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في عهد  األندلس في يقاف الغزو المسيحيإتدخل المرابطين في 
 تاشفين يوسف بن

 الدكتور/عبد اهلل حاتم خالد المخالفي                      

ستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد بقسم أ                                 
 جامعة تعز-دابكمية اآل-التاريخ

 

 البحث ممخص

ف يكحد تمؾ أكاستطاع يكسؼ بف تاشفيف  ،بالد المغربقامت دكلة المرابطيف في  
كقاـ ببناء جيش  ،كمتماسكةف يجعؿ منيا دكلة قكية أك  ،القبائؿ المتناحرة فيما بينيا

    يستطيع التغمب عمى جيكش دكؿ متقدمة.
                                                                                                 

كاف ممكؾ الطكائؼ يعيشكف في تمزؽ  ،كىي بالد األندلس ،خركفي الجانب اآل
مكف ممؾ قشتالة الفكنسك السادس مف فرض الجزية عمييـ  مركىذا األ ،كاقتتاؿ فيما بينيـ

ىذا األمر دفع بممكؾ الطكائؼ في األندلس  ،ستيالء عمى بعض الحصكف كالمدفالكا
 ستنجاد بيكسؼ بف تاشفيف.الا

كتمكف يكسؼ  ،لى بالد األندلس بجيش مف المرابطيفإ كعبركافؽ يكسؼ بف تاشفيف 
كعمت فرحة  ،مف ىزيمة جيش الفكنسك السادس في معركة الزالقة بف تاشفيف

كمالبث  ،لى المغربإثـ عاد يكسؼ بف تاشفيف  ،بكبالد المغر نتصار بالد األندلس الا
كتناحر  ،لى بالد األندلس بسبب غارات الجيش النصراني عمى مدف األندلسإف عاد أ

لى األندلس كقاـ بضـ إ ان كجيز جيش ،لى المغربإثـ عاد  ،ممكؾ الطكائؼ فيما بينيـ
حكاؿ أقاـ بتفقد  اذ ثـ كاف عبكره الرابع كاألخير ،لى دكلة المرابطيفإبالد األندلس 
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لى ابنو إثـ عيد  ،مو عمى مدف األندلس كالثغكرقسّ  ان كترؾ جيش ،دارة شؤكنياا  األندلس ك 
 لى مراكش كتكفى ىناؾ.إثـ عاد  ،بكالية العيد عمي
صاحب المغرب كجعميا دكلة قكية كبناء جيش قكم  بالد تكحيد فكيؼ تمكف مف   

لى دكلة إلى ضـ األندلس إاألسباب كالدكافع التي دعتو  كما ؟عقيدة قتالية جيادية
سالمي القكم كاكقؼ التمدد النصراني عاد الكجكد اإلأككيؼ  ؟ المرابطيف في المغرب

  ؟.لى األندلسإ
ـ بالتعرؼ عمييا مف استعراض حياة يكسؼ بف سكؼ نقك  كغيرىا مكركؿ تمؾ األ  

 كفاتو.حتى تاشفيف    القتالية 
 

 المرابطين

 ،قصىثمة غمكض ما يحيط بأخبار الدكلة المرابطية كقياميا في المغرب األ   
أحد  (1)لى  لمتكنةإأف المرابطيف ينتمكف كلكف المتكاتر  ،المصادر قميمة في ىذا الجانبف

 .(3)البربرية(  2)فركع القبيمة الكبرل صنياجة

الدكلة( )كالكاقع أننا غير معنييف ىنا بالتفاصيؿ الكاسعة التي رافقت قياـ ىذه الدعكة   
حيث اليدؼ مف ىذه  ،بعد سمسة مف المكاقع كالصراعات القبمية ،صىقكتكحيدىا لممغرب األ
(4)ندلسفي األ فالمرابطي دكرالدراسة ىك تتبع 

كمف قاـ بو مف القادة المرابطيف كالقياـ  
 بالتعرؼ عمى ىذا القائد.  

عاش ما بيف  ،بك يعقكبأككنيتو  ،ىك يكسؼ بف تاشفيف بف ابراىيـ بف كارتقيف
كتزكج عدد  ،ـ(، كتكفي عف عمر يقارب المائة1146 -1449/  ىػ544 -444)عامي

ُكِلَد عمى األرجح بصحراء مكريتانيا، كنشأ في مكريتانيا نشأة إيمانية  ( 5)مف النساء
ينتمي يكسؼ بف تاشفيف إلى قبيمة لمتكنة كىي إحدل قبائؿ صنياجة   ،جيادية،

لى إينسب يكسؼ بف تاشفيف  ،المكجكدة بجبؿ لمتكنة المشيكر باسـ أدرار بمكريتانيا
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فاطمة بنت  ،مو الحرةأيضا مف ناحية أؼ كىك شري ،حرار بنى كرتاؽأالعركؽ النبيمة مف 
 .  (6)بنت عـ أبيو ،سير بف يحيى بف كجاج بف كارتقيف

كفيما يتعمؽ بصفات يكسؼ بف تاشفيف الجسمية فيكسؼ ذك بشرة سمراء نقية    
 ،س بيا مف الدماء السكداء التى تجرم في عركقوأمر الذل يعنى نسبة ال باأل ،المكف

دقيؽ  ،خفيؼ المحية ،ككاف أسمر نحيفان  ،مقربان لمعمماء ،كثير العفك كما كاف ابف تاشفيف
فكاه أكلى في قمب الصحراء مف ك تمقى يكسؼ تعاليمو األ ،(7)حازمان  ،سائسان  ،الصكت

 المحدثيف كالكعاظ.

مما ال يزيد عما يتبمغ  ،ما عف طعامو كشرابو فيك الذل اعتاد عميو أىؿ الصحراءأ  
لى إ ،ال يتركيا ،بؿ كألبانياكلحـك اإل ،خبز الشعير كالذرة مف ،بو مف القكت الضركرل

لنسبة مر باندلس. كذلؾ األأك في حكاضر األ (8)في بكادل افريفية ،غيرىا طكؿ حياتو
الخشنة ػػػػػ مالبس الصكفية  (9 )لمالبسو فقد كاف يكسؼ يكتفى بارتداء ثياب الصكؼ

 كقات العمؿ.أفي  العباد ػػػػػػػػ ال يزيد عمييا مع االحتزاـ

كىى التى ىيأتو لتقمد سدة الحكـ كالرياسة  ،ما عف صفاتو المعنكية كأخالقوأ      
كالشجاعة كالنجدة كسداد  ،الفضؿ(  كالكرع كالعدؿ)خالؽككـر األ ،فتتمثؿ في قكة التديف

 . (14)الرأل كالحـز

بطالن شجاعان بداع المكاىب. كاف إكاف يجمع بيف جماؿ الطمعة كجماؿ الجسـ كبيف 
 .(11)نجدان حاذقان جكادان كريمان زاىدان في زينة الدنيا عادالن متكرعان متقشفان 

حداث فشحذت األ ،ثـ كاتتو ،كانت تسكف جسده نفس معتدلة كعاطفة كقادة كفكر نافذ
فكاف لو  ،مكاىبو   كاحتؾ بمستكيات حضارية تتراكح بيف أىؿ الصحراء كأىؿ االندلس

كخاض حركبان ال عيد لو ببعضيا فبرىف عف حسف تفيـ  ،تقييـ صادؽ لكؿ منيما
كاحتقاره لمظاىر  ،ككانت شيامتو كشغفو بالحرب يصبغاف عميو خالؿ الفركسية ،كابتكار

 .(12)الترؼ تكسبو محبة شعبو كتقكم في نفكسيـ عكاطؼ التكقير كالشرؼ
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 م:5;65ـــــ ;:65/ ـه9:7ــــــ =99مرحمة قيادة الجيش المرابطي 

مرة ابف إفي ىذه المرحمة لـ يكف يكسؼ أميران بؿ مجرد قائد عسكرم يعمؿ تحت  
(14)مـ يكف يكسؼ يممؾ السمطةف، (13)بف عمراعمو أبي بكر 

ػػػ بؿ ينفذ تعميمات غيره  
مراء، كلكنيا كانت مرحمة غنية بالتجارب شحذت ذىنو كأىمتو لممرحمة التالية، مف األ

عباء الممقاة عميو  بكؿ ىمة كنشاط دكف تردد كقاد مارة كالقياـ باألاستطاع بعدىا تسمـ اإل
 لى النصر في مياديف الكفاح.إالمرابطيف 

فقد كاف  ،ـ التي خاضيا1456ىػػ/448عاـ (15)تألؽ نجـ يكسؼ في معركة الكاحاتك 
مير عينو األ (17)، كبعد فتح مدينة سجمماسة(16)قائدان لمقدمة جبش المرابطيف المياجـ
لى بالد إثـ سار يكسؼ  (18)دارية في تنظيمياإأبك بكر كاليان عمييا فأظير ميارة 

 كفتحيا. (19)السكس

مير أبي بكر بمياجمتيا  حيث تمقى يكسؼ التعميمات مف األ (24)ثـ جاء دكر اغمات
ينة فحاصرىا كلما رأل أميرىا أف ال جدكل مف المقاكمة فر منيا. كدخؿ المرابطكف المد

 ثـ ىاجـ يكسؼ بعض المدف كقاـ بفتحيا. (21)ـ1457ق/449سنة 

 م :7;65ـــــــ 5;65/ ـه9:9ــــــ9:7مرحمة نيابة يوسف عمى المغرب 

فرضت الظركؼ الجديدة عمييـ بأف  ،كؿبعد أف ابتعد المرابطكف عف مكطنيـ األ
اختالؿ أمر لى إخبار تشير أبعد كصكؿ  ،كلمحضر جنده خاصة ،يككف لمصحراء جندىا

كخص نفسو بالمجاؿ الصحراكم  ،، فاختار أبك بكر حالن ليذه المشكمة (22)الصحراء
عنو كأمره بمتابعة الجياد بعد أف  (23)كترؾ الشماؿ البف عمو يكسؼ بف تاشفيف فأنابو

 .(24)ترؾ لو ثمث الجيش المرابطي
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 ،مير أبك بكرلييا األإمر في المغرب سار لتحقيؽ الميمة التي ندبو يكسؼ األ كبتسمـ
كاختار لكؿ قسـ قائدان  (25) قساـأفقسمو الى أربعة  ،كقد بمغ أربعيف الفان  ،كاستعرض جيشو
 .(26)مف أشير القادة

كىرعت سائر القبائؿ  ،فتغمب عمى أكثر مناطقو كسطاأل زحؼ يكسؼ نحك المغرب
عمى لى االستسالـ كالطاعة. كخالؿ مدة ال تتجاكز بضعة أشير بسط يكسؼ سمطانو إ

نشاء إكبدأ ب (27)ـ1462ق/ 454لى أغمات عاـ إكعاد  ،كالجنكبي   كسطالمغرب األ
 خذىا عاصمة لدكلتو.أك  (29)ـ1462ق/454  سنة (28)مدينة مراكش

 ،مير أبك بكر بف عمر عمى الخالؼاستقاـ أمر الصحراء كقضى األ ءثنافي ىذه األ    
ليو أخبار ابف عمو يكسؼ كما إترامت  ،كأصمح شؤكف السكاف ،كدفف الفتنة في ميدىا
 .كنزؿ خارج أغمات (34)،كعاد ليعزلو كيكلي غيره ،فتح اهلل عميو مف البالد

الشرعي اذ ال يمكنو أف يتمرد عمى إمامو كأميره  ،شعر يكسؼ بدقة المكقؼ كحرجو    
ككذلؾ ال يمكنو أف يتخمى بسيكلة عما في يده مف الممؾ. كىنا  ،نو شديد التديفأبي بكر أل

أف يظير لو  (31)ككاف رأييا ،مرفقد شاكرىا في األ ،برز دكر زكجو زينب بنت اسحاؽ
ف ذلؾ أل ،مكاؿ كالخمع كالثيابكمقاـك كأف يالطفو باليدايا كاأل ،الغمظة ككأنو مساك لو

مير أبي ثناء تسارع أصحاب األىذه األ مستطرؼ في الصحراء القاحمة كمرغكب فيو. كفي
فاستقبميـ بالترحاب  ،بكر لمسالـ عمى يكسؼ الذم استغؿ ىذه المبادرة كأحس بالزعامة

كبذلؾ قكل مركزه بالتقرب  (32) ـمكاؿ كاليدايا الفاخرة فكسب كدىـ كاستماليغدؽ عمييـ األأك 
مير فتمقى يكسؼ ابف عمو األ ،كأعمف تمرده عند أكؿ مقابمة بينيما ،مف جنكد ابف عمو

 (33)أبي بكر بمظاىر السمطنة كسمـ عميو راكبان كلـ يترجؿ كعادتو يحيط بو حرسو الخاص
مير أبي بكر خاصة عندما جاءه جكاب كجيشو الجرار مما أدخؿ الرعب في قمب األ

يكسؼ أف يقطع  أكمع ذلؾ لـ يش ،(34)يكسؼ بأنو يستعيف بيذه القكات عمى مف يخالفو
مير قبميا األ (35)ليو ىدية ثمينة جدان إذ قدـ إمير أبي بكر ة نيائيان مع ابف عمو األالصم

ذا حدث صراع بينيما ا  درؾ أف يكسؼ لف يتخمى لو عف االمر بسيكلة ك أشاكران بعد أف 



 
 تدخل المرابطين في إيقاف الغزو المسيحي في األندلس في عهد يىسف بن تاشفين

 الدكتىر/عبد هللا حاتم خالد المخالفي

 

643 
 

المرابطيف مف  شيكخأبك بكر فجمع األمير  ،ف الدكلة الناشئة ستنتيي قبؿ أف تبصر النكرإف
كالكتاب كالشيكد كأشيدىـ عمى نفسو بالتخمي ليكسؼ عف  ،كلةلمتكنة كأعياف الد

كقد عمؿ األمير أبك بكر ىذا التنازؿ البف عمو يكسؼ لدينو كفضمو كشجاعتو  (36)،اإلمارة
 يايكسؼ "كأكصاه الكصية التالية (37)كحزمو كنجدتو كعدلو ككرعو كسداد رأيو كيمف نقيبتو

عتؽ نفسؾ أعتقني ك أإني قد كليتؾ ىذا األمر كأني مسؤكؿ عنو فاتؽ اهلل في المسمميف ك 
كاهلل تعالى يصمحؾ كيمدؾ  ،مف النار كال يضيع مف أمكر رعيتؾ شيئان فإنؾ مسؤكؿ عنيـ

كانصرؼ األمير  (38)"كيكفقؾ لمعمؿ الصالح كالعدؿ في رعيتؾ كىك خميفتي عميؾ كعمييـ 
(39)ـ1487ق/484الصحراء كبقي يجاىد حتى استشيد عاـ  أبك بكر بعد ذلؾ إلى

. 
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كاطماف  ،بعد أف تنازؿ األمير أبك بكر بف عمر ليكسؼ بف تاشفيف عف اإلمارة      
إذ أصبح أمير المرابطيف بال منازع قاـ بعدد  ،لو مف الكجية الشرعية يكسؼ أف المنافس

 . (44)مف العمميات العسكرية عمى المغرب الشمالي

 االعمميات العسكرية:

كدخميا صمحان عاـ   (41)قاـ يكسؼ بف تاشفيف فحاصر مدينة فاس
د مف كتابع الحرب حتى تـ لو فتح جميع البال (42)ـ. كىذا ىك الفتح األكؿ1463ق/455

كبعد أف تـ ليكسؼ فتح البالد المحيطة  ،(44)ـ1467ق/ 464عاـ  (43)الريؼ إلى طنجة
بفاس نزؿ عمييا  بجيش بمغ مائة الؼ جندم كضرب عمييا الحصار حتى دخميا عنكة 

ثـ نظـ المدينة مف جديد فأمر  (45)ـ1469ق/462ك شرط في عاـ أبالسيؼ دكف قيد 
كجعميا مصران كاحدان كمف ثـ أدار عمييا  (46)يفسكار التي تفصؿ بيف العدكتبيدـ األ
كما بني الفنادؽ كالحمامات  ،عاد تخطيطيا كبني المساجد في أنحائياأثـ  ،األسكار

 .(48)ـ1474ق/463قاـ فييا حتى عاـ أ، ك (47)صمح األسكاؽأك 
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 :اإلمارةلقب 

 استدعى يكسؼ أمراء المغرب كشيكخ القبائؿ لمبايعتو فبايعكه باإلمارة ءفي ىذه األثناك     
 ثـ خرج يحيطكف بو لمطكاؼ عمى ،كأكثر ليـ العطاء ،غدؽ عمييـ األمكاؿأك  ،فكساىـ (49)

ككاف يكسؼ يقصد مف كراء ذلؾ إضفاء صفة الشرعية  (54)كتفقد أحكاؿ الرعية ،المغرب بالد
ف زعما كما أف الطكاؼ ػػػػ بصحبة أمراء  ،المغرب يؤيدكنو كيعترفكف بزعامتو ءعمى فتكحاتو كا 

المغرب كحكامو السابقيف الذيف قاكمكه طكيالن كبذؿ جيكدان جبارة حتى أخضعيـ ػػػػػػ يبعث 
 الرىبة في نفكس الذيف لـ يخضعكا حتى ذلؾ الكقت.

