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عاتقهم نشر الدين تميزت الدولة المرابطية بوجود قادة أفذاذ حمموا عمى 
وحماية بيضة اإلسالم، وعمى الرغم من كل الجهود التي بذلوها في نصرة 
الدين إال أنهم لم ينجو من طعن أو لمز مؤرخي الدولة الموحدية ، ومن 
هؤالء األمراء الذي تحمل جزء من هذا الممز هو األمير يوسف بن تاشفين 

والطامع  م الذي وصف بالطامع بالحكم1156-1561ه/453-555
باألندلس بالرغم من أن تدخمه كان لحماية مسممي األندلس مما أصابهم 

 عمى يد النصارى وتخاذل حكام الطوائف في الدفاع عن المسممين .
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Abstract: 

The Almoravid state was distinguished by the presence 

of extraordinary leaders who took upon themselves to 

spread the religion and protect the Islamic territories, and 

despite all the efforts they made to support the religion, 

they did not escape from the stabbing or libel of the 

historians of the Almohad state. Tashfin 453-500 AH / 

1061-1106AD, who was described as the greedy ruler 

and the coveted in Andalusia, although his intervention 

was to protect the Muslims of Andalusia from what 

befell them at the hands of the Christians and the failure 

of the rulers of the sects in defending the Muslims. 
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 المقدمة
تعرض قادة الدولة المرابطية إلى اتهامات وتكفير من قبل المصادر الموحدية ، وال 
عجب إذ كانت تمك المصادر تنساق وراء كالم المقربين من ابن تومرت أو ممن يرغبون 

لدى الدولة الموحدية ، متناسين األعمال الجهادية التي قام بها بالحصول عمى حظوة أو مكانة 
يوسف بن تاشفين في تثبيت الدعوة اإلسالمية في المغرب ومن ثم الحفاظ عمى مسممي 

 األندلس .
وألهمية هذا الموضوع تم اختيارنا له ، وجاء البحث عمى أربعة محاور رئيسة ، 

أميرهم يوسف بن تاشفين ، تناول المحور  تضمنت اتهامات وجهت لممرابطين ممثمة بشخص
األول طمع األمير يوسف بن تاشفين بالحكم ، بينما عالج المحور الثاني اطماع يوسف بن 
تاشفين باألندلس وناقش المحور الثالث التقميل من قيمة نصر المرابطين في معركة الزالقة ، 

ندلس لممغرب ، وتم رصد االتهامات وجاء المحور الرابع لبيان نكبة المعتمد بن عباد وضم األ
التي أوردتها المصادر الموحدية ، والرد عميها من خالل المصادر التي اتصفت بالحيادية 

 والموضوعية .
 طمع األمير يوسف بن تاشفين بالحكم : -أواًل 

عمل ابن تومرت عمى شن حممة دعائية ضد المرابطين ، والسيما قادتهم في بداية 
لتحريض ، فوضع باب في كتابه "أعز ما يطمب" في معرفة أصحاب دعوته عن طريق ا

، وبدأ به بالكالم عن الحكام ، وكان من باب التمهيد لمطعن في حكام الدولة (1)الفتن
المرابطية، واتبع مؤرخو السمطة الموحدية ابن تومرت حذو القذة بالقذة في طعنهم بأمراء الدولة 

ول لمأمير يوسف بن تاشفين لم نجد  لدى الجيل األول من المرابطية ، لكن التهمة والطعن األ
 -ه464أي سنة  –قوله: "وفي هذ  السنة  (2)مؤرخي الدولة الموحدية بل نجد عند ابن عذاري

ولما وصل الخبر لمأمير يوسف أن ابن عمه األمير أبا بكر بن عمر أخذ بالرجوع من 
ًا وحزن حزنًا عظيمًا ، وصعب عميه مفارقة الصحراء إلى بالد المغرب ، فاغتم لذلك غمًا شديد

الممك بعد أن ذاق حالوته ... ثم أشارت عميه زينب النفزاوية ... إذا قدم عميك فال تخرج إليه 
. "... 

عمى نفس مسار ابن عذاري موضحًا ، خوف يوسف بن   (3)كما سار ابن أبي زرع
ج إليه يوسف بن تاشفين مظهرًا تاشفين من ابن عمه الذي قرر عزله وتعيين أحد غير  ، فخر 
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الغمظة ، مستعرضًا لقوته العسكرية ، مهددًا األمير أبو بكر بن عمر الممتوني عندما سأله 
عن ضخامة جيشه ماذا يعمل به فأجابه: "استعين بها عمى من خالفني" ، وهذا الجواب فيه 

يظهر مقدار طمع  لمز بالتهديد من قبل يوسف بن تاشفين لمأمير أبي بكر بن عمر، والذي
األمير يوسف بن تاشفين ، وهذ  الروايات أظهرت لقاء األميرين لقاء عدائًيا تنافسًيا عمى 
الممك ، وهذ  غير الصورة الحقيقية ، لما كان عميه هذان القائدان ، وأدخموا دور زينب 

ى هؤالء النفزاوية زيادة في حبك القصة ، وكل هذا لمطعن باألمير يوسف بن تاشفين ، وتناس
ان يوسف بن تاشفين هو أحد أخمص تالمذة عبد اهلل بن ياسين وحاضر وصيته وحافظها 

، والتي كان أهم شيء فيها االبتعاد عن الحسد والتباغض  (4)والتي أوصى بها قبل استشهاد 
من أجل الحكم ، وما كانت طبيعة المقاء بين األميرين إال لقاء أخوي ، خرج فيه يوسف بن 

ستقباًل أمير  أحسن استقبال بمنظر رائع يظهر فيه االنضباط العسكري لممرابطين ، تاشفين م
وذلك مما أدى إلى زيادة ثقة األمير أبو بكر بن عمر بخميفته عمى المغرب ، فجمسا معًا عمى 
بساط فرشه عمى األرض ، فاستمع يوسف بن تاشفين لكالم سيد  وهو له ناصح أمين ، قائاًل: 

ت أخي وابن عمي ، ولم أرى من يقوم بأمر المغرب غيرك ، وال أحق به منك "يا يوسف ، أن
 . (5)وأنا ال غنى لي عن الصحراء ، وما جئت إال ألسمم األمر إليك ..."

وعمى الرغم من الطعن باألمير يوسف بن تاشفين لكن رواية ابن أبي زرع ال تخمو 
مير أبي بكر من الصحراء إلى من الطعن باألمير أبي بكر نفسه ؛ ألنه يعمل عودة األ

، وهذا يخالف أخالق األمير أبي بكر الذي  (6)المغرب لعزل يوسف بن تاشفين لتوسع ممكه
زهد في الممك والحياة الرغيدة، وتوجه لمجهاد واالستشهاد ، فهو ليس من الذين يغارون عمى 

ت لالطمئنان عمى ممك يكون تحت يد خميفته الذي وكمه في إكمال مهمته ، ولكن عودته كان
 .  (7)أوضاع وأحوال المرابطين الذين ال يزالون تحت مسؤوليته

وأما تدخل زينب النفزاوية في قرار األمير يوسف فهذا يبطل من خالل معرفة تاريخ 
، بينما عودة أبو بكر بن عمر  (8)م1571ه/464وفاة زينب النفزاوية ، إذ أنها توفيت سنة 

، أي بعد وفاة زينب النفزاوية ، وبذلك كانت عودة األمير  (9)م1573ه/465إلى أغمات سنة 
،وكانت  (15)أبو بكر بن عمر عودة طبيعية إال أن المؤرخين أضفوا عميها طابعًا اسطورياً 

