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 األوضاع السياسية  بعد ضعف الخالفة العباسيية: المحاضرة األولى

اختلفت كثيرا فكريّا  وسياسيا  وإن  المشرق  أوشاع  تختلف أوضاع المغرب عن ال

ة المستوى الفكري كان المشرق هو موطئ كل الفرق الفكريّ جغرافيّا، فعلى 

 .ومستوطنها

ستقبل الكثير من األفكار والمذاهب المنبعثة من المشرق عن طريق كان المغرب م 

 وتمّكن الكثير منهم قين سياسيّا من طرف الخالفة، طلبة العلم العائدين منه أو المالح  

كما حصل مع فرق الخوارج  ،وحضورا إلى المغرب ثّم يُنشئون لهم دوالالفرار 

،وبعض المعتزلة، سماعلية إزيديّة كانت أو  ، والشيعة (اإلباضية والصفريّة)

باإلضافة إلى بقيّة المذاهب الفقهيّة السنيّة المختلفة
1
فقد إنفصلت هذه  الكيانات عن ،

 ـ ه104/دولة الصفرية في سلجماسة منذ القرن الثاني الهجري كال الخالفة العباسية 

 ،(م947هـ ـ692/م888/ه124)والدولة الرستمية في تيهرت (م947هـ692/   م857

األغلبية في ،الدولةم980 هـ420 /م877ه ـ181)فاسفي  دولة األدارسة 

 ثّم بعد صراعات وحروب استقر األمر (م949ه ـ 692/(م744ـ  ه170)القيروان

في القرن الرابع الهجري، مع وجود للفكر  وسياسيّا عامة فكريا للسنّة فقهيا وعقائديا

 .اإلباضي في بعض المناطق المعروفة

أما بعد مرحلة ضعف الخالفة العباسية في االقرن الثالث ومابعده ،فد ظهرت دوال  

صلت عن الخالفة العباسية ،منها كثيرة يطول حصرها  في المشرق  والمغرب انف

ول في ،ومن أبرز هذه الدمن لم تكن كذلكمابقيت معترفة بتبعيتها للخالفة ،ومنها م

ثّم المرابطية والموحديّة ثّم تلتها دوال كثيرة والدولة الفاطمية  ،المغرب الد لة الحماديّة

 .فيما بعد،أّما في األندلس  فأبرز هذه الدّول  هي الدّولة األموية

 

 

 

 :والموحدين  أوضاع المغرب قبل المرابطين 

 :أوضاع المغرب : أوال 

                                                             

دار الغرب  ،4ط عبد الرحمن بدوي،: ، تراإلفريقي الشمالفي  اإلسالمية الفرق ،بل لفردأ -1

  ،م1978 لبنان،-بيروت اإلسالمي،

 .122-104ص
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منطقة المغرب عالها الجهل والظلم، وأنهكتها الخالفات والحروب بسبب إّن 

الصراعات المحتدمة بين الكيانات السياسية المختلفة
2

، ففي الشمال قبائل غمارة
3
 

وهي فرع من مصمودة، والتي انحرف عدد كبير منها عن اإلسالم في القرن الرابع 

كانت هذه المنطقة حاضنة  الهجري، وظهر فيهم متنبئون ومشعوذون وسحرة، حيث

لهم، فبين الفترة واألخرى يظهر متنبئ كما يخبرنا بذلك ابن خلدون
4
 ، 

فيذكر جملة من ( م1490/هـ078ت)أّما مؤرخ هذه الفترة ومعاصرها البكري 

شعائرهم وعباداتهم الغريبة عن اإلسالم
5

، لكّن األخطر هو أّن جبالهم ولمناعتها تأوي 

الخوارج المناوئين، لذا قصدتهم
6
. 

وفي الغرب قبائل برغواطة
7
التي أسست لها دولة في القرن الثاني للهجرة في  

إقليم تامسنا
8

، وهي األراضي التي تبدأ من مدينة الرباط الحالية وتمتد إلى جزيرة 

فضالة، وهو ساحل تامسنا، وقد اختُلف في سبب تسميتهم،كما اْختُلف في ديانة 

ومذهب مؤسسها األول
9
عى النبّوة وجاء بعقيدة تلفيقية وأفكار جمعت بين الذي ادّ  

ديانات ومذاهب شتى وشرائع غريبة ال تخلو من بعض التأثيرات اليهودية والوثنية 

                                                             

 .0/9، المغرب البيان ابن عذارى، -2

المتوسط من حدّ بالد الريف إلى المحيط كانت مواطن غمارة تمتد على ساحل البحر : غمارة -3

 ثّم تمتد على السهول الساحلية حيث كان يسكن بنو حسان منهم قبل دخول الهالليين، األطلسي،

 .676-2/671 ،العبرابن خلدون،  :ينظر

 .2/671 العبر،ابن خلدون،  -4

 .2/677 ،العبر ابن خلدون،؛ 170، صغربالم   البكري، -5

، لبنان-بيروت ،دار النهضة العربية ،واألندلس المغرب تاريخ في أحمد مختار العبادي، -6

 .688ص م،1987

عالم األمازيغية أّن ألينقل محقق كتاب البكري عن األستاذ أحمد توفيق الضليع في اشتقاقات ا -7

 .614، صغربالم  البكري، : كما يطلق عليهم المجوس إيلْغواطن المنحرفون، :برغواطة تعريب

 م،1947 لبنان،-فست ليدن، بيروتأ دار صادر، ،األرض صورة :وصف موقعهم ابن حوقل -8

 .185ص ،غربالم  البكري،  ؛1/21-25

فبعضهم يرى بأنّه لم يكن اسما لقبيلة يجمعها أصل  اختلف المؤرخون حول اسم برغواطة، -9

ادّعى النبوة اسمه صالح بن خالط من البربر اجتمعوا على شخص يهودي بل كان اسما أل واحد،

يذهب و ثّم حّرف االسم لبرغواطي، طريف بن شمعون نسبة إلى واد برباط في جنوب األندلس،

أّما البكري فيذكر أّن  وأنّها امتداد لغمارة، ابن خلدون إلى أّن برغواطة قبيلة من المصامدة،

ومات  وأنّه اعتنق اإلسالم سبت إليه جزيرة طريف،مؤسس الدولة هو طريف بن شمعون الذي نُ 

. صولها يهوديةأسحر السيد فرّجحت في دراستها عن برغواطة أّن  على مذهب الخوارج، أّما

 فيمن بويع األعالم أعمال أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن سعيد، ،ابن الخطيب: على الترتيب ينظر

دار  ،1ط سيد كسروي حسن، :تح ،من ملوك اإلسالم وما يتعلق بذلك من الكالم االحتالم قبل

، غربالم  البكري، ؛ 2/674، العبر ابن خلدون، ؛6/176م،6444 لبنان،-بيروت الكتب العلميّة،

 حول جديد من سحر السيد، ؛674، صواألندلس المغرب تاريخ في العبادي، ؛610ص

-اإلسكندرية مؤسسة شباب الجامعة، ،1ط ،اإلسالمي العصر في المغرب هراطقة برغواطة

 .15ص ،م1994، مصر
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وحتى اإلسالمية
10

، وقد شكلت هذه الدولة خطًرا كبيرا على الدول المتعاقبة على 

تها الحثيثة المغرب قبل المرابطين بسبب سياستها التوسعية في المنطقة واتصاال

فقد حاولت الدول المتعاقبة على حكم . بقبائل غمارة المجاورة للتحالف والتعاون

مرارا القضاء عليها لكن دون جدوى، رغم الهزائم المنكرة  -قبل المرابطين-المغرب 

والخسائر الكبيرة التي أنزلوها بها
11
 . 

نطاقا وحصارا حول  أّما الدويالت الزناتية فكانت كيانات سياسيّة متنازعة كّونت

برغواطة، وظلّت قبائل مكناسة ومغراوة وبني يفرن متوّزعة على حكم مناطق من 

المغرب؛ فإمارة سال
12
 يحكمها بنو يفرن،وفاس  

تحكمها مغراوة، وتادال
13
يحكمها بنو يفرن أيضا، وأغمات 

14
تحكمها مغراوة  

 .أيضا، وسجلماسة في أقصى الجنوب يحكمها بنو خزرون المغراويون

هذه الدّويالت التي يمكننا أن نعدّها الكيان السيّاّسي الشرعي الحاكم في  

المغرب؛ على اعتبار أنّها دولة مسلمة سنيّة خلفت دولة األدارسة، إال أنّها لم تستطع 

أن تكون قوة سياسية مركزيّة موّحدة كسابقتها بسبب تعدد حكمها وحّكامها من جهة، 

ا وكثرة جباياتها الدائمة والظالمة التي أنهكت كاهل ومن جهة أخرى أكسبتها نزاعاته

سّكان المنطقة عداوتهم وجعلتهم يتمنون زوالها، وهذا ما جعل المنطقة مهدّدة بعدم 

االستقرار األمني واالجتماعي
15
. 

أّما في أقصى جنوب المغرب في بالد سوس، فقد استقلت ببعض نواحيه أقلياٌت 

مبعثرة من الشيعة البجليين
16
والوثتيين، وكان هؤالء على عداء دائم مع جيرانهم  

                                                             

، السيد سحر ؛676ص ،واألندلس المغرب تاريخ فيالعبادي،  ؛617، صغربالم   البكري، -10

 .0ص ،برغواطة حول جديد من

 .2/687 ،العبر ابن خلدون، -11

وهي مدينة قديمة، أّما سال الحديثة  بينها وبين مّراكش على ساحل البحر تسع مراحل، :سال -12

 ،اإلدريسي: ينظر؛ وكانت في القديم مدينة شالة على بعد ميلين من البحر فهي على ضفة البحر،

 عالم الكتب، ،1ط ،نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقريس، دبن إ عبد هللامحّمد بن محّمد بن 

الروض أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم،  ،الحميري ؛1/647 ه،1049 لبنان،-بيروت

لبنان، -بيروت ، مؤسسة ناصر للثقافة،6ط إحسان عباس، :تح ،األقطارالمعطار في خبر 

 .419م، ص1974

 في االستبصارمجهول، مؤلف  :بنى فيها الملثمون حصنا منيعا منيفا مدينة قديمة، :تادال -13

 .644ص ،م1972 بغداد، ، دار الشؤون الثقافية،األمصار عجائب

وهي مدينة صغيرة في  سّمى هيالنة أيضا،تُ  إيالن،مدينتان سهليتان إحداهما أغمات  :أغمات -14

غرب البكري، :ينظر؛ واألخرى أغمات وريكة تبعد عنها بستة أميال أسفل جبل درن، ، الم 

 .641ص

ألخبار دول المغرب  االستقصا أبو العباس أحمد بن خالد بن حماد النّاصري، ،الّسالوي -15

 .185-1/121 م،6415 لبنان،-بيروت ، دار الكتب العلميّة،4ط، األقصى

دعى دمحم بن ورصند منهم من ينسبهم لرجل يُ  وتاريخ تشيعهم، لف حول مذهبهموقد اختُ  -16

وقد ، ليةيسماعإوالبعض اآلخر يجعلهم  البجلي، ويذهب البعض أنّهم على مذهب الشيعة اإلمامية،
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المالكية، وكان القتال والثأر متصال ومتواصال بينهم
17

، أّما الطائفة الوثنية فمنطقتهم 

حسب البكري-
18
تلي منطقة البجليين، وهي قبيلة بربرية مجوسيّة تقيم في جبل  -

 .وعر، تعبد الكبش وتتستر عند دخول األسواق

 :ألندلس قبل المرابطينأوضاع ا: اثاني

لم تكن األندلس بأحسن حال من المغرب، فبعد سقوط الدّولة األموية في أواخر سنة 

م تحّول الحكم في قرطبة إلى حكم دويالت صغيرة بلغت ثالث 1441/هـ066

فتقاسموا ألقاب الخالفة   ،وعشرين دويلة بحسب انتمائها،وتغلّب في كل جهة متغلب

والمأمون والمعتمد والمقتدر والمعتصم والمستعين والموفق وظهرت ألقاب المعتضد 

والمتوّكل وغيرها من ألقاب الخالفة، مّما جعل الشاعر ابن رشيق
19
ينشد مصورا  

 : حال هؤالء

ــا *** ِمـّمــــا يُـْزِهدُني فـي أرِض أ نْـد لُـٍس  ـِدٍر فِـــيــه  ـ  ــاعُ ُمــقــْت س ــم 

ـِضـــدِ   وُمــعْــتـ 

وضِعهــــا ألقا  ْمل ك ٍة في غيِر م  ْول ة  األ س دِ *** ُب م  كالهِرّ ي ْحِكي انتِف اًخا ص 
20
 

