىـ إلى ام

باطنو ال يؤيد ب بو، إال أنو في أنو يؤيده في كبلمو كأنو سيفعؿ ما يقكؿ لو كيرحٌ  أبدل لو في ظاىره

أف  عكتو تمؾ كاف يرجكالكليد كاف فطنان لدرجة أنو كاف يعمـ نكاياىـ، كلكنو مف د الفقيو أبا كبلمو، كلكفٌ 

 .(2)بعكه كيؤيدكا كبلمو يتٌ 

عامان، كجد ممكؾ  عشرى  كأشار المقرم إلى ذلؾ بقكلو: ) كلما قدـ مف المشرؽ إلى األندلس بعد ثبلثةى      

 .(3)كنو في الظاىر، كيستقتمكنو في الباطف..(تفرقةن، فمشى بينيـ في الصمح، كىـ يجمٌ الطكائؼ أحزابان م

إال  ،ممكؾ الطكائؼ، مف أجؿ دعكتيـ إلى الكحدةإلى  الباجي ىك الذم كىب نفسو لمذىاب تبيف لنا أفى     

الكطنية الممقاة ؽ أم ىدؼ، كلكنو بدعكتيـ استطاع أف يشعرىـ بالمسئكليات الدينية ك جكالتو لـ تحقٌ  أفٌ 

 .(4)النصرانيٌ  تصرفاتيـ كالسعي كراء قتاؿ العدكٌ ير عمى عاتقيـ، كأكضح ليـ ضركرة تغي

جيات النظر بينيـ، ككاف سعيو في حدة أمراء الطكائؼ كتقريب كي اندفع الباجي في الدعكة إلى كى      

سكل في مصالحيـ الذاتية كال  كفييتمٌ  أمراء الطكائؼ ال ، حيث كجد أفٌ كديني   كطني   الكحدة نابعان مف دافعو 

الذم يحيط بيـ، كمف ىنا  كف بالكطف، بعد ذلؾ بدأ بعض أمراء الطكائؼ يستشعركف الخطر الحقيقيٌ ييتمٌ 

                                                           

ىك سميماف بف خمؼ بف سعد بف كارث الباجي، فقيو، متكٌمـ، أديب كشاعر، درس الكبلـ كصٌنفو إلى أف مات، كاف  (1)
 .2/67، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبم، أحمد، ـ،المقر 1035ىػ/426جميبلن رفيع القدر، تيكفٌي سنة 

 1/95، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (2)
 2/292، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد،  (3)
 2/287نفسو ،  (4)
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قبؿ أف يكمؿ  كفيٌ لكحدة كلكف تي سفيران لبعض األمراء يدعكىـ إلى ا ؿى رسً ة، فقد أي بدأت دعكة الباجي الرسميٌ 

 .(1)رتويمس

 ائؼ، كنتج عف الجيكد التي بذليابيف أمراء الطك  مشتركةو  حدة تيدؼ إلى إيجاد قكاسـى الكن  كانت الدعكة إلى

لدل المسمميف في األندلس لممطالبة بالكحدة كالتضامف بيف أمراء  العمماء مف أجؿ الكحدة، تككيف رأم عاـٌ 

كبالتالي ظيرت  ة ، كألٌح الناس عمى ىذه الكحدببلدىـ ؿ التصدم لؤلخطار كالدفاع عفالطكائؼ مف أج

 استجابة ممكؾ كأمراء الطكائؼ نتيجة لذلؾ.

 ٍؼارضت ٍي٘ك اىط٘ائف ّٗقذٌٕ:



ليـ أكجو فسادىـ  فى مف بيف العمماء الذيف كجيكا المكـ لممكؾ الطكائؼ، أبك حـز األندلسي، حيث بيٌ 

دكف ألخذىـ كفاس ،كخضكعيـ لمنصارل، كقياميـ باضطياد رعاياىـ، ككصفيـ بأنيـ محاربكف هلل تعالى

 .(2)أمكاؿ رعاياىـ، كذلؾ عف طريؽ الضرائب التي يفرضكنيا عمييـ

ة، كتفضيميا عمى مصالح ة لممكؾ الطكائؼ ىي رعاية مصالحيـ الخاصٌ الغاية الرئيسيٌ  أكضح أفٌ ك  

كف أمكرىـ لبادركا إلييا، فنحف نراىـ يستمدٌ  في عبادة الصمباف تمشيةى  فقاؿ: ) كاهلل لك عممكا أفٌ  ،رعاياىـ

ىـ كٍ ما أعطى سارل إلى ببلدىـ ... كربٌ نكنيـ مف حـر المسمميف كأبنائيـ كرجاليـ يحممكنيـ أي فيمكٌ  ،النصارل

 .(3)ىا مف اإلسبلـ كعمركىا بالنكاقيس(كٍ مى المدف كالقبلع فأخ

                                                           

 .8، دور عمماء األندلس في الحياة السياسية  خالل القرن الخامس اليجريشمبي، عمر،  (1)
(2)  ،  .3/173، رسائل ابن حزمابف حـز
 .3/175نفسو، (3)
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ع حيح، كتكجيكا نحك النزااف نقده إلى األمراء كالفقياء الذيف ابتعدكا عف الطريؽ الصٌ كقد كجو ابف حيٌ 

كا في صنفيف منيـ، ىـ كالممح فييـ األمراء كالفقياء... فقد قى مً كالفرقة، فيقكؿ: )كلـ تزؿ آفة الناس منذ خي 

فاألمراء القاسطكف قد نكبكا بيـ عف  ،اهلل تعالى ىذا القرف الذم نحف فيو مف اعكجاج صنفييـ لدينا خٌص 

 .(1)ياء أئمتيـ صمكت عنيـ ..(نيج الطريؽ ذيادان .. عف الجماعة، كحكشان إلى الفرقة كالفق

براىيـ بف فرقد  فيقكؿ: زنان تفيض حي  أدبيةو  مة الشاعر ، يستثير عكاطؼ المسمميف برسالةو بٌل العى  (2)كا 

 نتِ ين ىَ عِ مَ  ن                      يبكي بدمعٍ طَ ذو فِ  نجزٌ مُ  دٌ عِ سْ أًل مُ 

 منود الز  ًل غالب من حق                         حسرة ً  أندلسٍ  جزيرةَ 

 (3)نىَ وَ وَيْرثي من الشِّعر ما قد                        فاً ب أطالليا آسِ دُ نْ ويَ 

دكران بارزان ككبيران في تحريض الناس كدعكتيـ لمدفاع عف  العمماء كالفقياء أدكا خبلصة القكؿ، تبيف أفٌ 

ساد التي كانت سائدة بيف ضح مف خبلؿ دعكتيـ تمؾ، أنيـ أكضحكا جكانب الفالنصارل، كيتٌ  بمدىـ ضدٌ 

ف المدف كالمناطؽ األندلسية في أيدم النصارل، ب ىذا الفساد في سقكط العديد مممكؾ الطكائؼ، فقد تسبٌ 

ير سياستيـ الفاسدة القائمة يتحريؾ ىمـ بعض األمراء كالممكؾ مف أجؿ تغ نجحكا في بعض الفقياء كلكف

 تبيف لنا الدكر الكبير الذم قاـ بو ـ، كمف خبلؿ ذلؾة عمى مصمحة رعاياىخصيٌ عمى تفضيؿ المصالح الشٌ 

 ة في األندلس.الفقياء في الحياة السياسيٌ 
                                                           

 .3/180،181، ، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي 1))
ىك اإلماـ المحدث الفقيو الشاعر الكاتب أبك اسحاؽ ابراىيـ بف خمؼ بف محمد بف فرقد القرشي، سكف اشبيمية، تكفي  2))

 .131، التكممو لكتاب الصمود، ـ، ابف اآلبار، محم1176ىػػ/ 572عاـ 
، الصراع العقائدي في األندلس،  الغامدم، خالد، 1/375، اإلحاطة في أخبار غرناطة ابف الخطيب، لساف الديف، 3))

539. 
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 اضتذػاء اىَرابطٍِ ىألّذىص :



ـى  في تحريض أىؿ األندلس كتحريض أمراء الطكائؼ عمى الدفاع عف  ان كبير  ان العمماء دكر  بعد أف قٌد

عمى إسقاط كأمراءىـ النصارل  ئة التي ساعدت ممكؾسياستيـ الخاطاألندلس، كبعد أف أكضحكا ليـ نتيجة 

م بضركرة التصدٌ  ظت عقكؿ ىؤالء األمراء، كبدؤكا يفٌكركف بجديةو تمك األخرل، تيقٌ  ة كاحدةن المدف األندلسيٌ 

 ركا باالستعانة بأحد يساعدىـ عمىيئ الذم كصمت إليو األندلس، فما كاف منيـ إال أف فكٌ ليذا الكضع السٌ 

 جاعة كالقكة.اـ المغرب الذيف ذاع صيتيـ بالشٌ كٌ ل، فكقع اختيارىـ عمى حي التصدم لمنصار 

يركف بعد سقكط طميطمة أفاؽ ممكؾ الطكائؼ مف غفمتيـ، كأدرككا مدل خطكرة المكقؼ، كأدرككا أنيـ يسك 

 ؿ مممكة قشتالة كليكف بعد استيبلءة بعد تحكٌ الكضع خطير لمغاية، خاصٌ  فٌ في طريؽ الضبلؿ، حيث رأكا أى 

ألفكنسك عمييا إلى أكبر دكلة في شبو الجزيرة، كأصبح حجميا يعادؿ ثبلث مرات حجميا األكؿ، كدخمت 

شبيمية، كلـ يعد بطميمكس كا  لبلستيبلء عمى  بدأ ألفكنسك يستعدٌ  ثـٌ  (2)كاألشبكنة كشنتريف، (1)قكاتيا قكرية

ممكؾ الطكائؼ إلى طمب  رٌ ؼ اضطي نتيجة ليذه الظرك ك ىا إليو، باإلتاكات التي كاف يؤدييا أمراؤ  يقتنع

رعاياىـ أجبركىـ عمى االستعانة بيـ  إال أفٌ  رغـ أنيـ كانكا غير مقتنعيف بذلؾاـ المغرب، كٌ النجدة مف حي 

 .(3)كنجدة األندلس

                                                           

ىي مدينة أندلسٌية قريبة مف ماردة، ليا سكر منيع، كىي مدينة كاسعة الفناء، كىي مف أحصف المعاقؿ كأحسف المنازؿ،  (1)
 .485، الروض المعطار في خبر األقطارزراعة العنب كالتيف،الحميرم، محمد، تشتير ب

ىي مدينة أندلسٌية، تقع عمى جبؿ عاؿو جدان، ليا سكر عظيـ، كليا بساتيف كثيرة كفكاكو، كفييا نير عظيـ يسقي الزرع  (2)
 .346، الروض المعطار في خبر األقطاركىي مف أجمؿ بقاع األرض، الحميرم، محمد، 

 .13، معارك حربية فاصمة، األشتر، صالح، 195، معالم تاريخ المغرب واألندلسمؤنس، حسيف،  (3)



38 
 

كصمت ىذه االستغاثات إلى يكسؼ بف تاشفيف، ك  (1)اـ المغرب،كٌ بدأت استغاثات أىؿ األندلس تصؿ إلى حي 

تتكافد مف ممكؾ الطكائؼ إلى يكسؼ بف تاشفيف، فقد كانت تحتكم عمى عبارات  حيث بدأت الرسائؿ

د الكجكد يدٌ م لمخطر الذم أصبح يي تحض عمى الجياد، كتطالبو بالعكف كالمساعدة، مف أجؿ التصدٌ 

ىـ سادس، كما أف ممكؾ النصارل كأمراؤ ة بعد سقكط طميطمة بيد ألفكنسك الفي األندلس، خاصٌ  اإلسبلميٌ 

 .(2)ييينكف المسمميف، كييددكنيـ بأنيـ سكؼ يطردكنيـ مف األندلسكانكا 

يقكؿ المقرم: ) ككاف يكسؼ بف تاشفيف ال تزاؿ تفد عميو كفكد ثغكر األندلس مستعطفيف مجيشيف  

بالبكاء، ناشديف باهلل كاإلسبلـ، مستنجديف بفقياء حضرتو ككزراء دكلتو، فيسمع إلييـ كيصغي لقكليـ كترؽ 

 .(3)نفسو ليـ (

عمى لساف  (4)يكسؼ بف تاشفيف، ما كتبو أبك عبد اهلل بف أيمفإلى مف بيف المراسبلت التي كصمت 

يرتو عمى الديف، ؿ بف األفطس، افتتح ابف أيمف رسالتو بمدح يكسؼ بف تاشفيف، كذكر فضائمو، كغً المتككٌ 

ليمؾ، كسبيؿ الخير سبيمؾ، ؾ عزيمتو كقكتو، فقاؿ: ) لما كاف نكر اليدل أيدؾ اهلل، دحرٌ كىك بذلؾ يي 

،  ؾ، كصٌح العمـ بأنؾ لدعكة اإلسبلـ أعزٌ ؾ، ككقفت عمى الجياد عزائمي ككضحت في الصباح معالمي  ناصرو

                                                           

 .5/258، صبح األعشىالقمقشندم، أحمد،  (1)
 .182، أدب الرسائل في األندلسالقيسي، فايز،  (2)
 .4/359،360، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد،  (3)
محمد بف أيمف ، كاف عالمان في النظـ كالنثر، اشتير بحممو لؤلقبلـ، ككاف كزيران لممتككؿ ، ابف بساـ ىك أبك عبد اهلل   (4)

 .2/652، الذخيره في محاسن أىل الجزيرةعمي، 
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ما أحاط بالجزيرة مف ستغاث لى لما أعضؿ مف الداء، كتي ستدعى رؾ أقدر قادر، كجب أف تي كعمى غزك الشٌ 

  .(1) الببلء ...(

المعتمد الجزية التي يدفعيا لو سنكيان، كلكف  كاف  ممؾ طميطمة أرسؿ إليوألفكنسك لما  كذكر المقرم أفٌ 

لفكنسك كأغمظ أأنو سكؼ يأخذ منو الحصكف المنيعة  ده بمتأخران عف مكعده النشغالو، فمـ يقبميا منو، كىدٌ 

أشاركا  القساكسة زاعمان أفٌ  مح لزكجتو بأف تمد في جامع قرطبةطمب منو أف يسبالحديث مع المعتمد، كما 

ما طمبو منو ألفكنسك، كأغمظ  ، كلكف المعتمد رفض كؿٌ بف شاليب الييكدمٌ عميو بذلؾ، كأرسؿ سفيره ا

 .(2)فقتمو كصمبو في قرطبة كضربيا في رأس ابف شاليب محبرةن  ى أمسؾ المعتمدي في الحديث حتٌ  الييكدمٌ 

فأعد جيشيف،  ة، كأف يحاصره في قصره،في إشبيمي هي اد، أقسـ بأف يغزكى بٌ كلما بمغ أللفكنسك ما فعمو ابف عى 

عمى باجة، كسار ألفكنسك مع الجيش اآلخر في اتجاه غير الذم سمكو الجيش األكؿ، كعاثكا  ار أحدىمفسيٌ 

 عميٌ  : )كثر بطكؿ مقامي في مجمسي الذباب، كاشتدٌ اد قائبلن بٌ ، ككتب ألفكنسك إلى ابف عى (3)في الببلد خرابان 

: اد قائبلن بٌ عميو ابف عى  فردٌ  عف نفسي كأطرد الذباب عف كجيي(  ح بياحة أركِّ فأتحفي مف قصرؾ بمرك  الحرٌ 

عجابؾ كسأنظر لؾ في مركحة مف الجمكد الممطية، تي  كتابؾ كفيمتي  ) قرأتي  ح منؾ ال تركح ركٌ خيبلءؾ كا 

 .(4)عميؾ إف شاء اهلل تعالى(

                                                           

 182،183، ، أدب الرسائل في األندلس، القيسي، فايز 654/ 2، ، الذخيره في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي 1))
،  25،26، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ،  4/358،359، ،  نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبدالمقرم، أحم (2)

ستجابات ،  مكسى، محمد، ا52،53، التاريخ السياسي والحضاري لممغرب واألندلس في عصر المرابطينحسيف، حمدم، 
 .68، إسالمية لصرخات أندلسية

(3) Constable, Olivia, Trade and Traders In Muslim Spain, 245. 
مكسى، محمد  2/35، اًلستقصا، الناصرم، أحمد،  4/358، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد،  (4)

 . 35، الزًلقة، أبك خميؿ، شكقي ،  69، استجابات إسالمية لصرخات أندلسية
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ذا الخبر بيف أىالي األندلس ففرحكا اد إال أف بدأ بمراسمة ابف تاشفيف، كانتشر ىبٌ فما كاف مف ابف عى 

كأنو عاقبة االستنجاد بيكسؼ بف تاشفيف ركه مف بعض ممكؾ الطكائؼ راسمكه كحذٌ  كاستبشركا خيران، إال أفٌ 

اد بقكلو: ) رعي الجماؿ خير مف رعي الخنازير(، بٌ فأجابيـ ابف عى  ،سيقضي عمييـ كسيسيطر عمى مدنيـ

أسير ألفكنسك أرعى  مف أف أككفى  بف تاشفيف أرعى جمالو، خيره ان الأسير  أم أف أككفى  :معنى كبلمو

 .(1)خنازيره

قبؿ تحقيؽ المصالح  د مدل انحيازه لئلسبلـ كمصمحة المسمميفجسٌ اد ىذا، يي بٌ نجد أف مكقؼ ابف عى 

 و لئلسبلـ كالمسمميف.ة، فيدؿ مكقفو عمى مدل حبٌ خصيٌ الشٌ 

فتتحيا بكصؼ ما أصاب األمة لو رسالة إ ؿ ، فخطٌ اد البف تاشفيف العديد مف الرسائبٌ أرسؿ ابف عى 

فت مً في ىذه األندلس، قد تى ، فيقكؿ: )إنا نحف العرب ى كضعؼو  كخبلؼو  رقةو اإلسبلمية في األندلس مف في 

أشتاتان ال  ،عيننا، فصرنا شعكبان ال قبائؿا عف مي نا، بقطع المادة عنٌ رت أنسابي نا ، كتغيٌ ؽ جمعي قبائمنا، كتفرٌ 

 ثـٌ  (2)المسمميف كأخذ الببلد(، المجـر المعيف أذفكنش.... كأسرى  شائر.. تكالى عمينا ىذا العدكٌ قرابة كال ع

 كأسكده... نزعتي  كأنت أيدؾ اهلل ممؾ المغرب أبيضو : ) رسالتو يطمب منو نجدة المسمميف قائبلن  ينيي

حيكا شريعة الكافر، كتي  عدكٌ لجياد ىذا ال بحرمكـ لتجكز بؾ، كاستغثتي  باهلل ثـٌ  تي إليؾ، كاستنصرتي بيمٌ 

 .(3)د..(كا عف ديف محمٌ اإلسبلـ، كتذبٌ 

                                                           

استجابات إسالمية ، مكسى، محمد،  27، الحمل الموشية،  مؤلؼ مجيكؿ،  4/359، ، نفح الطيبالمقرم، أحمد (1)
 . 54، التاريخ السياسي والحضاري لممغرب واألندلس في عصر المرابطين، حسيف، حمدم، 69،70 لصرخات أندلسية

، الناصرم، 29، ، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ 4/359، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد،  (2)
 .2/35،36، اًلستقصا أحمد

 184، أدب الرسائل في األندلس، القيسي، فايز،  31، الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ،  (3)
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ؿ بف األفطس، كبعض الكزراء كالقضاة اد، كالمتككٌ بٌ كمنيـ: المعتمد بف عى  ،عقد بعض ممكؾ الطكائؼ

و الكفد إلى كعند تكجٌ  ،إلى المغرب لكي يطمب المساعدة مف ابف تاشفيف ركا إرساؿ كفدو كالفقياء مؤتمران، كقرٌ 

لمجياد في األندلس بناءن عمى الرسائؿ كاالتصاالت التي كصمت إليو  المغرب، كاف ابف تاشفيف يستعدٌ 

 . (1)سابقان 

إسحاؽ بف ميقانا، كقاضي غرناطة  بطميمكس أبي كاف يتككف مف : قاضيكصؿ الكفد إلى ابف تاشفيف ك 

فعندما كصؿ الكفد  (4)د بف زيدكف،بكر محم كالكزير أبي(3)بكر بف أدىـ، كقاضي اشبيمية أبي (2)،القميعي

يستنفر قكاتو لمجياد، كيطمب المزيد منيـ، فجرت مفاكضات بينو كبيف  (5)كاف ابف تاشفيف في سبتة

سير الجيكش المرابطية، كعمى المساعدات التي سيقدميا ممكؾ  أعضاء الكفد، كاتفؽ الطرفاف عمى خطٌ 

 .(6)الطكائؼ ليؤالء الجيكش

يتو عمى المحادثات كرسائؿ االستنجاد التي كصمت إليو مف األندلس الستشارتيـ في أطمع ابف تاشفيف حاش

ـ الجزيرة األمر، كما استشار يكسؼ بف تاشفيف كاتبو ككزيره عبد الرحمف بف أبسط، فنصحو بأف يتسمٌ 
                                                           

 .35،38/ 2 اًلستقصا،الناصرم، أحمد،  (1)
ىك أحمد بف خمؼ بف عبد الممؾ بف غالب الغساني، يعيرؼ بابف القميعي، مف أىؿ غرناطة، كييكٌنى أبا جعفر، ابف  2))

 .1/118،الصموبشككاؿ 
ىػػ/ 468بف محمد بف أدىـ، مف أىؿ قرطبة، كييكٌنى أبا بكر، استقضاه المعتمد بف عباد بقرطبة سنة ىك عبيد اهلل  (3)

 .1/369، الصمةـ، كاف مف أىؿ الصرامة في تنفيذ الحؽ ال يخاؼ في اهلل لكمة الئـ، ابف بشككاؿ، 1076
ؿ قرطبة، كاف مف أىؿ النباىة كالجبللة، ىك عبد اهلل بف أحمد بف غالب بف زيدكف المخزكمي، ييكٌنى أبا بكر، مف أى (4)

 .1/283، الصموكالمعرفة بالمغة كاألدب ، ابف بشككاؿ، 
مدينة عظيمة عمى الخميج الركمي المعركؼ بالزقاؽ، كىك أكؿ البحر الشامي ينتيي إلى مدينة صكر، كىي تقابؿ  (5)

مف جيات البحر أبكاب كثيرة، الحميرم، محمد، الجزيرة الخضراء، كىي مفتكحة بالسيف، كالبحر يحيط بيا شرقان، كليا 
 .303، في خبر األقطار الروض المعطار

  دكزم ، 4/115، البيان المغرب،المراكشي، ابف عذارل،  8/209، الكامل في التاريخابف األثير، عز الديف،  (6)
 .129، مموك الطوائفرنيارت، 
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 ،األمر هلل تعالى فٌ إكقاؿ:) (1)الخضراء لكي تككف أمينة لعبكر الجيش كلحماية خطكط تأميف الجيش،

اهلل األمير  مسمـ إغاثة أخيو المسمـ كاالنتصار لو غير أف لي كبلمان أنييو إليكـ، أيدى  ككاجبه عمى كؿٌ 

تعمركف الثمف كسبعة أثماف يعمرىا النصارل، كىي ضيقة عرجة حريجة سجف لمف دخميا ال يخرج منيا 

ف أنت جزت إلييا كحصمت فييا ما يككف لؾ في نفسؾ ش  ،يء ،... فاكتبكا إليوإال تحت حكـ صاحبيا، كا 

فإنو ال يمكنؾ الجكاز إال أف يعطيؾ الجزيرة الخضراء ..(، فقاؿ لو ابف تاشفيف : ) صدقت يا عبد الرحمف 

 .(2)لقد نبيتني عمى شيء لـ يخطر ببالي، اكتب إليو بذلؾ(

مد كآلو كصحبو سيدنا مح ى اهلل عمى: ) بسـ اهلل الرحمف الرحيـ كصمٌ  كتب ابف أبسط إلى المعتمد ما يمي 

ـ، مف أمير المسمميف كناصر الديف معيف دعكة أمير المؤمنيف، إلى األمير األكـر المؤيد بنصره اهلل كسمٌ 

فإنو كصؿ خطابؾ الكريـ فكقفنا  ،المعتمد عمى اهلل ...... سبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو، أما بعد ىتعال

كربتؾ ... فنحف يميف لشمالؾ كمبادركف لنصرتؾ عمى ما تضمنو مف استدعائنا لنصرتؾ كما ذكرتو مف 

نو ال يمكننا الجكاز إال أف تي  ـ لنا الجزيرة الخضراء تككف لنا لكي يككف جكازنا إليؾ عمى سمٌ كحمايتؾ .. كا 

بعث إلينا بعقكدنا كنحف في أثر خطابؾ إف شيد عمى نفسؾ بذلؾ، كاأيدينا متى شئنا، فإف رأيت ذلؾ فا

 .(3)شاء اهلل تعالى (

أال تنظر إلى ما  ،فقاؿ لو : )يا أبتً  ،أطمع المعتمد ابنو الرشيد عمى خطاب األمير يكسؼ بف تاشفيف

جمع المعتمد القاضي كالفقياء  ىذا قميؿ في حؽ نصرة المسمميف (، ثـٌ  ،طمب، فقاؿ لو المعتمد: يا بني

                                                           

 .72، ندلسدولة المرابطين في المغرب واأل نصر اهلل، سعدكف،  1))
 .32،  الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ ،  2))
 .32،33نفسو،  (3)
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كأرسؿ المعتمد كلده يزيد  (1)ككتب عقد ىبة الجزيرة الخضراء ليكسؼ بف تاشفيف كتسميميا لو بحضكرىـ،

 (2)الراضي باهلل كالي الجزيرة، ليسمـ ىذا الثغر الياـ لممرابطيف.

