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، تسعى إىل " سياسة الدولة املوحدية من خالل الرسائل الديوانية"إن دراسة موضوع 
، التعرف على الفترة املوحدية، واليت تعترب مرحلة من املراحل املهمة اليت شهدها الغرب اإلسالمي

مابني وتعترب من الدول القوية اليت صنعت احلدث يف احلوض الغريب للبحر األبيض املتوسط 
، يف الوقت الذي تدهورت فيه الدولتان العباسية والفاطمية يف م14 -12/ه08-06القرنيني 

  .املشرق اإلسالمي

ن حلفظ رب كانت هلا دواويمن الدول اإلسالمية يف املشرق واملغا وفضال عن هذا فإن عدد
اعتنت ن هلا رسوم يف الكتابة الديوانية، وتعترب الدولة املوحدية من الدول اليت السجالت، وكا

وحرص اخللفاء املوحدين على قعة الدولة نها اتساع رواالتصال نتيجة عدة أسباب مبالكتابة 
  .استقصاء ومعرفة أخبار األقاليم

الدولة املوحدية اهتمت بالكتابة أمهية املوضوع الذي ندرسه أن ولعل خري ما يصور 
ط الدولة وأجلى مظاهرها احلضارية، كانت خالهلا الرسائل الديوانية، واليت تعترب من أهم خط

فهي وثائق هامة تستعرض التاريخ املوحدي والتطورات . التواصل املطلوب لتحقيقاألداة الفاعلة 
ن على الباحث انتقاء املادة العلمية خالل عهد طويل، فكا السياسية والفتوحات وحتركات اخللفاء

  .من مصادرها األولية

غاية البحث هو الوقوف على مدى جناح املوحدين يف حتقيق أهدافهم، ومعرفة دورهم إن 
  .يف تطوير احلضارة املغربية

الدولة املوحدية من خالل رسائلها يعترب  سياسة أن موضوع دراسةاملطروحة  واإلشكالية
موضوع إىل دراسة متكاملة، وهو  - يف تقديري -موضوعا جديرا باالهتمام، إذ ال يزال يفتقر

من التدقيق والتحقيق، ومن البديهي أن حيتاج هذا البحث إىل تتبع املصادر على حيتاج إىل مزيد 
ق، فبواسطة هذه الرسائل ميكن تصحيح تنوع أغراضها خاصة منها األصلية كالرسائل والوثائ

الكثري من األخطاء التارخيية، وكشف بعض الوقائع الغامضة واهولة، والتدقيق يف خصوصيات 
  :وتندرج حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت وهي. الدولة

 



 ............................................................................................................................... :المقدمة

  ت
 

 .قف املوحدين من املرابطني؟امو ما هي -

 .ما هي عالقة املوحدين مبحيطهم اخلارجي؟ -

 .؟هو موقف الدولة من املذهب املالكيما  -

 .األزمات االقتصادية واالجتماعية؟ سريت الدولةكيف  -

 .ما هي أهم اإلصالحات االجتماعية اليت قامت ا الدولة؟ -

وقيمتها، يف أي دراسة تتوقف على مناهج البحث  الباحث إن دقة النتائج اليت يتوصل إليها
يصبح "من التعدد يف املناهج احلديثة، ه ميدان البحث غري أن ما يشهداليت يستخدمها الباحث، 

  .)1("أمرا حمفوفا بتحفظات ليس من اهلني جتاهلها -  بعينه -احلديث عن اعتماد منهج واحد 

املتداولة وخاصة اجناز دراسة أقرب إىل املوضوعية، اعتمدنا على عدد من املناهج  ودف
فمنهج البحث األساسي الكتابة التارخيية، هذا ال يعين أننا قد اعتمدنا على منهج طبقنا تقنياته؛ يف 

  .حسب املصادر واملراجعهو املنهج التارخيي الوصفي القائم على سرد األحداث 

أجل حتليل بعض املسائل والتعليق عليها اعتمدنا على املنهج التحليلي، وأثناء تركيب  ومن
، بعد حتصيلها من سياقات معينة اعتمدنا على املنهج األجزاء ذات الصلة باملوضوعوبعض الصور 

نقد األحداث، واختبار الفرضيات، والوصول بالتايل إىل املقاربات العامة،  التركييب، ويف سياق
  .والنتائج احملورية اعتمدنا املنهج املقارن

العلمية اليت توافرت لدينا، ميكن دراسة ولإلجابة على اإلشكالية السابقة، وبفضل املادة 
   :املوضوع ومل شتاته، يف عدة فصول، وهي

ملختلف  تعرضنا فيهحيث خصائص ومميزات الرسائل الديوانية؛ تناول الفصل األول 
وأهم اخلصائص اليت متتاز ا  ، ى اهتمام الغرب اإلسالمي بهومد وأصله الديوان تفاسري كلمة

أهم الكتاب الذين تولوا الكتابة الفنية على عهد الدولة مث تعرضنا يف األخري إىل  ،الرسائل الديوانية
  .املوحدية

                                                             
املعهد  :الواليات املتحدة األمريكية( ،اإلسالميفقهاء املالكية والتجربة السياسية املوحدية يف الغرب : خلضر حممد بولطيف )1(

 .23ص، )م2009 ،1ط العاملي للفكر اإلسالمي،
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  ث
 

تناولنا فيه ؛ النظام السياسي والعسكري يف الدولة املوحدية الفصل الثاين فقد تضمنأما 
 من على عهد الدولة املوحدية، كما تعرضنا فيه إىل اجليش يف الدولة املوحدية النظام السياسي

  .حيث التنظيم والعدة، وأهم أساليب القتال

، حيث والقضائية السياسة الفكرية واملذهبيةيف الفصل الثالث عن  كما ذهبنا إىل البحث
الركائز األساسية اليت قامت عليها كما رأينا  ،موقف املوحدين من العلوم العقليةكشفنا فيه عن 

تناولنا فيه أيضا الصراع بني املوحدين  .وعصمة املهدي واإلمامةتوحيد الالدولة املوحدية من 
دولة عن طبيعة املذهب املوحدي وموقف ال واملرابطني والقبائل املغربية األخرى، وكشفنا فيه

  .املوحدية من املذهب املالكي، ويف األخري ألقينا نظرة على القضاء املوحدي

اليت اتبعتها  االجتماعية واالقتصادية السياسةللتحدث يف لنا الفصل الرابع جماال  ولقد مسح
، وموقف الدولة اتمع املوحدي اليت شهدها الطبقات أهممن خالل التطرق إىل ؛ الدولة املوحدية
إىل تعرضنا على السياسة االقتصادية حيث ألقينا نظرة كما اآلفات االجتماعية، املوحدية من 

ورأينا يف امللكيات، زراعية وكيف تسقى هذه وأهم امللكيات واملنتجات ال الفالحيةالسياسة 
  .اليت وضعت للتحكم فيها، وأهم القيود والقوانني التجارة الداخليةكيف نظمت األخري 

الصراع بني املوحدين  ، تناولنا فيهسياسة الدولة اخلارجيةوكان من نصيب الفصل اخلامس 
تطرقنا  كما رأينا فيه عالقة املوحدين مع صالح الدين األيويب، و ،مع املمالك األندلسية املستقلة

عن العالقات التجارية يف األخري كما كشفنا  .جهاد املوحدين للممالك النصرانية إىل ه أيضافي
وعن أهم التنظيمات اليت بواسطتها تنظم  ،مع السودان أو مع املدن اإليطالية سواء املوحدية
  . التجارة

وأينا البحث خبامتة ضمناها أهم النتائج املتوصل إليها، واألطروحات اليت ال تزال قابلة 
  . للبحث والنقاش

  :وقد واجهتنا يف سياق ذلك صعوبات مجة منها
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، وبالتايل صعوبة ا، مما أدخلنا يف صعوبة فهم مضموالبتر الذي صاحب بعض الرسائل -
 . حتديد وحتليل اهلدف املوحدي من الرسالة

نفس املوضوع يف رسائل شىت أو عدة مواضيع يف رسالة واحدة وبشكل لمعاجلة الرسائل   -
غري مفصل وغامض، وهذا ما يدفع الباحث إىل االستناد إىل املصادر األخرى خاصة 

 .املعاصرة للفترة املوحدية للتوضيح أكثر
، أو عرض هذه اجلوانب انب األخرىوأكثر من اجل العسكريائل على اجلانب تركيز الرس -

 .إىل املصادر للتوسع والتعمق أكثريلجأ باختصار، مما جيعل الباحث 
ذكر بعض الكتاب باسم الكنية، وهذا ما جعل الباحث مل يتوصل إىل ترمجة لشخصية هذا  -

تراجم واملناقب والطبقات اليت الكاتب، رغم املسح التام الذي قمنا به ملختلف كتب ال
 .توافرت بني أيدينا

التكلف واملبالغة يف اللفظ واألسلوب الذي وجدناه يف بعض الرسائل من طرف الكتاب،  -
 .حتم على الباحث الفهم اللغوي، قبل فهم املضمون واستخراج املطلوب
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  للمصادر واملراجع الدراسة النقدية

 إىل معارف عديدة ومصادر متنوعة؛ فهذه ميزة التاريخ املوحدي،البحث التارخيي حيتاج  
قد اعتمدنا يف إجناز هذه لذا فحيث جيد الباحث نفسه أمام عدد وافر من املصادر واملراجع، 

وجغرافية، ومعجمية،  وافر من املصادر واملراجع، تنوعت ما بني تارخيية،العدد ال هذا الدراسة على
   .الدارس أن حياول مجع املعلومات عن دراسته من مجيع مظااوكان على وكتب السرية، 

 :املصادر  - أ

، مما أدى يف بعض األحيان إال أا اختلفت يف زمان ومكان تأليفهاتعددت مصادر البحث، 
    .منها بدرجة متفاوتة التباين يف مضامينها، استفاد البحثإىل 

جمموع رسائل  منها ؛كتاب الدولة املؤمنية إنشاء من جماميع الرسائل الديوانيةتعترب 
ةموحدي ناقتبسها من جملد خطي مغريب مبتور ر ليفي بروفنصال عددها سبعة وثالثني رسالة، ش

 .الطرفني، عرض لنا يف هذه السلسلة جمموعة من األحداث والوقائع، اليت جرت يف أيام املوحدين
  .أما دراستنا فقد حاولت حتليل ما جاء يف مضمون هذه الرسائل

فهي تعترب مصدرا آخر ، حتقيق ودراسة أمحد عزاوي ورسائل موحدية جمموعة جديدة 
م، 1995/ ه1416نشر عن تاريخ دولة املوحدين، نشرت هذه الدراسة يف طبعتها األوىل 

  . منشورات كلية اآلداب والعلوم بقنيطرة

ودرسها ووضع فهارس دقيقة حملتوياا، فقد أخذها من  عزاوي هذه الرسائلصنف أمحد 
ألمحد بلوي " عطاء اجلزيل ال" ، وجمموع رسائل"ابن عمرية " جمموع رسائل: عدة جمامع منها

 ال تارخييا، فقد جاءت هذه الرسائلقام أمحد عزاوي بتحقيقها حتقيقا جيدا وحللها حتليوغريها، 
زمنيا، مث عرض هذه تقدميا، رتبها ترتيبا  77رسالة و 135يف قسمني؛ األول مجع فيه حوايل 
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، أما القسم الثاين فقد درس فيه خصائص كل رسالة مث عرج إىل الدراسة الرسائل بكتاا
  .التارخيية

  .لدولة املوحدية من خالل هذه الرسائلولت جاهدة دراسة  سياسة اأما دراستنا فقد حا

احللل "، و"املتعلق باملوحدين " البيان املغرب:" ناثر يف مصادر أخرى بعض الرسائل مثلوتت
كتاب "ويف ، " نفح الطيب"البن قطان، ويف "  نظم اجلمانيف "، و" صبح األعشى"، و" املوشية

  .شامة أليب"  الروضتني

ابن " وانوبعض الرسائل البن مغاور الشاطيب اليت حققها ونشرها ابن شريفة حتت عن
 ، تشمل هذه الرسائل الشاطبية جمموعة رسائل ديوانية موحدية"حياته وأثاره مغاور الشاطيب 

آخر من الرسائل  اواليت ساعدتنا كثريا يف أخذ بيعة أهل شاطبة للخليفة يوسف، كما مشلت نوع
  .خوانيةاإل

رسائل  م من1129/ه524وميكن أن يلحق هذا النوع من الرسائل ما كتبه ابن تومرت 
 ،ما يطلب أعزمجعها حتت عنوان  بطي ونظامه السياسي،شرحا ألفكاره، ونقدا للمجتمع املرا

وهو عبارة عن جمموع من إمالءات ابن تومرت تتضمن جمموع التعاليق واملختصرات 
يف ؛ تفرعت عنه مواضيع خمتلفة والرسائل اليت كانت موضوع أسس دعوة املهديواملوضوعات 

، والتوحيد، والسياسة، واجلهاد، والدعوة إىل اإلصالح، واحلث عن واألصول الفقه، واحلديث،
  .األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وفيما يتعلق باملواضيع اليت اهتمت ا دراستنا هي بعض الرسائل مثل رسالة املهدي بن 
والنهي عن ، وباب األمر باملعروف ئل توحيد الباري، واملرشدةتومرت إىل املوحدين، ورسا

   .جاء به ابن تومرتا لتغيري يف فهم العقيدة املوحدية وكشف اأساسي ا، يعترب مصدر...املنكر

املصادر  مع األحداث، وأيضا هذه  املصادر مصادر البحث األساسية،  ألا تزامنت
، فقد قدمت للبحث معارف ذات أمهية كربى، األساسية اليت خصت الدولة املوحدية بالدراسة

  .السند اهلام يف فهم العديد من القضايا اليت يكتنفها الكثري من الغموض يف املصادر األخرى كانت
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القرن السادس  :ت( املشهور بالبيذق أليب بكر علي الصنهاجي أخبار املهدي بن تومرت 
، ألن مؤلفه كان من أتباع القيمة جدا عن دولة املوحدين التارخيية ، يعد من الكتب)اهلجري
  .شارك يف صنع األحداث نفسها وقد ،املهدي

يف معظم فصول البحث  - تقريبا-فيعترب هذا املصدر مصدر البحث األساسي، إذ رافقنا 
استفدنا منه يف اال السياسي ويف تنظيم الدولة خاصة يف عهدي املهدي  ، حيثنسب متفاوتةب

  .وعبد املؤمن

واملتصفح لكتاب املن  ،)م1198/ه594حي سنة (  البن صاحب الصالةاملن باإلمامة و
وما زاد  ،سيلمس نواحي جد هامة يف تاريخ الدولة املوحدية، ظلت يف معظمها جمهولةباإلمامة 

، وعند مقارنته ببعض ويف بعض األحيان يأخذ عن رواة ثقاةأن صاحبه عاصر األحداث من أمهيته 
ن الكثري يف طيات فإننا جنده قد اطلع على الرسائل الديوانية املوحدية ودو األخرىاملصادر 

 .الكتاب، كما جند املعلومات اليت كتبها البيذق كأا كلها خمطوطة بقلم واحد

بأحداث   یبدأالذي   ،فقط الثاين السفر وصلنا ،رأسفا ثالثة عن عبارة والكتاب 
وهي فترة قصرية من الناحية الزمنية، غري أا  ،م1172/ه568وينتهي حبوادث  م1159/ه554

امة عن اآلثار املعمارية واحلضارية، حيث حافلة باألحداث اهلامة ويتضمن هذا معلومات ه
    .يتحدث عن أجهزة الدولة املختلفة، وعن نظمها، وفيه كيفية تنصيب العمال من طرف اخلليفة

باعتبار ابن القطان قد عاش يف ، )م1252/ ه650حي سنة (البن قطان  ونظم اجلمان
كنف الدولة املوحدية، إذ يعترب شاهد عيان، خاصة وأنه مارس الكتابة الديوانية، يف عهد 
املرتضى، فقد اعتمدنا يف دراستنا على جزء صغري الذي نقل إلينا فهو يتناول احلقبة الزمنية من 

غرب واألندلس، ، فقد أسهب بالتفصيل عن أحداث املم1138/ه533إىل  م1106/ه500
فضال عن كونه احتفظ لنا بنصوص قيمة أصيلة عن الدولة املوحدية، ومجلة من الرسائل الرمسية 

فقد ذكر ابن القطان معلومات واسعة عن تنظيمات  .الصادرة عن سالطني الدولة املوحدية
من رجاالت املوحدين احلزبية، والكتاب يغلب عليه الطابع املذهيب، هذا ألن الذي كتبه هو رجل 

  .الدولة املوحدية متعصب ملذهبها
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فهو كتاب تاريخ وسياسة، وهو ، )م1269/ه667: ت(لعبد الواحد املراكشي  واملعجب
أيضا تقومي جغرايف اقتصادي اجتماعي للمغرب، فريد يف موضوعه، وصف املؤرخ تارخيها وصف 

بالرغم أن  ،ال ميكن االستغناء عنه ذ، وهو مصدر أصيل من مصادر الدولة املوحدية، إشاهد عيان
، وهو أيضا موجز من روايات شىت عن تاريخ املغرب قبل دولة املوحدين تدوينه كان يف املشرق،

وتكمن أمهيته أكثر يف اهتمام املراكشي الواسع بالنظم املوحدية، فقد حرص على ذكر والة 
  .كما قام بذيل كتابه مبعلومات جغرافية ،ووزراء وقضاة كل خليفة

التارخيية فهو أوسع املصادر ، )م1313/ ه712حي سنة ( البن عذاري  والبيان املغرب
كتاب املن اعتمد املؤرخ على كتب هامة يف تاريخ املغرب منها حول عصر املرابطني واملوحدين، 

يف العصر اإلسالمي، وحىت الفترة  ، لذا فهو يعد من أهم مصادر تاريخ املغرب واألندلسباإلمامة
دت الدراسة كثريا من اجلزء املخصص لتاريخ دولة االيت تسبق اية دولة املوحدين، وقد استف

قاء ي، وهذا ما ساعدين على استبالتفصيل الدولة املوحدين، والذي يتحدث فيه عن تاريخ هذه
  .معلومات وافرة حول خمتلف املناحي اليت ختدم البحث

البن أيب  مدينة فاستاريخ يف أخبار ملوك املغرب و روض القرطاسس املطرب باألني و
إىل أيام الذي يسرد لنا أخبار املغرب منذ دولة األدارسة  ،)م1326/ه726حي سنة (زرع 

إال أن معظم أخباره السياسية جاءت مضطربة وختتلف  ،أخبار حكام كل دولةاملؤلف؛ يعرض فيه 
  .يف كثري من املواقف عن املصادر األخرى

 حداثاألفقد استطاع املؤلف أن يسجل  ).م1406/هـ808: ت(البن خلدون  العربو
ه من السلطة، وبدقة متناهية، ولعل مرجع ذلك قربا فيعترب هذا املصدر مصدر. ه الشخصيةجتربت

  .هذا االجنازيف مجيع فصول  -تقريبا-، إذ رافقنا البحثأساسيا يف 

: ت( ألخبار املغرب، غري أن ابن األثري فهي قليلة التعرضأما عن كتب املشارقة التارخيية 
، فقد أفادنا كثريا عن الكامل يف التاريخغري يسرية يف كتابه سرد لنا أحداثا  ، )م1233/ ه630

  .أخبار املوحدين
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ب الروضتني يف أخبار اكتبدولة املوحدين  اليت اختصت - املشرقية – ومن الكتب األخرى
، حيث أفادنا )م1267/ه665: ت(أليب القاسم عبد الرمحان بن إمساعيل أبو شامة  الدولتني

  .إىل املنصور املوحديبالوثائق اخلاصة عن سفارة ابن منقذ من قبل صالح الدين األيويب 

 كتاب اية األرب يف فنون األدبكتب من كتب املوسوعات منها بعض الرجعنا إىل 
كما . ، الذي استفدنا من القسم التارخيي املتعلق باملغرب)م1337/ ه723: ت(للنويري 

فقد ، )م1418/ ه821: ت(للقلقشندي  يف كتابة اإلنشا صبح األعشىاستفدنا من كتاب 
  . الديوان وخصائص الرسائل الديوانية أورد فن الكتابة املوحدية، استفدنا منه يف تعريف

وقد زودتنا كتب اجلغرافيا مبعلومات ال غىن عنها يف خمتلف ااالت، إذ كانت مهمة جدا 
املغرب يف ذكر  ومن بني هذه الكتب. باعتبار اجلغرافيني الشهود القادرين على وصف املناطق

  ).م1094/ ه487: ت(للبكري  بالد إفريقيا واملغرب

الذي اعتمدنا ) م1165/هـ 560: ت(لإلدريسي  املشتاق يف اختراق اآلفاقنزهة و 
ملؤلف االستبصار يف عجائب األمصار  كتاب . عليه يف التعرف على بعض املناطق واملواضع

 ،وصف فيه مكة ومصر ومشال إفريقيا وصف الشاهد العيان، )م1191/ه587حي سنة (جمهول
 الروض املعطار يف خرب األقطاروكتاب  ).م1286/ ه685: ت(البن سعيد  اجلغرافياوكتاب 

،  جاء هذا الكتاب مبثابة معجم جغرايف تارخيي، جاء املعجم على )م1327/ ه727(للحمريي 
  . حروف املعجم

كما كان لكتب الرحالت أمهية كبرية للمؤرخ، فهي يف بعض األحيان حتتفظ مبعلومات 
 وصف إفريقياكتاب ويعترب  ).م1317/ ه717: ت( لرحلة التجاينال بالغة الدقة كما هو احل

   .كثري األمهية، حيث استفدنا منه يف عدة مواضع) م1550/ هـ957: ت(للحسن الوزان 
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نا على استخراج معطيات هامة تتعلق تساعدحليل العميق ملادة هذه املصنفات إن الت
؛ فهي ال تعطينا معلومات دقيقة لوصف املدن، )1(باألوضاع الداخلية واخلارجية للمناطق املختلفة

وال األعمال العمرانية اليت قام ا اخللفاء فقط، بل حتدد بعض اخلطط العسكرية، ومدى حتقيق 
  . االقتصادي اخللفاء للرخاء

: ت(البن بشكوال  الصلةكتاب : منهاكتب السري والتراجم  كما انتفعت الدراسة من
كتاب و. ، ترجم فيه الكاتب ألعيان األندلس، ورتبهم على حروف املعجم)م1182/ه578

، الذي يعترب من )م1303/ه703: ت(بن عبد امللك ال الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة
أكرب معاجم األعالم اليت ألفها املغاربة واألندلسيون، ترمجته لألعيان كانت بإسهاب، فقد قدم لنا 

  . مادة غزيرة لبعض كتاب الدولة املوحدية

حول كتاب الرسائل الديوانية وحول ترمجة بعض زودتنا  هذه الكتب مبعلومات 
، )1302/ه702حي سنة (للنباهي العليابة املرق، ويضاف إىل ذلك الشخصيات والقضاة

   ). م1304/ه704: ت( وعنوان الدراية للغربيين

للتاديل  التشوفالصنف األول  ؛ ومناملناقب والربامجإىل ذلك عنت الدراسة بكتب 
  ).م1268/ه666:ت( برنامج الرعيين جندوالصنف الثاين  ،)م1230/ه628:ت(

: ت( املطرب البن دحيةقد اقتضت الدراسة الرجوع إىل كتب األدب منها و
/ ه658: ت(بن اآلبار  ال واختصار القدح املعلى، )1(احللة السرياءوكتاب ). م1235/ه633

والكتاب والعلماء وأصحاب اجلاه يف املغرب تراجم األمراء والشعراء ، تناول الكاتب فيه )1260
األول اهلجري إىل غاية منتصف القرن السابع، استفدنا من هذا الكتاب واألندلس من بداية القرن 

  .خاصة يف ترمجة بعض الشخصيات املهمة

                                                             
صالح الدين عثمان هاشم، : ، نقله إىل العربيةتاريخ األدب اجلغرايف العريب: أغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي )1(

 .1/302، )م1959اإلدارة الثقافية، : جامعة الدول العربية(إيغود بليايف، : مراجعة
 -املصادر –مصادر تاريخ املغرب واألندلس: أنور حممود زنايت. احللة ذات اخلطوط من حرير: يقصد باحللة السرياء )1(

 .14، ص)م2008 ،1ط سحر للنشر،( ، -الدوريات -املراجع
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لكل من املاوردي  األحكام السلطانيةكتاب : اليت أفاد منها البحث النظم  ومن كتب
أدب الوزير للماوردي املعروف   كتابو ،)م1066/ ه485: ت(ومعاصره أبو يعلى الفراء 

للماوردي أيضا، جاءت هذه الكتب حتمل يف طياا منهجا علميا  بقوانني الوزارة وسياسة امللك
للكيفية اليت جيب أن تدار ا حياة املسلمني يف اتمع اإلسالمي للحاكم واحملكوم، على عمليا 

  .لشريعة اإلسالميةحد سواء اعتمادا على ا

  : املراجع  -  ب

اليت تتفاوت يف قيمتها األعمال احلديثة دنا عددا من إضافة إىل املصادر السابقة، اعتم
. وأمهيتها، ولذلك رافقنا بعضها من بداية البحث إىل ايته، بينما أحلنا على أخرى املرة واملرتني

  :ومن بني أهم هذه املراجع، خنص بالذكر

اخلامس والسادس " بأجزائه الثالث الدارسة للفترة املوحدية  تاريخ املغرب العريبكتاب 
، استفدنا منه يف جوانب لسعد زغلول عبد احلميد، الذي جاءت دراسته موضوعية، "والسابع

العصر الثالث عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب  -ودولة اإلسالم يف األندلس ،عدة 
، ويتميز الكتاب اب من الفتح إىل سقوط غرناطة، تناول الكتحملمد عبد اهللا عنان -واألندلس

، أفاد يف دراسة عالقات املوحدين باملمالك بوفرة املعلومات وكثرة الروايات والتعليق عليها
النصرانية والدول اإلسالمية باألندلس، واهتم الكتاب أيضا بالغزوات واملعارك القائمة بني 

  .وبين غانية أمراء اجلزائر الشرقيةاملوحدين وابن مردنيش أمري شرقي األندلس 

أفادنا ، لفتحي زغروت اجليوش اإلسالمية وحركة التغيري يف دوليت املرابطني واملوحدين 
كثريا يف النظام العسكري عند املوحدين من حيث وحدات اجليش والعدة العسكرية وفن القتال 

هلشام  ل اإلسالمية يف األندلسوالدو  عالقات املوحدين باملمالك النصرانيةو  الربي والبحري،
؛ أفاد البحث يف دراسة عالقات املوحدين باملمالك النصرانية، فقد تضمن معلومات أبو رميلة

حياته وآراؤه وثورته الفكرية  -املهدي بن تومرتوكتاب . وفرية عن الغزوات واملعارك
احلركة  -تومرتجتربة اإلصالح يف حركة املهدي بن وكتاب ، واالجتماعية وأثره باملغرب
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وهي كتب حتليلية عن    ،عبد ايد النجارل  املوحدية باملغرب أوائل القرن السادس اهلجري
   .مة املوحديةماواإل حركة التغيري املوحدية، استفدنا منها كثريا يف مذهب املوحدين

حلسن علي عصري املرابطني واملوحدين  واألندلسوكتاب احلضارة اإلسالمية يف املغرب 
حسن،  محل يف طياته معلومات قيمة ووافرة عن دولتني قامتا يف بالد املغرب جبميع جوانبها، 
استفدنا من األوراق اليت تتحدث عن املوحدين سواء نظام احلكم أو اجلهاز العسكري أو اجلانب 

   .القضائي، فهو من املراجع األساسية اليت اعتمد عليها البحث كثريا
كما استفاد البحث من كتاب قيم الدراسة وافر املعلومات يف اجلانبني القضائي واملذهيب 

  حتت 
خلضر حممد ملؤلفه  فقهاء املالكية والتجربة السياسية املوحدية يف املغرب اإلسالمي عنوان

  .ناملوحديلدى مذهبية القضاء املوحدي، ويف استقاللية القضاء  كثريا عنأمدنا بولطيف، 
النشاط ومبا أن السياسة تتأثر على احلياة االقتصادية رافقنا كتاب عز الدين موسى 

وحدي، فقد خالل القرن السادس يف دراسة حمطة االقتصاد امل االقتصادي يف املغرب اإلسالمي
ض االتفاقيات االقتصادية بني الدولة املوحدية وبعض الدول اليت هلا صلة استفدنا منه يف عقد بع

كما جلأ البحث إىل .وكذا التعرف على بعض الضرائب اليت تفرضها الدولة املوحديةبذلك، 
حيث سطر لنا املوحدون يف الغرب اإلسالمي تنظيمام ونظمهم، كتاب آخر لعز الدين موسى 

  .طرقا واضحة عن األنظمة السياسية والعسكرية للدولة املوحدية
بالد املغرب وعالقاا باملشرق   :بحث جنداليت استأنس ا الستشرقني ومن بني أعمال امل

النظم يف كتابه : هوبكرت. ب.ف.جو .جلورج مارسيه اإلسالمي خالل العصور الوسطى
تناول نظم احلكم واإلدارة يف املغرب يف القرون  ؛اإلسالمية يف املغرب يف القرون الوسطى

الثاين عشر ميالدي، أي حىت أواخر /الوسطى من الفتح اإلسالمي إىل اية القرن السادس للهجرة
  .االجتماعية والعسكرية يف الدولة املوحديةلتنظيمات دراستنا لثناء استفدنا منه أ. دولة املوحدين

تناول احلياة السياسية  ا؛وسيو هويثي مرياندأمرب املوحديةالتاريخ السياسي لإلمرباطورية و
 عند تناولنا للحياة السياسية املوحدية استفدنا منه يف مواطن عدة خاصةيف العصر املوحدي 

ليوسف أشباخ، عرض سياسة املرابطني واملوحدين  تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدينو
  .عظيما كلما استدعت الضرورة إىل ذلكانتفعنا منه انتفاعا ونظمهم يف احلكم واإلدارة، 



 ............................................................................................................................... :المقدمة

  ص
 

: لباحثني اجلامعيني، مثلطالع على بعض الدراسات احلديثة  لكما مل تغفل الدراسة اإل
دراسة يف احلياة االجتماعية  -م1199 -1190/ ه595-515املوحدون يف بالد املغرب، 

 م2007 -2006 ، التاريخ اإلسالميأطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف -واالقتصادية
احلياة االجتماعية يف الغرب اإلسالمي يف عهد وقريبا من الدراسة السابقة جند  .ليوسف عابد

ستري يف التاريخ ، مذكرة لنيل شهادة املاجم1268 - 1126/ ه667 -524 -املوحدين
  .لشرقي نوارة م2008 -2007، الوسيط

الدراسة استفادت من مستندات أخرى متنوعة، من قبيل إضافة إىل املصادر واملراجع فإن 
 .واملوسوعات اليت نشرت يف خمتلف االت املقاالت
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داخلية جمتمع من اتمعات أصبح من الضروري  تنظيم العالقات البقيام الدولة يف أي 
يف كافة ااالت،  هاتم بتنظيم أمورإدارية  واخلارجية، إذا فال بد عليها أن تنشئ مؤسسات