لقد استقل كل أمير بدويلته وأعلن نفسه ملكا عليها، فدخلت البالد في عصر 

فبنو هود الجذاميون في سرقسطة الطوائف؛
21
وأعمالها، وعبد العزيز بن عامر في  

بلنسية، وبنو عبّاد اللخميّون
22
كانوا في إشبيلية، وبنو جهور في قرطبة، وبنو  

                                                                                                                                                                               

البكري،  :ينظر؛ شاع بالسوس مذهبهنزل هذا الرجل قبل نزول أبو عبيد هللا الشيعي إلى أفريقية فأ

 ،القرطاس روض بي زرع،أابن ؛ 5/01 ،والنحل المللفي  الفصل ابن حزم،؛ 601، صغربالم  

 .169ص

 .694ص ،واألندلس المغرب تاريخ في العبادي،؛ 1/91، رضاأل صورةابن حوقل،  -17

غرب البكري، -18  .601ص ،الم 

وتوفي سنة  لد في المسيلةوُ  ناقد،و شاعرو أديب ،هو أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني -19

 معجم هللا الرومي، أبو عبد هللا ياقوت بن عبد الحموي، :ينظر ؛ن شعراله ديو م،1481/ـه024

 .6/721 م،1994 لبنان،-بيروت دار الغرب اإلسالمي، ،1ط ،األدباء

، المكتبة 1ط ،المغرب أخبار تلخيصفي  المعجب أبو دمحم بن علي، ،عبد الواحد المّراكشي -20

 .59م، ص6442 لبنان،-بيروت ،ةالعصري

وهي  وهي أم الثغر األعلى، مبنية على نهر كبير، ،بلدة مشهورة في األندلس :سرقسطة -21

 الحموي،: ينظر؛ وشرق من قرطبة، ذات فواكه عذبة على سائر فواكه األندلس جوف من بلنسية

م، 1995 ،لبنان-، دار صادر، بيروت6ط ،البلدان معجم هللا الرومي، أبو عبد هللا ياقوت بن عبد

مؤسسة البالغ  خ،.ط عبد القادر بوباية،: تح ،األندلس وتاريخ جغرافية مؤلف مجهول، ؛4/614

 .128-122ص ،م6414 الجزائر، بحاث،للنشر والدراسات واأل

 هو ،ندلسإلى األوأول من هاجر  ملوك الحيرة، ينتسب بنو عبّاد إلى النعمان بن المنذر آخر -22

ابن  :ينظر ؛واستوطنا فيها ثّم انتقال إلى األندلس نعيم وابنه عطاف، وكانا من العريش المصرية،

؛ 5/61، م1990 ،لبنان-بيروت دار صادر، ،الزمان أبناء أنباءفي  عياناأل وفيات، خلكان، أحمد

 .409ص، األندلس وتاريخ جغرافية مؤلف مجهول،
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صمادح أو بنو تجيب في ألمريّة، وبنو ذو النون في طليطلة
23

، وبنو زيري في 

غرناطة
24

، وبنو برزال في قرمونة
25
ومالقة، وبنو األفطس في بطليوس 

26
وأعمالها  

27
 ...، وغيرها

كانت الحياة السياسية واالجتماعية في عصر ملوك الطوائف مفّككة ومنحلّة، 

فهي تفتقد من الناحية النظاميّة إلى أبسط عناصر الدولة المستقلة، باستثناء القليل منها 

سواء برقاعها الجغرافية أو مواردها الماديّة؛ فالبعض منها ال يستطيع حتى االستقالل 

سكريّة، فقد كانت أقرب إلى النظام اإلقطاعي منه إلى شكل بشؤونها السياسية أو الع

الدّولة الذي تسيّره األسر القويّة والجماعات القبليّة، ومن ثَّّم لم يكن هّم هؤالء الملوك 

العمل لخير شعوبها ورخاء بلدانها وحفظ أمنها ونظامها العام، وإنّما كانوا يعملون 

وب هذه الدّويالت خاضعة للمغارم قبل كل شيء لمصلحتهم الخاصة، بينما شع

الفادحة واإلتاوات الظالمة  لتستفيد منها مشاريع هذا الحاكم أو ذاك؛ سواء إلقامة بالط 

ضخم أو مشاريع عسكرية لحماية مملكة هؤالء من االقتطاع الذي تمارسه دويلة من 

إلسالم من هذه الدويالت ضد أخرى، ولو كان ذلك يتّم بالتّواطؤ والتّحالف مع أعداء ا

الصليبيين، بل حتى لو استولوا عليها، وأكبر شاهد على ذلك تخاذلهم عن نجدة 

، فحين حاصرها ملك قشتالة وصّمم على أخذها -باستثناء أمير بطليوس-طليطلة 

وكان له ذلك، وعلى إثرها تفتقت أطماع الصليبين الذين استطاعوا أن يُْغُروا هؤالء 

هم عليها مقابل دفع أموال المسلمين ضريبة لذلك بعدما  األمراء بالعروش الهّشة التي

كان النصارى هم من يدفعون الجزية للمسلمين
28
 . 

إزاء هذه األوضاع المأسوية في المغرب واألندلس، كان لزاما على العلماء 

والمصلحين والدّعاة والزعامات القبلية التي شعرت بخطورة ذلك الوضع أن تتزعم 

ا تفرضه الشريعة اإلسالمية وتقتضيه حالة المنطقة المترديّة، عملية التغيير حسب م

خاصة في ظّل غياب كامل لسلطة سياسيّة مركزيّة توّحد المنطقة سياسيّا من جهة، 

                                                             

وهي غربي ثغر الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة، وهي على  كبيرة،مدينة  :طليطلة -23

 الحموي، :ينظر ـ؛ه087أو  ـه088وقد نكبت واستولى عليها النصارى واإلفرنج سنة نهر تاجة،

 .0/49، البلدان معجم

، األندلس وتاريخ جغرافية مؤلف مجهول،؛ 161-59ص ،المعجبالمّراكشي، عبد الواحد  -24

 .404ص

وباللسان الالتيني  وهي مدينة قديمة كبيرة، مدينة باألندلس في الشرق من إشبيلية، :نةقرمو -25

 .021ص ،المعطار الروض الحميري،: معناه صديقيو "كارب مويه"سّمى تُ 

الحموي، : ندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبةمدينة كبيرة باأل :بَّطْليوس -26

 .1/008 ،البلدان معجم

 .161-59ص ،المعجب المّراكشي،عبد الواحد  -27

خ، مؤسسة البالغ .عبد القادر بوباية، ط: ، تحاألندلس وتاريخ جغرافيةمؤلف مجهول،  -28

، العصر األندلس في اإلسالم دولة؛ محّمد عنّان، 456م، ص6414للنشر والدراسات واألبحاث، 

 .818م، ص1998 مصر،-، مكتبة الخانجي، القاهرة0، ط-ملوك الطوائف -الثاني
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ومن جهة أخرى حاجة المنطقة لسلطة علميّة ترفع راية اإلصالح والتغيير، فكانت 

ياسيّة عرفت بالدّولة التجربة اإلصالحية األولى التي استطاعت إقامة تجربة س

المرابطية، ثّم تلتها تجربة ثانيّة عرفت بالدّولة الموّحديّة، لكن في ظّل ظروف مختلفة 

نبدؤها بالتجربة  سنتعرف على كل تجربة على حدة. تتتشابه أحيانا وتختلف أخرى،

 .المرابطية 

 فمن هم المرابطون؟ 

 

 

 

 

 

 المرابطون : المحاضرة الثانية 

 :وفيه فروع:  وجغرافية التجربة المرابطيّةأصل : أوال 

 :أصل المرابطين ـ ! 

ينتمي كلٌّ من المرابطين والموحدين إلى طائفة من تلك القبائل البربرية التي  

أخذت على عاتقها وعلى مر العصور تزعم حكم المغرب، فالمرابطون ينتمون 

باألخّص إلى لمتونة 
29

، وجدالة
30
، ومّسوفة(كدالة)

31
، وجزولة

32
التي ينتهي نسبها  

                                                             

لمتونة من بطون صنهاجة اللثام، كانت مواطنهم في القديم وسط الصحراء إلى التخوم  -29

ولشهرة هذه القبيلة آنذاك  سوا ملكهم الضخم وعاصمتهم أوداغست،وفيها أسّ  السودانيّة جنوبا،

 :ينظر .لها الرياسة توفي العهد المرابطي كان طلق اسمها على مجموع القبائل الصنهاجية،أُ 

غرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب،أبو ُعبيد عبد هللا بن عبد العزيز بن محّمد،  البكري،  الم 

دار الرشاد  ،1طسهيل زّكار وعبد القادر زمامة، : تح، الموشية الحللمؤلف مجهول، ؛ 600ص

 .2/646 العبر،ابن خلدون، ؛ 18ص ،م1989 المغرب،-الدار البيضاء الحديثة،

وينطقها العرب كدالة حسب  إكدالن، :صلكتب بالجيم على عادة المغاربة، وفي األتُ : جدالة -30

فلعلها الحصينة، وهي بطن من بطون  ومعنى اسمها من آكدال الحصن، النطق الصنهاجي األول،

وذريته  يحي الجدالي أو الكدالي باستثناء وقد رفضت المشاركة في حركة المرابطين صنهاجة،

 .602/ 2، العبرابن خلدون، : ينظر ؛وقرابته

، المغربفخذ من صنهاجة، البكري،  ،ومعناها الرمليون سكان الرمال( إيمسوفّن) مّسوفة -31

 .2/601، العبر ابن خلدون،؛ 668ص

لذلك  ،ولمطة وهسكورة إخوة لصنهاجة ألم وكزولة ويسميها ابن خلدون كزولة،: جزولة -32

بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة الغرب مواطن  ويدرجهم في الترتيب، أضيفت إليهم

قال منها قليم سوس، ويُ إوجزولة تسكن قربهم ب وقد كانت مصمودة تسكن جبال درن، الفريقين،

 .2/681، العبر :ينظر عبد هللا ياسين المؤسس الروحي للدولة المرابطية،
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إلى صنهاجة
33

، وهي من قبائل البرانس والتي تتألف من سبعين قبيلة أو يزيد
34

، وقد 

، فمنهم من يرجعها إلى األصل -صنهاجة-المؤرخون في أصل نسبها  اختلف

الحميري العربي كالكلبي
35
والهمذاني 

36
وابن الصيرفي ـ مؤرخ الدولة المرابطيةـ 

37
 ،

ومعاصرها اإلدريسي
38

ختالف في اسم الجد األول لهم، مع ا
39

، أّما الزيّاني
40
وابن  

خلدون وصاحب االستقصا فيرون أّن أصلهم بربر يعود نسبهم لكنعان بن حام
41
 ،

ورغم ترجيح البعض
42
. ألصلهم الحميري العربي فإنّنا ال نستطيع أن نجزم بذلك 

أة، وقد تكون وبغّض النّظر عن أّي هذه اآلراء أرجح، فإّن صنهاجة قبيلة بربرية النش

بربرية النشأة واألصل إذا سلمنا بصحة الرأي الذي يذهب إلى أّن أصل البربر 

                                                             

بالد السنغال التي تتاخم أسبغت صنهاجة اسمها على لقد و عرف بزناكة أيضا،وتُ : صنهاجة -33

للتفصيل أكثر  ؛وصنهاجة فرع من فروع الشعب البربري أو حلف من أحالفه الكبرى منازلها،

 .424-10/459، لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،اإلسالمية المعارف دائرة: ينظر

 مدينة وتاريخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب األنيس ابن أبي الزرع، -34

 ،العبر ابن خلدون، ؛164ص ،م1986، المغرب-منصور للطباعة والوراقة، الرباط ،فاس

 .459ص ،اإلسالمية المعارف دائرة؛ 1/182 ،االستقصا الّسالوي، ؛2/642

 .2/641، العبررواية الكلبي نقلها ابن خلدون،  -35

 البيانابن عذارى، من رواية الهمداني صاحب كتاب اإلكليل في الدولة الحميرية نقلها كل  -36

 المغرب ملوك خبارأ في القرطاس بروض المطرب األنيس زرع، أبيوابن  ؛01-0/04 ،المغرب

 .119ص ،فاس مدينة وتاريخ

كان  عرف بالّصيرفي،ويُ  كنّى بأبي بكر،يُ  يحي بن محّمد بن يوسف األنصاري الغرناطي، -37

ومن الكتّاب المجيدين  والتاريخ والفقهكان من أهل المعرفة باألدب  كاتبا لتاشفين بن علي،

وقد  ،الدولة المرابطية [محاسن]له كتاب مفقود األنوار الجليّة في أخبار والشعراء المطبوعين،

دار الكتب  ،1، طغرناطة أخبار في اإلحاطةابن الخطيب،  :أخذ عنه كثير من المؤرخين منهم

 . 0/54، المغرب البيان عذارى،ابن ؛ 450 -0/407ه، 1060لبنان، -بيروت العلميّة،

هـ، 1049 لبنان،-بيروت عالم الكتب، ،1ط ،اآلفاق اختراق في المشتاق نزهة اإلدريسي، -38

1/664. 