 األٗه ىٍ٘ضف بِ تاشفٍِ ىألّذىص: ؼب٘راى



 (3)ى نداء المعتمد في العبكر إلى األندلس،عمى الجزيرة الخضراء لبٌ  بف تاشفيف بعد أف حصؿ يكسؼ

فقاؿ: ) أنا أكؿ منتدب لنصرة ىذا الديف كال  ،حد منيـ في البمدةض ألككتب أمانان إلى أىميا عمى أال يتعرٌ 

 .(4)يتكلى األمر أحدان إال أنا بنفسي (

في جكازنا ىذا إصبلحان  تعمـ أفٌ  و ابف تاشفيف إلى اهلل قبؿ جكازه إلى األندلس داعيان:)الميـ إف كنتى كقد تكجى 

ف كاف ؿ عمينا ىذا البحر حتٌ فسيٌ  ،لممسمميف  .(5)ى ال نجكزه(بو حتٌ غير ذلؾ فصعٌ ى نعبره، كا 

بدأ ابف تاشفيف بتجميع الجيش مف أجؿ العبكر إلى األندلس، فأرسؿ إلى مراكش في طمب مف بقي مف 

كمعيـ عدد  البف تاشفيف نحك سبعة آالؼ فارس عى تجمٌ تمك األخرل، حتٌ  فأقبمت إليو كاحدةن  (6)عساكره،

ككجكه البربر، عبرت ىذه الجيكش إلى منطقة الجزيرة الخضراء،  كبير مف المشاة، فييـ القكاد كأعياف الجند

                                                           

 .72، ، دولة المرابطين في المغرب واألندلس، نصر اهلل، سعدكف32، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  1))
 .38،  الزًلقة أبك خميؿ، شكقي ، (2)
 .5/258، صبح األعشىالقمقشندم، أحمد،  (3)
 دولة المرابطين في المغرب واألندلس، نصر اهلل، سعدكف، 97،في تمخيص أخبار المغرب المعجبالمراكشي، محمد،  (4)

74. 
 1/111، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 93،  األنيس المطربابف أبي الزرع،  5))
  98،  المعجب في تمخيص أخبار المغرب،  المراكشي، محمد،  8/209، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (6)

 .537، األندلس التاريخ والحضارة والمحنوحتاممو محمد 



44 
 

لقيو المعتمد مع كجياء دكلتو، كأظير لو مف كرمو ما لـ يكف يظنو أمير المسمميف، فقدـ لو اليدايا كالتحؼ 

 .(1)كبعض الذخائر الممككية، ككاف ذالؾ دافعان ألف يتشكؽ يكسؼ إلى دخكؿ مممكة جزيرة األندلس

 (2)المعتمد أمير اشبيمية، رهي القضاة كالفرساف، كحضً  الجزيرة الخضراء باحتفاؿ حًضرهي  اشفيف قمعةى ـ ابف تتسمٌ 

 مختارةن  كأمر ابف تاشفيف بتحصينيا تحصينان منيعان، عمى اعتبارىا مفتاح األندلس، كما كضع بيا حاميةن 

منان يذىب يجعؿ منيا مكانان آكالذخائر، لكي مف األقكات  ر عظيمةو لتسير عمى حمايتيا، كشحنيا بمقاديى 

 .(3)إليو إذا فشمت الحممة

بف تاشفيف نحك األندلس فأرسؿ إليو رسالة يقكؿ فييا: ) مف أمير عمـ ألفكنسك السادس بتحرؾ يكسؼ 

فانؾ اليكـ أمير المسمميف بببلد المغرب  ،النصرانية أذفكنش بف فردلند إلى يكسؼ بف تاشفيف، أما بعد

دلس قد ضعفكا عف مقاكمتي كمقابمتي، كقد أذلمتيـ بأخذ الجزية منيـ بالقتؿ كاألسر كسمطانيـ، كأىؿ األن

، وفأما أف تجكز إلي تؾ، ألنيـ أىؿ ًممٌ كقد كجب عميؾ نصرىـ ،نا ال أقتنع إال بأخذ الببلدكالقير، كأ ؿٌ كالذي 

ما أف ترسؿ إلي المراكب أجكز إليؾ، فإف غمبتني كاف ممؾ األندلس كالمغرب إليؾ، ف غمبتؾ انقطع  كا  كا 

 .(4)طمع األندلس مف نصرؾ إياىـ..( 

                                                           

 تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، سالـ، عبد العزيز، 98، المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي، محمد،  (1)
636. 

 .3/240، أعمال األعالمابف الخطيب، لساف الديف،  (2)
 .40، الزًلقة أبك خميؿ، شكقي ، (3)
 3/239، أعمال األعالمابف الخطيب، لساف الديف،  4 تاريخ العرب وحضارتيم في األندلسي، خميؿ، السامرائ (4)
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فمما كصمت الرسالة إلى يكسؼ كتب عمى ظيرىا: ) مف أمير المسمميف يكسؼ إلى أذفكنش، أما بعد 

 .(1)ف اتبع اليدل(الجكاب ما تراه بعينؾ ال تسمعو بأذنؾ، كالسبلـ عمى مى ف

يف الذيف اشبيمية، كالتقت ىذه الجمكع باألندلسيٌ  بدأت القكات المحتشدة في الجزيرة الخضراء تتحرؾ نحك

النضماـ لجيش المرابطيف، كاجتمعت جيكش األندلس مف جميع أنحاء الببلد دفعيـ الحماس إلى ا

 (.2) ـ ىذه القكاتنظٌ اإلسبلمية، فأخذ يكسؼ يي 

أحسف يقكؿ الحميرم: ) فمما عبر يكسؼ كجميع جيكشو البحر إلى الخضراء، نيض إلى اشبيمية عمى 

كأمر  ،كقبيبلن بعد قبيؿ، كبعث المعتمد ابنو إلى لقاء يكسؼ ،كأميران بعد أمير ،الييئات جيشان بعد جيش

كتكاردت الجيكش مع أمرائيا  يافات، كرأل يكسؼ ما سره مف ذلؾ كنشطواؿ الببلد بجمب األقكات كالضً مٌ عي 

  (.3)شبيمية( عمى إ

اد بجممة مف عنده مف األجناد كالمتككؿ بف بٌ معتمد بف عى بعد أف جمع يكسؼ بف تاشفيف جيشو، كافاه ال

بقكاتيـ مف مكؾ الطكائؼ بيذه الحممة كأسيمكا ب بقية ماألفطس بجميع ما تحت إمرتو مف األجناد، كما رحٌ 

نقاذ األندلس مف خطر اإلأجؿ الجياد في سبي  .(4)سبافؿ اهلل كا 

رس، فمما كصؿ المعتمد إلى مكاف نزكؿ يكسؼ شبيمية كمعو مائة فاخرج المعتمد إلى لقاء يكسؼ في إ

عا بالصبر كالرحمة، كتضرٌ  افيما بينيم حبة لآلخر، كتكاصياكالم ةى منيما المكدٌ  تصافحا كتعانقا، كأظير كؿٌ 

                                                           

 .3/239،240، أعمال األعالمابف الخطيب، لساف الديف،  1))
 .110، القطوف اليانعةالطباع، عبد اهلل ،  32،33،تاريخ دولتي المرابطين والموحدينالسيد، محمكد،  2))
 .2/38، ، اًلستقصا، الناصرم، أحمد 289 ،الروض المعطار (3)
/ مج صحيفة معيد الدراسات اإلسالمية في مدريد ،253،، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلسالسامرائي، خميؿ (4)

13 . 
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منيما إلى  تعالى، كبعد ذلؾ تفرقا كذىب كؿَّ  لكجيو كأف ىذا العمؿ خالصه  (1)هلل أف يجعؿ النصر حميفيـ،

 (3)يف كآخر لممرابطيف.ـ الجيش إلى معسكريف، معسكر لؤلندلسيٌ سٌ بف تاشفيف قد قى فقد كاف ا (2) ،جيتو

، فقد ظيرت حربيةو  عكف بقكةو ، فكانكا يتمتٌ العدكٌ  يف، كاتحدكا فيما بينيـ ضدٌ ارتفعت الركح المعنكية لؤلندلسيٌ 

في مكاجية  حدةن كمتٌ  متفقةن  كاحدةن  جبيةن  ش المرابطيف، كصاركا ىـ كالمرابطكفبرت جيك قكتيـ حيف عى 

 .(4)العدكٌ 

 ٍؼرمت اىسالقت:



المعارؾ التي خاضيا المسممكف في إسبانيا، كمف أىـ المعارؾ في تاريخ  مف أىـٌ  (5)معركة الزالقة عدٌ تي 

الدكلة اإلسبلمية، فقد استطاع المسممكف مف خبلؿ ىذه المعركة إيقاؼ الزحؼ النصراني في األراضي 

المسمميف كقائد المرابطيف يكسؼ بف تاشفيف مف إلحاؽ اليزيمة بالنصارل،  ة، حيث استطاع أميراألندلسيٌ 

اد، فقد كانت الزالقة ىي التجربة بٌ كذلؾ بمساعدة ممكؾ الطكائؼ في األندلس مف أبرزىـ المعتمد بف عى 

لمكجكد المرابطي في  جيدةن  األكلى التي خاضيا المرابطكف في األندلس، فكاف انتصار الزالقة بدايةن 

 ندلس.األ

                                                           

(1) Scot, s.p, Ahistory Of The Morish, Emper, In Earope, 145. 
 .34، حمل الموشيةال، مؤلؼ مجيكؿ،  2/38، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  2))
،السيد، محمكد، 34، الحمل الموشية ، مؤلؼ مجيكؿ، 289، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (3)

 . 33، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين
 .33، تاريخ دولتي المرابطين والموحدينالسيد، محمكد،  (4)
لس، كقعت فييا الكقعة الشييرة بيف المسمميف كألفكنسك السادس ككانت بطحاء الزالقة مف إقميـ بطميمكس مف غرب األند (5)

 .287،288الروض المعطار في خبر األقطار ـ ، الحميرم، محمد، 1086ىػ /479في عشريف مف رجب سنة 
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ى الدعكة عبد بٌ ف لى عندما كصؿ يكسؼ إلى اشبيمية، بعث إلى ممكؾ األندلس يستنفرىـ لمجياد، فكاف أكؿ مى 

صاحب مالقو، كالتقى باألمير يكسؼ عمى طريؽ  (2)صاحب غرناطة، كأخكه تميـ (1)اهلل بف بمقيف

بطميمكس، فاستقبميـ صاحب نحك  بقيادة يكسؼ مع الجيش األندلسيٌ  كسار الجيش المرابطيٌ  (3)بطميمكس،

 .(4)ى يصؿ باقي المتطكعيفؿ بف األفطس، فأقاـ ابف تاشفيف ىناؾ أيامان عدة حتٌ بطميمكس المتككٌ 

ية، كفي تمؾ الفترة كاف قد استنفر النصارل لحرب المسمميف، ككاف كات الجيكش اإلسبلمٌ عمـ ألفكنسك بتحرٌ 

معت لديو قكات ىائمة أضافيا فؾ الحصار عنيا كتجٌ مان عمى احتبلليا، فحينئذ محاصران لسرقسطة، مصمٌ 

 .(5)ؽ عدده كعدتوإلى جيشو القشتالي، كسار بيا فرحان بتفكٌ 

ىباف كاألساقفة صمبانيـ كنشركا أناجيميـ، كاجتمع لدل ألفكنسك عدد مف الجكاسيس، يسكف كالرُّ سٌ رفع القً 

البحر كأنا  كخكضً ى بالمجيء مف ببلده نٌ صاحبكـ يكسؼ قد تعى  فٌ ، فقاؿ: ) إبعث ألفكنسك إلى ابف عباد

 .(6)أكفيو العناء فيما بقي كال أكمفكـ تعبان، أمضي إليكـ كألقاكـ في ببلدكـ رفقان بكـ كتكفيران عميكـ(

 

                                                           

ىك عبد اهلل بف بمقيف بف باديس بف حبكس بف زيرل الصنياجي، آخر ممكؾ غرناطة في عصر ممكؾ الطكائؼ ، نفاه  (1)
 .3/240، أعمال األعالملمرابطكف إلى مدينة أغمات ، فعكؼ عمى كتابة مذكرات حياتو الشخصٌية، ابف الخطيب،محمد، ا
ىػػ / 488ىك تميـ بف باديس بف حبكس، ًتسٌمى بالمنتصر باهلل، كاف شيمان، شديد الجرأة، تيكفٌي بمراكش ، عاـ  (2)

 .2/214، أعمال األعالمـ، ابف الخطيب محمد، 1095
 .80، دولة المرابطين في المغرب واألندلس،نصر اهلل، سعدكف،  104، مذكرات ابن بمقينابف بمقيف، عبد اهلل،  (3)
 .37، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 3/240،241، أعمال األعالمابف الخطيب، محمد،  (4)
تاريخ المغرب في العصر  ، سالـ، عبد العزيز،538، األندلس التاريخ والحضارة والمحنوحتاممو، محمد، (5)

 .638،اإلسالمي
 .289، الروض المعطار في خبر األقطار، الحميرم، محمد،  2/39،  اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (6)
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، اميريز ممؾ أرغكفطاقاتو ليخكض المعركة، فتحالؼ مع سانشك ر  ب بكؿٌ حشد ألفكنسك قكاتو، كتأىٌ 

عد لمسيطرة عمى فكاف يست ،أما الثاني (1)ما يحاكؿ محاصرة طرطكشة،كالككنت برنجار ريمكند، كاف أحدى

 .(2)منيما مشركعو، كانضما إلى ألفكنسك بمنسية، فترؾ كؿَّ 

رل ذكر عددىـ أكثر مف أربعةو كعشريف ألؼ كفي مصادر أخ (3)كاف عدد جيش المسمميف عشريف ألؼ،

لقد اختار  (6)عف عدد النصارل، المسمميف يقؿٌ فقد كاف عدد  (5)،ان كجيش النصارل في خمسيف ألف(4)،جندمه 

كاإلنس كمبلئكة  قاؿ: ) بيؤالء أقاتؿ الجفٌ  ،ف اختارىـكعندما نظر إلى مى  ،ألفكنسك عددان مف المقاتميف

 (7)ماء(السٌ 

لى جانبو طبؿ كىك يضربو فزعان كمرعكبان، فممٌ  ا أفاؽ سأؿ رأل ألفكنسك في نكمو كأنو راكب عمى فيؿ كا 

الفيؿ معناه  عمى أنو سيظفر بالمسمميف كسينتصر عمييـ، كأفٌ  رؤياه تدؿٌ  فأخبركه أفٌ  (8)الرىبافالقساكسة ك 

 ،ذاؾ الممؾ الكبير الذم ستحصؿ عميو بعد انتصارؾ عمى المسمميف، كلكف ىذا التفسير لـ يعجب ألفكنسك

نطمقكا اؿ ألفكنسك: )افق( 9)فطمب أف يفسر لو أحد مف مشايخ المسمميف يقاؿ لو محمد بف عيسى المغامي،

                                                           

ىي مدينة أندلسية، تقع في سفح جبؿ ، كليا سكر حصيف، كبيا أسكاؽ كعمارات كضياع،  تشتير جباليا بخشب  (1)
 .391، الروض المعطار في خبر األقطارحميرم، محمد ، الصنكبر الذم ال يكجد لو مثيؿ ، ال

 .42، الزًلقة،  أبك خميؿ، شكقي،  145،146، األنيس المطربابف أبي الزرع،  (2)
 .99، المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي، محمد،  (3)
 ،  38، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،   (4)

 .81،واألندلس دولة المرابطين في المغربنصر اهلل، سعدكف، 
 .538، األندلس التاريخ والحضارة والمحنو ، حتاممو، محمد، 8/209، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (5)
 .289، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (6)
 .2/39، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 8/209،الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (7)
 .39، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (8)
 . 209، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (9)
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نو : إقالكافر المناـ فعادكا إلى ألفكنسك كسأليـ عف الرجؿ فسٌ إليو كآتكني بو(، فانطمقكا إليو كلـ يقبؿ أف يي 

ما رأل عمى مجمكعة مف المسمميف فنقمكا ما رآه إلى  فقٌص  (1)ي إليؾ،أف يأتى  ، كلـ يرضى شخص كرع

ـٍ تىرى كىٍيؼى  المسمميف سييزمكنو، كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى عمى أفٌ  رؤياه تدؿٌ  فٌ : إفقاؿ ليـ ،المغامي )أىلى

ـٍ طىٍيرنا أىبىاًبيؿى ، تى  مىٍيًي ـٍ ًفي تىٍضًميؿو ، كىأىٍرسىؿى عى ـٍ يىٍجعىٍؿ كىٍيدىىي اًب اٍلًفيًؿ ، أىلى بُّؾى ًبأىٍصحى ارىةو ًمٍف فىعىؿى رى ـٍ ًبًحجى ٍرًميًي

يؿو  مىى  و فمف قكلو تعالى)أما الطبؿ الذم كاف يضرب (2)(،ًسجِّ ،عى ًئذو يىٍكـه عىًسيره فىًإذىا نيًقرى ًفي النَّاقيكًر، فىذىًلؾى يىٍكمى

ٍيري يىًسيرو  فسير كمضى في طريقو فأعممكا ألفكنسك ذلؾ التفسير، فمـ ييتـ ألفكنسك لذلؾ الت (3)(اٍلكىاًفًريفى غى

 .(5)صاحب كتابكـ( غركر: ) بيذا الجيش ألقى إلو محمد فقاؿ بكؿٌ  (4)نحك المسمميف،

ف معو، كخرج ابف تاشفيف مف و مف أجؿ لقاء ابف تاشفيف كمى عندما اكتمؿ عدد جيكش ألفكنسك، تكجٌ ك 

ى سمٌ عسكر الجيشاف عمى مقربة مف بطميمكس في سيؿ يي (6)الجزيرة الخضراء قاصدان الطريؽ نحك ألفكنسك،

ر أك بطميمكس، نظـ يكسؼ جيشو، فجعؿ ى نير حجيسمٌ سيؿ الزالقة، كقد كاف يفرؽ بيف الجيشيف نير يي 

ف يٌ ى في الكقت ذاتو المقدمة، كعى اد الذم تكلٌ بٌ يف جيشان قائمان بذاتو أسند قيادتو إلى المعتمد بف عى األندلسيٌ 

رؽ كانكا عمى الميسرة، كحشد جميع أىؿ األندلس في ؿ بف األفطس عمى الميمنة، كأىؿ الشٌ المتككٌ 

أماـ  يف كعسكر األندلسيكفبجيشو في منطقة عالية منفصمةن عف األندلسيٌ فعسكر ابف تاشفيف  (7)الساقة،

                                                           

، مؤلؼ 209، ، الكامل في التاريخ، ابف األثير، عمي289، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم ، محمد،  (1)
 . 35،36، الحمل الموشيةمجيكؿ 

 .1الفيؿ،  (2)
 .8المدثر،  (3)
 .39، اًلستقصا، الناصرم، أحمد،  290، الروض المعطارمحمد، الحميرم،  (4)
 .39، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 209،، الكامل في التاريخز الديفابف األثير، ع 5))
 .146، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (6)
 .41، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (7)
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 لكثرة عددىـ دبٌ  كنتيجةن  ،يـيرل نياية صفٌ  لدرجة أف البصر ال يمكف أفٌ  ان النصارل الذيف كاف عددىـ كبير 

 (1)شعركا باليأس مف النجاحك  الرعب في نفكس األمراء األندلسييف

فقاؿ: )  (2)يعرض عميو دخكؿ اإلسبلـ أك دفع الجزية، أك أف يحاربو أرسؿ ابف تاشفيف رسالة لؤللفكنسك

