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 الممخص:

 - 244في الوقت الذي كانت فيو األندلس تعيش عصر دويالت الطوائف المتنازعة فيما بينيا 
م، كانت منطقة المغرب األقصى )مقر دولة المرابطين( تتقاسميا عدة  1394 - 1301ىـ/ 282

ن دويالت وفي الوقت الذي أوجد فيو داعية المرابطين الديني عبد اهلل بن ياسين قوة سياسية من الممثمي
ىـ بالقضاء  274 -ىـ 222ىـ، قامت ىذه القوة خالل الفترة  222 - 249)المرابطين( خالل األعوام 

عمى إمارات المغرب األقصى المتنازعة ووحدتيا سياسيًا، قد دخمت ىذه الدولة الفتية في عالقات 
مارة بني زيري في تونس، ومع إمارات الط ، وائف باألندلسمتشابكة مع إمارة بني حماد في الجزائر، وا 
 .تميز عصر دويالت الطوائف في األندلس بالحروب المستمرة بين مموك ىذه الدويالت

 الكممات المفتاحية: )معارك أمير المرابطين، يوسف بن تاشفين، االذفونش(.
The battles of the emir of the Almoravids, Yusuf bin Tashfin, 

against the Azfonshes 
In Andalusia - Zalqa as a model 

dr. Healing Muhammad Hassan 

University of Baghdad/College of Languages/Human Rights Unit 

Abstracts: 

At a time when Andalusia was living in the era of the states of the 

conflicting sects between them 422 - 484 AH / 1031 - 1092 AD, the region of 

Al-Aqsa Maghreb (the seat of the Almoravid State) was shared by several 

states. The masked (Al-Murabitin) during the years 429 - 444 AH, this force 

during the period 444 AH - 476 AH eliminated the conflicting emirates of 

Morocco and united them politically. This young state entered into 

intertwined relations with the Emirate of BaniHammad in Algeria, and the 

Emirate of BaniZiri in Tunisia And with the sects’ emirates in Andalusia, the 

era of sect states in Andalusia was marked by continuous wars between the 

kings of these states. 

Keywords: (Battles of Amir Al-Mourabitin, Yusuf bin Tashfin, Al-

Adfonush). 
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 لممرابطين: تاريخيةلمحة 
لقب يطمق عمى عدة قبائل ينسبون الى تشير سجالت التأريخ عن المرابطين  

ايام ابي بكر الصديق حمير، منيا لمتونة، وجدالة ولمطة، كان اول مسيرىم من اليمن 
)رضي اهلل عنو( فسيرىم الى الشام، ثم انتقموا الى مصر ومن ثم توجيوا الى المغرب 
مع موسى بن نصير، وتوجيوا مع طارق بن زياد الى طنجة، فاحبوا االنفراد فدخموا الى 
الصحراء واستوطنوىا الى ظيور امرىم ببالد المغرب، فعندما توجو كبير قبيمة جدالة 

في الصحراء من ىذا شيء )اي امور  ناالحج واسمو جوىر، فقال لو ليس عندالى 
الدين( غير الشيادتين والصالة في بعض الخاصة، فابعث معي من يعمميم شرائع 
االسالم، فارسل معو عبد اهلل بن ياسين الكزولي، فدخل معو الصحراء، يفقو اىميا 

عنيم فمنيم من اجاب ومنيم من ض اىميا بعض تعاليم االسالم، فارتحل فبالدين فر 
مع عميو من اطاعو من القبائل، فوقع تاسين بتنصيب قائد يجيعصى، فاخذ عبد اهلل بن 

االختيار عمى ابي بكر بن عمر رئيس لمتونة، واطمق عميو عبد اهلل امير المسممين، 
غرب ، فما ان طاعت ليم الصحراء توجيوا الى بالد الم(1)واطمق عمى اتباعو بالمرابطين

 .وبدأوا بضم بالد المغرب تحت رايتيم(4)وىم ينتمون لقبيمة لمتونة كممة الحق إلظيار
 وضع االندلس في عهد الطوائف 

ـــةتشـــير النصـــوص  ـــدلس مـــن االخـــتالف والتفـــرق بـــين  التاريخي ان الحـــال فـــي االن
امرائيا وحكام مدنيا، فعجزوا عـن الـدفاع عـن االراضـي االسـالمية والمسـممين وفـي صـد 

بــين اولئــك االمــراء "ىجمــات النصــارى وتــوغميم فــي الــبالد االندلســية، وقــد وصــل الحــال 
ـــو بـــين ال ـــم يجعم ـــرة مـــا ل ـــافس والغي ضـــرائر المترفـــات، ممـــوك الطوائـــف مـــن التعاســـة والتن

، فاسـتقل فـي كـل مدينـة اندلسـية اميـر (0)"والعشائر المتغايرات، فمم تتصل ليم في اهلل يـد
وتغمـــب بعضـــيم عمـــى "مـــن رءســـاء العـــرب والبربـــر والمـــوالي، فاسقتســـموا بـــالد االنـــدلس: 
 . (2)"بعض، واستقل بأمرىا منيم، مموك استفحل امرىم وعظم شأنيم

تر مــا بــين ممــوك الطوائــف فــي تحقيــق مــ ربيم فــي عمــل النصــارى عمــى ىــذا التــو 
السيطرة عمى المدن االندلسية، فاستغموا ىذا االختالف، وعمموا عمى تشتيت الوحـدة بـين 
الممالـك االندلسـية، والقضـاء عمــى اي محاولـة تيـدف الـى توحيــد االنـدلس، والعمـل عمــى 
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ظ عمى ممالكيم من اضعافيا، فكان مموك الطوائف يتجنبون الصراع مع النصارى لمحفا
، خوفـــًا مـــن اليجـــوم عمـــى ممكيـــم (4) "الذوا بـــالجزى لمطاغيـــة"، الـــييم فــــ(5)تيديـــد الطاغيـــة

فيادنــــو بعضــــيم والــــبعض اىخــــر دفــــع الجــــزى اليــــو يتقــــوى بيــــا عمــــى ممالــــك المســــممين 
إنمـا "، واصـفًا حـال ممـوك الطوائـف مـع االذفـونش قولـو: (7)االخرى، فيـذكر ابـن الخطيـب

التمـــاس المحـــل مـــن وده، وابـــراز الفضـــل مـــن حظوتـــو، والتنفـــق عنـــده،  كـــان وكـــدىم فـــي
فكان مموك الطوائف يحممون االتاوى والجزى في كل عـام  "والترافع اليو، واالستظيار بو

الى االذفونش ولم يكتف بذلك، فقد قعد لمتضريب بين مموك الطوائف وافساد الود بينيم، 
 .(8)حتى يتمكن من تحقيق اىدافووزرع بذور التسمط والتحكم فيما بينيم، 

مـــا ان وقـــف االذفـــونش عمـــى حـــال ىـــءالء الممـــوك مـــن الضـــعف والتخـــاذل وتســـميم 
بعضيم لمبعض اىخر، حتى افرط بالتعاظم والتعالي، ليس عمى المسممين فقط، بـل انـو 
اخذ بالتعالي حتى عمى ابناء جمدتو، وذلك بسـبب اسـتيالءه عمـى منـاطق لـم يصـل الييـا 

 .(9)مموكيم منذ الفتح االسالمي لمبالدممك من 
ان اخذ االتاوة والجزى ما ىي اال المرحمة االولى من خطة النصارى في سيطرتيم عمى 
االندلس، فشرع االذفونش في تقوية جيشو وتحصين بالده بيذه األموال التي تصمو من 

ون تمكن المسممين، فما ان تمكن الطاغية وعظم امره وتطاول عمى ثغور المسممين د
احدىم من ردعو، فأصبح يرفض تقديم االموال اليو، وبدأ بطمب تنازليم اليو عن بعض 

 (13)الثغور االسالمية
 البالد:دور العمماء االندلسيين ودعوتهم في توحيد 

رغــم ىــذه األحـــداث المتصــاعدة، مـــن تراجــع المســممين وخســـاراتيم المتتاليــة لمـــبالد 
وتفرقيم، لم يغفل عممـاء وفقيـاء االنـدلس واعيـانيم عـن تـردي االسالمية نتيجة اختالفيم 