والبعض اآلخر  بعضهم يذكر أّن األب األول هو صنهاج بن عبد شمس بن وائل بن حمير، -39

وأمهم  من أوالد حمير،ومنهم من يرجعهم إلى لمط بن زعزاع  يرجعهم إلى ترجوت الصنهاجي،

بن ؛ ا17ص ،الموشية الحلل؛ 1/018 عشى،صبح األ القلقشندي، :ينظر على التوالي؛ من زناتة

 .1/664، المشتاق نزهة اإلدريسي،؛ 0/54، المغرب البيان عذارى،

كاتب، مشارك في الحساب وأديب و رحالةو مؤرخ م،براهيإحمد بن علي بن أأبو القاسم بن  -40

ورحل إلى القسطنطينية سفيرا  فاس، وحجّ بلد وُ  والتنجيم، من وزراء الدولة المغربية،والعروض 

كحالة الدمشقي، : ينظر .م1744/ـه1609 رجب 0عن السلطان دمحم بن عبد هللا، وتوفي بفاس في 

مكتبة المثنى، دار إحياء التراث  ،المؤلفين معجمعمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغني، 

 .7/94 ،[ت.د] ،لبنان-يروتب العربي،

 ، السالوي،2/160 ،العبرابن خلدون،  :في كتابه الترجمان نقل عنه ابن خلدون أيضا -41

 .59-1/57، االستقصا

دار الطليعة  ،المرابطين خالل عصر االجتماعي التاريخ في مباحث بوتشيش، إبراهيم -42

  ،[د،ت] لبنان،-بيروت للطباعة والنشر،

 . 10-14ص
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عرب
43

، فالذي يهّمنا هنا أّن هذه القبيلة استطاعت افتكاك الزعامة الّسياسيّة ردحا من 

الزمن في المغرب األوسط واألدنى واألقصى وفي غرناطة
44

،كما أّن هذه القبيلة من 

عددا، بل يذكر ابن خلدون أنّه عدّها النّاس الثلث من أمم البربر أوفر قبائل البربر
45
. 

ومن أهم القبائل الصنهاجية التي بلغت السبعين لمتونة وجدالة، هذه األخيرة 

لها قصب السبق في تأسيس الدّولة المرابطيّة قبل أن تأخذ  كان لها قصب السبق في

لدور التاريخي في تغيير الخريطة لمتونة منها زمام المبادرة والمواصلة، وتتزعم ا

السياسية والدينية واالجتماعية والفكرية واالقتصادية للمنطقة بفضل استماتتهم في 

الحق وشدّة صبرهم ومرابطتهم، حتى عُرفوا في التاريخ بالمرابطين
46

، إلى جانب 

تسميتهم باللمتونيين
47
أوالملثّمين 

48
 . 

 :المرابطيّةجغرافية منشأ الحركة اإلصالحية : 

 :جغرافية  المرابطيين 

بدأ تاريخ المرابطين في طرف المغرب األيمن في الصحراء الغربية صحراء  

شنقيط
49

، أو ما يُسمى اليوم بموريطانيا، في هذه الصحراء الشاسعة التي تحدّها من 

الجنوب السودان حيث مملكة غانة الكبيرة
50

، ومن الغرب المحيط األطلسي، ومن 

                                                             

 .10ص المرجع نفسه، -43

 .2/668 ،العبر ابن خلدون، -44

 .641ص ،المصدر نفسه -45

 ،القرطاس روضفي )فذهب ابن أبي زرع  ،اختلف المؤرخون حول أصل هذا االسم -46

إلى أّن عبد هللا بن ياسين أطلقه على أتباعه ( 2/604 ،العبرفي كتاب )وابن خلدون  ،(165ص

عذارى وصاحب الحلل الموشية أنّه لشدّة صبرهم على محاربة فيما يذهب ابن  للزومهم رباطه،

 .61ص ،الموشية الحللمؤلف مجهول، ؛ 0/11 ،البيان المغرب: األعداء حتى انتصروا

 .نسبة إلى قبيلة لمتونة الصنهاجيّة التي ذكرتها سابقا -47

 الحرّ  التقاءزه منهم من يوع ،في سبب تلثمهم اآلراء واختلفت تميّز صناهجة الجنوب باللثام، -48

عليهم،  لالنقضاضه إلى خداع األعداء ومنهم من يردّ  والبرد ودفع غبار الزوابع الرملية،

 الكاملابن األثير، : ينظر والبعض يرى أنّه عادة زنوج إفريقيا المجاورين لدفع العين الشريرة،

أحمد بن عبد الوهاب بن  النويري، ؛8ص ،الموشية الحللمؤلف مجهول،  ،7/147، في التاريخ

الكتب والوثائق  دار ،1، طاألدب فنون في األرب نهاية دمحم بن عبد الدائم القرشي التيمي،

محّمد  :تعر ،الشمالية إفريقيا تاريخ ندري جوليان،أشارل  ؛60/624 ،(ت.د) مصر، القومية،

 .6/140 م،1987 تونس، الدار التونسية للنشر، ،6ط البشير بن سالمة، مزالي،

طلق في األصل على قرية من قرى والية أدرار في موريطانيا، ومعنى كانت تُ  :شنقيط -49

دت في القرن دِّ ثّم جُ  نيت في القرن الثاني الهجريقال أنّها بُ ويُ  يط بالبربرية عيون الخيل،جشن

 :رينظ ،(الشناقطة)طلق على القطر كله الشناجطة وصار اسمها يُ  السابع في موضعها الحالي،

 ،لبنان-بيروت دار النهضة العربية، ،في تاريخ المغرب واألندلس، مختار العبادي أحمد،

 .627ص م،1987

عاصمتها كومبى صالح  ،(م14م إلى القرن6من القرن )أقدم مملكة بأفريقيا السوداء  :غانة -50

 :نقلته من ،61ص  ،إمبراطورية غانة اإلسالمية إبراهيم طرخان،: ينظر بموريطانيا الحالية،

 .56ص ،المرابطين عصر في للعلماء الّسياسيّ  األثر
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النيجر، ومن الشمال منطقة سجلماسة الشرق نهر
51
في هذه . ويُقال لها اليوم تافياللت 

المناطق كانت تسكن قبائل صنهاجة اللثام البربرية، ومن أشهرها قبيلة لمتونة في 

شمال الصحراء، وتليها جنوبا مّسوفة، ثّم جدالة بالقرب من نهري السنغال والنيجر 

هاجية امتدادا لقبائل صنهاجة التي كانت في وساحل المحيط، وكانت هذه القبائل الصن

الشمال والتي تكّونت منها الدولة الزيرية الصنهاجية في كل من المغرب األدنى 

واألوسط
52

، وفي غرناطة بعد سقوط الخالفة األموية في األندلس أيام ملوك 

الطوائف
53
ل، إال أّن هذه القبائل الصحراوية الجنوبية تختلف عن قريباتها في الشما ،

فقد تميزت األولى باللثام، وتعددت الروايات في سبب هذا اللثام كما بينت سابقا
54
 . 

 :( الملثمين)المرابطين أراضي دخول اإلسالم: 

يذهب ابن خلدون
55
إلى أّن الملثمين عرفوا الديانة المجوسية وعبادة األوثان،  

كما اعتنقوا حسب مؤرخ آخر
56
الديانة النصرانية إلى أن عرف اإلسالم طريقه إلى  

الملثمين منذ القرن األول الهجري، إذ تذهب بعض الروايات أّن عقبة بن نافع الفهري 

توّغل في ديار الملثمين، حيث وصل مدينة تارودانت وهزم مّسوفة من وراء السوس 

األقصى
57

، وبنى مسجدا في مدينة ماسة
58

يثة التي بذلها ، ثّم توالت الجهود الحث

الفاتحون في الفترات المتعاقبة كموسى بن نصير الذي وصل إلى طنجة ثم سبتة، 

منحدرا بعدها إلى إقليم السوس األدنى
59

، لتُك لَّل جهوده سنة  م بإسالم 845/هـ75ّّ

                                                             

تقع وسط واحة كبيرة جنوب األطلس  سمها من إسجلماسن وهم نبالء الطوارق،ا :سجلماسة -51

غرب في ذكر البكري، : ينظر ،ـه104شيد بعد القيروان سنة وهي ثاني مدينة إسالمية تُ  الكبير، الم 

 .644-665ص، بالد أفريقية والمغرب

 .2/668 ،العبر ابن خلدون، -52

 .2/647 المصدر نفسه، -53

 .ينظر هامش كلمة الملثمين في الفرع السابق -54

 .2/106 ،العبرابن خلدون، -55

 .18ص ،الموشية الحللمؤلف مجهول،  -56

ومن الشمال  ه من الغرب المحيط األطلسي،يحدّ  ،قليم في جنوبي مراكشإ :السوس األقصى -57

 ،ومن الجنوب سلسلة الجبال المقابلة لجبال األطلس طلس الكبرى،ألدرات األخيرة لجبال احالمن

وكان يدل في تلك األيام  قصى والسوس األدنى،ق جغرافيو العصور الوسطى بين السوس األفرّ ويُ 

كان يشمل كتلة سلسلتي جبال األطلس فأّما السوس األدنى  على شمال مّراكش وقصبته طنجة،

، دائرة المعارف اإلسالمية: ينظر ا يصفه الجغرافيون بأنّه إقليم كثيف السكان،كم جميعا،

 ،المالكي ؛611ص ،األمصار عجائب في االستبصار ،(ـه2)مؤلف مراكشي مجهول ؛ 16/429

بشير : تح ،وإفريقية القيروان علماء طبقات في النفوس رياض بكر عبد هللا بن دمحم، أبو

البيان  ابن عذارى، ،1/47 م،1990 لبنان،-بيروت اإلسالمي،دار الغرب  ،6ط البكوش،

غرب  .1/68، الم 

 الحميري، :ينظر ألقصى جنوب أغادير الحالية،امدينة في السوس (: ماست)مدينة ماسة  -58

 .566ص ،المعطار الروض

 .1/06، المغرب البيانابن عذارى،  59



 11 

أهل المغرب األقصى وفي والية طارق بن زياد
60

، ثّم بواسطة جهود العلماء الذين 

د التي بذلها حفيد عقبة بن نافع عبد الرحمن بن حبيبجابوا البالد مع الجهو
61
 

وسياسته الحكيمة في نشر اإلسالم في ربوع صحراء الملثمين، باإلضافة إلى جهود 

التجار في منطقة الملثمين وبالد السودان، حيث أدّت تلك الجهود كلّها إلى دخول هذه 

 .المناطق في اإلسالم

في توحيد المغرب األقصى وإقامة حكم كما ال يمكننا تجاهل دور األدارسة 

قوّي تّم من خالله القضاء على كثير من أصحاب العقائد الفاسدة ونشر اإلسالم بين 

الملثمين، كما ساهموا وبشكل كبير في تعريب اللسان البربري
62
. 

لقد كان إلسالم الملثمين األثر البالغ على المنطقة مع مطلع القرن الثالث 

الهجري
63

لمتونة )مهم قام تحالف قوي بين بعض قبائل الملثمين ، وبفضل إسال

تتزعمه لمتونة، وكان أحد أهدافه الرئيسة هي الجهاد في أرض ( ومسوفة وجدالة

السودان
64
. 

 -الحلف-استطاع هذا الحلف أن ينشر اإلسالم في السودان الغربي، واستمر  

للمتوني تفّرق م، لكن بمقتل تميم بن تيولوثان ا917/هـ442م إلى748/هـ666من 

شمل الملثّمين شيعا لمدة مائة وعشرين عاما، ثّم ُجدّد الحلف عن طريق زعيم آخر 

أو دمحم بن تيفاويت، وكان رجال من أهل الفضل والدين  ىيُدعى أبو عبيد هللا بن تيفاوت

والجهاد، فلبث فيهم ثالث سنين، ثّم استشهد في إحدى غزواته، وتولى الرياسة صهره 

أو الكدالي أو الجدالي( الكندالي)اهيم يحي بن إبر
65
. 