يت أف تككف لؾ سفف تعبر عمييا البحر إلينا، فقد بمغنا يا أذفكنش أنؾ دعكت اهلل في االجتماع بنا، كتمنٌ 

)كما دعاء  (3)عبرناه إليؾ، كقد جمع اهلل تعالى في ىذه العرصة بيننا كبينؾ، كسترل عاقبة دعائؾ،

فعندما كصؿ كبلـ ابف تاشفيف أللفكنسك أقسـ أف ال يعكد إلى ببلده إال عندما  (4)فريف إال في ضبلؿ(،الكا

 .(5)يمقاه

كاقترح عميو أف  اد تحديد مكعد لمقتاؿ،بٌ ألفكنسك عمى مقاتمة ابف تاشفيف، فطمب مف المعتمد بف عى  أصرٌ 

كالسبت لنا، فقاؿ ألفكنسك: )الجمعة لكـ، يكـ الجمعة لكـ،  ، عمى اعتبار أفٌ ثنيفاإليككف القتاؿ يكـ 

يـ كاألحد لنا، فإذا كاف يـك ابنا كأكثر خدـ العسكر منيـ، فبل غنى بنا عنكالسبت لييكد، كىـ كزراؤنا ككيتٌ 

كلـ يكف ىدؼ ألفكنسك مف ىذا االقتراح إال اإليقاع بالمسمميف، كلكف  (6)ثنيف كاف ما نريده مف الزحؼ(،اإل

 .(7)ليدفو، كبقي مستعدان لذلؾاد بٌ و ابف عى تنبٌ 

                                                           

 .43، الزًلقةأبك خميؿ، شكقي،  1))
 أبك خميؿ، شكقي 539، األندلس التاريخ والحضارة والمحنة، حتاممو، محمد، 4/115، البيان المغربابف عذارل،  (2)
 .43، الزًلقة 
 ، وفيات األعيان، ابف خمكاف، شمس الديف 2/38، اًلستقصا،  الناصرم، أحمد، 4/115، البيان المغربابف عذارل،  (3)
 .38 ،، الحمل الموشيو،  مؤلؼ مجيكؿ7/116
 .50غافر،  (4)
 .3/38، اًلستقصا،  الناصرم، أحمد، 7/116، وفيات األعيانابف خمكاف، شمس الديف،  (5)
 .100، المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي، محمد،  (6)
 .539، األندلس التاريخ والحضارة والمحنوحتاممو،محمد،  (7)
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كذكرت  (1)ـ1086ىػػ/479رمضاف  13اد فقد بدأ ألفكنسك باليجكـ يكـ الجمعة بٌ عو ابف عى كقع ما كاف يتكقى 

أرسؿ عيكنو في الميؿ ك فتصدل لو المعتمد،  (2)ـ،1086ىػػ/479مصادر أخرل أنيا كقعت في شير رجب 

لمقتاؿ، فأسرعكا إلى المعتمد يخبركنو أنيـ  يـ مستعدكفسكر النصارل، فرأكا بأنمف أجؿ مراقبة حركة مع

فيف ابو إلى ابف تاشتٌ اد أحد كي بٌ فأرسؿ ابف عى  (3)سمعكا ضكضاء الجيش، كأنيـ يجيزكف أسمحتيـ لمقتاؿ،

يكسؼ جنده  بف تاشفيف: ) إني سأقرب منو إف شاء اهلل تعالى(، كىكذا أعدٌ يعممو غدر ألفكنسك، فقاؿ لو إ

 .(4)كاتيـتحرٌ  يتحرؾ ألفكنسك، كراقب كؿَّ  لمقتاؿ قبؿ أف

، كاختار ابف نصارلا تجاه الكف نزلك مف معو حتى كصمكا الزالقة، كلما لحؽ بو األندلسيٌ نزؿ ابف تاشفيف بى 

ذا انيـز المعتمد يأتي ابف تاشفيف بعسكره كيتبعك  (5)اد أف يككف ىك المقاتؿ ليـ أكالن،بٌ عى  و، كييجـ عمييـ نكا 

 .(6)ي معو أيضان عساكر األندلسبعساكره، كتأت

تييأ الطرفاف لممعركة، كتنبو المسممكف لغدر ألفكنسك، كقؼ الرىباف كالقساكسة في صفكؼ جيش 

عمى الجياد عكنيـ كا يحثكنيـ كيشجفي صفكؼ المسمميف، كبدؤ النصارل، كما كقؼ العمماء كالفقياء 

ة ألفكنسك التي تقكـ عمى كا بتطبيؽ خطٌ كبدؤ ىجمت القكات النصرانية بعنؼ،  (7)،مكد أماـ العدكٌ كالصٌ 

ؿ ألفكنسك أف يبعث مف خبلؿ ىذا اليجـك المفاجئ الخكؼ في ضرب صفكؼ جيش المعتمد، حيث تأمٌ 

                                                           

الكامل ، ز الديفلذم ذكرناه انظر: ابف األثير، عة، كلكف نرجح التاريخ ااختمفت المصادر في تحديد تاريخ معركة الزالق (1)
 100، المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي،محمد،  8/209، في التاريخ

 . 7/117، وفيات األعيان، ابف خمكاف، شمس الديف، 2/42، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (2)
 .120، جوانب لرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلسؿ، نداء، ، بيمك  45،46، الزًلقوأبك خميؿ، شكقي،  (3)
 .88، ، دولة المرابطين في المغرب واألندلس، نصر اهلل، سعدكف3/243، أعمال اإلعالمابف الخطيب، لساف الديف،  (4)
 .8/209، الكامل في التاريخ، عز الديفابف األثير،  (5)
 .7/117، يانوفيات األعابف خمكاف، شمس الديف،  (6)
  49، الزًلقةأبك خميؿ، شكقي،  (7)
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أدل دخكؿ قكات ألفكنسك بشكؿ عنيؼ كمفاجئ إلى تأـز الكضع داخؿ المعركة، كلكف  (1)نفكس المسمميف،

ة آالؼ مقاتؿ بقيادة داكد بف عائشة، كلكف لـ يصمد ابف سرعاف ما أرسؿ ابف تاشفيف جيشان يقدر بعشر 

قكة الجيش النصراني ، كلكف استطاع بقكتو كصمكده أماـ القدر اليائؿ مف القكات النصرانية،  ـعائشة أما

 بشريةن  ىـ خسارةن ـ اليجكـ العنيؼ لدل النصارل، كلكف خسر المرابطكف في قكة ردٌ ل ليـ كيحطٌ أف يتصدٌ 

 .(3)تأثر اهلل فييا بأركاح شيدت ليا الرحمة كخطبتيا الجنة()اس (2)،كبيرةن 

جية ، فحميت الحرب ، كانتشر القتؿ في  اد، كأحاطكا بو مف كؿٌ بٌ كما داىمت خيؿ ألفكنسك مكاف ابف عى 

عميو كعمى  ف بالجراح كاشتدٌ ثخً إال أنو صمد أماـ ىذه القكة مف الخيؿ كالفرساف، كأي  (4)اد،بٌ أصحاب ابف عى 

أمير المسمميف أمر بعض قكاده بأف يضرمكا النار  الببلء، كاد في كقتيا سيتعرض لميزيمة، إال أفٌ  أصحابو

 . (5) راس ألفكنسكفي محمة النصارل، فاستكلكا عمى الخيؿ ، كفتؾ ابف تاشفيف بمعظـ حي 

ما رآه ألفكنسك مٌ ، فكَّ ى قدـ ابف تاشفيف، كطبكلو قد مؤلت أصكاتيا الجى مي كطيس المعركة حتٌ اشتد القتاؿ كحي 

ت جعمتيـ يعكدكف إلى مركزىـ، كاشتدٌ  كبيرةن  و حممتو نحكه، فكصؿ إلييـ ابف تاشفيف كصدميـ صدمةن كجٌ 

المعركة كثيران مع النصارل الذيف أصبحكا بيف نارييف: النار التي تمتيـ معسكرىـ بما فيو، كنار الحرب 

                                                           

فن الحرب في الغرب اإلسالمي خالل عصر المرابطين ، بكلعراس، خميسي، 43، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  1))
 .126،والموحدين

 فن الحرب في الغرب اإلسالمي، بكلعراس، خميس، 190،191، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (2)
 .110،111،القطوف اليانعة، الطباع عبد اهلل، 127، خالل عصر المرابطين والموحدين

 ، 41،الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ ،  (3)
 ، دولة المرابطين في المغرب واألندلس، نصر اهلل، سعدكف291، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (4)

89. 
 .89،ين في المغرب واألندلسدولة المرابطنصر اهلل ، سعدكف،  (5)
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عو ابف مف الصبر كحسف الببلء أكثر مما كاف يتكقٌ  كأظير ابف تاشفيف كأصحابو (1)جيا المسممكف،التي أجَّ 

 .(2)ادبٌ عى 

أحد المسمميف أف يصؿ كتمكف لنصارل، استطاعت المجمكعة التي يقكدىا ابف تاشفيف مف اختراؽ قمب ا

ر، أشرفت الشمس حينيا ، كأصابو بجركح خطيرة في ركبتو، ظؿ يعرج منيا إلى آخر العمإلى ألفكنسك

بلـ، قاـ ألفكنسك ا بدأ الظٌ ألفكنسك ىك كقادتو كفرسانو أنيـ يكاجيكف المكت، فممٌ كأدرؾ  (3)،عمى الغركب

كلـ  (4)،ف معو إلى مدينة قكريوالميؿ ذىب ألفكنسك كمى  ا حؿٌ مف الزالقة، كلمٌ  قريبو  بالتراجع كاليركب بتؿ  

ر ابف تاشفيف معظميـ جرحى، كبعدىا أم ،عددي قميؿ نسك سكلمف الجيش القشتالي مع ممكيـ ألفك  ينجي 

نصر اهلل  (5)فبعدىا لـ يصؿ إلى طميطمة مع ألفكنسك سكل مائة فارس فقط، ،جنكده أف يكقفكا مطاردتيـ

بو الكافر، كبيذا النصر أعطى اهلل المسمميف نعمتو، كأظير  ـ شككة العدكٌ المسمميف في ىذه المعركة كحطٌ 

 . (6)عنايتو ليـ

رىـ بأمير المسمميف، أرسؿ ابف تاشفيف كتابان إلى المغرب يبشٌ  يكسؼ ابف تاشفيف سٌمىكفي ىذا اليكـ تى  

إليو البشرل  شبيمية يزؼٌ اد إلى ابنو الرشيد في إبٌ كما أرسؿ ابف عى  (7)باالنتصار الذم أحرزكه عمى ألفكنسك،

                                                           

 البيان المغرب، ابف عذارل، 2/42، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 7/118، وفيات األعيانابف خمكاف، شمس الديف،   1))
 . 540، األندلس التاريخ والحضارة والمحنو، حتاممو  محمد، 42، الحمل الموشيو، مؤلؼ مجيكؿ، 4/117
 .100،  يص أخبار المغربالمعجب في تمخالمراكشي، محمد،  (2)
 .290، األندلس التاريخ المصورالسكيداف، طارؽ،  (3)
 .53،54، الزًلقةأبك خميؿ، شكقي،  (4)
 .149، األنيس المطرب، ابف أبي الزرع، 8/209، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (5)
 .3/244 أعمال األعالم،ابف الخطيب، لساف الديف،  (6)
 .53، ، اًلستقصا، الناصرم، أحمد149، بروض القرطاس األنيس المطرب الزرع، ابف أبي (7)
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كىذا مت الرسالة بكاسطة الحماـ الزاجؿ، مً حيث كاف الناس بانتظار الخبر، كقد حي  (1)بالنصر الكبير،

عمـ أنو التقت جمكع المسمميف بالطاغية إذفكنش المعيف ، ففتح اهلل لممسمميف كىـز عمى أيدييـ يا: ) انص

 .(2)ؾ مف إخكاننا المسمميف كالسبلـ (المشركيف كالحمد هلل رب العالميف، فأعمـ بذلؾ مف قبم

  دٗر اىؼيَاء فً ٍؼرمت اىسالقت:



كا المسمميف عمى القتاؿ ضٌ كحاسمان، حيث بدأ دكرىـ عندما حى العمماء في معركة الزالقة دكران كبيران  قٌدـ

مف حيث قياميـ بكعظ المسمميف  فعميةن  بكا إلييـ الجياد في سبيؿ إعبلء كممة اهلل، كما شارككا مشاركةن بٌ كحى 

 .(3)، كترغيبيـ بما عند اهلل مف أجرو كبيرو بر كالثبات أماـ العدكٌ يـ عمى الصٌ كحضٌ 

كرفيقو  اكش أبك مركاف عبد اهلل المصمكدمكمنيـ: قاضي مر  ،مف العمماء معركة عدده د في ىذه الشيً استي ك  

يضان الفقيو أبك عباس بف أ دى شيً ف استي مد يعمي المصمكدم الذم كاف يعمؿ قاضيان بالعدكة، كممٌ أبك محٌ 

أبي محمد بف أيضان الفضؿ كلد الحافظ  دى شيً ككاف مف أىؿ العمـ كالكرع كالفضؿ، كاستي  (4)رميمة القرطبي،

، فكاف مف أىؿ العمـ كالتقكل، كما حضر عدد ك كمنيـ: قاضي  بير مف العمماء كالفقياء المعركةحـز

 .(5)الجماعة بمراكش يكسؼ بف الممجكـ كالفقيو أبك مركاف العذرم كغيرىـ الكثير

                                                           

 .94، ، دولة المرابطين في المغرب واألندلس، نصر اهلل، سعدكف44، الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ،  1))
 .44، الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ،  (2)
 .123، األثر السياسي لمعمماء في عصر المرابطينبف بيو، محمد،  3) )
ىك أحمد بف محمد بف فرج األنصارم، ييعرؼ بابف رميمو ، مف أىؿ قرطبة، ييكٌنى أبا العباس، يقاؿ إنو في ليمة معركة  (4)

نؾ مبلقيف، ابف بشككاؿ، أحمد،   1/89، الصموالزالقة رأل الرسكؿ في منامو كىك يقكؿ لو، يا ابف رميمة إنكـ منصكركف كا 
األثر السياسي لمعمماء في ،  بف بيو، محمد، 44، اًلستقصا، الناصرم، أحمد،4/140، البيان المغربابف عذارل،  (5)

 .123، عصر المرابطين
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االنتصار الكبير الذم  ا دكران كبيران  بتمجيدلجياد كالدعكة إليو فقط، فقد أٌدكٍ لـ يقتصر دكر العمماء عمى ا

انتصار الزالقة في أقكاليـ لمناس مف أجؿ زرع الثقة في نفكسيـ،  سممكف في الزالقة، فقد كصفكاأحرزه الم

بقكلو: ) فتكح أضحكت  (1)عبيد البكرم يصؼ انتصار الزالقة أس كالقنكط عنيـ، فنجد الفقيو أباكطرد الي

ي العمر، كثنت آماؿ الشرؾ كذبان شممت النعمة، ت ماضمبسـ الدىر، كسفرت عف صفحة البشر، كردٌ 

كما  (2)ة، فغدا الديف جديدان، كاإلسبلـ سعيدان..(،ة، ككشفت العمٌ ة، كشفت الممٌ مٌ كجبرت األمة، كجمت الغي 

فيقكؿ: ) ككاف يكمان لـ ييسمع  ران بالنصرشبيمية مبشٌ ف إاإلى سيك كتب الفقيو محمد عبد اهلل بف عبد البرٌ 

ما كاف أكرمو، فيكـ الزالقة  كبيرو  ما كاف أعظمو، كيكـو  ية، فيا لو مف فتحو اليرمكؾ كالقادسٌ  بمثمو مف يكـ

 .(3)الديف بعد زالقيا( دـى قى  تى ثبٌ 

الجياد كاف سببان في ظيكر اإلسبلـ عمى جميع األدياف عمى  د أفٌ يؤكٌ  (4)كفي رسالة كتبيا ابف عبدكف

 .(5)شمؿ اإلسبلـ، بعد انصرافو..(مباف.. كجمع في ىذه الجزيرة الرغـ مف الصٌ 

عف الثبات  يةن أىمٌ  ز عمييا العمماء، صفات البطكلة كالشجاعة كاإلقداـ، كىذا ال يقؿٌ كمف األمكر التي ركٌ 

النصارل بضخامة جيشيـ حممكا عمى المسمميف حممة منكرة،  بر في القتاؿ، فيذكر أحد العمماء أفٌ كالصٌ 

                                                           

 123، األثر السياسي لمعمماء في عصر المرابطينبف بيو، محمد،  1))
 ندلسالدور الجيادي لمعمماء في األ ، أبك ندل، محمكد، 2/236، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرةابف بساـ، عمي،  (2)

95. 
 .47، الحمل الموشيومؤلؼ مجيكؿ،  (3)
لد في يابرة، كاف فقييان، كشاعران، ككاتبان بميغان، بمغ مف تفقيو بعمـك عصره مبمغان  (4) ىك محمد بف عبد المجيد بف عبدكف، كي

ي لمعمماء في الدور الجيادجعمو قريبان مف المتككؿ بف األفطس، ثـ أصبح كاتبان ألمير بطميمكس، أبك ندل، محمكد، 
 .96، األندلس

 .124، المعجب في تمخيص أخبار المغربالمراكشي، محمد،  (5)



56 
 

زؿ مف سماء اهلل عمى أكليائو ، فعصفت ريح الحرب، فنعاليةو  كىمـو ، فتمقاىـ المجاىدكف بنيات خالصةو 

 .(1)العزيزي  ري النص

ألفكنسك خسر القسـ األكبر مف جيشو، كخسر المسممكف عددان كبيران مف جنكدىـ، كلكف  أفٌ  تبيف مٌما سبؽ 

مى ميت أك دـ المنتصر دائمان يقمؿ مف خسائره، فقد ذكر أف مكاف المعركة لـ يكف فيو مكضع قدـ إال ع
ؼ المسممكف عف دفع الجزية أخمى النصارل بمنسية، كرفعكا الحصار عف سرقسطة، كما تخمٌ ، (2)

ؽ لممسمميف ىذا النصر الكبير كبعد أف تحقٌ .(3)لمنصارل، كصاركا آمنيف مف االعتداءات النصرانية عمييـ

ف يكسؼ بف تاشفيف بظاىرىا ثبلثة شبيمية، حيث أقاـ أمير المسمميمعركة الزالقة، عادت جيكشيـ إلى إفي 

 .(4)بر إلى مراكشأياـ، ثـ عاد إلى الجزيرة الخضراء، كمنيا عى 

في ىذا االنتصار، فقد برز دكرىـ منذ البداية في عمميات  دكره بارزه  كاف ليـ لعمماءا فٌ : إكخبلصة القكؿ

اع عف ببلدىـ مف النصارل مف أجؿ الدف تحريض أىالي األندلس كممكؾ الطكائؼ عمى الجياد ضدٌ 

الخطر المحدؽ بيا، كما كاف ليـ دكر كبير في عمميات الجياد في معركة الزالقة، فقد كقع عدد منيـ 

دكران كبيران بتمجيد انتصار  ألندلس كالمرابطيف، كأخيران قدمكاشيداء بعد أف جاىدكا ببسالة إلى جانب أىالي ا

 يف.ندلسيٌ الزالقة ككاف ىدفيـ تقكية الركح المعنكية لدل األ

                                                           

 .96، ، الدور الجيادي لمعمماء في األندلسأبك ندل، محمكد (1)
 .43،44، الحمل الموشيو، مؤلؼ مجيكؿ، 44، اًلستقصاالناصرم، أحمد،   (2)
 .35، تاريخ دولتي المرابطين والموحدينالسيد، محمكد،  (3)
 البيان المغرب، ابف عذارل،45، اًلستقصا،  الناصرم، أحمد ، 8/210 الكامل في التاريخ،، عز الديف ابف األثير، (4)
 .241، األندلس التاريخ والحضارة والمحنو، حتاممو، محمد، 4/140
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دكران كبيران في الدفاع عف األندلس، فقد لبى  كتجدر اإلشارة أيضان أٌف أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف أٌدل

الستنجاد المسمميف في  اد، كىبٌ بٌ مثؿ المعتمد بف عى  ،يكسؼ نداءات أىالي األندلس كبعض ممكؾ الطكائؼ

 ل.النصار  األندلس كالدفاع عنيا مع جيكشو المرابطيف ضدٌ 

بالنسبة  لؤلندلسييف أما  ككذلؾ المرابطيف،يف، بالنسبة لمصير األندلسيٌ  حاسمةن  كانت مكقعة الزالقة مكقعةن 

ددكنيـ كيأخذكف منيـ الجزية، أما بالنسبة لممرابطيف، يٌ اـ النصارل الذيف كانكا يي كٌ ط حي صكا مف تسمَّ تخمٌ فقد 

مسانديف إلخكانيـ  كا في البداية بكصفيـ مقاتميفإذ دخم في حياتيـ، كؿو حى تى  فقد كانت الزالقة نقطةى 

الزالقة  لكا بعد معركة الزالقة إلى أعداء فاتحيف كمسيطريف عمى األندلس، كما أفٌ المسمميف، كلكف تحكٌ 

اليزائـ ال تأتي إال بالفرقة،  إال بذلؾ، كأف االنتصار ال يتحٌصؿ كأفٌ  ،سد معنى الكحدة اإلسبلميةجٌ تي 

 .قيا المسممكف عمى النصارلكة الزالقة مف أكبر االنتصارات التي حقٌ كبالتالي كانت معر 
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 اىــــــــفـــــــــصــــــــو اىــــــــــثـــاىـــــث

 المرابطون ومموك الطوائف والممالك النصرانية

 اىقضاء ػيى ٍي٘ك اىط٘ائف

غرب، بدأت أطماع ممكؾ بعد انتصار المسمميف في الزالقة، كعكدة يكسؼ بف تاشفيف إلى أرض الم

الطكائؼ تعكد مف جديد، فبدؤكا يتصارعكف عمى أراضي بعضيـ البعض، فنجد الخبلؼ بينيـ عمى 

بعد معركة الزالقة، فعاد كضع ممكؾ الطكائؼ إلى ما كانت عميو قبؿ  ألراضي كالمناطؽ التي غنمكىاا

تاؿ بينيـ كبدأت النزاعات كالصراعات تتابع ق اـ تمؾ الدكؿ، كنىًشبى كٌ الخبلفات بيف حي  تً الزالقة، حيث اشتدٌ 

 عب.السمطة كالمنصب دكف االكتراث لمصمحة الشٌ  ، فقد غمب عمييـ حبٌ  ان بعضيا بعض

نياء ممكؾ الطكائؼ لحاالت الفتف مكف في معركة الزالقة، ك قو المسمعمى الرغـ مف النصر الذم حقٌ ك  ا 