عودته بعد فراغه من تأديب العصاة في الجنوب ، اذ أتم وحدة القبائل ، وأشغمها  بالجهاد في 
سبيل اهلل بداًل من االقتتال بينها ، ولو كان أبو بكر يشعر بخطر يوسف بن تاشفين لكان قمب 
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حب  عميه ظهر المجن ، وانقض عميه من الخمف بتجنيد القبائل ، التي كانت تنقاد له بكل
وطاعة ، ولكن أبا بكر لم يكن طامعًا في ممك حتى يخشا  يوسف بن تاشفين ، أو يغار وهو 

، كما أن يوسف يعمم مكانته  (11)من ولى يوسف إلتمام ما بدأ به وأكممه يوسف عمى أتم وجه
، فمم يفكر في اغتصاب سمطة ، والدليل عمى ذلك أنه لما عمم بمجيء ابن عمه جهز له 

من هدية "وكتب إليه كتابًا يعتذر فيه إليه ويرغب في قبول الهدية قائاًل له  أفضل ما يمكن
، وظمت السيادة ألبي بكر ويوسف تابع له عمى الرغم من تنازله  (12)ذلك أقل مما تستحق"

بحكم المغرب ليوسف بن تاشفين  إلى وفاة األمير أبي بكر، ويؤكد ذلك قول البكري: "وأمير 
، كما أن النقود ظمت  (13)أبو بكر بن عمر" -م1567ه/465أي سنة  –المرابطين إلى اليوم 

 . (14)م1587ه/485تضرب باسم أبي بكر بن عمر إلى وفاته سنة 
ومن الجدير بالذكر أن يوسف بن تاشفين ظل يقدم نفسه كمؤمن ممؤ  الخشوع 

تحين أو والتواضع فال  نجد له في طبع أو مظهر، أي أثر لكبرياء ، أو خيالء الغزاة الفا
عظمة الرؤساء الظافرين ، ولم يكن في بادئ األمر طامحًا لمحكم ، وحين أتا  الحكم راغمًا لم 

، وهذا من تربيته الدينية التي أشبعته بمبادئ  (15)يكن طامعًا في المحافظة عميه عمى الدوام
ًا لممحمة في المروءة والشرف ، فقضى وقته متفقدًا ألحوال رعيته أو تامين ثغور دولته أو قائد

ن جمس فميس له جميس إال من كان عالمًا وفقيهًا وواعظًا ، فمم يكن ابن  ساحات الجهاد ، وا 
 .  (16)تاشفين في أعين المغاربة حاكمًا فحسب بل وليًا من أولياء اهلل الصالحين

وما كان أبو بكر بن عمر أقل إيمانًا وتواضعًا وحبًا لإلسالم من يوسف بن تاشفين ، 
أى ما عميه يوسف من حسن تدبير ويمن نقيبة تنازل له عن الحكم بنفس مطمئنة راضية فمما ر 

بأنها أودعت المغرب بأيدي أمينة ، فجمع أشياخ لمتونة وأمراء الدولة وأعيانها والشهود 
والكتاب وخاصة الناس وعامتهم وأشهدهم عمى نفسه بالتخمي عن األمر بالمغرب ليوسف بن 

كاس عن عمق رسالتهم وحرصهم عمى إيصالها لمناس أجمعين ، ، وهذا انع(17)تاشفين
 . (18)وحرصهم عمى أمور المسممين وعدم حرصهم عمى الحكم

 أطماع يوسف بن تاشفين باألندلس : -ثانيًا 
ومن التهم األخرى التي اتهم بها يوسف بن تاشفين الطمع في االندلس وقاد حركة 

، وذلك  (19)ابطين وهو عبد الواحد المراكشيالتشهير بها أخطر مؤرخ طعن في دولة المر 
باتهامه ليوسف بن تاشفين قائاًل: " فأخذ أمير المسممين يوسف بن تاشفين في أهبة العبور 
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إلى جزيرة األندلس ...... فعبر البحر بعسكر ضخم ، وكان عبور  من مدينة سبتة ، فنزل 
وجو  أهل دولته ، وأظهر من بر   المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، وتمقا  المعتمد في

كرامه فوق ما كان يظنه أمير المسممين ، وقدم إليه من الهدايا والتحف والذخائر المموكية ما  وا 
لم يظنه يوسف عند ممك ، فكان هذا أول ما أوقع في نفس يوسف التشوف إلى مممكة جزيرة 

  األندلس" .
قام به المرابطون ، من تضحية  وبعد أن ذكر المراكشي معركة الزالقة ، وما     

لنجدة المسممين ، وانتصارهم عمى النصارى لكنه يبقى متحينًا الفرصة لمطعن بالمرابطين 
وأميرهم يوسف بن تاشفين قائاًل: "هذا مع ما ذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوفه إلى 

 . (25)مممكتها"
ى طمعه باألندلس كان ولم يقنع المراكشي بهذا بل جعل األمير يوسف بن تاشفين عم

صاحب حيمة وعدم صدق في سموكه مع المعتمد بن عباد الذي أظهر حسن الظن باألمير، 
فأوجد المراكشي قصة لم يذكر مصدرها إال أنه اكتفى بقوله: "فبمغني أنه قال لبعض ثقاته من 
 وجو  أصحابه: كنت أظن أني قد ممكت شيئًا ، فمما رأيت تمك البالد ، صغرت في عيني

حباك أطراف  (21)مممكتي ، فكيف الحيمة في تحصيمها؟ " ، ثم يكمل المراكشي روايته وا 
قصته، وكيف وضع األمير يوسف بن تاشفين خطة ظاهرها الجهاد وحقيقتها التوسع والطمع 

 . (22)في البالد
مما تقدم يظهر لنا ميل المراكشي لمموحدين وطعنه بالمرابطين وخالف فيه من 

المؤرخين ، فهذا كمه محض افتراء ال صحة له ، إذ نجد ابن الكردبوس وهو عاصرهم من 
أقرب لمحدث مكانًا وزمانًا إال أنه لم يذكر هذ  الروايات بل أشاد باألمير يوسف بن تاشفين ، 
والذي وصفه بإخالص نيته هلل تعالى فحقق في ذاته طويته ، وأساطيمه ممأت البحر فعبرت 

،  (24)، وما كان عبور  إال نصرة إلخوانه المسممين ، وحبه لمجهاد (23)لأجناد  رعياًل بعد رعي
، (25)وما كانت حركته إال بمشورة العمماء ، وما نزل في الجزيرة الخضراء إال بفتوى من الفقهاء

فنزل الجزيرة الخضراء ثم توجه إلى ظاهر اشبيمية ، ولم ينزل في اشبيمية لمراحة ؛ ألن هدفه 
  خبر وفاة ابنه أبي بكر، فوقع في حيرة بين نداء االبوة لفقد ابنه وبين نداء ، وجاء (26)الجهاد

، وهذا ما وضحته رسالة القائد المرابطي  (27)الجهاد إلرضاء ربه فآثر الجهاد عمى كل نداء
الذي نزل في الجزيرة الخضراء إلى الراضي بن المعتمد بن عباد أمير الجزيرة الخضراء يبمغه 
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"وعدتمونا بالجزيرة ونحن لم نأت ألخذ بمدة وال ضرر بسمطان إنما أتينا  باألمر قائاًل:
 .  (28)لمجهاد..."