فكان وجود الدواوين ضرورة مهمة إلقامة دولة متكاملة، حبيث تستطيع أن تنظم أمورها 
  .واالجتماعيةوالعسكرية االقتصادية والسياسية 

، خاصة بعدما اتسعت رقعتها والدولة املوحدية من بني الدول اليت اهتمت بنظام الدواوين
األقاليم فاملكاتبات اليت تصدر من السلطة املركزية أو من  ،اجلغرافية ومشوهلا للعديد من املناطق

هذا حركة الدولة، أحداثا ميكن لنا من خالهلا معرفة هي اليت حتمل يف طياا  التابعة للدولة
  .العارفني باللغة وبأصول الكتابة الكتاب األكفاء أمساء المعة من  االهتمام أدى ا إىل توظيف

  :أصل كلمة الديوان ومدلولها  -أوال

 :تعريف الديوان  -  أ
موضوع لفظ ما يتعلق حبقوق السلطنة من األعمال  الديوان" :(1) أن يرى املاوردي

 :والعمال ويف تسميته ديوانا وجهانيقوم ا من اجليوش  واألموال ومن
: حيسبون مع أنفسهم فقالأن كسرى اطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم : أحدمها

ديوانه، أي جمانني، فسمي موضعهم ذا االسم، مث حذفت اهلاء عند كثرة االستعمال ختفيفا 
 ."ديوان": لالسم، فقيل
بالفارسية اسم للشياطني، فسمي الكتاب بامسهم حلذقهم باألمور أن الديوان : والثاين

: ووقوفهم على اجللي واخلفي ومجعهم ملا شد وتفرق، مث مسي مكان جلوسهم بامسهم، فقيل
    ."ديوان

 
 

                                                             
 أمحد مبارك البغدادي،: ، حتقيقالدينيةاألحكام السلطانية والواليات : أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي  (1)

، صححه األحكام السلطانية: ؛ وأبو يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي259، ص )م1989، 1طدار ابن قتيبة، : يتالكو(
  .236، ص )م2000دار الكتب العلمية، : بريوت(حممد حامد الفقي، : وعلق عليه
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اسم للموضع الذي جيلس فيه الكتاب، وهو بكسر " :(1)ذهب القلقشندي أن الديوان 
  ".ديوان ومجعه دواوين: الواوين ياء فقيلوأصله دوان فأبدلت إحدى  ..الدال 

وهو عند ابن ... الديوان جمتمع الصحف : "(2)وجاء يف لسان العرب البن منظور أن
إمنا صحت الواو يف ديوان وإن : بالكسر وعند الكساين بالفتح لغة مولدة وقال سبويه السكني

ديوان غري الزمة، وإمنا هو فعال من ، ألن الياء يف ومل تعتل كما اعتلت يف سيدكانت بعد الياء 
ديوان فهو لت الواو بعد ذلك، ومن قال دونت والدليل قوهلم دويوِن، فدل ذلك أنه فعال، وأبد

وإمنا مل تقلب الواو يف ديوان ياء وإمنا كانت قبلها ياء ساكنة، من قبل أن الياء عنده مبرتلة بيطار، 
 ".سرة من قبل الواو؟كأال تراهم قالوا دواوين ملا زالت الغري الزمة وإمنا أبدلت يف الواو ختفيفا 

الواوين ياء ألنه جيمع على دواوين ولو كانت  إحدىلديوان أصله دوان فعوض من ا: اجلوهري
 .الياء أصلية لقالوا دياوين، وقد دونت الدواوين

األصل الذي يرجع إليه : املعروف يف لغة العرب أن معىن الديوان: "قال أبو جعفر النحاس
الديوان : (4)ويشري املطرزي أن .(3)"ويقال دون هذا، أي أثبته وأجعله أصال... ويعمل مبا فيه

ويقال فالن من أهل الديوان أي ... إذ مجعها ألا قطع من القراطيس من دون الكتب،، اجلريدة
   .اجلريدةه يف ممن أثبت امس

 
                                                             

  .90/ 1، )م1922دار الكتب املصرية، : القاهرة(، نشاشى يف صناعة اإلصبح األع: أبو العباس أمحد القلقشندي  (1)
، )ت.القاهرة، د (د الشاذيل، عبد اهللا علي الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهشام حمم: ، حتقيقلسان العرب: ابن منظور  (2)
   .1462 – 1461ص
، 1طدار العلوم العربية، : بريوت(، بدر أمحد ضيف: حتقيقصناعة الكتاب، : أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس  (3)

  .107، ص )م1990
  ،)ت.دار الكتاب العريب، د: بريوت(، املغرب يف ترتيب املعرب: أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي املطرزي  (4)
  .170ص



الرسائل الديوانية خصائصها ومميزاتها :...................................................الفصل األول 
      

4 
 

إن الديوان مؤسسة إدارية خمصصة حلفظ كل ما يتعلق بوثائق الدولة، يسمى عند 
، وهو املكان املخصص ، اخلاصة حبفظ الدواوين والسجالت"بدار صنعة اإلنشاء"املوحدين

  .(5)كتاب الالرمسية من طرف للتدوين والكتابة 
  

  :أصل الديوان - ب

  :وذهب اآلخر على أنه فارسي األصل أصله عريب،ذهب قوم أن ، اختلف يف أصل الديوان

  :األصل الفارسي - 1

أن أصل الديوان أعجمي، ألن كسرى أمر الكتاب أن جيتمعوا يف دار  زعم األصمعي
: الثة أيام، فاجتمعوا وأشرف عليهم، بعضهم يعقد وبعضهم يكتب فقالحلساب السواد يف ث

هذا االسم، وعندما ، ومن ذلك الوقت أخذ موضع الكتابة أي هؤالء جمانني "أبيات ديو أشد"
  .(1)ديوان: عربته العرب قالوا

أا معربة أصلها فارسي، دخلت لغة العرب قبل : وقال اجلوهري عن أصل كلمة الديوان
يف نظامهم  كلمة الديوان وقيل أن العرب استخدموا .(2)اإلسالم واستعملها العرب ونسوا أصلها

مبعىن الكاتب أو " دبري" عن الفارسية، وقد يكون هلذه الكلمة صلة بكلمة اإلداري بعد أن عربت 
وهذا التفسري يكشف ويثبت لنا أن الفرس  . (3)مبعىن سجالت العامةاألشورية " دب" بكلمة

  .أخذوا عن غريهم الديوان

 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، خطة الكتابة على عهد املوحدين: بغدد غريب  (5)
، )م2007 -2006، السنة اجلامعية -قسم احلضارة اإلسالمية -كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية : جامعة وهران(

  .49ص
  .108، ص صناعة الكتاب: أبو جعفر النحاس  (1)

  . 08، ص )م1،1989مكتبة وهبة، ط: القاهرة(، أصالة الدواوين والنقود العربية: عبد املتعال حممد اجلربي (2) 
        ،)م1999، 1ط دار النهضة العربية للطباعة والنشر،: بريوت(دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية، : حسان حالق  (3)
  .30ص 
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 :األصل العربي -2

لذا يرى .  (4)﴾ِباَتِكْلِل لِِّجالسِّ يَِّطَك اَءَمي السَِّوْطَن َمْوَی ﴿  :جاء يف القرآن الكرمي
واملعروف يف : " حاس، قال النقبل عصر الترمجةالبعض أن العرب عرفوا كلمة الديوان يف لغتهم 

  لغة العرب 

إذا سألتموين عن " : ، ومنه قول ابن عباس" الديوان األصل الذي يرجع إليه ويعمل مبا فيهأن 
   .(1)"يف الشعر فإن الشعر ديوان العربشيء من غريب القرآن فالتمسوه 

 :الديوان في الغرب اإلسالمي  - ج
لبالد املغرب، كانت بالد املغرب بأيدي نواب اخللفاء ومل يعتنوا  بعد الفتح اإلسالمي

إىل بالد ، فلما توىل العباسيون اخلالفة، اجتهت طائفة من بين أمية ديوان اإلنشاء لقرم من البداوةب
إىل بر العدوة وتوسعت دولتهم واستكتبوا بلغاء الكتاب ، واختذوا ديوان اإلنشاء املغرب فملكوه

  .(2)فحكموه، واستولت عليهما طوائف من امللوك وتتابعت الدولمن بالد املغرب 
فدون : " الدواوين، قال ابن عذاريعندما قامت الدولة املرابطية أنشأ يوسف بن تاشفني 

، وكان من هذه الدواوين ديوان الرسائل  (3)..." يوسف الدواوين ورتب األجناد وطاعته البالد 
يعرف بالكاتب، وإىل جانب هذا الديوان كانت هناك الدواوين أو اإلنشاء ويرأسه موظف كبري 

ديوان الغنائم ونفقات اجلند، ديوان : دواوين، وهي، موزعة بني أربعة مبالية الدولة اخلاصة
  . (4)الضرائب، ديوان اجلباية وديوان مراقبة الدخل واخلرج

 
                                                             

  .104: اآلية سورة األنبياء،  (4)
   .08، صأصالة الدواوين: عبد املتعال حممد اجلربي (1)
  .94/ 1، صبح األعشى: القلقشندي (2)
دار الثقافة، : بريوت(إحسان عباس، : ، حتقيقالبيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: ابن عذاري املراكشي (3)
  .4/23، )م1983ط
، 1طمكتبة اخلاجني، : مصر(، -املرابطني واملوحدينعصر  -احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس: حسن علي حسن (4)

  .146، ص )م1980
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اهتمت الدولة املوحدية بإنشاء الدواوين املختلفة ويف مقدمتهم ديوان اإلنشاء، والذي 
إىل الوالة والقضاة، وقد عني فيه خلفاء املوحدين خيتص باملراسيم السلطانية والرسائل املوجهة 

أدباء األندلس واملغرب، والذي ترمجته الرسائل اليت مجعها ليفي بروفنصال  عينة ممتازة من
  .(6)، تتناول الرسائل الرمسية مسائل ومضامني خمتلفة من شؤون الدولة(5)وغريه

 (1)ويلي ديوان الكتابة الظهائربه اخللفاء، ويعترب ديوان اإلنشاء اللسان الذي يتحدث 
: وإىل جانب ديوان اإلنشاء جند ديوان العسكر الذي ينقسم إىل قسمني .(2)وكتب التوقيعات

يرأسه فاألول يسمى ديوان العسكر خيتص باجلند النظامي واحلرب والعبيد، ووظيفته إحصاء اجلند 
  .بالشؤون العسكرية ويساعده كتابرجل يكون ملما 

، فكل من ميز االمتحانأما الديوان الثاين فهو ديوان التمييز الذي هو نظام شبيه بنظام 
، وقد  (3)بالعاصمة والنواحي، وكان له كاتب وثبت توحيده عد موحدا وسجل يف سجل خاص

حدثين الكاتب أبو عبد اهللا بن حمسن كاتب :" إىل كاتب التمييز بقولهأشار ابن صاحب الصالة 
  .(4)..." الربكات للموحدين -ميلهبتح -يز جلميع العساكر املنفذديوان التمي

 
                                                             

  .147املرجع نفسه، ص  (5)
املاجستري  مذكرة مقدمة لنيل درجة -العهد املوحدي منوذجا –األشكال النثرية يف األدب املغريب القدمي : حكيمة إملويل (6)

، السنة اجلامعية -قسم اللغة العربية وآداا -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : جامعة احلاج خلضر(يف األدب املغريب القدمي، 
  .89، ص)م2009 -2008

هي الكتب الصادرة عن مدعي اخلالفة ببالد املغرب واليت تسمى أيضا الصكوك، فالظهائر مجع ظهري وهو املعني، مسي    (1)
اب، ولكنهم اقتصروا على مرسوم اخلليفة أو السلطان ظهريا ملا يقع به من املعاونة كتب له والصكوك مجع صك وهو الكت

  .299/ 10، صبح األعشى: أنظر القلقشندي. استعمال لفظ الظهري
العصر الثالث عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس عصر  -دولة اإلسالم يف األندلس: حممد عبد اهللا عنان  (2)

  .147/ 2، )م1990، 1مكتبة اخلاجني، ط: القاهرة(، -املوحدين وايار األندلس الكربى
  .148 -147، ص احلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن  (3)
عبد اهلادي : ، حتقيق-تاريخ بالد املغرب واألندلس يف عهد املوحدين -املن باإلمامة : عبد امللك بن صاحب الصالة   (4)

مية وحركة التغيري يف اجليوش اإلسال: ؛ وفتحي زغروت347، ص )م1987، 3دار الغرب اإلسالمي، ط: بريوت(التازي، 
  .155، ص )م2005، 1القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط(، )املغرب واألندلس( دوليت املرابطني واملوحدين
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وكانا هلذين الديوانيني السجالت اليت تكتب فيها أمساء من يدخلون يف الفرق اليت 
إضافة إىل ذلك جند ديوان األعمال املخزنية، وهو املختص  .(5)ستحارب واليت سيقدم هلا العطاء

  بالشؤون املالية 
   . (6)حتصيل لألموال العامة وإنفاقها ويف رقابة العمال واملشرفني وحماسبتهميف الدولة من 

  فن كتابة الرسائل الديوانية الموحدية، -ثانيا

 : تعريف الرسائل  -  أ

، وهي عبارة عن تواصل ثقايف وفكري بني خمتلف من األشكال النثرية ئل شكالرساتعترب ال
 .بني املرسل واملرسل إليهفيكون التواصل السياسي واألديب ، اتمعات

 : لغة
، رسل من الرسل يف األمور واملنطق كالتمهل والتوقر املادة اللغوية مشتقة من الرسائل

الترسل يف الكالم التوقر والتفهم والترفق، من غري : قال ابن جنبة. والتثبت، ومجع الرسالة الرسائل
رجله على الدابة حىت يرخي ثيابه على والترسل يف الركوب هو أن يبسط . أن يرفع صوته شديدا

. والترسل يف القعود أن يتربع ويرخي ثيابه حىت على رجليه حوله: رجليه حىت يغشيهما، قال
  .(1)واالسم الرسالَة والرسالة والرسول والرسيل

معناه يف اللغة الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قوهلم جاءت الرسل رسلًا، والرسول 
، والترسل كالرسل، والترسل يف القراءة والترسيل واحد، وهي التحقيق بال عجلة .(2)متتابعة أو

أي  ديث كان يف كالمه ترسيلاتأَد فيها، ويف احل: وترسل يف قراءتهثر بعض، إعضه على بوقيل 
، ويف القرآن (3)وال تعجل نْذَّأَأي ت ،لْسرتفَ تنذَّرضي اهللا عنه إذا أَ عمر ترتيل، ويف حديث

 
                                                             

  .148املرجع السابق، ص : حسن علي حسن  (5)
  .623/ 2املرجع السابق، : ؛ وعنان149 -148نفسه، ص   (6)
  .1644، لسان العرب: ابن منظور  (1)
  .1645املصدر نفسه،   (2)
  .1644 -1643نفسه،   (3)
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والترسل والكتابة هلما داللة واحدة، قال  .(4)﴾یَنِماَلَعاْل بَِّر وُلُسا َرنَِّإ﴿: الكرمي
يقال كتب يكتب كتبا وكتابا ومكتبة وكتبة فهو  كتب مصدر اللغة يف الكتابة:" القلقشندي

قيل جلماعة اخليل كتيبة، وكتبت إذا  ومنه قوم إذا اجتمعوا،تب ومعناها  اجلمع، يقال تكتب لكا
مجعت بني شفريها حبلقة أو سري حنوه، ومن مث تسمى اخلط كتابة  جلمع احلروف بعضها إىل 

  .(5)"بعض، ومن مث مسي اخلط كتابة
  : اصطالحا

ها وغرضه وأسلوبه، وتكون كتابتطويلة أو قصرية حسب إرادة الكاتب  الرسالة قطعة نثرية
، فهي ومبا أن الرسالة تعتمد أساسا على الكتابةبليغة، وأسلوب حسن، وألفاظ منتقاة، بعبارة 

 ،بآلة تظهر روحانية صناعة بأا:" ، ويف هذا املعىن يقول القلقشندي(6)تصوير ملا حيدث يف الواقع
 يف الكاتب يتخيلها اليت األلفاظفيها ب الروحانية ومعىن...نظمها بتوسط املراد على دالة ،جثمانية
 الذي باخلط واجلثمانية نفسه، يف قائمة باطنة صورة بعض إىل بعضها ضم منر ويصو أوهامه
 صورة حمسوسة باطنة معقولة صورة كانت أن بعد وتصري الصورة، تلك به وتقيد القلم خيطه
  .(1)"رةظاه

   من عدومن حكاية حال : وهي مجع رسالة، واملراد فيها أمور يرتبها الكاتب: " قال أيضاو
، ومسيت أو صيد أو مدح أو تقريض، أو مفاخرة بني شيئني، أو غري ذلك مما جيري هذا ارى

، خمربا فيها بصورة احلال، مفتتحا  من حيث إن األديب املنشئ هلا رمبا كتب ا إىل غريهرسائل 
  .(2)"مبا تفتتح به املكاتبات

 
                                                             

  .16 :اآلية ،سورة الشعراء (4)   
  .1/51، صبح األعشى  (5)
  .71، ص األشكال النثرية: حكيمة إملويل (6)
  .1/51 ،صبح األعشى  (1)
  .139 -138/ 14املصدر نفسه،   (2)
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، منها الرسائل اإلخوانية ليهاعديدة، فهي تكتب حسب حاجة الناس إوالرسائل أنواع 
والقسم ، (3)؛ فالقسم األول هي تلك الرسائل اليت تدور بني اإلخوان واألصدقاءوالرسائل الرمسية

احلكام والسالطني، أو عن ، وهي اليت تصدر عن الثاين هو الرسائل الرمسية أو الرسائل الديوانية
فهي تصدر عن ديوان . على لسان حكامهم مواضيع خمتلفة ، يتناول فيها الكتابدواوين إنشائهم

يتوىل الكتابة عنه يف ، وكان لكل خليفة كاتب يوجهها إىل والته وقادة جيشه وأعدائه اخلليفة
  .(4)شؤون الدولة ومهامها

  بالرسائل الرمسية خاصة وأا حباجة إىل  والدولة املوحدية من الدول اإلسالمية اليت اهتمت
  .ا األعداء، وكان هلذه الرسائل بنية خاصة متتازبني األقاليم و التواصل

  :الرسائل الديوانيةوخصائص  مميزات   -  ب

النثري الذي صدر عن ديوان اخللفاء املوحدين، من خالل الوقفة املتأنية عند املوروث 
اإلطار الحظنا جمموعة من الصيغ اليت تكتب ا الرسائل الديوانية، وهي صيغ متبعة يف تكوين 

عن وإفرادها ، فلكل رسالة تقريبا إطارها اخلاص ا العام الشكلي للرسائل ويف بناء مضموا
  : غريها، وسنحاول أن نشخص أنواع الصيغ اليت كتبت ا رسائلهم الرمسية، وهي

  :الصادرة عن الخلفاء الموحدين اتفي المكاتب -1
 :المكاتبات الموجهة إلى الطلبة والموحدين -1-1

عنه ، حيث تبتدئ الرسالة بذكر املكتوب "من فالن إىل فالن" بلفظ   الرسالةأن تفتح 
اليت تليها  والدعاء له مبا يليق، مث يذكر اسم املكتوب إليه ويدعى له مبا يناسبه، ويؤتى بالبعدية

على النيب حممد وعلى آله وصحبه، والترضية عن اإلمام املهدي املعصوم، وبعد أوصاف الصالة 
: " مبتدئ بفعل الكتابة كأن يقولوت للمهدي يلج الكاتب إىل صلب املوضوع ونععديدة 

 
                                                             

  .72ص ،األشكال النثرية: حكيمة إملويل   (3)
  .73ص نفسه،املرجع  (4)   
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، ويتطرق بعدها إىل اسم املكان قد تطول أو تقصرمث تليها مجلة دعائية  "كتابنا إليكم" أو " كتبناه
  .(1)، مث يؤتى باملوضوع إىل آخر الرسالة اليت ختتم بالسالم...الذي كتبت فيه الرسالة 
من أمري املؤمنني أيده اهللا : " رسالة من إنشاء الكاتب أيب جعفر بن عطيةفمن أمثلة ذلك 

أعزهم اهللا وأدام كرامتهم بتقواه سالم بنصره وأمده مبعونته إىل الطلبة واملوحدين الذين بغرناطة 
  .عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

ورسوله  والصالة على حممد عبده ...أما بعد محد اهللا الذي على عونه مستند االعتصام 
... ، والرضا عن اإلمام املعصوم املهدي املعلوم ... وعلى آله وصحبه... موضح سبل السالم 

(2).  
املستجدة، وبركة املواهب اليت هي من حبر  كتب اهللا لكم تعرف اآلالء-فإن كتبناه إليكم 

ووعد اهللا فتحها اهللا  -بظاهر املهدية - أظهرهم اهللامن مرتل املوحدين  - مستمدة عطائه
  ....ألوليائه

وفاحتة  واهللا يعرف اليمن يف ذلك واخلرية، وجيعله عنوان اإلقبال" وجاء يف آخر الرسالة 
   .(3)"عليكم ورمحة اهللا وبركاته، والسالم النصر مبنه

أن تفتتح : " من أسلوب املكاتبات، فأوجز رمسهاألسلوب  تطرق القلقشندي إىل هذاولقد 
ويدعى له مبا يناسبه، مث يؤتى بالبعدية والتحميد والصالة على " من فالن إىل فالن" املكاتبة بلفظ 

 مث يؤتى عن املقصود، والترضية عن الصحابة، مث عن إمامهم املهدي اهللا عليه وسلمالنيب صلى 
  .(1)ليهعن اخلليفة وميم اجلمع عن املكتوب إجلمع ، واخلطاب فيه بنون اوخيتتم بالسالم

 
                                                             

  ؛ و108، ص )م2001منشورات امع العلمي، (، حبوث أندلسية: حممد جميد السعيد   (1)
Lévi-provençal: Un    recueil de lettres officielles almohades- étude 
diplomatique et historique-, revue hesperis, 1941, P.13.                                                                                          

منشورات كلية اآلداب والعلوم : املغرب  -القنيطرة (, أمحد عزاوي: ، حتقيق ودراسة-جمموعة جديدة –رسائل موحدية    (2)
  .71-61/ 1، )م1995، 1اإلنسانية، ط

  .71-61/ 1املصدر نفسه،    (3)
  .89، صاألشكال النثرية: ؛ وحكيمة إملويل443/ 6، صبح األعشى: القلقشندي  (1)
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يف بعض األحيان تزيد كتابام عن البناء اهليكلي السابق، كأن تفتتح الرسالة بالبسملة 
، حيث أدخلها املوحدون إىل الرسائل "واحلمد هللا وحده" والصالة على النيب وبالعالمة املباركة

يوسف ، ومن أمثلة هذا الرسم رسالة أمري املؤمنني ويؤتى يف آخر الرسالة بتاريخ كتابتها الديوانية
حيم بسم اهللا الرمحان الر: " قرطبةيب سعيد وأصحابه الطلبة الذين بإىل الشيخ األجل أخيه السيد أ

 -ؤمننييوسف بن أمري امل، من أمري املؤمنني (2)صلى اهللا على حممد وآله وسلم، واحلمد هللا وحده
  .(3)..."علينا األكرم لديناأخينا األعز إىل الشيخ األجل  -أيده اهللا بنصره وأمده مبعونته

الذي هو يف  –ويكتب تاريخ الرسالة  دون تغيري حىت النهاية وتأيت بقية الرسوم األخرى
  .(4)"الثالث من شهر رمضان املعظم سنة إحدى وستني ومخس مائة -الرسالة السابقة

املكتوب إليهم مباشرة ويشري إىل               ومن الرسائل ما أخذت لونا آخر يف الكتابة يبدأ مبخاطبة 
دون أية ديباجة وألوان مث يؤتى بالبعدية وينتقل منها إىل لب املوضوع مث يدعو هلم  مدينتهم 

بن مثل الرسالة اليت كتبها إدريس املأمون بن يعقوب بن يوسف  اعتمد عليها يف الرسائل األخرى
أهل فالنة، وقاهم اهللا عثرات  إىل اجلماعة والكافة من (6)"... (5)أهل أندوجرعبد املؤمن إىل 

إىل حمو السيئة باحلسنة، أما بعد، فإنه وصل من قبلكم كتاب حدد لكم أسهم األلسنة وأرشدهم 
 ..."االنتقاد 
 

 
                                                             

 إثباتوجدت منذ عهد عبد املؤمن، وظلت العالمة نفسها عند ابنه يوسف مث املنصور ويف عهد الناصر مث املستنصر، ولعل   (2)
  :وجود هذه العالمة منذ عهد عبد املؤمن ما قالت عنه حفصة بنت احلاج الركونية عندما دخلت على عبد املؤمن وأنشدته

  ـون يف الدهر عدهبطرس                ي ـن عليامن  
  ـده   ـد هللا وحـناك  فيه                احلمط ميختـ  

  .138/ 2، )م2009، 4دار املعارف، ط: القاهرة(شوقي ضيف، : ، حتقيقاملغرب يف حلى املغرب: ابن سعيد املغريب
  و؛ 94/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (3)

Lévi-provençal:Un  recueil de lettres  officielles almohades, p.18.             
  .97/ 1 ،رسائل موحدية (4)
: أنظر شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي. قيل أندوشر، حصن باألندلس قرب قرطبة  (5)

  .264/ 1، )م1977دار صادر، : بريوت(، معجم البلدان
  .حدث بتر يف الرسالة (6)
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 .(1)آخر الرسالة اليت ختمها بالسالم واستمر إىل
أو ويف رسم آخر لبناء الرسالة الرمسية هي أن تبتدئ بالبعدية مباشرة من دون بسملة 

 :وصنفه على نوعني مقدمة، وقد ذهب القلقشندي إىل هذا النوع من الرسائل
لص إىل أن تعقب البعدية باحلمد هللا، ويؤتى على اخلطبة إىل آخرها، مث يتخ: الضرب األول

أما بعد محد اهللا : " ... مثل ما كتب أبو امليمون عن املستنصر باهللا .(2)وخيتم بالسالم املقصود
والرضا عن ...  اآلمر بالوفاء بالعهود، والصالة على سيدنا حممد املصطفى الكرمي سيد الوجود

   .(3)الممث يؤتى باملوضوع لينتهي يف اخلتام بالس..." اإلمام املعصوم املهدي املعلوم
املقصود على مث يؤتى ب خطبة، من غريبذكر املقصود  أن تعقب البعدية:"الضرب الثاين

كما كتب أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : ومن النثر الذي جاء على الضرب الثاين .(4)"آخره
أما " : وهي ،القضاعي، املعروف بابن اآلبار عن األمري أيب مجيل إىل أهل ناحية بوالية وال عليهم

ملء اجلوانب، قرارا، وأرسل عليكم مساء املواهب، مدرارا، من  كتب اهللا لكم  -بعد، فالكتاب
 .(5)وجل بعدها يف صلب املوضوع حىت ختم الرسالة بالسالم..." فالنة

ومن الرسائل ما يفتتح بالتحميد مث الصالة على النيب وآله مث الترضية على اإلمام املعصوم، 
ان حتريره واجلا إىل صلب املوضوع، ومثال ذلك رسالة من ىل الكتاب ومكويؤتى باإلشارة إ

 ربا باستيالء املوحدين علىاملوحدي خمحممد الناصر إنشاء الكاتب أيب عبد اهللا بن عياش عن األمري 
 احلمد هللا فاتح اإلغالق، ومانح اإلعالق، ممد هذه الدعوة اإلمامية:" ومنورقة (7)وميورقة(6)يابسة

 
                                                             

  .37 -1/35، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية  (1)
  .476/ 6، صبح األعشى: القلقشندي   (2)
  .303/ 1،رسائل موحدية  (3)
  .38-37/ 7املصدر السابق، : القلقشندي  (4)
  . 38 -37/ 1نفسه،   (5)

جزيرة تلي جزيرة ميورقة ويقال هلا وملنورقة بنتا جزيرة ميورقة، وهي جزيرة حسنة كثرية الكروم واألعناب، ويف شرقها  (6)    
إحسان عباس، : ، حتقيقلروض املعطار يف خرب األقطارا: أنظر حممد بن عبد املنعم احلمريي. وا عشرة مراسجزيرة ميورقة، 

  .616، ص )م1984، 2مكتبة لبنان، ط(
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واجلا صلب املوضوع " ...وهذا كتابنا إليكم... لطباق وناصرها يف البحار املرجتة، السبع امن 
  .(1)"ليختم كالمه بالسالم

يف جزء منها أو رسالة مل تتوقف الرسائل الديوانية على النثر فقط بل تعدت إىل الشعر 
إىل  ظاهر قسنطينةعبد املؤمن من صدرت عن اخلليفة مثل الرسالة اليت والنوع األول كاملة 

على صلى اهللا بسم اهللا الرمحان الرحيم : " وهيوبأهم نتائجها محلته اإلفريقية اشبيلية خمربة بانتهاء 
   :(2)وبعد الديباجة الطويلة أتى بقصيدة..." حممد وآله وسلم واحلمد هللا وحده

  وردـال ما يرومونه ـهلم في وطاب    مرادهم           نيل  احلق ألهل   تصدى       

  دـي اجلفانتض  الـوأحكمت اآلم     املىن         فاختريت   األسباب  ويسرت 
  ضربه اهلند أحكمتعلى حكم ما قد          اته   ــغرم   فالتقت   رأي  ودبر 

  دـه سعــوحيدو ب ود به سعد ـيقعرمرم       جيش   اهللا    رــأم  فسار إىل
  .الرسالة بالسالمالنصر مث ختم واصفا  وجل بعد الشعر إىل النثر ، مثإىل آخر الرسالة

من  وهي ال حتتوي على تقليدمقدمة نثرية خال من أي أما الرسم الثاين فهو عبارة عن شعر 
رسالة عبارة عن قصيدة وجهها أمري املؤمنني : مكاتبام السلطانية ومن مناذج هذا الرسمتقاليد 

 :(3)وهي من إنشاء ابن طفيل ليستدعي العرب من إفريقيةيوسف بن عبد املؤمن 
    ائبــلغزو األعادي واقتناء الرغ   املغارب          و ـأقيموا صدور اخليل حن

  جرد السالهب فقد عرضت للحرب     املذاكي العاديات على العدى      اوأذكو
  تائبـــالك  وال تكتب العليا بغري   القىن           نــــفال تقتين اآلمال إال م

                                                                                                                                                                                   
هي جزيرة يف البحر الزقاقي حتدها جباية على جهة القبلة  من بر العدوة، بينهما ثالثة جمار، ومن الوسط برشلونة من بالد   (7)