خبلص نيتيـ في ال جياد لكجو اهلل، إال أنيـ ما إف شعركا بحالة األمف كالصراع التي كانت قائمة بينيـ، كا 

لحقكًؽ رعاياىـ كعكدتيـ إلى  كىضـو  ؼو عسٌ كزكاؿ خطر النصارل عمييـ، عادكا إلى ما كانكا عميو مف تى 

 .(1)حدؽ بياكا أمكر ببلدىـ كاألخطار التي تي سي مجالس الميك كالمعب، فقد نى 

ت أحكاؿ األندلس مف جديد، فقد عاد ممككيا كأمراؤىا فبعد عكدة يكسؼ بف تاشفيف إلى المغرب ، اضطرب

بعضيـ  ماؿ ضدٌ مف خبلؼ كقتاؿ، كعادكا لبلتصاؿ بالممالؾ النصرانية في الشٌ  (2)إلى سيرتيـ األكلى،

                                                           

 .276، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد،  1))
(2) Livermore, Hv, The Origins Of, Spani And Portugal, 68.  
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فرأل يكسؼ أف ضياع األندلس سيككف  (1)البعض، كبدؤكا بمضايقة القكة المرابطية التي بقيت في األندلس،

 (2)القضاء عمييـ إذا لـ يتـٌ عمى يد ىؤالء الممكؾ 

مصدر ىذا  الخطر يحيط بيـ، فمـ يدرككا تمامان أخذ ممكؾ الطكائؼ بعد عكدتيـ إلى ببلدىـ يشعركف ب

الخطر، فيؿ يأتي مف النصارل عمى شكؿ انتقاـ بسبب ىزيمتيـ في الزالقة، أـ مف المرابطيف الذيف فيتنكا 

  هعرفكا مصدر الخطر فإنيـ ال يستطيعكف فعؿ شيء لصدٌ  ى لكبخيرات األندلس كثركاتيا، كنجد أنيـ حتٌ 

ئ يٌ لكضع السٌ  فقد دفعيـ ىذا ا عكر بالضياعاالضطراب كالفكضى كالشٌ  مفى  كذلؾ ألنيـ كانكا يعيشكف حالةن 

إلى اتخاذ سياسة تتسـ بضعؼ التخطيط، كتركيزىـ عمى دفع الخطر دكف النظر لمعكاقب الكخيمة التي 

 .(3)ستقع بيـ

أمير المسمميف ابف تاشفيف قد عاد إلى مراكش، انتعشت نفسو كعاد إلى  ف عمـ ألفكنسك السادس بأفٌ بعد أ

ما كاف عميو قبؿ الزالقة، فبدأ بطمب المعكنة مف القكات الصميبية مف أجؿ تعكيض الخسائر الكبيرة التي 

أربعمائة سفينة، فحاصر رض ليا في معركة الزالقة، فكصمتو مف إيطاليا العديد مف اإلمدادات نحك تعٌ 

 .(4)ادبٌ يـ إلى ببلد المعتمد بف عى و النصارل ىجماتً ة ككجٌ بمنسية كىاجـ السكاحؿ األندلسيٌ 

                                                           

 .102، دولة المرابطين في المغرب واألندلس نصر اهلل، سعدكف، (1)
 .438، النوازل الكبرىزغركت، فتحي،  (2)
 .140، العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانيةأبك الصكؼ، فضيؿ،  3))
، التاريخ األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ، الحجي، عبد الرحمف،277، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد،  (4)

422. 
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بأرض األندلس كمعو  (1)بكر الممتكني كدتو إلى المغرب قد ترؾ قائده أباكاف يكسؼ بف تاشفيف عند ع

 الرجاؿ كقتؿ ةعمى بعض المدف األندلسيٌ  الغارات كفي ذلؾ الكقت بدأ ألفكنسك بشفٌ  (2)عددان مف الجند،

بف تاشفيف   يكسؼغؿ في الببلد، فأرسؿ القائد أبك بكر إلى  كفتح الحصكف المنيعة، كتكٌ النساء  كسبى

 ممكؾ الطكائؼ يعيشكف عيشةن  ، كأفٌ بالثغكر لمبلقاة العدكٌ  جنده متحصنكف ا حصؿ، كأخبره أفٌ يخبره عمٌ 

قاؿ فيو: )أف يأمرىـ بالنقمة كالرحيؿ إلى أرض  ان فأرسؿ لو يكسؼ كتاب (3)بيف أىمييـ كفي أرضيـ، سعيدةن 

ى إلى الثغكر منيـ، كال ف كالى كلتبدأ بمى  كال تنفس عميو موي كقاتً  رهي ف أبى فحاصً كمى  ،العدكة، فمف فعؿ فذاؾ

ٌبادتتعرٌ   تثؿ أبكرؾ(، فامعميو أميران مف عسك بمد أخذتو فكؿِّ  ككؿٌ  ،إال بعد استيبلئؾ عمى الببلد ض البف عى

 .(4)بكر لما كتبو لو يكسؼ بف تاشفيف 

 اىثاًّ ىٍ٘ضف إىى األّذىص: ؼب٘راى

 و قاـ بشحنلجأ إلى إنشاء حصفو ك  بعد أف عاد ألفكنسك  إلى طميطمة ميزكمان في معركة الزالقة،

ده بالمؤف كما زكٌ بالمقاتميف، كما زكده بأمير الفرساف كالرجاؿ كالرماة، حيث بمغ عددىـ ثبلثة عشر ألفان، 

ى سمٌ ف، ككاف ىذا الحصف يي ربات كالغارات عمى أراضي المسمميالضٌ  كأمر المقاتميف بشفٌ  (5)كالمعدات،

                                                           

ىك أبك بكر بف عمر الممتكني، مف رؤساء الدكلة في المغرب، فتح ببلد أغمات كتادلة كتامسنا، كاف إلى جانب سيد  (1)
 .2/68، األعالمالمرابطيف عبد اهلل بف ياسيف، الزركمي، خير الديف، 

 .60، ضاري لممغرب واألندلسيالتاريخ السياسي والححسيف، حمدم،  (2)
 .43، خالصة تاريخ األندلس، أرسبلف، شكيب، 2/46، اًلستقصاالناصرم، أحمد  (3)
 . 2/46، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (4)
 .541، األندلس التاريخ والحضارة والمحنوحتاممو، محمد،  (5)
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اد، فبدأت جمكع النصارل تنطمؽ منو بٌ ككاف ىذا الحصف مبلصقان ألراضي المعتمد بف عى  (1)حصف لييط

 .(2)كأسرىـ مف المسمميف كبيرو  عددو  شرقان كغربان، فقامكا بقتؿ متجيةن 

كقد  ،في حصف لييط عانت العديد مف مناطؽ األندلس مف ىجمات قكات ألفكنسك التي كانت مكجكدةن 

بعد عكدة أمير  ال سيما كأنيـ يعرفكف أساليب حكاـ الطكائؼ كشعكرىـ باألمافساعد مكقعو الحصيف، ك 

المدف كالمناطؽ  دٌ ض ىجماتو  عده عف األندلس، قكات ألفكنسك عمى شفٌ المسمميف إلى المغرب كبي 

 .(3)ةاألندلسيٌ 

مف  قؿٌ في األندلس مف جديد، فقد مضى عمى الزالقة أ افتقد أىؿ األندلس األمف كالسبلـ، كساء المكقؼ

فبدأت الكفكد تذىب  (4)كا يستصرخكف المرابطيف مرة أخرل،تعمكا، كبدؤ  المسمميف عاميف، فبدأت شكاكىل

ا الحاؿ إليو ككصفكا لو ما تقكـ بو القكات النصرانية كٍ و، كشكى إلى يكسؼ بف تاشفيف مف أىؿ مرسية كلكرق

 .(5)مف غارات مف حصف لييط

عف  يد القنبيطكر ال يكؼٌ فكاف السٍ  (6)اد كابف رشيؽ،بٌ في مرسيو بيف المعتمد بف عى  كاف الخبلؼ كاقعان 

 المعتصمكف بو أشدٌ  معقؿ لييط، كقد ألحؽ مياجمة المنطقة، ككذلؾ القائد القشتالي غرسيو، الذم احتؿٌ 

                                                           

 البيان المغربكو العدك، ابف عذارل، ىك حصف حصيف عمى رأس جبؿ شاىؽ، بينو كبيف لكرقة نصؼ يـك ،كيمم (1)
 .48، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 4/141
األندلس التاريخ والحضارة ، حتاممو، محمد، 2/46، اًلستقصا ، الناصرم، أحمد،4/141، البيان المغربابف عذارل،  (2)

 .541، والمحنو
 .541، األندلس التاريخ والحضاره والمحنوحتاممو، محمد،  (3)
 .643، تاريخ المغرب في العصر اإلسالميالـ ، عبد العزيز، س (4)
 .644، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، سالـ، عبد العزيز، 48، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (5)
ىك عبد الرحمف بف رشيؽ، حكـ مرسيو باسـ المعتمد بف عباد، ثـ لـ يمبث أف استقؿ عنو بحكميا، كتبيف بعد معركة  (6)

 .160، أعمال األعالمقة خيانتو كتعاكنو مع ألفكنسك، ابف الخطيب، لساف الديف، الزال
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لعبكر إلى المغرب كاالجتماع بيكسؼ ا كىذا ما دفع المعتمد بف عباد  ف،ف جاكرىـ مف المسممياألضرار بمى 

 .(1)حصف لييط بف تاشفيف، طالبان منو العكدة إلى األندلس لكي يستردٌ 

 ةن منو المجيء مرٌ  كيطمبى  ،اد البحر، كذىب لمقاء ابف تاشفيف لكي يخبره عف كضع األندلسبٌ ابف عى  عبرى 

 كأنو ال راحة  و بكسط البمدى نٌ لييط بالنسبة لممسمميف، فقاؿ لو إمية حصف فبدأ يصؼ لو مدل أىٌ  (2)أخرل،

 

 

يأتيى

 

بأف

 

يكسؼ

 

فكعده

 

بكجكده،

 

إال

 

لممسمميف

  

لنجدًة

 

بنفسو

  

ـٌ اليا

 

الحصف

 

(3).ىذا

،د لمقتاؿ كما شاكؿ ذلؾيقكؿ ابف بمقيف: )كأتتنا كتب األمير، يأمرنا عند جكازه باالستعدا 

 

ففعمنا كبادرنا 

 

رغبةن

  

كمحبةن

 

الجياد

 

في

  

حى

 

في

 

كلقيناه

 

إليو،

 

كخرجنا

 

يثاران، كا 

 

فيو،

 

ٌي

 

اليدايا

 

مف

 

مثمو

 

يطابؽ

 

بما

 

بمدنا

 

مف

 

زو

.(4)كالتحؼ، كأجمعنا عمى المسير إلى لييط(

عاد ابف عباد إلى إ 

 

سيمٌب

 

بأنو

 

تاشفيف

 

بف

 

يكسؼ

 

كعده

 

أف

 

بعد

 

مطمئنان

 

مبو،ي طشبيمية

 

كأخذ في إعداد 

لقدكمو

 

استعدادان

 

كالمقاتميف

 

.(5)السبلح

 

 

عى

 

البف

 

بكعكده

 

تاشفيف

 

بف

 

يكسؼ

 

كىٌفى

 

ادٌب

 

مٌر

 

األندلس

 

إلى

 

كعاد

 

البحر

 

كعبر

 

،

 

ةن

  

ثانيةن

  

سنةى

(1)ـ،1088ىػػ/481 

  

لٌم

 

(

 

الزرع:

 

أبي

 

ابف

 

ا كانت سنة إحدل كثمانيف كأربعمائة جاز أمير المسمميف إلى قاؿ

                                                           

 .1/112، الحضاره العربية اإلسالمية في األندلسالجيكسي، سممى،  (1)
 .422، التاريخ األندلسي، الحجي، عبد الرحمف، 3/249 أعمال األعالم،ابف الخطيب، لساف الديف،  2))
 .643، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، سالـ ، عبد العزيز، 108، مذكرات ابن بمقينابف بمقيف، عبد اهلل،  (3)
 108، مذكرات ابن بمقين (4)
سبانيا النصراينةأبك الصكؼ، فضيؿ،  (5)  .142، العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية وا 
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 حى رً كجي  ـى زً ا ىي لمٌ  _لعنة اهلل عميو_األذفكنش  الثاني برسـ الجياد، كقاؿ كسبب جكازه أفٌ  األندلس الجكاز

ماة، كأمرىـ أف اد فشحنو بالخيؿ كالرجاؿ كالرُّ بٌ إلى حصف لييط المكالي لعمؿ ابف عى  دى مً تمت جمكعو عى كقي 

 .(2)د األندلس(اد دكف سائر ببلبٌ ينزلكا مف الحصف المذككر، فيغيركف في أطراؼ ببلد ابف عى 

 حصار حصِ ىٍٍظ ٗاىخالفاث اىقائَت بٍِ ٍي٘ك اىط٘ائف:



كمف ىناؾ أرسؿ  اد، كنزؿ في الجزيرة الخضراء،بٌ جيان نحك األندلس، فمقيو ابف عى عبر ابف تاشفيف البحر متٌ 

سؼ مف ؾ يك تحرٌ  فقاؿ ليـ: ) المكعد بيننا حصف لييط(  ثـٌ  ،إلى أمراء األندلس يدعكىـ إلى الجياد ان كتب

دعكتو لمجياد مف أمراء األندلس سكل ابف عبد  فمـ ييمبٌ  (3)كنزؿ عمى حصف لييط،الجزيرة الخضراء، 

ىؤالء الممكؾ قد عادكا  فأيقف يكسؼ بأفٌ  (4)اد، كنزال معو لمجياد،بٌ العزيز صاحب مرسيو، كالمعتمد بف عى 

 .(5)ككجب القضاء عمييـ كخمعيـ عف مناصبيـ ،إلى فسادىـ

فيقكؿ ابف بمقيف عف  (6)كائؼ،األمكر التي أكضحت ليكسؼ نكايا ممكؾ الطٌ  لييط مف أىـٌ كاف حصار 

رئيس يقاتمو عمى حسب مجيكده،  حصار حصف لييط: ) فنازلناه عمى أتـ ما يمكف مف الرجاؿ كالعدد، كؿٌ 

شيء،  تاج مف كؿٌ كا فيو ما يحيا مف النصارل، كأعدٌ ة الجية كمٌ كما تبمغ استطاعتو كحيمتو، كقد امتؤل برعيٌ 

                                                                                                                                                                                      

قات السياسية بين األندلس اإلسالمية العال، أبك الصكؼ، فضيؿ، 152، األنيس المطربابف أبي الزرع ،عمي،  (1)
سباني المسيحية تاريخ السامرائي، خميؿ ،  285، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب واألندلس، زبيب، نجيب، 142،وا 

 .253، العرب وحضارتيم في األندلس
 .2/47،  اًلستقصا ، الناصرم، أحمد،125، بروض القرطاس األنيس المطرب (2)
 .4/142، بيان المغربالابف عذارل،  (3)
 .153،األنيس المطربابف أبي الزرع،  (4)
 .250/ 3، أعمال األعالمابف الخطيب، لساف الديف،  (5)
 .143، العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا المسيحيةأبك الصكؼ، فضيؿ،  (6)
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ليمة كالقتاؿ عمييـ  ددكف بمجيء ألفكنس، كيريعكف الحيمة بالتنيير كؿٌ فعؿ مف نظر سعةو، كىـ في ذلؾ ييٌ 

ذلؾ ال ينجح عمؿ،  كفي كؿٌ  عمييـ، كنصب المجانيؽ  كؿ يكـ ال يفتر، مع البنياف في المكاضع الميمة

 .(1)الكممة(كال تظير فيو لممسمميف فرصة، بما شاء اهلل مف اختبلؼ 

مر ذلؾ مدة أربعة أشير، كىكجـ الحصف في ة الحصار عمى حصف لييط، كاستٌ دت القكات اإلسبلميٌ شدٌ 

الحراسة التي أقاميا  ةً دالئؿ لبلنييار، كذلؾ مف شدٌ  الميؿ كالنيار، كلكف لـ يظير عمى ىذا الحصف أمٌ 

 توحال ف دعكا إلى عقد اجتماع لتدارساد إال أبٌ فما كاف مف يكسؼ بف تاشفيف كابف عى  (2)،يوالنصارل عم

ب عمييـ عٌ كالذم صى  (3)عمييـ اختراقو كالسيطرة عميو، بي صعِّ تى  كبيرةو  ع بحصانةو فتبيف ليما كـ أنو يتمتٌ 

ية كما كاف مف القكات اإلسبلمٍ  (4)تاء،إلى دخكؿ فصؿ الشٌ  ميو ىك مناعة ىذا الحصف باإلضافةالسيطرة ع

، بممكيـ ألفكنسك السادس قة، كاستنجد الٌنصارل المتحصنكفى في الحصفإال أف انسحبت نحك مدينة لكر 

 .(5)ةصيـ مف خطر القكات اإلسبلميٌ بسرعة كخمٌ  فمٌبى طمبيـ

شتاء ىما السببيف الكحيديف المذيف دفعا يكسؼ ابف تاشفيف إلى ىذا الحصف، كدخكؿ فصؿ ال كف منعةي لـ ت

نما الخبلفات بيف ممكؾ  أماـ يكسؼ بف تاشفيف الطكائؼ التي كشفت حقيقتيـ ترؾ حصاره كاقتحامو، كا 

 ةً لقمٌ  ممكؾ الطكائؼ مف المككث في الحصار كاالنتظار، كمف ىنا ظيرت حقيقتيـ، كنتيجةن  مؿٌ  حيث

                                                           

 .109-108، مذكرات ابن بمقين (1)
(2) .Livermore, Hv, The Origins Of, Spani And Portugal, 77  
 .282، يوسف بن تاشفين، خميفو، حامد، 49، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (3)
 .254، تاريخ العرب وحضارتيم في واألندلس، السامرائي، خميؿ، 153، األنيس المطربابف أبي الزرع،  (4)
 .254، تاريخ العرب وحضارتيم في واألندلسالسامرائي، خميؿ،  (5)
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ما جعمو يعكد إلى المغرب مميئان بالغيظ كالحقد عمى مٌ  (1)صبرىـ أفسدكا ما خطط لو ابف تاشفيف لمجياد،

 .(2)ىؤالء الممكؾ

اد كابف رشيؽ، فقد بٌ بيف المعتمد بف عى  تمؾ التي كانت طكائؼ،الخبلفات التي كقعت بيف ممكؾ ال مف أىـك 

ر ىذا الخبلؼ عمى عبلقات ممكؾ الطكائؼ كقد أثٌ  (3)اد،بٌ أعمف ابف رشيؽ حاكـ مرسيو استقبللو عف ابف عى 

أثناء  في رشيؽ البف تاشفيفابف  اد كاف قد شكا ما يفعموبٌ ابف عى  فنجد أفٌ  (4)بالمرابطيف ك بألفكنسك السادس

د إلى المرابطيف عندما جاؤكا ابف رشيؽ قد أسرع في التكدٌ  ذىابو لمقائو كطمب المساعدة منو، كلكف نجد أفٌ 

 .(5)فقدـ ليـ أمكاالن طائمةن  ،ادبٌ لحصف لييط، كقدـ ليـ األمكاؿ طمعان في جذبيـ نحكه، ككذلؾ فعؿ ابف عى 

عنو، ككذلؾ اتصالو بالنصارل، كدفع  كاستقؿٌ  ورشيؽ بأنو نقض عيد الطاعة ل اد قد اتيـ ابفبٌ كاف ابف عى 

فقد قاؿ ابف بمقيف في ذلؾ: )إف  (6)لمجميع، ىذه التيمة كانت كاضحةن  جباية مرسيو أللفكنسك، فنجد أفٌ 

 .(7)ببقائيا يثبت في مرسيو( معكنتو لمركـ بمييط لـ تخؼ عمى أحد، يعتقد أفٌ 

ر ابف تاشفيف عقد محاكمة ليما كاستفتى اد البف رشيؽ، قرٌ بٌ ت التي اتيميا ابف عى تمؾ االتياما بعد كؿٌ 

رع، فأصدركا حكمان بو، كىك الخركج مف ببلد المسمميف كأف الفقياء في ذلؾ األمر، مف أجؿ تقرير حكـ الشٌ 

مردكا  أف تٌ ف عند المعتمد، كما كاف مف أىمو كأقاربو إالجً كسي  ،يسمـ سمطانو ليـ، كقيبض عمى ابف رشيؽ
                                                           

 .282، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد،  (1)
 .144 العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا المسيحية،أبك الصكؼ، فضيؿ،  (2)
 .283، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد،  (3)
 العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانياأبك الصكؼ، فضيؿ،  49،الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (4)

 .144، المسيحية
 .49،50، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 142-4/141، البيان المغربابف عذارل،  (5)
 .336، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد،  283، ، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد (6)
 .283، يوسف بن تاشفين، خميفو، حامد، 112، مذكرات ابن بمقين (7)
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الناس مف ىذا  كمؿٌ  فأكثرى  فقامكا برفع األسعار، كبدأ الحاؿ يسكء أكثرى  (1)كعادكا إلى مدينتيـ مرسيو،

 .(2)يئالكضع السٌ 

انسحب قادة مرسيو مف صفكؼ يكسؼ بف تاشفيف، حيث كاف أغمبيـ أقرباء ابف رشيؽ، كنتج عف ذلؾ أف 

كسمح  (3)ر ابف تاشفيف رفع الحصار عف لييط،ألمر بأف قرٌ التكازف في معسكر المسمميف، كانتيى ا اختؿٌ 

دة الحصار، كعاد إلى قي منو مف النصارل كيأخذ ما بقي فيو مف عٌ ف بى ألالفكنسك أف يدخؿ كيخرج مى 

 .(4) .اد عميو بعد إخبلئوبٌ طميطمة، فاستكلى ابف عى 

ىـ في مناصبيـ سكؼ ألف إبقاؤ  مى إزالة ممكؾ الطكائؼ،يعمؿ ع زادت القناعة لدل يكسؼ بف تاشفيف أفٌ 

حؼ النصراني كتكحيد األندلس تحت راية اإلسبلـ، عميو مشركع الجياد في األندلس، ككقؼ الزٌ  عطؿي يي 

 .(5)العدة لمحاربتيـ عدٌ فعاد إلى المغرب لكي يي  األندلس لكي يتخمص منيـ نيائيان، بأف يعكد إلى فأصرٌ 

ط كانحبلؿ، حيث رأكا بأف يعكدكا إلى ما كانكا عميو مف تسمٌ  ممكؾ الطكائؼ عادكا إلى خبلصة ما سبؽ أفٌ ك 

 كأفٌ  ،لمكقت كلمنفس ضيعةه الجياد في نظرىـ ىك مى  ىدفيـ األسمى كىك الحفاظ عمى مناصبيـ، ألفٌ 