اوضــاع المســممين واالخطــار المحيطــة بيــم وبــبالدىم، وان جميــع محــاوالتيم التــي دعــت 
الى لم الشمل وتوحيد البالد في مواجية خطر النصـارى بـاءت بالفشـل، وان ابـرز ىـءالء 

ــــــوك ، الــــــذي طــــــاف ع(11)العممــــــاء ىــــــو القاضــــــي ابــــــو الوليــــــد البــــــاجي مــــــى رءســــــاء ومم
 يندبيم الى لم الشعث ومدافعة "الطوائف
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، فنيض القاضي ابو الوليد الباجي ناصحًا محذرًا لمموك الطوائـف بأشـارة مـن (14) "العدو
، فطـــاق بالواليـــات والقواعـــد االندلســـية، فحـــذر (10)ممـــك بطميـــوس، المتوكـــل ابـــن االفطـــس

عوبيا، ولكـن واقـع الحـال فـي مموكيا من عواقب التفرق، وىو يييـب بممـوك الطوائـف وشـ
االنــدلس كــان يخــالف رءيــا العممــاء نحــو نيايــة االنــدلس، فمــم يســمع ممــوك الطــائف ىــذا 

، ولـم يكـن ابـو الوليـد البـاجي الوحيـد الـذي حمـل (12)التحذير ولـم يءخـذ عمـى محمـل الجـد
رايــة توحيــد االنــدلس بتقــديم النصــح لمموكيــا، بــل كــان ىنــاك كوكبــة مــن العممــاء وعقــالء 

النـدلس الـذين كــان لـدييم رءيـا حــول مسـتقبل االنـدلس، فأكــدوا لممـوك الطوائـف ان ممــك ا
 .(15)قشتالة سوف يسحق دويالت الطوائف جميعيا، الواحدة بعد األخرى

فقـــــد غمبـــــت عمـــــى ىـــــءالء الممـــــوك االطمـــــاع واالىـــــواء الشخصـــــية، فقـــــدموىا عمـــــى 
يم االديــب ابــي طالــب المصــمحة العامــة، فمــم يســتجيبوا الــى نصــح العممــاء، فوصــف حــال

 عبد الجبار، قائاًل:
ـــــــــــــــــــــــــبالد والعبـــــــــــــــــــــــــادا ـــــــــــــــــــــــــأىمموا ال  ف
 واشــــــــــــــــــــتغمت اذىــــــــــــــــــــان يم بــــــــــــــــــــالخمر  
 وزادىــــــــــــما فــــــــــــي الجيــــــــــــل والخـــــــــــــذالن  
ــــــــــــــلا   لمــــــــــــــا وتا صــــــــــــــدورىم مــــــــــــــن غ 

 

 

يــــــــــــــــــــادا ــــــــــــــــــــوا الثغــــــــــــــــــــور والج   وعّطم
 وباألغـــــــــــــــــــاني وســـــــــــــــــــماع  الّزمـــــــــــــــــــر  
ــــــــــــمبان   ــــــــــــاب الص   أن ظــــــــــــاىروا عص 

ـــــــار ـــــــل   والختب ـــــــبعض حـــــــال الك   (14)ال
 

، عمـى (17)مموك الطوائف من غفمتيم، اال عمى الصـريخ القـادم مـن بربشـترلم يفق 
، فكانــــت اعظــــم محــــن نزلـــــت (18)م(1340ه/254اثــــر ســــقوطيا بيــــد النصــــارى عـــــام )
 .(19)بالمسممين، في االندلس بتمك الحقبة

ان ىــذه الحادثــة ايقظــت ىمــم مســممي االنــدلس وان كــان بشــكل بســيط، وانيــا بينــت 
ومــــا وصــــل اليــــو النصــــارى مــــن القــــوى واســــتيانتيم بالمســــممين، ايضــــًا واقــــع المســــممين، 

، ولقـــد اســـتمر (43)وافصـــحت عـــن حقـــدىم لمـــا ارتكبـــوه مـــن جـــرائم عنـــد دخـــوليم بربشـــتر
 .(41)حصار بربشتر قبل دخول النصارى الييا اربعين يوم

لقـــــــد كانـــــــت ىـــــــذه الحادثـــــــة بدايـــــــة انحســـــــار المســـــــممين وتـــــــراجعيم فـــــــوق االرض 
 إلنيــــاء، فعمــــت اصــــوات العممــــاء بشــــكل اعمــــى مخاطبــــة ممــــوك الطوائــــف (44)االندلســــية
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خالفاتيم، ورص الصفوف والتوحد ضد النصارى، ورفع راية الجياد بعـد ان عطمـت مـن 
، يــذكره (40)قبـل ىـءالء الممــوك، فخاطـب ابـو حفــص عمـر بـن الحســن اليـوزني. المعتضـد

، وأمــا االديــب ابــو (42)دبتطــاول النصــارى عمــى الــبالد االســالمية، ويحرضــو عمــى الجيــا
طالــب عبــد الجبــار فخاطــب اىــل االنــدلس كافــة بأبيــات شــعرية يحــرك فــييم اليمــم جــاء 

 فييا:

، رســالة الــى مســممي االنــدلس يحرضــيم فييــا (44)وكمــا وجــو ابــن عبــد البــر النميــري
عمــى الجيــاد ومدافعــة النصــارى، ويصــف ليــم مــا حــل بـــ بربشــتر، ونقميــا ابــن بســام فــي 

ــــو، وجــــاء فييــــا:  ــــد، "ذخيرت ــــدين لمتوحي ــــة، المعتق مــــن الثغــــور القاصــــية، واالطــــراف النائي
 المعتـــــــرفين بالوعـــــــد والوعيـــــــد، المستمســـــــكين بعـــــــروة الـــــــدين، المســـــــتيمكين فـــــــي حمايـــــــة

الجامعة، واالقطـار الشاسـعة، بجزيـرة االنـدلس مـن والة  باألمصارالمسممين،..، الى من 
المــءمنين، وحمــاة المســممين، ورعــاة الــدين، مــن الرءســاء والمرءوســين، ســالم عمــيكم، أمــا 
بعد: حرسكم اهلل بعينـو التـي ال تنـام، فأنـا خاطبنـاكم مسـتنزفين، وكاتبنـاكم مسـتغيثين،..، 

فر جناحيو، وابدى الشرك ناجذيو واستطار شرر الشـر، ومسـنا واىمنـا عمى حين نشر الك
الضر... وممتنا ظاىرة، وفئتنـا متناصـرة، ال تشـل لنـا يـد، وال يفـل لنـا حـدد، حتـى انقمبـت 

 .(47) "العين
اال  باألنـــدلسلـــم يبـــق  ابـــن عبـــد البـــر طريقـــة او اســـموب فـــي اســـتنياض المســـممين 

بنــا فـي ثغورنــا، عســى ان تكونــوا ســببًا لنصــرتنا، معشــر المســممين  بعــض مــا نا"وذكرىـا: 
فــالمءمنون اخـــوة، والمســـممون لحمـــو، والمـــرء كثيــر بأخيـــو،..، وال مغيـــث وال مجيـــر، وقـــد 
صــمت األذان، بصــراخ الصــبيان، ونيــاح النســوان،..، ومــا ظــنكم معشــر المســممين وقــد 

الشـــرك والبيتـــان، رأيـــتم الجوامـــع والصـــوامع بعـــد تـــالوة القـــرطن، وحـــالوة االذان، مطبقـــة ب
 .(48) "مشحونة النواقيس والصمبان، عوضًا عن شيعة الرحمن

 فأســـــــــــــتولت الـــــــــــــّروم عمـــــــــــــى الـــــــــــــبالد  
 وقتمـــــــــــــــوا الّرجـــــــــــــــال كيـــــــــــــــف شـــــــــــــــاءوا

 
 

بــــــــــــــــــــــاد    واســــــــــــــــــــــتعبدوا حرائــــــــــــــــــــــر الع 
وضـــــــــاع دلـــــــــو  الـــــــــّدين والرشـــــــــاد  
(45) 
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فمــو شــيدتم  "وقــد وصــف فــي احــدى مواضــع الرســالة مــا جــرى فــي بربشــتر قــائاًل: 
معشــر المســممين  ذلــك لطــارت اكبــادكم جزعــًا، وتقطعــت قمــوبكم قطعــًا، واســتعذبتم طعــم 