موريطانيا -وبوصوله إلى زعامة الملثمين شهدت منطقة الصحراء الكبرى 

والمغرب األقصى، بل الغرب اإلسالمي كلّه تحوال جذريا في تاريخه بفضل  -الحالية

ة قيادة هذا الرجل وحنكته الّسياسية، وبتعاونه مع سلطة علمية مالكيّة مغربيّة عالم

باألوضاع الفكريّة واالجتماعية والّسياسية للمنطقة، حيث كانت بدايتها دعوة 

إصالحية بتدبير من الّسلطة العلميّة المالكية في القيروان من أبي عمران الفاسي 

                                                             

غرب،  ابن عذارى، -60  .1/04البيان الم 

 .كبير في فتح المغرب ه دورأحد قادة بني أمية،كان له وألبيه وجدّ  -61

 دار الفكر العربي، ،المرابطين دولة قيامحسن أحمد محمود،  ؛696/ 2، العبرابن خلدون،  -62

 .84ص م،1952 ،مصر-القاهرة

 .2/606 ،العبر ابن خلدون،  -63

ابن  ؛6/758 م،1996لبنان، -بيروت دار الغرب اإلسالمي، ،والممالك المسالك البكري، -64

 .51ص للعلماء، السّياسي األثرمحّمد بن بية،  ؛2/606، العبر خلدون،

ابن ؛ 6/757م، 1996 لبنان،-، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، المسالك والممالكالبكري -65

 .2/606 العبر، خلدون،
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، مروًرا بوجاج بن زللّو اللمطي(م1449/هـ044ت)
66

،وصوال إلى ابن عبد هللا بن 

(م1459/هـ051ت)ياسين
67
ط وبتحالف ودعم سياسي بدأه زعيم في صحراء شنقي 

قبيلة جدالة يحي بن إبراهيم
68

بن عمر ثم  أخوه أبوبكر بن ، ثّم زعيم لمتونة يحي 

 .عمر،إلى أن قامت الدولة  المرابطية الموّحدة للمغرب واألندلس 

 المحاضرة الثالثة 

   :  أهم  محطات  عبد هللا بن ياسين 

 : -مرحلة الدعوة- المنطقة في التّجربة المرابطية التحّركات األولى لتغيير أوضاع    

 :توطئة -

مرحلة الدعوة أو : لقد مّرت التجربتان المرابطيّة والموّحديّة بمرحلتين بارزتين

الحركة اإلصالحية أو الثورة، ثّم مرحلة الدولة بأطوارها المختلفة، ولعّل المرحلة 

حضور  العلماء ومدى تفاعلهم مع  األولى تمثّل أهم محّطة نستشف منها أهم تجليّات

األحداث، ومدى تعاونهم أيضا مع من يمثّل الطرف السياسّي في المنطقة في التّجربة 

المرابطيّة، كما نرى موقفا مختلفا لهذه  الفئة من االجتياحات الموّحديّة وامتداداتها في 

ي في  التجربة ،ولعّل أبرز من مثّل فئة العلماء في الجانب التنفيذالغرب اإلسالمي

،أّما الجانب التنظيري فهو   المرابطية  في هذه المرحلة  عو الشيخ عبد هللا بن ياسين 

 أبو عمران الفاسي 

 دور عمران الفاسي ا

تتفق المصادر التاريخية
69
التي أّرخت للدّولة المرابطية على أّن هناك أربع  

شخصيات رئيسة أسهمت في قيام الحركة اإلصالحيّة ومن بعدها قيام دولة 

                                                             

ابن خلدون وسمه بمحمد  إال أنّ ، أحد تالمذة أبي عمران الفاسي :اللمطيوجاج بن زلّو  -66

ومعناه في لسان صنهاجة  ،فذكر واجاح وهي أكاك التشوفو اللمطي، أّما في وكاك بن زلّ 

محقق ويذكر  ،والتوارك الشخص الملم بالقرآن ومبادئ الدين، أّما البكري فوسمه وّجاج بن زلوي

غِربكتاب - الكتاب الفقهاء في السوس وهي من ألقاب  الطالب، :آكاك :أّن واجاج -البكري الم 

غرب ينظر البكري، .وغيره  التشوفيوسف،  التادلي،: ينظر ؛ترجمة مقتضبة له ،608ص ،الم 

مطبعة النجاح  الرباط، - منشورات كلية اآلداب ،6ط أحمد توفيق، :تح ،التصوف رجال إلى

 .2/60، العبرابن خلدون،  ؛79ص ،م1998 المغرب،-الدار البيضاء الجديدة،

كان أوالً  ،القائم بدعوة المرابطين، المزين لدولتهم أول خروجهمعبد هللا بن ياسين الجزولي  -67

من طلبة أوكاد بن زلوه اللمطي في داره التي بناها بالسوس للعلم والخير، وسماها دار 

يذكر أن له ترجمة وافية في كتاب آخر له  ،ترتيب المداركفي له ترجمة مقتضبة  المرابطين،

سأفصل عنه عند الكالم ؛ و440-6/444، المدارك ترتيبعياض،  :ينظر؛ تاريخ سبتةهو  مفقود

 .عنه

مؤلف : ينظر طلق على واد ومدينة من أحواز أغمات ومّراكش اندثرت،اسم يُ  :نفيس -68

 . 15ص ،الموشية الحللمجهول، 

 ،القرطاس روضابن أبي زرع، ؛ 608ص ،والمغرب أفريقية بالد في المغرب البكري، -69

، العبرابن خلدون، ؛ 0/8 ،المغرب البيان ابن عذارى،؛ 64ص ،الموشية الحلل ؛166ص

2/604. 
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المرابطين، وهم يحي بن إبراهيم الجدالي، وأبو عمران الفاسي، ووجاج بن زلّو 

 اللمطي، وعبد هللا بن ياسين، ثالث منها شخصيات علمية، بل منها من كانت لها

الذي ( م1449/هـ044ت)الرئاسة العلمية في مكان وجودها كأبي عمران الفاسي 

تسلّم الرئاسة العلمية في القيروان، ووجاج بن زلّو الذي كانت له الزعامة العلميّة في 

منطقة نفيس، أّما عبد هللا ياسين فبرزت زعامته العلمية قي هذه الفترة، وشخصية 

الجدالي باعتباره زعيما لقبيلة جدالة، و كل شخصية سياسية يمثلها يحي بن إبراهيم 

 . لها دورها في قيام  في قيام دولة المرابطين

العالم والسياسّي حول تغيير  اتّفاق هي   ما يستشف  في هذه المرحلة ولعّل أهّم 

األوضاع في المنطقة، والتي ذكرتها بعض المصادر وسكتت عنها أخرى، حيث 

الذي جمع كل من الفقيه أبي عمران الفاسي أثبتت اللقاء التاريخي 

، وزعيم قبيلة جدالة يحي بن إبراهيم الجدالي، الذي قام بأداء (م1449/هـ044ت)

فريضة الحج، ثّم مّر بالقيروان وحضر مجلسا للفقيه الفاسي، ثّم شكا له واقع قومه، 

فيه هذا  فكان حوارا سجلته المصادر بين هذا الفقيه والسياسي الجدالي، حيث أجاب

ما لنا علم من : "األخير عن سؤال الفقيه بعدما عّرف بقبيلته، وعن مذهبهم قال له

العلوم وال مذهب من المذاهب، ألنّنا في الصحراء منقطعين ال يصل إلينا إال بعض 

التّجار الجّهال، حرفتهم االشتغال بالبيع والشراء، ال علم عندهم، وفينا أقوام 

الدين لو وجدوا إلى  في ن وطلب العلم، ويرغبون في التفقهيحرصون على تعلم القرآ

ذلك سبيال، فعسى يا سيّدنا أن تنظر لنا في طلبتك من يتوجه معنا إلى بالدنا ليعلمنا 

"سوف اجتهد لك في ذلك إن شاء هللا تعالى: ديننا، فقال له الفقيه
70

ثّم تذكر . 

المصادر
71
لبعد الشقّة،واالنقطاع في  أنّه عرض األمر على طلبته، فلم يوافقه أحد 

الصحراء؛ إال أّن أحد الباحثين  المعاصرين يستبعد أنّه عرض األمر على طلبته، ألّن 

األمر يتطلب أن يبعث لهذه المنطقة من يعرفها ويتقن لغة أهلها
72

، فأحال الفقيه 

الفاسي الزعيم السياسي يحي الجدالي على فقيه آخر في بالد نفيس أو ملكوس
73
من  

بن زلّو اللمطي، ( وكاك)المصامدة من أهل السوس األقصى يُسّمى واجاج أرض 

 .وبعث معه كتابا يوّضح له المهّمة الملقاة على عاتقه

عليه أحد تالمذة أبي عمران الفاسي حسب  الذي أحاله( واجاج)يُعتبر هذا الفقيه 

بعض هذه الروايات
74

التي من طلبته من تتوفر فيه الشروط  -واجاج-، فاختار له 
                                                             

 .0/8، المغرب البيانابن عذارى،  ؛64-19ص ،الموشية الحلل مؤلف مجهول، -70

 البيانبن عذارى، ؛ ا64ص ،الموشية الحلل؛ 164ص ،القرطاس روض ابن أبي زرع، -71

 .0/8، المغرب

 .116، صالمرابطين دولة قيام محمود،أحمد  -72

غرب: ينظر يجعله البكري في ملكوس، -73 ، أّما ابن أبي زرع فيجعله في نفيس؛ 608،ص الم 

 .164ص ،القرطاس روض :ينظر

 .19، صالموشية الحلل ؛164ص ،روض القرطاس -74



 14 

فابعث معه إلى بالده من طلبتك من تثق بدينه : "وضعها أبي عمران في خطابه له

وورعه وكثرة علمه وسياسته، ليعلمهم القرآن وشرائع اإلسالم ويفقهم في الدين، وله 

"ولك في ذلك الثواب واألجر العظيم
75
. 

يه وفق -زعيم سياسي-من خالل هذا اللقاء والحوار الذي جرى بين زعيم قبيلة 

مالكي تتلمذ على يدي شخصية علمية مالكية أشعرية اشتهرت بميولها السياسية؛ وهو 

(1416/هـ044ت)أبو بكر الباقالني 
76

، والتي تركت آثارها عليه من خالل هذا 

تعرضت المصادر التاريخية لهذا . الدور التاريخي لتغيير وإصالح أحوال المنطقة 

الجدالي زعيم قبيلة جدالة العائد من الحج، اللقاء الذي جرى بين يحي بن إبراهيم 

 وبين أبي عمران الفاسي الفقيه المالكي المقيم بالقيروان، 

ويذكر بعض الباحثين أّن القيروان كانت على طريق الحج، يمّر بها المغاربة 

رائحين وغادين، وأّن أبا عمران الفاسي قد زرع غرسا في المغرب األقصى، فكّون 

علمية، وهي في حقيقة األمر خاليا سريّة لتكوين الدعاة وتخريجهم حلقات أو مراكز 

ليكّونوا الدّولة الجديدة على صرح من الدّين والعدالة واإلنصاف والجهاد، ويلّمح أّن 

أبا عمران اختار اإلقامة في القيروان ليكون دائما في طريق الحجاج المغاربة 

يهملالتصال بهم وتوجيههم وإثارة دواعي الثورة ف
77
 . 

أّما الباحثة عصمت دندش فتتفق مع األستاذ حسن أحمد محمود في أّن الحياة العلمية 

بلغت أوجها في مدن المغرب األقصى في القرن الخامس الهجري، حتى أصبحت 

مدارس المغرب وفي مقدمتها مدرسة فاس قِبلة العلماء والطالب، وهذا ما جعل يحي 

مروره، فأحّس بالبون الشاسع بين بيئة المغرب بن إبراهيم يرى ذلك عن كثب أثناء 

الزاخرة بالعلم والحضارة، وبين الصحراء التي خيّم عليها الجهل
78
 . 

ولعّل رحلة أبي عمران الفاسي إلى األندلس ثّم المشرق والقيروان وإقامته فيها 

مّكنته من اإلطالع على األوضاع، حيث كان الصراع على أوّجه وعلى كل 

بين الشيعة الفاطمية بمصر والخالفة العباسية ببغداد، وداخل المنطقة المستويات 

العباسيّة بين الشيعة اإلمامية والتيارات الباطنية من ناحية، وأنصار الحركة السنّية 

 .من ناحية ثانية

كما أّن المشرق يعّج بالصراعات المذهبية الكالمية منها خاصة، حيث تتلمذ  

الذي ( م1414/هـ044ت)عري أال وهو أبي بكر الباقالني على أحد أقطاب الفكر األش

                                                             

 .164ص ،القرطاس روض -75

 .610-6/646، المدارك ترتيب عياض، -76

السياسة أو اإلشارة في المرادي،  أبو بكر: من كتاب المحقق سامي النّشار،كالم ورأي  -77

 .14ص المغرب،-الدار البيضاء دار الثقافة، ،5ط سامي النشار، :تح ،تدبير اإلمارة

 في المرابطين دورعصمت، ؛ 145ص مرجع سابق، ،المرابطين دولة قيام ،محمود حسن -78

 .59صم، 1977 لبنان،-الغرب اإلسالمي، بيروتدار  ،1، طإفريقيا غربفي  نشر اإلسالم
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تذكر كثير من المصادر دوره البارز في نصرة الحركة السنية عامة، واآلراء 

األشعرية خاصة
79
. 