حصف لييط  التحالؼ مع النصارل يجمب ليـ الحفاظ عمى مكانتيـ، أما الحصار الذم فرضو يكسؼ عمى

لمرابطيف سبب ىذا الفشؿ إلى تقاعس ممكؾ الطكائؼ في الدفاع عف أرضيـ ا فقد باء بالفشؿ كييرجعي 

                                                           

 .283، ن تاشفينيوسف بخميفو، حامد،  1))
 .336، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد، 50، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (2)
العالقات ، أبك الصكؼ، فضيؿ، 50، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 154،  األنبس المطربابف أبي الزرع،  (3)

الحض عمى الجياد في بلت، فاطمة، ، العبد ال146،147،السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانية
 .16،األندلس

 .48-2/47، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (4)
 .147-146، العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية واسبانيا النصرانيةأبك الصكؼ، فضيؿ،  (5)
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مد كابف كالكقكؼ إلى جانب ابف تاشفيف في حصاره، باإلضافة إلى الخبلؼ الذم كاف قائمان بيف المعت

 .ومف أسباب فشؿ فتح رشيؽ، حيث كاف سببان رئيسيان 

 دٗر اىؼيَاء فً اضقاط ٍي٘ك اىط٘ائف:



اتبع العمماء ك  إلى ما كانكا عميو قبؿ الزالقة، فقد رأكا بأنيـ عادكا يـفي إسقاط بارزان  قٌدـ العمماء دكران 

 :أكليا: تحريض األمير ابف تاشفيف عمييـ، كثانييا ،كالفقياء مف أجؿ إسقاط ممكؾ الطكائؼ ثبلث كسائؿ

اـ كٌ في اإلطاحة بحي  اـ الطكائؼ، كثالثيا: مساعدة القكات المرابطيةكٌ إصدار فتكل فقيية تجيز إسقاط حي 

 .(1)الطكائؼ

تيدؼ بالدرجة األكلى إلى  الفقياء اتجاه ممكؾ الطكائؼ، كاف عمى شكؿ حمبلت إعبلميةو  أكؿ ىجكـ قاده

 باىظةو  يـ ىي قياميـ بفرض ضرائبى يلإالتي كجيكىا كأخطرىا يـ التٌ  ىـ، ككاف مف أىـتأليؼ الناس ضدٌ 

، فما كاف منيـ إال أف طمبكا مف يكسؼ بف رع اإلسبلميٌ عمى رعاياىـ، حيث كانت تنافي أحكاـ الشٌ 

كىي تآمرىـ مع   تيمة أخرل أيضان  اتيـ الفقياء ممكؾ الطكائؼ، ك (2)ليذه التجاكزات تاشفيف كضع حدٌ 

كذلؾ  الممؾ النصراني ألفكنسك عمى اإلسبلـ كالمسمميف، كلـ يستطع ممكؾ الطكائؼ دفع ىذه التيمة عنيـ

 .(3)مع النصارل، كقبكليـ بدفع الجزية ليـ  بعد أف تبيف تحالفيـ

                                                           

 .50، الدور الجيادي لمعمماء في األندلسأبك الندل، محمكد،  1))
سبانيا النصرانيةالعالأبك الصكؼ، فضيؿ،  (2) التاريخ ، بف عبكد، أحمد، 153، قات السياسية بين األندلس اإلسالمية وا 

 .261، السياسي واًلجتماعي إلشبيمية في عيد دول الطوائف
 . 262، التاريخ السياسي واًلجتماعي ًلشبيمية في عيد دول الطوائفابف عبكد، أحمد،  (3)



68 
 

ىك ابف القميعي، حيث نصب خيمتو بالقرب مف خيمة األمير  بيف الفقياء الذيف أدكا دكران بارزان كمف 

، فعمؿ القميعي عمى تحريض حترمو كيثؽ بويكسؼ، فكاف كثيران ما يذىب لزيارتو، فقد كاف األمير يكسؼ يى 

ح لو تعاكنيـ مع كيكضٌ  (1)ؿ لو شكاكل أىؿ األندلس عمى أمراء الطكائؼاألمير ابف تاشفيف، ككاف ينق

 .(2)ألفكنسك كدفعيـ الجزية لو

ـى  دكران في تحريض األمير يكسؼ عمى ممكؾ الطكائؼ،  (3)القاضي أبك األصبغ عيسى بف سيؿ، ككذلؾ قىٌد

 و، إال أفٌ فٌ أخذه نحك صى مف الماؿ لو لكي يستعطفو، كي ير تميـ بف زيرل، أرسؿ مبمغان األم يذكر أفٌ ك 

 .(4)رع كيختار طريؽ اهلل ال طريؽ الماؿالقاضي لـ يقبؿ ذلؾ الماؿ كفضؿ أف يفعؿ ما يأمره الشٌ 

ابف تاشفيف  أصدر العمماء كالفقياء العديد مف الفتاكل بكجكب خمع ممكؾ الطكائؼ، حيث كانكا يعممكف بأفٌ 

فعمؿ ابف تاشفيف عمى استفتاء عمماء المغرب كعمى  إال بعد استشارة بعضيـ، ،لف يتخذ مثؿ ىذه الخطكة

، ان عمى ىذه األكصاؼ، كمكجكدان في صرٌ فقاؿ لو: ) مف كاف مف الممكؾ مي  (5)رأسيـ الفقيو ابف الممجـك

 .(6)فمو قتالو كعزلو عف كالية المسمميف( ،الكقت إماـه أعدؿ منو

                                                           

 .116، مقينمذكرات ابن بابف بمقيف، عبد اهلل،  1))
 .117، المصدر نفسو 2))
أصمو مف جياف كسكف قرطبة، كتفقو كأصبح مف أكبر عممائيا، ىك محدثان كفقييان كراكيان، ككاف مقدمان في األحكاـ، كىك  3))

 .2/70، الديباج المذىبمف أىؿ الكرع كالتقكل كالديف، كلي غرناطة في زمف الطكائؼ كالمرابطيف، ابف فرحكف، 
 .51،الدور الجيادي لمعمماء في األندلسندل، محمكد، أبك ال (4)
، أحد كبار فقياء فاس، تبحر في عمـ الكبلـ كأصكؿ الفقو، تتممذ عمى يديو كبار  (5) ىك الفقيو عبد الرحيـ بف الممجـك

 .51،الدور الجيادي لمعمماء في األندلسالفقياء، أبك الندل محمكد، 
 .131،132، مماء في عصر المرابطيناألثر السياسي لمعبف بيو، محمد،  (6)
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يقكؿ  ، كاإلماـ الطرطكشيٌ الغزاليٌ  يـ اإلماـمن ،ء آخركفأجبٌل  أيد فتكل عمماء المغرب كاألندلس عمماءي 

كا دٍ ما كقد استنجى دة، كالسيٌ الغزالي في شأف الطكائؼ: ) فيجب عمى األمير كأشياعو قتاؿ ىؤالء المتمرٌ 

 .(1)بالنصارل....(

رشادىـ ليـ ينطمقكف مف قناعاتو  تتمثؿ في  دينيةو  لقد كاف العمماء في كقكفيـ كدعميـ لمساعي المرابطيف كا 

 .(2)ندلس، كيزيؿ الظمـ كيحكـ بالعدؿف يقدر أف يدافع عف حرمة اإلسبلـ كيحميو في األركرة مساعدة مى ض

 أمراء الطكائؼ فقد في تحريض أمير المسمميف ابف تاشفيف ضدٌ  ميمان  دكران  كبيذا يككف العمماء قد قدمكا

 الجزية لو مرةن  راني كدفعمع  الحاكـ النصلتحالؼ ، خصكصان بعد عكدتيـ إلى اتبيف ليـ مدل فسادىـ

ألنو بذلؾ  دء بعزليـ ؼ فكران كالبى عو ذلؾ عمى التصرٌ أخرل، كبعد أف أصدركا فتكاىـ بكجكب خمعيـ، شجٌ 

كـ إلى ا رعيٌ حصؿ عمى الحكـ الشى   .ثالثةن  جاه نحك األندلس مرةن التٌ مف الفقياء  حيث دفعو ىذا الحي

 اىثاىث ىٍ٘ضف بِ تاشفٍِ إىى األّذىص:  ؼب٘راى



جؿ عزؿ ممكؾ مف أ (3)ـ، جاز يكسؼ بف تاشفيف إلى األندلس جكازه الثالث،1090ىػػػ /483في سنة 

جكز أف يعمؿ عمى ا لو بأنو يكٍ العمماء قد أفتى  كما أفٌ بناءن عمى استغاثات أىؿ األندلس لو،  (4)الطكائؼ،

 .(5)الببلد إلى حكمو كسيطرتو ، كأف يعمؿ عمى ضـٌ يـعزل

                                                           

جوانب الرشد في حكم المرابطين في ، بيمكؿ، نداء، 132،األثر السياسي لمعمماء في عصر المرباطينبف بيو، محمد،  1))
 .120، المغرب واألندلس

 .139، األثر السياسي لمعمماء في عصر المرابطينبف بيو، محمد،  (2)
 .2/75، ندلسموسوعة تاريخ األ مؤنس، حسيف،  (3)
، 153 األنيس المطرب، ابف أبي الزرع، 48، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 3/250، أعمال األعالمابف الخطيب،  (4)

الحضاره العربية اإلسالمية في ، الجيكسي، سممى، 17، الحض عمى الجياد في األدب األندلسيالعبد البلت، فاطمة، 
 .1/113 األندلس

 .2/75، موسوعة تاريخ األندلس،مؤنس، حسيف، 22، اشفين في التاريخيوسف بن تاعراب، عمر،  (5)
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: ) ثالثةن  المكشية عف األسباب التي دفعت يكسؼ بف تاشفيف لمجكاز إلى األندلس مرة ن يقكؿ صاحب الحمؿ 

حصف لييط نقؿ إليو عف كبلـ عمى ا كاف كاف جكازه الثالث في سنة ثبلث كثمانيف كأربعمائة سببو أنو لمٌ 

فمقيو  ،طةو إلى غرناه المستنصر تميـ بف بمقيف، كتكجٌ دلس، أحفظو كأكغر صدره عمييـ، أخك ممكؾ األن

كأقاـ ينظر في تكطيد  ـ إليو األمر جؿ إليو، كدخؿ معو البمد، كسمٌ ـ عميو ، كترٌ فر خارج الحضرة، فسمٌ المظٌ 

ر ىذا الجكاز قائبلن: ) كأفتاه الفقياء كأىؿ الشكرل مف فقد فسٌ  ،مدكفأما ابف خي  (1)البمد، كتمييد األمكر..(،

يدييـ، كصارت إليو فتاكل مف أىؿ الشرؽ مف األعبلـ، فعيد المغرب كاألندلس بخمعيـ كانتزاع األمر مف أ

إلى غرناطة كاستنزؿ صاحبيا عبيد اهلل بف بمكيف كأخاه تميـ، بعد أف كاف منيما مداخمة الطاغية في عداكة 

 .(2)ف تاشفيف كبعث بيما إلى المغرب.(يكسؼ ب

نة في رجب، ممؾ أمير ىذه السٌ فقاؿ: ) في  ،عف جكاز يكسؼ صاحب كتاب الكامؿ في التاريخأخبرنا ك  

المسمميف يكسؼ بف تاشفيف، صاحب ببلد المغرب، مف ببلد األندلس ما ىك بيد المسمميف األندلس 

 .(3)قرطبة(

ى ممكؾ الطكائؼ، كثىمِّةى أسبابه كدكافع آخرل كاف ىدؼ يكسؼ بف تاشفيف مف جكازه الثالث القضاء عم

بيف ممكؾ نشبت  : كثرة الخبلفات كالنزاعات التي كمنيادفعتو إلى السير نحك ىذا اليدؼ الرئيسي، 

الطكائؼ، حيث فشمت جميع جيكد يكسؼ بف تاشفيف في إزالة تمؾ الخبلفات كتجميعيـ تحت راية اإلسبلـ 

ابف تاشفيف حيث  باإلضافة إلى ما قاـ بو ممكؾ الطكائؼ مف إجراءات ضدٌ  (4)كراية الدفاع عف دكلتيـ،

                                                           

 .51، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،   1))
 .249، تاريخ ابن خمدونابف خمدكف،ػ عبد الرحمف،  (2)
 .8/467 الكامؿ في التاريخ ،ز الديفابف األثير، ع (3)
 .117، ة العرب في األندلسمحن، حكمد ،أسعد، 297-296، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد، 4)  )
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 في األندلس، ككذلؾ رأل يكسؼ بأنو عمؿ عمى التضحية بكؿٌ  المكجكد  جيشو ى تعطيؿ تمكيؿعممكا عم

ييط، كلكف ما فعمو يكسؼ لـ في الزالقة كحصف ل ما يممؾ مف أجؿ إنقاذ األندلس مف الخطر النصرانيٌ 

ت كا في النزاعاكاستمرٌ  ،بسبب األخكة اإلسبلمية، كلـ يكترثكا لذلؾ دينيو  ممكؾ الطكائؼ سكل كاجبو  يعٌدهي 

 .(1)بينيـ

ة التي أفتى بيا فقياء المرابطيف، كالفتاكل التي كردت مف عمماء المسمميف في رعيٌ بمكجب الفتاكل الشٌ ك 

ا كٍ المشرؽ مف أجؿ زحؼ جيش ابف تاشفيف إلى األندلس، طمب قائد المرابطيف مف أمراء األندلس بأف يتخمٌ 

ستجاب بعض األمراء ألمر قائد المرابطيف عف عركشيـ كأف يخرجكا مف األندلس كيذىبكا إلى المغرب، ا

 .(2)بؿ المرابطيففكاف مف قبؿ االعتزاؿ قد حصؿ عمى اإلكراـ مف قً 

عندما كصؿ يكسؼ بف تاشفيف األندلس، سار في قكاتو نحك مدينة طميطمة عاصمة مممكة قشتالة كشدد ك 

 مف ممكؾ الطكائؼ لمساعدتو أحدي  ا ، كلكف لـ يأتً بى كسى  بيا، كقتؿى كقطع ثمارىا ، كخرٌ  )(3)حكليا الحصار،

 .(4( نيا تحصينان قكيان صَّ ألفكنسك دافع عنيا كحى  ألفٌ  ،فغاظو ذلؾ كثيرا،ن كلـ يستطع فتحيا

  

                                                           

 .255-254، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلسالسامرائي، خميؿ، 1) )
 .2/287، الموسوعو العامة لتاريخ المغرب واألندلسزبيب، نجيب،  (2)
، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلس، السامرائي، خميؿ، 153، بروض القرطاس األنيس المطربابف أبي الزرع،  (3)

256. 
 .153، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (4)
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  ٌ  ٌ اىَرابطٍِ:ن  ح  غرّاطت إىى  ض


، فقد عاد ممؾ غرناطة إلى (1)اتجو ابف تاشفيف نحك مدينة غرناطة، حيث كاف يحكميا عبد اهلل بف بمقيف

ككاف ذلؾ  (2)عمى دفع الجزية أللفكنسك السادس، ابف تاشفيف إلى األندلس، فعمؿ ميو قبؿ مجيءما كاف ع

أمراء األندلس، فكاف عبد اهلل يدفع لو الجزية  خكفان منو ألف ألفكنسك عاد إلى استخداـ أساليب الترىيب ضدٌ 

يكسؼ بف تاشفيف عندما فقد غضب  (3)ى يحصؿ عمى األماف منو، كحتى ال يقترب ألفكنسك مف ببلده،حتٌ 

فعمؿ صاحب غرناطة  (4)ده بأنو سكؼ يقكـ بخمعو مف منصبو،ذلؾ بأنو خيانة لو كىدٌ  ، باألمر كعدٌ عمـ

 (5)بؿ ابف تاشفيف، كفي ذلؾ يقكؿ بعض شعراء عصره: ىجكـ مف قً  ألمٌ  ان عمى تحصينيا رد

 يبني عمى نفسو سفاىا                       كأنو دودة الحرير

 ريبني، فسوف يدري                   إذا أتت قدرة القدي دعوه

منو  كما كاف مف صاحبيا إال أف طمب األمافى  ،ة شيريفكصؿ ابف تاشفيف غرناطة كحاصرىا مدٌ  

 (7)إلى المغرب. بلؾ غرناطة، كنفى ابف بمقيف كأخاهكبذلؾ استطاع ابف تاشفيف امت(6)،فكافؽ

                                                           

ىك ابف باديس بف حبكس بف ماكس بف زيرم بف مناد الصنياجي، أمير غرناطة إحدل ديكيبلت الطكائؼ في األندلس  1))
 .3/262، البيان المغربالمراكشي، ابف عذارل، 

العالقات السياسية بين األندلس اإلسالمية يؿ، ، أبك الصكؼ، فض153،154ابف أبي الزرع، األنيس المطرب،  (2)
 .151،152 واسبانيا النصرانية،

 .51، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 154، األنيس المطرب، ابف أبي الزرع، 2/48، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (3)
  127، مذكرات ابن بمقينابف بمقيف، عبد اهلل،  (4)

 .154، األنيس المطرب بروض القرطاس، ابف أبي الزرع، 2/48 اًلستقصا،( الناصرم، أحمد ، (5
 .35، األنوار الجميو، الصيرفي، أبك بكر، 3/250، أعمال األعالمابف الخطيب، لساف الديف،  (6)
، عناف 17، الحض عمى الجياد في األدب األندلس، العبداالت فاطمة، 5/258، ، صبح األعشىالقمقشندم، أحمد (7)

 .341،342، في األندلس دولة اإلسالممحمد، 
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  ٌ  ٌ اىَرابطٍِ:ن  ح  اشبٍيٍت إىى  ض



اد بٌ بف عى اكلكنو تعامؿ مع أميرىا المعتمد  (1)شبيمية،المسمميف يكسؼ أنظاره نحك مدينة إو أمير بعد ذلؾ كجٌ 

فقد طمب ابف   ساعد في استدعاء المرابطيف إلنقاذىا مف ىجمات النصارل ، كذلؾ ألنومختمفةن  معاممةن 

 مككس، كيمتـز المرابطة كالدفاع ضدٌ المظالـ كال رع، كأف يمغيى تاشفيف مف المعتمد أف يطبؽ أحكاـ الشى 

سير بف  ترؾ  قائدهبعد أف لى المغرب شفيف إاد امتنع عف الجياد، كعاد ابف تابٌ ابف عى  لكفٌ  (2)النصارل،

  .(3)مؿ عمى فتح باقي المدف األندلسيةأبي بكر ليع

اد ىاجمو، بٌ ابف عى  راـ، كلكفٌ كاالحت اد سكؼ يمقاه بالحبٌ بٌ ابف عى  أفٌ اتجو أبك بكر نحك مدينة إشبيمية معتقدان 

ىػػ/ 484كذلؾ سنة  ،كأصبحت بيد المرابطيف ،ى فتحياحد قادتو نحك قرطبة كحاصرىا كقاتؿ حتٌ فأرسؿ أ

  .(4)ـ1091

ففتحكا  ة بعض قادتو أكامره بأف يعممكا عمى فتح باقي المدف كالحصكف األندلسيٌ  كأعطى ابف تاشفيف

قائدو نحك ىدفو، كأقاـ ىك بالمغرب مترقبان لما  كاتجو كؿٌ ، (7)كالصخيرة كحصف الببلط،  (6)كأبدة، (5)بٌياسو،

                                                           

 .51، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 2/48 اًلستقصا،الناصرم، أحمد،  (1)
 .135، األثر السياسي لمعمماء في األندلسبف بيو، محمد،  (2)
 .2/48، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 154، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (3)
في ، كات، مكنتغمرم، 154، األنيس المطرب بروض القرطاس، ابف أبي الزرع، 2/49 ،اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (4)

 .111،تاريخ اسبانيا اإلسالمية
 .1/518، معجم البمدانبٌياسة ياء مشددة، كىي مدينة كبيرة باألندلس معدكدة في ككرة جياف، الحمكم، ياقكت،  (5)
ـٌ ثـ الفتح كالتشديد، اسـ مدينة في  (6)  .1/64، معجم البمداناألندلس تعرؼ بأبدة العرب، الحمكم، ياقكت ، أبدة بالضَّ
 معجم البمدانالصخيرة تصغير الصخرة مف الحجارة، ىك حصف يقع في األندلس مف أعماؿ ماردة، الحمكم، ياقكت،  (7)
3/395. 
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اد في يد المرابطيف عدا بٌ ما كاف يممكو ابف عى  كأصبح كؿٌ  ،إال شير كلـ يمضً  (1)يحدث في األندلس،

شبيمية، ثـ إتجوى القائد أبك  .(2) ى دخميا عنكةن بكر نحك قرمكنة، فحاصرىا حتٌ  قرمكنة كا 

فحاكؿ  (3)كطمب منو أف يساعده، ،استنجد بألفكنسك الكضع أصبح خطيران  أفٌ اد بٌ ابف عى عندما رأل ك  

س كمعو آالؼ البرىانم لممرابطيف قبؿ كصكليـ إلى غرناطة، فأرسؿ حممة بقيادة ألفكنسك السادس التصدٌ 

تقى الطرفاف، اليرة رجالو، ك الؼ فارس مف خً بف أبي بكر بقدكميـ اختار عشرة آ فمما عمـ سير (4)،المقاتميف

  .(5)شر ًقتمة ، كقتمكىـنصارلالمرابطكف ال ى ىزـى بينيـ حركب  شديدة حتٌ  كاندلعت

اشتد ك  ،مف الزمف القتاؿ كالحصار فترةن  شبيمية كحاصرىا، كاستمرٌ أخرل إلى إ بكر مرةن  عاد السير أبك

اد بٌ كقد دافع ابف عى (6)فييا،الحصار عمى أىؿ البمدة، كعظمت الحرب، فدخميا المرابطكف كنيبكا كسمبكا ما 

 يى فً المعتمد كني  كأيسر (7)ـ1091ىػػ/484مرابطيف في رجب سنة ى سقطت بيد الشبيمية دفاعان شديدان حتٌ عف إ

 (9)ـ .1095ىػػػػ/488اؿ سنة كٌ في شى  كفيٌ ى تي كبقي فييا حتٌ  (8)إلى مدينة أغمات،

                                                           

 .545، األندلس التاريخ والحضارة والمحنةحتاممو، محمد،  1))
 .155، األنيس المطرب بروض القرطاس، ابف أبي الزرع، 2/49،  اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (2)
، بيمكؿ، نداء  350، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد، 7/128، وفيات األعيانابف خمكاف، شمس الديف، ( 3)