مادىـــــا، وجفــــت اجفــــانكم رقادىـــــا، المنايــــا، لموضــــع تمــــك الرزايـــــا، وليجــــرت اســــيافكم اغ
امتعاضـــًا لعبـــدة الـــرحمن، وحفظـــة القـــرطن، وضـــعف النســـاء والولـــدان، وانتقامـــًا مـــن عبـــدة 

 .(49)"الطغيان، وحممة الصمبان
ولــوال "ويــذكر المعاصــي والــذنوب التــي اوصــمت المســممين الــى ىــذا الحــال فيقــول: 

فتنبيوا "(03)چ ڭ    ڭ   ۓچ وبيا تيمك ،"فرط الذنوب، لما كان ريحيم عمينا من ىبوب
قبل ان تنبيوا، وقاتموىم في طارفيم قبل ان يقاتموكم في اكتافكم، وجاىدوىم في ثغورىم، 

 .(01)"قبل ان يجاىدوكم في دوركم
وقد اختـتم رسـالتو بـنص يبـين فيـو اىميـة الموقـف وصـعوبتو، وان يتخـذ قـرار حـازم 

كســـالن، ويســـتيقظ النومـــان، ولقـــد طن ان يبصـــر األعمـــى وينشـــط ال"بيـــذا الصـــدد فـــذكر: 
 . (04)"ويشجع الجبان

ان جميــع النــداءات بعــد ســقوط بربشــتر، كــان موجــو الــى داخــل االنــدلس، وبســبب 
وضعف استجابتيم لمنـداء القـادم مـن ثغـور المسـممين،  باألندلسضعف وتفرق المسممين 

واصــرار ممــوك الطوائــف عمــى االســتمرار فــي اخــتالفيم، دفــع اىــالي االنــدلس مــن عممــاء 
وعامة الناس الى توجيـو انظـارىم الـى القـوة الناشـئة فـي الشـمال االفريقـي والتـي سـيطرت 

القــوة المخمصــة ليــم مــن عمــى معظــم بــالد المغــرب فــي حقبــة وجيــزة، والنظــر الــييم بــأنيم 
تيديد النصارى، بعد ان يأس اىل االندلس مـن ممـوك الطوائـف واسـتمرار تخـاذليم وعـدم 
نصــــرتيم لممســـــممين، وكمــــا ان اىـــــم االســـــباب التــــي دعـــــت االندلســــيين الـــــى االســـــتعانة 
بالمرابطين، ىو الطابع الجيادي الذي قامت عميو الدولة المرابطية، ورغبتيم فـي الجـواز 

نــدلس وجيــاد النصــارى، أمــا ممــوك الطوائــف فقــد اســتمروا عمــى مــوقفيم، فمــا ان الــى اال
، بــالجواز الــى االنــدلس لقتــال النصــارى حتــى (00)عممــوا بنيــة االميــر يوســف بــن تاشــفين

، انيـم امـا تحققـوا انـو (02)ارسموا اليو وكاتبوه حتـى ال يجـوز الـى االنـدلس، فيـذكر المقـري
كــان ممــوك الطوائــف ينظــرون الــى المــرابطين انيــم ف "يقصــدىم، يســألونو االعــراض عــنيم

عــدو ثــانب يجــب ميادنتــو مثــل النصــارى وانيــم كرىــوا ان يكونــوا بــين عــدوين الفــرنج مــن 
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انيـم  "شماليم والمسممين المرابطين من جنوبيم فأرسـموا اليـو كتابـًا بعـد تشـاورىم بينـو لـو 
 . (05)"تحت طاعتو

 لألندلسدخول المرابطين 
وعممائيـا،  بعـد ان دب اليـأس مـن ممـوك الطوائـف موقـف ازاء  طمب اىل االندلس

م( من اعيان ووجياء االنـدلس، 1381ه/272ىجمات النصارى، ذىب وفدا  في عام )
الى حضرة االمير يوسف بن تاشفين، شارحين لـو حـال المسـممين فـي االنـدلس ومـا حـل 

ف والصـــراعات بيـــم مـــن تطـــاول اعـــدائيم عمـــييم، وبينـــوا لـــو ايضـــًا ضـــعف ممـــوك الطوائـــ
القائمــة بيــنيم، ممــا فــتح المجــال لمنصــارى لالســتيالء عمــى االراضــي االســالمية وتركيــز 

 .(04)حمالتيم عمييا
لـم يـتمكن االميــر يوسـف بــن تاشـفين مـن تقــديم المسـاعدة المباشــرة الـى االندلســيين 
فــي ىــذه الحقبــة، إذ قامــت عميــو فــي بــالد المغــرب بعــض الفــتن مــن بقايــا جيــوب البربــر 

.اال (07)لحكام المحميين، فتحرك الى انيـاء ىـذه القـوى المعارضـة، فـي الشـمال االفريقـيوا
 (08)انو وعد الوفد، بأمدادىم، واعانتيم، وصرفيم الى اوطانيم

م(، حتــى 1385ه/278لقــد بقــت االمــور عمــى مــا ىــي عميــو، اال ان دخــل عــام )
ىـذه المدينـة الحصـينة لقـد اثـار سـقوط طميطمـة (09)تمكن االذفونش من ان يـدخل طميطمـة

ىمع وخوف بين سكان االندلس وذلك لما تمتاز بو طميمطة من موقع جغرافـي عـن بـاقي 
المدن االندلسـية، إذ تتوسـط جزيـرة االنـدلس، فاصـبح بأمكانـاالذفونش مياجمـة اي مدينـة 
اندلســية دون عنــاء، فأخــذت اطمــاع النصــارى تزيــد فــي بــالد المســممين بعــد ان ســيطروا 

 .(23)عمى طميطمة
اما أىل االندلس فقد كانوا يترقبون االحداث بحذر شديد، وما ان شاعت االخبار، 
ان المعتمــد بــن عبــاد قــد عــزم فــي االســتعانة بــالمرابطين، وانــو قــد ســّير إلــييم وفــدًا حتــى: 

 .(21)"استبشر الناس، وفرحوا بذلك، وفتحت ليم ابواب اىمال"
راء، وفــي يــوم الخمــيس، منتصــف فنــزل االميــر يوســف بــن تاشــفين بــالجزيرة الخضــ

، فمـــا ان وصـــل حتـــى اســـتقبمو المعتمـــد بـــن (24)م(1384ه/279ربيـــع األول مـــن عـــام )
عبـــاد والمتوكـــل بـــن االفطـــس ووجيـــاء وعممـــاء االنـــدلس، فبـــال  ممـــوك الطوائـــف وخاصـــة 
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المعتمد في إكرام الوافدين الييم لنصرتيم، فقدم الضيافات لجميع من عبر الى االندلس، 
 .(20)ى االمير يوسف اثمن اليداياوقدم ال

اخذ األمير يوسف بترتيب الجزيرة الخضراء التي اصبحت تحت نفوذه، فقام بزيادة 
تحصينيا وشحنيا بالمقاتمة والمءن لتصبح قاعدة النطالق الجيوش المرابطية الى داخـل 

وامـراء االندلس، وارسل االمير يوسف قبل انطالقو الى داخل االنـدلس الـى جميـع ممـوك 
االنـــدلس يســـتنفرىم لمجيـــاد، واالنضـــمام الـــى جيشـــو والقتـــال تحـــت رايتـــو، فأجابـــو األميـــر 
المظفـــر عبـــد اهلل بـــن بمقـــين الصـــنياجي، صـــاحب غرناطـــة، واخـــوه المستنصـــر صـــاحب 

والمعتصـــم ابـــن صـــمادح صـــاحب المريـــة،  ،مالقـــة، وابـــن عبـــد العزيـــز، صـــاحب بمنســـية
 .(22)ليم في دار ممكو بطميوسوالمتوكل ابن االفطس قد تييأ الستقبا

ــــى  ــــر يوســــف ويرافقــــو المعتمــــد متــــوجيين ال ــــى رأســــيا االمي تحركــــت الجيــــوش وعم
بطميـوس، فطمـب المعتمـد مـن االميـر يوسـف بـأن يرتـاح عـدة ايـام بأشـبيمية جـراء السـفر، 
وذلك احترامًا لو، ولكبر سـنو اذ كـان يبمـ  تسـعة وسـبعون عـام، فقـال لـو األميـر يوسـف: 