أرغون، ومن الشرق جزيرة منورقة، وطول ميورقة من الغرب إىل الشرق سبعون ميال وعرضها من القبلة إىل الوسط مخسون 
  .567املصدر نفسه، ص . ميال
،     )م1941املطبعة االقتصادية، : الرباط(من إنشاء كتاب الدولة املؤمنية، نشرها ليفي بروفنصال، : رسائل موحدية جمموع  (1)
  . 248 -241ص 
  .82 -81/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (2)
حممد إبراهيم الكتاين : حتقيق، -قسم املوحدين -البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب: ابن عذاري املراكشي  (3)

   .115 -3/114، )م1985 1ط دار الغرب اإلسالمي،: بريوت(وآخرون، 
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  ظهور املصاعب اب ــاهلول رك  على            ـــممصمـ  وال يبلغ الغايات إال
  مجام املشارب  اــأعرضت رزق وإن      مشرب         ذبـيرى غمرة اهليجاء أع

  اسبــمجيع املك ن ـع غرا   ويعرض   ـه          حسامـ  ويأنف إال مكسبا من 
  والقواضب   القىن  رافـــبأط حتف      عربية          ة ــمهـ فابعثوها   أال

  اربـومض  اعنـط  من ما مجعت    امر     ــهالل بن ع  من قيس   أفرسان
  :(1)من قول ابن عياش يستعجلهم، وهيبقصيدة أخرى وعندما تأخر العرب خاطبهم 

  لاهليجاء جرد الصواه وقودوا إىل          ل    الرواحـ  عوج    العلياء  أقيموا إىل
  ابلــاألعداء شدة صب  وشدوا علىر            ثائـ   قيمة   الدين لنصر  وقوموا 

 :المكاتبات الموحدية الموجهة إلى الممالك النصرانية-1-2

، مثل الرسالة اليت جاءت التصلية مث احلمدلةمنها ما تفتتح بالبسملة وتليها متنوعة البدايات 
بسم اهللا الرمحان الرحيم، صلى اهللا : " فيهاعلى شكل اتفاقية بني املنصور وحكومة بيشة جاء 

  ....."وسلم تسليما على حممد وعلى آله 

، وجاء باملقصود، وختم واملكتوب إليه مث وجل إىل اسم املكتوبوجاء صدر الرسالة طويل 
  .(2)الكتابةبتاريخ 

، وعدم دون احلمدلة، مع ذكر املكتوب واملكتوب إليهوالتصلية أن تبتدئ الرسالة بالبسملة 
، "باهللا التوفيق" ويدخل مباشرة يف املوضوع وختمها  كما يف الرسوم املعتادة إىل الصدر التطرق

بسم اهللا الرمحان : " مشجعا هلم بالتردد على البالدوايل تونس إىل جتار بيشة مثل رسالة أيب زيد 
، وباهللا ...حممد وآله وسلم تسليما، كتاب أمان وتأكيد إحسانصلى اهللا على سيدنا الرحيم 
         .(3)"التوفيق

 
                                                             

  .116/ 3املصدر نفسه،   (1)
  .173/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (2)
  .177 -176/ 1املصدر نفسه،   (3)
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 :في المكاتبة الصادرة إلى خلفاء الموحدين  -2
 والوالة وغريهم إىل أمريالوزراء نوع من الرسوم اليت كانت ترفع من طرف األمراء و وهي

  :جاءت الرسوم فيها متباينة منها، املؤمنني
مث يلج إىل اسم كاتبها  متبوعة بعبارات املدح والثناء" احلضرة" أن تفتتح الرسالة بلفظ 

 اإلسالم على احلضرة مث يذكر التحميد والتصلية والترضية، مث يؤتى بتحية العبوديةباسم مقترنا 
ومثال ذلك رسالة كتبها عن اإلمام املعصوم، مث بالدعاء للمقام العايل وبعدها يدخل يف املوضوع 

إلمامية العلية احلضرة ا"  عن صاحب أرغون من األندلس إىل املستنصر باهللا املطرف بن عمرية أبو
متراكم واإلحسان ما يلجو نوره املنصورة األعالم، الناصرة لإلسالم املخصوصة من العدل 

اخللفاء أيب يعقوب ابن سادتنا  أمري املؤمنني) اإلمام(، حضرة سيدنا وموالنا اخلليفة اإلظالم
   .(1)..."الراشدين

اخلضرة :" إبراهيم إىل حضرة اخلالفة، ومطلعها  والرسالة اليت صدرت عن األمري املوحدي
، ومنشأ مطلع األنوار السامية. ية، املؤيدة املنصورة الزكالعلية اإلمامية املعظمة املكرمة القدسية

وصدرت الرسالة الثانية، عن األمري إبراهيم،  ".، أدام اهللا تأييدها وحرس جالهلا...اخلريات النامية 
احلضرة اإلمامية القدسية املؤيدة املنصورة العلية، خلد اهللا أيامها، ونصر أنصارها :" ومطلعها

    .(2)..."وإعزازها وإعظامهاوأعلى أعالمها، ووصل أعالءها وإظهارها 

فإن بعضها اآلخر يستعمل لفظ احلضرة " احلضرة" بكلمة إذا كانت بعض الرسائل تفتح 
بالتحميد مث يأيت الكاتب واملكتوب عنه  وتذكر احلضرة اسم صاحبهاالبسملة والتصلية بعد 

الذي كتبت فيه  ويكتب اسم البلد" فكتب" والتصلية والترضية مث يدخل يف املوضوع بكلمة 
  .وتاريخ الكتابة، ويترسل يف املوضوع الذي خيتمه بالسالم الرسالة

 
                                                             

مطبعة : الرباط(أمحد عزاوي، : ، دراسة وحتقيق-القرن السابع اهلجري –رسائل ابن عمرية الديوانية : ابن عمرية  (1)
  .30 -28، ص )م2008، 1ربانيت، ط

 جملة املناهلإدريس العلوي البلغيثي، : ، عرض وتقدمي"رسائل نادرة وتراجم أندلسية: "مؤلف من العصر املوحدي  (2)
  .255، 254م، ص38/1989، ع)الرباط(
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أيب إىل أمري املؤمنني وجهها الشيخ أبو عبد اهللا بن أيب إبراهيم ومن هذا الرسم رسالة 
صلى اهللا على حممد وعلى أله وسلم  بسم اهللا الرمحان الرحيم: "  يعقوب يوسف بن عبد املؤمن

: مد بن أيب إبراهيمحم... األعدل، اخلليفة الصاحلوموالنا اإلمام احلضرة السامية، حضرة سيدنا 
ىل وبركات، وبعد ورمحة اهللا تعا بن أمري املؤمننيوموالنا أمري املؤمنني سالم على حضرة سيدنا 

، والرضا عن ...ونبيه الصفي األمني رسوله والصالة على حممد... على إعالء هذا األمرمحد اهللا 
، كتب يف ...والسالم األجزل ... من أغرناطةفكتبه خدميكم ... اإلمام املعصوم، املهدي املعلوم

   .(1)"النصف من مجادى األخرية عام ثالثة وستني ومخس مائة

 مث يؤتىمكان تدوين الرسالة ، مث يذكر "هذا كتابنا" أو " كتابنا" كلمة أن تبتدئ الرسالة ب
 عن أيب حفص املوحدي إىل اخلليفة أمري املؤمننيباملوضوع، فمن ذلك رسالة أيب جعفر ابن عطية 
كتابنا هذا من وادي ماسة، بعدما جتدد : " قال عبد املؤمن بن علي عن مقتل الثائر املاسي حيث

  . (2)..."ونصره املعهود املعلوم من أمر اهللا الكرمي 
بدون اتب اهلدف والغرض املقصود مباشرة، حيث جاءت البداية عاجل الكيف هذا اللون  

مقدمة واليت حتوي على البسملة والصالة على النيب والترضية على اإلمام املعصوم أو الدعاء ألمري 
  .(3)يستعجل باخلرب إىل اخلليفةمنني، فالكاتب يف هذه احلالة املؤ

 األلقاب مث الدعاء للمقام األعلى، وبعدها يشريأن تفتح الرسالة باسم املرسل إليه كامال مع 
كتوب عنه وينعته باألوصاف، مث يؤتى بالبعدية والتصلية والترضية، فالدعاء للحضرة املإىل 

منها رسالة صدرت من  .اخلالفية، ليتطرق بعد ذلك إىل املوضوع ويأيت اخلتام الذي ينتهي بالدعاء
ابن سيدنا األمري أبو إسحاق  السيد األجل األعز" : اق املوحديالعزفيني إىل السيد أيب إسح

  . (4)..."الطاهر املرحوم أيب إبراهيم بن سيدنا اإلمامني أمريي املؤمنني 

 
                                                             

  .265 -263، ص املن: ابن صاحب الصالة   (1)
  .57/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (2)
  .256، ص..."رسائل نادرة: "؛ ومؤلف من العصر املوحدي114، صحبوث أندلسية: حممد جميد السعيد   (3)
  .115 -114املرجع نفسه، ص   (4)
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  مث   عنهاسم املكتوب    على النيب بذكروالصالة  البسملةعد ومن رسائلهم ما تبتدئ ب
مبا يليق مث حتية اإلسالم، وبعد ذلك تأخذ الرسالة مسار الرسائل والدعاء له  املكتوب إليهاسم 

 والصالة على النيب ..."أما بعد، فإن حنمد اهللا " من حيث البعدية والتحميد بلفظ األخرى 
الترضية والدعاء ألمري املؤمنني أو لويل العهد يف بعض األحيان، مث يدخل يف املوضوع وخيتم 

 نشائها، ومثال ذلك رسالة األمري يوسف إىل غرناطة حول إاء ثورةالرسالة بالسالم وبتاريخ إ
بسم اهللا الرمحان الرحيم، صلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم تسليما " : والرسالة تقول  غمارة

إىل الطلبة أيده اهللا بنصره وأمده مبعونته واحلمد هللا وحده من األمري يوسف بن أمري املؤمنني 
سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد، فإن حنمد اهللا ... والشيوخ واألعيان والكافةواملوحدين 

عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، كتب يف الرابع والسالم اجلزيل ... الذي ال إله إال هو إليكم 
  . (1)"م1166/ه562سنة عشر من شوال 

إىل بعد البسملة بالصالة على النيب مث اإلشارة تبتدئ الرسالة ويف بعض رسائل املبايعة 
 اإلمامة 

مث ينتقل إىل  مث الترضية على اإلمام املعصوم، والدعاء ألمري املؤمنني وتليها جمموعة من الصفات
يف رسائل املبايعات وخيتمها بذكر التاريخ، وهذا غالبا ما يكون ... أما بعد" مبتدئا بلفظ املقصود 

     :بن عبد املؤمنأيب يعقوب يوسف مببايعة أمري املؤمنني أهل إشبيلية يف ذلك مبا كتبه واالستشهاد 
احلمد هللا الذي جعل اإلمامة قواما وسلم بسم اهللا الرمحان الرحيم صلى اهللا على حممد وآله " 

يف وكتبوا على ذلك شهادام ... على جتديد البيعة املباركة...  أما بعد... ونظاما للخلقللحق 
     .(2)..."النصف من مجادى األخرية سنة ثالث وستني ومخس مائة

   اخلطوات، ومنه  مث يردف بقية " إىل فالن من فالن:" يؤتى بعد البسملة بقولهأو أن 
يم وصلى اهللا بسم اهللا الرمحان الرح: " عبد امللك بن عياش جاء فيهاأبو احلسن أنشأها رسالة 

واألعيان والكافة إىل الطلبة واألشياخ على حممد وآله وسلم، من عمر وعثمان أمري املؤمنني 
 

                                                             
  .105 -98/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (1)
  .117، صحبوث أندلسية: ؛ وحممد جميد السعيد111/ 1املصدر نفسه،    (2)
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القاهر أما بعد فاحلمد هللا  .سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. بتقواهأدام اهللا كرامتهم  شبيليةإب
ملوالنا وسيدنا أمري والدعاء ... والرضا عن اإلمام املعصوم املهدي املعلوم... الغالب
   .(3)..."املؤمنني

وهي تبدأ بالبسملة والصالة على النيب، وذكر ومن املكاتبات ما جاء على شكل أجوبة 
والدعاء له مبا يليق مع ذكر املكان يؤتى بتحية اإلسالم  عنه، مث اسم املكتوب إليهاسم املكتوب 

مث يؤتى مد والترضية على اإلمام املعصوم والتصلية على حموشكر النعم ويردفها بالبعدية والتحميد 
الرسالة : وبتاريخ الكتابة مثل، مث ذكر املقصود وخيتم الرسالة بالسالم "وكتبناه إليكم "بكلمة 

شرقي غرناطة عن أحد احلصون قوات ابن مردنيش  إبعادوابية الصادرة عن األمري يوسف حول اجل
بن أمري يوسف بسم اهللا الرمحان الرحيم، صلى اهللا على حممد رسوله وعلى آله، من األمري " 

، والسالم الكرمي عليكم ورمحة اهللا، كتب ...، من حضرة مراكش...وكتبناه إليكم ... املؤمنني 
   .(1)"م1166/ه562سنة يف التاسع من ذي احلجة 

 ومكانله واملرسل إليه والرسم اآلخر من املكاتبات اجلوابية أن تفتتح باملرسل والدعاء 
مث يؤتى بالسالم وتأخذ الرسالة بعدها مسار الرسائل األخرى، مث يؤتى باملقصود وخيتمها  اإلرسال
غزاة بإفريقية إىل الطلبة الوبتاريخ الكتابة منه ما كتبه أبو القاسم القاملي عن اخلليفة يوسف بالسالم 

سالم ... ، إىل الطلبة الغزاة بإفريقية...أيده اهللا بنصرهمن أمري املؤمنني بن أمري املؤمنني "... 
   .(2)..."، إنا كتبناه إليكم...عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد 

لقد وردت إىل املوحدين مكاتبات من امللوك مثل الرسالة اليت وردت من صالح الدين 
، فقد افتتحت الرسالة بالدعاء، وعرب املكتوب عنه بنون اجلمع قاضي الفاضلكتبها الاأليويب 

وسيد العاملني، وقسيم فتح حبضرة سيدنا أمري املؤمنني : " اطب املكتوب إليه بأمري املؤمننيوخ
 .(3)مث يؤتى باملوضوع إىل آخر الرسالة... ونتزين مبخاطبتهاأن نتيمن مبكاتبتنا ...والديندنيا ال

 
                                                             

  . 93 -89/ 1نفسه،     (3)
  .109 -108/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية   (1)
  .126 -124/ 1املصدر نفسه،    (2)
  .183/ 1نفسه،   (3)
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 :الظهائر-3
، "...أمر به أمري املؤمنني: " مث يذكر اآلمر به كأن يقول" كرميهذا ظهري " بصيغة فتتح ت

ويسره للشيخ القائد األكرم أيب بكر بن الشيخ املشرف أيب :"... إليه مثل ويذكر اسم املرسل
  .  (4)، مث يؤتى بالدعاء مث املقصود وخيتمه بتاريخ الكتابة..."احلسن بن غالب

   :التقاديم -4
 تضيه قرحية الكاتب، فتارة تفتتح بل حبسب ما تق مصطلح حمدد يفتتحون به،مل يكن هلم 
إىل أهل فالنة مجع اهللا على الرب والتقوى مجهورهم، وعرفهم من سديد : " بلفظ إىل أهل فالنة
، (5)...إىل الوزراء والفقهاء واألعيان واألعالم واحلسباء، والصدور العلية: " لفظ إىل فالن، مثل

  أو 

  

  .(1)..."وينظم أمورهم، سالم النظر ما يصلح أحواهلم 

وإن "، وتارة يبدأ " (3)وأن تعلموا " أو بلفظ" (2)أدام اهللا كرامتهم" يبتدئ بلفظ وتارة 
،  (5) "ختري وال يتقلد أشغالكم: " ، ومن بني هذه التقادمي ما كتب لوالية ناحية مثل"(4)كتبناه

وإن تعلموا أن " ، أو " وإنا كتبناه إليكم" ومنها ما كتب به بإعادة وال إىل ناحية، وهي 
ومن التقادمي ما كتب به يف الوظائف الدينية ويف والية قاض مثل  . (6)"ضابطنعتمدكم بالنظر ال

 .(7)..."أدام اهللا صالح أحوالكم: " ...ما يفتتح بـ
 

                                                             
  . 392-391/ 1، نفسه   (4)
  .419/ 1نفسه،  (5)
  .417/ 1نفسه،   (1)
  .451، 446/ 1نفسه،   (2)
  . 455، 453/ 1نفسه،   (3)
  . 1/476،477،479نفسه،   (4)
  .417/ 1نفسه،   (5)
  .1/465نفسه،   (6)
  .489/ 1نفسه،   (7)
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وإىل هذا فإن قدمنا عليكم " ...منها ما كتب ومن بني التقادمي املكتتبة بالوظائف الديوانية 
 .(8)..."املصلحية، وأعمال جمابيكم املختصيةفالنا لينظر يف أشغالكم بعد استخارة اهللا تعاىل 

 وما يالحظ على هذه التقادمي بصفة عامة، فإا متوسطة احلجم مقارنة مع بقية الرسائل
معرفة اجلهة علينا األخرى، إال أن البتر أصاب أغلبها سواء يف صدورها أو يف ايتها مما صعب 

هي تكتفي بذكر الشخص الذي عني عليها اليت صدرت منها هذه الرسائل أو تاريخ التعيني، ف
  .(9)وبعض األعمال املوكلة له

 :الجانب الفني للرسائل الديوانية -5

على رسائلهم وتدعيمها باآليات القرآنية واألحاديث النبوية وبالسرية  طغيان الروح الدينية 
النبوية، وبأحكام الفقه والشريعة، وجند ذلك يف الرسائل اليت تعاجل موضوع احلث على اجلهاد أو 

  .االنتصار على األعداء أو الدعوة إىل الدين

على الرسائل املوحدية تعود  الدينية من أسباب طغيان الروح :(1)يرى حممد جميد السعيد أن
له أثر وإىل طبيعة التعليم يف األندلس واليت يغلب عليها الطابع الديين، مما كان  إىل طبيعة املوضوع

على طبيعة املثقف وعلى تفكريه، وتعود كذلك إىل طبيعة الصراع القائم يف تلك الفترة، حيث 
  .كان عصر جهاد وصراع بني املسلمني واملسيحيني

سبب آخر وهو أن السلطان يف عهد املوحدين ميثل السلطتني الدينية والدنيوية،  وأضاف
ويبدو ذلك يف رسائلهم اليت تعاجل أمور الشريعة وحتث على تطبيق قواعد اإلسالم يف احلياة 

 . (2)اليومية
دبية الثقافة األال يعتمد الكاتب على الثقافة الدينية وحدها يف كتاباته الرمسية، بل يتعدى إىل 

، ومثال ذلك رسالة وجهها والتارخيية، فتضمنت مراسالم شعرا وأمثاال وأقواال وأحداثا تارخيية

 
                                                             

  .474/ 1نفسه،   (8)
  .وما بعدها 411/ 1نفسه،   (9)
  .124 -123ص  حبوث أندلسية،: حممد جميد السعيد (1)
  .124 -123ص  ،املرجع نفسه  (2)
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، م1109/ه554ليبعث إليهم خرب فتح مدينة املهدية سنةاخلليفة عبد املؤمن إىل أهل إشبيلية 
  :(3)حيث جاء يف آخر الرسالة أبيات شعرية تتكون من اثين عشرة بيتا وكان مطلع الرسالة

  لبـمط كل   يف  اهللا  مراد ومت    ـا         ـأمرن  باملشارق   قضينا  وملا 
  حمجب  غري  احلق  وجه وأصبح    موهنا           املنرية   الشمس   وأشرقت

  بــبعد تغي  اإلسالم ا   وعاد   كل كافر          من السقع   هذا  وطهر
وطلب منه النجدة، وجييب أباه فأجاب األمري أبو يعقوب يوسف أبيه اخلليفة عبد املؤمن 

  :(4)وهو ،وطلب من أبو العباس ابن سعيد املالقي أن ينظم شعرا يف ذلكبشعر كما بعث له أبوه 
  دــج  به   ويسمو  أبيه  يؤيده      رد        له   اهللا ليس  أمر   هو األمر

  ألسن لد به  رعبا   أقحمت  وقد         اته   ــوأب   آياته   وضحت  وقد 
  ـدجحـ وإقراره   رـكف عقيدته           غ لزائـ حم إال  وما اشتبهت مذ 

 ـدله رشـ فيه   اهلند  حسام فإن       اجتالئه      بعد  فمن يبغي فيها الغي  
  الرند  جللها حني  كعاد  فعادوا            م   اح  رحيه  عصفوهذه ريـ

  دد وال  العــومل يغنهم ذاك العدي    وا     وحصني إذا انز حصن   ينجهم ومل 
  من الالت بل ردوا حديثا كما أرودوا         مبزعمهـ   العتيد  النصر جيدوا   ومل

  ـد  وخـ ها وسيم وال فما منهم فيـ     م    هل  واضحة  الرشد   سبيل  وكانت
  واللبد  وال انتضحت  فيها  الشكائم          معذر    سلوط    فيها   وال سلكوا 

  فصالت  م  منكم   يد  وهلا  األيد   ميلة       الكفر  إىل      مالوا  ولكنهم  
  :(1)أجاب أمري املؤمنني يف رسالة طويلة، وعدد أبياا مخسة وثالثني بيتا بقوله

  وردـال    يرمونه  فيما هلم    وطاب    مرادهم         نيل  احلق  ألهل    تسىن 
   اجلد   فانتضى  اآلمال   وأحكمت       املىن       فأختريت  األسباب  ويسرت 

 
                                                             

  . 73، ص املن: ابن صاحب الصالة  (3)
   .76املصدر نفسه، ص  (4)
  .76نفسه، ص  (1)
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ومن مميزات الرسائل الديوانية العناية باللفظ من حيث النغمة، ومن حيث توافق الوحدات 
الصوتية، ويستخدم بعض الكتاب براعة نثرية عن طريق توظيف األساليب البالغية املختلفة 

  واملتعددة 
  .أو طباق أو تشبيه أو استعارة أو كناية من جناس 

ومناذج كثرية من الرسائل الرمسية املوحدية اليت تعتمد احملسنات البديعية منها رسالة أليب 
فتح ر األنوار إشراقا، "... جعفر بن عطية كتبها عن أيب حفص اهلنتايت حول مقتل الثائر املاسي

وإحداقا، واستغرق غايات الشكر اين النائمة جفونا وأحدق بنفوس املؤمنني إحداقا، ونبه من األم
، مجع أشتات الطلب واألرب، وتقلب يف استغراقا، فال تطيق األلسن لكنه وصفه إدراكا وال حلاقا

  .(2) ..." ومأل دالء اآلمال إىل عقد الكربالنعم أكرم منقلب 
حتددها  –يف أغلبها  –تتبع طريقة واحدة من خالل ما سبق يتضح أن الرسائل الديوانية 

  : جمموعة من العناصر منها
 ...من -
 ...إىل -
 ...سالم -
 ...أما بعد -
 ...احلمدلة -
 وآله وصحبه  -صلى اهللا عليه وسلم -التصلية على الرسول -
 .-الترضية عن خليفته عبد املؤمن - الترضية على اإلمام املعصوم املهدي املعلوم -
 ...كتبناه أو كتابنا -
 ...لةمكان وزمان كتابة الرسا -
 .السالم -

 
                                                             

  .130، ص حبوث أندلسية: وحممد جميد السعيد  ؛57/ 1العزاوي،  ،-جديدة -: رسائل موحدية  (2)
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سار هذا النوع من الكتابة  الكاتب أبو جعفر بن عطية وأخوه عقيل، وأبو احلسن القاملي، 
، بالرغم يف بنية الرسائل ومن خالل بعض الرسائل جند بعض االختالف ،وأبو احلسن بن عياش

  :فاظ على السمات العامة، وهيحتمن حماولة اال
  .التصليةو لبسملةا   -
  .-احلمد هللا وحده- السلطانية العالمة    -
  ...من -
  ...إىل -
  سالم -
  البعدية -
  .التحميد -
  .الشكر -
  .وسلم عليه اهللا صلى الرسول على التصلية -
  .املهدي خليفة املؤمنني ألمري الدعاء -
  .كتبناه إنا -
  .مكان الصدور -
  .التوصية -

  :وكانت طريقة كتابتهياش، يف عهد عبد اهللا بن عجديدا أسلوبا اختذت الكتابة 

 ذكر املرسل -
 ذكر املرسل إليه -
 السالم -
 التحميد دون ذكر البعدية -
وآله وصحبه، مث الترضية عن اإلمام املعصوم  -صلى اهللا عليه وسلم -التصلية على الرسول -

 .احلاكم عن أمري املؤمنني اخلليفة، والترضية عن خليفته عبد املؤمن مث الترضية املهدي املعلوم
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 ."كتابنا" كلمة بعد أو "كتبناه إنا" كلمة بعدمكان كتابة الرسالة  ذكر -
 :عليه والتوكل به، واالستعانة طاعته على والعمل اهللا، بتقوى التوصية -
 .املوضوع ذكر -
 .السالم ذكر -
 .التاريخ ذكر -

، واالختالف ناتج نالحظ مما سبق تداخل بني الطرق اليت اتبعت يف كتابة الرسائل الرمسية
جند بعض الرسائل حذفت منها الفقرات  كماعن تطور سنن الكتابة أو إىل مهارة وقدرة الكاتب، 

فيكتفون وا جبمع مثل هذه الرسائل، الذين قامرمبا يعود إىل املؤرخني وكتاب املصادر التمهيدية، 
  .بنقل صلب املوضوع

 حكم من األخرية الفترة عرفتها اليت واختلفت الطرائق الرسائل بنية اختلفت كما" 
 وفرت قد فإا ،املضطربة السياسية الظروف هذه ومع يتالشى حكمهم بدأ حيث املوحدين

 عمرية بن املطرف أبو كتابات يف مطبوعا هذا وجند .وتنوعها لنشاطها قويا دافعا للكتابة
 حيث وغريهم )م1267/ه 666 ت( الرعيين وأبواحلسن ،)م1259/ه658 ت(املخزومي

 ومشاعرهم، أحاسيسهم، عن تعبريا وافر بنصيب منها الذاتية والسيما الفنية، الكتابة يف أسهموا
 من أهلها أصاب وما األندلس، بالدهم مبصري يتعلق ما والسيما  .املتعددة انشغاالم عن وعربوا

    (1) .  "األواخر املوحدين حكام ختاذل نتيجة األرض ضياع بعد نكبات من ناهلم وما حمن

  :كتاب الرسائل الديوانية -ثالثا

، يتميزون بأسلوب كتابة رفيع، خيتارون كتاب بلغاء خلطة الكتابة املوحديةاختارت الدولة 
   : أحسن األلفاظ والعبارات منهم

 :أبو جعفر بن عطية -1

 
                                                             

.92ص، األشكال النثرية :حكيمة إملويل   (1)  
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أبو جعفر أمحد بن جعفر بن عطية القضاعي من أهل مراكش، أصله من قرملة قرية  هو
، كان أبوه أبو أمحد كاتبا لعلي بن (1)م1123/ه517بطرشوشة من شرق األندلس، ولد سنة

أبيه وعن جمموعة كبرية من أهل يوسف وابنه تاشفني، كان كاتبا بليغا، أخذ العلم عن 
  . هرب وغري هيئته وتشبه باجلند، وأخفى نفسهوبعد فتح مراكش وازام دولة املرابطني .راكشم

، حيث كان ضمن الرماة، التقى (2)الشيخ أيب حفص على الثائر املاسي شارك يف محلة
، أراد أبو (3)م1147/ه542لذي احلجة سنة  16فهزم جيش املاسي يوم اخلميس اجلمعان 

من يكتب عنه، فقيل ذا النصر، فلم جيد يف مجيع من استصحبه ؤمن عبد امل حفص إعالم اخلليفة
حيسن األدب والكتابة، فاستدعاه وعرض عليه  -نا للرمايةألنه كان حمس –له أن فىت من الرماة 

  .(4)العجز، فكتب عنه للموحدين رسالةغرضه، تظاهر ب
، استدعاه وقلده خطة الكتابة فلما بلغت الرسالة عبد املؤمن استحسنها واشتد إعجابه ا

إىل كلها، وكانت وزارته كماال للدولة، وملا توجه وفوض النظر يف أمورها وأسند إليه وزارته 
  .(5)األندلس، دبر له حساده الطريق للخالص منه

، وطلب ابن عطية وهو (1)مما جعل اخلليفة عبد املؤمن يستوزر عبد السالم الكومي
وهو حاسر العمامة، وطلب حضور  الناس وعند وصوله إىل مراكش قيده يف املسجد باألندلس 

 
                                                             

     حسني مؤنس، : ، حتقيق وتعليقاحللة السرياء: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي املعروف بابن اآلبار  (1)
  .121، صخطة الكتابة على عهد املوحدين: ؛ وبغدد غريب238/ 2، )م1985، 2طدار املعارف، : اهرةالق(

مكتبة : القاهرة( حممد عبد اهللا عنان،: ، حتقيقاإلحاطة يف أخبار غرناطة: لسان الدين اخلطيب امللقب بذي الوزارتني  (2)
  .263/ 1، )م1973 ،2ط اخلاجني،

: دمشق( صاحل األشتر،: ، حتقيقتابالكُ عتابإِ: مد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعي املعروف بابن اآلبارحمأبو عبد اهللا   (3)
  . 264، ص )م1961 ،1ط مطبوعات جممع اللغة العربية،

 ؛  و264/ 1املصدر السابق، : ن اخلطيبلسان الدي  (4)
Lévi-provençal:Un  recueil de lettres  officielles almohades, p.6.                        