 : شخصية عبد هللا بن ياسين ومالمح تكوينه

يُعتبر عبد هللا ياسين الحلقة المهّمة والرئيسة في سلسلة الّسلطة العلمية التي 

بالدور الريادي في الحركة اإلصالحية المرابطيّة، وهو الشخصية العلمية قامت 

والتي أسهمت  من خالل والفقهية الثالثة زمنيا التي برزت في قلب األحداث،    

بأحوال قومهإلى قيام  إلى قيام الدولة  دورها  
80
. 

 ::عبد هللا ياسينالمرحلة األولى من نشاط ـ   1

هذه المرحلة يمكن تسميتها بمرحلة جدالة، وهي القبيلة التي ينتمي إليها يحي بن 

إبراهيم الجدالي، ويبدو من خالل المصادر أّن هذه القبيلة عّمها الجهل، وقد وصف 

حالها زعيمها أبو عمران الفاسي كما رأينا ذلك في بداية هذا الفصل، كما وصفهم ابن 

هم ال يصلّون وال يزّكون، وليس عندهم من اإلسالم إال وجد أكثر: "...أبي زرع قائال

"وقد غلب عليهم الجهل... الشهادة
81
. 

وكانت هذه المرحلة تقوم على تقويم سلوك األفراد كما ذكرت المصادر، حيث 

شرع في تعليمهم القرآن وإقامة الدّين لهم
82

، وباءت هذه المرحلة بالفشل، وانتهى 

الرحيل عن جدالة، واختلفت المصادر حول سبب هذا  األمر بعبد هللا بن ياسين إلى

الفشل، فبعضهم يوعزه إلى ما ظهر من تناقض في أحكام عبد هللا بن ياسين، 

واعتبرها شدّة في العقوبة والتّعزير ال تناقضا في األحكام، وجعل بعض الفقهاء 

 حي سنة)وابن عذارى ( م1490/هـ078ت)ينقمون عليه أشياء حسب رواية البكري 

(م1449/هـ816
83
. 

أّما البعض فذهب إلى أّن هذه القبيلة انقلبت على عبد هللا بن ياسين بعد وفاة 

زعيم سلطتها السياسية يحي بن إبراهيم الذي كان يتولى حمايته من جهة، ومشقّة ما 

(م1045/هـ747ت)كلّفهم به حسب ابن خلدون 
84

، وتوعز مجموعة ثالثة كالقاضي 

هذا الفشل إلى ما ( ه864/هـ814ت)بن أبي زرع وا( م1109/هـ500ت)عياض 

ذهب إليه ابن ياسين من شدة في ذات هللا وتغيير المناكير، وشدة في إقامة الحدود
85
 ،

وقد تكون هذه األسباب متضافرة هي التي أدّت إلى فشل التّجربة األولى، فالشدّة التي 

أعضاء القبيلة من فرضها ابن ياسين كما أشار إليها القاضي عياض لم يقتنع بها 
                                                             

 .614-6/646، المدارك ترتيب عياض، ينظر مواقفه وسفاراته، -79

 .115-110، صالمرابطين عصر في الفقهاءحسن محمود،  -80

 .160ص ،القرطاس روض ابن أبي زرع، -81

 .64، صالموشية الحلل؛ 2/404، العبر ابن خلدون، ؛المصدر نفسه -82

 .0/7 ،البيان ابن عذارى،؛ 607ص ،المغرب البكري، -83

 .2/604 ،العبر ابن خلدون، -84

 .160ص ،القرطاس روض بن أبي زرع،ا ؛6/444 ،المدارك ترتيبعياض، 85
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الكبراء وبعض الفقهاء
86

، ولكن ولكن صبرهم عليها كان بسبب مساندة زعيم القبيلة 

صاحب السلطة السياسية األول يحي بن إبراهيم، فلّما تُوفي لم يعد لهم من سبب 

 . يجعلهم يصبرون على هذه الشدّة

 : -مرحلة الرباط-المرحلة التكوينيّة ـ 6 

عبد  وبوتشيش وراهيم إ النّشار  سامي   تبناها كل منإن صحت الفرضية التي 

ومحاولة تغيير  بلغيث أّن ابتداء الحركة المرابطيةودمحم األمين    العروي والعروي 

بل باتفاق  لم يكن اعتباطيا، وانتداب عبد هللا ياسين لهذه المهّمة األوضاع في المغرب

ياسين بعد فشله في المرحلة األولى أن ، فحريٌّ بابن علماء  المنطقة وساساتها  بين

يعود إلى شيخه الذي أرسله ليطلعه على األوضاع، ألّن األمر ليس قضية شخصية 

من قضايا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعتادة، وهذا ما أفادنا به كل من 

البكري وابن عذارى
87

، فإنّهما ذكرا أّن عبد هللا بن ياسين عاود االتصال بشيخه 

وّجاج وهذا األخير كاتب أشياخ قبيلة جدالة في الموضوع وعاتبهم وهدّدهم، وأعلمهم 

لكّن المصادر . أّن من خالف أمر عبد هللا بن ياسين فقد فارق الجماعة، وأّن دمه هدر

لم تذكر شيئا عن امتالك وّجاج لسلطة ما على القبائل الصحراوية مّما يجعله يحدثها 

سمع وتطيع، أم هي سلطة العلم التي كان أهل الصحراء بهذه اللهجة الشديدة لت

 ! والمغرب يجلّونها ويعتبرونها؟

فال ( م1045/هـ 747ت)وابن خلدون ( هـ864أو  814ت)أّما ابن أبي زرع 

يذكران شيئا من أمر رجوع ابن ياسين إلى شيخه
88

، ويذهبان إلى أّن ابن ياسين غيّر 

سلك العزلة واالنزواء باجتهاد شخصي في طريقته ومسلكه األول، فقد اهتدى إلى م

جزيرة، حيث شرع في العمل بأسلوب مختلف كما يرى ابن خلدون
89

،  ويرى ابن 

أبي زرع أّن هذه العزلة كانت بإشارة من يحي الجدالي الذي ال يزال حيّا، وأنّه كان 

مرافقا له في هذه العزلة
90
تغيير طريقته والمهم في كّل هذا أّن عبد هللا ياسين اختار . 

ومسلكه الذي سلك في بداية دعوته، سواء كان اختيارا منه أو بأمر من شيخه، أو 

بإشارة من زعيم قبيلة جدالة، وقد يكون قد حذا حذو شيخه وّجاج في إقامته للّرباط 

ونمط المعيشة فيه؛ كما كان مسلك أهل أفريقية والمغرب، حيث كانت هذه الربط 

القالع التي انتشرت في أوروبا في العصور الوسطى حصونا تشبه إلى حد كبير
91
 ،

                                                             

؛ ذكر البكري اسم فقيه معترض على أسلوب ابن ياسين اسمه الجوهر بن سكم -86

 .607ص ،المغرب ينظر،البكري،

غربالبكري،  -87  .0/7 ،المغرب البيان عذارى،ابن ؛ 607ص ،الم 

 .2/604 ،العبر ابن خلدون،؛ 160ص ،القرطاس روض ابن أبي زرع،-88

 .2/604 ،العبرابن خلدون، -89 

 .160ص ،القرطاس روضابن أبي زرع،  -90

 ،المرابطين دولة قيام أحمد محمود، ؛44-14/19، مادة رباط، اإلسالمية المعارف دائرة -91

 .104ص
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واختار مكانا ليكون رباطا للعبادة والجهاد
92

، قيل أنّه كان على ساحل المحيط، وهو 

جزيرة ينحسر فيها الماء
93

، وقيل في حدود السنغال على مصب نهرها
94

، ويذهب 

البعض إلى تحديد المكان في جزيرة تيدرا على الشاطئ الموريتاني
95
 . 

ولعّل هذه المرحلة التي هي التي أطلق ابن ياسين فيها على أتباعه اسم 

المرابطين"
96
، ولم يكن هذا الرباط هدفا في حد ذاته، بل كان وسيلة إلعداد الفئة "

المؤمنة القادرة على تحمل أعباء الدعوة والجهاد إلقامة الدولة، ولعّل ابن ياسين ومن 

في تكوينه للجماعة األولى في  ملسو هيلع هللا ىلصاقتفت أثر رسول هللا ورائه الّسلطة العلميّة المالكية 

دار األرقم في المرحلة السرية من الدعوة لتحمل أعباء الجهر باألمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ثّم الجهاد في سبيل هللا، وبعدها تكوين الكيان السياسّي لهذه الدعوة 

اعه بعد مرحلة الرباط دعوة قبائلهم في المدينة المنورة، لذا أمر عبد هللا ابن ياسين أتب

 وإنذارهم

 مرحلة الفتح والجهاد في المدن المغربية ـ 4  

عمل  ابن ياسين على إرسال أتباعه الذين كّونهم في رباطه إلى أقوامهم 

ثّم بدأ في  خوض معارك جهاديّة  مع الممتنعين عن الحق،والمتمادين في لدعوتهم،

القبائل  التي فتحها  بالبيعة له ،وأخذ  األعشار  من  غيّهم من القبائل ،ثّم  مطالبة

 .أموالها ،وتخصيص بيت مال لجمع  هذه األموال 

بعد أن انتهى عبد هللا بن ياسين من تكوين أتباعه وتنظيم كيانه السياسّي،    

وإمساكه بهرم الّسلطة السياسية والعلمية فعليّا من أخذ البيعة وترتيب الشؤون المالية، 

وعمل على دعم يحي بن عمر كي يكون أميرا كواجهة سياسية وقائدا عسكريا في 

عوية وتوسعيّة داخل المناطق المغربية الميدان، بدأت التحركات في حركة د

والصحراوية، ففي المناطق المغربية ذكرت مصادر هذه الفترة خروج المرابطين من 

بدءا  بسلجماسة  سنة سجلماسة، درعة، فاس، سبتة،: الصحراء إلى مدن مغربية منها

م   حسب ابن خلدون1454/هـ005
97
وربما تكّرر نفس العمل مع باقي المدن   

في إحدى غزواته م 1450 /ه008بداية يحي بن عمر سنة  إلى أن استشهد .ةالمغربي

م ،ليواصل 1457/ه051ضد برغواطة سنة  دى غزواته حثّم عبد هللا بن ياسين في إ

                                                             

 .165ص ،المرابطين دولة قيامأحمد محمود،  -92

 .المرجع نفسه -93

 .115ص ،المرابطين دولة قيام أحمد محمود، ؛4/1068، مشاهير ذكريات عبد هللا كنون، -94

 .21ص ،للعلماء الّسياسيّ  األثر محّمد بن بية، ؛6/142، الشمالية أفريقياجوليان، تاريخ  -95

 ،روض القرطاسفي )فذهب ابن أبي زرع  ،اختلف المؤرخون حول أصل هذا االسم -96

إلى أّن عبد هللا بن ياسين أطلقه على أتباعه ( 2/604 ،العبرفي كتاب )وابن خلدون  (165ص

فيما يذهب ابن عذارى وصاحب الحلل الموشية أنّه لشدّة صبرهم على محاربة  للزومهم رباطه،

 .61ص ،الموشية لحللامؤلف مجهول، ؛ 0/11 ،البيان المغرب؛ األعداء حتى انتصروا
  2/604 ،العبر ابن خلدون،  ـ  97
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فتوحاته  في المغرب ثّم يضطر بعدها للتنازل عن اإلمارة البن  ²  أبوبكر بن عمر 