، وفــي طــريقيم الــى (25) "اويــًا جيــاد العــدو، فحيثمــا كــان العــدو توجيــت اليــوانمــا جئــت ن"
 .(24)بطميوس، استعرض األمير يوسف جيشو عمى احد الحصون ليرى جاىزيتو القتالية

اما االذفونش فما ان وصمتو االخبار فـي جـواز المـرابطين، رجـع الـى طميطمـة بعـد 
، وكتــب الـى كافــة الــبالد (27)يطان كانـت جيوشــو تحاصـر اشــبيمية وسرقسـطو وحصــن المـ

النصــــــــــرانية يســــــــــتنفرىا عمــــــــــى المــــــــــرابطين وكمــــــــــا ارســــــــــل فــــــــــي طمــــــــــب قائديــــــــــو ابــــــــــن 
فاجتمع لديو خمق كثير لم يجمع لممك قبمـو، فبمـ  تعـداد الجـيش  ،(29)والبرىانس(28)ردمير

الذي خرج معو ما يزيد عن )ثمـانون ألـف( فـارس البسـين الـدروع، دون الراجمـة، فاختـار 
 .(53)يم اربعون الف ليكونوا تحت قيادتواالذفونش من

اما جيش المسممين قد بم  ما يقارب )خمسون الف(، فقـد خـرج مـع األميـر يوسـف 
من بالد المغرب ما يزيد عن )عشرون الف( من المرابطين غير المتطوعة التـي قـدرتيم 

ربــع المصــادر التاريخيــة مــا يقــارب )ســبعة طالف(، وامــا االندلســيون فقــد بمــ  تعــدادىم )ا
 .(51)باألندلسوعشرون الف( توزعوا عمى جميع الممالك االسالمية 

 م(:6801ه/ 974قعة الزالقة )او 
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ســـار االذفــــونش الــــى فحــــص الزالقــــة مــــن ارض بطميــــوس يتقــــدم جيشــــو القساوســــة 
والرىبان رافعين الصمبان وناشرين االناجيل، معتبرينيا حربًا دينيـة، فحرضـوا الجنـد عمـى 

امــا جــيش المســممين فقــد خــرج مــع المقــاتمين العممــاء والفقيــاء واىــل الثبــات فــي المعركــة، 
الصالح طالبين النصر او الشيادة داعين جنـد المسـممين بالثبـات عنـد لقـاء العـدو وعـدم 

، واول موضع نزلو الجيشان عمـى بعـد )ثمانيـة عشـر ميـل( تفصـل بـين (54)الفشل والفرار
 (50)الطرفين

ر يوســف باستشــارة قادتــو وخاصــتو فــي وضــع وفــي الطريــق الــى الزالقــة قــام االميــ
خطة لممعركة، فاشاروا عميو بأن يقسم الجيش الى قسمين، القسم االول يكون من جيش 
االندلس بقيادة المعتمد بن عباد واضاف اليو قوة من المـرابطين بقيـادة القائـد ابـا سـميمان 

ون خالصــة مــن داود بــن عائشــة فــي عشــرة االف فــارس مرابطــي، أمــا القســم الثــاني فتكــ
، واعطــى االميــر يوســف امــرًا الــى القــوة االولــى (52)المــرابطين بقيــادة يوســف بــن تاشــفين

االندلسية، ان تكون في مقدمتو حتى ال ييربوا من الميدان ويتركوا المرابطين وحدىم في 
مواجيـــة النصـــارى، فكـــان اذا ارتحـــل المعتمـــد والجـــيش االولـــى مـــن موضـــع نزلـــو األميـــر 

، فمما وصل الفريقان الى موضع القتـال اعطـى االميـر يوسـف (55)اثره يوسف فكان عمى
االمر الى المعتمد بـأن يكـون فـي مواجيـة النصـارى، وان ينـزل عمـى سـفح الجبـل، ونـزل 
االميــر يوســف مــع الجــيش الــذي معــو، فــاذا نظــر النصــارى لــم يــروا اال المعتمــد وقوتـــو 

 .(54)ظانين ان ىذا الجيش االسالمي جميعو
االذفونش ىجمتو االولـى الـى ابـن عبـاد والـح فييـا، اشـتد وكثـر القتـل بـين لقد وجو 

مقاتميو من اىالي االندلس، فصبر صبرًا يحمـد عقبـاه واثخـن بعـدة جراحـات، فيـرب قسـم 
مــن جــيش االندلســيين، فظــن االذفــونش ان النصــر بــين يديــو، فأرســل بــاقي قواتــو ألنيــاء 

سف، قد اقدم عميو وطبولو تمأل الجـو وارسـل المعركة لصالحو، اال انو فوجئ باالمير يو 
نخبــــة مــــن مقاتميــــو احرقـــــت محمــــة االذفــــونش، فاصــــبح االذفـــــونش وجيشــــو بــــين جـــــيش 
االندلسيين والمرابطين فدب الرعب بين مقاتيمو فحمل المسممون عمى النصـارى فنصـرىم 
اهلل، حتــى لــم يمــض  النيــار حتــى ممئــت ارض المعركــة بقتمــى النصــارى ولــم يــنج مـــنيم 
ســوى االذفــونش مــع خمســمائة مــن فرســانو مثخنــين بــالجراح، فانســحب تحــت جــنح الميــل 
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الى طميطمة فوصل الييـا يجـر الخيبـة والخسـران ولـم يصـل مـن مقاتميـو الـذي ىربـوا معـو 
، (57)الى طميطمة سوى مئة مقاتل حيـث مـات البـاقون فـي الطريـق التـي اثخنـتيم جـراحيم

ــــو  ــــدئيا فــــي ي ــــوم ب ىــــت/ 279رجــــب مــــن عــــام ) 14م الجمعــــة وانتيــــت ىــــذه المعركــــة ي
 .(58)م(1384

فما اشرقت شمس يوم السبت الذي تمى المعركة حتـى ابصـر المسـممون انتصـارىم 
مــن كثــرة قتمــى النصــارى، فــأمر االميــر يوســف بــن تاشــفين بقطــع رءوس قتمــى النصــارى 
وجمعيــا حتــى اصــبحت كالتــل العظــيم واذن فوقيــا المســممون شــكرًا هلل تعــالى عمــى ىــذا 
النصــر، ثــم امــر بتوزيعيــا عمــى حواضــر االنــدلس، فبعــث الــى اشــبيمية عشــرة االف رأس 
ومثميا الى قرطبة وبمنسييوسرقطيومرسية، وبعث الى العدوة )اربعون الـف( منيـا، لبيـان 
قـوة المســممين وانتصــارىم الكبيــر عمـى النصــارى، ورفــع اليمــة لمـن تخمــف بــالجواز، ولمــا 

االمير يوسف لتقسيميا، فأبى ان يأخذ منيا شيء ىو جمعت الغنائم ووضعت بين يدي 
وجنده المرابطين وتركيا خالصة ألىل االندلس، واكتفى بأجر الجياد، فزاد اىل االندلس 

، والتقى االمير يوسف بابن عبـاد، (59)ومموكيا حبيم وميابتيم لألمير يوسف بن تاشفين
يـــو، إذ كـــان الـــدور البـــارز فينـــأ ابـــن عبـــاد االميـــر يوســـف بيـــذا النصـــر وشـــكره واثنـــى عم

لممرابطين بيذا النزال، إذ انيزم معظم جنـد االنـدلس ولـم يثبـت مـع ابـن عبـاد سـوى جنـده 
وجند ابن االفطس، فشـكر االميـر يوسـف ابـن عبـاد عمـى صـبره وثباتـو بعـد انيـزام الجنـد 

دلس ، فكانت واقعة الزالقة احدى الفتوح المشيورة في التاريخ بشكل عام وفي االن(43)عنو
 –لعنـو اهلل  –اعز اهلل فييـا دينـو واعمـى كممتـو، وقطـع طمـع الـذفونش"بشكل خاص فقد: 

 .(41) "عن الجزيرة، بعد ان كان يقدر انيا في ممكو، وان رءسائيا خدمًا لو
اخــذت الكتــب تخــرج مـــن ارض الزالقــة الــى ســائر مـــدن االنــدلس بــالفتح وانتصـــار 