سط يكسؼ بف إذ ب ،ـ فاصالن في تاريخ الدكلة المرابطية1474ق/ 467عاـ  كيعد  
، ككزع (52)كسبتة (51)كالشمالي باستثناء طنجة صىقتاشفيف نفكذه عمى سائر المغرب األ

حد أعمى طنجة عمى يد  ءستيالالال أف يكسؼ استطاع اإ، (53)عمالو عمى بالد المغرب
كما ضرب يكسؼ الحصار عمى مدينة  ،(54)ـ1477ق/474قادتو كذلؾ عاـ 

حتى استسممت لو عاـ  ككانت عاصمة المغرب األكسط (55)تممساف
 .(56)ـ1484ق/474

 ،خر جيكب المقاكمةآلى حدكده الشرقية كقضى عمى إبعد أف اطمأف األمير يكسؼ    
كىك يفتخر بأنو حمؿ لكاء المرابطيف منذ  (57)ـ،1481ق/475عاد إلى مراكش عاـ 

كحقؽ كحدة المغرب بعد أف  انطالقيـ مف الرباط منذ ثالثيف سنة كقادىـ إلى النصر
عجز عف تحقيقيا قادة الفتح األكائؿ ككذلؾ قبميـ الركماف كالكنداؿ كنعـ المغرب ألكؿ 

 مرة بكحدتو السياسية.

ـ كجو األمير يكسؼ ابنو المعز في جيش إلى سبتو 1483ق/ 476كفي العاـ      
فحاصرىا المعز بران كبحران كدارت  ،لفتحيا إذ كانت المدينة الكحيدة التي لـ تخضع لو

كانت سجاالن بيف الفريقيف إلى أف أرسؿ المعتمد بف عباد سفف ضخمة  (58)معركة بحرية
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لقى القبض عمى كالى المدينة كأرسؿ إلى المعز أرجحت كفة المعركة لصالح المرابطيف ك 
 . (59)ـ1484ق/477سنة  تح إلى كالده كذلؾ في ربيع االخرالذم قتمو ككتب بالف

بكامميا تحت سمطة يكسؼ بف تاشفيف. ككاف لو الفضؿ  صبحت بالد المغربأكبذلؾ 
 .في بالد المغربفي تكحيد المسمميف 

ركانيا أألنو ىكالذل كطد  ،يكسؼ بف تاشفيف المؤسس الحقيقى لدكلة المرابطيف كيعد
 .(64)عطاىا كيانان دكليان ثابتان أك 

بسمسمة مف األعماؿ الداخمية كالخارجية لتدعيـ  قاـ يكسؼ بف تاشفيف  كفي مدة حكمو
كانت   (61) تيلى حد كبير مف طكر البداكة الإخراجيا ا  ك  ،كتنظيـ شؤكنيا ،دكلتو الناشئة

 مثمة ذلؾ.أتعيش فيو مف 

بنى أسطكالن بحريا ساعده في احتالؿ الثغكر الشمالية المطمة عمى مضيؽ جبؿ ك    
قصى. كىكذا كسط كتكحيده مع المغرب األ. كما عمؿ عمى ضـ المغرب األ(62)طارؽ

 . صى كالصحراءيف سيدان عمى المغربيف األكسط كااألقاصبح يكسؼ بف تاشف

 الصراع بين مموك الطوائف في االندلس:

 ،ـ قامت في كؿ مدينة دكيمة1431ىػ/422سنة ندلس بعد سقكط الخالفة األمكية في األ
سميت بدكؿ الطكائؼ  (63)ثالثة عشر دكيمةحزاب كقد تككنت بعد معركة دامية بيف األ

صبحت ىذه الدكيالت الحكؿ ليا أك  ،تناحرت فيما بينيا كعرؼ حكاميا بممكؾ الطكائؼ
كقد شنكا حربان ال ىكادة  ،لى المسمميفإكالقكة مما شجع النصارل عمى تكجيو ضربات 
لى طردىـ مف األندلس، كمع ذلؾ لـ إفييا نابعة مف شعكرىـ العدائي لممسمميف تيدؼ 

ييتـ حكاميا بما يجرم حكليـ كظمكا منغمسيف بممذاتيـ كفسادىـ يتحاربكف كيحالفكف 
مقابؿ االحتفاظ بعركشيـ التي تيتز  (64)  خكانيـ كيؤدكف ليـ الجزيةإالنصارل ضد 

 .(65)النصارل لحماية أنفسيـ بعد أف فقدكا األمؿ بمكاطنييـ مرتزقةتحتيـ كيستخدمكف 
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ندلس وفرض السيطرة عمى بعض الفونسو السادس وفرض الجزية عمى ممالك األ 
 مدنها:

 ) AIFOnSO VIالسادس كالنصرانية الفكنس قشتالةكفي ىذه االثناء ارتقى عرش     
أعمالو  أكقد بد ،الذم كاف يرغب باحتالؿ الجزيرة ـ (1149 -1465/ق542-458

نكات حتى سقطت بيده في مستيؿ فحاصرىا مدة سبع س (66)الحربية بمدينة طميطمة
كيان ىائالن في العالـ كقد أحدث سقكطيا د (67)ـ1485  مايك 25ىػ /478 سنة صفر

اليعرفكف كيؼ يتصرفكف كبدأكا  (68)كبات المسممكف في حاؿ مف الضياع التاـاإلسالمي 
 .لمفكنسكبمغادرة المناطؽ المتاخمة 

ىربان مف (69)مف السكاف الذيف ىجركىا جماعات إلى بطميكس كاقفرت مممكة طميطمة
بأنو أضحى قادران عمى تحدم دكؿ  ككشعر الفكنس ،االضطياد كحفاظان عمى دينيـ

عمييا، فغير مف خطتو السابقة التي كانت تقـك عمى أخذ  ءالطكائؼ جميعان كالقضا
فقد رأل أف زماـ األندلس قد  ،(74)ستيالء عمى الحصكف كالمدفالاألمكاؿ إلى محاكلة ا

نو سكؼ يتبع نصران بنصر ،صار في كفو . بدأ (71)كالح لو أف نياية الطكائؼ قد دنت كا 
شبيمية فقد أرسؿ إلى  ،(72)بالضغط عمى الدكؿ الكبرل المجاكرة لو أم مممكتي بطميكس كا 

ة المتككؿ بف األفطس حاكـ بطميكس يطمب إليو تسميـ بعض الحصكف كالقالع المتاخم
كلكف المتككؿ لـ يكف عند  ،لحدكده مع تأدية الجزية كيتكعده بشر العكاقب إذا رفض

 .(73)حسف ظنو فقد رفض التيديد كرد عميو برسالة تفيض شجاعة كنبالن 

فقد كاف  ،(74)اىتمامو نحك المعتمد بف عباد حاكـ إشبيمية كقرطبة كثـ كجو الفكنس      
كلكنو لـ يفعؿ  ،ككاف منتظران منو أف يقـك بميمة حماية األندلس ،أقكل ممكؾ الطكائؼ

ككاف المعتمد يتعامؿ  ،بؿ قضى معظـ أيامو بصراعات داخمية أضعفت المسمميف ،ذلؾ
ه امع العدك معتمدان عمى الميارة الدبمكماسية ػػػػػ كسائر ممكؾ الطكائؼ ػػػػ كدفع أذ

حينما اختار  كحدكد طميطمة كيبدك أف الفكنس أاليتعدل ككقد كتب إلى الفكنس (75)بالجزية
مممكة المعتمد كاف ييدؼ إلى ضرب القكة الرئيسة لدل المسمميف كبعد ذلؾ يتمكف بكؿ 
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نيا أضعؼ مف أف تقاـك كأكثرىا  ،سيكلة مف إخضاع باقي الدكيالت اإلسالمية خاصة كا 
فمـ يياجمو  ،تمدكمع ذلؾ فقد راعى شركط المعاىدة المعقكدة مع المع ،يدكر في فمكو

فسألو أف يتخمى لو عف معاقؿ كحصكف  ،مباشرة بؿ طمب منو أمكران مستحيمة التنفيذ
(76)عمى الحدكد كاف المكت عنده أكلى مف إعطائيا

معانان في اإلذالؿ كالتجني طمب   كا 
ألف  ،مرأتو إلى جامع قرطبة لتمد فيو بناءن عمى نصيحة األساقفةامنو السماح لو بإدخاؿ 

مدينة  (77)كسألو أف تنزؿ بالزىراء ،الغربي منو كاف مكضع كنيسة قكطية قديمةالطرؼ 
الخميفة الناصر لتككف كالدتيا بيف طيب نسيـ الزىراء كفضيمو مكضع الكنيسة 

ألخذ  ة فارس برئاسة الييكدم ابف شالبئكأرسؿ إليو بعثة مف خمسما ،(78)صكؼك الم
الجزية. كتجرأ السفير كخرج عمى المياقات الدبمكماسية كأغمظ في القكؿ لممعتمد  فما كاف 

 .(79)مف المعتمد كقد أخذتو العزة العربية إال أف أمر بقتؿ البعثة كصمب الييكدم

فعدؿ عف  (84)ككاف متجيان لحصار قرطبة كة الفكنسظأثار ىذا التصرؼ حفيكقد      
أحد بيد كجيز جيشيف جعؿ أحدىما  ،(81)"ليغزكف المعتمد بإشبيميةكأقسـ بآليتو  "ذلؾ

غرب األندلس لتخريب تمؾ التخـك حتى  (82)قكاده كأمره بالمسير عمى ككرة  باجة
فخرب كدمر في طريقو حتى  ،كزحؼ ىك بالجيش اآلخر كسمؾ طريقان مغايران  ،إشبيمية

كأدخؿ قكائـ فرسو في  ػػػػػ ػػػػػ أقصى جنكب األندلس عمى المضيؽ (83)كصؿ إلى طريؼ
 .(84)"ىذا آخر بالد األندلس قد كطأتو" البحر قائالن 

مف أمير "  (85)كمف ىناؾ أرسؿ إلى األمير يكسؼ بف تاشفيف خطابان جاء فيو     
بعد فال خفاء عمى ذم عينيف أنؾ أمير  بف برىذة إلى يكسؼ بف تاشفيف.أما  (86)الممتيف

كلـ يخؼ عميؾ ما عميو  ،المسمميف بؿ الممة اإلسالمية كما أنا أمير الممة النصرانية
كأنا  ،رؤساؤكـ باألندلس مف التخاذؿ كالتكاكؿ كاإلىماؿ لمرعية كاإلخالد إلى الراحة

كلداف كال عذر لؾ ال كأأسرفأخرب الديار كاىتؾ األستار كأقتؿ الشباف  ،أسكميـ الخسؼ
كأنتـ تعتقدكف أف اهلل تبارؾ كتعالى  ،في التخمؼ عف نصرتيـ إف أمكنؾ معرفة ىذا

ف قتالكـ في الجنة كقتالنا في النار كنحف نعتقد أف  ،فرض عمى كاحد منكـ بعشرة منا كا 
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نؾ كبمغنا عنؾ كأ ،اهلل أظفرنا بكـ كأعاننا عميكـ كال تقدركف دفاعان كال تستطيعكف امتناعان 
في االحتفاؿ عف نية االستقباؿ فال يدرم أكاف الجبف يغطي بؾ أـ التكذيب بما أنزؿ 

 ،فاف كنت ال تستطيع الجكاز فابعث إلي ما عندؾ مف المراكب نجكز اليؾ ،عميؾ
ليؾ كنعمة شممت بيف إفإف غمبتني فتمؾ نعمة جمبت  ،أناظرؾ في أحب البقاع إليؾ

ف غمبتؾ كانت لي اليد العميا كاستكممت اإلمارة كاهلل يتـ اإل ،يديؾ كلما قرئ  "رادة كا 
فأعممو يكسؼ  ،ستيانة بقكة المرابطيفاالالكتاب عمى األمير يكسؼ باف لو غركر عدكه ك 

في ساحة المعركة ال كما ينقميا إليو أتباعو  كبجكابو أف قكة المرابطيف سيراىا الفكنس
(87)يقةمزكرة بعيدة عف الحق

ما ترل ال ما "(88)ثـ أمر بالجكاب عمى ظير الكتاب ذاتو ، 
 كأردؼ:  "تسمع إف شاء اهلل تعالى

 (89)وال رسل إال الخميس العرمرم  ال المشرفية والقنا     ... وال كتب إ              

التقى بجيشو اآلخر أماـ قصر المعتمد بف عباد بضفة فإلى إشبيمية  ككعاد الفكنس    
كحاصر المدينة ثالثة أياـ ككتب إلى المعتمد يسألو أف يرسؿ إليو مركحة لطرد  ،النير
عجابؾ  "كلـ يتحمؿ المعتمد ىذه اإلىانة فرد عميو ،الذباب قرأت كتابؾ كفيمت خيالءؾ كا 

(94)"كسأنظر إليؾ في مراكح مف الجمكد الممطية تركح منؾ كال تركح عميؾ 
. 

كانت شبو ضائعة تنتظر  ،كحاصرىا (91)إشبيمية كسار نحك سرقسطة كترؾ الفكنسك     
كأعطاىا  (92)ابف ىكد ال يستطيع الدفاع كثيران. ثـ أخذ بمنسية امصيرىا المؤلـ كصاحبي

ككصؿ  (94)، كىاجـ مممكة المرية(93)لعييده القادر بف ذم النكف صاحب طميطمة السابؽ
      .(96)إلى قرب غرناطة (95)القتشاليكف

كاف الخطر عمى األندلس شديدان كقمة الشجاعة كانييار الركح المعنكية تثبط العزائـ ك    
 :ف ثمانيف قشتاليا ىزمكا أربعمائة مف المرية. كأصبح الناس بيف خياريف أحالىما مرإإذ 

ككاف الخيار األخير ىك الراجح ألف البقاء  (97)؟الخضكع لمنصارل أك اليجرة جماعات
 مف الجنكف.ضرب  في شبو الجزيرة 
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 :مير دولة المرابطينأ بن تاشفين هل االندلس بيوسفأاستنجاد 

أماـ ىذه الحالة السيئة التي كصمت إلييا األندلس المسممة اجتمع مشايخ قرطبة    
ػػػػػ كسائر بالد ذ مدينتيـ ػػػػػ ككانت بال حاميةكزعماؤىا لمتشاكر فيما يجب عممو إلنقا

لمدينة عبد اهلل بف كعرضكا عمى قاضي ا ،النصارل عمييااألندلس خاصة بعد غمبة 
كاقترحكا عميو االستنجاد  (98)ما كصؿ إليو المسممكف مف الذلة كالصغار محمد بف أدىـ

بعرب أفريقية الياللييف.كلكف القاضي تخكؼ مف كصكليـ كتخريبيـ لمبالد كما فعمكا 
 ،منيـ كأقرب إلى األندلس كأشار عمييـ االتصاؿ بالمرابطيف ألنيـ أصمح ،بأفريقية

 .(99)فطمبكا منو استدعاء األمير يكسؼ بف تاشفيف كفكضكه باألمر

كاف مؤتمر قرطبة أكؿ إجماع شعبي لمخركج باألندلس مف محنتيا بزعامة الفقياء ك     
مالذ األمة في الظركؼ الصعبة. كتجاكز المسممكف حكاميـ السياسييف كالتجأكا إلى 

أجؿ الخالص كلمحفاظ عمى الديف كلصيانة األندلس المسممة التي قادتيـ الركحييف مف 
ركتيا دماء المجاىديف األكائؿ الذيف حممكا راية اإلسالـ كدكخكا النصارل منذ مطمع 

 القرف الثاني اليجرم.