البن عمه يوسف بن تاشفين /م1428 / ه024 سنة  عمه يوسف بن تاشفين  في

(م1142/هـ544ت)
98
، والذي عرفت معه منطقة (م1472/هـ087)صاحب الزالّقة  

الغرب اإلسالمي وحدة سياسية ومذهبية ألول مّرة، ليبدأ بعدها عهد توارث الحكم،  

(م1104/هـ548ت)الذي انفردت به أسرة بن تاشفين؛ بدًءا بعلي بن يوسف 
99
الذي  

ويّة مهابة كما كانت على عهد أبيه، وقد تحقق له ذلك فترة من حاول إبقاء الدولة ق

حكمه، إال أّن عوامل كثيرة تكالبت على هذه الدولة وبدأت تنخر في قوتها، ثّم واصل 

(م1105/هـ549ت)ابنه تاشفين 
100
الذي لم تمهله الظروف واألجل بسبب حروب  

واألسرية الموحدين من جهة وتهديدات النصارى وشدة الخالفات القبلية
101
من جهة  

أخرى، ليحكم قبضته على الدولة بقوة، ثم ابنه إبراهيم بن تاشفين
102
الذي لم يصمد  

هـ، و 501أمام ضربات الموحدين، فقُتل عند دخولهم لمّراكش واستيالؤهم عليها سنة 

أُسدل الستار بالتالي على عهد هذه الدولة العظيمة التي أدّت دورها في ظرف 

 .تاريخي عصيب

 

 عهد المرابطين  التصوف والمتصوفة في: المحاضرة الرابعة

 :ـ  عوامل ظهور التّصوف وتطوره في العصر المرابطي1

اعتدنا باستقراء حياة الدول واألمم غالبا، كلما دّب الضعف فيها نشطت معاول 

الخاطئة، أو  الهدم تنخرها، وبدأت مظاهر الفساد تدّكها كنتيجة حتميّة لبعض سياساتها

سوء تسييرها، وقد تؤدي عوامل جّمة متضافرة إلى ذلك، مّما يجعلها مطمع البعيد 

 .هذا ما حدث لدولة المرابطين في أخريات أيّامها. ومطمح القريب

قد تفاقمت أوضاعها االقتصاديّة واالجتماعية والسياسيّة مّما عّجل بحدوث ل 

هذه الثورات،ظهور أفكار    ،ولقد سبقثورات هنا وهناك أدّت في النهاية إلى سقوطها

 .معظمها  دخيل على الفكر اإلسالمي األصيل 
                                                             

 يليت من أميّة، بن صالة بن منصور بن ورتاقطن بن ترقوت بن براهيمإ بن تاشفين بن يوسف يعقوب أبو -98

 الحلل مجهول، مؤلف :ينظر؛ عمر ابني بكر وأبي يحي عمه ابني مع يجتمع إبراهيم وفي الصنهاجي، اللمتوني

 .479-6/477 ،األعالم أعمال الخطيب، ابن؛ 142ص ،القرطاس روض زرع، أبي ابن ؛60ص ،الموشية

 مجهول، مؤلف ـ؛ه548 سنة توفي ،ـه544 سنة أبيه وفاة بعد يلّ وُ  :تاشفين بن يوسف بن علي الحسن أبو -99

 .بعدها وما 70ص ،الموشية الحلل

 فيها أثبت عظيمة إنجازات له وكانت علي، والده عهد في األندلس ولي محّمد أبو هو :علي بن تاشفين -100

 وهران في وأقام للموحدين تصدى القصر، جبل غزوة منها مواقع عدة في النصارى حارب وقدرته، جدارته

 شهر في وهران ي لموقعه الموحدين محاصرة بعد تاميّ  جدوُ  ن،وشهري سنتين حكمه مدة ذلك،كانت ألجل

 .140-161ص ،الموشية الحلل، مجهول مؤلف: ـه549 رمضان

 .142 -95ص ،المغرب البيان عذارى، ابن ؛145ص نفسه، المصدر -101

 الموحدين، يحارب وهران في مقيم وهو والده واّله حين صغيرا انك: تاشفين بن إبراهيم إسحاق أبو -102

 قتله لنفسه، داعيا علي بن إسحاق عمه عليه خرج لحمايته، لمتونة من مجموعة هترافق مّراكش، إلى ووّجهه

 .بعدها وما 145ص ،الموشية الحلل:ينظرـ؛ ه501 سنة الموحدون
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فالتردّي االقتصادي سببه تعثر اقتصاد المغازي الناجم عن توقف عمليّة الغزو، ـ  

مّما أدى إلى العجز المالي لبيت المال بسبب نفاذ إيرادات الحروب والمغازي، 

ف التي أحاط بها بعض األمراء وغياب ترشيد اإلنفاق بسبب بعض مظاهر اإلسرا

أنفسهم؛ خاّصة في األندلس، باإلضافة إلى تكلفة مواجهة التّكالب  الصليبي ، وحركة 

ابن تومرت الثوريّة، مّما أفضى إلى نهج سياسة فرض الجبايات والضرائب، تداعت 

لها كل شرائح المجتمع، وتعالت عليها  أصوات االستنكار واإلدانة، ومن بينها صوت 

لمتصّوفةا
103
. 

أّما اجتماعيّا فقد تفّشى الفساد األخالقي، وسادت مظاهر االنحالل، وانتشرت ـ  

الرشوة
104
والتفّسخ، بسبب انغماس كثير من األمراء والواّلة وممثّلي السلطة  

السياسيّة في أجواء الترف، ومعاقرة الخمر وغيرها، واتّخاذ مجالس الشعراء 

والمغنين، كما أّن المجاعات واألمراض عصفت بأرواح العديد من الشرائح 

االجتماعيّة
105
. 

 :فجليّة للعيان أّما مظاهر التمّزق الّسياسي

انقسام العالم اإلسالمي إلى كيانات سياسيّة متناحرة كان له أثره على  ـ 

المنطقة، والتنازع والصراع بين أفراد األسرة الحاكمة
106
حول السلطة في دولة  

المرابطين، وسوء تسيّير إدارتها؛ ربما بسبب االعتماد على عنصر قبلي واحد، 

تنفّذ بعض العائالت العلميّة في  وتهميش القوى االجتماعيّة األخرى، باإلضافة إلى

القضاء منذ العصر األموي األندلسي، ومنحها استقالليتها بشكل كبير في بعض 

المناطق مّما أغراها باالستقالليّة السياسيّة بعد ذلك، وتغاضي السلطة المتمثلّة في 

تسامح علي بن تاشفين، وعدم تقديره لخطورة أمر ابن تومرت في بدايته أدى إلى 

تفحاله، رغم نصيحة الفقهاء له خاصة مستشاره الفقيه ابن وهيب، فقد كانت نهاية اس

م، إذا أضفنا إلى ذلك كله التكالب النصراني 1102/ه549ملكه بقتل ابنه تاشفين 

المتكّرر والخطير على المنطقة خاصة بعد توّحد قيادتهم وثبات جبهتهم
107
. 

ي بين المشرق والمغرب لكّن هناك  عوامل خارجية وهي التالقح الروح 

اإلسالمي عن طريق الّرحالت العلميّة، ورحالت الحج، فدخلت المصنّفات الصوفيّة 

المشرقيّة، وبفضل اإلجازات التي أخذوها من أصحابها بالمشرق بعد التحصيل 

والمجالسة؛ثّم  سرعان ما تصدّروا لتدريسها، خاصة إذا علمنا أّن التصوف الفلسفي 

                                                             

 .168، صواألندلس المغربإبراهيم،  -103

توّضح الرسالة التي بعثها علي بن يوسف ألحد القضاة ردّا على رسالته التي شكى له سوء تصرف أحد  -104

 .184، ص0وثيقة : ينظر، وثائق جديدةالعّمال ردّا عليه فساد العّمال في هذه الفترة؛ محمود مكي، 

 .167المرجع نفسه، ص -105

 .145، صالموشية الحللمؤلف مجهول،  -106

 .02-05، صاألندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموّحدينعصمت دندش،  -107
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عطائه في تلك الفترة بالمشرق اإلشراقي بلغ أوج
108

، بينما كان التّصوف في 

المغرب قبل منتصف القرن الخامس الهجري ذاك التصوف السني البسيط الذي من 

أهّم  من أهّم مظاهره حياة الزهد والتبتّل والعبادات والرياضات الدينيّة، وقد نحى 

النوع من التصوف كعلي بن حتى بعض ممثلّي السلطة السياسيّة المرابطيّة منحى هذا 

يوسف بن تاشفين
109

، وابنه تاشفين
110

، ومن األمراء أبي عمر ميمون اللمتوني
111
 ،

وأبي إسحاق باران بن يحي المسوفي
112

، وأبي يكسفان بن عيسى اللمتوني الملقّب 

بالغزالي
113

، بل كان الجيل األول المؤسس من الّسلطة العلميّة المالكيّة كأبي عمران 

بن زلّو وابن ياسين من المتصوفةالفاسي وواجاج 
114

، وكان منشأ التجربة المرابطية 

بين المجاهدة  -حسب رأي األستاذ طه عبد الرحمن-منشأً صوفيا؛ حيث جمعت 

والجهاد
115
. 

الحذر شابها  كانت عالقة الدّولة المرابطيّة بالمتصوفة حسنة في البداية، لكن بعد مدّة 

اطني على نطاق واسعلفكر الصوفي الباوالتوتر بعد انتشار 
116

، وانتشار كثير من 

 الرؤى ذات الطابع االنكماشي االنعزالي، 

 فما هو التصوف  في اإلسالم ؟

محاسبة  النفس  على اأِلفعال والتروك،ٍوالكالم :تعريف التصوف عند ابن خلدون  

في ااألذواق والمواجد االتي تحصل  عن المجاهدات،ثم تستقر  للمريد مقاما ،ويترقى 

نها إلى غيرهام
117
   

 ـ تيارات  التصوف  4

                                                             

، كلية اآلداب والعلوم (رسالة دكتوراه)، المرابطين عصر في األندلس في العلميّة الحياةفائزة البوكيلي،  -108

 .165م، ص6445- 6440اإلنسانيّة، الرباط، جامعة محّمد الخامس، أكدال، الرباط، المغرب، 

 .144، صالمعجبعبد الواحد،  -109

 .147، صالتّصوف رجال إلى التشوفابن الزيات،  -110

ميمون بن ياسين اللمتوني، يُكنى أبا عمر وأبا سعيد مّراكشي، سكن ألمرية قديما، ثّم إشبيلية في آخره، من  -111

ثًا حفاظ األحاديث، فقد  حيح  السَّماع، ثقةً فيما ي رويه، فاضاًل مْؤثًرا [ راويةً ]كان من رؤساِء قوِمه وِجلّتِهم، محدِّ ص 

س ن  اللِّقاء ْمًحا بما يمِلُكه، ح  ًما عند  العاّمة والخاّصة س  ، جميل  الِعشرة، ورعا، كريم  األخالق، جليل  المقدار، معظَّ

صلة ؛ ابن الزبير، أحمد بن إبراهيم الغرناطي، 464-5/417، والتكملة الذيلهـ؛ ابن عبد الملك، 544توفي سنة 

، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، شريف أبو العال العدوي: ، تح(كتاب الصلة البن بشكوال ومعه صلة الصلة) الصلة

 4/54م، ، 6447

 .650، صالتشوفابن الزيات،  -112

 .400-5/404،  والتكملة الذيلابن عبد الملك،  -113
ألنّه ال تناقض بين المذهب المالكي والتصوف السنّي البسيط، لذا نجد ابن الزيات ترجم لكل من أبي  -114

 .91-78وف، صعمران وواجاج في كتابه التشوف إلى رجال التص

، المركز الثقافي 1ط الغربية، للحداثة األخالقي النقد في مساهمة - األخالق ِسؤالالرحمن،  طه عبد -115

 . 612م، ص6444المغرب، -العربي، الدار البيضاء

سلسلة ندوات ومحاضرات الّسلطة العلمية )فائزة البوكيلي، محنة صوفية األندلس في العهد المرابطي،  -116

 .030م، ص2102المملكة المغربية، -، منشورات كليّة اآلداب والعلوم أإلنسانية، الرباط(والّسياسيّة بالمغارب
 ـ ابن خلدون ،المقدمة،ص  117
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 :اشتهر في عصر المرابطين تياران من التصوف  هما  