وبهذا كان عزم يوسف بن تاشفين وجيشه فهم لم يكونوا راغبين بسعة أرض وال رغد 
عيش، إنما تحركهم شعمة اإليمان التي أوقدها في صدورهم مؤسس دولتهم عبد اهلل بن ياسين، 

يق الدعوة الذي يسيرون فيه وما كان يوسف بن تاشفين إال رجل مبادئ الذي رسم لهم طر 
، حتى قال ابن  (29)وضع غايته نصب عينيه أال وهو الجهاد في سبيل اهلل إلعالء كممة الدين

بمقين: "والعجب في تمك السفرة من حسن النيات واخالص الضمائر، كأن القموب إنما جمعت 
 .  (35)عمى ذلك"

أحد أمراء الطوائف والذي شارك في االستعدادات ، ثم خاض المعركة وهذا ابن بمقين 
مع المرابطين فحضر جميع المواقف ومنها أن هذ  القموب ما اجتمعت وال التقت إال بمباركة 
خوانه  من يوسف بن تاشفين الذي كان راغبًا في دوام شعور المحبة وااللفة والمودة بين جند  وا 

نه وبين رؤساء األندلس عمى أن يكونوا يدًا واحدًة ضد الروم وال األندلسيين ، فأقام عقد بي
قبال عمى  (31)يعتدي بعضهم عمى بعض ، ولما شاهد أهل األندلس من زهد وصدق جهاد وا 

اآلخرة من المرابطين ، والسيما شاهدوا مسير  لمالقاة األدفونش )الفونسو( وهو يتحرى المسير 
ًا في مدينة أو رستاق حتى بمغ الزالقة ، واجتمع بالصحراء من غير أن يكون طريقه مار 

، هذا كمه مما جعل له الود عند أهل األندلس ، حتى اشربت  (32)بجيوش مموك الطوائف
 .  (33)قموبهم حبه

وبعد كل هذا البذل والعطاء الذي قدمه المرابطون وفي مقدمتهم أمير المسممين وبعد 
ة أيام في ساحة المعركة وهم يجمعون الغنائم ؛ االنتصار عمى الصميبيين وبقاء الجيش ألربع

لكثرتها ، فمما حصمت عفا عنها يوسف بن تاشفين ومنحها لمموك الطوائف، لتقر بها أعينهم 
، وذكر  (34)وتطمئن بها أنفسهم ؛ معرفهم بإرادته ومقصود  هو الجهاد في سبيل اهلل ال الغنائم

دوة المغرب قائاًل: "فمما قضى غرضه لسان الدين ابن الخطيب عودة ابن تاشفين إلى ع
مشدود اليد بعهد  ، معمق اآلمال بإنجاز وعد  ، وقفل إلى بمد  ، تخمى عن الجزيرة الخضراء 

 .  (35)بما فيها من بهيمة األنعام ، وعموفة وطعام"
ولو كان يوسف بن تاشفين طامعًا في توسيع ممكه لكان توسع في اتجا  الشرق ، 

ان فيها الحماديون يعانون من االنقسام الداخمي ، فضاًل عن األضرار ويأخذ بجاية التي ك
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التي لحقت بدولتهم من الهالليين ، ولكنه لم يفعل ذلك ؛ ألن دولته قائمة عمى الجهاد في 
سبيل اهلل فطمح إلقامة نصر شرعي وليس مادي ، وهذا تحقيقًا ألهداف عبد اهلل بن ياسين 

في قموب أتباعه ، سائرين في درب الجهاد ، ولو أنه ظل واقفًا من ابقاء شعمة اإليمان متقدة 
من غير حراك تجا  األندلس ، لكان في موقف المخالف لرسالة إمامه الروحي ، لذا كان هو 

 .  (36)في استعداد لمتدخل حتى ولم يستنصر به أهل األندلس
األمير يوسف بن كما رد السالوي عمى هذ  االفتراءات التي أطمقها المراكشي عمى 

تاشفين ، مبينًا أن هذ  افتراءات قام بها من المؤرخين نقاًل عن أدباء األندلس ، الذين كانوا 
يسكرون لدى األمراء ، ويستظمون بظمهم ، ويصبحون ويمسون لديهم ، ويتنعمون بنعمهم ، 

ا يأخذ النفس بالغدو والرواح ، فحين فعل أمير المسممين بأمرائهم وسادتهم ما فعل ، أخذهم م
ال فإن أمير المسممين ،  البشرية من الدفاع عن من أحسن إليها والذب عن اولي النعمة ، وا 

، والذي ينقض كل هذ  االفتراءات  (37)كان من الدين والتقوى والورع ، حتى عد من أولياء اهلل
مًا قبل أن والتهم هو تناقضات المراكشي نفسه وذلك بقوله: "كان أمر هذ  الجزيرة عندنا عظي

، ثم  (39) (38)نراها ، فمما رأيناها وقعت دون الوصف، وهو في ذلك كمه يسر حسوًا في ارتغاء"
، فكيف  (45)ذكر سبب النصر في معركة الزالقة قائاًل: "وذلك كمه بحسن نية أمير المسممين"

تحسن نية من يضمر خالف ما يظهر، ولكن هذا كمه بسبب بغض المراكشي لممرابطين 
في هذ  التناقضات ، فالحق أقوى من قدرة المراكشي عمى إخفاء  فيضطر لذكر  بين آن  أوقعه
 واخر.

 التقميل من قيمة النصر لممرابطين في معركة الزالقة : -ثالثًا 
ومع إّن ابن عذاري تجنب ذكر المرابطين بأي سوء ، ولم ينتقص منهم ، إال أنه قمل 

م ، ذاكرًا أنه عمى 1586ه/479معركة الزالقة سنة من قيمة وأهمية االنتصار المرابطي في 
الرغم من أن الناس قد ضربوا األمثال بمعركة الزالقة ، وعظَّموا أمرها ، وحازت عمى الذكر 

م ، قد 1194ه/591كمه فمم يذكروا غيرها ، إال أنه رأى انتصار الموحدين في االرك سنة 
تفوق معركة األرك عمى الزالقة ؛ ألن أهل ، معماًل  (41)أنسى كل فتح ، أو انتصار كان قبمه

األندلس فجعوا في الزالقة ألن الحرب في بداياتها دارت عمى المعتمد بن عباد وجيشه من أهل 
األندلس وحدهم ، من وقت الفجر إلى أول الزوال ؛ ألن المرابطين بحسب ما ذكر ابن عذاري 

لقي إليهم في حق ابن عباد ، فنزلوا نحو كانوا قد "خافوا من االمتزاج بأهل األندلس ، لكالم ا
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، فغدر أدفونش )الفونسو( بالمسممين ، وحرَّك جيشه لياًل إلى  (42)ميمين من مسممي األندلس"
معسكر ابن عباد ، وأعمل السيف في جيش ابن عباد حتى ضحى النهار، ولم يتحرك يوسف 

بن عباد كاتبه يبمغه هالك بن تاشفين لنجدة مسممي األندلس إال بعد أن أرسل له المعتمد 
المسممين ، وحينئذ تحرك ابن تاشفين إلى معسكر أدفونش )الفونسو( وقتل من كان فيها بعد 

 . (43)أن أضرمها نارًا ، وبذلك وقع لممسممين االنتصار
فكانت هذ  المعركة في رأي ابن عذاري "مقسومة الثقل مكدرة الصفو" ؛ ألنه حمت 