كحرؾ مؤتمر قرطبة ما تبقى مف استعداد لممقاكمة في نفكس بعض الممكؾ الذيف       
ـ يصرفيـ التيديد عف االستعداد إلى التخاذؿ كاالستسالـ لـ تطغ عمييـ الخيانة كل

. فقد الحت لممعتمد طكالع المصير الذم (144)كالمتككؿ ابف األفطس كالمعتمد بف عباد
فجد في تقكية جيشو  ،كينتظره كأدرؾ فداحة األخطاء التي تردل فييا بمصانعة الفكنس

كتشاكر ( 141)يف في المغربخكانو المسممإكترميـ الحصكف كالقالع كقرر أف يستصرخ 
كالرضكخ  كباألمر مع ابنو الرشيد كزعماء إشبيمية الذيف أشاركا عميو بمداراة الفكنس

. كلكف ىذا الرأم لـ (142)فذلؾ أكلى مف االستنجاد بالمرابطيف ،لشركطو التي يممييا
أىؿ إشبيمية  يعجب المعتمد فخال بابنو الرشيد ػػػػػػػػ ككاف كلي عيده ػػػػػػػ الذم كاف يرل رأم

أنا في ىذا األندلس غريب بيف بحر مظمـ كعدك مجـر كليس لنا كلي كال ناصر  "كقاؿ لو
ف  خكاننا كجيراننا ممكؾ األندلس ليس فييـ نفع كال يرجى منيـ نصرة كال حيمة إإال اهلل. كا 
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ف نزؿ بنا مصاب أك نالنا عدك ثقيؿ كىك المعيف اذفكنش فقد أخذ طميطمة كعادت دار إ
ف نزؿ عمينا بطميطمة ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيمية. إكىك قد رفع رأسو  كفر لينا. كا 

كنرل مف الرأم أف نبعث إلى ىذه الصحراء كممؾ العدكة نستدعيو لمجكاز إلينا ليدفع عنا 
فقد تمؼ لجاؤنا كتدبرت بؿ تبردت أجنادنا  ،الكمب المعيف إذ ال قدرة لنا عمى ذلؾ بأنفسنا

يا أبت أتدخؿ عمينا في أندلسنا مف يسمبنا  "فأجابو الرشيد (143)"كالخاصةكبغضتنا العامة 
أم بني كاهلل ال يسمع عني أبدان إني أعدت األندلس دار  "فقاؿ (144)؟"ممكنا كيبدد شممنا

كفر كال تركتيا لمنصارل فتقـك عمي المعنة مف عمى منابر اإلسالـ مثؿ ما قامت عمى 
 . (145)"ر مف حرز الخنازيرحرز الجماؿ كاهلل عندم، خي ،غيرم

ندلس رأم المعتمد بف عباد االستنجاد بالمرابطيف. كلما تحقؽ ممكؾ شاع في األك       
ال  ) السيفاف(السيفافأالممؾ عقيـ ك ، "ندلس مف ذلؾ حذركه عاقبة ذلؾ كقالكا لواأل

 . كقد عارض بشدة عبد اهلل بف سككت كالي مالقة(146)"يجتمعاف في غمد كاحد
الذم كاف يرل أف المرابطيف أشد خطران مف النصارل كيجب  (147)االستنجاد بالمرابطيف

رعي الجماؿ خير مف  ". فأجابيـ المعتمد(148)االعتماد عمى القكل الذاتية لؤلندلسييف
ف دىينا مف مداخمة األضداد لنا فأىكف الشريف أمر إ "كأضاؼ (149)"رعي الخنازير

 .(114)المرابطيف(")الممثميف

ستنجاد بالمرابطيف اتصؿ المعتمد بالمتككؿ بف األفطس صاحب الكلما عـز عمى ا     
كعبد اهلل بف بمقيف الصنياجي صاحب غرناطة كطمب منيما أف يرسؿ كؿ  ،بطميكس

 ،منيما قاضي حضرتو لتشكيؿ بعثة تذىب إلى المغرب لمقابمة األمير يكسؼ بف تاشفيف
كعمى ىذا النحك تشكمت  (111)عقؿ أىؿ زمانوكاستحضر قاضي قرطبة ابف أدىـ ككاف أ

كأطمعيـ المعتمد أنيـ رسمو إلى األمير يكسؼ،  ،إلى األمير يكسؼ (112)البعثة الرسمية
لى كزيره أب براـ إبكر بف زيدكف  ىكأسند إلى القضاة كعظ األمير كترغيبو في الجياد كا 

ير يكسؼ مؤرخة سنة كحممت البعثة معيا رسالة مكتكبة مف المعتمد إلى األم (113)العقكد
 .(114)ـ1486ق/479
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ف أكعبر السفراء البحر إلى المغرب قاصديف األمير يكسؼ في مراكش. كالظاىر     
 ءأثنافي ضحة. ك افقد كانت مزكدة بتعاليـ ك  ، ىذه السفارة لـ تمتمس العكف دكف شركط

. كفي ىذه (115)اجتماعيا مع األمير يكسؼ جرت بيف الفريقيف محادثات كمركضات
فيصغي  ،(116)األثناء كانت كفكد عديدة مف األندلس تـؤ بالط األمير يكسؼ مستغيثة

 .األمير إلييـ كترؽ نفسو ليـ كيعدىـ خيران 

ككاف المرابطكف  ،أطمع األمير يكسؼ حاشيتو عمى المحادثات الستشارتيـ باألمرك      
أما ما ذكرتـ مف "  ،ككاف رأييـ (117) متشكقيف لدخكؿ األندلس كالجياد ضد النصارل

أم المعتمد( بكـ فكاجب عمى كؿ مسمـ يؤمف باهلل كرسكلو إغاثة أخيو )استغاثة ىذا الرجؿ
كأخرل فإنو ال يحؿ لنا أف يككف جاريان كبيننا كبينو ساقية ماء فسقكه طعمة لمعدك  ،المسمـ

 .(118)"كىذا ما تركنو. كاألمر هلل كألمير المسمميف

أك إسباط( ) األمير يكسؼ كاتبو ككزيره األندلسي عبد الرحمف بف أسبط كاستشار     
مينة لعبكر الجيش كلحماية آلكي تككف  (119)فنصحو الكاتب بأف يتسمـ الجزيرة الخضراء

كلكـ ككاجب عمى كؿ مسمـ إغاثة  ،ف األمر هلل تعالىإ ". كقاؿ لو(124)خطكطو التمكينية
يد اهلل األمير تعمركف الثمف أ ،ليكـإأخيو المسمـ كاالنتصار لو. غير إف لي كالمان أنييو 

كسبعة أثماف يعمرىا النصارل كىي ضيقة عرجة حريجة سجف لمف دخميا ال يخرج منيا 
ف أنت جزت  شيء.  لييا كحصمت فييا ما يككف لؾ في نفسؾإإال تحت حكـ صاحبيا. كا 

كىذا الرجؿ الذم استدعاؾ ما بينؾ كبينو عتاب قديـ كال صداقة متصمة كيتقى إذ قضى 
اهلل الغرض مف العدك أمسؾ بيا. كالحاؿ كما تركنو كالنظر إليكـ فاكتبكا إليو فإنو ال يمكنؾ 
الجكاز إال أف يعطيؾ الجزيرة الخضراء فتجعؿ فييا أثقالؾ كأجنادؾ كيككف الجكاز بيدؾ 

صدقت يا عبد الرحمف لقد نبيتني عمى شيء لـ يخطر " ،. فقاؿ لو األمير(121)"تمتى شئ
 . ككتب ابف أسبط إلى المعتمد بف عباد كتاب بذلؾ.(122)"أكتب اليو بذلؾ ،ببالي

يا أبت أال تنظر  " ،أطمع المعتمد ابنو الرشيد عمى خطاب األمير يكسؼ فقاؿ لو    
. ثـ (124)"يا بني ىذا قميؿ في حؽ نصرة المسمميف "، فقاؿ لو المعتمد (123)"إلى ما طمب
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جمع المعتمد القاضي كالفقياء ككتب عقد ىبة الجزيرة الخضراء لؤلمير يكسؼ كتسميميا 
فبعث إليو يأمره بإخالئيا  ،ككاف يحكميا يزيد الراضي بف المعتمد ،لو بحضكرىـ

 . (125)كتسميميا لممرابطيف لتككف رىف بتصرؼ األمير يكسؼ

 مير يوسف وقوات المرابطين إلى الجزيرة الخضراء في األنمس:عبور األ

كبعد حصكلو عمى الجزيرة حـز األمير يكسؼ أمره كقرر تمبية نداء أىؿ األندلس       
أنا  "تحدكه نزعة لمجياد ككتب أمانان إلى أىميا عمى أال يتعرض ألحد منيـ في بمده كقاؿ

 "إال أنا بنفسي  حدُ ار أكؿ منتدب لنصرة ىذا الديف كال يتكلى األم
( 126)

كاستنفر سائر  
 . (127)قكاتو لمجياد كبعث إلى مراكش في طمب الجنكد فأقبمت إليو

، كحشد السفف (129)كمختمؼ نكاحي المغرب (128)ككذلؾ مف الصحراء كالقبمة كبالد الزاب    
ككانت طميعة العابريف قكة  (134)لعبكر ىذه القكات كأصدر أكامره بالعبكر إلى بالد األندلس

إلى الجزيرة الخضراء فتمركز فييا كفقان لما تـ عميو  (131)د بف عائشةاؤ مف الفرساف بقيادة د
 عداد كثيرةأكقد أمر األمير يكسؼ بعبكر الجماؿ ب ،كتكالى عبكر بقية الجيش تباعان  ،االتفاؽ

كقد أثر كجكدىا  ،كقد أثار ظيكرىا دىشة األندلسييف ألنيـ لـ يككنكا قد رأكىا مف قبؿ (132)
كلما تكامؿ الجيش المرابطي بساحؿ الجزيرة  (133)عمى الخيؿ فأخذت تجمح لدل رؤيتيا

. (134)الخضراء عبر األمير يكسؼ في أثره بمككب مف قادة المرابطيف كأنجادىـ كصمحائيـ
الميـ إف كنت تعمـ أف في  "فينة رفع يديو نحك السماء مناجياُ كلما استكل عمى ظير الس

ف كاف غير ذلؾ فصعبو  جكازنا ىذا إصالحان لممسمميف فسيؿ عمينا ىذا البحر حتى نعبره كا 
ميس بعد كسيؿ اهلل عمييـ العبكر في أسرع كقت ككاف ذلؾ يـك الخ (135)"حتى ال نجكزه

 ،كنزؿ بالجزيرة الخضراء (136)ـ1486ق/ يكنيك 479سنة  الزكاؿ منتصؼ ربيع األكؿ
عندىـ مف األقكات  اكاستقبمو سكانيا بالترحاب كخرجكا إليو بم ،(137)بيا الظير ىفصم

كشرع يكسؼ  (138)كالضيافات كأقامكا األسكاؽ لذلؾ كامتؤلت المساجد كالرحبات بالمتطكعيف
 ،ة كاألطعمةكشحنيا باألسمح ،في تحصيف الجزيرة كترميـ أسكارىا كما تصدع مف أبراجيا
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كبعد أف استراح قميالن كنظـ أمكر الجزيرة سار يكسؼ  (139)أككؿ حراستيا إلى نخبة مف رجالو
 نحك إشبيمية.

 لقاء األمير يوسف بأمراء اآلندلس واألستعداد لمحرب:

كالتقى  (144)سارع المعتمد لمالقاة األمير يكسؼ في مئة مف فرسانو ككجكه أصحابو     
ركض المعتمد نحك المرابطيف فبرز إليو  ،(141)بو عمى بعد مرحمة مف الجزيرة الخضراء

األمير يكسؼ كحده كالتقيا منفرديف كتعانقا طكيالن كأظير أماـ الجيش المكدة 
كقدـ المعتمد بعد ذلؾ لؤلمير  (142)كشكرا نعـ اهلل تعالى كتكاصيا بالصبر ،كاإلخالص

عمت نيكسؼ اليدايا كأمر عماؿ البالد بجمب األقكات كالضيافات لمجيش المرابطي ف
. كاستعرض المعتمد الجيش المرابطي (143)الحممة مما بعث السركر في نفس األمير

 .(144)"عسكران نقيان كمنظران بييان  "فرأل

كاف يستقبؿ بالترحاب مع جيشو  قدبع األمير يكسؼ سيره نحك إشبيمية ك كتا      
المرابطي عمى امتداد الطريؽ حتى كصؿ إلى حاضرة المعتمد فأقاـ فييا ثالثة أياـ 

 (146)"إنما جئت ناكيان جياد العدك فحيثما كاف تكجيت"ثـ قاؿ لممعتمد (145)لالستراحة
 كخالؿ إقامتو القصيرة في إشبيمية بعث األمير يكسؼ إلى ممكؾ األندلس يستنفرىـ

فكاف أكؿ مف لبى الدعكة عبد اهلل بف بمقيف صاحب غرناطة الذم خرج إليو  ،(147)لمجياد
بأمكالو كرجالو كالتقى باألمير يكسؼ عمى طريؽ بطميكس، كأخكه تميـ صاحب 

كاعتذر ابف صمادح صاحب المرية لكبر سنو كلمجاكرة العدك لو كأرسؿ ابنو  ،(148)مالقة
سار الجيش المرابطي بقيادة األمير يكسؼ مع . ك (149)معز الدكلة في فرقة مف جيشو

الجيش األندلسي نحك بطميكس فاستقبميـ صاحبيا المتككؿ بف األفطس عمى ثالث 
، كأقاـ ىناؾ األمير يكسؼ أيامان (154)مراحؿ مف المدينة كقدـ ليـ اليدايا كالقرل كالعمؼ

ارل فتابع ثـ عمـ أف أكثرىـ مشغكؿ بمدافعة النص ،عدة حتى يصؿ باقي المتطكعيف
فجعؿ األندلسييف جيشان  ،كىناؾ نظـ يكسؼ جيشو    (151)سيره حتى كصؿ سيؿ الزالقة

، (152)قائمان بذاتو أسند قيادتو إلى المعتمد بف عباد الذم تكلى في الكقت ذاتو المقدمة
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عمى الميسرة كحشد  كأىؿ الشرؽ كانك (153)كعيف المتككؿ بف األفطس عمى الميمنة
، كخيـ ىذا الجيش أماـ المرابطيف. أما الجيش (154)سائر أىؿ األندلس في الساقة

 فقد تكلى قيادة فرسانو داؤد بف عائشة كسير بف أبي بكر كبقية المرابطيف مع  ،المرابطي
كعسكر المرابطكف  ،حرس األمير يكسؼ بف تاشفيف إلى جانب قيادتو لمجيش اإلسالمي

كبمغ عدد الجيش اإلسالمي مف  .(155)سييف تفصؿ بينيـ ربكة بقصد التمكيوخمؼ األندل
 .(156)ألؼ جندم24مرابطيف كأندلسييف أكثر مف 

كىك محاصر  ،كعبكر المرابطيف إلى األندلس قد كصمت إلى الفكنس ءكانت أنبا      
كطمب مف صاحبيا المستعيف بف  ،، كلكنو حاكؿ أف ينتيز الفرصة(157)سرقسطة. فارتاع

ىكد مبمغان مف الماؿ لرفع الحصار عف المدينة معتقدان أف المستعيف ال عمـ لو بالعبكر. 
كلكف النبأ السعيد قد عـ الجزيرة مف أقصاىا إلى أقصاىا ككأنو رحمة نزلت مف السماء 