العلماء وحكام  وهو الذي  كان عليه كثير( البسيط)ـ  ـ التصوف  السني الساذج 1

 :وهو ثالثة اتجاهات ولة المرابطية،الد

ـ و منه هو الميل إلى  التقشف والزهد و االبتعاد عن الدنيا  والتغلب على شهوات 1

 النفس  

 والمشاركة في  عمليات الجهاد ـ  االتجاه  اإلصالحي  6

 ـ   االتجاه الذي تأثر تأثرا سطحيّا بفكر الغزالي ويسمى أنباعه بالغزاليين 4

ـ  االتجاه 1     :    وهو المتأثر بالفلسفة  وفي اتجاهان: الفلسفي النصوف :ثانيا  

اعتمد أفكار الغزالي وفهمها فهما صحيحا  وومن هؤالء ابن العريف ،وابن : المعتدل 

    .برجان،وابن حرزهم 

وهو التّصوف الذي يؤمن أن للنص القرآني  ظاهرا وباطنا : االتجاه الباطني ـ 6

لباطن ال يصل إليه إال  من أوتي علما لدنيا ويقصدون ،فالظاهر يفهمه الجميع،أما ا

 .أنفسهم ،ومنهم ابن قسيّ 

فماهي .هذا االتجاه األخير ونتيجة لتطرف أفكاره قام بثورة سميت بثورة المريدين

 هذه الثورة؟

 : ـ ثورة المريدين 0   

لم تقم بأي ثورة مضادّة،  -حسب رأيي -شريحة المتصوفة   وهذه الشريحة 

مسالمة متأنّسةفهي 
118

، لذا سارع أحد تيّاراتها المتطرفة إلى إعالن الثورة ضد 

(م1151/ه502ت)الدّولة، وهو تيّار المتصّوف األندلسي أبو القاسم بن قسّي 
119
الذي  

يبدو أنّه تأثّر بكتب الباطنيّة وآرائهم من جهة، وأُعجب بثورة ابن تومرت من جهة 

يريد تحقيقه عن طريق ادّعائه للمهديّة، حيث ثانيّة، بسبب طموحه السيّاسّي الذي 

وقد سلك في سبيل ذلك ثورة في غرب . شجعه نجاح ابن تومرت على انتحالها

                                                             

متأنّسة من التأنيس، استعمله األستاذ طه عبد الرحمن لوصف التّصوف المغربي العملي األخالقي حيث  -118

، سؤال األخالقطه عبد الرحمن، : سيّة، ويقصد بها بعيدة عن التسييس؛ ينظروصفه بالتكامليّة والتداوليّة والتأن

 .641ص

هو أحمد بن الحسين بن الق سي بفتح القاف وتخفيف السين، كان أصله نصرانيا، ثّم نزع من ذلك إلى  -119

التصوف، وأقبل على تحريف النصوص  وتأويل الظاهر، وانكب على كتب الغزالي وتسّمى بالمهدي، ثّم كثر 

ّما آل األمر إلى الموّحدين انضّم هـ، ثم ل549أتباعه وقام على المرابطين، له كتاب خلع النعلين وقاد ثورة سنة

؛ ابن الخطيب، 481، صالسيراء الحلّةابن األبّار، : هـ، ثم انقلب عنهم وقُتل بعد ذلك، ينظر 504إليهم سنة 

 .667-6/665، األعالم أعمال
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األندلس، عرفت بثورة المريدين
120
م لتحقيق مطامعه، حيث وّظف 1100/ه549سنة  

من األوضاع  المتصّوفة فكرة المهديّة سياسيّا الستقطاب األتباع المتذمرين

ة، ولعّل من تجليّات هذا التوظيف، ما ذكره ابن خلدون من أحاديث في االجتماعيّ 

...المهدي فذكر أّن المهدي يوزع المال، ويعطي العطاء ويسقي الغيث
121
. 

إالّ أّن ثورة ابن قسّي وإن لم تكن األولى، وال األخيرة فقد سبقتها ثورة ألحد 

م1162/ه564 المتصّوفة في سبتة سنة
122

ورة ابن هود الماسي ، وثورة بعدها هي ث

م1100/ه501في المغرب سنة 
123

، ولم يكن من أصحاب الّسلطة العلميّة ذات النفوذ 

في مجتمع الغرب اإلسالمي، لم يكتب لها النجاح فيما بعد، إال أنّها ساهمت في تأزيم 

موقف المرابطين في األندلس أكثر، وفتحت الباب أمام المعارضين اآلخرين، الذين 

لخوض معارضة مسلّحة  -بالمصطلح الحديث-ضى والفراغ الدّستوري انتهزوا الفو

وكان أصحابها من أصحاب العلم  .في جبهة أخرى، اختاروا لها طريق العنف سبيال

وضد من؟  لذا حرّي بنا أن نتساءل لم كانت هذه المعارضة؟ ،الذين خدموا الدّولة

ها في المغرب واقعا، وبدأت خاصة إذا علمنا أّن الدّولة في هذه الفترة قد أجهز علي

 تحتضر في األندلس؟ 

  

 دين دولة الموحّ : المحاضرة الخامسة 

 :أصل وظروف قيام التجربة الموّحديّة

 :أصل الموحدين وامتدادهم جغرافيا:: أوال

 :أصل الموّحدين: 1

أّما الموّحدون الذين يجمعهم هذا االسم فهم الجند واألعوان واألنصار الذين 

دعوة محّمد بن تومرتحملوا 
124
ونصروها، ومن سواهم من سائر البربر  

والمصامدة رعيّة لهم وتحت أمرهم سبع قبائل أّولهم قبيلة ابن تومرت، وهي قبيلة 

                                                             

، األعالم أعمالابن الخطيب، : ثورة المريدين، ألّن أتباعه من صوفية غرب األندلس سمّوا بالمريدين -120

6/665. 

 .609ص، المقدمةابن خلدون،  -121

 .85-0/80، المغرب البيانابن عذارى،  -122

الماسي الثائر هو محّمد بن عبد هللا بن هود الملقّب بالهادي، ادّعى المهدية على غرار ابن تومرت، وغلب  -123

: ينظر. على قطاع كبير من المصامدة، وقد تكبّد الموّحدون خسائر فادحة قبل أن يتمّكنوا من القضاء على ثورته

الحلل ؛ مؤلف مجهول، 194، صوض القرطاسالر؛ ابن أبي زرع، 114- 0/147، المغرب البيانابن عذارى، 

 .102، صالموشية

وانتسابه آلل البيت  ولكن الذي يهمنا هنا نسبه العربي ترجمته، تسبق لقد: دمحم ابن تومرت -124

 نظم فأغلب القدامى يثبتون له قطعيا النسب العربي إلى بيت النبوة كاابن القطان، ،فيه الذي اختلف

؛ 142صالمعجب   المّراكشي،؛ عبد الواحد 2/446، العبر ابن خلدون،؛ 94ص ،الجمان

 ووفيات اإلسالم تاريخ شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز، ،الذهبي

 .11/047 لبنان،-بيروت دار الغرب اإلسالمي، ،1ط بشار عواد، :تح ،المشاهير
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تُسّمى هرغة قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدين، ثّم كوميّة قبيلة عبد المؤمن، 

وال حظ من  وهي كثيرة العدد، لم يكن لها في قديم الدّهر وال حديثه ذكر في رياسة

نباهة، إنّما كانوا أصحاب فالحة وتجارة بسيطة، ثّم أهل تينمل هنتانة، جينفيسة، 

وبعض من قبيلة جيدميوة، ثّم بعض من استجاب من صنهاجة وهسكورة
125
. 

 :جغرافية وامتداد التجربة الموّحديّة: ثانيا

إلى  لقد نشأت التجربة الموّحدية في جبل درن بالمحيط األطلسي غربا لتمتدّ 

طرابلس شرقا، ومن األندلس شماال إلى قلب الصحراء جنوبا
126
. 

 :ظروف نشأة التجربة الموّحديّة: ثانيا

لقد نشأت كلتا التجربتين المرابطية والموحديّة في ظروف متشابهة، فكلتاهما 

قامت على أُسس دينية وعلى يد فقيه وداعية، فكان داعية المرابطين عبد هللا بن 

الموحدين المهدي دمحم بن تومرت، كما كانت كلتاهما على أساس ياسين، وداعية 

عصبية قبلية ال يمكننا إنكار فاعليّتها خاصة في بدايات التجربة، ثّم تحولتا إلى كيان 

سياسي قوّي على يد زعيم بارع كيوسف بن تاشفين في التّجربة المرابطية، وعبد 

المؤمن بن علي
127
في التجربة الموّحديّة 

128
. 

أّن الموحديّة قامت على أنقاض دولة إسالمية مركزيّة قائمة مترامية إال 

األطراف شملت المغرب واألندلس، استطاعت أن تقف شوكة في حلق الصليبين، 

ضمن أسباب كثيرة في سقوطها، رغم أّن أغلب هذه  -الدولة الموحديّة-فساهمت 

األسباب تفّرد بذكرها صاحب المعجب
129

في حمالته  ، وقد أثارها ابن تومرت

الدعائية ضد المرابطين، وقد استطاع ترويجها بذكاء ودهاء و ذلك باستغفال عاّمة 

                                                             

اسمها  ،قبيلة المهدي بن تومرتهرغة  هرغة وهنتانة وكومية من بطون المصامدة، -125

وكومية قبيلة  من مدينة رودانة، مساكنها جنوبي وادي السوس إلى الشرق البربري أرغن،

أبو محّمد حسن بن علّي بن  ابن القّطان ،: ينظر المؤسس الحقيقي للدولة عبد المؤمن بن علي،

 محمود علي مكي، :تح ،الزمان أخبارمن  سلف لما الجمان نظممحّمد بن عبد الملك الكتامي، 

، 605ص ،المعجب لمّراكشي،عبد الواحد ا  ؛94ص م،1994 دار الغرب اإلسالمي، لبنان، ،6ط

 .699،459، صواألندلس المغرببوتشيش، ؛ 441-2/685 ،العبر ابن خلدون،

      602ـ   605،صعبد  الواحد المراكشي، المعجب -126

لد وُ  ينتمي إلى بني مجبر بطن من قبيلة بني عابد إحدى قبائل كومية،: عبد المؤمن بن علي -127

التقى بابن تومرت  ،1495/ـه078بقرية تاجرة القريبة من مرسى هنين ساحل تلمسان سنة 

 .ى به ابن تومرت لخالفتهفوصّ  بماللة ورافقه للعلم،

مكتبة  ،0ط ،القسم األول-العصر الثالث-األندلس في اإلسالم دولة عنان، دمحم عبد هللا، -128

 .62ص ،م1998 مصر،-القاهرة الخانجي،

 .145ص ،المعجبالمّراكشي،  -129
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الناس وُسذّاجهم، تعليال للثورة عليهم، ووصمهم بالتجسيم وإنكار الحق واستحالل 

دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والتمادي في الفساد في األرض
130
. 

لمّراكشي للموّحدين، أو تحامل ابن تومرت على لكنّنا بعيدا عن تعصب عبد الواحد ا

المرابطين، ال بدّ أن نُقّر أّن هناك أسبابا موضوعية أدّت إلى سقوط دولة المرابطين، 

منها ضعف اإلدارة والحكم بموت علي بن يوسف وتسلّم ابنه تاشفين الحكم
131

، وكذا 

الصراعات القبليّة والعائليّة التي بدأت تطفو على السطح
132

كان انتشار الفساد  ، كما

بسبب سوء اختيار بعض القضاة لبعض والة المناطق الذين عاثوا في الدّولة فسادا 

وأرهقوا كاهل الرعيّة بالضرائب والمغارم له ثقله
133

، وكانت األزمات المالية التي 

اشتدت بسبب دعوة وثورة ابن تومرت من جهة، وثورات األندلس
134
ثورة - 

وحروب المرابطين مع النصارى، والتي   ...يرهاالمريدين وثورات القضاة وغ

استغلها هؤالء أيّما استغالل لدحر المرابطين واالستيالء على المدن األندلسية واحدة 

تلو األخرى
135

، كما زاد في تفاقم الوضع نزاعاُت األسرة الحاكمة حول العرش بين 

 كل من إبراهيم بن تاشفين وعّمه

وأجهز على دولتهم في فترة قصيرة هي  لكّن الذي عّجل بسقوط المرابطين

دعوة ابن تومرت وثورته عليهم، والتي خّطط لها بدهاء وذكاء بعد عودته من رحلته 

من المشرق، أو قد يكون أثناءها، حيث رفع في البداية شعار األمر بالمعروف 

والنهي معلّما الناس التّوحيد، معلنا عن مذهب تلفيقي يجمع بين شتات مذاهب 

عرة والمعتزلة والشيعةاألشا
136
ضمن حملة دعائية قويّة ضد فقهاء وأمراء  

المرابطين، ثّم حّول دعايته تلك إلى ثورة مسلّحة ضدّ المرابطين
137

، مدعيّا المهدية 

م1161/هـ515واستحقاق البيعة التي تّمت له سنة 
138
م1166/هـ512أو 

139
في  

                                                             

طبعة ) عمار طالبي،: ، تحيطلب ما أعزّ  كتاب من المنّظمة الرسالةمحّمد، ابن تومرت،  -130

 .624ص م،6448 ،(الجزائر عاصمة الثقافة العربية وزارة الثقافة،

 .151ص ،المعجب المّراكشي،عبد الواحد  -131

 .20ص ،نظم الجمان   ابن القطان،-132

 .152-150المصدر نفسه، ص-133

 .144-08ص ،الموحدين ومستهل طينبالمرا نهايةفي  األندلسعصمت دندش،  -134

؛ 144-161، صالحلل الموشيّة مؤلف مجهول،: عن قتال المرابطين والنصارى ينظر -135

مكتبة  ،6ط عبد هللا عنان،: تع ،والموحدين المرابطين عهد في األندلس تاريخ يوسف أشباخ،

 ،الشمالية إفريقيا تاريخ جوليان، شارل،؛ وما بعدها 1/191 م، 1992 مصر،-القاهرة الخانجي،

6/164. 