  :اختلفت األراء حول نكبة ابن عطية، فقد قيل أنه طرحت يف بيت السلطان أبيات منها  (5)
  =قوال تبني لذي لب حقائقه       قل لإلمام أطال اهللا مدته      

  ـهبوائقـ وطالب الثأر مل تؤمن وترم           لزراجني قوم قدإن ا =  
  هـعالئقــ لذاك ما كثرت فيهم  يل         ـم مــوللوزير إىل آرائه     
  ـــهعوائقــ  فبادر احلزم يف إطفاء نارهم          فرمبا عاة من أمر    
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على طبقام، وشاورهم يف أمره، فأجاب كل واحد برأيه، وأمر بسجنه، فقتله هو وأخوه أبو 
   .(2)سنة23سنة وألخيه أبو عقيل  36، وكان عمر أبو جعفر م1108/ه553سنة عقيل 

كان :" أنهيذكر صاحب اإلحاطة  (3)من أبلغ أهل زمانهأبو جعفر كاتبا بليغا، فهو كان 
بن علي على قتله وبكى ، ندم عبد املؤمن (4)"الطبع سيال ،سهل املآخذ، منقاد القرحيةكاتبا بليغا، 

منوذجا لكتابته " اموعة اجلديدة" وتعترب الرسالة اخلامسة من جمموع الرسائل املوحدية  .(5)عليه
  .(6)جمموعة من الذين ترمجوا له، حيث أوردها النثرية

  :أبو عقيل ابن عطية -2
بن حممد بن عطية القضاعي املراكشي، وهو أخو هو أبو عقيل عطية ابن عطية ابن جعفر 

، وقتل مع أخيه م1135/ه530 سنة أبو جعفر أمحد بن عطية، أصله من قمرلة بطرشوشة، ولد
  سنة 

  .(7)م خارج مراكش1158/ه553
كتب عن عبد املؤمن  (1)جعفر يف عمله الوزاري لدى عبد املؤمنكان يساعد أخاه أبو 

شعبان 10يف رسالة اخلليفة عبد املؤمن إىل طلبة تلمسان : منها جمموعة من الرسائل

                                                                                                                                                                                   

  هم العدو ومن واالهم كهم          فأحذر عدوكة واحذر من يصادقه    
  هــى طرائقــختفــــم          واحلق أبلج ال اهللا يعلم أين ناصح لكـ    

جعفر فكانت نكبته، وقيل أن عبد املؤمن أفضى أليب أيب األبيات وغر صدره على وزيره  وعندما مسع عبد املؤمن هذه
إحسان عباس، : ، حتقيقنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: أمحد بن حممد املقري التلمساين أنظر .جعفر بسر فأفشاه

  .184 -183/ 5، )م1988دار صادر، : بريوت(
  .265/ 1، اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ؛ لسان الدين اخلطيب187/ 5املصدر نفسه،   (1)
 ؛ و283/ 2، احللة السرياء: ابن اآلبار  (2)

 Lévi-provençal:Un  recueil de lettres officielles almohades, p.8.                         
  .186/ 5، املصدر السابق: املقري  (3)
  .1/263املصدر السابق، : اخلطيب ابن  (4)
  .3/48، البيان: ابن عذاري  (5)
  .60 -57/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية  (6)
  ؛  و 238/ 2، املصدر السابق :ابن اآلبار  (7)

, p.8. op.cit Lévi-provençal:   
  .1/19، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (1)
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، والرسالة اليت بعثها اخلليفة عبد املؤمن إىل طلبة جباية (2)يعلمهم بفتح قسنطينة م1152/ه547
   .(5)وأبذة (4)وبياسة (3)خيربهم بفتح املرية م1157/ه552شعبان  10يف 

 :أبو القاسم القالمي -3
  ، قال عنه صاحب املعجب (6)أبو القاسم عبد الرمحان القاملي من قاملة وهي من قطريونةهو 

بعد فتح جباية، من أعمال صنيعة تسمى بقامل، كتب لعبد املؤمن بن علي بأنه من أهل مدينة جباية 
أبو حممد القاسم ، فقد كتب مع أبو م1158/ه553بينما ابن عطية استمر يف الوزارة إىل سنة 

  .(7)بن عياش من أهل قرطبةعياش بن عبد امللك 
 ، ويف عهد اخلليقة يوسف بن عبد املؤمن(8)"الكتابة من نبهاء"وصفه صاحب املعجب بأنه 

  .(9)إال أن مات عمل مكانه يف الكتابةحيث ظل خيدمه يف الكتابة بن حمشرة  الفضلساعد أبو 
من جمموع رسائل " 21"رقم املي جمموعة من الرسائل منها الرسالة كتب أبو القاسم الق

يوسف إىل ، والرسالة اليت كتبها عن اخلليفة م1160/ه555بتاريخ ربيع الثاين سنة  موحدية
  .(10)م1168/ه564بإفريقية بتاريخ رجب  "الغزاةالطلبة "

 :أبو الحسن بن عياش -4

 
                                                             

  .22، ليفي، ص جمموع رسائل موحدية  (2)
م، اختذها العرب مرابطا بنيت ا 955/ه344مدينة باألندلس بنيت يف عهد الناصر لدين اهللا عبد الرمحان بن حممد سنة   (3)

، ص الروض املعطار: يأنظر احلمري. حمارس، كان الناس ينتجعوا ويتخذوا رباطا وتعترب أشهر مراسي األندلس وأعمرها
583 .  

مدينة باألندلس، بينها وبني جيان عشرون ميال، تطل على النهر الكبري املتجه حنو قرطبة، وهي مدينة ذات أسواق ومتاجر   (4)
  .121أنظر املصدر نفسه، ص . م1226/ه623وحوهلا أراضي زراعية، دخلها الروم سنة 

  .73، ص جمموع رسائل موحدية  (5)
أبو احلسن علي بن موسى بن . ذكره ابن سعيد يف كتابه رايات املربزين باسم هو أبو القاسم عبد الرمحان القايل من قالة (6)

طالس للدراسات والترمجة والنشر، (حممد رضوان الداية، : ، حتقيق وتعليقرايات املربزين وغايات املميزين: سعيد األندلسي
     .265، ص )م1987، 1ط

     .269، ص )م1962القاهرة، (حممد سعيد عريان، : ، حتقيقاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب: حد املراكشيعبد الوا (7)
  .266املصدر نفسه، ص   (8)
  .19/ 1، رسائل موحدية  (9)

  .20 -1/19املصدر نفسه،   (10)
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األزدي القرطيب، أبو احلسن بن عبد امللك بن عياش بن فرج بن عبد امللك بن هارون  هو
قاضي بن محدين أليب جعفر أمحد بن حممد أيام املرابطني أصله من مدينة يابرة، كتب يف آخر 

للعبادة، يأكل من مال صديقه  اشبيليةأبو جعفر جلأ إىل اليت قام ا وخالل الثورة بقرطبة اجلماعة 
عامل بن حممد املسويف براز ، تقلد الكتابة أليب إسحاق (1)حلالل مكسبهالباجي أيب األصبغ 

من ظاهر ، كتب عنه رسالة (2)لعبد املؤمن بن علي، مث للسيد أيب حفص بن عبد املؤمنإشبيلية 
  .(3)يف معركة اجلالب مرسية بعد هزمية ابن مردنيش

بن عياش توجه أبو احلسن إىل تلمسان  بن عبد املؤمنوعندما انتقل السيد أبو حفص  
، مث كتب عن وايل وكتب له مع أيب القاسم القاملي استدعاه عبد املؤمن وبعد مقتل ابن عطيةمعه، 

   .(4)السيد أيب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن شبيليةإ
أيام خالفته حىت تويف سنة  ظل كاتبا أليب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن طيلة

قي  24و 14و 13، كتب عن اخلليفة الرسائل (6)مقربة مشكة ، ودفن يف(5)م1172/ه568
 .(7)م1168/ه564وأواسط سنة  م1164/ه560اموعة اجلديدة، وهي مؤرخة ما بني أواخر 

صدرا يف حمسن  كان أديبا كاتبا بليغا شاعرا جميدا:" حظا فقد قيل بأنهأبرع الناس  كان أبو احلسن
  .(8)"النظم والنثر، بارع اخلط، مجيل الوراقة

  

 
                                                             

، حتقيق والتكملة لكتايب املوصول والصلةالذيل : أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األوسي املراكشي  (1)
، 130، صخطة الكتابة على عهد املوحدين: ؛ وبغدد غريب27 -26/ 5، السفر)ت.دار الثقافة، د: بريوت(ابن شريفة، 

134.  
: الرباط(عبد الوهاب منصور، : ، مراجعةاإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم: العباس بن إبراهيم السماليل   (2)

  358.28/ 8، )م1993، 2املطبعة امللكية، ط
  .18الرسالة ، )ليفي(، وجمموع رسائل موحدية ؛ 12الرسالة / 1 ،)العزاوي( ،-جديدة– رسائل موحدية  (3)
  .225/ 5املصدر السابق، السفر : ابن عبد امللك  (4)
  .369، صاملرجع السابق: العباس بن إبراهيم السماليل  (5)
  .20/ 1، رسائل موحدية؛ و358ص , املرجع نفسه  (6)
  .149، 138ص ، جمموعة رسائل موحدية   (7)
  .227/ 5، السفر املصدر السابق: ابن عبد امللك  (8)
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 :ابن عبد الحميد -5
إىل ترمجة هذا الكاتب من خالل الكتب اليت فحصناها ماعدا اإلشارة الواردة  نتوصلمل 

يل الشيخ املسن أبو العباس  وقرأته خبطة، قال: العباس بن هارونقال أبو : " عند صاحب الذيل
ال ترضى  معاصرونأمحد بن علي بن عبد اهللا اللخمي  املعروف بابن احلائك أربعة من أهل فاس 

احلاج أبو احلسن بن مؤمن وأبو حفص ابن البرياقي وأبو حممد بن اليامسني وأبو عبد اهللا :  أحواهلم
  .(1)"بن عبد  احلميد صلحت حاله بأخرة

عتاب اليت وجهها بإيعاز من عبد املؤمن إىل ثائر هسكورة أبو بكر بن نسبت إليه رسالة 
  .(2)توندوت، حيثه فيه على التخلي عن دعم احلركة املرابطية والعودة إىل الصف املوحدي

 :ابن مغاور الشاطبي -6
،  من عائلة عربية تنتمي إىل أسرة م1108/ه502أبو بكر بن مغاور، ولد بشاطبة سنة هو 

  أبوه وأبو : بين سليم، وهو من أسرة نبغ أهلها يف العلم، أخذ العلم عن جمموعة من الشيوخ منهم
  .(3)علي الصفدي، وأبو جعفر بن غزلون وغريهم

أخذ عنه جمموعة من التالميذ منهم ابنا حوط اهللا، وأبو بكر حممد بن سليمان السلمي 
توىل ابن مغاور عدة وظائف أوهلا كتابة .عمرو سامل ابن صاحل بن سامل املالقيالشاطيب، وأبو 

اجته إىل الكتابة الديوانية، كتب عن ابن  م1141/ه536الشروط والعقود، وعندما تويف أبوه سنة 
  .مردنيش

سف بن عبد املؤمن إىل شاطبة ظهر ابن مغاور الشاطيب بعد أن كان عند دخول اخلليفة يو
أخذ ابن مردنيش يف تصفية كل من يشك فيه، وكتب بيعة أهل شاطبة للخليفة،  خمتفيا حني

  وكتب
  .(4)م1174/ه570 رسالة أخرى للخليفة يوسف عندما كان باشبيلية سنة 

 
                                                             

  .21-20/ 1، )العزاوي(، -جديدة - موحديةرسائل ؛ و264/ 5املصدر نفسه، السفر   (1)
  .08الرسالة / 1 ،رسائل موحدية  (2)
شريف أبو العال العدوي، : حتقيق: أليب جعفر بن إبراهيم الغرناطي ومعه كتاب صلة الصلة كتاب الصلة: ابن بشكوال  (3)

  .3/142، )م 2008، 1مكتبة الثقافة الدينية، ط: القاهرة(
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سنة، وكان  85، وعمره (1)م1191/ه587يف العشر الوسط من صفر سنة  تويف بشاطبة
  .(2)قد نظم أشعارا أوصى عن كتابتها على قربه

  :موسى قاضي الخالفةأبو  -7
ولد يف ، (4)من رباط تازة (3)التلمساين عيسى بن عمران بن دافال املكناسي الوردميشي هو

ابن خزار  ، سكن مراكش، تعلم ببلده عن أيب احلسن بن عبد اهللا(5)م1118/ه512 سنةشعبان 
 ولقي, العلمفأخذ منه ولقي أبا حممد اللخمي  م1135/ه530وغريه، انتقل إىل أغمات سنة 

، اجته إىل األندلس طالبا العلم فسمع عن أيب القاسم ابن (6)بهمبراكش أبا يوسف حجاج وتفقه 
  .ورد باملرية

, (7)ومن أهل السخاء والكرمعنه أنه كان قاضيا صاحلا ورعا، وأنه كان من الفقهاء روى 
سنة  يب قنونأابن اجلماعة بعد موت أيب احلسن مدة، مث ويل قضاء إشبيلية  قضاءتوىل 
والرتاهة، تويف ، فكان عادال يف قضائه صارما يف تنفيذ األحكام معروفا بالعدالة م1181/ه577

، بعد أن فتح عبد (8)م1182/ه578سنة مبراكش وهو يتوىل قضاء اجلماعة اخلامس من شعبان 
لتهنئة عبد املؤمن، وعندما فتح عبد املغرب األوسط حضر إىل مراكش مع وفد من إشبيلية املؤمن 

                                                                                                                                                                                   
  .54، 18ص ، )م1994م، .د(ابن شريفة،  :دراسة وحتقيق ،وآثاره حياته: ابن مغاور الشاطيب  (4)
  .142، صصلة الصلة: أبو جعفر الغرناطي  (1)
  أيها الواقف   اعتبارا   بقربي             استمع فيه قول عظمي  الرميم     (2)

  أودعوين بطن الضريح وخافوا             من   ذنوب   كلومها   بأدميي       
  قلت ال جتزعوا   علي    فإين            حسن الظن بالرءوف   الرحيم        
  واتركوين  مبا  اكتسبت  رهينا             غلق الرهن   عند  موىل   كرمي          

  .         20، ص )ابن شريفة(، وآثاره حياته: أنظر ابن مغاور 
  .254/ 8السفر , الذيل والتكملة: ابن عبد امللك    (3)
  .20 /1 ،)العزاوي(، -جديدة – رسائل موحدية   (4)
املطرب من أشعار : ؛ وأبو اخلطاب عمر بن حسن بن دحية ذو النسبني264/ 5املصدر السابق، السفر : ابن عبد امللك  (5)
  . 45، ص )م1955دار العلم للجميع، : بريوت(طه حسني، : إبراهيم األبياري و آخران، مراجعة: ، حتقيقاملغرب أهل
 .254/ 8نفسه، السفر    (6)
دار املنصور للطباعة : الرباط(، جذوة اإلقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس: أمحد بن القاضي املكناسي   (7)

.                                                                                                                            503، ص )م1973والوراقة، 
  .45، صالسابقاملصدر : ابن دحيةو؛ 256/ 8 ، السفراملصدر السابق: ابن عبد امللك  (8)
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شعرية بغرض استجالب عرب سليم باملنطقة إىل الطاعة، كتب  قصيدة بإنشاءأمره املهدية املؤمن 
  . (1)رسالته حول معركة تنس البحرية

   :ابن مبشر -8
عبد اهللا بن مبشر بن هناك من امسه أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  :(2)إىل أن العزاويذهب 

وصفه   .(4)وهو قريب أبو عمران املارتلي ،(3)يونس بن عمران القيسي من مكناسة الزيتونبن 
  .(5)"شاعرا حمسنا بارع اخلط حيا بعد العشرين وستمائة جميداكاتبا كان : " صاحب الذيل بأنه

اليت جاءت بصيغة شكاوي ولكن العزاوي استبعد ذلك معتمدا على موضوع الرسائل 
, مث فترة خالفته) م1167-1162/ه563 - 558(  يف فترة إمارتهيوسف موجهة إىل اخلليفة 

ونسب صاحب العطاء اجلزيل رسالة صدرت من موظف سامي يؤنب فيها فرقة عسكرية ازمت 
-624(واخلليفة املأمون , وهذه الرسالة ال حتمل الترضية عن املهدي, العدو أمام

جيعلنا نضع الرسالة يف عصره ا ال هذ" وأضاف أن , تنكر للمهدوية) م1231-1226/ه629
بل يتضح أن ابن مبشر صاحب رسائل الشكاوي إىل ... أو تنسب كتابتها البن مبشر القيسي

  ".اخلليفة يوسف هو نفسه صاحب رسالة عتاب األخرية
-1213/ه613-610( لعطاء اجلزيل ألف كتابه بنيبأن البلوي صاحب ا رأيه استدل

فلو " ابن مبشر" فالبلوي يذكر هذا الكاتب يف احلالتني معا باسم وقبل عهد املأمون ) م1216
  .(6)كانا شخصني ألشار إىل ذلك

  

 
                                                             

  .22 -21 /1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية   (1)
  .23 -22/ 1املصدر نفسه،   (2)
مدينة باملغرب تتكون من أربعة مدن وقرى كثرية متصلة باملدن واحلصون، وهي كثرية الثمار خاصة الزيتون لذلك نسبت   (3)

إليه، بينها وبني فاس أربعون ميال غربا، وهي مرتفعة على األرض، مسيت باسم مكناس الرببري ملا نزهلا مع بنيه عند حلوهلم 
  .544: الروض املعطار: أنظر احلمريي. قطعة يسكنهاباملغرب وإقطاعه لكل من ابن من بنيه 

     .23 - 22  /1 رسائل موحدية،   (4)
  .311/ 8، السفر الذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (5)
  .23 -22 /1، رسائل موحدية  (6)
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 :السيد أبو حفص بن عبد المؤمن -9
عمر بن عبد املؤمن، شقيق يوسف، أمهما صفية بنت أيب عمران، وحسب  هو أبو حفص

مه وهي يف ولدا يف عام واحد، حيث محلت به أ الوزير، أن أمهما أمة أهداها إليه ابنرواية البيذق 
بعد عودة عبد  م1154/ه549وأحوازها سنة ، واله أبوه تلمسان (1)البحر ووضعته يف قادس

، استوزره (2)لك بن عياشملاملؤمن من فتح جباية بصحبة أبا حممد عبد احلق، والكاتب الفقيه عبد ا
ب املن ، نسب إليه صاح(4)م1160/ه555سنة  (3)بن حممد عبد السالم حممدأبوه بعد وفاة أبو 

  إنشاء
:" حيث قال زعيم غمارةموحدية جمموعة جديدة، حول مقتل جمموع رسائل من 15رسالة رقم  

  .(5)..."وكتب السيد األعلى أبو حفص عن نفسه
لك بن عياش وهو يف يعين أنه مل يتخذ كتاب خصوصيني بل كتب له عبد امل وهذا ال

أبو القاسم حممد بن إبراهيم بن املراعي إىل أن دما واله أبوه تلمسان، وكتب له أيضا األندلس، عن
  .(6)م1168/ه564تويف سنة 

  :أحمد بن محمد - 10
وال لقبا، فهو فلم يذكر له نسبا " أمحد بن حممد" فى ابن صاحب الصالة بذكره اكت

سنة  شبيليةإيد البيعة له من طرف أهل إىل اخلليفة يوسف بتجدمنشئ الرسالة املوجهة 
من جمموع رسائل  17فهي الرسالة رقم ، (7)عند اختاذه لقب اخلالفة م1167/ه563

 
                                                             

احلميد حاجيات،  عبد: ، حتقيق وتقدمي وتعليقاملهدي بن تومرت كتاب أخبار: أبو بكر علي الصنهاجي املكىن بالبيذق  (1)
  .138، ص )م1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (

صور للطباعة : الرباط(، األنيس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك وتاريخ مدينة فاس: ابن أيب زرع الفاسي  (2)
  .194، ص )م1972والوراقة، 

  .157 -156، ص املن: ابن صاحب الصالة  (3)
  .1/23، )العزاوي( ،-جديدة -ورسائل موحدية؛ 200 -199املصدر السابق، ص : ابن أيب الزرع  (4)
  .194املصدر السابق، ص : ابن صاحب الصالة  (5)
  .1/23، رسائل موحدية  (6)
  .258ص  ،املصدر السابق: ابن صاحب الصالة  (7)
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 م1122/ه516، ولد سنة (9)االشبيليأمحد بن مقدام الرعيين  العباس، ورجح أنه أبو (8)موحدية
أبو عمر بن صاحل وأبو منهم ، تعلم على يد جمموعة من الشيوخ م1118/ه512وقيل سنة 

بأنه كان مقرئا زاهدا  االقتباسوصفه صاحب جذوة  .بن الرماك، وعلي بن مسلم وغريهمالقاسم 
، تويف (2)م1147/ه542مبراكش سنة عبد املؤمن ، كان مع الوفد الذي بايع (1)...نبيها حافظا

  .(3)م1168/ه564سنة 

 :ابن مصادق - 11
7   

اليت كتبها عن وايل ، نسبت إليه الرسالة ذه الكنيةذكره ابن صاحب الصالة مرة واحدة 
 مؤرخةالشيخ أيب عبد اهللا، فهي رسالة  بن عبد املؤمن إىل وايل غرناطة إسحاقأيب السيد قرطبة 

، خيربه فيها من جمموع الرسائل املوحدية 26، وهي الرسالة رقم م1168/ه564برمضان سنة 
  .(4)املوحديةبأن ابن مهشك دخل يف طاعة الدولة 

 :أبو الحسن بن زيد اإلشبيلي - 12
  ، مساه صاحب الذيل بعلي بن (5)يد النجار الكاتب من أهل إشبيليةأبو احلسن علي بن ز هو

يوسف بعد وفاة ، كتب عن اخلليفة (6)السلفيزيد األنصاري أبو احلسن له إجازة من أيب الطاهر 
، كانت (8)فهو نبيل وبارع يف األدب، (7)م1172/ه568بن عياش سنة عبد امللك أبو احلسن 

 
                                                             

  .110، 1/23، رسائل موحدية  (8)
  .23/ 1املصدر نفسه،   (9)
  .385 -384/ 1، السفر الذيل والتكملة: ؛ وابن عبد امللك144، ص جذوة اإلقتباس: أمحد بن القاضي املكناسي  (1)
  .1/23، رسائل موحدية  (2)
  .144املصدر السابق، ص : أمحد بن القاضي املكناسي  (3)
  .128 -127، 23 /1،  )العزاوي(، -جديدة -ورسائل موحدية؛ 305 -304، ص املن: ابن صاحب الصالة  (4)
دار الكتاب : القاهرة(إبراهيم األبياري، : ، حتقيقاملقتضب من حتفة القادم: أبو عبد اهللا حممد بن اآلبار القضاعي البلنسي  (5)

  .108، ص )م1989، 3املصري، ط
  .128 -127، 23/ 1رسائل موحدية، ؛ و305 -304ص  ،املصدر السابق: ابن صاحب الصالة  (6)
  .214/ 5املصدر السابق، السفر : ابن عبد امللك  (7)
  . 108، ص املصدر السابق : ابن اآلبار  (8)
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تويف سنة  مراكش، حسب رواية ابن عذارياته بسبب الطاعون الذي نزل مبدينة فو
   .(10)م1176/ه572يف صفر من سنة أنه تويف  يرىبينما ابن اآلبار  ،(9)م1175/ه571

 لى مجاعةعبإشبيلية األوىل حول انتصار فرقة موحدية كتب عن اخلليفة يوسف رسالتان 
، وهي الرسالة م1172/ه568شعبان سنة  24بوهي مؤرخة  ،فرسان آبلة يف فحص هالل

مع بعض املمالك النصرانية كتبها حول عقد اهلدنة والثانية  ،(1)اجلديدة ةموعامن  27رقم  
  .(2)اموعة اجلديدة من 29ورقمها  م1173/ه569سنة يف مطلع االسبانية 

 :(3)المرخيأبو الحكم بن عبد العزيز ابن  -13
  أبو احلكم من أهل إشبيلية، ولد سنة اللخمي بن عبد العزيز بن حممد بن عبد امللك هو علي 

، أما علي (6)، سكن أبوه قرطبة(5)ه أبو بكر كان من بيت علم وجاللة، أبو(4)م1125/ه519
كتب عن أيب  (8)مبراكش، وكان كاتبا بليغاخطة الكتابة  وىل (7)ومراكشفقد سكن إشبيلية 

حول معركة فحص هالل، ورسالة أخرى  رسالة م1172/ه568بن عبد املؤمن سنة يعقوب 
أبا يعقوب يوسف  ، وحسب رواية املراكشي فإن(9)حول إعادة فتح قفصة م1180/ه576سنة 

بن عبد املؤمن زمانا، مث إن أبا يعقوب كتب عن أيب يعقوب : " ... حيث قالأبعده عن الكتابة 
، فدخل إليها أبو إىل إشبيليةيف غزواته وى أهل حملته كلهم عن الدخول إشبيلية  خيم بظاهر

 
                                                             

مطبوعات : دمشق( إبراهيم شبوح، : ، حتقيقبرنامج شيوخ الرعيين: أبو احلسن علي بن حممدبن علي الرعيين اإلشبيلي  (9)
  .27، ص )م1962إحياء التراث القدمي، 

  . 137 -136/ 3، البيان: ابن عذاري  (10)
  .143 -140، 24 /1 ،)العزاوي( ،-جديدة– رسائل موحدية  (1)
  .134 -130، 24/ 1املصدر نفسه،   (2)
  .209صاملطرب، : أنظر ابن دحية. عند أهل النحو بفتح اخلاء، أصلهم من شرانة، وهي قرية من قرى شريش شذونة   (3)
  . 24 /1، ورسائل موحدية ؛209 ص، املصدر نفسه  (4)
  .312/ 5، السفر ذيل والتكملةال: ابن عبد امللك  (5)
،  حتقيق بشار عواد معروف، املستملح من كتاب التكملة: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب أمحد بن عثمان الذهيب  (6)

  .317، ص )م2008، 1دار الغرب اإلسالمي، ط(
  .312/ 5املصدر السابق، السفر : ابن عبد امللك  (7)
  .317املصدر السابق، ص  : الذهىب  (8)
  .25 -24 /1، رسائل موحدية  (9)
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، تويف (10)..."، وذلك يف سنة ومل يعده بعد إىل الكتابةهذا فهجره أبو يعقوب مث أقصاه احلكم 
  .(11)م1188/ه584مبراكش سنة أبو احلكم 

 

 :أبو علي بن نارار - 14
ليه إنسبت التراجم اليت متكنا من فحصها، على ترمجة هلذا الكاتب يف كتب  مل نعثر

  الرسالة
، كتبها (1)يف جمموع بروفنصال 20، وهي نفس الرسالة رقم جديدة موحديةرسائل  من 31رقم 

عن اخلليفة يوسف بعد إعادة فتح مدينة قفصة على يد اخلليفة يوسف يف أواخر رجب سنة 
  .(2)م1180/ه576

 :الحسن القلنيأبو  - 15
، أخذ (4)األصل (3)بن مسعود بن سهل األنصاري التلمساين، قلينعلي بن حيىي بن سعيد 

أديبا ، كان فقيها (6)اشبيليةوسكن  ول باملغربتلمسان وجت، سكن (5)عن أيب احلسن أيب قنون
منها ، أيب حممد بن اخلليفة يوسفكتب عن وايل مرسية (7)قرطبة زمانا  جبامعحسن اخلط، درس 

 (8)م1184/ه580سنة من حصار شنترين  احلملة املوحدية لة اليت كتبها عنه أثناء عودته الرسا
، وكتب رسالة م1184/ه580ربيع الثاين سنة  21واملؤرخة بواليت كتبها من ظاهر يابرة 

 
                                                             

  .20، الرسالة )ليفي(، وجمموعة رسائل موحدية؛ 30، 28الرسائل  /1نفسه،  املصدر   (10)
  .25 /1، رسائل موحدية؛ و209 ص، املصدر السابق :ابن دحية  (11)

  .99ص ، )ليفي(، جمموع رسائل موحدية  (1)
  .160 -150، 25 /1، )العزاوي(، -جديدة –رسائل موحدية   (2)
دار : القاهرة(شوقي ضيف، : حتقيق: املغرب يف حلى املغرب: أنظر ابن سعيد املغريب. حصن من حصون البطَلْيوسية: قلنة  (3)

  .373/ 1، )م2009، 4املعارف، ط
  .213/ 8، سفر الذيل والتكملة :ابن عبد امللك  (4)
  .26/ 1، موحدية رسائل  (5)
  .484، ص جذوة اإلقتباس: أمحد بن القاضي املكناسي  (6)
  .213/ 8املصدر السابق، سفر: ابن عبد امللك  (7)
  .172 -167، 26/ 1، رسائل موحدية  (8)
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، (9)يف األرك اليت تبشر بالنصرعلى رسالة املنصور وهي رسالة جوابية عن طلبة مراكش أخرى 
الكاتب إىل  انتقالكان من أسباب السيد أيب حممد إىل منصب الوزارة  انتقالوذهب العزاوي أن 

بلوي للعطاء الغري أنه كان حيا عند تأليف مراكش، ومل جيد له إال الرسالتني وتاريخ وفاته جمهول 
  .(10)م1216-1213/ه613 -610اجلزيل فيما بني 

  

  :أبو الفضل بن طاهر بن محشرة - 16
حمشرة، يكىن أبا الفضل حممد بن علي بن طاهر بن متيم القيسي، اشتهر بابن أبو الفضل بن 

، كان أبوه قاضيا (2)أو قبلها بيسري م1145/ه540البجائي األشريي، ولد سنة  (1)وأبا العلى
كما كتب  ، (4)خلفا للمالقي،(3)الكتابة مكرهليتوىل استدعاه اخلليفة أبو يعقوب يوسف ببجاية، 

اليت كتبها ، فهو صاحب الرسائل (5)الناصر ابنه، وكتب بعده عن عن اخلليفة يعقوب بن يوسف
ومجادى الثانية  م1180/ه576يوسف ويعقوب واليت يتراوح تارخيها بني شوال عن اخلليفتني 

  .(7)م1201/ه598، تويف سنة (6)م1190/ه586سنة 
 كتبها عن يعقوب إىل طلبة تلك اليتولعل أهم رسائله ، (8)هو كاتب بارع فقيه جليل

 حويرج (9)مراكش، يصف انتصاره يف قفصة واليت كانت تعد مثاال للبالغة يف عصر يعقوب

 
                                                             

  .26/ 1املصدر نفسه،   (9)
  .26/ 1نفسه،   (10)
، حققه وعلق الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجايةعنوان : أمحد بن أمحد بن عبد اهللا أبو العباس الغربيين  (1)
  .53، ص)م1979، 2منشورات دار األفاق اجلديدة، ط: بريوت(عادل نويهص، : عليه
  .145، صخطة الكتابة على عهد املوحدين: ؛ وبغدد غريب260/ 8، سفر  الذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (2)
، ص 1980/ 3، ع)الرباط( جملة دعوة احلق، "ريخ املوحدين ومذهبهم من خالل رسائل موحديةتا: " احلسن الشاهدي  (3)

104 .  
  .53املصدر السابق، ص : الغربيين   (4)
  .260/ 8املصدر السابق ، سفر: ابن عبد امللك  (5)
  . 26/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  (6)
  .53املصدر السابق، ص : ؛ والغربيين260/ 8املصدر السابق، سفر: ابن عبد امللك  (7)
  .53املصدر السابق، ص : الغربيين  (8)
  .104املرجع السابق، ص : احلسن الشاهدي  (9)
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قد تكون  م1186/ه582برمضان من جمموع رسائل موحدية املؤرخة  35العزاوي الرسالة رقم
  .(10)من إنشائه

  :أبو بحر بن صفوان بن إدريس - 17
  التجييب املرسي، أبو بن إدريس صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد الرمحان بن عيسى  هو

مبرسية، أخذ عن أيب القاسم حبيش  م1165/ه561أو سنة  م1164/ه560، ولد سنة (11)حبر
، أقام مبالقة مدة (12)وغريهموأيب عبد اهللا بن محيد، ومسع عن أيب العباس بن مضاء صحيح مسلم 

وأعيان الرؤساء، الكاتب البليغ، كان من جلة األدباء "يوصف بأنه  . (1) مراكشمث انتقل إىل
، تويف وله سبعة (2)..."فصيحا، جليل القدر، له رسائل بديعة، وكان من الفضل والدين مبكان