معتمد، الذي اخذ ورقـة صـغيرة كتـب فييـا المسممين عمى النصارى، فأول من كتب ىو ال
الـى ابنـي الرشـيد، "سطرين حممت عمى جناح حمامة تحمل بشـرى االنتصـار جـاء فييـا: 

وفقو اهلل، اعمم انو التقت جمـوع المسـممين بالطاغيـة اذفـنش المعـين، ففـتح اهلل لممسـممين، 
بمـك مـن اخواننـا وىدم عمى ايـدييم المشـركين، والحمـد هلل رب العـالمين، فـأعمم ذلـك مـن ق

، وكتــــب ايضــــًا (40)، ثــــم تبعــــو بكتــــاب يشــــرح تفاصــــيل المعركــــة(44) "المســــممين، والســــالم
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المتوكل ابن االفطس، والمظفر عبد اهلل بن بمقين، وجميع مموك الطوائف الذين حضروا 
ىذه المعركة الى اىفاق االندلسية مبشرينيم بالفتح ومـا حصـموا عميـو مـن غنـائم، فتـنفس 

جميــــع انحــــاء االنــــدلس لــــزوال الخطــــر الــــذي كــــان ييــــدد الوجــــود االســــالمي المســــممون ب
، وكمـا ارسـل االميـر يوسـف بـالفتح الـى حاضـرتو مـراكش بـالمغرب، وارسـل (42)باالندلس

ايضــًا كتــاب يصــف بمــا فــتح اهلل عميــو الــى االميــر تمــيم بــن المعــز الصــنياجي صــاحب 
 .(45)االندلسافريقيو، فعمت االفراح جميع بالد افريقيو والمغرب و 

لم يستغل المسممون ىـذا االنتصـار، اذ قضـي عمـى القـوة النصـرانيو فـي تمـك الفتـرة 
قضـاء تـام، ولــو اكممـوا المســير نحـو طميطمــة واعماليـا التــي كانـت تحــت حكـم االذفــونش 
لفتحوىــا دون مقاومــة، إذ ان االذفــونش قــد حشــد جميــع قواتــو ودفعيــا فــي معركــة الزالقــة 

المعركــة، ولــم يبقــى لالذفــونش فــي طميطمــة مــن يــدافع عنــو، ســوى فأبيــدت جميعيــا بتمــك 
 .(44)النواح عمى القتمى من ابطالو الذين قتموا بالزالقة

رحـــل االميـــر يوســـف ومـــن معـــو مـــن الجـــيش وتوجيـــوا الـــى داخـــل االنـــدلس، حتـــى 
االخبار مـن العـدوة بوفـاة ابنـو ابـي  فجاءتووصموا الى اشبيميو، فبقى خارجيا ثالثة ايام، 

بكــــر فتعجــــل بــــالرجوع فرافقــــو المعتمــــد يومــــًا وليمــــة، اال ان حمــــف عميــــو االميــــر يوســــف 
بــالرجوع، فســير معــو ابنــو عبــد اهلل الــى ان وصــل الــى البحــر وجــاز الــى المغــرب، فكــان 

 .(47)انتصار المرابطين بالزالقة ىي ابرز نتائج األمير يوسف بن تاشفين
 
 ة الخاتم

 -يأتي: ، من ىذه الدراسة نستطيع ان نستخمص منيا ما مما تقدوعمى ضوء 
ان ضياع كيان الدولـة االسـالمية فـي االنـدلس والتفرقـة والتجزئـة التـي عاشـتيا  -

البالد فـي عيـد الطوائـف، دفعـت الممالـك النصـرانية الـى اتخـاذ موقـف اليجـوم 
المسـممين فييـا، كمـا بعد ان عاشت خمسة قرون تدافع عن اراضـييا مـن تقـدم 

ســــمحت ىـــــذه الخالفـــــات والصـــــراعات مـــــن فســــح المجـــــال فـــــي توحيـــــد جيـــــود 
 النصارى في شن حروب االسترداد.
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ان الموقع الجغرافي لـبالد االنـدلس واحاطـة الممالـك النصـرانية بيـا جعـل منيـا  -
ساحة حـرب مفتوحـة عمـى طـول الحقـب التاريخيـة وان تـأمين ىـذه االرض ىـو 

 البالد االسالمية اذ انيى خط الدفاع االول.تأمين لباقي 
ــــرغم مــــن  - ــــدلس عمــــى خارجيــــا فــــي الــــدفاع عــــن ارضــــيا، عمــــى ال اعتمــــاد االن

االمكانيــــات البشــــرية والماديــــة الموجــــودة فييــــا، وذلــــك بعــــد ضــــياع وحــــدة تمــــك 
 البالد.

عمى الرغم من االنتصارات الكبيرة في معركة الزالقة  من ىذه الدراسـة اال انـو  -
وا من استرجاع الحواضر الرئيسية التي اسـتولى عمييـا النصـارى بـدءًا لم يتمكن

 م(.1385ه/ 278من سقوط طميطمة عام )
كســب ابــن تاشــفين حــب أىــل األنــدلس وذلــك لميمــو الــى استشــارة الفقيــاء فــي  -

 أمور كثيرة
 .ضم المرابطون األندلس رسميًا الى مممكتيم بعد تمك األنتصارات -

 
 الهوامش

                                                 

ينظر: ابن االثير، ابو الحسـن عمـي بـن ابـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد (1)
فـي تيـذيب االنسـاب، دار  م(، المبـاب1404ه/403الشيباني الجـزري، عـز الـدين بـن االثيـر )ت 

؛ ابــن خمــدون، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد، ابــو 188، ص0صــادر، )بيــروت، بــالت(، ج
ـــد، ولـــي الـــدين الحضـــرمي االشـــبيمي )ت  م(، ديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاريخ 1235ه/838زي

، دار الفكــر، 4العــرب والبربــر ومــن عاصــرىم مــن ذوي الشــأن االكبــر، تحقيــق: خميــل شــحادة، ط
 .422 -424، ص4م(، ج1988بيروت، )

لمتونــة: يفــتح الــالم وســكون المــيم وضــم اليــاء المثنــاة مــن فــوق وســكون الــواو وفــتح النــون وصــاد فــي (4)
االخر، وىي قبيمة عاشت في الصحراء جنوب بالد المغرب وىي فرع من صنياجة ويطمق عمييـا 

رضـت نفوذىـا فـي جميـع انحـاء المغـرب بالبربرية )تممين(، وفي ىذه القبيمة رأسة المرابطين التـي ف
م(، قالئــد الجمــان 1218ه/ 841واالنــدلس. ينظــر: القمقشــندي، ابــو العبــاس احمــد بــن عمــي )ت 

، دار الكتـــاب المصـــري، دار 4فـــي التعريـــف بقبائـــل عـــرب الزمـــان، تحقيـــق: ابـــراىيم االبيـــاري، ط
 .171م(، ص1984الكتاب المبناني، )بال.م، 
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عبـــد اهلل بـــن ســـعيد الســـمماني الغرنـــاطي االندلســـي، ابـــو عبـــد اهلل، لســـان  ابـــن الخطيـــب، محمـــد بـــن(0) 
ابــــن الخطيــــب، محمــــد بــــن عبـــد اهلل بــــن ســــعيد الســــمماني الموشــــي ، م(1072ه/774)ت ، الـــدين

 .422، صم(1072ه/774)ت ، االصل، الغرناطي االندلسي، ابو عبد اهلل، لسان الدين
م(، نفــــح الطيــــب مــــن غصــــن 1401ه/1321المقــــري، احمــــد بــــن محمــــد المقــــري التممســــاني )ت  (2)

 .208، ص1، ج(م1988االندلس الرطيب، تحقيق: احسان عباس، دار صادر، )بيروت، 
اودون ريمونــدو بــن فرنانــد، ممــك قشــتالة وعظــيم الجالقــة. حكــم  د،انــندالطاغيــة: ىــو اذفــونش بــن فر  (5)

عــــام وتمقـــب )بــــالبردون( التــــي تعنــــي  54م( واســــتمر بـــالحكم لمــــدة 1327ه/ 209قشـــتالة عــــام )
عظـيم الجالقـة الـذي حمـل لـواء النصـارى فـي محاربـة المسـممين فـي االنـدلس )سمطان السالطين( 