 .101ص ،المعجب المراكشي، -136

وبداية دولة الموّحدين، دار  أخبار المهدي بن تومرتأبوبكر بن علي الصنهاجي، البيذق -137

 .بعدها وما 40ص     م  0990المنصور للطباعة والوراقة،الرباط،المغرب،

؛ 182صروض القرطاس،  ابن أبي زرع،؛ 90ص ،تومرت بن المهدي أخبار البيذق، -138

 .445-2/440، العبرابن خلدون، 
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ية التي وثّقها بابتكاره موطنه وبين بني قومه وأتباعه طلبا للوالء للنصرة والحما

م يقّسم فيه هذا التنظيم على هيئات أهل 1165/هـ517جهاز تنظيمي جديد سنة 

ليحكم قبضته عليهم، لكنّه ... العشرة والجماعة وأهل الخمسين والسبعين والطلبة

م1141/هـ560توفي سنة 
140
 .قبل أن يرى لدعوته دولة على األرض 

 أهم تحركات  ابن تومرت األولى 

 (:م1164-1112/ه510-514) بعد عودته  أهم  أعمالهـ 1

عند عودة ابن تومرت حمل لواء األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ُمظهرا  

قدرة فائقة على الحجاج والمناظرة؛ رغم أن المصادر لم تسّجل تفاصيل فحوى 

أنّه سعى في الّسجاالت الكالميّة التي جرت بينه وبين فقهاء المالكيّة إاّل لمما، فيبدو 

م إلى 1112/ه514المرحلة األولى؛ وهي الفترة الممتدة منذ عودته من المشرق سنة 

، وقبل م،  حاول أن يبرز فيها علمه وفقهه 1164/ه510خروجه من مّراكش سنة 

وصوله إلى المغرب عن طريق مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بدأه 

ة في تونس، ثّم عدد من المدن في المغرب من مصر مروًرا بطرابلس والمهدي

منها ما هو خاضع لحكم المرابطين كتلمسان ومتيجة وبالد الونشريس، أو -األوسط 

إلى أن وصل عاصمة المرابطين -لحكم الحماديين كبجاية 
141
. 

 

 

فهو يريد صناعة رأي عام أو حملة دعائية إلثبات ذاته وسلطته العلميّة القائمة 

خالفة ألهل المغرب دون أن يدركوا ذلك، والظهور بمظهر عالم على إيديولوجية م

فقيه فقير ال يخشى أحدا إالّ هللا، ال يبتغي دنيا، وإنّما هو طالب آخرة
142

، وكان في 

مرحلته األولى يريد أن يبعد عن نفسه أي شبهة لصيقه بالّسياسة، رغم تفطن بعض 

مير المرابطين من مغبّة إفالته الفقهاء في مّراكش خاّصة لمراميه تلك، وتحذيرهم أل

 وحرص على كسب واستقطاب  العلماء والعامة من الناس  لدعوته .من الّسلطة

 (:م1144-1164/ه560-510)تأسيس الّسلطة السياسيّة التومرتيّة ـ مرحلة   6  

وهي مرحلة ممكن تقسيمها إلى مرحلتين حسب ما تميّزت به كل مرحلة من  

 : أحداث عكست العالقة بين الّطرفين

                                                                                                                                                                               

 .78، صخبار الزمانأسلف من  نظم الجمان لترتيب ما ابن القطان، -139

 .40،00ص ،أخبار المهدي البيذق، -140
 نظم ابن القطان،؛ 44-11ص ،المهدي أخبارالبيذق، : ينظر تفاصيل الرحلة والمناطق التي مّر بها -141

 .90-82ص ،الجمان

ابن أبي زرع، ؛ 87-82ص ،الجمان نظم ابن القطان، ؛67-11ص ،أخبار المهدي ابن تومرت البيذق، -142

  ،القرطاس روض

 .182-184ص
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-510)إيجلي هرغة ( إيكلي)بروز المنزع السياسّي البن تومرت في : 

 (:م1160 -م1164/ه517

أّما المرحلة التالية هي وصوله إلى قبيلته، وتفلته من يد الّسلطة، وتحصينه 

لموقعه وجمعه األنصار، وعقد البيعة له، بعد إعالنه المهديّة وخلعه لبيعة المرابطين، 

ثّم إخضاع القبائل لسلطانه وترتيب أنصاره وتمييزهم، ثّم أخذ يؤصل لهذه األعمال 

األنصار واالستعداد لحرب المرابطين، ثّم الهجوم  شرعيّا، لكسب تأييد مزيدا من

 :   وسأخّص أهمها بقليل من التّفصيل.عليهم بعد مرحلة الدفاع

 :فّك االرتباط السياسّي بالمرابطين -

لعّل ما زاد من هواجس المرابطين من ابن تومرت هو وصوله إلى إيجلي 

مصامدة التي يخشون من موطن هرغة، ألنّهم يدركون جيّدا معنى وجوده في بالد ال

ثورة أهلها في أّي لحظة كما وّضحت الدراسة من قبل، وقد صدقت هواجسهم تلك، 

"فقد استوثق من قبيلته ومنعة موضعها"فقد صار في منعة من قومه، 
143

، ومّكنه ذلك 

من خلع بيعة المرابطين وإعالن خروجه عليهم، وإعالن إمامته ومهديّته فواحد ذات 

م1161/ه515ال االعتقادي، وعرض البيعة التي تّمت له سنة  الغرض الّسياسيّ 
144
 ،

فبايعوه على التّوحيد، وقتال المجّسمين
145
 . دونه( المرابطين) 

أهم ما فعله ابن تومرت في هذه المرحلة هو تأمين لحركته المكان اآلمن  

لوجيته المحّصن، والعصبية القبليّة التي تحميها، والفكرة الدينيّة التي هي هنا إيديو

التي أّسس لها عن طريق تثبيت سلطته العلميّة العقديّة التي استقطب بها األتباع 

واألنصار، ثم تّوج ذلك بإعالن الخروج وطرح بيعة المرابطين، فالبداية أمر 

الخروج عن الشرعيّة وأخذ -بالمعروف ونهي عن المنكر، ثّم انتهت بفعل سياسّي 

 .البيعة له

 (:م1144-1160/ه560 -517)وبناء الدولة  التومرتيّة مرحلة التّأصيل   ـ 4

 :-مرحلة الهجرة-أهم أعماله التأصيليّة في هذه المرحلة  

وهي مرحلة االستقرار النهائي الذي سبقت مرحلة التّوسع في المغرب ثّم  

 األندلس؛ وترمز هذه الفترة عند الموّحدين بمثل ما ترمز إليه الهجرة عند الرسول 

لمين عاّمة، كما تمثل تينمل دار هجرة المهدي، التي جعلها واجبةعند المس
146

، حيث 

حاول في هذه المرحلة إضفاء شرعية أكثر على تصّرفاته من محاولة تقليد الرسول 

                                                             

 .146ص ،الحلل الموشية مؤلف مجهول،؛ 160ص نظم الجمان، ابن القطان، -143

فابن خلدون وصاحب الحلل الموشية يؤرخونها  اختلف مؤرخو الفترة في تاريخ هذه البيعة ومكانها؛ -144

 ،باإلمامة المنّ وكذا ابن صاحب الصالة،  ؛78ص ،الجمان نظم :ينظر؛ ه512ه، أّما ابن القطان جعلها 515ب

 الحلل؛ 2/444 ،العبرابن خلدون،  ؛24-0/59، المغرب البيان: ينظر ه،517أما ابن عذارى فيجعلها ؛ 056ص

 .148، صالموشية

 . 2/440 ،العبر ابن خلدون، -145

 .71ص ،الجمان نظم ابن القطان، -146
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 واتبّاع مراحل الدّعوة، من بيعة وهجرة ومؤاخاة
147
بعد ترتيب وتمييز أصحابه،  

إالّ أنّها تميّزت بالتصفية والدّموية للمعارضة الداخلية ولكّل من شّك في والئه له، ثّم 

مؤاخاة بين أصحابه بهدف السيطرة على األوضاع والتغطية على عملية القتل التي 

ارها جعل منفّذيها من أقارب المقتولين حتى يقضي على الحميّة والثأر المحتمل انجر

عن ذلك
148
ثم القيام   بعمليات  عسكرية هجومية بع أن كانت  دفاعية   من قبل  . 

م  بابحيرة هزيمة نكراء  ومات 1144/ه560ضد المرابطين انتهت  بهزيمته في سنة 

بعده ابن تومرت  بأيام قالئل 
149
 

مسيرة شيخه وصاحبه، ( م1120-هـ557ت)واصل عبد المؤمن بن علي 

ن بعد حروب مع المرابطين ودخوله لعاصمتهم مّراكش سنة وأّسس دولة الموحدي

م، فكان أول خليفة للموّحدين وأمير المؤمنين1108/هـ501
150

، ثّم توالى على حكمها 

م ابنه يوسف أبو يعقوب1120/هـ557بعد وفاته سنة 
151

، ثّم حفيده أبو يوسف يعقوب 

المنصور
152
، كما كان م، وكان من أجّل خلفاء الموّحدين1170/هـ574في سنة  

يجلس لألحكام بنفسه
153

، وفي زمنه دخل بنو غانية
154
إلى بجاية واستولوا عليها 

155
 ،

وفي عهده أيضا وقعت موقعة األرك
156
المشهورة التي انتصر فيها المسلمون على  

م، ثّم تداول على عرش الموحدين سلسلة من الخلفاء من 1195/هـ591النصارى سنة 

المحتدم بينهم حول الحكم ظهرت بوادر بني عبد المؤمن، لكن بسبب الصراع 

الضعف بدًءا من عهد الخليفة الرابع محّمد الناصر
157

م الذي 1197/هـ595سنة 

                                                             

 .101ص ،المصدر نفسه  -147

 .70-87ص ،المصدر  نفسه -148
 39ـ 93ـ البيذق،ص 149

 .0/145 ،المغرب البيان ابن عذارى،؛ 24ص ،أخبار المهدي البيذق، -150

كان والده يستخلفه على مّراكش إذا خرج عنها، :بن علي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن -151

 .180ص ،المعجبالمّراكشي، عبد الواحد :ينظر

ن يوأربع كنّى أبا يوسف، توفي وعمره ثمانٍ يُ  يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، -152

 .196ص ،المعجبي، سنة، المّراكش

 .618ص ،القرطاس روضابن أبي زرع،  ؛0/600 المغرب البيانابن عذارى،  -153

منهم يحي  ،كانوا والة للمرابطين في عهد علي بن يوسف من قبيلة مسوفة،: غانية بنو-154

ولّما انتشرت  كان محّمد واليّا على بعض أعمال قرطبة، عرفان بابنْي غانية وهي أمهما،يُ  ومحّمد،

وحفيده علي بن إسحاق بن  وأبقى فيها على دعوة المرابطين، دعوة الموحدين انتقل إلى ميورقة

 .وما بعدها 195ص ،المعجبالمّراكشي، : محّمد هو الذي دخل بجاية واستولى عليها

 .195ص ،المعجبالمّراكشي،  عبد الواحد -155

 .642ص المصدر نفسه، -156

توفي و ،ـه582لد آخرسنةوُ  ،بن عبد المؤمن بن علي هو أبو عبد هللا محّمد بن أبي يوسف -157

 .662ص ،المعجبالمّراكشي، : ـه214 سنة
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م، ثّم استمر ضعف حّكامها1616/ هـ249انهزم في معركة العقاب الشهيرة سنة 
158
 

 .م1629/هـ227من بني عبد المؤمن إلى أن انتهى بسقوط دولة الموحدين سنة 

 

                                                             

عبد الواحد يوسف بن عبد هللا المؤمن  ،(ـه264ت)يوسف بن محّمد المنتصر  يعقوب وبأ -158

إدريس بن محّمد بن  إلى آخرهم أبو العالء الواثق، هللا بن يعقوب، محّمد عبد ، وأبو(المخلوع)

 ،البربر مفاخر صالح عبد الحليم اإليالني،: ينظر ؛(ـه227ت)المؤمن عمر بن عبد المؤمن عبد 

-621ص ،م6414بحاث، مؤسسة البالغ للنشر والدراسات واأل ،[خ.ط] عبد القادر بو باية،: تح

620. 