  .(3)وثكله أبوه وصلى عليه م1201/ه598من شوال سنة 16 االثننيوثالثون سنة ليلة 
إىل بعض  م1186/ه582سنة  كتبها" شرك العقول" رسالتهمن أشهر رسائله األدبية 

إخوانه مبرسية، عندما انتقل مع أبيه إىل شاطبة قاضيا، وهذه الرسالة هي اليت جعلت السيد عبد 
قشتالة مؤرخة فكتب عنه رسالة إىل ملك وهو وال مبرسية  الرمحان بن اخلليفة يوسف يستكتبه

غادر مراكش إىل  م1190/ه586ولكنه يف سنة ، م1188/ه584ذي القعدة سنة مبنتصف 
عجالة " يف كتاب مساه ، ومجع ما كتبه من شعر ونثر "عنوان التصريح" مرسية فكتب رسالته 

 
                                                             

  .175 -173، 26/ 1، رسائل موحدية  (10)
  .62/ 5، نفح الطيب: املقري  (11)
  .1/55 ،)م 1886روخس،  مطبعة: جمريط(، الصلةالتكملة لكتاب : ابن اآلبار  (12)
دار الغرب (عبد اهللا املرابطي الترغي، : تقدمي وختريج وتعليق: أعالم مالقة: أبو عبد اهللا بن عسكر وأبو بكر بن مخيس  (1)

  .213، ص )م1999، 1اإلسالمي، ط
؛ )118/ 2، .ت.دار صادر، د: بريوت(إحسان عباس، : ، حتقيقفوات الوفيات والذيل عليها: حممد شاكر الكتيب  (2)

دار إحياء التراث : بريوت(أمحد األرناؤوط تركي مصطفى،  : ، حتقيقالوايف بالوفيات: وصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي
  .186/ 16، )م2000، 1العريب، ط

: ؛ والذهيب186/ 16، املصدر السابق: ؛ والصفدي118/ 2املصدر السابق، : ؛ والكتيب70/ 5، نفح الطيب: املقري  (3)
  .62/ 2، صلة الصلة: ؛ والغرناطي187، ص املستملح من كتاب التكملة
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حتفة " بكتاب وهو الذي عارضه ابن اآلبار" زاد املسافر" ، وكتاب (4)"املتحفز وبداهة املستوفز
  .(5)"القادم

وساد عند منصور بين عبد املؤمن، واشتهر عنه قصد حضرة مراكش :"... قال ابن سعيد
أحد منهم وقصر أمداحه على آل فلم حيصل منهم على طائل فأقسم أال يعود ملدح ومدح أعياا 

يشفع له فيه ومساه له فيه ومساه له، النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأى املنصور يف منامه ، ...البيت
  .(6)..."املنصور وسأل عنه فعرف قصته، فأغناه عن اخللق من يومئذفقام 

 :أبو عبد اهللا بن عياش - 18
بن عبد الرمحان بن عبد اهللا بن عياش التجييب، يكىن أبا عبد اهللا،  هو حممد بن عبد العزيز

  ، وا نشأ، سكن م1155/ه550سنة  (7)برشاين سرقسطي األصل ولد ببلدة برشانة
خادم للرشيد أبا حفص بن اخلليفة يوسف ابن عبد املؤمن أثناء ، كان يف بداية أمره (1)مراكش

 فاختفىطلب أصحابه، فكان ابن عياش يف محلتهم  ، فلما قتل املنصور وأخاه الرشيدواليته مبرسية
مث عن املستنصر بن  مث عن ابنه الناصر  م1190/ه586عنه املنصور فكتب عنه سنة  عفامدة 

  .(2)الناصر
نباهته وخطوته أزيد من واتصلت :"... قال عنه ابن اآلبار ،(3)ا عند امللوككان معظم

 مبراكش يف شهر رجب عام مثانية عشرة، تويف (4)..."واستعمل أبناءه معه وبعدهثالثني سنة 
  :أنشأ جمموعة من الرسائل منها. (6)، وقيل يف مجادى الثانية(5)وستمائة

 
                                                             

  .27/ 1، )العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية   (4)
    . 186/ 16املصدر السابق، : الصفدي  (5)
  .361/ 2، املغرب : ابن سعيد   (6)
  .338، ص املعجب: املراكشيعبد الواحد  أنظر. بالد األندلس من أعمال املرية من  (7)
  . 387 -384/ 6، سفر الذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (1)
  .385/ 6، سفر املعجب : املراكشي عبد الواحد ،282/ 2، غربامل: ابن سعيد   (2)
  .157، ص أعالم مالقة: ابن عسكر  (3)
  . 230، ص إعتاب الكتاب: ابن اآلبار  (4)
  .157املصدر السابق، : ابن عسكر  (5)
  .28/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  (6)
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 :ليفي بروفنصال يف جمموع رسائل موحدية نشرها -
 .عن األمري يعقوب إىل طلبة فاس خيربهم بغزوته على الروم 35الرسالة رقم   -
ن على يابسة خمربا عن استيالء املوحدو عن األمري حممد الناصر املوحدي 36الرسالة رقم  -

 .ومنورقة وميورقة
وحصاره عن األمري حممد الناصر املوحدي خمربا عن غزوته على إفريقية  37الرسالة رقم  -

 .للمهدية
 :، وهيالعزاوييف اموعة اجلديدة حتقيق  -
 .حول إعادة فتح املهدية 57حول نكبة ابن رشد والرسالة رقم  43الرسالة رقم  -
واليت محلت يف طياا أخبار  68تتحدث عن فتح شلبطرة، والرسالة رقم  67الرسالة رقم  -

 .عن هزمية العقاب
حول مقتل  97كومية من األندلس، والرسالة رقم حول استدعاء جند  96الرسالة رقم  -

 .ثائر جزولة
مكرر، وهي عبارة عن ظهري عن املستنصر إىل رهبان بوبالت،  105رقم والرسالتان  -

عن املستنصر حول األوامر اليت تقدمها عن األمر باملعروف والنهي عن  106رقم  والرسالة 
 .املنكر

 .(1)، وغريهاالشبيليةجديد وال بشأن تعيني  105قم الرسالة ر -

 :أبو الحسن بن وضاح - 19
العزاوي أن هذا االسم غري حمدد، فأوله كنيته والثاين ليس خاصا بشخص معني، ذهب 

وصف بالفقيه، وينسب إليه إنشاء ، (3)، جدهم وضاح من أهل مرسية(2)فابن الوضاح كثريون

 
                                                             

  .28/ 1املصدر نفسه،  (1)
  .29/ 1نفسه،   (2)
، ص )م1967دار الكتاب العريب، (، بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس: أمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية الضيب  (3)

191- 192.  
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العزاوي رجح تارخيها مابني رسالة عن طلبة إشبيلية إىل اخلليفة املنصور، وهي غري مؤرخة لكن 
  .(4)م1198/ه595و م1192/ه588

  :أبو الربيع سليمان الموحدي - 20
، وىل (6)واله أبوه على بلنسية (5)سليمان بن عبد املؤمن بن علي أبو الربيع القيسيهو 

كان شيخا ي املنظر : " سجلماسة وأعماهلا البن عمه السلطان يعقوب بن يوسف، وصف بأنه
بال  بغري توقف وخيترع فصيح العبارة باللغتني، كان ميلي على كتابه الرسائل الصنعةاملخرب، حسن 

  .(8)م1207/ه604، وقيل سنة (7)م1213/ه610تكلف، تويف سنة 
عيسى وبعد أن استوىل عليها ابن غانية سنة توىل جباية قبل سجلماسة بعد أبو موسى  
" حممد بن ربه ومساهمجعه كاتبه وله ديوان شعر م، انتقل منها إىل والية تلمسان، 1184/ ه580

  .(9)"نظم العقود
  

 :أبو بكر بن عيسى - 21
، ابن ...حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد بن عيسى بن إمساعيل بن عيسى هو أبو بكر 

 إسحاقاللخمي، اشبيلي سكن مراكش، استقضاه املعتضد من بين عبد املؤمن بعد أيب  حجاج
اخلطيب، عرف بالعدل وإنصاف املظلوم، بن حيىي املكادي، مث املرتضى بعد أيب عبد اهللا حممد 

مل يتأكد العزاوي من ترمجة هذا ، (1)م1156/ه654عشرة من شعبان سنة تويف يوم الثالثاء 
الفقيه األديب الكاتب احلسيب احلميد األوصاف املشكور التحقيق : " الكاتب، وصفه البلوي بأنه

 
                                                             

  .  29/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - موحديةرسائل   (4)
  .396/ 6، الوايف بالوفيات: الصفدي  (5)
تقع بلنسية يف شرق األندلس بينها وبني قرطبة جهة . 192 -191، ص )ابن شريفة(،  وآثاره حياته: ابن مغاور الشاطيب  (6)

قواعد األندلس، استوىل عليها الروم صلحا سنة قرطبة ستة عشرة يوما وعلى جهة اجلادة ثالثة عشرة يوما، تعترب قاعدة من 
  .  97، ص الروض املعطار: احلمرييأنظر  .ه630

  .396 ص، املصدر السابق: الصفدي   (7)
  .29/ 1، رسائل موحدية  (8)
  .2/67 ،)ت.، د8ط شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،: اجلزائر( ،تاريخ اجلزائر العام: عبد الرمحان اجلياليل  (9)
  .19/ 6، السفر الذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (1)
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الفضالء، أيب بكر بن عيسى أدام اهللا  اإلخوانالسابق يف حلبة العقالء، املقدم يف علية  واإلنصاف
  .(2)"كرامته
إىل  اشبيليةمن اموعة اجلديدة، وهي مبتورة من طلبة  54نسبت إليه الرسالة رقم  
بواسطة رسالته اليت للناصر بعد أن وجه ببشرى النصر إىل الواليات  (3)وهي رسالة جوابيةاخلليفة 
  .(4)بواسطة هذه الرسالةبن عياش، فأجابه وايل اشبيلية اكتبها 

 : أبو محمد بن حامد - 22
صحب أبا حبر بن مرسي عبد اهللا بن حامد بن حيىي بن سليمان بن أيب حامد املعافري  أبو
، كتب (7)الشريكاحلسن بن  العربية عند أيب تعلم اللغة  (6)وتبادال األشعار (5)بن إدريس صفوان 

للخليفة العادل دخل معه اشبيلية عندما فتحها وتويف بعد انصرافه عن اشبيلية يف آخر سنة 
من رجاالت وجاهة وجاللة،   كان كاتبا بليغابأنه وصفه صاحب الذيل ، (1)م1224/ه621

يوضح فيها ، نسب إليه إنشاء رسالة جوابية على رسالة اخلليفة الناصر (2)وإليه كانت رياسته
  .(3)ن اخلليفة ال حيرمهم من العطاءاتاملتمثلة يف أرغبة أشياخ العرب عن احلملة  ولنياملسؤ

 :أبو الحسن بن الفضل - 23
 

                                                             
  .29/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -، رسائل موحدية  (2)
  .29/ 1املصدر نفسه،   (3)
  .292/ 1نفسه،   (4)
  .4/190، السفر املصدر السابق: ابن عبد امللك (5)
  :ما شيت الوزير الكاتب أبا حممد بن حامد يوما، فاتفق أن قال ألمر تذكره: قال أبو حبر بن صفوان  (6)
  متواه يف صــدري رمي غدا ـدر               لسا  ومنبت   بني الكثيب  
  :فقلت أجيزه  
  ـرٍذُعـ  بِال ولقُرطه خفْق   ال أمل           بِ   ـملوِشاحه قلَــ  
  ــرالسحــ من   برأت هاروتاـه             مقلتـ قد أنصفت  لو كنت   
  عن اخلمر  أعرضت ال ورعامرشفه              حق  أو كنت قد أقضى   
  . 72/ 6، نفح الطيب: املقري  

  .190/ 4املصدر السابق، السفر : ابن عبد امللك  (7)
  .256/ 2، املغرب: ابن سعيد  (1)
  .190/ 4،  السفرالذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (2)
  .30/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية (3)
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 (5)لكنه نشأ مبالقة، أصله من أريولة (4)بن حممد بن الفضل املعافريعلي  أبو احلسنهو 
 .(7)واملواريثويل ا خطة الزكاة  (6)عاش يف نعيم ال حيد وال يعدفصار من أعياا سكن اشبيلية 

 بينه وبني أدباء عصره مكاتبات كان ،(8)الشعراءلقد كان معدودا يف جلة األدباء وحمسوبا يف علية 
مل  (10)باشبيلية مدحه بقصيدة عندما بويع املأمون باخلالفة (9)بن إدريسمنهم أبو حبر بن صفوان 

عام  ، تويف يف ربيع األول(11)"واألقالمخدمتك السيوف " املـأمون عن مطلعها  يرض
   .(13)سنة، وهو ابن أربع وستني (12)م1229/ه627

األندلسية مع رسالة الناصر املبشرة إىل الواليات اشبيلية نسب إليه إنشاء تقدمي عن وايل 
يف جمموع رسائل تقدميا للرسالة األخرية أا قد تكون وضح العزاوي  ،بالنصر على شقي ميورقة

سائر عواصم واليات هي رسالة خليفة عامة موجهة إىل اليت و ،-بروفنصال –موحدية 
  .(14)الدولة

 :أبو القاسم عبد الرحمان بن عذرة - 24
هو عبد الرمحان بن عمر بن عبد الرمحان بن عمر ابن عبد العزيز بن عذرة األنصاري، 

، توىل أبو القاسم (1)أبيه أبو حفص وغريه ة اخلضراء، روى عنمن أهل اجلزيريكىن أبا القاسم 

 
                                                             

  .376/ 5املصدر السابق، السفر: ابن عبد امللك  (4)
  .315، ص أعالم مالقة: ابن عسكر  (5)
: يل، حتقيقأبو عبد اهللا بن خل: ، اختصرهاختصار القدح املعلى يف التاريخ احمللى: ابن سعيد أيب احلسن علي بن موسى  (6)

  .108، ص )م1980 ،2ط دار الكتب اإلسالمية،( إبراهيم األبياري،
  .109املصدر نفسه، ص   (7)
  .315املصدر السابق، ص : ابن عسكر  (8)
  .376/ 5املصدر السابق، سفر : ابن عبد امللك  (9)

  .287/ 2 ،املغرب: ابن سعيد  (10)
  .31/ 1، رسائل موحدية  (11)
  .110، ص اختصار القدح: ابن سعيد   (12)
  .387/ 5املصدر السابق، سفر: ابن عبد امللك  (13)
  .240/ 1، رسائل موحدية  (14)

  .144/ 3، صلة الصلة: الغرناطي (1)
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مجادى الثانية سنة  15القضاء ببلده، كان خطيبا، فهو صاحب شعر ونثر، تويف يف 
  .(2)م1209/ه606

إىل كر املصادر اشتغاله بالكتابة، وقد نسبت إليه رسالة عن طلبة اجلزيرة اخلضراء ذال ت
وصف .(3)58رقمها يف اموعة اجلديدة ؤمن السيد أيب عمران بن أيب موسى بن اخلليفة عبد امل

  .(4)يف كتبه، والتقدم يف ذلك يف وقتهوحسن االختيار، ولطافة املأخذ جبودة القرحية 

 :أبو عبد اهللا بن نخيل - 25
، نقل من ديوان األعمال إىل ديوان الرسائل، (5)هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خنيل

العاشر بقصبة تونس يف يوم السبت  اإلمارةبن باجة عندما توىل حيث استكتبه الشيخ أبو حممد 
لدى األمري، توىل أعلى املراتب ، كانت له مكانة رفيعة وعالية (6)م1206/ه603من شوال سنة 

  .(7)عنده

 :أبو القاسم البلوي - 26
هو أمحد بن حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن عبد اهللا بن علي القضاعي البلوي، اشبيلي 

، ولد أبو القاسم ليلة األحد ألربع عشر ليلة بقيت (8)فيها ببين علي السلف، كانوا يعرفون قرطيب
وهو شاب لعديد من والة األندلس  بإشبيلية  ، كتب(9)م1179/ه575الثانية سنة من مجادى 

وأيب عمران بالعابد ومها ابنا عبد املؤمن عيسى املعروف من آل عبد املؤمن كأيب زيد وأيب موسى 
  .(1)وغريهمبن أيب موسى 

 
                                                             

  .153، ص املقتضب: ابن اآلبار (2)
  .244/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - موحديةرسائل (3)
  .144/ 3، املصدر السابق: الغرناطي (4)
  .230/ 6، )م1992، 1ط دار الكتب العلمية، : بريوت(، تاريخ ابن خلدون: عبد الرمحان ابن خلدون (5)
  .230/ 6املصدر نفسه،  (6)
  .32-31/ 1، رسائل موحدية (7)
  .453/ 1، السفر الذيل والتكملة: ابن عبد امللك (8)
  .457/ 1السفراملصدر نفسه،  (9)

  .455/ 1السفرنفسه،   (1)
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سنة ، ذكر بنفسه بأنه وجد على قضاء مريلة واسطبونة القضاءالكتابة واشتغل يف عزل 
إىل مراكش، ولكنه توجه إىل عبد اهللا بن عبد جاء ، ويف عهد الناصر أو قبله (2)م1209/ه606

يف عهد املعتضد  إىل األندلس، وعاد إىل مراكش مع وفد أهل اشبيليةالعزيز بن عياش إىل أن عاد 
  .(3)م1242/ه640باهللا أبو احلسن سنة 

لتعليم العربية ملدة سبعة  (4)ويف آخر حياته، ساءت حالته االجتماعية فانتقل إىل حاحة
ولكن ما زال على حاله، ولكن أبو عبد اهللا بن أيب بكر بن رشيد ، عاد بعدها إىل مراكش أشهر

املعطوف من تدقيق وضع امليزان لعلم العروض :" ، له عدة تصانيف أدبية منها(5)كفلهالبغدادي 
تصنيف آخر يعترب من وله ". املعطوف من حتقيق العيان واملثال يف غاية البيان" واملطول" واألوزان

ذكره  ، فهو تصنيف خاص بالرسائل(6)..."اإلبريزتشبيب "مساه أحفل املوضوعات يف فنه 
، ويف اية ، صنفه حسب فنون الترسيل"العطاء اجلزيل يف كشف غطاء الترسيل" بـ العزاوي 

  .(7)م1216-1213/ه613 -ه610مجع رسائل كتابه فيما بني  كل فن يصرح بأنه

 : أبو الميمون - 27
هلذا الكاتب، اكتفى القلقشندي بتسمية أبو احلقيقي  االسم مل نتمكن من التوصل إىل معرفة

نوابه، وقد  كما كتب أبو امليمون عن املستنصر باهللا أحد خلفائهم إىل بعض :"امليمون، حيث قال
األوىل : ، نسب إليه القلقشندي ثالث رسائل(1)"على بعض املهادنني من النصارى نقض العهد
من جمموع رسائل موحدية وهي رسالة كتبها عن أحد الوالة إىل اخلليفة  69حتمل رقم 

 
                                                             

  .31/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية  (2)
  .457/ 1السفر ،الذيل والتكملة: ابن عبد امللك  (3)
هي أحد أقاليم مملكة مراكش، حيدها مشاال وغربا احمليط األطلسي، وجنوبا األطلس، وشرقا ر أسيف نوال الذي ينبع من   (4)

دار الغرب : بريوت(حممد حجي وحممد األخضر، : رمجة، توصف إفريقيا: احلسن حممد الوزان الفاسيأنظر . جبال األطلس
  . 96 -95، ص )م1983 ،2ط اإلسالمي،

  .459/ 1، السفر املصدر السابق :عبد امللكابن  (5)
  .455/ 1نفسه، السفر   (6)
  .32/ 1، رسائل موحدية (7)

  .546/ 6، صبح األعشى: القلقشندي  (1)
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من جمموع رسائل موحدية كتبها عن املستنصر إىل أحد الوالة  83 ، والثانية حتمل رقم(2)الناصر
وهي والثالثة كتبها جوابا حول تفحص أوال شقورة  ،(3)باألندلس ألنه نقض العهد على النصارى

  .عة اجلديدةومن ام 111ة رقم لالرسا

 :أبو العباس بن جعفر - 28
من جمموع املخطوط مجعت بالقسم األخري  موحدية،نسبت إليه حوايل ثالثني رسالة 

من األدب وكاتبه املستويل ومن إنشاء شاعر هذا الزمان :" بـ جامع رسائله، وقد وصف اخلاص
من عجائبه وأرفع مراتبه، اآليت بعد الزمان نادرة من نوادره وأعجوبة النفيس على أبعد آماده 

مامهم املقدم، وسابقهم وإاحلافظ وكتائبه، وأحد الشعراء على عتاق خاطره احلامل أوقار األشعار 
والبشر من متردم، شيخ الرب املكل ، هل غادر الشعراء قبل رؤيتهعنترة مل يقل الذي لو أدركه 

عن كل مذمم، الشيخ الفقيه الزكي املرحوم أبو ممدح ونزهته  املتمم والفضيلة اليت عودت لسانه
مل نتمكن من معرفة ترمجة ". العباس بن جعفر وصل اهللا بره وإكرامه، ويسر يف كل منتحى مراميه

  : هذا الكاتب، ولكن العزاوي فرض بعض الفرضيات
أبا القاسم البلوي استنادا إىل تشابه يف مطلع هو أن يكون هو نفسه : االفتراض األول
لوي، خاصة وأما كتبا معا عن وايل اشبيلية للب 90البن جعفر ورقم  79رسالتني هلما ومها رقم 

، غري أن البلوي مل يعرف م1215/ه612يوسف حوايل السيد أيب إسحاق إبراهيم بن اخلليفة 
أبو العباس بن جعفر واالفتراض الثاين هو كونه امسه جعفر، كما أنه ال يوصف يف ترامجه بالشاعر 

  .(4)عيين ولكن ترمجته غري واضحةرال

 :بن عميرةأبو المطرف  - 29

 
                                                             

  .33/ 1 ، )العزاوي( ،-جديدة - ورسائل موحدية؛ 533 -532/ 6املصدر نفسه،   (2)
 .447 -446/ 6نفسه،   (3)
  .33/ 1، رسائل موحدية  (4)
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، ولد جبزيرة بن أمحد بن عمرية املخزوميهو أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني   
، كان أول طلبة العلم عند ابن عبد (3)م1186/ه582سنة يف رمضان  (2)وقيل ببلنسية (1)شقر
  أكثر من مساع  امللك

كتب عن الرئيس أيب مجيل زيان . وبرع يف األدبوتفنن يف العلوم أخده عن مشايخ أهله احلديث 
أيب ركاب الرشيد صحبة ، انتقل إىل مراكش من أمراء شرق األندلسوغريه ابن سعد ابن مردنيش 

قضاء بلد هالنة من نظر مراكش مث قلده بعدها واستكتبه مبراكش  (4)حممد عبد الواحد من سال
الرشيد وخلفه وسال وتوالمها إىل أن تويف  (5)الفتحمث نقله إىل قضاء رباط الشرقي فتوالها قليال 

قتل املعتضد املعتضد باهللا أبو احلسن علي فأقره عليهما مدة مث نقله إىل قضاء مكناسة الزيتون ملا 
، تويف (6)بسمث نقل منها إىل قافأستقضي باألربس اجته من مكناسة إىل سبتة مث اجته إىل إفريقية 

األندلس يف الكتابة ويف ، قيل عنه أنه عظيم (7)بتونس م1259/ه658ذو احلجة  20ليلة اجلمعة 
    .(8)فنون العلوم

 :بن الخليفة المنصورأبو العالء إدريس المأمون  - 30

 
                                                             

 أنظر .جزيرة باألندلس، قريبة من شاطبة، بينها وبني بلنسية مثانية عشرة يوما، وهي جزيرة مجيلة املنظر كثرية الشجر (1)
  .349ص الروض املعطار، : احلمريي

: أبو احلسن علي بن موسى بن سعيد املغريبأنظر . تسمى بستان األندلس، وهي على البحر، ويف شرقها مدينة طرطوشة (2)
منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر : بريوت(، العريب إمساعيل: ته وعلق عليه، حققه ووضع مقدمغرافيااجل كتاب

  . 167، ص )م1970، 1طوالتوزيع، 
  .301، ص عنوان الدراية: ؛ والغربيين150/ 1، السفرالذيل والتكملة: ابن عبد امللك (3)
نة أزلية، موقعها مجيل غري بعيدة عن الرباط بأكثر من ميل ونصف، بينها امسها العجمي شلة، تقع ببالد املغرب، وهي مدي (4)

 -عجائب األمصار االستبصار يف: مؤلف جمهولأنظر  .وبني مراكش على الساحل تسع مراحل، جند سال القدمية سال احلديثة
شؤون الثقافية العامة، دار ال(سعد زغلول عبد احلميد، : ، تعليق-م12/ ه6وصف مكة واملدينة ومصر وبالد املغرب ق

  .319، صاملصدر السابق: ؛ واحلمريي207، ص وصف إفريقيا: الوزانو؛ 140، ص )ت.د
  .138، ص املصدر السابق: ابن سعيد املغريبأنظر . نصور، يقابلها مشال النهر مدينة سالبناها عبد املؤمن مث أمتها امل  (5)
  .209 ص، املصدر السابق: ؛ والغربيين197، ص املقتضب :اآلبار؛ وابن 176 -174/ 1، اإلحاطة :ابن اخلطيب   (6)
املصدر السابق، : ؛ والغربيين180املصدر السابق، ص : ؛ وابن اخلطيب179/ 1، السفراملصدر السابق: ابن عبد امللك  (7)
  .301ص
  .363/ 2، املغرب: ابن سعيد  (8)
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هو أبو العالء إدريس املأمون بن أيب يوسف يعقوب املنصور بن أيب يعقوب يوسف بن عبد 
، بويع (2)ومنها إىل إشبيليةمث نقل إىل قرطبة ، توىل مالقة وكانت واليته فيها عظيمة (1)املؤمن

أشهر، وثالثة ، دام حكمه مخس سنني م1226/ه624سنة يوم اخلميس اثنني من شوال باشبيلية 
  .(3)عليه مبراكش العادل ودخوله القصربدأت خبروجه على أخيه 

واملآذن من اخلطبة والسكة فأزال اسم مهديها وتغيري رمسها حاول حمو آثار دولة املوحدين 
يه ة اجلديدة، وعندما رفض املوحدون بيعته وبيعة أخمن اموع 119وأنشأ يف ذلك الرسالة 

حمرم  15، تويف بواد أم الربيع من اموعة اجلديدة113ألهل أندوجر وهي رسالة كتب رسالة 
 والنهي عن املنكر، كما نسبت إليه رسالة أيضا حتمل األمر باملعروف (4)م1232/ه630عام 

أبو : كتابه منهممن اموعة اجلديدة، إضافة إىل الرسائل اليت أنشأها عنه  118الة رقم وهي الرس
منذ واليته مبالقة أيام كاتبه أثناء واليته، وكتب عنه أيضا الغرناطي عبد اهللا حممد األنصاري 

، وصفه صاحب (5)لفنت الفزازيالكاتب أبو زيد عبد الرمحان بن حممد بن خياملستنصر إىل خالفته 
   .(6)حازما فصيحا بليغا أبيا جواداأنه كان كاتبا أديبا اإلحاطة 

 : أبو الحسن السرقسطي - 31
وهي بن الناصر  مل نتمكن من ترمجته سوى أنه كان يكتب عن أيب زكريا حيىي املعتصم

لكي يف اخلالفة مدافعا عن شرعيته من اموعة اجلديدة وجهها إىل األمة  117الرسالة رقم 
  .(7)يتفرق الناس عن املأمون صاجب األندلس

 :عبدون المكناسيابن  - 32

 
                                                             

  .274/ 3، البيان: يابن عذار  (1)
  .412/ 1، اإلحاطة: ابن اخلطيب  (2)
، تعريب عبد التاريخ السياسي لإلمرباطورية املوحدية: ؛ وأمبريوسيو هويثي مرياندا274/ 3املصدر السابق، : يابن عذار  (3)

  .455، ص )م2004، 1طالدر البيضاء، (الواحد اكمري، 
  .412/ 1، املصدر السابق :ابن اخلطيب  (4)
  .35/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية  (5)
  .410/ 1املصدر السابق، : ابن اخلطيب  (6)
  .35/ 1، رسائل موحدية  (7)
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، وصفه (1)جي من أهل مكناسة، دخل مدينة فاسحممد ابن عبدون بن قاسم اخلزرهو 
أديب : " ، وقيل عنه أنه(2)"حائز قصب الساق يف الشعر والكتابة: " صاحب الذخرية السنية بأنه
، وقيل سنة م1260/ه659يف العشر األول من ذي القعدة سنة وقته وشاعر عصره، تويف 

  .(3)م1259/ه658
، كتب عن أهلها استنجادا إىل م1231/ه629عندما حاصرت قبائل فازاز مكناسة سنة 

رسالة أخرى عن أهل من اموعة اجلديدة، ونسبت إليه  120وهي الرسالة رقم اخلليفة املأمون 
  .(4)من اموعة اجلديدة 125للخليفة السعيد وهي الرسالة رقم  مكناسة وهي رسالة جتديد البيعة

 :يحيى جامع التقاديم - 33
 املأمون إىل متتد من  4752ذهب العزاوي أن التقادمي املوجودة يف اخلزانة احلسينية رقم 

حيي أيب زيد حيىي الفزازي، أخو الكاتب الشهري  ء، وظن أنه قد يكون أبا زكرياعهد املرتضى
املعتضد وهو يف يف أول حركة ، وتبني له بعد ذلك أن أبا زكرياء هذا تويف كاتب املأمونالفزازي 

، بينما متتد التقادمي م1276/ه675ذي احلجة سنة  15يفت قبل حركتها يوم حملة اخلليفة بتنس
  .(5)زمن املرتضىإىل 

لذا يف برنامج شيوخ الرعيين لشخصية حيىي برهن نتيجة وجود إشارات أما األستاذ البلغيثي 
بامسه وأنه  إثبات صاحب هذا املصدر موعات ترسيله اليت كان يعنوا: األول: رجحها لسببني

من اموعة اجلامع هلا، وهذا االسم حيمله جمموعة هو حيىي، وقد ذكره الناسخ يف القسم األول 
" يف اموع ويف املبيضاتالوالة انتهى ما ألفيته من املكتوب يف تقادمي وفقه اهللا قال حيىي :" بقوله

 
                                                             

  .285، ص جذوة اإلقتباس: أمحد بن القاضي املكناسي  (1)
  .11، ص )م1972دار املنصور، : الرباط ( ،الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية: علي بن أيب زرع الفاسي  (2)
الرباط، (، الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن غازي العثماين املكناسي  (3)

  .96، ص )م1952
  . 35/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية (4)
  .36/ 1املصدر نفسه،    (5)
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األدبية، مث معرفته ألساطني احلركة  بازدهاراألخرية اليت متيزت والثاين معاصرته للفترة املوحدية 
  .(1)الذي توىل الكتابة خللفاء هذه الفترةيف دواوين الدولة كالرعيين  الكتابة