ــــي بكــــر القضاعيالبمنســــي )ت  ــــن اب ــــد اهلل ب ــــار، محمــــد بــــن عب ــــن االب ــــرقيم. ينظــــر: اب مســــتغاًل تف
، دار المعـــــــارف، )القـــــــاىرة، 4ن مـــــــءنس، طم(، الحمـــــــة الســـــــيراء، تحقيـــــــق: حســـــــي1443/ه458

؛ الذىبي، شمس الدين ابو عبد اهلل محمد بن احمد بن عثمان بـن قايمـاز 98، ص4م(، ج1985
ه(، تــاريخ االســـالم ووفيــات المشـــاىير واالعــالم، تحقيـــق: عمــر عبـــد 1027ه/748الــذىبي )ت 

عنـــان، محمـــد  ؛000، ص02م(، ج1990، دار الكتـــاب العربـــي، )بيـــروت، 4الســـالم تـــدمري، ط
، مكتبـة 2، ط)دول الطوائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطـي( عبد اهلل، دولة االسالم في االندلس

 .493، ص4م(، ج1997الخانجي، )القاىرة، 
 .208، ص1المقري، نفح الطيب، ج (4)
 .422اعمال االعالم، ص(7)
 .74، ص4عنان، دولة االسالم، ج(8)
 .422، صبن الخطيب، اعمال االعالما (9)

 .98، ص4ابن االبار، الحمة السيراء، ج (13)
ابو الوليد الباجي: ىو سميمان بن خمف بن سعد بـن ايـوب التجيبـي، المـالكي االندلسـي، ولـد عـام  (11)
م( طالبـًا لمعمـم، 1302ه/244م(، سكن شرق االندلس، فرحل الى المشرق عام )1314ه/230)

فبقـــى بـــبالد الحـــرمين اربعـــة اعـــوام، ثـــم ارتحـــل عنيـــا الـــى بغـــداد فأقـــام بيـــا ثالثـــة اعـــوام يأخـــذ مـــن 
يا الفقو والحديث، ثم توجو الى الموصل ومنيا عاد الى االندلس، فتولى القضاء ىناك حتـى عممائ

، ابـــو القاضـــي عيـــاضم(. ينظـــر: 1074ه/272رجـــب مـــن عـــام ) 49تـــوفي فـــي ليمـــة الخمـــيس 
م(، ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب 1129ه/522الفضـــل القاضـــي عيـــاض بـــن موســـى اليحصـــبي )ت 

؛ 117، ص8م(، ج1980، مطبعــة فضــالة )المغــرب 1ط المســالك، تحقيــق: ســعيد احمــد اعــراب،
ابـــــــن عســـــــاكر، ابـــــــو القاســـــــم عمـــــــي بـــــــن الحســـــــن بـــــــن ىبـــــــة اهلل المعـــــــروف بـــــــابن عســـــــاكر )ت 
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م(، تاريخ دمشق، تحقيـق: عمـرو بـن غرامـة العمـردي، دار الفكـر لمطباعـة والنشـر 1175ه/571
لــدين احمــد بــن ؛ ابــن خمكــان، ابــو العبــاس شــمس ا447، ص44م(، ج1995والتوزيــع، )بيــروت، 

م(، وفيـات االعيـان 1484ه/481محمد بن ابراىيم بن ابي بكر بن خمكان البرمكـي االربمـي )ت 
؛ 238، ص4ه(، ج1933وانبـــاء ابنـــاء الزمـــان، تحقيـــق: احســـان عبـــاس، دار صـــادر، )بيـــروت،

، دار الحـــديث، )القـــاىرة، 0تحقيـــق: شـــعيب االرنـــاءوط واخـــرون، ط الـــذىبي، ســـير اعـــالم النـــبالء
، محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن الكتبي؛ 59 -55، ص12م(، ج4334

، دار 4م(، فــــوات الوفيــــات، تحقيـــــق: احســــان عبـــــاس، ط1044ه/742)ت  ىــــارون بــــن شـــــاكر
 .42، ص4م(، ج1972صادر، )بيروت، 

 .98، ص4ابن االبار، الحمة السيراء، ج؛ 117، ص8، ترتيب المدارك، جقاضي عياضال(14)
لمتوكل ابـن االفطـس: ابـو حفـص، ابـو محمـد، عمـر بـن ابـي بكـر محمـد بـن عبـد اهلل بـن مسـممة ا (10)

النجيبـــي، المعـــروف بـــابن االفطـــس، والمعـــروف ايضـــًا بســـاجة، وتمقـــب بالمتوكـــل عمـــى اهلل، ممـــك 
بعد ابيو الى ان خمعو امير  مبطميوس واعماليا، ويابرة، وشنترين، والشبونة )صاحب الثغور(، حك

م(. ينظـر: المراكشـي، ابـو عبـد 1395ه/289ن يوسف بن تاشفين وقتمو مع اوالده عـام )المرابطي
م(، الســفر 1030ه/730اهلل محمــد بــن محمــد بــن عبــد الممــك االنصــاري االوســي المراكشــي )ت 

، دار 1يل والتكممــة لكتــابي الموصــول والصــمة، تحقيــق: احســان عبــاس، طذالخــامس مــن كتــاب الــ
؛ الزركمي، خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن عمـي 244، ص4، جم(1945الثقافة، )بيروت، 

ـــن فـــارس، الزركمـــي، الدمشـــقي، ـــين، )بـــال.م15ط االعـــالم، ب ـــم لممالي ، 5م(، ج4334 ،، دار العم
 .41-43ص

 .111، ص4عنان، دولة االسالم، ج (12)
 -94الحجــي، عبــد الــرحمن عمــي، التــاريخ االندلســي مــن الفــتح االســالمي حتــى ســقوط غرناطــة )(15)

 .045-042م(، ص4313، دار القمم، )دمشق، 7م(، ط1794-711ه/ 897
الذخيرة في محاسن اىـل ،  م(1127ه/524، ابي الحسن عمي بن بسام الشنتريني، )ت بسامابن (14)

 .924، ص1، م1، قم(1997الجزيرة، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة، )بيروت، 
االنــدلس، وىــي مــن اعمــال بريطانيــة، كانــت تابعــة  بربشــتر: ىــي ثغــر مــن ثغــور المســممين بشــرق(17)

لحاكم سرقسطة، وىي مدينة حصينة، وتقع عمى نيـر تـارة. ينظـر: البكـري، ابـو عبيـد عبـد اهلل بـن عبـد 
م(، المســالك والممالــك، دار الغــرب االســالمي، 1392ه/287العزيــز بــن محمــد البكــري االندلســي )ت 

الـــدين ابـــو عبـــد اهلل يـــاقوت بـــن عبـــد اهلل الرومـــي  الحمـــوي، شـــياب؛ 939، ص4م(، ج1994 ،)بـــال.م
؛ 073، ص1، جم(1995، دار صادر، )بيروت، 4معجم البمدان، ط، م(1448ه/444الحموي )ت 
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، عبـــد المـــءمن بـــن عبـــد الحـــق، ابـــن شـــمائل القطيعـــي البغـــدادي، الحنبمـــي، صـــفي الـــدين )ت بغـــداديال
ــــــ1008ه/709 ــــــة والبق ــــــى اســــــماء االمكن ــــــروت، 1اع، طم(، مراصــــــد االطــــــالع عم ــــــل، )بي ، دار الجي

؛ الحميـــري، ابـــو عبـــد اهلل محـــد بـــن عبـــد اهلل بـــن عبـــد المـــنعم الحميـــري )ت 174، ص1م(، ج1991
، مءسسـة ناصــر 4م(، الـروض المعطـار فـي خبــر االقطـار، تحقيـق: احســان عبـاس، ط1292ه/933

 .93م(، ص1983لمثقافة، مطابع دار السراج، )بيروت، 
(، تـاريخ االنـدلس البــن م 14ه/ 4 ق روان عبـد الممــك بـن الكردبـوس، )تابـن الكردبـوس، ابـو مـ (18)

ـــار العبـــادي، معيـــد الدراســـات االســـالمية ـــق: احمـــد مخت ـــن الشـــباط، تحقي  ،الكردبـــوس ووصـــفو الب
ـــــــد ـــــــن عـــــــذار ا؛ 70م(، ص1971 ،)مدري ـــــــن محمـــــــد المراكشـــــــي )ت  ى،ب ـــــــاس احمـــــــد ب ـــــــو العب اب
وليفـــي  ،المغـــرب، تحقيـــق: ج.س. كـــوالنم(، البيـــان المغـــرب فـــي اخبـــار االنـــدلس و 1494ه/495