 .120،  جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلس
 .545، األندلس التاريخ والحضارة والمحنومو، محمد، ، حتام 2/49، اًلستقصاالناصرم، أحمد،   (4)
، 155، األنيس المطرب بروض القرطاس،  ابف أبي الزرع، 8/221، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (5)

 .545، األندلس التاريخ والحضارة والمحنة، حتاممو، محمد، 423، التاريخ األندلسيالحجي، عبد الرحمف، 
 .148، ، نياية األرب في فنون األدب، النكيرم، شياب الديف8/221، الكامل في التاريخ، ز الديفثير ، عابف األ (6)
يوسف ، خميفو، حامد، 155، األنيس المطرب بروض القرطاس، ابف أبي الزرع، 2/49، األستقصاالناصرم، أحمد،  (7)

جوانب الرشد في حكم المرابطين في مكؿ، نداء، ، بي423، التاريخ األندلسي، الحجي، عبد الرحمف، 343، بن تاشفين
 ،121، المغرب واألندلس

 .8/221، الكامل في التاريخىي مدينة في سفح جبؿ تقع بالقرب مف مراكش، ابف األثير، عمي،  (8)
، ابف أمير المؤمنيف، 2/49، اًلستقصا، الناصرم، أحمد، 8/221، الكامل في التاريخ، ز الديفأبف األثير، ع  (9)

 .86، تاريخ األندلس من الفتح حتى السقوطإسماعيؿ 
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 (1)ـ ممككا مدينتي دانية1092ىػػػ/ 485 كبعد إشبيمية استكلى المرابطكف عمى مدينة مرسيو، كفي سنة

 .(3)لممكؾ الطكائؼ شيء ما بقي مف ببلد األندلس كلـ يبؽى  ، فممؾ المرابطكفصاحبيا بعد فرار (2)كشاطبو

  ٌ نٌ إىى  بطيٍَ٘ش ض  ىَرابطٍِ:اح 



 كذلؾ تمييدان لمسيطرة عمييا، كفي تمؾ الفترة كاف المتككؿ ،دخؿ بشؤكف بطميمكسبكر يتٌ  بدأ السير أبك

صاحب بطميمكس خاف المسمميف نتيجة ىذا  أفٌ متحالفان مع ألفكنسك، فقد رأل أبك بكر صاحب بطميمكس 

، كغطرستو ـكيً مً مى  مف أجؿ إنقاذ المسمميف مف خيانة (5)يافزحؼ جيش المرابطيف باتجاى (4)التحالؼ،

لنا أف  كيبدكا ؿ،متككٌ المدينة، كلـ يستطع ألفكنسك تقديـ المساعدة لصاحبيا ال حاصر الجيش المرابطيٌ 

أنو تنازؿ  ييذكرفالمتككؿ بف األفطس قد أعاد عبلقاتو مع الممؾ النصراني قبؿ ىذه الحادثة بفتره، حيث 

السيطرة  تـٌ كبعد ذلؾ  (6)، كىي لشبكنة، كشنتره، كشنتريف،سك عف ثبلث مدف ميٌمة مف أمبلكولمممؾ ألفكن

ع سكانيا الناقميف عمى حاكميـ أف يفتحكا أبكاب بطميمكس فقد اتفؽ المرابطكف م (7)عمى مممكتو بسيكلو،

                                                           

الروض مدينة تقع بشرؽ األندلس، عمى بحر عامرة حسنة، عمييا سكر حصيف، كليا قصبة منيعة، الحميرم، محمد،  (1)
 .232-231، المعطار في خبر األقطار

ي مدينة كبيرة قديمة،الحمكم، ياقكت، بالطاء الميممة، كالباء المكحدة، مدينة تقع شرقي األندلس كشرقي قرطبة، كى (2)
 .3/309، معجم البمدان

 .2/50، اًلستقصاالناصرم، أحمد،  (3)
 .134، دولة المرابطين في المغرب واألندلسنصر اهلل، سعدكف،  (4)
 7/123.10، وفيات األعيانابف خمكاف، شمس الديف،  (5)
(6) Fangnan, Extraits Inedits Relatifs Au Maghred, 87 
 .134، دولة المرابطين في المغرب واألندلسنصر اهلل، سعدكف،  (7)
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ـى ـ، كأ1094ىػػ/487ليبلن، فدخميا المرابطكف في سنة  الفضؿ  كأبناه ىك لقي القبض عمى المتككؿ كأيعًد

 (1)كالعباس. 

  ٌ  ٌ اىَرابطٍِ:ن  ح  إىى  بيْطٍٔ ض



 ،خط في صفكؼ مسممي األندلسالسٌ مف  كبيرةن  ـ مكجةن 1095ىػػ/ 489أثار سقكط بمنسية بيد اإلسباف عاـ 

أرسؿ ابف تاشفيف جيشان بقيادة ابنو محمد بف  (2)يكـ سقكط طميطمة ،الحزف في األندلس كما حدث في  كعـٌ 

مف قكات األندلس، كحاصر الجيش  لمجيش المرابطي قكةه  عائشة السترجاع المدينة مف يد اإلسباف ، انضـٌ 

بعاد المرابطيف عف أسكار ى استطاع إقاكـ القمبيطكر الحصار حتٌ  أياـ، عشرةً  المدينة لمدةً  المرابطيُّ 

المدينة، اتبع أسمكب المناكرة فقد خرج مف المدينة كعمؿ عمى االستيبلء عمى بعض الحصكف المجاكرة 

رابطيف، كطمب منيـ مبمغ في القصر، كعرضيـ أماـ  الم إلى داخؿ المدينة، كجمع المسمميف عاد ثـٌ  ،ليا

باعو مف ط عمييـ أحد أتكسمٌ  ،كأصبحكا كأنيـ بسجف ، فأغمؽ عمييـ القصرى يقتمىيـ أك أفٌ  ،لؼسبعمائة أ

استنجد ك  (3)ـ،1099ىػػ/ 492القمبيطكر عاـ  كفيٌ ى تي الكضع كذلؾ حتٌ الييكد يبتزىـ كيعذبيـ كاستمٌر 

اشفيف جيشان مرابطيان ز ابف تكفي تمؾ الفترة جيٌ  (4)كأقاـ بيا شيران، ،جاء لمساعدتيـ النصارل بألفكنسك إذ

                                                           

 .122، جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلسبيمكؿ، نداء،  1))
 .150-4/149، ، البيان المغربابف عذارل (2)
 .140، واألندلسدولة المرابطين في المغرب ، نصر اهلل، سعدكف، 151-4/150، البيان المغربابف عذارل،  (3)
 .2/74، موسوعة تاريخ األندلس، مؤنس ، حسيف، 38، ، األنوار الجميةابف الصيرفي، أبك بكر (4)
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، ، فدارت بينيما معركة حاميةى الكطيسكالتقى الجيشاف، (2)كنزؿ عمى المدينة (1)بقيادة األمير مزدلي

 .(3)ـ1102ىػػػػ/495األمير مزدلي عاـ فانسحب ألفكنسك كأحرؽ المدينة كبعد ذلؾ دخميا 

انتظمت ببلد  حابيا بني ىكد، كىكذاا سرقسطة ألصعد (4)كبذلؾ ممؾ المرابطكف ما بقي مف ببلد األندلس،

مكاف في  لممكؾ الطكائؼ أمٌ  مسمميف يكسؼ بف تاشفيف، فمـ يىتىبىؽٌ كأصبحت ممكان ألمير ال ،األندلس

 األندلس، كأصبحت ميمة الدفاع عف اإلسبلـ في األندلس مسؤكلية المرابطيف، فقد أصبحت األندلس كاليةن 

 .(5)في اإلمبراطكرية المرابطية 

 اىرابغ ىٍ٘ضف إىى األّذىص: ؼب٘راى



 في البداية أظير بأفٌ ف (6)ـ، عبر أمير المسمميف يكسؼ مرة رابعة إلى األندلس،1103ىػػػ/ 496في عاـ 

كلكف سرعاف ما  (7)،مصالحيا كترتيب أمكرىا اإلدارية د أحكاؿ األندلس كالنظر فيعبكره مف أجؿ تفقٌ 

                                                           

 عمييادينة بمنسية، بعد أف استكلى ىك القائد المرابطي المشيكر، أبك محمد مزدلي بف سمكناف، الذم استرجع لئلسبلـ م (1)
نظم مختمؼ مناصب القيادة كالكالية في األندلس ، ابف قطاف، حسف،  مزدلي في درجلقنبيطكر، نحك ثماني سنكات ، تا

 .74 الجمان
 ، 414، ، يوسف بن تاشفين، خميفو، حامد38، األنوار الجميةابف الصيرفي، أبك بكر،   (2)
 .111، في تاريخ إسبانيا اإلسالميةكات، مكنتغمرم،  (3)
 .149، بنياية األرب في فنون األدالنكيرم، شياب الديف،  (4)
األندلس التاريخ ، حتاممو، محمد، 123-122، المعجب، المراكشي، عبد الكاحد، 2/51 اًلستقصا،الناصرم، أحمد،  (5)

 .114-113/ 1، الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، الجيكسي، سممى، 545، والحضارة والمحنو
يوسف ،  خميفو، حامد ، 56، الحمل الموشيةمجيكؿ،  ،  مؤلؼ6/250، ، تاريخ ابن خمدونابف خمدكف، عبد الرحمف (6)

 .321، قيام دولة المرابطين، محمكد، حسف، 432، بن تاشفين
 .432، ، يوسف بن تاشفينخميفو، حامد   (7)
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ار الجيش نحك طميطمة، كالتقى بالقشتالييف بقيادة ممكيـ ظيرت نيتو لمجياد، حيث جيز جيشان كبيران، كس

 .(1)فادحةن  ىزيمةن  النصارل فييـز جيشادس، ألفكنسك السٌ 

، فجمع أمير المسمميف يكسؼ أمراء جؿ أخذ البيعة البنو عميٌ و ابف تاشفيف إلى قرطبة مف أؾ تكجٌ كبعد ذل

كفي أكاخر عاـ  (3)عمي بف يكسؼ بف تاشفيف (2)لمتكنة كأشياخ المرابطيف كالفقياء، كأخذ البيعة لكلده

في محـر  كفيٌ ى تي مرضو حتٌ  ـ، مرض أمير المسمميف ابف تاشفيف كىك في مراكش، كاشتدٌ 1105ىػػ/498

 .(5)عف عمرو قارب المئة عاـ (4)ـ،1106ىػػػ/ 500عاـ 

ـى  القكؿخبلصة  ممكؾ  طعمى تسمٌ  أمير المسمميف يكسؼ بف تاشفيف دكران كبيران كبارزان في القضاء قٌد

 في أثناء جكازه إلى األندلس عدة، فقد تميز ابف تاشفيف ببسالتو كقكتو التي ظيرت كىيمنتيـ الطكائؼ

ستطاع كبدخكلو األندلس ا ،طيفمرات، كقد كاف لو الفضؿ العظيـ في إنياء حكـ ىؤالء الطغاة المتسمٌ 

أفضؿ كسيمة ألخذ األندلس مف المسمميف  فٌ أا كٍ تكحيدىا تحت سقؼ المرابطيف، فنجد أف ممكؾ النصارل رأى 

نما الحصكؿ عمى أكبر قدر مف األمكاؿ مف خبلؿ أخذ الجزية منيـ،  ليس الحرب مع ممكؾ الطكائؼ، كا 

الذم دفع يكسؼ بف  فكاف ذلؾ التحالؼ مع النصارل السبب الرئيسيٌ  المرابطيف، كالتحالؼ معيـ ضدٌ 

سياستيـ التعسفية كالفكضى كالتناقض مف قبؿ ممكؾ  فٌ تاشفيف إلى القضاء عمييـ، باإلضافة إلى أ

                                                           

 .433، يوسف بن تاشفين، حميفو، حامد، 371، دولة اًلسالم في األندلسعناف، محمد،  1))
 .56، الحمل الموشية، مؤلؼ مجيكؿ، 158، بروض القرطاساألنيس المطرب ابف أبي الزرع ،   (2)
ىك األمير عمي بف يكسؼ بف تاشفيف بف إبراىيـ بف منصكر بف مصالة الصنياجي الممتكني، يكنى أبا الحسف بكيع لو  (3)

 لموشيةالحمل ا، مؤلؼ مجيكؿ، 157، األنيس المطربيـك كفاة ابية في مراكش، تسمى بأمير المسمميف، ابف أبي الزرع، 
61. 
، خميفو، 372، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد، 156، األنيس المطرب بروض االقرطاسابف أبي الزرع،  (4)

 .1/114، الحضارة العربية اإلسالمية في األندلسالجيكسي، سممى،  438،  يوسف بن تاشفينحامد 
 .158، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (5)
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، كبذلؾ فتحكا المجاؿ لممرابطيف أف الطكائؼ، كاف أيضان سببان رئيسيان في انييار حكميـ كنياية كجكدىـ

 يكحدكا األندلس تحت راية اإلسبلـ .

 اىََاىل اىْصراٍّت: جٖاد اىَرابطٍِ ضذ  



بف تاشفيف، الذم سار عمى نيج كالده في  عميٌ  ف بعده ابنوي م ى الحكـى بعد كفاة يكسؼ بف تاشفيف تكلٌ 

د أحكاليا كمف مف أجؿ تفقٌ  مراتو  ةى إلى األندلس عدٌ  رى بى تكحيد األندلس كتخميصيا مف حكـ النصارل، فقد عى 

عدة معارؾ بينو كبيف النصارل في عدة مناطؽ في  ة، حيث اندلعتالممالؾ النصرانيٌ  أجؿ الجياد ضدٌ 

بعض ىذه لفي ىذا السياؽ  جؿ استردادىا كعكدتيا إلى حضف الدكلة اإلسبلمية، كسأعرضي ندلس مف أاأل

 بة عمييا.المعارؾ كالنتائج المترتٌ 

د أحكاليا ـ، حيث ذىب مف أجؿ تفقٌ 1106ىػػ/ 500بف تاشفيف إلى األندلس لممرة األكلى عاـ  عبر عميٌ 

بف تاشفيف عمى  ـ أمير المسمميف عميٌ بؿ أف يتقدٌ كق (1)الجزيرة الخضراء، أخذفييا مف خمؿ، ك ما بقي  كسدٌ 

ة التي ستككف مركز عمى الجبية األندلسيٌ  تنفيذ خططو لمجياد ضد الممالؾ النصرانية، أراد أف يطمئفَّ 

العاصمة األندلسية مف قرطبة إلى  نقؿى  (2)ـ،1106ىػػػ/ 500فعندما جاز إلى األندلس عاـ  انطبلقو،

أمير المسمميف  كبذلؾ اطمئفٌ  و قائدان عاٌمان لمقكات المرابطيةٌ كاليان عمييا، كجعمان( )تميم ف أخاهي غرناطة، كعيٌ 

 .(3)الممالؾ النصرانية لمجياد ضدٌ  ةن جبية القتاؿ أصبحت مستعدٌ  بأفٌ  عميٌ 

                                                           

 .62، الحمل الموشيةؤلؼ مجيكؿ، م (1)
 .201، األحوال السياسية وأىم مظاىر التطور الحضاري لدولة المرابطيناليرفي، سبلمو،  (2)
 .202نفسو،  (3)
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 قيٍش:ٍؼرمت إ



 دٌ عً ـ يي بدأ تميف، (1)إلى أقميش بجيش كبيرو  ان أخاه تميم أمير المسمميف عميٌ  وـ، كج1107ىػػ/501في عاـ 

متكجيان لغزك  ة، كخرج مف غرناطة دٌ جيشان كبير العدد كالعي  استطاع أف يجيزى ك  دة مف أجؿ الجياد،العً 

كانت اإلمدادات تتكالى عمى قكاتو، كبعد ك كبقي فييا عدة أياـ،  (3)نزؿ في مدينة جياف،ف (2)أراضي قشتالة،

يف يكمان كصمت القكات المرابطية إلى أقميش، ذلؾ تابع مسيره نحك أراضي قشتالة، كبعد مسيرة حكالي عشر 

فكصمت جيكش النصارل  (5)كعندما سمع ألفكنسك بقدكمو أرسؿ ابنو سانشك لمقائيـ، (4)كحاصرت المدينة،

أراد تميـ الفرار عف  (6)بينيـ حركب عظيمة،  دينة أقميش، التقى الفريقاف كاندلعتبأعدادو كبيرةو إلى م

ابف ألفكنسك  ؿى تً ت عمى القتاؿ كىـز اهلل العدك كنصر المسمميف، كقي رابطية أصرٌ المدينة إال أف القكات الم

مف المسمميف في المعركة، كعندما عمـ  كبيره  د عدده شيً يؼ، كاستي قميش بالسٌ كدخؿ المسممكف إ (7)السادس،

 .(8)ره بالفتحألفكنسك بقتؿ ابنو كدخكؿ القكات المرابطية مرض كمات، ككتب تميـ ألخيو عمي يبشٌ 

                                                           

ىي مدينة ليا حصف في ثغر األندلس، كىي مدينة حديثة بناىا الفتح بف مكسى بف ذم النكف، كفييا كانت ثكرتو  (1)
 .52-51، الروض المعطار، تقع عمى نير منبعث مف عيف رأس المدينة ، الحميرم، محمد، كظيكره في سنة ستيف كمائة

األحوال السياسية وأىم مظاىر التطور ، اليرفي، سبلمو، 40، عصر الدول واإلمارات في األندلسضيؼ ، شكقي،  (2)
 .205، الحضاري لدولة المرابطين

سعار كثيرة المحـك كالعسؿ، بيا جنات كبساتيف كمزارع كغىبٌلت القمح ىي مدينة في األندلس، كثيرة الخصب، رخيصة األ (3)
 .183، الروض المعطار في خبر األقطاركالشعير، تقع عمى سفح جبؿ عاؿو جدان ، الحميرم، محمد، 

 .20 -19، ، الثغر األعمى األندلسي، مؤنس، حسيف160، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (4)
 .114، الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس، الجيكسي، سممى، 64، نظم الجمانلقطاف، حسف، ابف ا (5)
 .160،  األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (6)
، السامرائي، خميؿ، 66، نظم الجمان،  ابف القطاف، حسف، 160، األنيس الطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (7)

 .649، ، تاريخ المغرب في العصر اإلسالمي، سالـ، عبد العزيز258، ارتيم في األندلستاريخ العرب وحض
 الثغر األعمى األندلسي، مؤنس، حسيف، 66، نظم الجمان، ابف قطاف، حسف، 160، األنيس المطربابف أبي الزرع،  (8)

 .425، التاريخ األندلسي، الحجي، عبد الرحمف، 20
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قب بألفكنسك كبعد كفاة ألفكنسك السادس، لـ يسترح المسممكف منو، حيث جاء مف بعده ألفكنسك األكؿ الممٌ 

 .(1)المحارب، حيث أكمؿ مسيرة ألفكنسك السادس في قتاؿ المرابطيف

مة ، ففتح عدة مدف ـ، سار أمير المسمميف بجيش ضخـ كتكجو نحك طميط1109ىػػػ/ 503في عاـ 

 (2)لكف لـ يصمكا إلى نتيجو. ،عمى طميطمة خبلؿ السنكات المتتالية حمبلتو  المرابطكف عٌدة كحصكف، كشفَّ 

كانتصر المرابطكف  الجيش األندلسٌي، ضٌد قكات قشتالة عدة معارؾ بيف المرابطيف كمعيـ كبعد ذلؾ نشبت

 .(3)في أكثرىا، كخسر المرابطكف بعضيا

 غسٗ طيبٍرة:



كصمكا إلييا  (4)عيف نحك طمبيرة،المتطكٌ ك  مف المرابطيف كجماعةً  مع جيشو بف يكسؼ بف تاشفيف  و عميٌ تكجٌ 

عب عمى كاجتيدكا في الدفاع عنيا، ككاف مف الصٌ قاتؿ أىؿ المدينة قتاالن شديدان،  ـ،1109ىػػػػػ/503عاـ 

 بى سرٌ ى تحتٌ  دٌ السٌ  بسكرىا، كلكف استطاع المسممكف خرؽى  صؿو متٌ  مميف دخكؿ المدينة بسبب كجكد كادو المس

ف بيا مف نصارل، كبيذا استطاع المسممكف السيطرة عمى كا المدينة كقتمكا جميع مى كر، كدخمي الماء عف السُّ 

 .(5)لمسمميفيا إلى االمدينة كضمٌ 

                                                           

 .22، األندلسي الثغر األعمىمؤنس، حسيف،  (1)
 .21-20، ، الثغر األعمى األندلسي، مؤنس، حسيف426، التاريخ األندلسيالحجي، عبد  الرحمف،  (2)
 .426،التاريخ األندلسيالحجي، عبد  الرحمف،  (3)
 ىي مدينة أقصى ثغكر المسمميف في األندلس، كىي مدينة قديمة تقع عمى نير تاجو، كىي مدينة كبيرة كقمعتيا أرفع (4)

 .395، الروض المعطار في خبر األقطارالقبلع حصنان كىي مدينة كاسعة ، الحميرم، محمد، 
 . 3/254، أعمال األعالم، لساف الديف، ابف الخطيب، 70، 69، نظم الجمانابف قطاف، حسف،  (5)
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أثناء استمرار الحصار عمى طميطمة في ك  (1)أخرل كلكف لـ يفتحكىا، عاد المرابطكف لمحاصرة طميطمة مرةن 

، حيث سار الجيش المرابطي بقيادة األمير سير بف أبي بكر رةن مرابطية مستمٌ كانت الغزكات كالفتكحات ال

اتجو نحك  فكران، ثـٌ كفتحيا  (2)الغرب إلى أراضي البرتغاؿ، فسار نحك بطميمكس، كزحؼ نحك يابرة صكبى 

 ريف،كسار بعد ذلؾ نحك الشماؿ كاستكلى عمى مدينة شنت (3)لشبكنة فاستكلى عمييا ىي كضاحيتيا شنترة،

 .(4)ـ1110ىػػػ/504ككاف ذلؾ عاـ 

 ىا، كفتح عدة حصكف بيا عنكة كقتؿ كؿٌ غزا األمير مزدلي طميطمة كأنحاء ـ،1113ىػػػ/ 507كفي سنة 

نقاذىـممؾ النصارل، فجاء مف أجؿ نصرتيـ صؿ الخبر إلى لما ك ف في الحصكف مف رجاؿ، ك ف كامى   كا 

قرطبة يحمؿ الغنائـ،  ىأمامو ليبلن، كعاد مزدلي إله، لكنو ىرب مف بقدكمو قصد لقاءعندما سمع مزدلي ك 

 .(5)ـ1114ىػػػ/508األمير مزدلي سنة  كفيٌ كتي 

، (6) ة مف شرؽ األندلسالبحريٌ  بف يكسؼ الجيزرى  ـ، ممؾ أمير المسمميف عميٌ 1115ىػػػػ/509كفي سنة 