 أبو زكريا، واملعروفحيىي بن إبراهيم األصبحي احلكم كنيته هو : (2)فالبلغيثي يرى أنه
خ ميالده وال الشيوخ الذين تلقى عنهم، وال ي، ينسب إىل مدينة مرسية، مل يعرف تارباخلوذج

وقد عاصر الرعيين املترجم له واتصل , رك املائة السابعةدأتاريخ ومكان وفاته، وكل ما يعرف عنه 
، ويؤكد أن أبا زكريا من أبناء العصر "لقيته وعرض علي تواليفه" اعتراف هذا األخري به حسب 

       .(3)..."رائق الوراقةقدمي اإلشتغال بالكتابة :" املوحدي األخري ويصفه الرعيين أنه

      
باختاذها أن الدولة املوحدية من الدول اإلسالمية اليت حاولت تنظيم إدارا  وخالصة القول

نظام الدواوين، خاصة ديوان الرسائل أو ديوان اإلنشاء، فاختارت له كتاب أكفاء بلغاء، الذين 
، اتبعوا طرق وقواعد وأسس، وهي أبدعوا نثر فين يتمتع خبصائص ومميزات فنية وأسلوبية وبالغية

  .مبثابة مراسيم
واملكتوب إليه واالختتام، ومن حيث ذكر املكتوب عنه كانت كتبهم من حيث االفتتاح 

واألقوال واألحاديث النبوية لة والدعاء، ومن حيث االستشهاد باآليات القرآنية ومن حيث البسم
من هنا يتضح لنا و .املأثورة، واألشعار، فهذه القواعد ال يستطيع الكاتب أن يتجاوزها أثناء كتابته

 له، فوظيفته من أرفع ليمىنرفيعة لدى السلطان، فهو اليد اكان يتمتع مبكانة  أن كاتب الرسائل
      .الوظائف

 
                                                             

  .164ص  ،"...جمموع رسائل ديوانية موحدية" : العلوي البلغيثي  (1)
  .161املرجع نفسه، ص    (2)
  .161ص  املرجع السابق،: ؛ والعلوي البلغيثي165، ص برنامج شيوخ الرعيين: الرعيين   (3)



  

النظام السیاسي : الفصل الثاني
والعسكري في الدولة الموحدیة من 

  خالل الرسائل الدیوانیة
  

    نظام السیاسيال: أوال
  النظام العسكري: ثانیا
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للخالفة اإلسالمية يف املشرق، إال  اأصبح إقليما إسالميا تابع استقرار اإلسالم يف املغرببعد 
، وأعلنوا عن قيام إمارات بربرية، ولكنهم مل يتخذوا لقب اخلليفةبر ثاروا على اخلالفة أن الرب

 تسموا بأمراءبل ا باخللفاء  يدعوإال أم مل طني وحد الكيان السياسي املغريب،بمبجيء املرا
، يدةخالفة جد ف باخلالفة العباسية، بل أعلنت عنرمل تعتوملا قامت الدولة املوحدية  .املسلمني

  .أجهزة إدارية وعسكرية قويةمرتكزة على  اتبعت سياسة داخلية حمكمة 
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    :لنظام السياسيا -أوال

سياسيا حمكما من أجل السيطرة على كامل أقاليمها، حيث اتبعت الدولة املوحدية نظاما 
  .اإلدارة حملية ومركزيةاختذت منطني من 

  :اإلدارة المركزية   -  أ

مث أهل اجلماعة من اخلليفة  ايةبد دقيقا تنظيما املركزيةنظمت الدولة املوحدية اإلدارة 
  .والوزراء

 :الخليفة -1
 : الخالفة الموحدية -1-1

، أحق باخلالفة عن غريهمالعباسية، بل اعتربوا أنفسهم  )1(ن باخلالفةمل يعترف املوحدو
أسباب عدة ل مركز اخلالفة مراكش وليس بغداد،ف، )2(ألم أكثر املسلمني إميانا واصحبهم مذهبا

  :منها
هذا ما اكتشفه ، واالنقسامالضعف السياسي الذي تعانيه اخلالفة العباسية نتيجة التفكك 

ا جعله حيس بضرورة إنشاء خالفة إسالمية قوية متماسكة رت أثناء رحلته إىل املشرق، ممابن توم
 د نفوذهم منشساعة الرقعة اجلغرافية املوحدية، حيث امت ، إضافة إىل)1(على أنقاض هذه اخلالفة

   احمليط األطلسي غربا إىل طرابلس شرقا مع خضوع األندلس لسلطام، كل هذه املناطق الشاسعة 
 .ركز اخلالفة ببغدادمركزهم مقارنة مبجعلتهم يشعرون بقوة 

                                                             
: مصر(، املعجم الوسيط: أنظر جممع اللغة العربية. السلطان األعظم: واخلليفة املستخلف اء بعده فصار مكانه، خلفه ج: لغة )1(

جمد الدين حممد بن   أنظر. يستخلف من قبله واجلمع خالئف اخلليفة الذي. 251، ص )م2004، 4مكتبة الشروق، ط
الة، إشراف حممد نعيم العرقسوسي، مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرس: ، حتقيقالقاموس احمليط: يعقوب الفريوز آبادي

هي رياسة عامة الناس يف أمور : اصطالحا. 807، ص)م2005، 8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط: بريوت(
املؤسسة اجلامعية : بريوت(، النظم اإلسالمية: حسني احلاج حسنأنظر .  -صلى اهللا عليه وسلم -الدين والدنيا نيابة عن النيب 
  .159ص، )م1987 ،1ط للدراسات والنشر والتوزيع،

دار الفكر : القاهرة( ،- روباواإلسالم يف املغرب وأ -التاريخ اإلسالمي -موسوعة الثقافة  التارخيية واألثرية واحلضارية  )2(
 .111، ص)م2008العريب، 

 .56 -55، ص احلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )1(
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ويا مرموقا يف من خالل الرسائل املوحدية يتبني لنا أن للخليفة املوحدي مركزا دينيا ودني 
الذي يشرف على اجليش ويقوم بعزل املوظفني  هو، وهو السلطة العليا يف البالدالدولة املوحدية، 

 وحده القرار يف صك النقود، يسألوتعيينهم ويؤم الصالة ويشرف على احلفالت الدينية، وله 
   .ن اوأو الزيارات اليت يقوم أثناء احلمالتأعماهلم  عن عمل الوالة واملوظفني ويتفقدالرعية 

عبد املؤمن أن توىل  دوبع، املوحدية يف البداية على فكرة اإلمامة والتوحيد قامت الدولة
 اخلطب والرسائل الرمسية ، وبقي اسم املهدي مقدس يف)2(إىل حكم دنيوي ت اخلالفةحتولالسلطة 

الذي بلغت الدولة يف  استمر ذلك حىت عهد املنصور، )3("املهدي املعلوم ،اإلمام املعصوم" بـ
على الشعار الذي حتمله  ، وأبقى)4(اخلالفة املوحدية تقوم حتت لواء املهدية وظلت، عهده أوجها

، ولكن اخلليفة رسوم املهدياملأمون ألغى إال أن  .)5("اإلمام املعصوم، املهدي املعلوم" الرسائل
  .)6(إىل اخلالفة املوحدية الرشيد تقرب مرة أخرى من أشياخ املوحدين، وأعادوا الرسوم السابقة

 :اتخاذ لقب أمير المؤمنين -1-2
أنتم املؤمنني وهذا : " املهدي بن تومرت عبد املؤمن بن علي على اجليش قال عندما أقر

خلف  أنمل جيد أتباع املهدي بن تومرت حرجا يف أن يلقبوا عبد املؤمن بعد  وذا، "أمريكم
تحل عبد املؤمن اسم ان .)7(املهدي، وتسمى بأمري املؤمنني، وخاصة أنه ينتسب إىل بيت النبوة

الرئيس العسكري  اخلليفة ألنه كان خليفة املهدي، وسبب اختاذه لقب أمري املؤمنني كونه
  .للموحدين

                                                             
 .630/ 2، دولة اإلسالم: عنان )2(
 ... .100، 98، 83، 77، 64،  46،62، 44الرسائل / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )3(
 .630/ 2املرجع السابق، : عنان )4(
 .35 -34 - 32، الرسائل )ليفي(جمموع رسائل موحدية،  )5(
 .631/ 2املرجع السابق، : عنان )6(
تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف : ؛ وحسن إبراهيم حسن260، ص املعجب: املراكشيعبد الواحد   )7(

: بريوت(، -م1258 -1055/ه656 -447العصر العباسي الثاين يف الشرق ومصر واملغرب واألندلس-واالجتماعي
 .302 -301/ 4، )م1996، 14طمكتبة النهضة املصرية، : القاهرة -دار اجليل
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ما  على مملكة اللمتونيني من استيالئه فكانفاستخلف عبد املؤمن بن علي، ... :"قال املقري
، وتسمى بأمري ...ريقية ، مث أخرج اإلفرنج من مهدية إف...جاز إىل األندلس هو معروف مث

  .)2("وحدون باخلليفة أمري املؤمننيلقبه امل: "وقال صاحب احللل . )1("املؤمنني
اهللا  مأيده بن أمري املؤمنني املؤمنني )3(من أمري:"ئل املوحدية بأمثلة كثرية منهاتفيدنا الرسا

أمري " مل يتخذ لقب بن عبد املؤمن  يوسفإال أن اخلليفة  .)4(..."مبعونته  متعاىل بنصره، وأمده
، حيث جاء يف رسالته اليت وجهها إىل "األمري"، فال زال حيتفظ بلقب يف بداية األمر" املؤمنني

، صلى اهللا على حممد وآله وسلم بسم اهللا الرمحان الرحيم: " غرناطة حول إاء ثورة غمارة
يوسف ابن أمري املؤمنني، أيده اهللا بنصره وأمده  )5(تسليما واحلمد هللا وحده، من األمري

  .)6(..."مبعونته
لعدة ملدة مخس سنوات "  املؤمننيأمري"يوسف مل يتخذ لقب  :)7(أن يذهب سعد زغلول

عن ) أبو السعيد(  وعثمان) أبو حممد(وتوقف األخوين عبد اهللا خلع األخ األكرب : أسباب منها
مل بيعة يوسف من األسباب اليت جعلت يوسف ال حيمل لقب أمري املؤمنني خالل السنتني، ألنه 

بالعدوة املغربية وديدات االضطرابات احمللية لى مبايعة إخوته ومشايخ املوحدين، وعيتحصل 
 "أمري املؤمنني"للحصول على اإلمجاع حلمله لقب اليت وضعت العراقيل أمام يوسف  االسترداد

ل اخلمس سنوات هذه لقب ، واحلقيقة أن يوسف كان حيمل فعال خالأخرىملدة ثالث سنوات 

                                                             
 .377/ 4، نفح الطيب  )1(
 .107، ص  )ه1329تونس، (، احللل املوشية يف األخبار املراكشية: لسان الدين بن اخلطيب  )2(
حققها وقدم هلا وعلق عليها عبد السالم  ،املقدمة: عبد الرمحان بن خلدونأنظر . اسم األمري وهو فعيل من اإلمارة )3(
 .382/ 1، )م2005، 1طالدار البيضاء، ( شدادي،ال
 .115/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )4(
 . 94/ 1 ،رسائل موحدية أنظر ...".أمري املؤمننيمن أمري املؤمنني يوسف بن : " الرسالة اليت قبل هذه الرسالة جاء فيها  )5(
 .109-108، 98/ 1، نفسهاملصدر   )6(
م، 1184 -1172/ه580 -558املؤمن أبو يعقوب يوسف بن عبد  –تاريخ املغرب العريب  :سعد زغلول عبد احلميد )7(
 .24/ 6، )م2004منشأة املعارف، : اإلسكندرية(
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ابن مردنيش يف موقعة  وهو ما تؤكده رسالة أبو حفص وأبو سعيد حول هزمية، فقط"األمري"
  .)8("يعقوب أبو... األمري األجل...مث لفرعه األمنى...والدعاء لسيدنا وموالنا أمري املؤمنني"اجلالب

" يف اخلال وبعد انتصار أبو يعقوب يوسف على ثورة سبع بن منخفاذ الغماري اختذ رمسيا اللقب
  :  الرسائل ، وتشري)1("أمري املؤمنني

 –البيعة املباركة لسيدنا وموالنا أمري املؤمنني أيب يعقوب بن أمري املؤمنني على جتديد "... 
باالسم املبارك الكرمي، الذي أول من دعي به الفاروق رضوان اهللا  - خلد اهللا أمرهم وأعز نصرهم

أن جيددوا البيعة املباركة لسيدنا " .)2( م1167/ه563وذلك يف مجادى األخرية سنة ...".تعاىل
جدد اهللا هلم السعود،  -وموالنا اإلمام اخلليفة أمري املؤمنني أيب يعقوب بن اخلليفة أمري املؤمنني

عمر  ملبارك العظيم الذي أول من نطق له فيههم العزيز التأييد الكرمي واخللود باالسم اوأمد ألمر
  .)3(..."ا، ومسة ملعىن اخلالفة ورمسابن اخلطاب، فأقر ذلك لنفسه لقبا وامس

 على الصعوبات،من التغلب بواسطة السياسة وعن طريق القوة لقد متكن أبا يعقوب 
 نما ، بي"أمري املؤمنني"م، مث اختذ لنقسه لقب 1166/ ه562، وكان ذلك سنة واعترف به اجلميع

ذهب ابن صاحب الصالة يف أخبار سنة ثالث وستني  .)4("األمري"اكتفى يف السابق بلقب 
اخلليفة بن اإلمام أيب يعقوب خرب جتديد البيعة فيها واالمسية بأمري املؤمنني لسيدنا : " ومخسمائة

مع زيادة انتشار الرسائل الرمسية يف أغراض الدولة املختلفة  .)5(..."أمري املؤمنني رضي اهللا عنهم
الرسالة املوحدية شكلها القانوين يتمثل يف توقيع اخلليفة ليس بامسه حاول اخلليفة يوسف إعطاء 

                                                             
 .93 -89/ 1، رسائل موحدية )8(
، حتقيق حممد -الدولتان املرابطية واملوحدية -ألخبار دول املغرب األقصى االستقصا: أمحد بن خالد الناصري السالوي )1(

 .2/99، )م1994الكتاب، دار : الدار البيضاء(الناصري وجعفر الناصري، 
 .111/ 1، ، )العزاوي( ،-جديدة -،رسائل موحدية   )2(
 .20، 19، 18 الرسائل/1؛ ونفسه، 112/ 1نفسه، املصدر   )3(
: ليبيا، تونس( ،أمحد أمني الطيب: ترمجةحركة املوحدين يف املغرب يف القرنيني الثاين والثالث عشر، : روجي يل تورين  )4(

 .80، ص )م1982الدار العربية للكتاب، 
 .258، ص املن باإلمامة )5(
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، واختذ هلا اسم العالمة، مبعىن "احلمد هللا وحده" فقط وهذه الشارة تتمثل يف كلماتلكن خبطه 
  .)6(غريهاالعالمة املميزة للرسالة والدالة على صدورها من ديوان احلضرة ذاته دون 

 :ألقاب الخلفاء -1-3
  فاخلليفة: يتضح من خالل الرسائل الديوانية أن خلفاء الدولة املوحدية لقبوا بعدة أمساء

الداعي إىل " و، "القائم إىل أمر اهللا"و، )1("املهدي املعلوم و اإلمام املعصوم" ـاملهدي لقب ب
م، وسار مساره ابنه 1132/ ه527سنة " بأمري املؤمنني" وتلقب بعده عبد املؤمن، )2("سبيل اهللا

 لقابأ، كما استعملت )4(تلقبوا باخللفاء باعتبارهم خلفاء املهدي )3("نصوريوسف وحفيده امل
أضاف اخللفاء  ،)6("املعظم األسىن" و )5("الساميةاحلضرة "و" موالنا"و "سيدنا:"مثل أخرى

املنصور الناصر لدين "و )7("املستنصر باهللا:"إىل ألقام مثل "اهللا"كلمة اسم يشمل على املوحدين 
   .)9("اإلمام األعدل اخلليفة الصاحل املنصور باهللا "و )8("اهللا

ل امللك السيد األج:"مثل" السيد األجل"و" بالسيد" يلقبونكانوا  أسرة اخلليفة أما األمراء من
   .)11("بإشبيلية...األشياخو":، مثل"الشيخ"ويلقب رجال الدولة بـ ،"واألمري األجل )10(،"األعدل

                                                             
 .6/83، تاريخ املغرب: ؛ وسعد زغلول94/ 3، البيان: ابن عذاري؛ و94/ 1رسائل موحدية،  )6(
  .94/ 1املصدر نفسه،  )1(
، دراسة يف التاريخ السياسي -لسابعالقرن امن انتصاف  - مفهوم امللك يف املغرب: ؛ وحممد ولد داداه1/108نفسه،  )2(

 .141، ص)م1977، 1دار الكتاب املصري، ط: القاهرة(دار الكتاب  اللبناين، : لبنان
 .115 -110/ 1نفسه،  )3(
دراسة يف احلياة االجتماعية  -م1199 -1190/ ه595-515املوحدون يف بالد املغرب، : يوسف عابد )4(

: جامعة األمري عبد القادر، السنة اجلامعية: قسنطينة(، -ادة دكتوراه الدولة يف التاريخ اإلسالميأطروحة لنيل شه - واالقتصادية
 .105، ص )م2007 -2006

 .113/ 1، )العزاوي(، -جديدة – موحديةرسائل  )5(
 .83/ 1املصدر نفسه،   )6(
 .268/ 3، البيان: ابن عذاري )7(
 .200/ 1، رسائل موحدية )8(
 .113/ 1املصدر نفسه،   )9(
 .144، ص )ابن شريفة(، وآثاره حياته: ابن مغاور )10(
 .150/ 1، رسائل موحدية )11(
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   :قة تولي خلفاء الموحدين الحكميطر  -1-4
اختياره لعبد املؤمن وأهل اخلمسني وأخربهم بمجع أهل اجلماعة  عند مرض ابن تومرت

فأما البيعة اخلاصة فكانت ، بيعة خاصة وبيعة عامةيع عبد املؤمن بعد وفاته بيعتان خلفا له، وبو
   لوصية  تنفيذا  اجلماعة   من طرف أهل )12(م1129/ ه524سنة وفاة ابن تومرت  عقب

بيعة   عبد املؤمن  ، تلقى)2( م1132/ه527املهدي سنة   وفاة أعلن عن خرب ، وعندما )1(إمامهم
  .)4(أصبح عبد املؤمن أول خلفاء املوحدين، و)3(البيعة ثالثة أيام متواليةاملوحدين وكانت  عامة

، وقد أشار عبد املؤمن يف إحدى )5(عهد بوالية العهد البنه حممدويف فترة حكم عبد املؤمن 
  ، وانعقدت البيعة...وختريوهبئهم حلمل عهو الذي ارتضوه وأعلموا أن حممدا وفقه اهللا "رسائله 

يف  يوسف الذي لعبت أسرته دورا بارزامكانه  ، مث صرفه عنها ووىل)6("باتفاق مجيعنا املذكورة
 اإلمجاع، ونتيجة ، وكانت بيعته مبحضر أسرته وطبقات املوحدين والوزراء ورجال الدولةمبايعته

 وكان جتديد بيعة يوسف بن عبد املؤمنالذي جاءه من املوحدين يف البيعة جعلت أخويه يبايعانه، 
   .)7("بأمري املؤمنني"م وتلقب 1167/ ه563سنة 

                                                             
عبد احلميد حاجيات، : ، تقدمي وحتقيق وتعليقأخبار املهدي بن تومرت: البيذقأبو بكر بن علي الصنهاجي املكىن ب )12(
 .64، ص احلضارة اإلسالمية: ن علي حسن؛ وحس80، ص )م1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (
    .151، ص مفهوم امللك: ؛ وحممد ولد داداه271 -270/ 6، العرب: ابن خلدون )1(
 .186، األنيس املطرب: أنظر ابن أيب زرع. ه526يذهب البعض أن مبايعته كانت سنة  )2(
السوس اجلباليون املرابطني تأسيس الدولة مصامدة : املوحدون -تاريخ املغرب العريب: عبد احلميد  سعد زغلول )3(

 .280/ 5، )م2003منشأة املعارف، : اإلسكندرية(  م،1163 - 1100/ ه558 -500 -وقيامها
 .105، ص املوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )4(
ص  ،اإلسالميةاحلضارة : ؛ وحسن علي حسن408/ 9، الكامل :وابن األثري ؛306، ص املعجب :املراكشيعبد الواحد  )5(

 R.Bourouiba: Le problème de la succession de Abd al- Mu' min و  -71
revue  d'hstoire et de civilisation du maghreb, N° 13, 1976, p.26.                     

 .18، ص)م2010، 1الفكر،طعامل (، -دراسة وثائقية-قضايا تارخيية خالل العصرين املوحدي واملريين: أمحد عزاوي )6(
 . 115 -110/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية  )7(
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امللقب باملنصور، حيث مات أبوه يف ظروف ولكن األمر اختلف بالنسبة البنه يعقوب 
ن أباه مات ومل يوص ألحد، وعندما ، كتم خرب وفاته حىت حيكم أمره ألنعند أسوار شنتريحربية 
  .)8(م1184/ ه580البيعة اخلاصة أعلن خرب وفاة أبيه ومتت بيعته العامة سنة  املنصور مناطمأن 
قد عهد إليه يف م، وكان أبوه 1198/ ه595أما الناصر فقد توىل عقب وفاة والده سنة  

املؤمنني أدام اهللا علو أمري األوىل بوالية العهد لسيدنا وموالنا عقد البيعة املباركة السعيدة  "، حياته
 الرعية وأصنافأمرهم ومسو ذكرهم عن أهل قرطبة وأنظارها من املوحدين  والعرب واألجناد 

  املنصور ،  فما إن مات )9("ومخسمائة سنة مثان ومثاننيوذلك يف العشر األوائل من ذي القعدة  ...

أبو زيد عبد الرمحان بن عمر  أحد أفراد األسرة وأشياخ املوحدين وزعماء القبائل  وهوحىت قام 
  .)1(م1198/ ه595عبد املؤمن مث متت البيعة العامة سنة 

وهذا ما تعرضت له مل يكن جتديد البيعة قاصرا على العاصمة وحدها بل تعدت إىل األقاليم 
، جاءت من خمتلف األقاليم كشاطبة وبلنسية، كانت البيعة األوىل للموحدين من بعض الرسائل

بتاريخ مجادى الثانية  على ابن مردنيش املؤرخةها سية عندما ثار أهلطرف أهل بلن
حيد وتعلقهم ذا يف أمر أهل بلنسية حني إعالم بكلمة التوفقد كان منكم " م1153/ه548

كما ، )3(قدم أهل شاطبة للخليفة يوسف البيعة م1171/ه567ويف سنة  .)2("األمر السعيد
بعد وفاة أبيه عقب غزوة شنترين وخرجت  م1184/ه580سنة  قدموها للخليفة يعقوب

يعقوب إىل بعثها  األمري  اليت اخلالفة منها الرسالة املنصور ختربهم بتويلالرسائل إىل أحناء اململكة 
  .)5(كما تقدم أهل سال إىل اخلليفة الرشيد ببيعة أهل تلمسان )4(،بغرناطة ...الطلبة واملوحدين 

                                                             
 .74ص  ،ملرجع السابقا: ؛ وحسن علي حسن336، صصدر السابقامل: املراكشيأنظر . بويع له يف حياة أبيه بأمر منه )8(
  .236، ص البيان : ؛ وابن عذاري195 -191/ 1، رسائل موحدية )9(
 .75، ص احلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )1(
مارس /350، ع )الرباط( جملة دعوة احلق، "-قراءة تارخيية لرسائل شاطبية –ذيل على رسائل موحدية : "أمحد عزاوي )2(

 .103 -102م، ص 2000
 .118، ص )بن شريفةا( ،وآثاره حياته  :ابن مغاور )3(
  .122 -120ص املرجع السابق، : ؛ وأمحد عزاوي163 -158ص  ،)ليفي( جمموع رسائل موحدية،   )4(
 .398/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )5(
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 ، مثل ماإىل اخللفاء املوحدينمازالت يتقدم ا أهلها ويتضح من الرسائل أن بيعة األقاليم 
ابن  أمريهاع تراج دانية أن ، حيث أشارت الرسالة للخليفة الرشيد املوحديفعل أهل دانية 

على ابن اخلطاب فحول ابن مردنيش بيعتها حنو احلفصيني بينما اليت ثارت مردنيش حنو مرسية 
تشري بعض  .)6(دانية بعثت برسالة إىل اخلليفة الرشيد املوحدي تعلن له فيها عن بيعتها للموحدين

، ويف رسالة )7(م1232/ه630بيعة بعض القبائل للخليفة الرشيد يف شهر حمرم سنة الرسائل إىل 
  ،كما أوردت لنا رسالة )8(أخرى تلقى الرشيد بيعة أهل مكناسة

  .)1(بيعة أهل تلمسان للخليفة املأمونأخرى وهي رسالة انفرد ا ابن عمرية 
البيعة اخلاصة : )2(واجلدير بالذكر أن اخللفاء املوحدين كانوا يتقلدون احلكم بواسطة البيعة

فكانت تقدم من طرف الوالة وسكان تقدم للخليفة من طرف أسرته وحاشيته، وأما البيعة العامة 
على اخلالفة املوحدية، وتطبق عليها واهلدف من ذلك هو إضفاء صفة الشرعية  .مناطق الدولة

املؤمن اخلالفة سن ألول مرة وراثة امللك، حيث عني عبد  عبد، وبعد تويل سرية اخللفاء الراشدين
اخلالفة بعده ابنه  أخاه يوسف مث تقلدإال أنه أزاله وعني حمله املؤمن ابنه األكرب حممد لوالية عهده 

    .يوسف يعقوب املنصور وبعده ابنه الناصر مث ابنه يوسف املستنصر
  :النزاع حول الخالفة -1-5

، بعد بن يوسف ين عبد املؤمن توىل اخلالفة عبد الواحد ، )3(ملا تويف اخلليفة املستنصر باهللا
ابن خرج عليه  )4(بيعته يف مراكش يوم األحد الثالث عشر لذي احلجة من سنة عشرين وستمائة

  عام إحدى وعشرين الثالث عشر صفر بويع ا يوم الثالثاء  أخيه  العادل بن املنصور مبرسية
                                                             

 .87، ص)العزاوي( رسائل ابن عمرية الديوانية، )6(
 .390 -389/ 1، رسائل موحدية )7(
 .400/ 1املصدر نفسه،   )8(
الة ، "رسالة جوابية من أهل الرباط وسال عن كتاب اخلليفة املوحدي الرشيد حول بيعة أهل تلمسان: " حممد بن معمر )1(

 .30م، ص 2005 -2004/ 3و 2، ع )وهران( اجلزائرية للمخطوطات
على ما بايع عليه أصحاب تبايعون أمري املؤمنني : "كانت صيغة البيعة على ما يلي حبيث يتوىل إلقاءها أحد الكتاب، وهي )2(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من السمع والطاعة يف املنشط واملكره واليسر والعسر والنصح له ولوالته ولعامة املسلمني هذا 
ماله عليكم ولكم عليه أن جيمر بعوثكم وأن ال يدخر عنكم شيئا مما تعمكم مصلحته، وأن جيعل لكم عطاءكم، وأن ال حيتجب 

 .76، ص احلضارة اإلسالمية:أنظر حسن علي حسن ". انكم اهللا على الوفاء، وأعانه على ماقلد من أموركمعنكم أع
  ؛ 380/ 1، )العزاوي( ،- جديدة - :رسائل موحدية )3(
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  .)7(وقتل العادل، )6(وقام أهل بلنسية مببايعة عبد الواحد )5(وستمائة
أبو حممد عبد اهللا واليه على قرطبة م خرج على العادل 1226/ ه623ويف سنة  

ألشياخ قوة شخصيته ابن املنصور، فلما خاف ااملأمون بايع املوحدون  ، ومبقتل العادل )8(اسييالب
عامال على إحراز النصر على منافسه  ، وظل كل منهما مدعيا لألمر،)1(الناصربن بايعوا حيي 

 - 1227/ه633-624(طوال خالفة املأمون وما يقرب من األربعة أعوام من خالفة الرشيد 
السيد أبو موسى بن  باألمرليفة ثالث ملا ادعى خم ظهر 1231/ه629ويف عام .)م1236

  .)3(فر إىل ابن هود يف األندلس املأمون، فلما حصره )2(املنصور بسبتة وتسمى باملؤيد
مهلت اإلدارة، وانتشرت الفنت، فأ هيبتها، الدولة املوحدية أن هذا الرتاع أفقدوميكن القول 

  .ناندلعت نار احلروب الضارية بني بين عبد املؤموقلت ااىب، واستبد الوالة بواليام عندما 
 :المجالس االستشارية -2

أهل  بعد أن تكاثر أتباع املهدي، كان من الضروري تشكيل جهاز تنظيمي يشمل على
  .وأهل اخلمسني وأهل السبعني )4(اجلماعة

 :أهل الجماعة أو أهل العشرة -2-1
   ،)6(إليه والسابقني باالنضمام عينهم املهدي من خرية أصحابه  )5(يشتمل على عشرة أشياخ

                                                                                                                                                                                   
إعالم أهل العلم والدين : ؛ وعلي حممد حممد الصاليب299/ 6، العرب: ابن خلدون؛ و269/ 3، البيان: ابن عذاري )4(

 .169، ص )م2002، 1دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط: القاهرة(، دولة املوحدينبأحوال 
 .270/ 3املصدر السابق، : ابن عذاري  )5(
 .354/ 1، رسائل موحدية  )6(
 .169املرجع السابق، ص : حممد الصاليب )7(
  .271/ 3املصدر السابق، : ابن عذاري )8(
 .1/381،)العزاوي( -جديدة - موحديةرسائل  )1(
 .300/ 6، العرب: ابن خلدون  )2(
 .169، ص أهل العلم إعالم: الصاليب )3(
املقتبس من كتاب األنساب يف معرفة : أنظر أبو بكر بن علي الصنهاجي". أهل اجلماعة"بتسميتهم  كتاب األنسابينفرد  )4(

 .30، ص)م1971دار املنصور، : الرباط(عبد الوهاب بن منصور، : ، حتقيقاألصحاب
الونشريسي وعمر أصناج، واخلليفة اإلمام أمري املؤمنني أبو حممد عبد املؤمن، وأبو حيي أبو بكر بن جييت، واألحسن بن "  )5(

وعشرة عند غري اليسع . علي، وعمر اهلنتايت، وفقيه من أهل إفريقية مل أذكر امسه اآلن، ومسي هؤالء بالعشرة، هذا عند اليسع
بو حممد البشري، أبو إبراهيم اهلزرجي، أبو حفص عمر بن علي الصنهاجي، أبو الربيع سليمان، أبو بن عبد املؤمن بن علي، أ: هم
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  .)1(م1121/ه515إىل سنة  م1120/ه514سنة شوال الذين أقاموا يف تينملل من 
  :أهل الخمسين -2-2