(158)عمى المستعيف الذم رفض إعطاءه درىمان كاحدان 
ؿ عف فرح ،خشية أف يتقكل بو 

ىذا الخطر  ،ىمو عمى غفمةاسرقسطة مسرعان إلى طميطمة لالستعداد لدفع الخطر الذم د
فبعث إلى سانشكراميرز ممؾ أرجكاف يستدعيو  ،أممى عميو التحالؼ مع أمراء النصرانية

لى الككنت برنجار ريمكند ،(164)طرطكشة (159)لنجدتو ككاف سانشك يحاصر كما أرسؿ  ،كا 
لـ يدع في أقاصي  ،. استنفر الكبيركالصغير(161)يستدعيو مف بمنسية إلى قائده البرىانس

. (163)جاء يجر الشكؾ كالحجر ،(162)مممكتو مف يقدر عمى حمؿ السالح إال استنيضو
فأتتو مف تمؾ البالد  ،(165)كبركفانس (164)كطمب النجدة مف كراء جباؿ البرتات مف برجكنية

اسند قيادة  ،شو إلى قسميف كبيريفجي ك. كقسـ الفكنس(166)أفكاج عديدة مف المتطكعيف
كما لبث غارسيا أف انسحب قبؿ  ،كركدريؾ ،الجيش األكؿ إلى ابف عمو الككنت غارسيا

 الذم أبقى ركدريؾ في القيادة كثر خالؼ مع الفكنسإبدء المعركة 
كاحتفظ بقيادة  ،(167)
ريمكند كتكلى ىك  الجيش الثاني كعيف عمى جناحيو سانتشكراميرز كالككنت برنجار

الذم اعتمد عمى  كككاف الفرساف يشكمكف العمكد الفقرم في جيش الفكنس (168)القمب
كاف الفارس يمبس الزرد كالدركع  ،الفارس كفرد أكثر مف االعتماد عمى الفرساف كمجمكعة



 
 تدخل المرابطين في إيقاف الغزو المسيحي في األندلس في عهد يىسف بن تاشفين

 الدكتىر/عبد هللا حاتم خالد المخالفي

 

655 
 

لقد تحصف بالحديد  ،(169)التي تغطيو مف الرأس إلى القدـ كأنو حصف مف الحديد يتحرؾ
 .(174)لسالح ما يزيد مف جرأتو كشجاعتوكاتخذ مف ا

بيػذا الجػيش ألقػى محمػد "جيشو فأعجبتو كثرتو كأخذه الغركر فقػاؿ كاستعرض الفكنسك  
كتقػػدـ الرىبػػاف كالقسيسػػكف أمامػػو كىػػـ يرفعػػكف  ،(171)"نػػس كالجػػف كالمالئكػػةكَالػػو محمػػد كاال

 الػذيف بمػغ عػددىـ اربعػيف ألفػػان  (172)األناجيػؿ كالصػمباف إلذكػاء الحمػاس فػي نفػػكس الجنػكد
(173)

. 

ككتػػب إلػػى المعتمػػد بػػف عبػػاد كتابػػان جػػاء  ،بجيشػػو نحػػك بطميػػكس كخػػرج الفكنسػػثػػـ      
إف صػػاحبكـ يكسػػؼ قػػد تعنػى مػػف بػػالده كخػػاض البحػػار، كأنػا أكفيػػو العنػػاء فيمػػا بقػػي  "فيػو

. ككػػػاف (174)"أمضػػػي إلػػػيكـ كألقػػػاكـ فػػػي بالدكػػػـ رفقػػػانبكـ كتػػػكفيران عمػػػيكـ ،كال أكمفكػػػـ تعبػػػان 
يقصد مف خركجو إلػى بػالد أعدائػو أف تكػكف المعركػة فػي ارضػيـ كػي ال تخػرب  كالفكنس

فػػإذا انيػػـز كلحقػػكا بػػو يكػػكف مسػػيرىـ فػػي  ،الحػػرب بػػالده بينمػػا يصػػيب ذلػػؾ بػػالد المسػػمميف
ذا انتصػػر  ،كبػػذلؾ تنجػػك مػػف التػػدمير،أرضػػيـ كال بػػّد ليػػـ مػػف االسػػتعداد الكتسػػاح بالده كا 

إلى بطحاء الزالقة كخيـ عمى بعد ثالثة  ك. كصؿ الفكنس(175)أعدائو حدث ذلؾ في أرض
 .(176)أمياؿ مف الجيش المسمـ يفصؿ بينيما نير بطميكس يشرب منو المتحاربكف

فقد بمغت  ،كانت األحكاؿ تنذر بأف المعركة ستككف حاسمة بالنسبة لؤلندلسكقد      
 ،األندلس القكل النصرانية ذركة قكتيا تذكييا نزعة صميبية تيدؼ إلى طرد المسمميف مف

مكات األماؿ  كف قد جدد عزائـ األندلسييف كأحياءكبالمقابؿ فإف الحماس الذم بثو المرابط
 فييـ.

 السكاف االصميكفييدؼ إلى ضرب القكل المحمية في األندلس ألنيـ  ككاف الفكنسك      
فيبسط سيطرتو  ،كبالقضاء عمييـ تخمك لو الساحة مف أية قكة مناكئة في المستقبؿ ،لمبالد

 األندلساليادفة إلى إعادة  الحرب الصميبيةعمى شبو الجزيرة كبذلؾ يحقؽ اليدؼ مف 
كاف ينظر إلى األندلسييف نظرة احتقار كازدراء فيك الذم اقتضى منيـ  ،إلى النصرانية
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كتالعب بمصيرىـ مترقبان الفرصة المناسبة الستئصاليـ مف  ،الجزية سنيف عددان 
 كىاىي قد أتت. ،األندلس

كال بّد ليـ مف العكدٍة إلى كطنيـ  ،أما المرابطكف فبنظره طارئكف عمى األندلس    
ف كانكا مقاتميف أشداء فإنو بالقضاء عمى األندلسييف تنفتح  ،األصمي المغرب كأنيـ كا 

 بسبب جيميـ بالطبيعة الجغرافية لمبالد. الطريؽ أمامو ليزيمتيـ

كلكف الخنكع كالحياة  ،في المقابؿ كاف األندلسيكف يظيركف حماسيـ لمجياد كالقتاؿك      
فقد  ،كانكا حريصيف عمى حياتيـ كال يرغبكف في االستشياد ،الينيئة بمغت منيـ مبمغان 

خضعكا لمنصارل طكيالن كدفعكا ليـ الجزية لالحتفاظ بعركشيـ كجندكا المرتزقة لقتاؿ 
كالمعتمد بف  ،ما عدا القمة منيـ ،فيـ ال جدكل منيـ كال يمكف االعتماد عمييـ ، بعضيـ

عباد ممؾ إشبيمية كالمتككؿ بف األفطس صاحب بطميكس المذيف رفضا االنصياع 
فمف ظفر عاش سعيدان كمف مات  ،كقررا امتشاؽ الحساـ ،المتكررة كلمتطمبات الفكنس

كقد ركل أجدادىـ بطاح األندلس  ،فيـ أبنا ثالثة قركف كنصؼ في األندلس ،كاف شييدان 
مف الدماء رخيصة لمبقاء في األندلس كالمحافظة  كفككىادىا بدمائيـ ػػػػػػػػ ككـ بذؿ المسمم
ػػػػ لقد أكمت حركب األندلس كما كراءىا زىرة الشباب عمى طابعيا اإلسالمي كحضارتياػػػػػ
كقد أتى اآلف مف يحافظ عمى ىذا التراث الثميف.  ،المسمـ منذ الفتح حتى تمؾ المحظة

كبعض األندلسييف يريد أف يضرب النصارل بالمرابطيف كبذلؾ يتخمصكف مف أعدائيـ 
ذلؾ إلى المغرب فتبقى  كيعكد المرابطكف بعد ،المحمييف بأسيؿ الطرؽ كعمى يد غيرىـ

 ليـ األندلس خالصة فتسمـ ليـ دكيالتيـ دكف خسائر تذكر.

كانكا متشكقيف إلى االستشياد ف ،أما المرابطكف كىـ المضطرمكف حماسان دينيان     
درؾ األمير أكقد  ،معتمديف في القتاؿ عمى أنفسيـ خاصة كأنيـ غرباء في بالد بعيدة

كال يمكف االعتماد عمييـ بعدما لمس مف أكثرىـ  ،فيكسؼ أف ال جدكل مف األندلسيي
 التردد كالمماطمة.
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فذلؾ  القشتاليف)النصارل(فإذا انيزمكا أماـ  ،كنتائج القتاؿ مصيرية في نظرىـ       
ذا عادكا  ،يعني أف المغرب ستعمو الفكضى عمى يد أعدائيـ المتربصيف بيـ كىـ كثر، كا 

ظافريف فقد يقمع أعداؤىـ المغاربة عف فكرة التمرد كالثكرة ليقينيـ برسكخ دكلة المرابطيف 
كقكتيا خاصة أنيا أثبتت كفاءتيا في معارؾ الجياد خارج المغرب. كبالنسبة لؤلندلس يتـ 
ـ إنقاذىا مف االنحطاط الذم تردت فيو كبذلؾ يككف المرابطكف قد حفظكا اإلسال

 سالمي.كالحضارة في ذلؾ الصقع النائي مف العالـ اإل

عمى الجيش المرابطي مف  القشتاليكانت جميع الدالئؿ تشير إلى تفكؽ الجيش كقد      
، كمف الميزات التي تجعمو متفكقان أف بالده قريبة بحيث يستطيع (177)حيث العدة كالعدد

قائده طمب المزيد مف المتطكعيف كاألسمحة حتى مف بالد الفرنجة كبالد البابكيو، ككانت 
تحميو مف الكراء سمسمة مف الحصكف المنيعة يمجأ إلييا في حاؿ اليزيمة. أما الجيش 

تطاعة األمير يكسؼ استدعاء المزيد مف الجنكد المرابطي فقد كاف محدكد العدد، كليس باس
مف المغرب، فقد زج في المعركة بكامؿ قكاتو التي استطاع تجنيدىا، خاصة كأنو ال يرغب 
بإخالء المغرب مف المرابطيف كقد أخضعو بالسيؼ، كأعداؤه لـ يزكلكا نيائيان عف مسرح 

فمـ يستطيعكا تجنيد عدد كبير األحداث المغربية، كاعتماده عمى األندلسييف كاف ضعيفان، 
الذم أذليـ، كقد  كككانكا في حالة مف االنييار المعنكم أماـ الفكنس (178)مف المقاتميف

 عكض األمير يكسؼ ىذا الضعؼ في جيشو بالحماس الذم بثو في نفكس الجنكد.

كتابان يعرض عميو الدخكؿ  ككعمى مقتضى الشريعة اإلسالمية قدـ يكسؼ إلى الفكنس    
اإلسالـ أك دفع الجزية أك الحرب، كىي الطريقة اإلسالمية المتبعة مع أىؿ في 

بمغنا يا أذفكنش أنؾ دعكت)نحكت( "(184). كمما جاء في كتاب األمير(179)الكتاب
إليؾ،  لينا فقد جزناهإاالجتماع بنا كتمنيت أف تككف لؾ  فمؾ)سفف( تعبر البحر عمييا 

كما دعاء الكافريف إال في ""كجمع اهلل في ىذه العرصة بيننا كبينؾ كترل عاقبة ادعإئؾ
 .(181)"ضالؿ
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أبمثؿ ىذه المخاطبة  "الكتاب فزاد مف غضبو كذىب بعقمو كقاؿ كقرأ الفكنس      
كقاؿ لرسكؿ األمير  (182)"يخاطبني كأنا كأبي نغـر الجزية ألىؿ ممتو منذ ثمانيف سنة

اختار  ككمعنى ذلؾ أف الفكنس "قؿ لؤلمير ال تتعب نفسؾ أنا أصؿ إليؾ "(183)يكسؼ
 الحرب.

بمكره الشديد أف يخدع األمير يكسؼ في  كالحرب خدعة، فقد حاكؿ الفكنسألف ك      
الجمعة ال نحب مقابمتكـ فيو ألنو عيدكـ،  إف غدان يـك "  تحديد يـك المعركة فكتب اليو

كىـ كثير في محمتنا، كبعده األحد عيدنا، فنحتـر ىذه كبعده السبت يـك عيد الييكد 
 .(185)"اترككا المعيف كما أحب". فكاف جكاب األمير(184)"ثنيفاألعياد كيككف المقاء يـك اال

حيمة منو كخديعة  إنيا"كقاؿ لالمير يكسؼ ،كتنبو المعتمد إلى خديعة الفكنس كقد     
إنما يريد غدرنا فال تطمئف إليو، كقصده الفتؾ بنا يـك الجمعة فميكف الناس عمى استعداد 

. كقد حرص المعتمد عمى سالمة المرابطيف مف غدر (186)"لو يـك الجمعة كؿ النيار
فبعث عيكنو حكؿ معسكرىـ خكفان مف تسمؿ العدك إلييـ، فيـ غرباء يجيمكف  العدك

األرض األندلسية حتى أف المعتمد نفسو كاف يشرؼ عمى الحراسة، فكاف الجندم 
المرابطي إذا تجكؿ خارج معسكره يرل المعتمد أك بعض رجالو يقكمكف بأعماؿ 

ريف، كأرسؿ ابف عباد طالئع .كأخذت جكاسيس الفريقيف تتردد بيف المعسك(187)الحراسة
الميؿ عاد بعض الجكاسيس ليخبر المعتمد بأف  ءمف جيشو لرصد تحركات العدك، كأثنا

. كعند (188)يكصي أصحابو بالمعتمد ألنو أشعؿ ىذه الحرب فيجب القضاء عميو كالفكنس
السحر مف يـك الجمعة أقبؿ فارساف مف فرقة االستطالع يخبراف المعتمد ببدء تحرؾ 

 .(189)نحكىـ إذ أف الضكضاء كقعقة السالح تمآلف أرجاء المعسكر العدك

 :م;=65اكتوبر  78 / ـه<>9رجب سنة 67 معركة الزالقة

أنقػػػض الجػػػيش الػػػذم يقػػػكده ركدريػػػؾ بمنتيػػػى العنػػػؼ عمػػػى معسػػػكر األندلسػػػييف     
د بػف عائشػة أرسػميـ األميػر يكسػؼ عمػى ؤ فاصطدـ بفرساف المػرابطيف الػذيف يقػكدىـ دا
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د أمػػاـ اليجػػـك كأرغػػـ النصػػارل عمػػى االرتػػداد إلػػى ؤ عجػػؿ لػػدعـ األندلسػػييف، كصػػمد دا
استأثر اهلل فييا بػأركاح شػيدت  "(194)خط دفاعيـ الثاني، كلكف ذلؾ كمفو خسائر فادحة

 كفاضطر إلى التراجع. كفي الكقت نفسو زحؼ الفكنسػ (191)"ليا الرحمة كخطبتيا الجنة
ببقية جيشو نحك المسمميف كاقترف زحفو بصياح ىائؿ أثار الذعر فػي قمػكب األندلسػييف 
قبػػؿ خكضػػيـ المعركػػة كركعػػكا أيمػػا ركع فػػالذكا بػػالفرار حتػػى أسػػكار بطميػػكس لالحتمػػاء 

اسػػػػػتطاعكا إنقػػػػػاذ شػػػػػرؼ  (192)بيػػػػػا، كلػػػػػـ يصػػػػػمد مػػػػػنيـ إال المعتمػػػػػد كمعػػػػػو األشػػػػػبيميكف
ة حتػػػػػى قيػػػػػؿ أف ثػػػػػالث أفػػػػػراس قػػػػػد عقػػػػػرت المسػػػػػمميف، كأصػػػػػيب المعتمػػػػػد بجػػػػػراح بميغػػػػػ

. كدارت معركػػة رىيبػػة صػػمد فييػػا المعتمػػد كابػػف عائشػػة، فقػػد فمػػت السػػيكؼ (193)تحتػػو
، كأيقػف (194)"صبر الكػراـ لحػرب المئػاـ "كتكسرت الرماح، كصبر المسممكف في المعركة

كقػػد أخػػذت تضػػعؼ  ،ببمػػكغ النصػػر معتقػػدان أف ىػػذه ىػػي قػػكة المسػػمميف المقاتمػػة كالفكنسػػ
، كلػػـ يعمػػـ ببقيػػة الجػػيش المرابطػػي الػػذم يقػػكده األميػػر (195)تدت حركػػة الفػػرار منيػػاكاشػػ