شبيمية حاكلت قكات إيكسؼ لغزك قممريو، ك  بف ة بقيادة عميٌ تحركت القكات اإلسبلميٌ  كفي العاـ نفسو

                                                           

((1 Saavedra, Ed uardo, Estudio Sobre La Invasion Los Arabes On Espana, 98 
في ككر باجة في األندلس، كىي مدينة قديمة، كتنتيي أحكاز باجو فييا حكالييا مائة ميؿ، الحميرم، محمد، ىي مدينة  (2)

 .615،  الروض المعطار في خبر األقطار
ىي مف مدائف لشبكنة في األندلس، تقع عمى مقربة مف البحر، ليا حصناف في غاية المنعة، كبينيا كبيف البحر قدر  (3)

 .347، الروض المعطار في خبر األقطارمد، ميؿ، الحميرم، مح
جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب . بيمكؿ، نداء، 161، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع ،  (4)

 .21-20، الثغر األعمى األندلسي، مؤنس، حسيف، 123، واألندلس
األحوال السياسية وأىم مظاىر التطور رفي، سبلمو، ، الي163، األنيس المطرب بروض القرطاسابف ابي الزرع،  (5)

 .219، الحضاري لدولة المرابطين
 16، ، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع  (6)
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ي كصعكبة االحتفاظ كذلؾ بسبب مكقعيا النائ ،و لـ يحتفظ بياكلكنٌ  (1)شبيمية،، ففتحيا كعاد إلى إمساندتو

 .(2)حيط بيا النصارلبيا في منطقة ي

 ضق٘ط ضرقططت :



ألفكنسك ـ، حاصر 1085ىػػػ/ 478كانت ىدفان ألطماع النصارل، ففي عاـ  ذكرنا سابقان أف سرقسطة

في حصارىا إلى أف  حكمو، كاستمرٌ ادس ممؾ قشتالة سرقسطة، كحاكؿ االستيبلء عمييا كضميا إلى الس

ألفكنسك السادس الحصار عنيا كغادرىا ىك  عمـ بقدكـ المرابطيف إلى األندلس مف أجؿ الجياد، حينيا فؾٌ 

 .(3)كقكاتو فكران 

 عمى سرقسطة، حيث جعمكىا فاصبلن  اكٍ ـ، كصؿ المرابطكف إلى األندلس كاستكلى 1095/ىػػ489كفي عاـ 

 كحاكؿ مياجمتيا، إلىـ، سار ألفكنسك نحك سرقسطة 1110ىػػػ /504كفي عاـ  (4)بينيـ كبيف النصارل،

 .(5)كحالكا دكف كقكعيا بيد ألفكنسك ،خبلؼ بينو كبيف زكجتو فاستغؿ المرابطكف ىذا الكضع نشبى أف ى 

، كذلؾ بسبب كفاة كبار قادتيـ  كاستشياد زىرة ان جـ، كاف كضع المرابطيف حر 1117ىػػ/ 511كفي سنة 

 فٌ يً نزؿ بقرطبة، كعي ، ك بف يكسؼ بنفسو إلى األندلس فجاز عميٌ  (6)رجاليـ في تمؾ الحركب مع النصارل،

                                                           

 .63-62، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (1)
 .123، جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلسبيمكؿ، نداء،  (2)
 .88، ة اإلسالم في األندلسدولعناف، محمد،  (3)
(4)  Saavedra, Ed uardo, Estudio Sobre La Invasion Los Arabes On Espana,102 
 .88، دولة اإلسالم في األندلسعناف، محمد،  (5)
 .26، الثغر األعمى األندلسيمؤنس، حسيف،  (6)
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ـ حاصر ألفكنسك المحارب سرقسطة كضيؽ الخناؽ 1118ىػػ/512كفي سنة  (1)لمجيكش المرابطية، ان قائد

كيصؼ ابف أبي الزرع الحممة فيقكؿ: ) بأنيا كانت أمـ  (2)مدة سبعة أشير،الحصار  عمى أىميا، كاستمرٌ 

 .(3)كالنمؿ كالجراد فنزلكا معو كشرعكا في القتاؿ(

بف يكسؼ بقدكـ ألفكنسك كمحاصرتو لسرقسطة، كتب إلى أمراء غرب األندلس يطمب  كعندما عمـ عميٌ  

نقاكالتكجٌ ،منيـ المسير نحك أخيو تميـ  مف الجيكش لمكاجية  ره كبي مع عدده تجٌ  (4)ذىا،و نحك سرقسطة كا 

 جى خرً ألفكنسك المحارب كأي  ـى زً ى ىي القتاؿ بينيما حتٌ  خبلفات بيف الطرفيف، كاستمرٌ اؿ+ رغـلنصارل، ك جيش ا

 .(5)مف سرقسطة

ألفكنسك المحارب كعاد   بيا، فاستغؿٌ  حيث كانت األمكر مضطربةن  ،كبعد ذلؾ عاد تميـ إلى مراكش

معو بيا جيش  فقاؿ ابف أبي الزرع: ) نىزؿ (6)أخرل، كضرب حصاران عمييا، ة مرةن لحصار سرقسط

كا أبراجان مف خشب تجرم عمى بكارات كقربكىا منيا، كنصبكا فييا النصارل كشرعكا في قتاليا كصنعي 

                                                           

الصراع المرابطي األرغوني أيام عمي عزيز، ، شاكي، عبد ال163، األنيس المطرب بروض القرطاسابف ابي الزرع ،   1))
 .1492، 3عد   24، مجبن يوسف

مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة ، الحساني، فايزه، 317، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (2)
 .138 األموية حتى سقوطيا

رقسطة منذ عصر الخالفة األموية حتى ، تاريخ مدينة س، الحساني، فايزة163، األنيس المطرب بروض القرطاس (3)
 .138، سقوطيا

جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب ، بيمكؿ، نداء، 163، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (4)
 .126- 125،واألندلس

، ، الحساني428، سيالتاريخ األندل، الحجي، عبد الرحمف، 163،  األنيس المطرب بروض القرطاس ابف أبي الزرع، (5)
 .139، تاريخ  مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة األموية حتى سقوطيافايزة، 

الثغر ، مؤنس، حسيف، 187، ، التاريخ السياسي والحضاري لممغرب واألندلس في عصر المرابطينعبد المنعـ، حمدم (6)
 .27، األعمى األندلسي
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ات، ى فنيت األقك الحصار عمييا حتٌ  العرادات، كنصبكا عمييا عشريف منجنيقان، ككقع طمعيـ فييا، فاستمرٌ 

 .(1)كفني أكثر الناس جكعان(

راسؿ أىالي سرقسطة ألفكنسك المحارب ، كطمبكا منو رفع الحصار عنيـ، كذلؾ بعد خذالف اخكانيـ 

ؿ بشؤكنيـ كما كاف مف ؿ عدـ التدخٌ حيث رفض تميـ القدكـ مف أجؿ مساعدتيـ كفضٌ  ،المسمميف ليـ

كخرجكا إلى مدينة مرسيو كدخميا فكران  ،نسكمكا المدينة أللفك اف سرقسطة إال أف استسممكا كسمٌ كٌ سي 

كلكف دكف جدكل كذلؾ  ،كبعد دخكليـ لحقت جيكش المرابطيف بيـ مف أجؿ إنقاذ المدينة (2)النصارل،

، كىكذا سقطت قاعدة اإلسبلـ سرقسطة في شرؽ األندلس سنة  نصرانيةن  ألنيا أصبحت مدينةن 

 .(3)ـ، حيث عجز المرابطكف عف استرداىا1118ىػػ/512

بعد أف استكلى ألفكنسك المحارب عمى سرقسطة، قاـ بتنظيـ شؤكنيا، كقرر أف يعمؿ عمى افتتاح ما بقي 

فاستكلى عمييا كأعاد بيا مركز األسقفية  (4)قكاتو نحك مدينة طرسكنة،ك مف قكاعد األندلس، فسار ىك 

                                                           

 .27، الثغر األعمى األندلسي، مؤنس، حسيف، 163،  األنيس المطرب بروض القرطاس ابف أبي الزرع، 1))
التاريخ السياسي والحضاري لممغرب ، حسيف، حمدم، 163، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (2)

  تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة األموية حتى سقوطيا، الحساني، فايزه، 188،واألندلس في عصر المرابطين
141-142. 

تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة األموية حتى ، الحساني، فايزه، 27، الثغر األعمى األندلسيمؤنس، حسيف،  (3)
 .142، سقوطيا

ىي مدينة في األندلس ، كانت مستقر العماؿ كالقكاد في الثغر األعمى، ككاف أبك عثماف اختارىا محبلن كآثرىا عمى مدف  (4)
 .389، الروض المعطار في خبر األقطار، الثغر منزالن الحميرم، محمد
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أيكب، كاستطاع أف يفتتح عددان عمى قمعة  أيضان  القديمة، ثـ سار نحك مدينة برجة كاستكلى عمييا، كاستكلى

 .(1)ـ 1119ىػػ/ 513مف الحصكف كالببلد في تمؾ المنطقة، ككاف ذلؾ سنة 

خكتو المسمميف اعس قائد المسمميف تميـ عف نصرة إتق خبلصة ما سبؽ ييعزل سبب سقكط سرقسطة إلى

خراجيـ مف في سرقسطة، حيث فضٌ  محنتيـ، فمـ يكف ؿ البقاء في مراكش عمى أف يساند أىالي سرقسطة كا 

أقبؿ  ان تميم ىناؾ خيار أماـ أىالي سرقسطة إال أف سممكىا لعدكىـ ألفكنسك المحارب كالخركج منيا، فمك أفٌ 

عمى مساعدتيـ لما خرجت سرقسطة مف حضف الدكلة اإلسبلمية، كأصبحت بيد أعدائيـ، إضافة إلى 

 تحقؽ ىدفيـ كاستكلكا عمييا.إصرار النصارل كاستمرار محاكالتيـ الحتبلؿ المدينة، إلى أف 

 ٍ٘قؼت متْذٓ:

ـ، بقيادة إبراىيـ بف يكسؼ بف تاشفيف، أخ األمير 1120ىػػػ/514حدثت مكقعة كتنده يكـ الخميس عاـ 

بف  كاف أمير المسمميف عميٌ   ف الفريقيف معركة عنيفةبت بينشً  (2)كتنده، سمىٌ مدينة تي  بف يكسؼ، عميٌ 

، اقتتاؿ عة، اقتتؿ الفريقاف أشدٌ مف المسمميف كاألجناد المتطكٌ  كثيره  كمعو جيشه  ،يكسؼ في كقتيا بقرطبة

كفي  (3)د فييا آالؼ المسمميف، ككاف منيـ العمماء كالفقياء،شيً ، كاستي شديدةن  ىيـز فييا المسممكف ىزيمةن 

ف عاد ض ليا المسممك كبعد ىذه اليزيمة التي تعرٌ  ،(4)الصدفي مقدمتيـ القاضي العبلمة الشيير أبك عميٌ 

                                                           

تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخالفة ،  الحساني، فايزه، 163، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (1)
 .126، ، جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلس، بيمكؿ، نداء144، األموية حتى سقوطيا

رؼ القاؼ كىي بمدة صغيرة تقع عمى مقربة مف دكرقة ، كىي مف أعماؿ سرقسطة في الثغر األعمى يقاؿ أيضان قتندة بح (2)
 .4/460، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد، 

 جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلس، بيمكؿ، نداء، 9/206، الكامل في التاريخابف األثير، عمي،  (3)
126. 

كىك حسيف بف محمد بف فيرة بف حيكف، ييعرؼ بابف سكرة الصدفي، كىك مف أىؿ سرقسطة كسكف مرسيو، المقرم،أحمد  (4)
 .2/90، نفح الطيب
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كأنشأ فييا قمعة لتككف حاجزان  ،المرابطكف إلى بمنسية، كبعد ىذه المعركة استكلى ألفكنسك عمى قمعة دكرقة

 .(1)الجيكش اإلسبلمية القادمة مف مرسية كبمنسية لصدٌ 

ـ، خرج ألفكنسك إلى ببلد المسمميف في األندلس، حيث طمب النصارل 1125ىػػػ/ 519كفي عاـ 

جيان نحك كخرج متٌ  (2)مف ألفكنسك دخكؿ المدينة، خرج كمعو أربعة آالؼ فارس،المكجكدكف بغرناطة 

كقاـ بحرؽ القرل كالزرع، ثـ تحرؾ إلى  (3)بمنسية، حيث كاف بيا مجمكعة مف المرابطيف، فبدأ بالقتاؿ،

رت الحركب ، استمٌ (6)و نحك بسطة، كمنيا تكجٌ (5)صعد إلى برشانة عمييا، ثـٌ  غاراتو  كشفٌ  (4)دانية

كاستطاع النصارل السيطرة عمى  ،كالصراعات بيف المسمميف كالنصارل ككقعت بينيـ العديد مف المعارؾ

 .(7)الكثير مف المناطؽ في األندلس

 ٗقؼت اىقالػت:

 

ة، أراد امتبلؾ باقي مناطؽ الثغر األعمى، في األراضي األندلسيٌ  ف معركتولفكنسك المحارب مبعد أف عاد أ

يد، حيث كاف يممؾ المسممكف مف الثغر األعمى المنطقة الكاقعة شرؽ سرقسطة، فعاد إلى نشاطو مف جد

                                                           

، 429، ، التاريخ األندلسي، الحجي، عبد الرحمف2/90، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبالمقرم، أحمد،  (1)
 .104، ، دولة اإلسالم في األندلسعناف محمد

 .193، التاريخ السياسي والحضاري لممغرب واألندلسعبد المنعـ، حمدم،  (2)
 .126،  جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب واألندلسبيمكؿ، نداء،  (3)
، كليا قصبة منيعة جدان ، الحميرم، محمد،  (4) الروض ىي مدينة تقع شرؽ األندلس، كتقع عمى البحرى عمييا سكره حصيفه

 .232 -231، ر في خبر األقطارالمعطا
 .1/384 معجم البمدان،قرل إشبيمية باألندلس، الحمكم، ياقكت،  فم بالفتح كبعد األلؼ نكف ، كىي (5)
 .1/423، معجم البمدانبسطة بالفتح، كىي مدينة باألندلس مف أعماؿ جياف، الحمكم، ياقكت،  (6)
  الصراع المرابطي األراغوني أيام عمي بن يوسفد العزيز، ، الشاكي، عب70-69، الحمل الموشيةمؤلؼ مجيكؿ،  (7)

149 
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، كقد رغب ألفكنسك بأف يقـك بإجبلء المسمميف مف ىذه (2)كأفراغة (1)قكاعدىا الردة كالتي كاف مف أىـٌ 

الخبر جيز ألفكنسك جيشان مف أجؿ السيطرة عمى الردة كأفراغة، كعندما كصؿ ف (3)المنطقة كالسيطرة عمييا،

يغزكف في  القطاف: ) فسقط عمى الرعية قاؿ ابفبف يكسؼ أمر بتجييز الجيش، ك  إلى أمير المسمميف عميٌ 

العساكر، ككاف قسط أىؿ فاس منيا ثبلثمائة.غبلـ مف سكدانيـ برزقيـ كسبلحيـ كنفقاتيـ، يخرجكف ذلؾ 

 .(4)مف أمكاليـ، ففعمكا كمضت الحشكد إلى مرسيو(

، عنيؼو  تكجيت جميع الجيكش إلى مدينة مرسيو، كاشتبكت القكات المرابطية مع قكات النصارل في قتاؿو 

ض المسممكف في ىذه ـ، تعرٌ 1128ىػػػػ/523كذلؾ سنة  (5)،(القبلعة)أك  (القمعة)قرب مكضع يعرؼ باسـ 

ات النصرانية عمى كافة ، حيث كقع معظميـ قتمى كأسرل، كسيطرت القك ىزيمة فادحةو المعركة إلى 

 .(6)كأسيرو  بيف قتيؿو  ارة المسمميف حكالي اثني عشر ألفان أسمحتيـ كمتاعيـ، كبمغت خس

إلى ، كما كاف مف قاضي المدينة إال أف أرسؿ رسالة و ألفكنسك المحارب نحك بمنسيةبعد ىذه المكقعة تكجٌ 

 ،ض ليا المسممكففييا اليزيمة التي تعرٌ  حى ضى أمير المسمميف عمي بف يكسؼ يستغيثو، فرد عميو برسالة كى 

سببيا ىك تخاذليـ كعدـ مساعدتيـ لممرابطيف، كذكر في الرسالة ألىؿ بمنسية أنو سكؼ يساعدىـ،  كأفٌ 

                                                           

 .5/7، معجم البمدانمدينة مشيكرة باألندلس، كىي مف أعماؿ ماردة كىي كثيرة الزيتكف، الحمكم، ياقكت،  (1)
لحميرم، مدينة في األندلس تقع غربي الردة، بينيما ثمانية عشر ميبلن، تقع عمى نير الزيتكف ، ليا حصف منيع، ا (2)

 .48، الروض المعطار في خبر األقطارمحمد 
 .152، نظم الجمانابف القطاف، حسف،  (3)
 .116، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد، 152، نظم الجمانابف القطاف، حسف،  (4)
شقر، ابف  تعرؼ بكاقعة قمبيرة كىي قرية تقع عمى ساحؿ البحر المتكسط عمى مسافة بضعة كيمك مترات مف شرؽ5) )

 .154، نظم الجمانالقطاف، حسف 
 .116/ 1،الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس.، الجيكسي، سممى، 153،154،نظم الجمانابف القطاف، حسف،  6 ))
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يـ األقكات كما إلى ذلؾ، كلكف نجد أف ألفكنسك المحارب اكتفى بالنيب كالتخريب، كلـ يحاكؿ يلإكسيرسؿ 

 .(1)مياجمة المدينة

كانتيى  ،ح بيف مممكة أرغكاف كبيف قشتالةصراع مسمٌ  مسمميف في كقعة القبلعة، اندلعمة البعد ىزي

 .(2)ر باالستيبلء عمى الردة كأفراغةـ، كبقى ألفكنسك المحارب يفكٌ 1130ىػػ/ 524عاـ

 ٍ٘قؼت إفراغت:

يضان حكمو، أراد السيطرة أالعديد مف مناطؽ األندلس كضميا إلى  بعد أف تغمب ألفكنسك المحارب عمى

خراج المسمميف منيا، فجيٌ  ىػػػػ 528، كفرض الحصار عمييا في سنة يياز جيشو كنزؿ عمعمى إفراغة، كا 

، كآلى زعيميـ ابف رذمير عمى نفسو أال كثيبو  في جمعو  يقكؿ الحميرم: ) كحاصرىا العدكٌ  (3)ـ،11134/

اف مع كاتفؽ ابف القطٌ  (4)(،كخمسمائة في رمضاف منيا كذلؾ سنة ثماف كعشريف ى يأخذىا عنكةن حتٌ  يبرحى 

 (5)فراغة(،ـ، نازؿ ابف رذمير إ1134ىػػػػػػ/528فقاؿ: )كفي ىذه السنة  ،الحميرم في تحديد مكعد المكقعو

ة مف ألؼ فارس، جاءت مف تشكمت القكة اإلسبلميٌ  (6)ـ،1135ىػػػ/529أما ابف األثير فجعؿ المعركة سنة 

                                                           

الحضارة ، الجيكسي، سممى، 117، ، دولة اإلسالم في األندلس، عناف، محمد154، نظم الجمانابف القطاف، حسف،  1))
 .1/116، سالمية في األندلسالعربية اإل

 .117، دولة اإلسالم في األندلسعناف، محمد،  (2)
 .244، نظم الجمانابف القطاف، حسف،  (3)
 .48، الروض المعطار في خبر األقطارالحميرم، محمد،  (4)
 .244 نظم الجمان،ابف القطاف، حسف،  (5)
 9/287،  الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير ، ع (6)
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مف الردة، إضافة إلى القكات المرابطية في  كمائتي فارسو  (1)كخمسمائة جاء بيا يحيى بف غانية، ،قرطبة

 .(2)إفراغة

اشتبكت القكات المرابطية مع قكات ألفكنسك، تصدل كالي الردة لمقكات النصرانية، كاشتد القتاؿ فيما بينيـ، 

 القتؿى ب كقامكاخرج أىؿ إفراغة إلى خياـ النصارل  نفسو الكقت لقتؿ في صفكؼ النصارل، كفياثر كك

 .(3)، كانيزمت القكات النصرانية في ىذه المعركةكمتاعو  مف أسمحةو كالٌسمبى كالنيب لكؿ ما في الخياـ 

مات مفجكعان بعد عشريف  ، فمما رأل أصحابو قد قيًتمكا شٌر ًقتمةأما ألفكنسك فقد عاد إلى مدينة سرقسطة

 .(5)تفاصيؿ مكتو ة ذاتيا دكف أف يذكرتؿ في السنكيقكؿ ابف عذارل بأنو قي  (4)يكمان،

في جميع أنحاء األندلس، فعادت بعد ذلؾ سمعة المرابطيف  عميؽه  ف لنصر المرابطيف في إفراغة، صدنلكا

العسكرية، إلى ما كانت عميو سابقانػ ككاف مف نتائج مكقعة إفراغة كىبلؾ ألفكنسك المحارب، أف ذىب 

في األندلس، حيث  طر عمييا المسممكفمف، كذلؾ في المناطؽ التي يسيمف الز  الخطر النصراني مدةن 

في  د الكجكد اإلسبلميٌ يدٌ راع بيف النصارل كالمسمميف، شخصية خطرة كانت تي اختفت في ميداف الصٌ 

                                                           

نظم ىك أبك زكريا يحي بف عمي بف غانة الصحراكم، كغانة اسـ امو، اشتير ببسالتو كشجاعتو، ابف القطاف، حسف،  (1)
 .245 الجمان

 .437، التاريخ األندلسي، الحجي، عبد الرحمف، 9/287، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (2)
األندلس التاريخ ، السكيداف، طارؽ، 1494، ني أيام عمي بن يوسف، الصراع المرابطي األرغواالشاكي، عبد العزيز (3)

 .78، شرق األندلس في العصر اإلسالمي، أبك الفضؿ، محمد، 321، المصور
جوانب الرشد في حكم المرابطين في المغرب ، بيمكؿ، نداء، 9/287، الكامل في التاريخ، ز الديفابف األثير، ع (4)

 .127 واألندلس
 .4/91، البيان المغرب ،ابف عذارل (5)
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مممكتو، كلكف  دكدد حي ، كصعب المراس، فقد استطاع في عيده أف يكطٌ ان األندلس، فحيث كاف ألفكنسك قكي

 .(1)طر الكبير مف طريقيـكذىب ذاؾ الخ ،ؽ النصر لممسمميفبمكتو تحقٌ 

كاتجو بو نحك بطميمكس  ككاف تاشفيف ،ز ألفكنسك المحارب جيشان ضخمان ـ، جيٌ 1134ىػػ/ 528كفي سنة 

فييا النصارل ـز قرب سيؿ الزالقة ىي  عنيفةه  معركةه  أس قكة عسكرية مف أجؿ لقائو، كاندلعتعمى ر  بف عميٌ 

كفي سنة  (3)صارل في عدة معارؾ كىزميـ فييا،مع الن (2)، كالتقى تاشفيف بف عميٌ ىزيمة نكراء

 .(4)إلى المغرب مف أجؿ عقد البيعة لو لكالية العيد ـ، عاد تاشفيف بف عميٌ 1137ىػػػ/532

 العيد مف بعده ابنوي  كليأمير المسمميف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف، كى  كفيٌ ـ، تن 1142ىػػ/ 537كفي سنة 

 .(5) تاشفيف بف عميٌ 

سجاالن بيف المرابطيف كالممالؾ النصرانية، حيث كاف المسممكف  تف الحرب كانيظير لنا مما سبؽ أ

كيظير لنا مف خبلؿ   ،بيـ اليزائـ في بعضيا اآلخر النصارل في بعض المعارؾ، كما دٌبتيىيزمكف 

ي العبء الكبير في قتاؿ النصارل قد كقع عمى المرابطيف، حيث لعبكا دكران كبيران ف المعارؾ التي دارت أفٌ 

إذا  ذمركفـ، فقد كانكا في بعض األحياف يتاف األندلس أنفسيكٌ ة، أكثر مف سي الدفاع عف المناطؽ األندلسيٌ 

كبالرغـ مف الجيكد التي بذليا  اـ المرابطيفكٌ الحي  مكف بالثكرة ضدٌ ، كيقك معينةو  سيطر النصارل عمى منطقةو 

ضدىـ في العديد مف مناطؽ دأت تنشب ب الثكراتً  المرابطكف في الدفاع عف أراضي األندلس، إال أفٌ 
                                                           

 .126-125، دولة اإلسالم في األندلسعناف، محمد،  1))
ىك تاشفيف بف عمي بف يكسؼ بف تاشفيف، أحد رجاالت المرابطيف شجاعة كببلء في األندلس، كزىدان كصالحان، كاله أبكه  (2)

 .3/407، لجزيرةالذخيرة في محاسن أىل اـ، ابف بساـ، عمي، 1129ىػػ/ 523عمى إمارة غرناطة سنة 
 .439،  التاريخ األندلسيالحجي، عبد الرحمف،  (3)
 .165، األنيس المطرب بروض القرطاسابف أبي الزرع،  (4)
 .165. نفسو (5)
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مف  مشرقةن  ؿ جياد المرابطيف ضد الممالؾ النصرانية صفحةن ذلؾ، فقد شكٌ  كبالرغـ مف كؿٌ األندلس، 

يقاؼ زحؼ  صفحاتً  التاريخ، كتبيف لنا مدل قكة جند المسمميف كمدل صمكده مف أجؿ استرداد األندلس كا 

 النصارل نحك مدنيا. 