ميثلون خمتلف القبائل منهم ستة من هرغة، وأربعة مخسني شخصا  وهو جملس يشمل على
، وثالثة من هسكورة، واثنان من جنفيسة وأربعة من صنهاجة وثالثة من هنتاتة تينمللعشرة من 

  .)3(العشرةأصحاب  ويضاف إليهم  ،)2(، ومخسة من الغرباءوواحد من سائر القبائل
   :أهل السبعين    -2-3

نه يضم زيادة على اخلمسني السابقني عشرين يبدو أ وهو جملس يشتمل على سبعني رجال
أيت سبعني، يعين أهل : والثالثة:"ابن األثري يشري إليهم إشارة بقوله .)4(من ممثلي قبائل أخرى

:" ، أما ابن القطان فنفى وجود أهل السبعني يف قوله)5("سبعني وهم سبعني وهم دون اليت قبلها

                                                                                                                                                                                   

احلضري، أبو عمران موسى، بن متارا أبو حيي أبو بكر بن جييت، أبو عبد اهللا ابن سليمان، أبو حفص عمر بن حيي وعاشرهم 
نظم اجلمان لترتيب ما سلف : ن عبد امللك املعروف بابن القطانأنظر أبو حممد حسن بن علي بن حممد ب". عبد اهللا بن ملوية

  .128 -125ص  ،)م1990، 1دار الغرب اإلسالمي، ط: بريوت(حممود علي مكي،  : حتقيقمن أخبار الزمان، 
الواحد  اخلليفة عبد املؤمن بن علي مث أبو إبراهيم، مث بعده عمر أصناج، مث عبد: " وعند البيذق الذين بايعوا املهدي هم 

وبعده أبو ) الفقري املؤلف( الشرقي، مث عبد اهللا بن حمسن الونشريسي املكىن بالبشري، وبعده أبو موسى الصودي وبعده البيذق
حممد وسنار، وبعده  عبد اهللا آهالط، وبعده آغوال وبعده يربوك آميسيجني وميمون الصغري وميمون الكبري وحيي املسمع، وعبد 

 .64 -63، ص أخبار املهدي بن تومرتأنظر ". جلناوي، وكراز وملول بن إبراهيم وأوالدهالسالم آغي، ومسلم ا
، 1دار الفرقان، ط: عمان( عالقات املوحدين باملمالك النصرانية والدول اإلسالمية يف األندلس،: هشام أبو رملية )6(

حياته وآراؤه وثورته  -املهدي بن تومرت: ؛ وعبد ايد النجار7/118، تاريخ املغرب: ؛ وسعد زغلول38، )م1984
 .116، ص )م1983، 1ب اإلسالمي، طدار الغر(، -الفكرية واالجتماعية وأثره باملغرب

، كتاب املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس: أبو عبد اهللا الشيخ حممد بن أيب القاسم الرعيين القريواين املعروف بابن دينار )1(
  .109، ص )ه1286 ،1مطبعة الدولة التونسية، ط(
 -ه580 -املنصور املوحدي -تاريخ املغرب العريب: سعد زغلول عبد احلميدو؛ 35-32، ص املقتبس : البيذق  )2(

تاريخ املغرب : ؛ وعبد العزيز سامل119/ 7، )م2005منشأة املعارف، : سكندريةاإل( ،-م1199 -م1184/ ه590
. ب.ف.؛ وج779، ص )م1981دار النهضة العربية، : بريوت(، -وأثرية دراسة تارخيية وعمرانية العصر اإلسالمي -الكبري

شركة النشر : الدار البيضاء(أمني توفيق طيب، : ، نقله عن اإلجنليزيةالنظم اإلسالمية يف املغرب يف القرون الوسطى: هوبكرت
اإلسالمي خالل العصور بالد املغرب وعالقاا باملشرق : ؛ وجورج مارسيه126، ص )م1999، -املدارس -والتوزيع 
 .296، ص )ت.منشأة املعارف، د: اإلسكندرية(حممد عبد الصمد هيكل، : ، ترمجةالوسطى

 .116، ص املهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )3(
 .128، ص نظم اجلمان: ابن القطان )4(
 .200/ 9، )م2003، 4الكتب العلمية، طدار : بريوت(حممد يوسف الدقاق، : راجعهالكامل يف التاريخ،  :ابن األثري )5(
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، وإمنا أعرف العشرة اجلماعة وأهل أما ما ذكره اليسع من أمر السبعني فال أعرفه وال أراه صحيحا
  .)6("ة هم أهل مشورتهاخلمسني، وسبع

 : مهام المجالس    -2-4
 كانوا مبثابة الوزراء للمهدي فهم أهل ثقته يشاورهم يف املسائل اهلامة ويكلفهم يف تنفيذ

   وعبد املؤمن وعمرالقرارات الكربى، ومن بني هؤالء البشري الذي كثريا ما توىل القيادة العسكرية 

الكتاب  املهمة يف مناسبات خمتلفة وتوىل آخرون مهامأصناج وموسى بن منرة الذين تولوا هذه 
، فال يعلن خلفاء املوحدين )2(كان دور هؤالء األشياخ استشاريا بالدرجة األوىل ،)1(والقضاة
، وإذا كانت األمور أقل خطورة إال بعد استشارموال خيوضون معارك يستعدون هلا  حربا أو

  .)3(أحضروا أهل السبعني دون ذلك، وإذا كان األمر استشاروا أهل اخلمسني

، وتابعهم على هذا وهؤالء العشرة هم املسمون بأهل اجلماعة ... ":جاء يف نظم اجلمان
  ... فسموا أهل سبعني، مث تابعهم سبعون رجال ، فسموا أهل مخسنيبأثرهم مخسون رجالاملعتقد 

كانوا إذا قطعوا األمور العظام خيلون بالعشرة ال حيضر معهم غريهم، فإذا جاء أمر أهون أحضروا 
  .)4(..."أحضروا السبعني رجالوإذا جاء دون ذلك اخلمسني 

وأهل فمنهم أهل الدار وأهل اجلماعة رتب قومه ترتيبا غريبا : "وقال صاحب رقم احللل
للتفاوض ، فأهل الدار لالمتحان واخلدمة وأهل اجلماعة ...أهل سبعنيوالساقة وأهل مخسني 

                                                             
 . 129ص  ،املرجع السابق: ؛ وهوبكرت82، ص نظم اجلمان )6(
إفريقيا من القرن الثاين عشر إىل  -املغرب يف عهد املوحدين، ضمن كتاب تاريخ إفريقيا العام توحيد: السعيدي. ع )1(

  :Abd Allah Laroui     و  ؛ 46/ 4، )م1988اليونسكو، : باريس(نياين، . ت.ح: إشراف ،-السادس عشر القرن
   L'histoire du Maghreb,1/ 163.                                                                                    

، حتقيق -القسم الثالث من كتاب أعمال األعالم –تاريخ املغرب العريب يف العصر الوسيط : لسان الدين بن اخلطيب )2(
 .270، ص )م1964دار الكتاب، : الدار البيضاء(أمحد خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين، : وتعليق

/ ه546 –ه 510عصر الطؤائف الثاين  –األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين : عصمت عبد اللطيف دندش )3(
 .138، ص)م1988، 1دار الغرب اإلسالمي، ط: لبنان(، -م1151 -1116

 .128، ص نظم اجلمان: ابن القطان )4(
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لقبائل والتلقني وسائر االساقة وأهل مخسني وسبعني واحلفاظ والطلبة حلمل العلم  واملشورة وأهل
  .)5("ملدافعة العدو

احتفظ عبد املؤمن بالنظم اليت أقامها ابن تومرت، لكنه أدخل بعض التحسينات اإلدارية  
الشيخ أبو حفص عمر وويل يضم إىل جانب اخلليفة حيث استقر األمر على نظام إداري جديد 

وقد أشارت   ،)6(احملاسبنيمث واحلفظة، ووالة احملافظات الطلبة والوزير، الكتاب، القضاة، العهد 
  .)7(إىل ذلك الرسائل املوحدية

السابق وكل اهليئات االستشارية، اإلداري  وبالتايل يكون عبد املؤمن قد ألغى  النظام  
  .)1(يف إدارة دولته الواسعة  أكثرأو ن الضروري أن يستعني بشخص واحد حيث كان م

 )2(ة أشياخ املوحدينوأقام تنظيما واحدا جديدا هو هيئالتنظيمات املوحدية بدل عبد املؤمن 
اعات جديدة خاصة من مجليها عبد املؤمن إ ، وأضاف من املوحدين األولنيحيث تألفت اهليئة 

استشاريتان ، ظهرت هيئتان عناصر جديدة ضمتوبعد أن توسعت الدولة املوحدية  قبيلة كومية،
هيئة  ويف خالفة يوسف بن عبد املؤمن ظهرت )4(وهيئة أشياخ األندلس )3(أشياخ العرب هيئةمها 

  .)5(بين عبد املؤمن"  السادة"رابعة من 
ودائما، جتاوزت من خالل الرسائل تبني لنا أن هيئة األشياخ وجدت وجودا مستمرا 

واألموال العامة، واشترك األشياخ يف إىل شؤون اإلدارة واألمن اختصاصاا املسائل العسكرية 

                                                             
 .58، ص )ه1317املطبعة العمومية، : تونس(، رقم احللل يف نظم الدول: أبو عبد اهللا بن اخلطيب السلماين   )5(
األمل : اجلزائر(، اإلسالمي لدول املغرب التاريخ السياسي: ؛ وخلضر سيفر73، ص حركة املوحدين: يل تورين )6(

 .1/320، )م2006للدراسات، 
 ... .، 119، 14، 12، 7، 6الرسائل / 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )7(
؛ وعبد 84، ص)م1911املؤسسة الوطنية للكتاب، : اجلزائر(، عبد املؤمن بن علي مؤسس دولة املوحدين: صاحل بن قربة )1(

 . 263، ص )م1971دار املعارف، : مصر(، املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن عليالدولة : اهللا عالم
كانت هيئة أشياخ املوحدين تتكون من أـشياخ تلك القبائل اليت قام عليها األمر إضافة إىل أشياخ كومية  وهسكورة  )2(

دار : بريوت(، اإلسالمي تنظيمام ونظمهماملوحدون يف الغرب : أنظر عز الدين موسى. وصنهاجة، وورث أبناءهم مكانتهم
 .144، ص )م 1990، 1الغرب اإلسالمي، ط

 .144، ص املرجع نفسه  .ر اهلالليةتكونت هيئة أشياخ العرب من زعماء العشائ )3(
 .144نفسه، ص  . نتزين السابقني باألندلستكونت من امل )4(
 . 141، ص األندلس يف اية املرابطني: عصمت دندش )5(
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، وعندما ويل عبد املؤمن أوالده الواليات بعث معهم أشياخ فعالةتسيري شؤون اإلدارة بصورة 
، توالها هلؤالء األشياخ مزواراخيتار اخللفاء  .)6(خلفاء بعدهوأصبح ذلك تقليدا للوزراء املوحدين 

ابنه أبو حممد عبد الواحد ، وخلف عمر اهلنتايت ايت يف خالفة عبد املؤمن مث يوسفنتعمر اهل
، وملا انقطع وجود اهليئةرسوم املهدية وعندما أسقط املأمون  .)7(والناصر ووالها يف عهد املنصور 

املقدم على  أعاد الرسوم وأصبح أبو عثمان بن سعيد بن زكريا اجلدميوي توىل الرشيد 
  .)8(األشياخ

  ونستدل من الرسائل أن اخلليفة يستعني يئة األشياخ حول األمور اهلامة منها ما حدث
ونتيجة  ،والتحركات العسكرية )2(ويف مسألة إقرار السلم واحلرب )1(بالنسبة لتنظيم والية العهد

ة وخاصتزايد منذ عهد املستنصر إال أن نفوذهم  لقوة اخللفاء األوائل سيطروا على هيئة األشياخ،
إلغاء رسوم املأمون على  فع مما سيد ،األشياخ يولون ويعزلون اخللفاءأصبح  بعد موته، 

     .)3(املهدي
  :الوزراء -3

ومل يطلق عليهم اجلماعة وإمنا كان يشاور أهل  )4(وزيرامل يذكر الرواة أن ابن تومرت اختذ 
العشرة املؤثرون الذين : " ما عدا ابن القطان الذي قال وزراءه رضي اهللا عنه هم، )5(اءراسم الوز
لذا ذهب البعض أن الدولة املوحدية عرفت وظيفة الوزير  .)6("أعزهم اهللا تعاىلاجلماعة يقال هلم 

                                                             
 .50/ 3، البيان: ؛ وابن عذاري138، ص أخبار املهدي: ؛ والبيذق115، ص حلللا: ابن اخلطيب )6(
 .145املرجع السابق، ص : عز الدين موسى )7(
  .386 -384/ 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )8(
 .41، 40، 14، 13الرسائل / 1املصدر نفسه،  )1(
 .29الرسالة / 1نفسه،  )2(
 .119الرسالة / 1نفسه،  )3(
بسكون الزاي مبعىن الثقل، ألن الوزير حيمل أعباء امللك وأثقاله، أو من " الوزر"معناها : اختلف يف االشتقاق اللغوي للوزارة )4(
وة وهو الظهر ألن امللك يقوى بوزيره كق" األزر"بفتح الزاي ويعين امللجأ ألن امللك يلجأ إىل رأيه ومعرفته، أو من " الوزر"

أدب الوزير للماوردي املعروف  بقوانني الوزارة وسياسة : أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي أنظر . البدن بالظهر
 .9، ص )م1994مكتبة اخلاجني، : القاهرة(حسن اهلادي حسني، : ، تصحيحامللك

 .153، ص  املوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )5(
 .124ص ، نظم اجلمان )6(
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، فقد توىل أبو حممد مبثابة الوزراءيف عهد املهدي  كان أهل اجلماعةمنصبه؛ حيث قبل أن تعرف 
قيادة اجليش واستوزر الذي اشتهر باسم البشري ) 1130/ ه525(عبد اهللا بن حمسن الونشريسي 
  .)7(وهو من أهل العشرة) 1141/ ه536( املهدي عمر بن علي الصنهاجي

ويف عهد عبد املؤمن بدأت مؤسسة الوزارة تتخذ مكاا بني نظم الدولة، ويشرف بنفسه 
أسند عبد املؤمن هذا املنصب إىل أيب  دايةيف الب. )8("املغرب واألندلس" العدوتني على أشغال 

حىت الوقت الذي بدأ حيقق فيه ألنه كبري شيوخ املوحدين  )9(ويعترب أول وزيرعمر أصناج حفص 
الوزير بني وظيفيت الذي مجع بن عطية ، وبعد ذلك عهد إىل أيب جعفر استقرار الدولة

مع مصادرة  م1158/ه553يف سنة  )1(عبد املؤمن وظلت الوزارة بيده حىت قتله  )10(والكاتب
قتله شنقا سنة يسمى عبد السالم استمر يف الوزارة حىت  شخص كومي، مث عني )2(أمواله
انتقلت الوزارة إىل عمر بن عبد املؤمن اليت ظل ا حىت تويف اخلليفة سنة م، مث 1161/ه557
  .)3( م1162/ه558

" واجلزياتاملختص بتحصيل الضرائب " ، وهو متويل اايبيتوىل الوزراء إدارة الدولة
وصاحب ديوان األعمال ومتويل أعمال املستخلص يشبه وزير املالية ومتويل النفقات واحملاسبة 

على املخزنية، فهو يراقب إيراد الدولة ويشرف على الدخل واملنصرف، وله احلق يف اإلشراف 
  .)4("املشرفني"عليهم وله معاونني يف كل األقاليم يسمون والقبض العمال وحماسبتهم 

إبراهيم أخوه عمر مث أبو العالء إدريس بن : واستوزر أليب يعقوب جمموعة من الوزراء منهم
، مث ابنه أبو يوسف م1181/ه577بن جامع وانتهت وزارته بالقبض عليه ومصادرة أمواله سنة 

                                                             
 .109، املوحدون يف بالد املغرب: ؛ ويوسف عابد33 -30، ص املقتبس من كتاب األنساب: البيذق )7(
 .85، صعبد املؤمن: صاحل بن قربة )8(
 .208املصدر السابق، ص: ابن القطان )9(
 .266، ص املعجب: املراكشيعبد الواحد  )10(
سعد زغلول عبد ؛ و154، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي : ؛ وعز الدين موسى208، ص نظم اجلمان: ابن القطان )1(

 .7/117 ،تاريخ املغرب: احلميد
 .84، ص عبد املؤمن: صاحل بن قربة )2(
؛ وحسن إبراهيم 209 -208املصدر السابق، ص : ؛ وابن القطان367 -366، ص املعجب: املراكشيعبد الواحد  )3(

 .207/ 4، اإلسالمتاريخ : حسن
 .85املرجع السابق، ص : صاحل بن قربة )4(
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عمر ذكر صاحب املعجب أن أول وزراءه هو أبو حفص  . )5(م1184/ه580إىل أن مات سنة 
  .)6(عمر إينيت حىت ماتبن أيب حفص  إىل أن مات،  مث وزر له أبو بكراهلنتايت بن أيب زيد 

املعامل واملنصور نفسه كان ميارس وعلى عهد يعقوب مل تكن اختصاصات الوزير واضحة 
من مراقبة الوالة وجباية ، فكان يشرف على كل أعمال الدولة يف حياة والدهوظيفة الوزير 

ورفع راية اجلهاد األمري إىل األندلس  هأبو بكر حيي صحبفوزيره . الضرائب وإدارة القضاء
ن القتال يف معركة األرك، فمهمة الوزير تعدت األمور املدنية إىل العمليات واستشهد يف ميدا

االس ويف املواكب االحتفالية ومهمات ، فالوزير كان يتبع دائما يف اجتماعات العسكرية
  .)7(التفتيش

استبدوا الوزراء  أنة باملغرب، إال املوحدي الدولة حىت اية حكموهكذا استمرت الوزارة 
توضح أنه خالل عهد  فالرسائل. )1(أهوائهم يف اية احلكم املوحدي وحكموا وفقباحلكم 

  .)2(يف سنوات حكمهاتسعت سلطة الوزير ابن جامع حيث كان وصيا على هذا اخلليفة املستنصر 
موجهة إىل الوزير متضمنة اهلدوء واالستبشار باحلرث مع خرب موت ملك  71فالرسالة رقم

  ، )4(موجهة أيضا إىل الوزير ختربه دوء البالد وانتظار موسم احلصاد 72، والرسالة رقم )3(قشتالة
 الويل األثري األود األخلص األزكى األفضل أبو سعيد بن الشيخ : "90وجاء يف الرسالة رقم 

  .)5("إسحاقاملرحوم أيب  األجلأيب حممد بن الشيخ  األجلالشيخ و
   :طريقة تولي الوزراء الوزارة -3-1

                                                             
 .266املصدر السابق، ص : املراكشي عبد الواحد )5(
 .337نفسه، ص  )6(
 .115/ 7املرجع السابق، : سعد زغلول )7(
، األوضاع السياسية واالجتماعية 699-604مالك بن املرحل  -أدباء املغرب يف العصر املريين: "حممد العلمي محدان )1(

 .  174، ص م 1973 جوان/ 1، ع)الرباط( جملة دعوة احلق، "والفكرية يف عصره
 .108، 102، 101، 100، 92، 90، 79، 72الرسائل/ 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .279 -278/ 1املصدر نفسه،  )3(
 .281 -280/ 1نفسه،  )4(
 .318 -316/ 1نفسه،  )5(
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، )6(ن الوزير كان الواسطة بني اخلليفة واألشياخاألشياخ، ألاخلليفة الوزير مبوافقة  خيتار
الوزارة برأي أشياخ السيد أبا حفص ووىل ابنه وزيره عبد السالم الكومي عزل عبد املؤمن 

، فقد ظل أبو سعيد عثمان بعد استقرار اخلالفةولكن موافقة األشياخ غري ضرورية  )7(املوحدين
  .)8(مث املستنصرالناصر على الرغم من نبذ األشياخ له يف خالفة بن جامع وزيرا 

اخللفاء ويف فترة حكم األشياخ وتسلطهم أصبح تعيني الوزراء من طرفهم، وملا استرجع 
عني الرشيد إال يف أيام الرشيد األوىل حيث وزرائهم ، انفردوا بتعيني سلطام منذ خالفة املأمون
أو من بين عبد املؤمن كان وزراء الدولة املوحدية إما من السادة  .)9(وزيرا مبوافقة أحد الشيوخ

  .)10(مؤهالته اإلدارية بببسأشياخ املوحدين ما عدا أبو جعفر بن عطية فإنه استوزر 
، وكانت السلطة بيد اخلليفة، ففي بداية احلكم املوحدي كانت الوزارة وزارة تنفيذ

 منفذين ألوامر حكام البالد، ، ومن هنا كان الوزراء بأنفسهم على أحوال البالدوأشرف اخللفاء 
أبا جعفر بن عطية وقتله فقد نكب عبد املؤمن  ؛قتلوهزير ووإذا شعر اخللفاء باستبداد أو فساد ال

غري أن الوضع تبدل منذ النصف الثاين من ، )1(وصرف عبد السالم الكومي مث وضع له السم
، )م1224 -م1208/ ه621-ه605(الناصر وحىت خلع عبد الواحد بن يوسف خالفة 

يولون اخللفاء ويعزلوم ويوقعون وا كانن الدولة دون مشاورة اخللفاء، وشؤوبفاستبد الوزراء 
  .)2(على املكاتبات

ه يوسف سنة إحدى عشرة، وهو ابن ملا هلك حممد الناصر بويع ابن:" يقول ابن خلدون
  ستة

 مث...عشرة سنة ولقب املستنصر باهللا، وغلب عليه ابن جامع ومشيخته املوحدين فقاموا بأمره
احملاولة من الوزير ابن جامع وصاحب األشغال عبد العزيز بن أيب زيد فوصلت بيعته،  وقعت

                                                             
 .156، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )6(
 .119 -112، ص املن: ابن صاحب الصالة )7(
 .297/ 6، العرب: ابن خلدون )8(
 .156املرجع السابق، ص : عز الدين موسى  )9(
 .266، ص املعجب: املراكشيلواحد عبد ا )10(
 .57/ 3، البيان: ؛ وابن عذاري119 -112، ص املن: ابن صاحب الصالة )1(
 .106، صاحلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )2(
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اليت أخذها واستوىل ألفنس على املعاقل ...مبا يقتضيه الشبابعن التدبري واشتغل املستنصر 
  .)3("حاوله ابن جامع يف السلم فعقدهوهزم حامية األندلس، ووفد رسوله ابن الفخار فاملوحدون 

وأصبحت مهمة الوزير  عمل اخللفاء على حماسبة وزرائهمومنذ أن توىل العادل اخلالفة 
قدم الناصر بعض الوالة  -م1208/ه605 -هذه  السنةويف : " ، حيث قال ابن عذاريتنفيذية

وأخر آخرين عن أشغاله فأخر أبا حيي بن أيب احلسن بن أيب عمران عن الوزارة وألزمه على أعماله 
           .)4(".بن جامعبن أيب إسحاق أبا سعيد يف داره وقدم للوزارة 

  :صالحيات الوزير   -3-2
 ، يقوم بوظيفة احلاجبزراء حيث كان الوزير يف بعض األحيان صالحيات الو تنوعت

 املؤمن وزارة أبيه احلجابة وندبهعبد أبو حفص ابن اخلليفة ظهر هذا االختصاص حني توىل السيد 
فأدخلوا بترتيب وجتديد البيعة للسالم ويقودها إىل جملسه عبد املؤمن لكي يتوىل أمر الوفود 

يوسف بن عبد املؤمن توىل أخوه السيد أبو حفص وزارة أخيه ويف عهد اخلليفة ، )5(معني
  .وحجابته

وجد  عهد عبد املؤمن أن يف إال ،كان الوزير يف بعض األحيان ميارس الكتابة يف الدولة
، وكان الوزير )1(بالوزارة فقط، مث انفرد بعد ذلك الكتابةاالختالط بني منصب الوزارة ومنصب 

يف عهد ظهر ذلك جليا حني توىل منصب الوزارة ، الشؤون املاليةيف بعض األحيان يشرف على 
باإلشراف على كما يكلف الوزير  .)2(الضريربن علي بن أيب عمران عبد اهللا حممد  أبو الناصر

وزيره سند إىل عبد املؤمن حني أ بنخلليفة يوسف قد ظهر ذلك يف عهد انواحي البناء والتعمري و
سنة  شبيليةبإة التعمري عندما كان اخلليفاإلشراف على أعمال البناء ومهمة أيب العالء إدريس 

  .)3(شبيليةور البحرية خارج باب جهور من إأمر ببناء قصم و1171/ه567

                                                             
 .296/ 6، العرب :ابن خلدون )3(
 .160، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: ؛ وعز الدين موسى253/ 3، ملصدر السابقا: ابن عذاري )4(
 .102املرجع السابق، ص: حسن علي حسن )5(
 .57/ 3، البيان: ؛ وابن عذاري183/ 5 نفح الطيب،: املقري )1(
 .103، ص احلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن  )2(
 .103املرجع نفسه، ص  )3(
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هذا ما حدث يف عهد  ،الثورات بهوكثرة رة إقليم من األقاليم وذلك ألمهيته تسند إليه إدا  
حفص ويف ذلك يقول بن  حممد عبد الواحد أيبالشيخ  سند منصب والية إفريقية إىلحني االناصر 

فنظر فيمن يوليه إفريقية فوقع اختياره على وزيره وعزم الناصر على الرحيل إىل املغرب :"الزركشي
    .)4("وستمائةحممد عبد الواحد بن الشيخ أيب حفص فعقد له على ذلك سنة ثالث  أيبالشيخ 

      :الكتاب -4
، )5(يف تاريخ اإلسالم، وهي من أقدم الوظائف وظيفة الكتابةوظيفة الوزارة تأيت  بعد

، فقد يف الدولة املوحديةولة املوحدية أولت أمهية للكتابة اإلنشائية، وهي من اخلطط اهلامة دوال
دب ليكونوا لسانا للخليفة واألمن ذوي البالغة حشد اخللفاء املوحدين عددا كبريا من الكتاب 

  املوحدي 
زيادة على هذا ما تطلبه العالقات . )6(أحوال البالد أو إجابة عن مشكالتعن يف خماطبة 

 باملغرب  ة والكافة واألعيان واألشياخ الوالإىل  مبادالت كتابية مناخلارجية للدولة 
  .)7(واألندلس

وهذا ما توضحه جمموع الرسائل اليت نشرت على شكل استفسارا  املكاتبات فتأيت 
يف األحداث اخللفاء بتسجيل وحققت من طرف الباحثني، وبقراءا نستخلص مدى اهتمام 

  .الدولة
، وقد قيل أن ابن )1(ونستدل منها أن الرسائل اليت كتبت يف عهد املهدي جمهولة الكتاب

من أهل اجلماعة للكتابة وهو ، وقيل أنه خصص أحد العشرة يكتب رسائله بنفسهتومرت كان 

                                                             
املكتبة : تونس(حممد ماضور، : ، حتقيق وتعليقتاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية: أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الزركشي )4(

 .293 -292/ 6، العرب: ؛ وابن خلدون18، ص)م1966، 2العتيقة، ط
 .116/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول  )5(
، )العزاوي(، -جديدة -ورسائل موحدية ؛35، 26، 25، 20، 19، 9: ، الرسائل)ليفي(جمموع رسائل موحدية،  )6(

 ... .76، 70، 16الرسائل /1
 ... .119،  112، 111، 105، 41،  34،40، 31، 29، 28الرسائل/ 1نفسه، املصدر   )7(
؛ ورسالة املهدي 43/ 1، )العزاوي(،  -جديدة -من رسائل موحدية 01 رسالة املهدي إىل املرابطني، وهي الرسالة رقم )1(

 . 49 -44/ 1من نفس املصدر،  02  ، وهي الرسالة رقم"الة املنظمةالرس"إىل املوحدين 
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ال يعلم  .)2(، ساعده يف الكتابة ملول بن إبراهيم بن حيي الصنهاجيضرميأبو الربيع سليمان احل
كاتبا قبل فتح مراكش، حيث أورد العزاوي رسالتني لعبد املؤمن؛ األوىل استكتب أن عبد املؤمن 

فقد  .)3(ومل يذكر هلما كاتبامهااملنظمة مع الرسالة إىل كزولة والثانية وجهها نت ابفتح تارود
     بعد فتح مراكش سنة عبد املؤمن هو ابن عطية أشارت الرسائل أن أول من استكتبه 

  .)4(م1146/ه541
وبعدها أصبحت خطة مستقلة، بعد فتح جباية استكتب مجع ابن عطية بني الوزارة والكتابة 

واملالحظ من الرسائل أن خطة . )5(نبهاء الكتابأبا القاسم القاملي وهو من أهل جباية وأحد 
، ويبدو أن اخللفاء خيتارون فيمن أو ساللة املوحدينأحد من بين عبد املؤمن  الكتابة مل يتوالها

، فكان كتام يف خالفة عبد املؤمن إما ممن خدم والرباعة األدبيةيتوىل الكتابة اخلربة اإلدارية 
جاء الصنهاجيني، وملا استقرت الدولة أو األندلس أو عمل يف دولة بين محاد   املرابطني يف املغرب 

  .)6(يف العاصمة أو الوالياتكتام من رجال تدرجوا يف املناصب الكتابية 
أعانتهم وأهلتهم لشغل هذا ثقافة وثروة لغوية وتبني لنا الرسائل املوحدية أن للكاتب 

  .)7(دبوقتهم ومن أهل األ، فهم يوصفون من أهل البالغة يف املنصب

  :اإلدارة المحلية   -  ب
  : الوالة   -1

 ،كبرية لتسهيل إدارااضطر اخلليفة إىل تقسيمها إىل أقاليم إدارية  رقعة الدولةملا اتسعت 
ودواوينها مناطق إدارية تابعة للسلطة املركزية تشكل األقاليم  .عامل أو والوكان على كل إقليم 

                                                             
 .41، صالنظم اإلسالمية: ؛ وهوبكرت161، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )2(
 .56 -53، 52 -50/ 1 ،رسائل موحدية )3(
 .60 -56/ 1نفسه، املصدر  )4(
 .161املرجع السابق، ص : عز الدين موسى )5(
 .163نفسه، ص  )6(
". فتح ر االنوار إشراقا، وأحدق بنفوس املؤمنني إحداقا: " مثل ما جاء يف رسالة أيب حفص اهلنتايت عن مقتل الثائر املاسي )7(

 .60 -1/57 ،رسائل موحدية
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، لذا فكانت إىل العاصمةوس اليت يتم إرساهلا واملكفيما يتعلق باخلراج يف العاصمة والسيما 
  .)1(اليات تشبه اإلدارة املركزية، إذ كان على رأسها الوايل ومساعديهاإلدارة يف عواصم الو

إن سيطرة الدولة املوحدية على منطقة معينة أوجب عليها عزل املوظفني املرابطني، 
قاومة أبقت الدولة الوالة دون  م؛ فاملناطق اليت خضعت لسلطة املوحدين )2(واستبداهلم باملوحدين