يكسؼ، ففي تمؾ المحظة الحاسمة كثب الجيش المرابطي إلى ميػداف المعركػة فػي كقػت 
أخذت فيو القكل النصرانية باليبكط نتيجة الخسائر الفادحػة التػى أصػابتيا لػدل اليجػـك 

أبػػػػي بكػػػػر عمػػػػى رأس الحشػػػػـ لمسػػػػاندة القػػػػكات  األكؿ، كأرسػػػػؿ يكسػػػػؼ القائػػػػد سػػػػير بػػػػف
فتقػػكت بػػذلؾ معنكيػػاتيـ فػػي معركػػة مالػػت إلػػى ىػػزيمتيـ، كزحػػؼ األميػػر  (196)اإلسػػالمية

بحرسػػػو المرابطػػػي كقػػػاـ بعمميػػػة التفػػػاؼ سػػػريعة باغػػػت فييػػػا معسػػػكر العػػػدك مػػػف الخمػػػؼ 
ككصػػػؿ إلػػػى خيامػػػو كأحرقيػػػا كأبػػػاد حراسػػػيا كلػػػـ يػػػنج مػػػنيـ إال القميػػػؿ، ككانػػػت طبػػػكؿ 

مػػرابطيف تػػدؽ بعنػػؼ فتػػرتج منيػػا األرض، كرغػػاء الجمػػاؿ يتصػػاعد إلػػى السػػماء فبػػث ال
يػػػدفع  كفػػػي ىػػػذه األثنػػػاء كػػػاف الفكنسػػػك . (197)الػػػذعر فػػػي نفػػػكس األعػػػداء كىمعػػػت قمػػػكبيـ

بجيشو إلى األماـ النتزاع النصر، فذىؿ عندما رأل بعض حرس معسػكره فػاريف، كأتتػو 
نػػو خسػػر حػػكالي عشػػػرة  (198)طيف عميػػواألخبػػار مػػف داخػػؿ المعسػػكر باسػػتيالء المػػػراب كا 
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نفسو محاصران مف المسمميف فاضطر لمقتاؿ متقيقران نحك  كى الفكنسفكأل (199)َاالؼ قتيؿ
معسػػػكره المحتػػػرؽ، كلكػػػف يكسػػػؼ لػػػـ يتػػػرؾ لػػػو فرصػػػة اللتقػػػاط األنفػػػاس، فػػػانقض عميػػػو 

 عند ذلؾ قتاؿ المستميت كبمغ قمب الجػيش المرابطػي، حتػى أف ككالسيؿ، كقاتؿ الفكنس
، فبػػػدأ يبػػػث الحمػػػاس فػػػي نفػػػكس المسػػػمميف (244)األميػػػر يكسػػػؼ ارتػػػاب بنتيجػػػة المعركػػػة

يػا معشػر المسػمميف اصػبركا لجيػاد أعػداء اهلل الكػافريف كمػف رزؽ مػنكـ الشػيادة  "،قائالُ 
كلػػـ يقتصػػر يكسػػؼ عمػػى  (241)"فمػػو الجنػػة كمػػف سػػمـ فقػػد فػػاز بػػاألجر العظػػيـ كالغنيمػػة

فقػد كػاف يقاتػؿ فػي مقدمػة الصػفكؼ كىػك ابػف  تشجيع الجنكد كبث الحماس فػي نفكسػيـ
. كفي (242)كانتدب كذلؾ الفقياء كالصالحيف لكعظ الجنكد كتشجيعيـ ،التاسعة كالسبعيف

ىػػذا الجػػك الرىيػػب مػػف القتػػاؿ الػػذم داـ بضػػع سػػاعات سػػقط خاللػػو َاالؼ القتمػػى كغمػػر 
الػػػدـ سػػػاحة المعركػػػة، عنػػػدىا دفػػػع األميػػػر يكسػػػؼ حرسػػػو الخػػػاص مػػػف السػػػكداف إلػػػى 

، انػدفعكا (244)الينػد بسػيكؼ  فترجؿ منيـ حػكالي أربعػة َاالؼ كػانكا مسػمحيف (243)القتاؿ
انػػػدفاع الصػػػاعقة لتحطػػػيـ المقاكمػػػة النصػػػرانية، فطعنػػػكا الخيػػػؿ حتػػػى رمحػػػت بفرسػػػانيا، 

كالتصػػؽ بػو كمنعػػو مػػف اسػػتعماؿ سػػيفو  ككانقػض أسػػكد شػػجاع مػػف الحػرس عمػػى الفكنسػػ
، (246)منطقػان بػو فيتػؾ درعػو كنفػذ فػي فخػذهكاف مت (245)كطعنو بخنجر يقاؿ لو األطاس

، كأظير المرابطكف مف ضركب البسالة مػا (247)ما بقي حيان  ككبقي أثره باديان في الفكنس
 .(248)كفؿ ليـ النصر

كقبػػػؿ دخػػػكؿ الظػػػالـ بػػػدت تباشػػػير النصػػػر لؤلميػػػر يكسػػػؼ، فقػػػد الذ مػػػف بقػػػي مػػػف 
مػى العػيش، كلجػأ ع الذم تمنػى المػكت كالنصارل بالفرار، كاشتدت اليزيمة عمى الفكنس

لػػذيف افمتػػكا مػػف اظفػػار المنيػػة إلػػى تػػؿ قريػػب بانتظػػار مػػف فرسػػانو امػػع خمسػػمائة فػػارس 
، كحػػاكؿ المسػممكف المحػاؽ بػو فمػنعيـ األميػػر (249)المػرابطيفالظػالـ لمنجػاة مػف سػيكؼ 

كلػػـ  الكمػب إذا ارىػػؽ ال بػّد أف يعػػض، كقػػد سػمـ اهلل المسػػمميف مػف معركػػة" يكسػؼ قػػائالن 
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"بالء عظيمان، كلكف اترككىـ    يقتؿ منيـ إال القميؿ، فإف ىجمتـ عمى ىؤالء أبمكا 
(214) 

، فقػػد انسػػؿ مػػع مػػف بقػػي معػػو كلمفكنسػػامتثػػؿ المسػػممكف ألكامػػر يكسػػؼ ككانػػت مناسػػبة ك 
كمنيػػا تػػابع سػػيره إلػػى طميطمػػة كدخميػػا بمئػػة فػػارس بعػػد أف مػػات  (211)إلػػى مدينػػة قكريػػة

ال نػػػكاح إ. كىنػػػاؾ سػػػأؿ عػػػف خيػػػرة فرسػػػانو كرجالػػػو فمػػػـ يسػػػمع (212)البػػػاقكف فػػػي الطريػػػؽ
 .(213)الثكالى فحزف عمييـ حزنان شديدان 

، كخسر (214)لو ةفي الزالقة القسـ األعظـ مف جيشو ككانت ىزيمة منكر  ككفقد الفكنس   
كلكف المنتصر دائمان يقمؿ مف خسائره، فقد ذكر أف مكاف المعركة  ،المسممكف عددان كبيران 

. كقضى في الزالقة جماعة مف العمماء (215)لـ يكف فيو مكضع قدـ إال عمى ميت أك دـ
قاضى مراكش عبد الممؾ المصمكدم كالفقيو الناسؾ أبك العباس أحمد  :منيـ ،كالفقياء

 .(216)بف رميمة القرطبي

 لنصارلكأقاـ الجيش اإلسالمي أربعة أياـ يجمع األسالب كالغنائـ التي تركيا ا    
ثر األمير يكسؼ بيا ممكؾ األندلس، كقد عرفيـ أف آ، ك (217)كراءىـ في ساحة المعركة

 .(218)ىدفو الجياد في سبيؿ اهلل كنصرة اإلسالـ

كقضى  (219)ـ،1486اكتكبر  23ىػ /479 سنة رجب مف 12كؿ ما سبؽ كاف في     
فمما بزغ  ،المسممكف ليميـ في ساحة القتاؿ يرددكف أناشيد النصر شكران هلل عز كجؿ

كجمعكا األسالب  ،ثـ حشدكا جمكع األسرل ،الفجر أدكا صالة الصبح في سيؿ الزالقة
، (224)كأمر ابف تاشفيف برؤكس القتمى فصفت في سيؿ الزالقة عمى شكؿ ىـر ،كالغنائـ

 كؽ أحدىا.  ثـ أمر فأذف لمصالة مف ف
كذاع خبر النصر في افريقية كاألندلس كقرئت البشرل بو في المساجد كعمى 

 .  (221)األندلسسالـ في المنابر،ابتياجا بانقاذ اإل

ف المسمميف أال إكاف مف المفترض استثمار النصر لسحؽ مممكة قشتالة بكقت قصير، 
السادس يجد في حشد جيش جديد، ساعده  كمما جعؿ الفكنس ،لـ يتابعكا مطاردة اعدائيـ
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في ذلؾ ظرؼ مناسب جدا، كىك اف يكسؼ بف تاشفيف تمقى عقب نصره نبا كفاة كلده 
غيابو فعجؿ يكسؼ بف تاشفيف _ قبؿ كؿ  أثناء في بكر الذم خمفو عمى مراكش أبي

 .(222)شيء بالعكدة الى المغرب

 :الجواز الثاني

السادس بسرعة مدىشة اف يحشد جيش جديد، فركح الصميبية  كاستطاع الفكنس     
ـ، ساللشد ازرىا في معركتيا ضد اإل األندلسلى إدفعت افكاج المتطكعيف النصارل 

د سمبا كنيبا فعاث في البال (223) السادس فرساف حصف لبيط كزر الفكنسأك 
تحاد القكية اال نو لـ تجتمع كممة األمراء األندلسييف عمى ركابطأ.كذلؾ بسبب (224)كحرقا

خبر يكسؼ بف أبؿ كانت تسكدىـ عكاطؼ األثرة كالحسد، كسار المعتمد الى مراكش ك 
 .     (225)تاشفيف ما يسكد األمراء المسمميف في األندلس

ق/ يكنيك 481سنة درؾ يكسؼ بف تاشفيف خطكرة المكقؼ فعبر في ربيع األكؿ أ    
ف أمراء األندلس أمر ألى الجزيرة الخضراء بجيش ضخـ كسار الى مرسية ك إ (;77)ـ1488

كحاصر ىذا الحصف المنيع الذم كاف فيو الؼ فارس  (227) يكافكه بقكاتيـ عند حصف لبيط
 . (228)لؼ مف المشاهأكاثنا عشر 

ف حاصره أسكار الحصف قرر يكسؼ بف تاشفيف رفع الحصار عف الحصف بعد أكعند     
ف الحصار لـ يكف لو جدكاه أكالسبب  (234)،شيرأربعة أكفي بعض الركايات  ،(229)ان شير 

.اعترض (231)سمحة الحصار كمناعة الحصف كدخكؿ الشتاءأبسبب قمة ادكات الحصار ك 
فما  ،عمى ىذا امير مرسية كثار عبد العزيز بف رشيؽ فامر يكسؼ بف تاشفيف بالقبض عميو

لى حدكد مرسية كاعتصمكا بشعب الجباؿ إف ساركا  أالإكاف مف جند مرسية بقيادة زعمائيـ 
 .(232)كقطعكا المؤف عف الجيش المرابطي

السادس بتقكيض كحرؽ اسكار حصف لبيط كاخالئو،  كمر الفكنسأ ءكفي ىذه األثنا   
 .(233)اليمكف الدفاع عنو دكف حماية كبيرة ،ألف ىذا المكقع الياـ
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كما فعؿ بعد معركة  ان األندلس جيشلى المغرب كترؾ في إكعاد يكسؼ بف تاشفيف 
 .(234)قةالزال

 ،كداخمو الناس في شانيـ ،مرهأغماض في كقد كجد عمى ممكؾ األندلس كاتيميـ باإل
 .(235)بينيـ الكشاة بالنمائـليو السعايات بيـ كمشى إكدست 

 :الجواز الثالث

ذاتػػو كلػػـ يتػػكرع  ،سػػالـمػػراء األنػػدلس تكطيػػد سػػمطانيـ عمػػى حسػػاب اإلأحػػاكؿ بعػػض     
مػػػال فػػػي الػػػتمكف بمعكنتػػػو مػػػف طػػػرد أ ،السػػػادس كبعضػػػيـ عػػػف التحػػػالؼ سػػػرا مػػػع الفكنسػػػ

نفسػػيـ مػػف قبػػؿ.كقؼ يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف عمػػى ىػػذه األمػػكر أالػػذيف اسػػتدعكىـ ب ،المػرابطيف
 ءثنػػػػاأ فػػػػي ليػػػػو بقيػػػػادة الجػػػػيش فػػػػي األنػػػػدلسإقائػػػػده سػػػػير  بػػػػف ابػػػػي بكػػػػر الػػػػذم عيد مػػػػف
 .(236)غيبتو

ـ بقكة ضخمة عبرت مف سبتة الى 1494ق /483 سنة تاشفيفعبر يكسؼ بف ك  
لمعكنتو كما لـ يعرضكا  ان مراء األندلس جندأكىذه المرة لـ يطمب مف  ،الجزيرة الخضراء

كسير مف ىناؾ فرقا مف  (238)لى طميطمةإسار يكسؼ بف تاشفيف ك  ،(237)عميو معكنتيـ
 لى مدينة غرناطة.إجيشو نحك مختمؼ المدف كسار بنفسو 

ففتح يكسؼ بػف تاشػفيف  (239)مير غرناطةأشد مايككف ارتيابا في أكاف يكسؼ بف تاشفيف 
 غرناطة 

رسػػػؿ المعتمػػػد بػػف عبػػػاد كابػػػف األفطػػػس أ ،مػػػاـ سػػقكط غرناطػػػةأك  (244)شػػػيريف بعػػد حصػػػار
حتػى انػو رفػض  ،عػراضإمر فمقي الكفد مف يكسؼ بػف تاشػفيف كػؿ رسال يستكضحاف األ

 ء عادؿ لمف فرقكا كممتيـ اماـ عدك كحد صفو.اكىذا جز ، (241)مقابمة ابف عباد كاالفطس

رساؿ إلكي يعجؿ  (242)ـ1494ق/483سنة  لى سبتو فيإثـ عبر يكسؼ بف تاشفيف 
س الجيش المرابطى، كسير أحد قادتو في غرناطة عمى ر أندلس كترؾ لى األإالجند منيا 
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مرة إمنيا تحت  كؿ كاحدان ك  ،ربعة جيكش في كقت كاحدأندلس لى األإيكسؼ بف تاشفيف 
لى اقكاىـ إكلى ف تككف الضربة األأكتقرر  ،(243)قائد خاص لتقضي عمى ممكؾ الطكائؼ

 كاشدىـ باسا كىك المعتمد بف عباد

شبيمية ، كالجيش أالجيش االكؿ تكجو الى  :األتي كالجيكش األربعة كانت عمى النحك
راضي رندة ، كالجيش الرابع سار ألى إلى قرطبة ، كالجيش الثالث تكجو إالثاني سار 

 لى المرية .إ

لكي يقـك عند  ،س جيش احتياطيأكبقي يكسؼ بف تاشفيف في سبتة عمى ر   
مير أكرغـ ذلؾ فقد استغاث المعتمد  ،(244)نجاد ىذا الجيش اك ذاؾإالحاجة ب

كعقد الخطر  ،السادس عداه القديـ  ككنسى الفكنس ،السادس كاشبيمية بالفكنس
 .(245)كاصر الصداقة بينيماأالمشترؾ 

كما  (246)ـ1491فبراير ق /484 سنة سقطت قرطبة في صفر كعمى الرغـ مف ذلؾ    
كبعد حركب بيف  .(247)ـ1494مارس ق/ 484سنة سقطت قرمكنة في ربيع األكؿ 

 ،عمييـالجيش المرابطي كجيش المعتمد بف عباد كمعو النصارل تغمبت قكات المرابطيف 
القبض عمى ابف ى كالق (248)ـ1491يكليك ق /484 سنة كفتحت اشبيمية عنكة في رجب

 .(249)عباد

األنػػػدلس كميػػػا فػػػي كقػػػت لػػـػ يتجػػػاكز ثمانيػػػة عشػػػر  (254)كىكػػػذا افتػػػتح المرابطػػػكف كاليػػػات      
باسػتثنا  (252ـ)1494ق/ 487سػنة  المسممة كميا بيد المػرابطيف األندلس صبحتأ، ك (251)اشير 

نػػػدلس سياسػػػة مبنيػػة عمػػػى نشػػػر .ككانػػت سياسػػػة المػػػرابطيف فػػي األ(254)كبمنسػػػية (253)سرقسػػطة
مػػا القشػػتاليف فقػػد كانػػت سياسػػتيـ صػػميبية مبنيػػة عمػػى اليمجيػػة أ ،سػػالـ كالحضػػارة كالتسػػامحاإل

 ك حضارة.ألى عمـ إتستند  كالغدر كال

نسػػػانية كبمعػػػاممتيـ المثاليػػػة اإل ،كتجمػػػت سػػػماحة المسػػػمميف بكفػػػائيـ التػػػاـ بعيػػػكدىـ      
عػػدائيـ. كاتضػػحت ركح التعصػػب الصػػميبي بػػنقض العيػػكد كبحػػرقيـ لمقػػرل أسػػرل مػػف لؤل
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كىػذا مػالـ  ،(255)مػافأكالزرع كبعيشيـ فسادا في المػدف كتعػذيب األسػرل كقػتميـ حرقػا بعػد 
 األندلس. لبالد سالمياإليكف قد فعمو المسممكف ابدان في اثناء الفتح 

 :الجواز الرابع

صػبحكا أبمػا فػي ذلػؾ بنػي ىػكد الػذيف  ،المسممة كميػا لممػرابطيفلما خضعت األندلس     
عبػػر يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف العبػػكر الرابػػع  ،عمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتقالليـك تحػػت امػػرة المػػرابطيف 

كيطمػػع عمػػى  ،نػػو كػػاف يريػػد تنظػػيـ شػػؤكنياأكاليػػدؼ مػػف ذلػػؾ  (256)ـ1143ق/496سػػنة 
صػبحت قاعػدة أف أالقادة كالػكالة الػى اجتمػاع فػي قرطبػة بعػد  كما دعا ،دارةحسف سير اإل

األندلس كايضا زعماء القبائػؿ المغربيػة التػى تػديف  ءالحكـ في األندلس المسممة كدعا كبرا
 بالطاعة ليكسؼ بف تاشفيف.