 فً األّذىص:ّٖاٌت دٗىت اىَرابطٍِ 



بف  ا بعد عميٌ كٍ إضعاؼ المرابطيف، حيث كاف ضعؼ األمراء الذيف تكلى تعددت العكامؿ التي أفضت إلى 

 إضعاؼ المرابطيف.  في المغرب مف األسباب التي قادت إلى تاشفيف، كظيكر نشاط المكحديف

تطاعت الممالؾ االسبانية ىزائـ متكررة أماـ القكات اإلسبانية، حيث اسضت القكات المرابطية إلى تعرٌ ك 

 دو كمف أسباب ضعؼ المرابطيف أيضان قياـ حركات تمرٌ  (1)ة تباعان،المدف كالقكاعد األندلسيٌ  أىـٌ  احتبلؿ

حيث قامت ىذه الحركات في معظـ مناطؽ األندلس، ككاف أغمب  (2)رفت باسـ حركات المريديف،ىـ عي ضدٌ 

 .(3)األدبف العمماء كالفقياء كأعبلـ المرابطي الثكار ضدٌ 

ديف، كبيذا تككف دكلة كبدأ عصر المكحٌ  ،ـ، سقطت دكلة المرابطيف في األندلس1144ىػ /539ففي عاـ 

 .(4)كغاب شمسيا كانطفأ نكرىا المرابطيف قد انتيى كجكدىا في األندلس

                                                           

 .439، التاريخ األندلسيالحجي، عبد الرحمف،  1))
قسي، كاف في البداية  ىي حركة ظيرت في األندلس، خٌاصة في غرب األندلس، كانت بقيادة شخص ييسمٌى أحمد بف (2)

ٌياؿ، المراكشي،  يىدعي اإلليية، كما قامت ىذه الحرة مف مجمكعة مف دعاة الفتف كرؤكس الضبلالت، كاتبعيـ العديد مف الجي
 .155، المعجب في تمخيص أخبار المغربعبد الكاحد، 

 .264، تاريخ العرب وحضارتيم في األندلسالسامرائي، خميؿ ،  (3)
 .118، محنة العرب في األندلسحكمد، أسعد،  (4)
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ىـ في العديد ضدٌ  ألندلس ىك الثكرات التي قامتسبب سقكط دكلة المرابطيف في ا ا سبؽ أفٌ كيتضح ممٌ 

ما بكسعيـ مف أجؿ الحفاظ عمى اإلسبلـ في األندلس،  ة، بالرغـ مف أنيـ بذلكا كؿٌ مف المناطؽ األندلسيٌ 

ما لمسكه مف بداية ا بتمؾ الثكرات لً اف األندلس بدؤك كٌ ني فييا، إال أف سي د النصراكمف أجؿ إيقاؼ التمدٌ 

دت تمؾ الثكرات إلى انييار سمطاف عرضكا ليا، كبذلؾ أ، ككثرة اليزائـ التي تٌ لضعؼ القادة المرابطيف

 .كقكيةن  كانت في بداياتيا كبيرةن  نكا دكلةن كٍ المرابطيف في األندلس، بعد أف كى 
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 اىخاتَت



 في األندلس يمكننا أف نستنتج ما يمي:  ء عمى الجياد المرابطيٌ كٍ بعد تسميط الضَّ 

  فقد  مف الفكضى كاالنحبلؿ ، فترةن مٌ عاشت األندلس بعد سقكط الدكلة األمكية في القرف الخامس اليجر

 يت بممكؾ الطكائؼ، حيث كاف أمراء ىذه الكاليات في صراعو مِّ فيما بينيا سي  مت إلى دكيبلت متناحرةو سِّ قي 

 عمى ببلدىـ األندلس. سمبي   أثرت بشكؿو  أىميةه  بينيـ حركبه  فيما بينيـ، كاندلعت دائـو 

 كثرة الحركب بينيـ إلى  ة، فقد أفضتة، كاالقتصاديٌ ياسيٌ سكء األحكاؿ الس أسفرى ظيكر دكؿ الطكائؼ عف

 االحتفاظ باستقبلليـ عف د، كاف بعض ىؤالء األمراء يحاكؿالعد كثيرةً  مستقمةو  انقساـ األندلس إلى دكؿو 

 ة الصراعات فيما بينيـرؼ اآلخر، كأدل ذلؾ إلى زيادة حدٌ كاالنفراد في الحكـ بعيدان عف الطٌ  بعضيـ

  ٌفي األندلس، كجمعكا كممتيـ عمى سحؽ الدكيبلت الطائفية كالذم  الٌسٌيئلنصارل الكضع ممكؾ ا استغؿ

 ساعد النصارل عمى اتخاذ ىذا القرار، ىك تفرؽ ممكؾ الطكائؼ كتخاصميـ فيما بينيـ، فبدأ النصارل بشفٌ 

 ة.اليجمات عمى العديد مف المناطؽ األندلسيٌ 

  يجكـ النصارل مدينة سرقسطة، حيث سقطت بيد ألفكنسك ة التي تعرضت لمف أىـ المدف األندلسيٌ إٌف

ميطمة، فبعد أف السادس بسبب تخاذؿ ممكؾ الطكائؼ مف نصرتيا، حيث كقفكا مكقؼ المتفرج اتجاه نكبة طي 

 ميطمة بيد النصارل.استكلى عمييا النصارل أصبحت عاصمة إسبانيا اإلسبلمية، ككذلؾ سقطت طي 

  ساعدىا في عممياتيا الجيادية في  ان منذ نشأتيا، فيي تممؾ جيشان قكي ةن عسكري كانت دكلة المرابطيف دكلةن

 األندلس، كأكؿ ما ظير الجيش عند الدكلة المرابطية في فترة رباط عبد اهلل بف ياسيف، فيك الذم حثٌ 

 المرابطيف عمى الجياد، كدعاىـ إلى الدفاع عف أرضيـ .



95 
 

 لسياسية الحركب ميف ة في األندلس، فقد كانكا ىـ المنظٌ السياسيٌ  دكران بارزان في الحياة كالفقياء العمماء قىٌدـ

بأحكاـ الجياد، كما أف مكانتيـ زادت عند ممكؾ الطكائؼ ألنيـ كاف يساندكنيـ في  ألنيـ ىـ العالمكف

 تدعيـ نفكذىـ.

 تحثيـ العمماء دكران أيضان في عممية تحريض ممكؾ الطكائؼ عمى الجياد، فقد أصدركا الفتاكل التي  أدل

بعض الفقياء أرسمكا  ىـ إلى الدفاع عف أرضيـ، كمف كسائؿ التحريض األخرل أفٌ كٍ عمى القتاؿ، كدعى 

 كنيـ عمى الجياد.بعض األمراء يحضٌ رسائؿ إلى 

 صرارىـ في عب األندلسيٌ بشحذ ىمـ الشٌ  كاضحه  كبير، كأثره  ككتاباتيـ صدنل العمماء  كاف لخطابات ، كا 

 .الدفاع عف أرضيـ

  ٌبعض ممكؾ الطكائؼ الذيف رفضكا دعكتيـ في تكحيد كممتيـ كالتكاتؼ ان إلى ككاضح ان كبير  ان عمماء نقدو الكج

 فيما بينيـ مف أجؿ الدفاع عف ببلدىـ.

  نتيجة لمكضع السيئ، كاليجمات التي شنيا النصارل عمى بعض مناطؽ األندلس، كحد ممكؾ الطكائؼ

 .ف بالمرابطيفمكٍ سَّ رب يي ركا استدعاء مجاىديف يحكمكف المغكممتيـ كقرٌ 

 أىؿ األندلس، كعبر قائدىـ يكسؼ بف تاشفيف إلى األندلس، كبدأ بمحاكلة  استغاثاتً  لبى المرابطكف

 مف أيدم النصارل. ةاستعادة بعض المناطؽ األندلسيٌ 

  رل، انتصر المسممكف عمى النصا يف، فقدبالنسبة لمصير األندلسيٌ  حاسمةن  ىي مكقعةن  (الزالقة)كانت مكقعة

كا كاستطاع ةفي حياة أىؿ األندلس، فقد استطاعكا تحقيؽ نكع مف الحريٌ  ؿو تحكٌ  أحدثت الزالقة نقطةى ك 

المسممكف في حدثان تاريخيان كانتصاران عظيمان حٌققو معركة الزالقة  التخمص مف ىيمنة النصارل، لذا تعدُّ 

 األندلس.
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  دكران آخر في معركة الزالقة،  مسمميف، فقد قدمكابيف النصارل كالظير دكر آخر لمعمماء في ميداف الصراع 

بعد أف جاىدكا ببسالة إلى جانب أىالي تمثؿ ىذا الدكر في تقديـ أنفسيـ شيداء فداءن لببلدىـ كأكطانيـ ، 

 األندلس كالمرابطيف.

 بعد االنتصار الذم أحرزه المسممكف في معركة الزالقة، عاد ممكؾ الطكائؼ إلى سابؽ عيدىـ قبؿ دخكؿ 

فيما بينيـ، فما كاف مف أىالي األندلس إال أف طمبكا مرة أخرل مساعدة  ، حيث الفساد كالتخاصـالمرابطيف

المرابطيف ليـ، كلكف ىذه المرة طمبكىـ ليس لمقضاء عمى النصارل فقط، بؿ مف أجؿ خمع ممكؾ الطكائؼ 

 كتخميصيـ مف سيطرتيـ.

  ممكؾ الطكائؼ خميص أىؿ األندلس مف ىيمنةأجؿ تخرل مف عكدة المرابطيف إلى األندلس مرة أي كانت 

 .كسيطرتيـ

  ٌاألمكر التي أكضحت البف تاشفيف مدل فساد ممكؾ الطكائؼ كمدل  كاف حصار حصف لييط مف أىـ

مكؾ دعكة ابف ىؤالء الم االكتراث لمصمحة الببلد، فمـ ييمبٌ ة دكف خصيٌ ـ الشٌ يحرصيـ عمى تحقيؽ مصالح

،  كانسحبكا عف اعدتو في حصار الحصف، كنتيجة لذلؾ خسر المسممكفمستاشفيف عندما دعاىـ إلى 

 استعادتو. الحصف كلـ يتمكنكا مف

  نتيجة ليذه الفتاكل قرر المرابطكفقر بجكاز خمع ممكؾ الطكائؼ، ك أصدر العمماء العديد مف الفتاكل التي تي 

 لطكائؼ كاحدان بعد اآلخر.االعمؿ عمى خمع ممكؾ 

  ليـ عف مناصبيـ كمف كخمع ممككيـ كعز  ة إلى حكمو،العديد مف المدف األندلسيٌ  ضـٌ لجأ ابف تاشفيف إلى

 غرناطة كاشبيمية كبطميمكس كبمنسية. ىذه المدف:

 تكحيد األندلس تحت سقؼ دكلة  ـ ىؤالء الممكؾ الطغاة، كما تمٌكنكا مف إنياء حكمف المرابطكف  تمٌكف

 اإلسبلـ ، كأصبحت األندلس تحت سيطرة المرابطيف.
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 انتصر المسممكف في  ،عدة معارؾ بينيـ ت ضد الممالؾ النصرانية، فقد نشبتبدأ ابف تاشفيف بشف ىجما

 بعضيا كخسر في بعضيا اآلخر.

 يا تحت كضمٌ  ،السيطرة عمى األندلس لس عمى يد النصارل الذيف تمٌكنكا مفانتيى حكـ المرابطيف في األند

 .ميـكحي 

 مرابطية ىي مف األسباب التي ساعدت في ضعفيا كسقكطيا.الدكلة ال ضدٌ  كانت الفتف التي دٌبت 

 كـ المرابطيف في األندلس كـ النصارل، نتيجة سقكط حي كـ الدكلة اإلسبلمٌية إلى حي  .انتقؿ حي

  كذلؾ بعد سقكط دكلة  قامت في األندلس دكلة أخرل حممت لكاء الجياد مف بعدىـ كىي دكلة المكحديف

 .المرابطيف
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 ٗاىَراجغ قائَت اىَصادر

 _ المصادر:

 _  القرأن الكريم.

 ـ(.1259ىػ/ 658_ ابف اآلبار، محمد، )ت 

 ـ.1995، تحقيؽ: عبد السبلـ اليرامش، دار الفكر، بيركت، *التكممة لكتاب الصمة

 ـ(.1232ىػ/ 630، )ت ز الديف أبي الحسف عمي_ ابف األثير، ع

 ـ.2003دار الكتب العممية، بيركت، ، 4، تحقيؽ: محمد يكسؼ الدقاؽ، ط*الكامل في التاريخ

 ـ(.1146ىػ/ 542_ ابف بساـ، عمي، )ت

 ـ.1997اس، دار الثقافة، بيركت، ، تحقيؽ: إحساف عبٌ *الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة

 ـ(.1182ىػ/578_ ابف بشككاؿ، )ت

، 1كؼ  ط، تحقيؽ: بشار معر وأدبائيم *الصمة في تاريخ أئمة األندلس وعممائيم ومحدثييم وفقيائيم
 ـ.2010دار الغرب اإلسبلمي، تكنس، 

 ـ(.1090ىػ/ 483_ ابف بمقيف، عبد اهلل، )ت 

 : ليفي بركفنساؿ، دار المعارؼ، القاىرة، )د.ت(.*مذكرات األمير عبد اهلل، تحقيق

 ـ(.1469ىػ/ 874_ ابف تغرم بردم، يكسؼ، )ت

، دار الكتب العممية، 1س الديف، طمد حسيف شم، تحقيؽ: محٌ *النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة
 ـ.1992

 ـ(.1627ىػ/ 1036_ التنبكتي، أحمد، )ت 
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 ، دار الكاتب، طرابمس، )د.ت(.2، ط*نيل اًلبتياج بتطريز الديباج

، عمي، )ت   ـ(.1063ىػػ /456_ ابف حـز

، بيركت، 1التركماني،ط ،تحقيؽ: عبد الحؽٌ *التمخيص لوجوه التخميص  ـ. 2003، دار ابف حـز

 ـ.1987، بيركت 2سة العربية لمدراسات كالنشر، طتحقيؽ: إحساف عباس، المؤسٌ  سائل ابن حزم،*ر 

 (.1228ق/626شياب الديف الركمي، ) _ الحمكم، ياقكت

 ـ.1993، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، 1، تحقيؽ: إحساف عباس، ط*معجم األدباء

 ـ.1993، دار صادر، )د.ـ(، *معجم البمدان

 ـ(.1494ىػ/ 900مد، )ت _ الحميرم، مح

 .ـ1975، مكتبة بيركت، 1تحقيؽ: إحساف عباس، ط *الروض المعطار في خبر األقطار،

 ـ(.1134ىػ/529_ ابف خاقاف، )ت 

 ،)د.د(،)د.ـ(،)د.ت(. *قالئد العقيان ومحاسن األعيان

 ـ(.1374ىػ/ 776_ ابف الخطيب، لساف الديف، )ت 

، تحقيؽ: أحمد مختار العبادم كمحمد تالم من مموك اإلسالمبويع قبل اًلحن ُ *أعمال األعالم في مَ 
 ـ.1964الكتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

 ، تحقيؽ: محٌمد عبد اهلل عناف، دار المعارؼ، مصر، )د. ت(.اإلحاطة في أخبار غرناطة

 ـ(.1406ىػ/ 808_ ابف خمدكف، عبد الرحمف، )ت 

، دار العرب والبربر ومن عاصرىم من ذوي السمطان األكبرديوان المبتدأ والخبر في تاريخ *العبر 
 ـ.2000الفكر، بيركت، 



111 
 

 ـ(.1282ىػ/ 681_ ابف خمكاف، شمس الديف، )ت

 ـ.1977تحقيؽ: إحساف عباس، دار صادر، بيركت،  *وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،

 ـ(.1347ىػ/748_ الذىبي، شمس الديف، )ت 

 ـ. 1996، مؤسسة الرسالة، بيركت ،11، طؽ: شيعيب األرنؤكط كآخريف، تحقيير أعالم النبالء*سِ 

 ـ(.1326ىػ/ 726_ ابف أبي زرع، )ت

 ـ.1972، صكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، *األنيس المطرب بروض القرطاس

 _ الزركمي، خير الديف:

 ـ.2002، دار العمـ لممبلييف، بيركت، 15، ط *األعالم

 ـ(.1286/ ىػ685_ ابف سعيد، عمي، )ت 

 ، دار المعارؼ، القاىرة، )د.ت(.4، تحقيؽ: شكقي ضيؼ، ط*الُمغرب في ُحمى المغرب

 ـ(1162ق/ 500، )_ الصيرفي، أبك بكر

 د عمي دبكر، )د.د(، )د.ـ(، )د.ت(.تحقيؽ: محمٌ  *األنوار الجمية في أخبار الدولة المرابطية،

 ـ(.1203ىػ/ 599، )ت بيٌ _ الضٌ 

، دار الكتاب المصرم، 1ارم، ط، تحقيؽ: إبراىيـ األبييخ رجال أىل األندلسغية الممتمس في تار *بُ 
 ـ.1989القاىرة، 

 ـ(.1295ىػ/ 695_ ابف عذارل، المراكشي،)

 ـ.1983، دار الثقافة، بيركت 3اس، ط، تحقيؽ:إحساف عبٌ *البيان الُمغرب في أخبار األندلس والمغرب

 .ـ(1678ىػ/ 1089_ ابف العماد، شياب الديف، )ت
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 ، دار ابف كثير، دمشؽ 1، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط ، ط*شذرات الذىب في أخبار من ذىب

 ـ. 1988

 ـ(.1396ق/ 799_ ابف فرحكف، إبراىيـ، )ت
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Abstract 

In the fifth century AH, the Umayyad Caliphate fell in Al-Andalus, and with its 

fall many of the emirates that were called the Taifa Kingdoms were born. The 

emirs and rulers of these states were in constant conflict among themselves, and 

their policy was based on the realization of their personal interests without taking 

care of the interest of the state and the people. As a consequence of this policy, 

Al-Andalus suffered from poor political conditions due to the wars among these 

emirs, and the poor political situation had its influence on the economic 

situation. This policy also affected the population of Andalusia who began to 

complain about it, and the kings of the Christians exploited this situation and 

carried out raids on many areas in Andalusia.Also, they tried to seize many of 

the cities of Andalusia, the risk of these Christians worsened day after day, As a 

result, the party kings were aware of the seriousness of the situation in 

Andalusia, so they had only agreed among themselves to seek help from the 

Almoravids in Morocco led by Youssef Ben Tashfin, who responded to aid the 

party kings, and he crossed several times to Andalusia achieving victory. These 

Almoravids struggled with all their strength to rid Andalusia of the domination 

and control of the Christians. 

 

The struggle of the Almoravids in Andalusia was not only against the Christian 

kingdoms, but against the party kings, as well. The leader of the Almoravids, 

IbnTashfin, soon discovered the extent of their failure to defend Andalusia and 

discovered their greed in obtaining positions without considering the interest of 

the people and the interest of the state. The Almoravids removed these emirs 

from their positions and annexed Andalusia to the rule of Almoravids, and after 

the annexation of Andalusia, the Almoravids directed their jihad against the 

Christian kingdoms, the battle had its ups and downs between Muslims and 

Christians. They achieved victory in some wars, but they were defeated in others. 

Despite what the Almoravids did in Andalusia and despite their violent jihad 

against the Christian kingdoms, they failed to keep Andalusia under their 

control. Christians managed to control it and ended the rule of Almoravids, and 

the reason for that is the numerous revolutions against them in most areas of Al-

Andalus. Moreover, the power of Andalusia began to weaken after the end of the 
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rule of Yusuf ibnTashifin. Despite the end of their rule in Andalusia, the 

Almoravids wrote bright pages of the finest examples in the history of Al-

Andalus. 

 

 