األمر ثم جاء النصر تاليًا ، بينما معركة األرك في رأي ابن  الهزيمة بالمسممين في بادئ
عذاري هنيئة الموقع ، مسرتها عامة كشربة عاطش ، أو أكمة جائع ، وبهذا أنست كل فتح 

، وهذا التقميل من نتائج المعركة مخالف  (44)سبقها ، وبقي ذكرها بأفوا  المسممين إلى الممات
سالمية أو النصرانية ، أما تأخر جيش المرابطين عن لجميع المصادر التاريخية سواء اإل

النصرة وااللتحام في المعركة ، فهو ليس كما صور  ابن عذاري ، وال تسند  المصادر 
التاريخية ، بل هي خطة عسكرية اتبعها ابن تاشفين بعد أن قسَّم جيشه إلى ثالثة أقسام ، 

القسم الثاني فرقة من جيش المرابطين أولها جيش األندلسيين ، قائد  المعتمد بن عباد ، و 
تحت قيادة أشهر قادة المرابطين داود بن عائشة ، وهذ  الفرقة خمف الجيش األندلسي 

، والقسم الثالث بقيادة يوسف بن تاشفين ، ويكون بعيد عن األنظار إليهام  (45)مباشرة
اشفين أرض الصميبيين بأن الجيش ال يتكون إال من قسمين وبذلك ال يدخل يوسف بن ت

المعركة مع نخبة فرسانه إال بعد أن ينهك الطرفان ، فتدخل قواته لتغير ميزان القوى لصالح 
 .  (46)المسممين

ال يستطيع أي مؤرخ أن يقمل من أهمية هذ  الموقعة الشهيرة ، وال أن ينتقص من 
إذ أعادت شأن نتائجها الحاسمة ، فكان لها نتائج باهرة عمى المستوى المحمي إلسبانيا ، 

لممسممين في اسبانيا روح الثقة واألمل ، كما رفعت لديهم روح الحماسة الدينية ، والتي كادت 
أن تطفأ جذوتها في نفوس مسممي األندلس ؛ لتصرفات مموك الطوائف المشينة، وأخذت قوى 
ء األندلس المتخاذلة بالعودة إلى الحياة بعد انتعاشها ونهوضها من عثراتها ، وتحرر أمرا

الطوائف من الخزي الذي ارتبط بهم عهدًا كاماًل، بخضوعهم لممك قشتالة ، جميع هذ  النتائج 
المحمية الخاصة ال تشكل شيء إذا ما وضعت في ميزان النتائج بعيدة المدى ، التي أنتجها 
هذا النصر الباهر، ففي سهول الزالقة تحطم حمم النصرانية وارتد سيمها عن األندلس المسممة 
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إذ كاد أن يمحوها ويكتب عميها الفناء العاجل ، وبها غنم اإلسالم في اسبانيا حياة جديدة ، 
امتدت ألربعة قرون أخرى ، وهي الزالقة من عهد المرابطين لمسيطرة عمى األندلس ، ثم جاء 
من بعدهم الموحدون ، وجعمت بالد األندلس والية مغربية لمائة وخمسين عامًا تقريبًا ، فموال 

، حتى وصفه صاحب الحمل الموشية قائاًل: "وكان يومًا لم  (48()47)زالقة لما كان هناك األركال
يسمع بمثمه من اليرموك والقادسية فيا له من فتح ، ما كان أعظمه ، ويوم كبير ما كان 
أكرمه، فيوم الزالقة ثبتت قدم الدين بعد زالقتها ، وعادت ظممة الحق إلى اشراقها ، نفست 

 .  (49)وس األندلس"فخنق الجزيرة بعض التنفس ، واعتز بها رؤ 
وبناًء عمى ما تقدم فإن ابن عذاري، قام بإجحاف كبير لكل ما قدمه المرابطون 
ظهار معركة  واألمير يوسف بن تاشفين ، في معركة الزالقة ونصرهم ألخوتهم في األندلس وا 

، وهمز  ليوسف بن تاشفين بأنه تأخر عن المشاركة  (55)األرك عمى أنها األشهر واألهم
ع المعتمد بن عباد ، يتضح أن هذا التقميل من قيمة المعركة ، له دوافع شخصية لخالف م

وتجاهل لحقائق التاريخ ، وميل ابن عذاري لممعتمد بن عباد ، بين واضح حتى أظهر  بمظهر 
المغدور من قبل جيش النصارى بتقصير من قبل األمير يوسف بن تاشفين ، عمى الرغم من 

يوسف بن تاشفين انطمت عميه خدعة أدفونش )الفونسو( ، لظنه أن كل المصادر ذكرت بأن 
أن المموك ال تكذب والمعتمد بن عباد هو من حذَّر ابن تاشفين من خديعة النصارى ، بإرسال 
أدفونش إلى ابن تاشفين بأن "غدًا يوم الجمعة ، وال نحب مقاتمتكم فيه ، ونحن نفتقر إليهم ، 

 األعياد ، ويكون المقاء يوم االثنين" .  وبعد  األحد عيدنا ، فنحترم هذ 
فمما قرأ هذا الكتاب عمى ابن تاشفين قال: "اتركوا المعين وما أحب" ، فنصحه المعتمد 

، وبهذا كيف يؤتى  (51)أن يأخذ استعداد  طول يوم الجمعة ، وأن يأخذ حذر  من غدر الفونسو
من نصح بما نصح ، ويقع عميه الغدر بما كان هو منه حذر، بل ولقد ظل طوال هذا اليوم 

 . (52)الذي وقع عميه الغدر فيه " مواظب عمى احتراس جميع المحالت خائفًا من كيد العدو"
كما خالف ابن عذاري أغمب المصادر التاريخية تصوير  بأن المعتمد بن عباد هو من 

قذ مسممي األندلس بإرساله كاتبه إلى يوسف بن تاشفين ، يبمغه بغدر النصارى وأن أن
، لكن المصادر أشارت إلى غير ذلك ، بأن ابن عباد أبمغ  (53)المسممين عمى وشك الهالك

ن كاتبه لما عاد وجد جنود  ابن تاشفين بعزم النصارى مهاجمة معسكر األندلسيين ، وا 
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، ومن المؤكد والمالحظ أن رواية ابن عذاري هي  (54)وجيشه النصارى وقد غشيت ابن عباد
 . (55)الرواية التي كانت سائدة في عصر الموحدين ، إذ ال نجدها إال في المصادر الموحدية

 نكبة المعتمد بن عباد وضم األندلس لممغرب : -رابعًا 
ممغرب ومن األمور التي أثارها عبد الواحد المراكشي هي ضم المرابطين األندلس ل

اإلسالمي والقضاء عمى دول الطوائف ، وما ذلك كمه إال من شدة تعاطفه مع المعتمد بن 
عباد، وتعظيمه لشخصيته ، وعد المراكشي أن ابن عباد من أعظم الحسنات التي وهبها اهلل 
ن  لمأندلس عبر التاريخ ، فجعمه مناظرًا لهارون الرشيد أعظم خمفاء دولة بني العباس ، وا 

لتي فاق غير  بها ، فال يستطيع غير  أن يجمعها إال بمائة سنة أو اكثر، كل هذا الميل مآثر  ا
جعمه يطعن باألمير يوسف بن تاشفين واصفه بالطمع باألندلس وما فيها قائاًل: "فبمغني أنه 
قال لبعض ثقاته من وجو  أصحابه كنت أظن أني قد ممكت شيئًا ، فمما رأيت تمك البالد 