مراء لمتكنة أفبايعو جميع  ،خذ البيعة لكلده عمي بقرطبةأكما قاـ يكسؼ بف تاشفيف ب
 (257)كصي يكسؼ بف تاشفيف ابنو عميأ كقد ندلسكفقياؤىا، كبالنسبة لؤلالبالد شيكخ ك 

 :يأتيبما 

المرابطيف الإال يعيف في مناصب الحكـ كالقضاء في الكاليات كالحصكف كالمدف أ 
 .(258)مف قبيمة لمتكنة

لؼ فارس أف يحتفظ في األندلس بجيش دائـ مف المرابطيف قكامو سبعة عشر أ 
 . (264)ىـ الكالياتأكيكزعكف عمى  (259)يطعمكف عمى حساب الدكلة

فيػػـ  ،ف يعيػػد الػػى مسػػممي األنػػدلس بحراسػػة الحػػدكد النصػػرانية كمحاربػػة النصػػارلأ 
 .(261)كثر خبرة كدراية عمى مقاتمة النصارل مف المغاربةأ

 .(262)بالكبر كحب الشغب بالميف كالرفؽ يفف يتعامؿ مع اىؿ قرطبة المعركفأ 
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كىػػـػ طميعػػػة األندلسػػػييف فػػػي  ،مػػػراء سرقسػػػطةأكثػػػؽ اكاصػػػر الصػػػداقة مػػػع بنػػػي ىػػػكد يف أ 
 .(263)محاربة النصارل

 ،قسػػميا الػػى سػػت كاليػػات ،كبعػػد اف انتيػػى يكسػػؼ بػػف تاشػػفيف مػػف تنظػػيـ شػػؤكف األنػػدلس
 مرسية. ،سرقسطة ،بمنسية ،قرطبة ،غرناطة ،شبيميةإ :كىي

سػػنة ثنػػيف محػػـر الػػى المغػػرب كتػػكفي فػػي بيتػػو بمػػراكش يػػـك اإل عػػاد يكسػػؼ بػػف تاشػػفيفثػػـ 
، بعػد حيػاة طكيمػة كحكػـ (264)ـ كقد بمغ مف العمر نحك مائة عػاـ1146سبتمبر  ق/544

 حافؿ بجالؿ األمكر.

 :الخاتمة

دفعيػـ  عمػى الػرغـ مػف نػدلسف ممػكؾ الطكائػؼ فػي األأاستعراض مػا سػبؽ نجػد  مف
السػػػتيالء عمػػػى الحصػػػكف يقتنػػػع بػػػذلؾ بػػػؿ بػػػدا با أنػػػو لػػػـال إالسػػػادس   كالجزيػػػة لمفكنسػػػ

بيكسػؼ بػف  إلى االسػتنجاد خرل مما دفع ممكؾ الطكائؼندلسية كاحدة تمك األكالمدف األ
 نػدلسيسػتكلى عمػى األ  السػادس الػذم كػاد كتاشفيف بسبب عجزىـ عمى مقاكمة الفكنسػ

مسػػػيحي فػػػي لمتمػػػدد ال ، كبتػػػدخؿ المػػػرابطيف كضػػػعكا حػػػدان لػػػى المسػػػيحيةإكيعيػػػدىا  كميػػػا
السػادس كخسػر معظػـ قكاتػو  كندلس مف خالؿ معركة الزالقة التي انيػـز فييػا الفكنسػاأل
. 

 مراحؿ. بعدة كىكذا مرت سياسة المرابطيف في األندلس

نقاذ المسمميف كقد انتيت بانسحاب المرابطيف بمجرد ا  جؿ الجياد ك أػػػػػ مرحمة التدخؿ مف 1
 قة.انتصار الزال
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ف ظؿ كضعيـ كضع التنافر أبعد  ،الحذر مف مكقؼ ممكؾ الطكائؼػػػػػػػ مرحمة 2
بؿ فضؿ بعضيـ التقرب الى  ،كلـ يفكركا في االندماج في دكلة كاحدة ،كالتحاسد كالتباعد

 األعداء لمكيد ببعضيـ.

 فكضعكا حدا لميزلة ممكؾ الطكائؼ. –لى المغرب إػػػػػػػ مرحمة ضـ األندلس 3

سالمية في األندلس لفترة امتدت أربعة قركف إلكالحضارة اسالـ اإلحفظ المرابطيف  -4
 أخرل.

 :الهوامش44

                                                           
1
: انهم من حمٌر نزلوا فً الجاهلٌة بهذه البراري، وفً تلك الصحارى المتصلة باقلٌم السودان  ( لمتونة 

وٌذكرون ان اجدادهم خرجوا من الٌمن زمن الصدٌق، فاتوا مصر، ثم ؼزوا المؽرب مع   قبائل ٌنسبون الى حمٌر

ائل.) الذهبً، محمد بن احمد بن موسى بن نصٌر، ثم احبوا الصحراء وهم لمتونة، وجدالة، ولمطة وؼٌرها من القب
م( سٌر إعالم النبالء، حققه وخرج احادٌثه وعلق علٌه شعٌب االرنا ؤوط ، محمد نعٌم 1348/ هـ847عثمان)ت

 (.426، ص17م، ج1996/ هـ1418، سنة 11العرقسوسً، مؤسسة الرسالة، بٌروت، ط
2

من والد عبد شمس ابن وائل بن حمٌر، وتنقسم صنهاجة الى سبعٌن قبٌلة، منهم  ( صنهاجة : تنتسب الى صنهاج 
الوزٌر ابً عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعٌد  ابن الخطٌب،لمتونة، ومسوفة، وجدالة، ولمطة، وهم صحراوٌون.)
بوٌع قبل األحتالم من  م( اعمال األعالم فٌمن1384هـ / 886الؽرناطً األندلسً الشهٌر بلسان الدٌن ابن الخطٌب)ت 

 ملوك األسالم وما ٌتعلق بذلك من الكالم، تحقٌق سٌد كسروي حسن، منشورات محمد علً بٌضون، دار الكتب العلمٌة
 (.374، ص 2م، ج2003/ هـ1424،سنة 1، بٌروت، ط

3
المحٌط وفً الجنوب  ( البربر : هو أسم ٌشتمل قبائل كثٌرة فً جبال المؽرب، آولها برقة ثم الى آخر المؽرب والبحر 

الى بالد السودان، وهم أمم وقبائل ال تحصى، ٌقال لمجموع بالدهم بالد البربر، وقد اختلؾ فً أصل نسبهم، فاكثر 
هربوا الى المؽرب وتحصنوا فً جبالها، ومن أسماء قبائلهم التى سمٌت بهم       البربر تزعم أن اصلهم من العرب، 

وؼٌرها من القبائل.) ٌاقوت الحموي، شهاب الدٌن أبً عبد  ، لمتونة ونفوسة نهاجةاألماكن التى نزلوا بها وهً ص
، ص 1م، مج1988هـ / 1398م( معجم البلدان، دار صادر، بٌروت، سنة 1229هـ / 626هللا ٌاقوت الحموي) ت 

367.) 
4

لب علٌها المٌاه الجارٌة ( األندلس : ٌقال بضم الدال وفتحها : واألندلس فهً جزٌرة كبٌرة فٌها عامر وؼامر، تؽ
 (.262ص  1والشجر والثمر والرخص.) ٌاقوت، معجم البلدان، مج

الصحراء وخشونتها على احساس ٌوسؾ فقد كان مرهؾ الشعور ٌتعشق الجمال أٌنما وجد  قسوة( لم تؤثر 5

بعد ان طلقها ابن عمه ابو بكر بن عمر، وكانت زٌنب  وٌختار نساءه من الجمٌالت، وأولى زوجاته  زٌنب النفزوٌة

بنت اسحاق مشهورة بالجمال والرئاسة، بارعة الحسن، حازمة لبٌبة ذات عقل رصٌن وراي سدٌد، ومعروفة بادارة 

م، وبعد وفاة زٌنب  1081/ ـ ه464االمور، فكانت القائمة بملك زوجها االمٌر ٌوسؾ والمدبرة المره حتى وفاتها عام 

وج االمٌر ٌوسؾ من سٌدة اندلسٌة تدعى قمر، وٌقال هى التً انجبت االمٌر علً ولى العهد وامٌر االندلس تز

والمؽرب بعده.، وتزوج ٌوسؾ بامراة تسمى عائشة، وانجبت له االمٌر محمد الذي ٌنسب الٌها، فصار ٌدعى محمد بن 

توفً ؼداة معركة الزالقة وكان والٌاً على  عائشة.، ورزق ٌوسؾ مجموعة من الذكور واالناث بكرهم تمٌم الذى

سبته، وعلً الذي تولى االمارة بعده، وأبراهٌم ومحمد الذي كان أحد القادة البارزٌن فً جٌش والده، واما بناته فهما، 

م (، وفٌات األعٌان  1272/  هـ671خلكان،أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن بكر)تابن  كونة، ورقٌة )
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، 8م، مج 1988/ـ ه1398، سنة 1أبناء الزمان، تحقٌق  إحسان عباس، دار الفكر، ودار صادر، بٌروت،طوأنباء 

العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب  م(1405هـ / 707،  ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد)ت 125ص

قاهرة، دار الكتاب اللبنانى بٌروت، ، دار الكتاب المصرى ال ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر والعجم والبربر

، 4د سعد زؼلول عبد الحمٌد، تارٌخ المؽرب العربى، ج (،386، ص11م ، مج1999/ ـ ه1420، سنة 1ط

 (.    252، 251م، ص 1995، سنة 1المرابطون، نشر دار المعارؾ با السكندرٌة، ط

م( االنٌس المطرب بروض 1340/ هـ841( ابن أبى زرع، ابى الحسن علً بن عبدهللا ابن ابى زرع الفاسً)ت6

، سنة 1القرطاس فً اخبار ملوك المؽرب وتارٌخ مدٌنة فاس،الناشر دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط

 (.  136م، ص 1982

م( الكامل فً التارٌخ، حققه 1232هـ / 630( ابن األثٌر، عز الدٌن أبو الحسن علً بن محمد الشٌبانً)ت 8

، 7ج م،2001/ـ ه1422، سنة 3دكتور عمر عبد السالم تدمري، الناشر دار الكتاب العربً، بٌروت، طواعتنى به ال

، ابن  العماد، شهاب الدٌن عبد الحً بن أحمد بن محمد 253، ص 19ج ، الذهبً، سٌر إعالم النبالء،351ص 

م( شذرات الذهب فً أخبار من ذهب، حققه وعلق علٌه محمد األرنا ؤوط، 1687/ـ ه1079الحنبلً الدمشقً)ت 

ـ ه1410، سنة 1، دار ابن كثٌر دمشق، بٌروت، ط أشرؾ على تحقٌقه وخرج أحادٌثه عبد القادر األرنا ؤوط

مان، ، د الصالبً، علً محمد، فقه  التمكٌن عند دولة المرابطٌن، دار البٌارق للنشر، ع428، ص 5م، ج1979/

 (.87م، ص 1997، سنة 1ط
7
 (.  377، ص2، ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج136( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 

م( قالالدة النحالر فاًل وفٌالات أعٌالان 1540/ هـ948( با مخرمة، أبو الطٌب عبد هللا الطٌب بن عبد هللا بن احمد )ت 9

الن صالالؽٌر،  احة، صالالنعاء، سالالنة الالالدهر، دراسالالة وتحقٌالالق عبالالد الالالرحمن محمالالد جالاٌل ـ هالال1425اصالالدار وزارة الثقافالالة والسالاٌل

 (2111، ص2م، مج2004/
10

 (.253، 252، ص 19( الذهبً ، سٌر اعالم النبالء ، ج 
11

 (.125، 124، ص  8( ابن خلكان ، وفٌات األعٌان ، مج 
12

 (. 2111، ص 2( بامخرمة ، قالدة النحر ، مج 
13

: من رؤساء هذه الدولة فً المؽرب . استولى على سجلماسة وملك السوس  أبو بكر بن عمر اللمتونً ( 

باسره ثم امتلك بالد المصامدة وفتح بالد أؼمات وبعد موت عبد هللا بن ٌاسٌن اختار اشٌاخ صنهاجة أبو بكر 

فً هـ وقوع فتن 452بن عمر امٌرا علٌهم ، وبعد موارة عبد هللا بن ٌاسٌن ، توجه الى أؼمات وبلؽه سنة 

الصحراء بٌن القبائل من قومه فرحل الى سلجماسة ودعاء ابن عمه ٌوسؾ بن تاشفٌن قائده على الجٌوش 

هـ وذهب الى الصحراء فاصلح امر القوم ورجع الى المؽرب فوجد ٌوسؾ 463وفوض الٌه أمر المؽرب سنة 

ل شهٌداً فً حرب مع قد خضعت له البالد وضخم امره ، فاوصاه بالناس خٌراً وقفل الى الصحراء ، فقت

، 2م ، ج2002، سنة 15هـ.)خٌر الدٌن الزركلً ، األعالم ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، ط470السودان سنة

      (.67ص
14
م( البٌان المؽرب فً اختصار 1312هـ /812( ابن عذاري، ابً العباس أحمد بن محمد بن عذاري المراكشً)ت  

، 1أخبار ملوك األندلس والمؽرب، تحقٌق، بشار عواد معروؾ، محمود بشار عواد، دار المؽرب األسالمً، تونس، ط
أسعد بن علً بن سلٌمان الٌمنً المكً)ت  ، الٌافعً، ابً محمد عبد هللا بن15، ص 3م، مج 2013هـ /1434سنة 
، منشورات محمد علً  م(، مراة الجنان وعبرة الٌقظان فً معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان1307هـ /868

، 2، با مخرمة، قالدة النحر، مج126، ص 3م،ج1998هـ / 1418، سنة 1، بٌروت، ط بٌضون، دار الكتب العلمٌة
 (.  2110ص 