 .445، ص0م(، ج1980، دار الثقافة، )بيروت، 0بروفنسال، ط
 .472، ص4عنان، دولة االسالم، ج (19)
، 18المصــري، جميــل محمــد عبــد اهلل، الزالقــة معركــة مــن معــارك االســالم الحاســمة باالنــدلس، ط (43)

 .172، ص1بال.ت(، ج،)المدينة المنورة ،الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة
االنــدلس ، دار الكتــاب الجديــد فــي تــاريخ العــرب وحضــارتيم  واخــرون،  الســامرائي، خميــل ابــراىيم (41)

 .420م(، ص4333المتحدة، )بيروت، 
 .20، ص1م(، ج1984 ،، دار النفائس، )بال.م0العسمي، بسام، سمسمة جياد شعب الجزائر، ط (44)
د بــن محمــد بــن اســماعيل، ابــن عبــاد المخمــي، ابــو عمــرو، الممقــب بالمعتضــد بــاهلل المعتضــد: عبــا (40)

م( وتمقــب 1321ه/200صـاحب اشـبيمية، احــد ممـوك الطوائـف، تــولى الحكـم بعـد وفــاة ابيـو عـام )
بالحاجب مثل ابيو اذ كان يخطب لي ىشام بن الحكم االموي باسم المءيد باهلل، حتـى اعمـن وفاتـو 

أخذ البيعة لنفسو وخطب بأسمو، وكان ينعت بأسـد الممـوك، فاتسـع ممكـو م(، ف1359ه/251في )
م(. ينظــر: 1349ه/241م )فضـم شــمب، وشــنت بريـة، وليمــة، وشــمطين، وجبــل العيـون، تــوفي عــا

 .458 -457، ص4؛ الزركمي، االعالم، ج127، ص4، فوات الوفيات، جالكتبي
 .423، ص1ابن سعيد، المغرب في حمى المغرب، ج (42)
 .920، ص1، م1بن بسام، الذخيرة، قا (45)
ابو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن عبـد البـر النمـري، حـافظ اىـل  ،رييابن عبد البر النم (44)

م(، وىــو فقيـــو 1373ه/240م(، وتــوفي بشــاطبو باالنـــدلس فــي )978ه/048المغــرب ولــد فـــي )
ن خمكـــان، وفيـــات ومحـــدث ونســـاب، ولـــو تصـــانيف عديـــدة ابرزىـــا كتـــاب االســـتيعاب. ينظـــر: ابـــ

ــــذىبي، ســــير اعــــالم النــــبالء، ج44، ص7االعيــــان، ج ؛ االبناســــي، ابــــراىيم بــــن 81، ص14؛ ال
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م(، 1099ه/834القـاىري الشـافعي، )ت  =موسى بـن ايـوب، برىـان الـدين ابـو اسـحاق االبناسـي
 ،، مكتبــة الرشــد، )بــال.م1ل، طالشــذاالفياج مــن عمــوم ابــن الصــالح، تحقيــق: صــالح فتحــي ىــال

 .718، ص4، جم(1998
 .172، ص1، م0ابن بسام، الذخيرة، ق(47) 
 .177، ص1، م0، قالمصدر نفسو(48)

 .177، ص1، م0ابن بسام، الذخيرة، ق(49) 
 .9:االية، سورة يونس (03)

 .178، ص1، م0ابن بسام، الذخيرة، ق(01) 
 .179، ص1، م0المصدر نفسو، ق(04)

يوســف بــن تاشــفين: بــن ابــراىيم بــن توفــورت بــن وريــابطن ابــن منصــور بــن مصــالة بــن اميــة بــن  (00)
وايـامي الصــنياجي ثــم الممتـوني، الحميــري، ابــي يعقـوب المغربــي البربــري، وتمقـب بــأمير المســممين 

، فقــد خــرج مــع ابــو بكــر الممتــوني الــى المغــرب (م1339ه/233)والمــرابطين والمثممــين، ولــد عــام 
الســودان التــي تتاخميــا واخــذت الــبالد تــدخل تحــت طــاعتيم، فســمع ابــو بكــر ان امــرأة  مــن اراضــي

ضاعت ناقتيـا فـي احـدى الغـارات فبكـت وقالـت: ضـيعنا ابـو بكـر بدخولـو الـى المغـرب، فتـألم ابـو 
بكر لـذلك ورجـع ابـو بكـر الـى الصـحراء واسـتعمل عمـى بـالد المغـرب يوسـف بـن تاشـفين فـي عـام 

ذه بدايــة حكــم يوســف لمشــمال االفريقــي، فــدانت لــو جميــع الــبالد قبــل م، وكانــت ىــ1341ه/250
ـــبالء، ج ـــدلس. ينظـــر: الـــذىبي، ســـير اعـــالم الن ؛ تـــاريخ االســـالم، 530، ص10الجـــواز الـــى االن

؛ الصــــــــفدي، صــــــــالح الــــــــدين خميــــــــل بــــــــن ايبــــــــك بــــــــن عبــــــــد اهلل الصــــــــفدي )ت 804، ص13ج
وتركي مصطفى، دار احياء التـراث، م(. الوافي بالوفيات، تحقيق: احمد االرناءوط 1044ه/742

 .440، 444، ص8؛ الزركمي، االعالم، ج70، ص49م(، ج4333)بيروت، 
 .055، ص2المقري، نفح الطيب، ج (02)

 .055، ص2المقري، نفح الطيب، ج(05) 
، 1مجيول، الحمل الموشية في ذكر االخبار المراكشية، تحقيق: سييل كـار وعبـد القـادر زمانـة، ط(04)

 .08، صم(1979الحديثة )الدار البيضاء دار الرشاد 
الناصري، شياب الدين ابو العباس احمد بن خالد بن محمد الناصـري الـدرعي الجعفـري السـالوي  (07)

، االستقصــــا ألخبــــار دول المغــــرب االقصــــى، تحقيــــق: جعفــــر الناصــــري ومحمــــد الناصــــري، دار 
 .13 -7، ص4، ج(الدار البيضاء، بال.ت)الكتاب، 

 .00حمل الموشية، صمجيول، ال (08)
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طميطمة: مدينة قديمة باالندلس ومن اميات مدنيا، وتقع عمى ضفة النير الكبير وىـي عاليـة القـدر (09)

حســـنو البقعـــة، ويتصـــل عمميـــا بعمـــل وادي الحجـــارة مـــابين الجـــوف والشـــرق مـــن قرطبـــة. ينظـــر: 
 .090؛ الحميري، الروض المعطار، ص09، ص2الحموي، معجم البمدان، ج

 .127المراكشي، المعجب، ص (23)
 .059، ص2المقري، نفح الطيب، ج(21) 
؛ مــــءنس، حســــين، معــــالم تــــاريخ المغــــرب واالنــــدلس، مكتبــــة 02، ص4الناصــــري، االستقصــــا، ج (24)

 .201م(، ص4332، )بال. م، 4االسرة، ط
 .424؛ ابن الخطيب، اعمال االعالم، ص98المراكشي، المعجب، ص (20)
)مذكرات االمير عبـد اهلل(، تحقيـق: ليفـي ،  م(1393ه/280ان بن زيري )ت االمير عبد اهلل التبي(22)

 .50-54ص مجيول، الحمل الموشية،؛  132، صم(1955)القاىرة،  ،بروفنسال، دار المعارف
 .99المراكشي، المعجب، ص(25)
 .184المصري، الزالقة معركة، ص(24)

 .05، ص4؛ الناصري، االستقصا، ج98المراكشي، المعجب، ص(27) 
 .204ابن ردمير: ىو شانجو بن ردمير ممك اراغون. ينظر: الحجي، التاريخ االندلسي، ص(28)
 .204البرىانس: قائد جيش قشتالة في فترة االذفونش. ينظر: المرجع نفسو، ص(29)

 .204ص؛ الحجي، التاريخ االندلسي، 54، صمجيول، الحمل الموشية (53)
 .98المراكشي، المعجب، ص(51) 
ــــب، ج(54)  ــــح الطي ــــف، ؛ 042، ص2المقــــري، نف ــــوك الطوائ ــــى عيــــد مم ــــك، االنــــدلس عم ســــيمون حاي