مممكتي ، فكيف الحيمة في تحصيمها ؟ فاتفق رأيه ورأي أصحابه عمى أن  صغرت في عيني
يراسموا المعتمد يستأذنونه في رجال من صمحاء أصحابهم رغبوا في الرباط باألندلس ومجاهدة 

نما أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة"  .  (56)العدو... وا 
ألفطس لم يترك فضيمة إال وألحقها بهم ، وبعد ذلك ذكر وكذلك لما تكمم عن بني ا

، ليجمع لمقارئ العاطفة من  (57)أنهم قتموا عمى يد المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين
أطرافها عمى مقتل عائمة ذات فضل كبير، ولم يتطرق لمأسباب التي دفعت المرابطين التخاذ 

راكشي من خالل كتابه عمى اسموب لمطعن مثل هذا اإلجراء مع حكام الطوائف ، فاعتمد الم
بالمرابطين خالف فيه جميع مؤرخي الدولة الموحدية ، بتوظيف ممكته األدبية في الطعن 
بالدولة المرابطية ، فما هي األسباب التي دفعت األمير يوسف بن تاشفين بضم األندلس 

نهاء حكم الطوائف ؟ .  لممغرب وا 
قربت من ضياع آثار انتصار الزالقة ،  بمغت أوضاع األندلس حالة من السوء

وثمرات ما بذله يوسف بن تاشفين ومن جهد لخالصها من حالة الفوضى التي شاعت في 
، فرأى األمير ابن تاشفين تركه مموك الطوائف في  (58)األندلس بعد انهيار الخالفة األموية

،  (59)ر مجدي نفعاً اماراتهم بمعنى أن كل جهد يبذل النقاد األندلس أو لممدافعة هو غي
، (65)والسيما بعد حصار حصن البط الذي أظهر مقدار الخالف والتباغض بين أمراء الطوائف

، لكن ما هو أثر  (61)إذ جمعهم األمير ابن تاشفين ناصحًا لهم "أصمحوا نياتكم تكفوا عدوكم"
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هذ  النصائح في أمراء الطوائف ؟ فإنها تذهب أدراج الرياح ، بعد كل عودة ألمير المسممين 
ن هذا النص  إلى المغرب ، بل أكبر من ذلك بدأوا يتآمرون عمى المرابطين مع النصارى وا 

اء بقمة ليعبر عن خذالن هؤالء الحكام تجا  المرابطين: "فحسدهم ابن عباد وغير  من الرؤس
انصافهم وكثرة بغيهم واختالفهم ، فاعتقدوا بهم المكر وأضمروا لهم النكث والغدر وخاطبوا 
األدفونش )الفونسو( سرًا أن يسعوا عمى المرابطين سرًا وجهرًا ويصيروهم له طعمة عمى أن 

عوا في يتركهم عمى ما بأيديهم عمااًل ويجبون له من الرعية أموااًل فوقع االتفاق عمى ذلك وشر 
 .  (62)تدبير األمر من هناك"

وهذا ما انتجته سياسة ابن تاشفين اإلصالحية ، إذ كان عميه أن يختار أحد األمرين 
إما مصانعة األمراء في سياستهم وظممهم لمرعية ، أو االلتزام بمبادئ اإلسالم الحنيف الذي 

نصافهم ورد الحق إليهم ، قامت عميه الدولة المرابطية واالستماع لشكاوى ومظالم الرعية وا  
لغاء المغارم الظالمة ، فهذ  السياسة عبأت قموب األمراء  فأمر ابن تاشفين برد المظالم ، وا 

، ومع هذا كمه تردد األمير بخمع حكام الطوائف لما بينه وبينهم من  (63)وأخرجت أضغانهم
خاطر األندلس ، ميثاق وعقد وعهد ، ومع كل جهود  في إصالحهم واالرتفاع بهم ليدركوا م

لينتبهوا من غفمتهم ، ولكن كل هذا العمل لم يمقى القموب الواعية واآلذان الصاغية ، فما كان 
من ابن تاشفين إال أن خضع لفتوى الفقهاء والقضاة وأعالم المسممين الذين أصدروا فتوى 

هم فساق فجرة حاسمة قالوا فيها: "إن هؤالء الرؤساء ال تحل طاعتهم وال تجوز إمارتهم ؛ ألن
فاخمعهم عنا ، فقال لهم: وكيف يجوز لي ذلك وقد عاهدتهم ، وارتبطت معهم عمى بقائهم ؟ 
فقالوا له: إن كانوا عاهدوك فهاهم قد ناقضوك ، وأرسموا الى األدفونش أن يكونوا معه عميك ، 
هلل حتى يوقعوك بين يديه ويعود أمرهم إليه فبادرهم بخمعهم بجمعهم ، ونحن بين يدي ا

المحاسبون فإن أذنبنا فنحن ال أنت المعاقبون ، فإنك إن تركتهم وأنت قادر عميهم أعادوا بقية 
 .  (64)بالد المسممين إلى الروم ، وكنت أنت المحاسب بين يدي اهلل"

ومع هذ  الفتوى الشديدة المهجة من عمماء وفقهاء األندلس ، تأتيه الفتاوى من كبار 
، عمى وجوب عزل مموك الطوائف وبعد أن اجتمعت  (65)الطرطوشيعمماء المشرق كالغزالي و 

لدى ابن تاشفين امتناع أغمب مموك الطوائف عن تقديم يد المساعدة والمشاركة في حصار  
، وعودة مموك الطوائف إلى التحالف مع النصارى ودفع الجزية  (66)لحصن لييط وطميطمة

لمخالص من حكامهم ، فقرروا ان يشاركوا ، وكانت هناك رغبة جامحة ألهل األندلس  (67)لهم
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، فضاًل عن فتاوى  (68)مع المرابطين عندما يهاجمون مدنهم ويساعدون المرابطين عمى فتحها
عمماء المشرق والمغرب ، فعزل مموك الطوائف يدعم استمرار مشروعه في جهاد النصارى في 

شرعي وشعبي ، حتى أشاد به  األندلس ، لذا كان خمعهم من اماراتهم مغنمًا لممسممين ومطمب
عمماء عصر  ومؤرخيه ، فقال صاحب الذخيرة: "ولم يزل إدبارهم عمى ما ذكرنا يستشري 
وعقارب بعضهم عمى بعض تدب وتسري حتى أذن اهلل ألمير المسممين رحمه اهلل في إفساد 

م .... سعيهم ، وحسم أدواء بغيهم ، واالنتصار لكواف المسممين من فعمهم الذميم ، ورأيه
فجعمت البالد عميه تنثال والمنابر باسمه تزدهي وتختال واستمر ينثر نجومهم ويطمس 

  .  (69)رسومهم"
اجتمع لممراكشي في انحياز  ضد المرابطين بقضية المعتمد بن عباد أمران ، أولهما 
 حبه البن عباد وكأنه وقع عميه الظمم ، وحقيقة ما ذكر  المؤرخون تختمف عن الصورة التي
نقمها المراكشي فالمعتمد بن عباد ، بدأ بتحصين مدينته ورفض تمبية دعوة يوسف بن تاشفين 

، وعمل في ذلك الوقت عمى التحالف مع النصارى لمقاتمة  (75)لمقائه وظل في اشبيمية
، وذكر المؤرخون أن ابن عباد زوج ابنته لمفونسو، دعمًا وزيادة  (71)المرابطين والقضاء عميهم