15
دها واح، على ؼٌر قٌاس، ال اعرؾ معناها وما أظنها إال قبطٌة، ومدٌنة الواح ٌقال لها سنترٌة، ( الواحات : واح 

.) وبها قبائل من البربر من لواته وؼٌرهم ، وبعد ذلك بالد خزان والسودان ، وهللا اعلم بما وراء ذلك بالسٌن المهملة
 (.341، ص 5ٌاقوت، معجم البلدان، مج

16
 (.2110، ص 2، بامخرمة، قالدة النحر، مج130، ص 2عٌان، مج( ابن خلكان، وفٌات األ 
( سجلماسة : بكسر أوله وثانٌه، وسكون الالم وبعد األلؾ سٌن مهملة : مدٌنة فً جنوبً المؽرب فً طرؾ بالد 18

 (.192، ص3السودان.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
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17

 (.  2111، ص 2ج، بامخرمة، قالدة النحر، م126، ص 3( الٌافعً، مراة الجنان، ج
19
( السوس : بضم أوله، وسكون ثانٌه، وسٌن مهملة اخرى، وقٌل : السوس بالمؽرب كورة مدٌنتها طنجة.)ٌاقوت،  

 (.270،271، ص3معجم البلدان، مج
( اؼمات : ناحٌة فً بالد البربر من ارض المؽرب قرب مراكش وهً مدٌنتان متقابلتان كثٌرة الخٌر.)ٌاقوت، معجم 20

 (.225،ص1مجالبلدان، 
خ ابالالو العبالالاس أحمالالد بالالن خالالالد الناصالالري)ت 21 م، األستقصالالا ألخبالالار دول المؽالالرب 1798/ـ هالال1315( الناصالالري، الشالاٌل

األقصالالى، الالالدولتان المرابطٌالالة والموحدٌالالة، الجالالزء الثالالانً، تحقٌالالق جعفالالر الناصالالري، محمالالد الناصالالري، دار الكتالالاب، الالالدار 
 (. 23، ص2م، ج1998هـ /1417البٌضاء، سنة 

( مؤلؾ مجهول)لمؤلؾ اندلسً من أهل القرن الثامن الهجري، الحلل الموشٌة فً ذكر األخبار المراكشٌة، تحقٌق، 22
 (. 23م، ص1989/ ـه1399، سنة 1د/ سهٌل زكار، عبد القادر زمامه، دار الرشاد الحدٌثة، الدار البٌضاء، ط

  (. 388، ص 11، مج، ابن خلدون، تارٌخ252، ص 19( الذهبً، سٌر اعالم النبالء، ج23
 (.24، مجهول، الحلل، ص 18، ص3( ابن عذاري، البٌان المؽرب، مج24
 (.23، ص2، الناصري، األستقصا، ج137( أبن ابً زرع، روض القرطاس، ص25

26
( القادة هم : سٌر بن ابً بكر اللمتونً، محمد بن تمٌم الجدالً، عمر بن سلٌمان المسوقً، مدرك التلكاتً)، ابن  

 (.23،ص2الناصري، األستقصا، ج، 377  ، ص2اعمال األعالم، جالخطٌب، 
 (.137( أبن ابً زرع، روض القرطاس، ص28

27
( مراكش : بالفتح ثم التشدٌد، وضم الكاؾ، وشٌن معجمة : أعظم مدٌنة بالمؽرب وأجلها، وهً فً البر األعظم  

ا ٌوسؾ بن تاشفٌن من المللثمٌن الملقب بأمٌر بٌنها وبٌن البحر عشرة أٌام فً وسط بالد البربر، وكان اول من اختطه
 (.94، ص 5هـ.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج480المسلمٌن فً حدود سنة 

م(، صبح األعشى فً صناعة اإلنشاء، قدم هذه 1417/ ـ ه721( القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علً)ت 29
مصورة عن طبعة دار الكتب الخدٌوٌة، التنفٌذ الطبعة، د فوزى محمد أمٌن، الهٌئة العامة لقصور الثقافة، طبعة 

 (.179، ص 5م، ج2005والطباعة، شركة األمل للطباعة والنشر، القاهرة، سنة 
30

 (.21، ص 2، الناصري، األستقصا، ج388، ص 11( ابن خلدون، تارٌخ، مج
31

 (.378، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج
32

 (.25،26مجهول، الحلل، ص ،20، ص 3( أبن عذاري، البٌان المؽرب، مج 
33

 (.378، ص2(  ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج
34
 (.21، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
35

 (. 21، 20، ص 3( أبن عذاري، البٌان المؽرب، مج
36

 (.28، 26( مجهول، الحلل، ص 
38

 (. 23، 22، ص2( الناصري، األستقصا، ج
37

 (.377، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج
39

زامباور، إدوارد فون، معجم األنساب واألسرات الحاكمة، ترجمة، د/ زكً محمود حسن، حسن احمد محمود، دار ( 
 (.  113م، ص 1970/  هـ1400الرائد العربً، بٌروت، سنة 

40
 ،(. 23،ص2ألناصري، األستقصا، ج، 377، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج

41
ورة كبٌرة على بر المؽرب من بالد البربر، وهً حاضرة البحر، وفاس ( فاس : بالسٌن المهملة، : مدٌنة مشه 

 (.230، ص 4مختطة بٌن ثنٌتٌن عظٌمتٌن.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
42

 (. 370، 389، ص 11ابن خلدون، تارٌخ، مج ،139( ابن ابً زرع، روض القرطاس،ص
43
قلٌم الرابع، بلدعلى ساحل بحر المؽرب مقابل ( طنجة : بالفتح ثم السكون، والجٌم، وزٌادة هاء : مدٌنة فً اال 

 (.   43، ص4الجزٌرة الخضراء،وهو من البر األعظم وبالد البربر .)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
44

 (. 379، ص 2، ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج141( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص
45

 (. 31( مجهول، الحلل، ص 
46

هـ،)ابن 193هـ وعدوة القروٌٌن عام 192تٌن، عدوة األندلسٌٌن تأسست عام ( كانت مدٌنة فاس تتألؾ من عدو
 (.   29، ص2، الناصري، األستقصا، ج141ابً زرع، روض القرطاس، ص

48
 (. 370، ص 11( ابن خلدون، تارٌخ، مج

47
 (. 141( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص

49
 (. 29، ص2( الناصري، األستقصا، ج
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50

 (.142رطاس، ص( ابن ابً زرع، روض الق
51
 (.142، صنفس المصدر(  
52
( سبتة : بفتح أوله : هً بلد مشهور من قواعد بالد المؽرب ومرساها أجود مرسى على البحر، وهً على بر  

 .(172،173ص  ،3البربر تقابل جزٌرة األندلس .)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
53
( ولى ابنه تمٌم بن ٌوسؾ على مدٌنة مراكش واؼمات، وسٌر بن ابً بكر على مكناسة، وعمر بن سلٌمان على  

 (.142فاس، وداؤد بن عائشة على سجلماسة.) ابن ابً زرع، روض القرطاس، 
54

 (.31، ص2،الناصري، األستقصا، ج143، 142( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
55

ون المٌم، وسٌن مهملة، با لمؽرب وهما مدٌنتان متجاورتان مسورتان، بٌنهما رمٌة ( تلمسان : بكسرتٌن، وسك 
 (.44، ص 2حجر، احداهما قدٌمة واألخرى حدٌثة .)ٌاقوت، معجم البلدان،مج

56
 ،(.371، ص11ابن خلدون، تارٌخ، مج ،23، ص 3( ابن عذاري، البٌان المؽرب، مج

58
 (.143( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
57

 (. 372، ص 11ن خلدون، تارٌخ، مج( اب
59

 (.144( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
60
 (.30، ص2( الناصري، االستقصا، ج 
61
 (،144( ابن ابً زرع ، روض القرطاس، ص 
62
 (. 53، ص2( الناصري، االستقصا، ج 
63

 (.138( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص
64
شرحه واعتنى به  المراكشً، المعجب فً تلخٌص اخبار المؽرب،ألبً محمد، عبد الواحد بن علً )المراكشً ، (  

 (.          99م، ص2006هـ/1426، سنة 1د/ صالح الدٌن الهواري، المكتبة العصرٌة، صٌدا، بٌروت، ط
65

 (.33، ص 2( الناصري، االستقصا، ج
66
ئص محمودة باألندلس ٌتصل ( طلٌطلة : هكذا ضبطه الحمٌدى بضم الطاءٌن وفتح الالمٌن : مدٌنة كبٌرة ذات خصا 

 (.40، 39، ص 4عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال األندلس)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
68

 (. 33،ص2، الناصري، األستقصا، ج372، ص 11( ابن خلدون، تارٌخ، مج
67

ٌن حسام على أخذ طلٌطلة حتى أن ابن رز و( وصل التخاذل بملوك الطوائؾ إلى حد إرسال الرسل لتهنئة الفونس
الدولة صاحب شنتمرٌة ذهب بنفسه لتهنئته ٌحمل إلٌه الهداٌا النفٌسة، فجازاه بأن أعطاه قرداً احتقاراً له، بٌنما اعتبر 

 . (277رزٌن ذلك مفخرة، ابن الكردبوس،ص
69

ى ( بطلٌوس : بفتحتٌن، وسكون الالم، وٌاء مضمومة وسٌن مهملة : مدٌنة كبٌرة باألندلس من أعمال ماردة عل 
 (.448، ص 1نهر آنة ؼربً قرطبة.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج

80
 (.372، ص11( ابن خلدون، تارٌخ، مج 
81
 (.38، ص2، الناصري، األستقصا،ج221، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج 
82

( إشبٌلٌة : بالكسر ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، وٌاء ساكنة، والم، وٌاء خفٌفة : مدٌنة كبٌرة عظٌمة ولٌس  
 (. 195،ص1باألندلس الٌوم اعظم منها.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج

83
 (.145( ابن ابً زرع ، روض القرطاس ، ص 
84

اٌضا والباء الموحدة،كلمة فٌما أحسب عجمٌة رومٌة. ( قرطبة : بضم أوله، وسكون ثانٌه، وضم الطاء المهملة  
 (.324، ص 4وهً مدٌنة عظٌمة باألندلس وسط بالدها.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج

85
 (.221ص ، 2( ،ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج 
ر، م،الروض المعطار فً خبر االقطا1461هـ /766الحمٌري، ابو عبد هللا محمد بن عبد المنعم الحمٌري)ت  (86

، 277م، طبع على مطابع هٌدلبرغ، بٌروت، ص1974، سنة 2تحقٌق، احسان عباس، مكتبة لبنان، بٌروت، ط
 ( 38،ص2الناصري، األستقصا، ج

88
، 3( الزهراء : مدٌنة صؽٌرة قرب قرطبة باألندلس اختطها عبد الرحمن الناصر) ٌاقوت، معجم البلدان، مج

 (. 161ص
87
 (.38، 2األستقصا، ج ، الناصري،42( مجهول، الحلل، ص 
 (.221ص، 2(ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج89
 (. 38،ص2( الناصري، األستقصا، ج70
 (.37، ص2، الناصري، األستقصا، ج277( الحمٌري، الروض المعطار، ص71

72
 (.316، 315،ص 1( باجة : مدٌنة باألندلس اشتهرت بكثرة العلماء.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج 
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73
 (.277، الحمٌري، الروض المعطار، ص42( مجهول، الحلل، ص 
 (.143( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 74
 (.43، 42ص( ٌبدو أن أحد المسلمٌن الضالعٌن باللؽة العربٌة كتبه له.)مجهول، الحلل،  75

76
 (. 43، 42ص، مجهول ، الحلل(  
78
 (. 379، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج 
77
 (.43الحلل، ص( مجهول،  
79
 (.250م، ص1926، بٌروت، سنة 1( ابً الطٌب المتنبً، دٌوانه، ط 
90
 (.37، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
91

( سرقسطة : بفتح أوله وثانٌه ثم قاؾ مضمومة، وسٌن مهملة ساكنة، وطاء مهملة : بلدة مشهورة باألندلس  
 (.212، ص3م البلدان، مجتتصل أعمالها بأعمال تطلٌة، ذات فواكه عذبة )ٌاقوت، معج

92
( بلنسٌة : السٌن مهملة مكسورة، وٌاء خفٌفة : كورة ومدٌنة مشهورة باألندلس متصلة بحوزة كورة تدمٌر، وهً  

 (.490، ص 1شرقً تدمٌر وشرقً قرطبة، وهً برٌة بحرٌة ذات اشجار وانهار.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
93
 (.372، ص11( ابن خلدون، تارٌخ، مج 
94

( المرٌة : بالفتح ثم الكسر، وتشدٌد الٌاء بنقطتٌن من تحتها : وهً مدٌنة كبٌرة من كورة البٌرة من أعمال  
 (.119، ص 5األندلس.)ٌاقوت، معجم البلدان، مجلد

95
، 4( قشتالة : اقلٌم عظٌم باألندلس قصبته الٌوم طلٌطلة وجمٌعه الٌوم بٌد األفرنج.) ٌاقوت، معجم البلدان، مج

 (.352ص
96
( ؼرناطة : بفتح أوله، وسكون ثانٌه ثم نون، وبعد األلؾ طاء مهملة، ومعنى ؼرناطة رمانة بلسان عجم األندلس،  

 (.195، ص 4وهً اقدم مدن كورة البٌرة من أعمال األندلس واعظمها.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
98

 (.374، ص11( ابن خلدون ، تارٌخ ، مج 
97
 (.372، ص11، ابن خلدون، تارٌخ، مج308،ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج 
99
 (. 40،ص2( الناصري، األستقصا، ج 
100
 (. 114، ص 8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان،مج 
101
 (.144( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
102
 (.44( مجهول، الحلل، ص 
103
 (.44، صنفس المصدر(  
104
 (.44، ص نفس المصدر(  
105
 (. 222ص ، 2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج 
106
 (.37، ص2، الناصري، األستقصا، ج277( الحمٌري، الروض المعطار، ص 
108
( مالقة : بفتح الالم والقاؾ، كلمة عجمٌة : مدٌنة باألندلس عامرة من أعمال رٌة سورها على شاطىء البحر بٌن  

 (.43، ص 5الجزٌرة الخضراء والمرٌة.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج
107
 (. 44( مجهول، الحلل، ص 
109
 ،(.222، ص2ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج  ( 
110

 (. 115، ص 8) ابن خلكان، وفٌات االعٌان، مج
111
 (.39، ص2،الناصري، األستقصا، ج308، ص7( ابن األثٌر، الكامل،ج 
112

( تشكلت البعثة من القضاة، ابن أدهم قاضً قرطبة وابن مقانا قاضً بطلٌوس وابن القلٌعً قاضً  
ـ ه1041وزٌره ابا بكر بن زٌدون.) المقري، الشٌخ احمد بن محمد المقري التلمسانً) ت ؼرناطة،واضاؾ ابن عباد

هـ م 1377، سنة 1م( نفح الطٌب من ؼصن األندلس الرطٌب، تحقٌق، احسان عباس، دار صادر، بٌروت، ط1631/
 (.39، ص2، الناصري، األستقصا، ج359، ص4م، مج1967

113
 (.277الحمٌري، الروض المعطار، ص (  
114
 (. 222، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم،ج 
115
 (. 279( الحمٌري، الروض المعطار، ص 
116
 (.39، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
118
 (.47( مجهول، الحلل، ص 
117
 ،(.49، صنفس المصدر(  
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( الجزٌرة الخضراء : مدٌنة مشهورة باألندلس وقبالتها من البر بالد البربر سبتة، واعمالها متصلة بأعمال  
 (.136، ص 2شذونة، وهً شرقً شذونة وقبلً قرطبة.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج

120
 (. 222، ص2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج 
121
 (.222، ص2، جنفس المصدر(  
122
 (.50، صمجهول ، الحلل(  
123
 (.51، صنفس المصدر(  
124
 (. 51، صنفس المصدر(  
125
، 2، الناصري، األستقصا، ج372، ص11ابن خلدون، تارٌخ، مج ،223، ص2ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج ( 
(. ٌذكر األمٌر عبد هللا صاحب ؼرناطة فً مذكراته، أن المعتمد تلكأ فً تسلٌم الجزٌرة وأمسك رسل ٌوسؾ بن 34ص

مدة منهم القاضً عبد الملك المصمودي وابن األحسن، ثم أطلق سراحهم وأرسلهم مع شٌوخ إشبٌلٌة لٌطلبوا تاشفٌن 
ٌوماً الخالئها، فما كان من ٌوسؾ إال أن هاجم الجزٌرة واستولى علٌها عنوة بقٌادة دأود  30من ٌوسؾ الترٌث مدة 

م، المسماة بكتاب التبٌان، 1090/ ـ ه473)ت  اطةبن عائشة) مذكرات األمٌر عبد هللا، اخر ملوك بنى زٌري بؽرن
 (. 103،  102 م، ص1955نشر وتحقٌق لٌفى بروفنسال، دار المعارؾ، القاهرة، سنة 

126
 (. 97( المراكشً، المعجب، ص

128
 (.145، ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص308، ص7( ابن األثٌر، الكامل، مج 
127
بربرٌة معناها السبخة، والزاب : اٌضاً كورة عظٌمة ونهر جرار  ( الزاب : كورة صؽٌرة ٌقال لها رٌػ، كلمة 

 (.124،ص3بارض المؽرب على البر األعظم علٌه بالد واسعة) ٌاقوت، معجم البلدان، مج
129
 (.97المراكشً، المعجب، ص  (  
130
 (.145( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
131
 (.144، صنفس المصدر(  
132
 (.41،ص2الناصري، األستقصا،ج ( 
133
(. كان األمٌر ٌوسؾ ٌهدؾ 372، ص11ابن خلدون، تارٌخ، مج 116،ص8ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج  ( 

من عبور الجمال استخدامها فً القتال، وقد جعلها فٌما بعد فً مقدمة الجٌش) أثنا معركة الزالقة( لحماٌة الجنود من 
 سهام األعداء فهً بمثابة الدروع فً وقتنا الحاضر(.