 .122ص
 .227، ص8ابن االثير، الكامل في التاريخ، ج (50)

 .227، ص8، جلمصدر نفسوا(52) 
 .22، ص4الناصري، االستقصا، ج (55)
 .227، ص8ابن االثير، الكامل في التاريخ، ج (54)
؛ 048 -044، ص2؛ المقـــري، نفـــح الطيـــب ج227، ص8ريخ، جابـــن االثيـــر، الكامـــل فـــي التـــا (57)

 .27 -24، ص4الناصري، االستقصا، ج
 .209؛ الحجي، التاريخ االندلسي، ص204مءنس، معالم تاريخ المغرب، ص(58)
؛ مجيـــــول، تـــــاريخ 29، ص4؛ الناصـــــري، االستقصـــــا، ج049، ص2المقـــــري، نفـــــح الطيـــــب، ج (59)

 .440االندلس، ص



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 
334 

                                                                                                                              

 .127لس عمى عيد مموك الطوائف، صسيمون حايك، االند(43) 
 .44؛ مجيول، الحمل الموشية، ص133المراكشي، المعجب، ص (41)
 .127؛ سيمون حايك، االندلس عمى عيد مموك الطوائف، ص40مجيول، الحمل الموشيو، ص (44)
 .45 -42؛ مجيول، الحمل الموشيو، ص420 -421، ص1، م4ابن بسام، الذخيرة، ق (40)
 .049، ص2المقري، نفح الطيب، ج (42)
 .29، ص4الناصري، االستقصا، ج (45)
 .29، ص4؛ الناصري، االستقصا، ج049، ص2المقري، نفح الطيب، ج (44)
 .44؛ مجيول، الحمل الموشيو، ص227، ص8ابن االثير، الكامل في التاريخ، ج (47)
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 القرطن الكريم 

 المصادر االولية 
م(، الحمــة الســيراء، 1443/ه458ابــن االبــار، محمــد بــن عبــد اهلل بــن ابــي بكــر القضاعيالبمنســي )ت  .1

 م(1985، دار المعارف، )القاىرة، 4تحقيق: حسين مءنس، ط
ابن االثير، ابو الحسن عمي بـن ابـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني  .4

ـــر )ت ـــدين بـــن االثي ـــاب فـــي تيـــذيب االنســـاب، دار صـــادر، 1404ه/403 الجـــزري، عـــز ال م(، المب
 )بيروت، بالت

ابن الخطيب، محمد بن عبد اهلل بن سعيد السمماني الغرناطي االندلسـي، ابـو عبـد اهلل، لسـان  .0
م(، ابـن الخطيـب، محمـد بـن عبـد اهلل بـن سـعيد السـمماني الموشــي 1072ه/774)ت ، الـدين

 م(1072ه/774)ت ، اهلل، لسان الديناالصل، الغرناطي االندلسي، ابو عبد 
(، تـــاريخ االنـــدلس البـــن م 14ه/ 4 ق ابـــن الكردبـــوس، ابـــو مـــروان عبـــد الممـــك بـــن الكردبـــوس، )ت .2

 ،)مدريـد ،الكردبوس ووصفو البن الشـباط، تحقيـق: احمـد مختـار العبـادي، معيـد الدراسـات االسـالمية
 م(1971

الــذخيرة فــي محاســن اىــل ،  م(1127ه/524، ابــي الحســن عمــي بــن بســام الشــنتريني، )ت بســامابــن  .5
 م(1997الجزيرة، تحقيق: احسان عباس، دار الثقافة، )بيروت، 
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ابـــن خمـــدون، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن محمـــد، ابـــو زيـــد، ولـــي الـــدين الحضـــرمي االشـــبيمي )ت  .4
م(، ديـــوان المبتـــدأ والخبـــر فـــي تـــاريخ العـــرب والبربـــر ومـــن عاصـــرىم مـــن ذوي الشـــأن 1235ه/838
 م(1988، دار الفكر، )بيروت، 4، تحقيق: خميل شحادة، طاالكبر

ابــن خمكــان، ابــو العبــاس شــمس الــدين احمــد بــن محمــد بــن ابــراىيم بــن ابــي بكــر بــن خمكــان البرمكــي  .7
ـــي )ت  ـــاء ابنـــاء الزمـــان، تحقيـــق: احســـان عبـــاس، دار 1484ه/481االربم ـــات االعيـــان وانب م(، وفي

 ه(1933صادر، )بيروت،
م(، البيـان المغـرب فـي اخبـار 1494ه/495ابو العباس احمـد بـن محمـد المراكشـي )ت  ى،بن عذار ا .8

 م(1980، دار الثقافة، )بيروت، 0وليفي بروفنسال، ط ،االندلس والمغرب، تحقيق: ج.س. كوالن
م(، 1175ه/571ابن عساكر، ابو القاسم عمـي بـن الحسـن بـن ىبـة اهلل المعـروف بـابن عسـاكر )ت  .9

: عمــرو بــن غرامــة العمــردي، دار الفكــر لمطباعــة والنشــر والتوزيــع، )بيــروت، تــاريخ دمشــق، تحقيــق
 م1995

االبناســي، ابــراىيم بــن موســى بــن ايــوب، برىــان الــدين ابــو اســحاق االبناســي القــاىري الشــافعي، )ت  .13
، مكتبـــة 1ل، طم(، الشـــذاالفياج مـــن عمـــوم ابـــن الصـــالح، تحقيـــق: صـــالح فتحـــي ىـــال1099ه/834

 م(1998 ،الرشد، )بال.م
)مــذكرات االميــر عبــد اهلل(، تحقيــق: ليفــي ،  م(1393ه/280االميــر عبــد اهلل التبيــان بــن زيــري )ت  .11

 م(1955)القاىرة،  ،بروفنسال، دار المعارف
، عبــد المــءمن بــن عبــد الحــق، ابــن شــمائل القطيعــي البغــدادي، الحنبمــي، صــفي الــدين )ت بغــداديال .14

ـــــى اســـــماء 1008ه/709 ـــــاع، طم(، مراصـــــد االطـــــالع عم ـــــروت، 1االمكنـــــة والبق ـــــل، )بي ، دار الجي
 م(1991

م(، المسـالك 1392ه/287البكري، ابو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري االندلسي )ت  .10
 م(1994 ،والممالك، دار الغرب االسالمي، )بال.م

معجم ،  م(1448ه/444الحموي، شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي )ت  .12
 م(1995، دار صادر، )بيروت، 4البمدان، ط

معجـم ، م(1448ه/444الحموي، شياب الدين ابو عبد اهلل ياقوت بن عبـد اهلل الرومـي الحمـوي )ت  .15
 م(1995، دار صادر، )بيروت، 4البمدان، ط



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 
332 

                                                                                                                              

م(، الـــروض 1292ه/933الحميــري، ابــو عبـــد اهلل محــد بـــن عبــد اهلل بـــن عبــد المـــنعم الحميــري )ت  .14
، مءسسة ناصر لمثقافة، مطـابع دار السـراج، 4عطار في خبر االقطار، تحقيق: احسان عباس، طالم

 م(1983)بيروت، 
، دار الحــــديث، )القــــاىرة، 0تحقيــــق: شــــعيب االرنــــاءوط واخــــرون، ط الــــذىبي، ســــير اعــــالم النــــبالء .17

 م( 4334
ــــــذىبي .18 ــــــن قايمــــــاز ال ــــــن عثمــــــان ب ــــــن احمــــــد ب ــــــد اهلل محمــــــد ب ــــــو عب ــــــدين اب ــــــذىبي، شــــــمس ال )ت  ال

ه(، تــاريخ االســالم ووفيــات المشــاىير واالعــالم، تحقيــق: عمــر عبــد الســالم تــدمري، 1027ه/748
 م(1990، دار الكتاب العربي، )بيروت، 4ط

م(. الـوافي بالوفيـات، 1044ه/742الصفدي، صالح الدين خميل بن ايبك بن عبـد اهلل الصـفدي )ت  .19
 م( 4333راث، )بيروت، تحقيق: احمد االرناءوط وتركي مصطفى، دار احياء الت

 م(1984 ،، دار النفائس، )بال.م0العسمي، بسام، سمسمة جياد شعب الجزائر، ط .43
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