، وما كان ألمير المسممين أن يأخذ  إال بذنب "ولم  (72)روابط العالقة مع الفونسوفي متانة 
، وبعد كل الذين أرسمهم أمير المسممين  (73)يكن لمأمير أن يأخذ  بغير ذنب ، فيقبح ذكر "

، فسأل المرابطون الفقهاء بأمر  فأفتوا  (74)البن عباد إال أنه امتنع جهد  وقام أمر  عمى الشر
بخمعه ، فباشرت قوة المرابطين بتنفيذ الفتوى وسيطرت عمى جميع مدن المعتمد بن عباد ، 
ودخمت اشبيمية معقل ابن عباد بعد أن اعطي األمان في أهمه ونفسه وذويه عمى الرغم من 

ذي كمف المرابطين ثمنًا كل المصاعب التي سببها لممرابطين ، والسيما جيش النصارى ال
، وآخر لحظات المعتمد بن عباد في قصر  ، رواها ابن خاقان  (75)باهضًا حتى انتصروا عميه

والذي كان من أشد المعجبين بالمعتمد بن عباد قائاًل: "حتى دخل البمد من واديه ، وبدت من 
ذاته ، منغمس فيها المكرو  بواديه ، وكر عميه الدهر بعوائد وعواديه ، وهو مستمسك بعرى ل

  ، فهذا حاله في آخر لحظات ممكه.(76)بذاته ، ممقى بين جواريه ، مغتر بودائع ممكه وعواريه"
وهنا البد من االشارة إلى أمر مهم أنه عمى الرغم من كل المشاعر التي حممتها 

هيمنت قصائد المعتمد بن عباد ، من ألم الغربة ، وحنينه لمأهل والديار، وقسوة القيد التي 
عمى قصائد  أثناء سجنه في أغمات ، لكن ال نجد له بيت شعري واحد يعتب أو ينقد به أمير 
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المسممين يوسف بن تاشفين ، بل عمى العكس من ذلك يقر بفضل وسمو أخالق ورفعة أمير 
 . (77)المسممين

أما ابن االفطس فمم يكن مختمف عن جار  المعتمد بن عباد ، ففي الوقت الذي يظهر 
ه أنه منافح ومدافع عن اإلسالم متنازل عن الحصون والمعاقل لمنصارى لكسب ودهم إلى في

، ولم ينتفع بنصح ابنه الذي أرشد  أن يميل  (78)جانبه ، وهو بذلك متردد بين الحق والباطل
، وقدم ابن األفطس  (79)إلى أحد الطرفين وينهي نزاع نفسه لكنه لم يستجب وأصر عمى رأيه

لمنصارى لعمهم يكونوا له أعوانًا ، وبغضه أهل مدينته الذين قدموا الدعم كل التنازالت 
، وحكم عمى ابن األفطس وابنه باإلعدام صبرًا  لما  (85)لممرابطين ، وفتحوا لهم األبواب ليالً 

ثبت عميهم من تعاونهم مع الفونسو ورغبتهم بأن  يتنازلوا له عن مدينة بطميوس في أوائل سنة 
 . (81)م 1595ه/488

ومن هنا تتضح حقيقة ابن عباد الفارس الشاعر لكنه لم يترك لنفسه إال استنجاد  
بأمير المسممين؛ إلنقاذ األندلس من التيار النصراني الجارف لكنه لم يمبث طوياًل حتى عاد 
لسيرته القديمة في التحالفات مع النصارى ضد اخوانه المرابطين ، فكتب عمى نفسه أن يترجل 

 يجعل سيفه في غمد  لتكبمه السالسل ، فمن حارب اهلل محروب .من فرسه و 
ومما تجدر االشارة إليه أن عبد الواحد المراكشي نظر إلى المغرب واألندلس عمى 
أنهما وحدة تاريخية وجغرافية متكاممة ، وهذا نابع من انبهار  باألندلس والمبالغة في تمجيدها ، 

طعن بالدولة المرابطية ونظرة غير واقعية لحقيقتها وهذا األمر أضاف له نقطة أخرى في ال
وحقيقة أمرائها ، قائاًل: "وحين ممك يوسف أمير المسممين جزيرة األندلس ، وأطاعته بأسرها ، 

 . (82)ولم يختمف عميه شيء منها، عد من يومئذ في جممة المموك واستحق اسم السمطنة"
من يحكم المغربين األوسط وهنا تناقض غريب في أحكام المراكشي ، فهل كان 

واألقصى يعد من أصاغر األمراء المتغمبين أم من السوقة ؟ وعد  من المموك البد أن يرتبط 
، هذ  مفارقة تاريخية فضاًل عن أن ابن تاشفين من زعماء  (83)بضمه األندلس إلى مممكته ؟

ن كابر بحق ، إذ قبيمة لمتونة والحكم كان فيهم في صنهاجة ، أي المموكية أخذها كابرًا ع
ذكر صاحب كتاب مفاخر البربر: "قال أبو عبد اهلل بن أبي المجد في كتاب أنساب البربر: 

، وذكر كذلك: "ومن  (84)جدالة من صنهاجة وأخوهم لمتونة وكان فيهم رؤساء في القديم"
، وكانت لمتونة قبيمة  (85)مموك صنهاجة لمتونة وهم صحراويون مموك المغرب واألندلس"
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ف بن تاشفين لها السيادة عمى القبائل األخرى وكانت تتميز بموقع ممتاز، فضاًل عن يوس
 . (86)الكثرة في المال والعدد

ومن الجهة المقابمة نجد المراكشي وصف عبد المؤمن بن عمي خميفة الموحدين بأنه 
مراكشي ، وال (87)"شديد المموكية ، كأنه ورثها كابر عن كابر، ال يرضى إال بمعالي األمور"

نفسه هو من ذكر كومية قبيمة عبد المؤمن بن عمي: "لم يكن لها في قديم الدهر، وال حديثه 
ذكر في رياسة ، وال حظ من نباهة ، إنما كانوا أصحاب فالحة، ورعاة غنم ، وأصحاب 
أسواق يبيعون فيها المبن والحطب ، وسوى ذلك من سقط المتاع ، فتبارك المعز المذل ، 

، ومما يالحظ أن  (88)نع ، فأصبح القوم اليوم ، وليس فوقهم أحد ببالد المغرب"المعطي الما
المراكشي نسي أو تناسى بأن والد عبد المؤمن لم يكن قائدًا وال زعيمًا إنما كان فخارًا ، يصنع 

، فهل بعد  (89)من الطين األواني والجرار والمحامر... ومن بيعها ينفق عمى ابنه عبد المؤمن"
زدواجية في األحكام والمعايير من قياس يؤخذ به ، لذلك فإن المراكشي غيَّر عمى هوا  هذ  اال

مكانة الرجمين ، فجعل يوسف بن تاشفين لوال ضمه األندلس ما كان له في المموكية من 
شيء، وعمى الخالف من ذلك أعطى لعبد المؤمن تأصيل في المموكية ورحل بعيد عن ذلك ، 

ب ، وما هذ  االزدواجية وتجنب الحق في األحكام إال من االبتعاد عن كبعد المشرق عن المغر 
 الموضوعية واتباع الهوى ، وحربه عمى المرابطين ووالئه لمموحدين .