134
المختصر فً اخبار البشر، علق علٌه ووضع  م(1331/ هـ832الفداء،عماد الدٌن إسماعٌل ابو الفداء)ت ( ابً

 (. 11، ص2م،ج1998/ هـ1418، سنة 1حواشٌه محمود دٌاب، دار الكتب العلمٌة، لبنان، بٌروت، ط
135
بصٌؽة (. وقد ورد الدعاء 34ص 2، الناصري، األستقصا، ج145( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص  

 (.145المفرد، ابن أبً زرع، روض القرطاس، ص 
136
 (.145 (  ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
138
 (.34، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
137
 (. 51( مجهول، الحلل،ص 
139
 (.51، صنفس المصدر(  
140
 (.41، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
141
 (.372، ص11ابن خلدون، تارٌخ، مج ( 
142
 (. 42، 41، ص2ج ( الناصري، األستقصا، 
143
 (. 148( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
144
 (.52( مجهول، الحلل، ص 
145
 (.  42، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
146
 (.97( المراكشً،المعجب، ص 
148
 (.52( مجهول، الحلل، ص 
147
 (.43، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
149

 (.  52( مجهول، الحلل، ص
150
 (.43، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
151

( الزالقة : بفتح أوله، وتشدٌد ثانٌه، والزالقة : ارض باألندلس بقرب قرطبة كانت عندها وقعة فً اٌام أمٌر 
 (.146، ص 3المسلمٌن ٌوسؾ بن تاشفٌن مع األذفنش ملك األفرنج مشهورة.) ٌاقوت، معجم البلدان، مج

152
 (.146( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
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153
 (.59( مجهول، الحلل، ص 
154

 (. 44، ص2( الناصري، األستقصا، ج
155

 (. 146( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص
156

 (. 99( المراكشً، المعجب، ص
158
 (.145( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
157

 (.60( مجهول، الحلل، ص 
159
 (.146، 145ص( ابن ابً زرع، روض القرطاس،  
160

( طرطوشة :بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى مضمومة، وواو ساكنة، وشٌن معجمة : مدٌنة باألندلس تتصل  
 (.30، ص 4بكورة بلنسٌة وهً شرق بلنسٌة.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج

161
 (. 146( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص

162
 (.42، ص2( الناصري، األستقصا، ج

163
 (. 99(المراكشً، المعجب، ص

164
رجونٌة : بالفتح، والواو ساكنة، ونون مكسورة، وٌا خفٌفة، وهاء : مدٌنة باألندلس من أعمال البٌرة) ٌاقوت، ( ب 

 (.384، ص 1معجم البلدان، مج 
165
، 1)ٌاقوت، معجم البلدان، مج ( بروفانس : بالفتح ثم الكسر : مدٌنة فً شرقً األندلس معدودة فً أعمال تطٌلة 
 (.483ص
166

 (.146وض القرطاس، ص( ابن ابً زرع، ر
168
 (.59( مجهول، الحلل، ص 
167
 (.148( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
169
 (.62( مجهول، الحلل، ص 
180
 (.62، صنفس المصدر(  
181
 (.363، ص4( المقري، نفح الطٌب، مج 
182
 (.  279( الحمٌري، الروض المعطار، ص 
183
 (.43، 42، ص2الناصري، األستقصا، ج  ( 
184
 (.279(  الحمٌري، الروض المعطار، ص 
185
 (.  42، ص2الناصري، األستقصا،ج  ( 
186
 (. 146( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
188
 (.279، الحمٌري، الروض المعطار، ص100( المراكشً، المعجب، ص 
187
 (.56، مجهول ، الحلل ص  ( لقد كان الجٌش األندلسً قلٌالً ال ٌتجاوز عدة ااَلؾ 
189
 (.41، ص2، الناصري، األستقصا، ج116، ص8، وفٌات األعٌان، مج( ابن خلكان 
170
 (. 53(  مجهول، الحلل، ص 
171
 (.50( القرآن الكرٌم، سورة ؼافر، اآلٌة  
172
 (.53( مجهول، الحلل، ص 
173
 (.146ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص  ( 
174
 (. 45، ص 2الناصري، األستقصا، ج،  100( المراكشً، المعجب، ص 
175
 (.150ً زرع، روض القرطاس، ص( ابن اب 
176
 (.58مجهول، الحلل، ص  ( ا 
178
 (. 149( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
177
 (. 44، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
179
 (. 290(الحمٌري، الروض المعطار، ص 
190
 (. 148( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
191
 (.291مٌري، الروض المعطار، صحال  (  
192
 (.46، 45، ص2،الناصري، األستقصا، ج309، ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج 
193
 ،(. 117،ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج 
194
 (.148( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
195
 (.117، ص8، ابن خلكان، وفٌات األعٌان،مج309، ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج 
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196
 .(147، 148ص( ابن ابً زرع، روض القرطاس،  
198
 (.116 ، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج 
197
 (.309، ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج 
199
 (.147( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
200
 (.147، صنفس المصدر(  
201
 (.147، نفس المصدر(  
202
 (. 290، الروض المعطار، صالحمٌري 100( المراكشً، المعجب، ص  
203
 (. 117، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج 
204
 ،(.48، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
205
 (.61( مجهول، الحلل، ص 
206
 (. 117، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج 
208
 (.46، ص 2، الناصري، األستقصا، ج291( الحمٌري، الروض المعطار، ص 
207
 (.147رع، روض القرطاس، ص،ابن ابً ز117، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج 
209
 (. 47، ص2( الناصري، األستقصا، ج 
210

 (.291الحمٌري، الروض المعطار، ص،  61 ( ، مجهول، الحلل، ص
211
 (.412، ص 4( قورٌة : بالضم ثم السكون، مدٌنة من نواحً ماردة باألندلس.)ٌاقوت، معجم البلدان، مج 
212

 (.309، ص7( ابن األثٌر،الكامل، ج
213

 (.49، ص2، الناصري، األستقصا، ج122، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج
214
 (. 309، ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج 
215

 (. 117،ص8(  ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج
216

 (.47، ص2( الناصري، األستقصا، ج
218

 (. 309، ص7( ابن األثٌر، الكامل، ج
217

 (.49، ص2، الناصري، األستقصا، ج118، ص8( ابن خلكان، وفٌات األعٌان، مج
219
 (.113، زمباور، معجم األسرات، ص 149(  ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
220
 (.63( مجهول، الحلل، ص  
221
 (. 149( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
222
 (. 66( مجهول، الحلل، ص 
223
ن لورقالة نصالؾ ٌالوم، ٌملكاله العالدو وكانالت سالراٌاه تؽٌٌالر شالرقا (هو حصن حصٌن على راس جبل شالاهق،   بٌناله وباٌل

 (.68وؼربا اذ كان فً موسطة بالد المسلمٌن)مجهول، الحلل، ص
224
 (.152ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص  ( 
225
 (.67، 68 مجهول، الحلل، ص (  
226
 (.152ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص  (  
228
 (.67مجهول، الحلل، ص  ( 
227
 (.153ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص  (  
229
 (.69، صمجهول ، الحلل(  
230
 (.153( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
231
 (. 69( مجهول، الحلل، ص 
232
 (. 153( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
233
 (. 80( مجهول، الحلل، ص 
234
 (. 153( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
235
 (.222ص ،2( ابن الخطٌب، اعمال األعالم، ج 
236
 (. 80( مجهول، الحلل، ص  
238
 (.153ص( ، ابن ابً زرع، روض القرطاس،  
237
 (.153، صنفس المصدر(  
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239
( امٌر ؼرناطة هو عبد هللا بن بلكٌن بن بادٌس وكان ٌتهم بالتحالؾ سرا مع الفونسو السادس، وارسل بعد فتح  

اخٌه تمٌم بن بلكٌن والً مالقة وبعث به الى ؼرناطة اسٌر الى اؼمات بالقرب من مراكش، كما القى القبض على 
 (.81، مجهول، الحلل، ص153المؽرب فً سجن اؼمات)ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص

240
 (.153( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
241
 (. 82، 81 ( مجهول، الحلل، ص 
242
 (.82، صنفس المصدر(  
243
 (.83، 82 ، صنفس المصدر(  
244
 (.83، صنفس المصدر(  
245
 (.155( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
246
 (.154، صنفس المصدر(  
248
 (.155، صنفس المصدر(  
247
 (.155، صنفس المصدر(  
249
( كانت خاتمة ابن عباد ماساة الٌمة، وكانت عبرة لتقلب الدهر، ذلك ان الرجل الذي لبث زها ربع قرن ٌقبض  

الجنوبً لشبه الجزٌرة، والذي ٌرجع الٌه سبب استٌالء بٌدٌه على مصاٌر األندلس، والذي كان ٌحكم سواد النصؾ 
الفونسو السادس على طلٌطلة، والذي استدعى المرابطٌن الى األندلس، اختتم حٌاته الباهرة فً ؼمرة البؤس والحزن 

فً ظالم السجن، حٌث انه قبض علٌه وعلى نسائه وابنائه وبناته وارسلوا الى المؽرب وبقى فً سجن اؼمات حتى 
م وهذه القسوة التً اظهرها ٌوسؾ بن تاشفٌن نحو المعتمد بن 1095اواخر اكتوبر /ـ ه477شوال سنة 11ىتوف

عباد ونحو باقً امراء األندلس، جعلت بعض المؤرخٌن ٌضعون سحابة على سٌرته، لم تمحها االعذار التً انتحلها 
 (. 155القرطاس، ص اخرون لتبرٌر عمله مع ملوك الطوائؾ فً األندلس) ابن ابً زرع، روض 

250
ة، وشالنترٌه،   ( الوالٌات التً تم فتحها هً : ؼرناطة، ومالقالة، وجٌالان، وقرطبالة، واشالبٌلٌة، والمرٌة،وكالذلك، بلنساٌل

وبٌطلٌوس، كما افتتحت سفن المرابطٌن جزر البلٌالار التالى كانالت تحالت رحمالة االسالطول النصالرانً)ابن اباًل زرع، روض 
 (.156، 155، 154 القرطاس، ص

251
 (.83هول، الحلل، ص( مج 
252
 (.156، 155 ،154( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
253
 .(م1102/ هـ495( لقد استرد المرابطٌن هذه المدٌنة سنة  
254
لم تشترك فً الحروب الصلٌبٌة فً الشرق المساللم ففاًل هالذه األثنالاء سالقطت بٌالت المقالدس بٌالد  قشتالة( كما نجد ان  

 (.بحروب صلٌبٌة فً األندلس المسلمة ل قشتالةانشؽا الصلبٌٌن وسبب عدم هذا األشتراك
255
م( الحلة السٌراء، 1260هـ / 657( ابن االبار، محمد بن عبد هللا بن ابً بكر القضاعً المعروؾ بابن االبار)ت  

 (.126، ص2م، ج1975، سنة 2حققه وعلق على حواشٌه، د/ حسٌن مؤنس، دار المعارؾ، القاهرة، ط
256
 (.88 ( مجهول، الحلل، ص 
258
 (.156( ابن ابً زرع، روض القرطاس، ص 
257
ات  ( ولكنه استوزر شخصٌات اندلسٌة، واشركها فً الحكومة، وهذا العمل ٌهدؾ األسترشاد  بالارا، وخبالرة الشخصاٌل

األندلسٌة والقضاء على فكرة العنصرٌة. واال فان المرابطٌن لالم ٌكونالوا عالاجزٌن عالن اتخالاذ وزراء مالنهم فقالط. فمناصالب 
 .(الحكام والقضاة من المرابطٌن، ووزراء وموظفٌن كبار من األندلسٌٌن

259
 (.70( مجهول، الحلل، ص 
260
ن الوالٌالالات كالتالالالً : ار  بعالالة األؾ فالاًل واألٌالالة سرقسالالطة، سالالبعة االؾ فالاًل اشالالبٌلٌة، ثالثالالة االؾ فالاًل ( وزع الجنالالود بالاٌل

 (.70) مجهول، الحلل، ص الحصون كحماٌة و قالعالؼرناطة، والؾ فً قرطبة، والباقً وقدره الفان ٌحتلون 
261
 (.72( مجهول، الحلل، ص 
262
 (.73، صنفس المصدر(  
263
 (.73، صنفس المصدر ( 
264
م ( النجالالوم الزاهالالرة فالاًل ملالالوك مصالالر 1469/ هالاـل 784( ابالالن تؽالالري بالالردي، جمالالال الالالدٌن ابالالو المحاسالالن ٌوسالالؾ)ت  

 (.  195، ص5م، ج2005هـ /1426، سنة 2والقاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق القومٌة القاهرة، ط

 
Abstract: 



 
 تدخل المرابطين في إيقاف الغزو المسيحي في األندلس في عهد يىسف بن تاشفين

 الدكتىر/عبد هللا حاتم خالد المخالفي

 

666 
 

                                                                                                                               

 

The Almoravid Empire was established in morocco. He could also 
build an army that was abletodefeat other powerful armies. 

On the other side of the ocean , in the land of al-aladalus , rulers 
of taifa Muslim kingdoms were im war and impose on them the 
system of parias . This in turn pushed the rulers of the taifa 
Muslim kingdoms to appeal for the assistance of Yusuf ibn 
tashfin. 

Yusuf ibn tashfin agreed to help them and the almoravid army 
crossed the ocean to al-andalus and the army of alfonso vi was 
defeated in the battle of sag rajas. The joy of victory prevailed  in 
al-andalus and morocco. Yusuf ibn tashfin returned to morocco 
but he had to rush back to al-andalus due to the Christian  attacks 
on the cities of al-andalus and the strife amongst rulers of taifa 
Muslim kingdoms then he went back to morocco and built an to 
annex al-andalus  to almoravid empire . following his fourth and 
fine crossing to al-andalus . he began al-andalus  affairs and 
divided the army among the cities later , he recognized his son all 
as his heir and went back to Marrakesh where he died. 

How was he able to unite morocco and turn it into a powerful 
empire with a powerful army having its strong military doctrine ? 
what are the motives for his annesation of al-andalus of al-
andalus to the almoravid empire in morocco ? how did he bring 
back the Muslim presence and stop the Christian expansion in al-
andalus ? all these questions and many others will be addressed 

in the lollowing survey of Yusuf ibn tashfins lite until death . 