 الخاتمة
بعد أن تم اكمال هذا البحث تم التوصل إلى نتائج كثيرة ومهمة ، وفيما يأتي أبرز هذ     

 النتائج : 
تنقل صورة من آراء مؤسس دولة الموحدين ابن تومرت ، ولم كانت المصادر الموحدية  -1

 نجد اختالف جوهري بين ما ذكرته تمك المصادر إال في بعض القضايا البسيطة .
اتسمت المصادر الموحدية فيما روته عن الدولة المرابطية بعدم الموضوعية ؛ وذلك من  -2

قتال المرابطين ، كما ان أجل تأكيد كالم ابن تومرت في محاولة حث الموحدين عمى 
اتهاماتهم لممرابطين جاءت من أجل إضفاء الشرعية عمى األعمال التي قام بها ابن تومرت 

 ازاء المرابطين .
كان المؤلفون الموحدين في الغالب ممن حاولوا الحصول عمى حظوة لدى ابن تومرت أو   -3

 عمى كتاباتهم . محاولة التقرب إلى الحكام الموحدين ، وهذا ما انعكس سمباً 
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قممت المصادر الموحدية من شأن األعمال الجهادية التي قام بها المرابطين السيما في  -4
عادة كرامتهم بعد أن تعرضوا لمقتل والسبي عمى يد  األندلس وقيامهم بحفظ دماء المسممين وا 

ين النصارى دون أن يقوم زعماء الطوائف بدورهم ، وهذا ما كشف زيف ادعاءات الموحد
واتهاماتهم لممرابطين باالبتعاد عن الدين اإلسالمي ، إذ كان األجدر بهم أن يقفوا إلى جانب 

 المرابطين في حربهم مع النصارى عمى الرغم من الخالف السياسي معهم .
(2020). Ibin Al-Shahna Al-Saqeer (1485/ 890 H.) and His Book 
Nozhat Al-Nawader in Rawdh Al- Manadher “the Virtue of Sham and 
Damascus. Al-Anbar University Journal For Humanities, 2020(1), 
190-228. doi: 10.37653/juah.2020.170815 

  االحاالت

  
 

                                                 
ابن تومرت ، محمد بن عبداهلل ، أعز ما يطمب ، تحقيق : عمار طالبي ، وزارة الثقافة ، الجزائر،  (1)

 . 245م، ص2557ه/1427
م( ، البيان المغرب في أخبار مموك األندلس 1312ه/712أبو العباس احمد بن محمد بن عذاري )ت (2)

ه 1434، دار الغرب اإلسالمي ،  1والمغرب ، تحقيق : بشار عواد معروف ، محمود بشار عواد ، ط
 . 19، ص3م ، ج2513/
لقرطاس في أخبار مموك م( ، األنيس المطرب في روض ا1326ه/726عمي بن أبي زرع الفاسي )ت  (3)

م ، 1972ه/1392المغرب وتاريخ مدينة فاس ، د.ط ، دار المنصور لمطباعة والوراقة ، الرباط ، المغرب ، 
 . 135ص

؛  السالوي ، شهاب الدين أبو العباس أحمد  132ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (4)
م( ، اإلستقصا ألخبار المغرب األقصى ، 1722ه/1135بن خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري )ت

م ، 1954ه/1373تحقيق : جعفر الناصري ، محمد الناصر ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
 . 185، ص1ج
؛ مجهول ، الحمل الموشية في ذكر األخبار المراكشية ،  25، ص3ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (5)

 15م ، ص1979ه/1399تحقيق : سهيل زكار، عبد القادر زمامة ، دار الرشاد الحديث ، الدار البيضاء، 
. 
 . 135األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (6)
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 44ب اإلسالمي ، زينب النفزاوية نموذجًا ، مجمة المناهل ، العدد القصري ، مصطفى ، نابهات من الغر  (7)

 . 254م ، ص1994ه/ تموز 1415، وزارة الشؤون الثقافية ، الرباط ، المغرب ، محرم 19، سنة 
 . 135ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (8)
 . 12مجهول ، الحمل الموشية ، ص (9)
ه/ 515 -435دندش ، عصمت عبد المطيف ، دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب أفريقيا ) (15)

، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ،  1م( ، مع نشر وتحقيق رسائل أبي بكر بن العربي ، ط1121 -1538
 . 154م ، ص1988ه/ 458لبنان ، 

تاريخ المغرب في العصور الوسطى ،  محمود ، حسن أحمد ، قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من (11)
 . 224دار الفكر العربي ، مصر ، د.ت ، ص

 . 16مجهول ، الحمل الموشية ، ص (12)
م( ، المسالك والممالك ، 1594ه/487أبو عبيدة عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي )ت (13)

 . 865، ص2م ، ج1992/ه1412تحقيق، د.ط ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، 
 . 115دندش ، دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب افريقيا ، ص (14)
، منشورات كمية اآلداب  1االقتصاد( ، ط -المدنية -زنيبر، محمد ، المغرب في العصر الوسيط )الدولة (15)

 . 72م ، ص1999ه/ 1425، الرباط ، المغرب ، 
؛ الفرد بل ، الفرق اإلسالمية في الشمال  136ض القرطاس ، صابن أبي زرع ، األنيس المطرب برو  (16)

؛ زنيبر،  236االفريقي ومن الفتح العربي ، ترجمة: عبد الرحمن بدوي ، دار التربية االسالمية ، د.ت ، ص
 . 73المغرب في العصر الوسيط ، ص

 . 27-26مجهول ، الحمل الموشية ، ص (17)
،  2555ه/ 1425تاريخ ، د. ط ، دار الرشاد الحديثة ، المغرب ، حركات ، إبراهيم ، المغرب عبر ال (18)
 . 165، ص 2ج
م( ، المعجب في تمخيص أخبار 1255ه/647المراكشي ، عبد الواحد بن عمي التميمي المراكشي )ت (19)

المغرب من لدن فتح األندلس الى آخر عصر الموحدين ، تحقيق : محمد زينهم محمد عزب ، د.ط ، دار 
 . 117-116م، ص1994ه/1414، القاهرة، مصر  ،  الفرجاني

 . 122المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (25)
 . 122المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (21)
 . 123المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (22)
م( ، االكتفاء في أخبار 11ه/ ق 6ابن كردبوس ، أبو مروان عبد الممك بن الكردبوس التوزي )ت ق  (23)

م ، 2559ه/ 1435، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، 1الخمفاء ، تحقيق : عبد القادر بوبايه ، ط
 . 453، ص1ج
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يخ اإلسالمي ، تقديم : راغب السرجاني، فريق البحوث والدراسات االسالمية ، الموسوعة الميسرة في التار  (24)

 . 397، ص 1م ، ج2557ه/1427، مؤسسة اقرأ ، القاهرة ،  71ص
 . 49مجهول ، الحمل الموشية ، ص (25)
 . 123المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (26)
تحقيق: حسين  م( ، الحمة السيراء ،1265ه/ 658ابن اآلبار، محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر )ت  (27)

؛ لسان الدين ابن  151-98، ص2م ، ج1985ه/ 1455، دار المعارف ، القاهرة ، مصر،  2مؤنس ، ط
م( ، تاريخ المغرب العربي في العصر 1374ه/776الخطيب ، محمد بن عبد اهلل بن سعيد السمماني )ت

دي ، محمد ابراهيم الكتاني  ، الوسيط )القسم الثالث من كتاب اعمال االعالم( ، تحقيق : احمد مختار العبا
 . 245م ، ص1964ه/ 1383د.ط ، دار الكتاب ، الدار البيضاء ، المغرب ، 

 . 49مجهول ، الحمل الموشية ، ص (28)
 . 223خميفة ، حامد محمد ، يوسف بن تاشفين ، دار القمم، دمشق ، د.ت ، ص (29)
عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في  م( ، التبيان1595ه/483عبد اهلل بن بمقين الصنهاجي )ت  (35)

 153م ، ص2556ه/ 1427، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، مصر،  1غرناطة ، تحقيق : عمي عمر، ط
. 
 . 153ابن بمقين ، التبيان ، ص (31)
م( ، وفيات األعيان وأنباء 1282ه/ 681ابن خمكان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد )ت  (32)

، 3م ، ج1955ه/ 1317ء الزمان ، تحقيق : إحسان عباس ، د. ط ، دار صادر، بيروت، لبنان، أبنا
 . 215، ص1؛ السالوي ، االستقصا ، ج 117ص

 . 123،  125المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (33)
 . 117، ص7ابن خمكان ، وفيات األعيان ، ج (34)
 . 246أعمال األعالم ، ص (35)
 .486-285طقوش ، محمد سهيل ، تاريخ المسممين في األندلس ، دار النفائس ، بيروت ، د.ت ، ص (36)
 . 215، ص1السالوي ، االستقصا ، ج (37)
يسر حسوًا في رغاء : مثل يضرب لمن يريك خالف ما يبطن ، ظاهر  إعانتك وحقيقته جر النفع لنفسه.  (38)

م( ، مجمع األمثال ، تحقيق : محمد 1124ه/518اهيم )ت الميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن ابر 
 . 417، ص2محي الدين عبد الحميد ، د.ط ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، د.ت ، ج

 . 118المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (39)
 . 125المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (45)
 . 326، ص3البيان المغرب ، ج (41)
 . 327، ص3رب ، جالبيان المغ (42)
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 . 327، ص3البيان المغرب ، ج (43)
 . 327، ص3البيان المغرب ، ج (44)
 . 147؛ ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص 59مجهول ، الحمل الموشية ، ص (45)
؛ السرجاني ، راغب ، قصة األندلس من الفتح إلى  118، ص7ابن خمكان ، وفيات األعيان ، ح (46)

 . 551، ص2م ، ج2511ه/1432، مؤسسة اقرأ لمنشر والتوزيع والترجمة ، القاهرة ، مصر، 1ط السقوط ،
ه/ 1417، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر،  4عنان ، محمد عبد اهلل ، دولة اإلسالم في األندلس ، ط (47)

 . 332، ص2م ، ج1997
-143نيس المطرب بروض القرطاس ، صلمزيادة في تفاصيل موقعة الزالقة ينظر: ابن أبي زرع ، األ (48)

؛ المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ،  46-33؛ مجهول ، الحمل الموشية ، ص 152
؛ الحميري ، أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد  125-115، ص7؛ ابن خمكان ، ج 125-118ص

، مؤسسة 2ق : إحسان عباس ، طم( ، الروض المعطار في خبر األقطار ، تحقي1495ه/ 955المنعم )ت
 . 291-287م ، ص 1985ه/1455ناصر لمثقافة ، بيروت ، لبنان ، 

 . 66مجهول ، ص (49)
 . 326، ص3البيان المغرب ، ج (55)
 93؛ ابن الكردبوس ، تاريخ األندلس، ص 147ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (51)

 . 295؛ الحميري ، الروض المعطار، ص 57؛ مجهول ، الحمل الموشية ، ص
 . 295الحميري ، الروض المعطار، ص (52)
 . 327البيان المغرب ، ص (53)
-295؛ الحميري ، الروض المعطار، ص148، ص ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس (54)

291 . 
 . 118المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (55)
 . 123-122المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (56)
 . 78المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (57)
ية الدينية ، مؤنس ، حسين ، الثغر األعمى األندلسي في عصر المرابطين ، مكتبة الثقاف (58)

 . 7م ، ص1993ه/1413
 . 689، ص2المقري ، نفح الطيب ، ج (59)
 . 145-135ابن بمقين ، التبيان ، ص (65)
 . 142ابن بمقين ، التبيان ، ص (61)
 . 154ابن الكردبوس ، تاريخ األندلس ، ص (62)
 . 141ابن بمقين، التبيان ، ص (63)
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 . 155ابن الكردبوس ، تاريخ األندلس ، ص (64)
 255، ص6؛ ابن خمدون ، تاريخ ابن خمدون ، ج 247لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص (65)

 . 46، ص3؛ عنان ، دولة اإلسالم في األندلس ، ج
؛ ابن األبار، الحمة  145؛ ابن بمقين ، التبيان ، ص 127، ص 7ابن خمكان ، وفيات األعيان ، ج (66)

 . 175، ص2السيراء ، ج
؛ المقري ،  247؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال األعالم ، ص  138ين ، التبيان ، ص ابن بمق (67)

 . 375، ص4نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ، ج
 . 138ابن بمقين ، التبيان ، ص (68)
م( ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، 1146ه/ 542ابن بسام الشنتريني ، أبو الحسن عمي )ت  (69)

 . 94، ص5م ، ج1997ه/ 1417سان عباس ، د. ط ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، تحقيق : إح
 . 253ابن بمقين ، التبيان ، ص (75)
 . 253؛ ابن بمقين ، التبيان ، ص 155ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (71)
 . 354محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص (72)
 . 253صابن بمقين ، التبيان ،  (73)
 . 254ابن بمقين ، التبيان ، ص (74)
 . 155ابن أبي زرع ، األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص (75)
م( ، قالئد العقيان ومحاسن 1134ه/ 529ابن خاقان ، أبو نصر الفتح بن عبد اهلل األشبيمي )ت  (76)

، 1م ، ج1989ه/ 1459، مكتبة المنار، األردن ،  1األعيان ، تحقيق : حسين يوسف خربوش ، ط
 . 22ص

م( في ضوء 1156ه/555امتنان عثمان الصامدي وآمنة سميمان البدوي ، صورة يوسف بن تاشفين )ت  (77)
، الجامعة األردنية ، األردن ، 6، المجمد 2الروايات التاريخية واألدبية ، المجمة األردنية لمتاريخ واآلثار، العدد 

 . 16م ، ص2512ه/1433
 . 256يان ، صابن بمقين ، التب (78)
 . 258ابن بمقين ، التبيان ، ص (79)
 . 259ابن بمقين ، التبيان، ص (85)
 . 255، ص6ابن خمدون ، تاريخ ابن خمدون ، ج (81)
 . 144المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (82)
ابن الحاج السممي ، جعفر، فصول في نظرية األدب المغربي واالسطورة ، د.ط ، منشورات جمعية  (83)

 . 158م ، ص2559ه/1435تطوان اسمير، تطوان ، 
 . 144مجهول ، ص (84)
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 . 144مجهول ، ص (85)
 . 33دندش ، دور المرابطين في نشر اإلسالم في غرب افريقيا ، ص (86)
 . 171لمغرب ، صالمعجب في تمخيص أخبار ا (87)
 . 277المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، ص (88)
؛ ابن أبي زرع ،  62، ص2؛ الذهبي ، دول اإلسالم ، ج 237، ص3ابن خمكان ، وفيات األعيان ، ج (89)

؛ ابن أبي دينار، أبو عبد اهلل محمد بن أبي القاسم الرعيني  183األنيس المطرب بروض القرطاس ، ص
لتونسية ، تونس ، مطبعة الدولة ا1م( ، المؤنس في أخبار افريقية وتونس ، ط1695ه/1152القيرواني )ت 

 . 137م ، ص 1869ه/1286، 
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