عبد املؤمن أبا عبد  ويف املهدية عنييف مناصبهم، بقي ابن مطروح يف منصبه واليا على طرابلس 
  .)3(اهللا حممد ابن ترج الكومي، وعني على سوسة احلافظ عبد احلق ابن علناس الكومي

عن أما األندلس فقد ترك املوحدون كل األمراء الذين دخلوا يف طاعتهم بعد أن انفصلوا 
اإلدارية، فاألمري  سي آللة احلكمئيومبا أن الوايل هو الدوالب الر .)4(املرابطني مثل حيي بن يغمور

عبد ، وقبل إعالن )5(يف كامل اختصاصاته اإلدارية لشخصي لهخيتاره بكل حذر ألنه هو املمثل ا
امتيازات   أصبحتوبعد إعالنه  ألشياخ املوحدين،كانت األمور ختضع احلكم الوراثي  املؤمن

قام عبد املؤمن بتعيني الطلبة يف مكان شيوخ املوحدين مع بقاء هؤالء  .)6(األسرة احلاكمة واسعة
فكرة ، استغل عبد املؤمن "العلماء أوىل منكم فسلموا هلم:" كمستشارين هلم ألم أكفاء، قال هلم

من رباط الفتح ) م1156/ه551( يات فأصدر رسالة رمسية سنةقبول األشياخ تولية أبنائه الوال
  .)7(اختيار أبنائه كان رغبة الشيوخيشري فيها إىل 

واندوق والكاتب أبو األصبغ عني السيد أبو حفص مدينة تلمسان، وتوجه معه أبو حممد 
والكاتب أبا احلسن فمشى معه الشيخ أبو عبد اهللا بن سليمان ، ووىل أبو سعيد غرناطة بن عياش

ووىل السيد أبا حممد عبد اهللا جباية ووجه معه الشيخ أبا يعقوب يوسف والكاتب أبا  ،رودسبن الع
أبو يعقوب ووىل السيد أبو احلسن على مدينة فاس فسار معه وزيرا يدربه  .)1(العباس بن مضاء

                                                             
 .266، ص )م 1978ن، .د(  ،-املدينة اإلسالمية -موسوعة عامل املعرفة: عبد الستار عثمان )1(
 .139، صاألندلس يف اية املرابطني  :عصمت دندش )2(
 .117، ص وحدون يف بالد املغربامل: ؛ ويوسف عابد330، ص التاريخ السياسي: خلضر سيفر )3(
 .331املرجع نفسه، ص  )4(
 .147/ 7املرجع السابق، : سعد زغلول )5(
 .116املرجع السابق، ص : يوسف عابد )6(
 .66 -61، ص)ليفي(جمموع رسائل موحدية،  )7(
 .115ص احللل املوشية، : ابن اخلطيب  )1(
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شبيلية ليوسف وأعطى إ .)2(سليمان، ومن الكتاب أبو العباس بن مضاء يعلمه ويقرأيوسف بن 
  . )3(نيا وأبا الربيع تادال والسوس البنه يزيدوىل عليا دا

، فسلك يف ذلك ...استعمل أوالده على البالد م1156/ه551يف سنة :" قال ابن األثري
، وذلك أنه قد استعمل على البالد شيوخ املوحدين املشهورين من أصحاب املهدي مسلكا عجيبا

حممد بن تومرت، وكان يتعذر عليه أن يعزهلم، فأخذ أوالده وتركهم عنده يشتغلون يف العلوم، 
إين أريد أن تكونوا عندي، أستعني بكم على أنا  آلبائهمفلما متهروا فيها وصاروا يقتدى م، قال 

... ه ويكون أوالدكم يف األعمال ألم علماء فقهاء، فأجابوا إىل ذلك ألم فرحونما بصدد
... إين أرى أمرا عظيما قد فعلتموه: ، مث وضع عليهم بعضهم ممن يعتمد عليه فقالفوىل أوالدهم

ء مع ما فيهم من العلم وحسن يف األعمال وأوالد أمري املؤمنني ليس هلم منها شيأوالدكم : فقال
وقالوا حنب من فحضروا عند عبد املؤ... يف هذا وتسقط مرتلتكم السياسة، وإين أخاف أن ينظر 

  . )4(" ال أفعل فلم يزالوا حىت ذلك هلم بسؤاهلم إياه: فقال. د السادة أوالدكمأن تستعمل على البل
ة تلت سبآم قام اخلليفة يوسف بتعيينات جديدة، حيث 1169/ ه565سنة مع إقبال 

شبيلية للسيد أبو إبراهيم وقرطبة ارها إىل السيد أيب علي احلسن، وإوأنظارها وجبال غمارة وأقط
برية وسنت مرية قرب ل، وأبو حيي زكريا بن حيي بن سنان واليا على حصون طإسحاقللسيد أبو 

  .)5(شلب
محل رسالة اخلليفة  م1172/ه568وعند وصول الوايل اجلديد أيب حفص إىل شاطبة سنة 

ملا ورد على أهل :" ...يوسف كتب ابن مغاور الشاطيب عن أهل بلده رسالة جوابية جاء فيها
شاطبة كتاب سيدنا وموالنا أمري املؤمنني أيدهم اهللا بنصره وأمدهم مبعونته، بتقدميه السادة أيدهم 

                                                             
 .50/ 3، البيان : ابن عذاري )2(
، ..."تاريخ املوحدين:" ، واحلسن الشاهدي73، صعبد املؤمن: ؛ وصاحل بن قربة138، ص كتاب املهدي: البيذق )3(

 .106ص
 .408/ 9 الكامل، )4(
 108/ 6تاريخ املغرب، : سعد زغلول )5(
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عبد اهللا ابن اخلليفة أمري املؤمنني أبا علي بدانية، وأبا الربيع سليمان ابن  –محاه اهللا - اهللا بالشرف
  .)1(..."ببلنسية وأبا حفص عمر ابن عيسى بشاطبة

بتعيني أبناء اخلليفة م صدرت األوامر اخلالفية 1183ديسمرب / ه579شعبان  21يف 
على حيي شبيلية وأبو إسحاق واليا على فقد تعني السيد أبو إ حكاما لقواعد األندلساألربعة 

أبا  حممد بعد عزل اخلليفة يوسف أخاه على غرناطة وآلت مرسية إىل عبد اهللاقرطبة وأبو زيد 
  . )3(كتب ابن مغاور الشاطيب رسالة نئة إىل الوايل اجلديد. )2(يوسف عن مرسية وشرق األندلس

منذ عهد تركز احلكم يف أيدي أفراد األسرة امللكية عن طريق الروابط السياسية أو العائلية 
ل ابنه خملصا لتلك السياسة، فأبناء األسرة من اإلخوة واألعمام واألبناء وأبناء عبد املؤمن وظ

  .اإلخوة واألخوات كل هؤالء جيب أن تكون هلم الوظائف احلكومية
على احلكم حيث طمع يف مع بعض التغريات نتيجة املنافسة اتبع يعقوب هذه السياسة  

وعمه سليمان وايل تادال يف بالد صنهاجة وقاما خيه أبو حفص عمر وايل مرسية عرشه كل من أ
، لنفسيهما يف الواليات أثناء محلة يعقوب يف إفريقية ضد بين غانية وكانت ايتهما القتلبالدعاية 

مبا كان يعهد إليهم من  هابعد وبعد الثورة ام أقاربه بعدم اإلخالص، واكتفى أفراد األسرة 
  .هامشيةأدوار 

يعقوب اعتمد على األسرة احلليفة، حيث اختذ أبو حممد عبد رغم هذه السياسة املتبعة فإن 
شبيلية، قرطبة، مالقة، إ: و زوج أخته، أما عن والة املدنالواحد بن أيب حفص اهلنتايت وزير وه

، ونيابة عنه كان أبو سعيد احلفصي حيكم إفريقية منذ واليته غرناطة، فقد كانوا من بين أعمامه
وشغل السيد أبو زيد . وفوق ذلك كان هذا األخري قد عهد حبكم املهدية إىل أخيه أيب علي يونس

م، وكذلك 1188/ه584بن أيب حفص عمر حفيد عبد املؤمن وابن عم يعقوب املنصور يف سنة 
  .م1197/ه594كان األمر لعم األمري وهو السيد أبو زيد الذي عني حاكما إلشبيلية سنة 

                                                             
 .109 -106، ص ..."الذيل على رسائل موحدية: " ؛ والعزاوي121ص  ،)ابن شريفة(، وآثاره حياته: ابن مغاور )1(
 .252/ 6، تاريخ املغرب :سعد زغلول )2(
 .119 -118، ص املرجع السابق: العزاويو؛ 147 -144، ص املصدر السابق: ابن مغاور )3(
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  . )1(شاركه ابنه الناصر وعمره عشر سنوات كخلف له على العرش م1192/ه588ويف سنة 

على إفريقية يف عهد  م1206/ه603سنة  مت تولية الشيخ أبو حممد ابن الشيخ أيب حفص
املهدية وأخرج عنها  إفريقية بعد أن فتح احلفصيون بالد يلو"وجاء يف الذخرية السنية  .)2(الناصر

   .)4(أن ال يتوىل إفريقية إال بقدر ما تصلح أحواهلا فاشترط على الناصر ،)3("عامل ابن مردنيش
   :الوالةشروط تعيين  1-1

الوايل فإن اخلليفة  اخترييستشري بعض املقربني منه، وإذا  قبل أن يعني اخلليفة الوايل
تدل على علو قدره ومكانته الرمسية، يرتب له موعدا حيث يستقبل ويعني مبراسيم خاصة 

ميكن . )5(من األعيان والشيوخ والعلماء وقادة اجليشاين احلاضرين وايل يتلقى ال وبعد ذلك
لألمري أن يعني أفراد أسرته، كما ميكن لواحد من الوالة أن يرأس جمموعة من الواليات 

تبديله لوايل قابل للعزل كما ميكن لألمري حسبما تقتضي الضرورة اإلدارية والعسكرية، وا
  :تفيدنا بعض تقادمي الوالة بشروط اختيار الوايل منها .)6(إىل آخرمن موضع بالنقل 

، )8(وأن تكون أخالقه حسنة، )7(حتمل املسئولية واألشغالجيب أن يكون قادرا على 
 لعدل والوالء اخلالصوأن يلتزم با ،)9(الوفاء والصدقأن يكون وفيا وصادقا وخملص 

  .)10(الطاعة واالنتظام يف مجاعةو ،للموحدين
  :صالحيات الوالة  -1-2

                                                             
 . 38-37/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول )1(
الدار العربية للكتاب ليبيا، (، تقدمي حسن حسين عبد الوهاب، رحلة التجاين: أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد التجاين )2(

 .360، ص )م1981
 .40، ص )م1972دار املنصور، : الرباط(، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرمينية: بن أيب زرع الفاسيعلي  )3(
 .362ابق، ص املصدر الس: التجاين )4(
 .117، ص املوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )5(
 .147/ 7 ،املرجع السابق: سعد زغلول )6(
 .417 /1 ،)العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )7(
 .417/ 1املصدر نفسه،  )8(
 .423/ 1نفسه،  )9(
 .456، 457، 424/ 1نفسه،  )10(
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 مبختلفيسند إليه أشغال األقاليم ، )1(يفوض إليه اخلليفة تعيني احلافظ والقاضي والعامل
ويتوىل  ، عقد السلمو واحلماية األمنتوفري و إصالح أحوال البالدكما أسند إليه مهمة  ،)2(أنواعها
حمق  : ، كما أوكل له صالحيات أخرى منها)4(الثغور ومحاية )3(نشر الدعوة املوحديةمهمة 

النظر يف األشغال املصلحية ، )6(األمر باملعروف والنهي عن املنكر، )5(الرسوم اليت ال يبيحها الشرع
 .)8(رفع املظامل وإزالة احملدثات ،النظر يف اجلباية املرتفعة وضبطها )7(واألعمال املخزنية

إال أا فوضت للوايل يف عهد  ،صالحيات واسعةمن خالل التقادمي يتبني لنا أن للوايل 
، وكلما استحدثت ملراقبة دقيقة من قبل اخللفاّء خيضع الوالة ، ففي طور االزدهارالضعف

ما ، وجيب عليه أن يستشري اخلليفة يف كل األحداث يف املنطقة كان على الوايل أن يبلغ احلضرة
  .أو يربم سلما إال مبوافقة اخلليفةيفعل ويف حاالت احلرب والسلم، ينبغي عليه أن ال يعقد هدنة 

كمها احلفاظ، حيث حيإىل أقسام إدارية الواليات  قسم املوحدون :النواب -2
  .ليفةمن اخل بقرارإال تعيني حكام أقسام الواليات يتم ال ، وقبيلة وحدة إدارية تركوا كل

   :الطلبة -2-1
يقوم أعضاءها طبقة الطلبة منذ عهد اخلليفة عبد املؤمن، تظم كبار علماء املوحدين  وجدت
   .)9(بن علييف عهد عبد املؤمن ، ميثلون اهليئة املساعدة للوايل حبكم الواليات

  
  

                                                             
يف عهد االزدهار فوض لبعض الوالة تفويضا كامال السيما اإلشراف املايل، ألم أهل ثقة الوايل، غري أن الوالة استبدوا  )1(

 . 185 -184، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: أنظر عز الدين موسى. بإدارة شؤون واليتهم منذ خالفة املستنصر
 .411/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -موحديةرسائل  )2(
 .412/ 1نفسه، املصدر   )3(
 .432، 412/  1نفسه،  )4(
 .417/ 1نفسه،  )5(
 .461/ 1نفسه،  )6(
 .1/427نفسه،  )7(
 .428/ 1نفسه،  )8(
، 1دار الفرقان، ط: عمان(، عالقات املوحدين باملمالك النصرانية والدول اإلسالمية يف األندلس: هشام أبو رميلة )9(

  .84، ص )م1984
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، ومهمتهم محل العلم ويسمون أيضا اخلطباء )1(صنفت ضمن طبقات املوحدين يف الطبقة الرابعة
من طلبة املصامدة وهم من اهتم بالعلم وطلبة احلضر وهم العلماء : نوالطلبة قسما .)2(وتدريسه

للمناظرة فيه وكان هلؤالء الطلبة ناد جيتمعون  )3(من املغاربة والواردين على املغربغري املصامدة 
  .)4(من أهل العلم، وهو بيت الطلبةالواردين  وامتحان

كانت هلذه الطبقة مكانة رفيعة جدا يف اتمع، جند أغلب الرسائل اليت كتبت يف عهد 
 ويف رسالة الفصول يوصي املهدي طلبة . )5(من قبل اخللفاء والوالة وجهت للطلبةاملوحدين 

وأمثاهلم حبفظ عقائد املهدي عن ظهر القلب، ومما يسترعي االنتباه أن  الرسائل    احلضر 
لطلبة يف خمتلف اجلهات ليفي أو اليت حققها العزاوي موجهة تقريبا إىل ا نشرها سواء املوحدية   
    .)6(كانت حتت حكم الطلبة األقاليم ألن سلطة 

حول اليت أخذوها حملمد الناصر ميثل الطلبة أعلى هيئة يف الوالية، يتجلى دورهم يف البيعة 
لبة أيضا دور قيادة ، وللط)7(مجع هذه البيعةوالية العهد، وقد لعب طلبة قرطبة دورا بارزا يف 

، وتصدى الطلبة واملوحدين بقرطبة لقوات )8("فقد حترك طلبة أغرناطة حلصار املرية"اجليش 
  .)9(جراندة

وتسند إىل قائد األسطول  )10("قواد األسطول"أو " بطلبة األسطول"يسمى قائد األسطول 
ومن ... النظر يف األسطول وأشغال البحر"  ولقد وضحت بعض التقادمي اجلبايات واملصاريف

                                                             
 .82، ص نظم اجلمان: ابن القطان )1(
 .326، ص التاريخ السياسي: خلضر سيفر )2(
 .58، ص رقم احللل : ابن اخلطيب )3(
، 1دار توبقال للنشر، ط: ضاءالدار البي(، حضارة املوحدين؛ وحممد املنوين، 246، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )4(

 .29، ص)م1989
 .119، 41، 40، 34، 31، 29الرسائل / 1، )العزاوي(، - جديدة -: رسائل موحدية )5(
 .23، الرسالة  )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )6(
 .41، 40الرسائل / 1 ،رسائل موحدية )7(
 .81 -71، ص جمموع رسائل موحدية )8(
 .28، 27؛ الرسائل 13؛ والتقدمي 119 -118/ 1، رسائل موحدية )9(
 . 25؛ والتقدمي 50، 46الرسائل / 1نفسه، املصدر  )10(
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، أما القواد على القبائل األخرى تسند )11(..."كمالهالديوان والسكة واملواريث والزكاة أمانته 
: " وجاء أيضا .)1("اخترناه لقود العساكر، وطلب العدو الغادر" األمنية واإلدارية  إليهم املهام

  .)2("فألقينا إليه بأزمة تلكم البالد القبلية، وصرفنا إليها أشغاهلا وجمابيها ومصاحلها
  :الحفاظ -2-2
، )4(، وقيل هلم أيضا صغار الطلبة)3(نسبة إىل حفظ القرآن الكرمي هذا االسم أطلق عليهم 

فهي تأيت بعد طبقة ، ، وهي الطبقة اخلامسة يف طبقات نظام املهديبن تومرتاوجدوا منذ عهد 
 يف إعطاء اإلمرباطورية إطارات ذات كفاءات عالية لتسيري عندما رغب عبد املؤمن.)5(الطلبة

أمورها، أسس مدرسة للحفاظ مجع فيها ما يقارب ثالثة آالف طالب من كل الفئات االجتماعية 
الدينية ويدرسون ، يتعلم هؤالء العلوم يتم اختيارهم على أساس االستعداد الفكري واجلسدي

ثالثة عشرة ولد منهم  ،مؤلفات املهدي ويتدربون على ركوب اخليل والرمي بالقوس والسباحة
  .)6(يتكفل اخلليفة بكل النفقات لدى املدرسة ويدعو احلفاظ إىل قصره كل يوم اجلمعةاخلليفة، 

كربى يف ظائف إدارية ، احتل احلفاظ و)7("حافظ أهل الدار"أعلى رتبة احلفاظ  تكان
، وعندما أمتوا دراستهم والهم الواليات وعزل أشياخ املصامدة عن اجليش واألسطولاإلدارة  و

وهؤالء احلفاظ يستدعيهم اخلليفة من األندلس  .)8(والية األعمال والرئاسة وأبقاهم للمشورة

                                                             
 .2التقدمي/ 1نفسه،  )11(
 .21التقدمي / 1نفسه،  )1(
 .22التقدمي / 1نفسه،  )2(
 .327/ 1، التاريخ السياسي: خلضر سيفر )3(
: اإلسكندرية(، صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس: ؛ وأمحد خمتار العبادي122/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول )4(

 .156، ص )م2000منشأة املعارف، 
 .327املرجع السابق، ص : خلضر سيفر )5(
املؤسسة : اجلزائر(،  -العهد اإلسالمي من الفتح إىل بداية العهد العثماين -اجلزائر يف التاريخ : عبد احلميد حاجيات )6(

 .325 -324،  ص )م1984الوطنية للكتاب، 
، مذكرة لنيل 1268 -1126/ ه667 -524 -جتماعية يف الغرب اإلسالمي يف عهد املوحديناحلياة اال: شرقي نوارة )7(

 - 2007، -قسم التاريخ -كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية: جامعة اجلزائر(شهادة املاجيستري يف التاريخ الوسيط، 
 .145، ص )م2008

 .140، ص األندلس يف اية املرابطني: عصمت دندش )8(
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هر مخسني صبيا وبقوا يف مراكش مدة ستة أش شبيليةإواملغرب، فكان عدد الذين توجهوا من 
  .)9(يدرسون يف خمتلف العلوم

وحمق  دثات، وطمس املنكراتومهمة احلافظ حسب ما جاء يف الرسائل املوحدية رفع احمل
 صاحبيرى البعض أن دوره هو دور ، )1(الرسوم اليت ال يبيحها الشرع من األسواق واألبواب

األمور الشرعية ومن من وترجع إليه كثري  ،زنا وشرب اخلمرال الشرطة، ومن مهامه أيضا حماربة
  .)2(بني احلفاظ أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم من أبناء أهل اجلماعة

يف على الواليات حيث جاء يالحظ من الرسائل الديوانية أن اخللفاء يعينون هؤالء احلفظة 
 9يف عن أحد  احلصون شرقي غرناطة قوات ابن مردنيش  إبعادرسالة عن األمري يوسف حول 

من األمري يوسف بن أمري املؤمنني أيدهم اهللا بنصره، وأمدهم "... م1166/ه562ذي احلجة 
  .)3(..."والطلبة واملوحدين بأغرناطةإىل احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن أيب إبراهيم مبعونته 

  إسحاق   ورسالة أخرى وجهها اخلليفة يوسف إىل وايل غرناطة خيربه بتعيني السيد أيب
  من أمري املؤمنني بن "... م 1167/ه563مجادى األخرية سنة  22غرناطة يف على والية  إبراهيم

قال  .)4("راهيم واملوحدين الذين بغرناطةإبإىل احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن أيب  ...ؤمنني املأمري 
وذلك بتواليهم، ومن ذلك حفاظ أهل ثالث عشرة ، هلم من القبائل احلفاظ وفقهم اهللا: "البيذق
قسم معناه باب  )6(يأوغفجم، قسم آيت )5(أوهلم هرغة وينقسمون إىل ثالثة أقسام آوكدانالدار 

ل، هنتاتة، كدميوة، كنفيسة، القبائل، هسكورة القبلة، صنهاجة ، الغزاة قسم، أهل تينملأهل الدار
  .)7("وال هسكورة الظلالقبلة، صنهاجة الظل، وليس فيهم كومية 

 :العمال -2-3

                                                             
 .179، ص نظم اجلمان: ابن القطان )9(
 .10التقدمي / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
 .15،16،19،23،26، 14الرسائل / 1املصدر نفسه،  )2(
 .109 -108/ 1نفسه،  )3(
 .118 -117/ 1نفسه،   )4(
 .146، صالنظم اإلسالمية: أنظر  هوبكرت. كلمة بربرية هلا صفة عربية وهي جدانة )5(
 . 146املرجع نفسه، ص  ". أهل الدار" تعين " أوغفجمي"تعين األهل و" آيت" )6(
 .82، ص نظم اجلمان: ابن القطان )7(
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أن هناك فئة أخرى تتوىل مهمة اإلدارة املوحدية إىل جانب الطلبة واحلفاظ،  توضح التقادمي
 ، ..."واملفسدين حمق الفساد" ، "محاية نواحيها وجهاا" وتتمثل يف العمال، كانت مهامها أمنية 

  .)1(..."والنظر يف أعماهلا املخزنية :"... كما أسندت أيضا املهام املالية مثل 

اعة مساحتها حاولت السيطرة عليها بتقسيمها القول أن الدولة املوحدية رغم شس وميكن
يكون  بني اخلليفة واألقاليم  واالتصال ،، وكل والية أسندت مهامها إىل والة أكفاءإىل واليات

يف   كانت سلطة الوالة إىل الطلبة واألشياخ يف األقاليم،بواسطة املكاتبات اليت يبعث ا  اخلليفة 
وعن طريق استدعائهم  ،)2(إرسال التعليمات اخلطية على شكل رسائل نتيجة حمدودةداية  الدولة ب

يتعرض العمال من عهد عبد املؤمن إىل  .لتقدمي احلسابات أو إعطاء املربراتإىل احلضرة اخلالفية 
وكانت . الفترة األخرية حيث أصبح اخلليفة حيجم عن الوايل عكسالناصر للنكبات، على 

، بينما يف عهد "واحلمد هللا وحده" املميزةالرسائل اليت تبعث يف بداية عهد الدولة حتمل العالمة 
بيشة دون أن تكتب عليها هذه  إىل حكومة  الضعف جند بعض الوالة يف إفريقية يبعثون برسائل

   . العالمة
  :الواليات   -3

السادة من بين عبد املؤمن وحتديدها  واليات يتوالها قسمت بالد املغرب واألندلس إىل 
  :ذكرت يف الرسائل هي واليت أمر صعب، فاتساعها اختلف تبعا للكثافة السكانية وأمهية اإلقليم،

  .)3(توالها السيد أبو الربيع سليمان بن عبد املؤمن يف عهد املنصور :سجلماسة -1- 3
ويف عهد  )4(املنصور السيد أبو زيد بن عمر بن عبد املؤمن اخلليفة توالها يف عهد :تونس -2- 3

 .)6(مث الشيخ عبد الواحد احلفصي )5(بن اخلليفة عبد املؤمنالسيد أبو زيد عبد الرمحان الناصر 

                                                             
 .17، 16، 15، 14، 07التقادمي / 1، ) العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )1(
 .13، 6الرسائل / 1 املصدر نفسه، )2(
 .45الرسالة / 1نفسه،  )3(
 .36الرسالة / 1نفسه،  )4(
 .62 -61 -59الرسائل / 1نفسه،  )5(
 .09الرسالة  / 1نفسه،  )6(
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 إسحاق، ويف عهد املستنصر توالها السيد أبو )7(توالها يوسف يف عهد أبيه :اشبيلية -3- 3
 .)8(إبراهيم بن اخلليفة يوسف، مث يف عهد اخلليفة العادل السيد أبو العلى إدريس املأمون

 إسحاقأخو اخلليفة يوسف يف عهده وأخو السيد أبو توالها السيد أبو سعيد  :قرطبة -4- 3
مجعت له واليتها مع  املأمون، فقدإدريس  توالها أبو العالء، ويف عهد العادل )1(إبراهيم

 .)2(شبيليةإ
  .)3(إبراهيم يف عهد اخلليفة يوسف توالها الشيخ أبو عبد اهللا بن أيب :غرناطة -5- 3
مث  السيد حممد بن اخلليفة يوسف: يوسف مث الناصر اخلليفتني توالها يف عهد :مرسية -6- 3

 .)4(عبد الرمحانأخوه السيد 
 .)5(بن اخلليفة عبد املؤمنالسيد عبد الرمحان  توالها يف عهد الناصر :جيان -7- 3
السيد أبو زيد عبد الرمحان بن حممد بن توالها يف عهد املستنصر وعهد املأمون  :بلنسية -8- 3

 .)6(عمر بن عبد املؤمن
إىل جانب ذلك جند واليات غري  .)7(توالها يف عهد املرتضى أبو القاسم العزيف :سبتة -9- 3

 .)8(سال، وفاس، وتلمسان، جباية: منصوص عليها يف الرسائل نذكر منها
  :)9(البريد تنظيم      - ج 

                                                             
 .98، 97، 94، 90، 88، 82، 80، 79، 78، 77، 75، 74، 73الرسائل / 1نفسه،  )7(
 .110الرسالة / 1نفسه،  )8(
 .26، 13الرسالة / 1نفسه،  )1(
 .04التقدمي / 1نفسه،  )2(
 .25، 23، 22، 20، 19، 16، 15، 14الرسائل /  1نفسه،  )3(
 .37، 34الرسالة / 1نفسه،  )4(
 .63الرسالة / 1نفسه،  )5(
 .116، 115، 108، 107الرسائل  / 1نفسه،  )6(
 .06التقدمي / 1نفسه،  )7(
 :ومها" جتمع اثنني"ومعناها "  اثنان"معناها " سان" و" جتمع" ومعناها " تلم" امسها يتركب من كلمتني بربريتني مها )8(
أنظر أبو زكريا حيي ابن أيب بكر حممد بن حممد بن حممد بن احلسن . ، مبعىن أا جتمع بني طبيعة التل والصحراء"الصحراء والتل"

وحيي . 9، ص)م1903مطبعة بيري بونطانا الشرفية، : (الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، اجلزائر بغية: ابن خلدون
، تاريخ ويليه مدينة تلمسان عاصمة املغرب األوسط ويليه املساجد العتيقة يف الغرب اإلسالميعرب ال مدينة وهران: بوعزيز

 .92، 85، ص )م2009دار البصائر للنشر والتوزيع، طبعة خاصة، (
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  اهتمت دولة املوحدين بنظام الربيد، فقد نظمته بشكل متقن وسريع ويف الليل والنهار ويف

 ، ويسمى ساعي الربيد)1(الرب والبحر، وتسند الوظيفة لرجال مدربني وقادرين على الركض
 إذا كتب كتابا إىل:" قال القلقشندي .)2(، وهو عبارة عن رسول يرد بالكتب ويصدرهابالرقاص

اء أو من النقب ، جهز مع من يقع اإلختيار عليهنواحي هذه اململكة ليوصل إىل بعض نواحيها
ويسافر عليه إىل تلك اجلهة، فإن أعيا يف مكان تركه عند  ...ركب على بغلي ... الوصفان،

  .)3("إىل أن ينتهي إىل جهة قصده مث يعود لذلك ...منه بغال عوضه املكان وأخذ الوايل بذلك

يبدو أن الدولة مل تكن تعني هلم راتبا معينا مما جعلهم يأخذون الناس بتكاليفهم ويلزموم 
وإن ممن يسعى : " ولقد جاء يف الرسالة اجلامعة ألنواع من األوامر ما يلي. بزادهم وعلف خيوهلم

صني يف نوع من أنواع الفساد ويستصحب اإلضرار باملسلمني يف اإلصدار واإليراد، هؤالء الراق
الذين يردون بالكتب ويصدرون وميشون فيما بيننا وبينكم وينفرون، فإنه ذكر لنا أم يأخذون 

  .)4(..."من كل موضع وعلفهمالناس بالنظر يف كلفهم ويلزموم يف زادهم 

، وقد ورد يف دقيقا اواجبات الرقاص حتديد م1148/ه543وحددت نفس الرسالة سنة 
أهل املقدرة على ذلك والثقة رجاال، وادفعوا ن لرسائلكم أرساال، واتقوا مريوا وخت" الرسالة هذه

، وارمسوا هلم أياما واإلحلافواالنصراف، ويقطع شأم من التكليف إليهم زادا يقوم م يف ايء 

                                                                                                                                                                                   
ويطلق أيضا على الرسول بريد، والشخص الذي : قال :قال اجلوهري .مسافة معلومة مقدرة باثين عشرة مياليراد منه : لغة  )9(

أن جيعل خيل  :هواصطالحا .  367 -366/ 14، صبح األعشى: القلقشندي أنظر.  يتوىل أمر الربيد يسمى بصاحب الربيد
وقد تعب فرصه ركب غريه فرسا مسترحيا، وكذلك  صاحب اخلرب املسرع إىل مكان منهامضمرات يف عدة أماكن، فإذا وصل 

دار (، احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى: أمحد عبد الرازق أمحدأنظر . اآلخر واآلخر حىت يصل بسرعةعل يف املكان يف
 .87ص، ) م1999، 3ط الفكر العريب، 

 .150، ص احلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )1(
 .141، ص األندلس يف اية املرابطني: عصمت دندش  )2(
 .140/ 5، األعشىصبح : القلقشندي )3(
 . 141املرجع السابق، ص: ؛  وعصمت دندش71 -61، ص )ليفي(، حمموع رسائل موحدية  )4(
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معروفة العدد معلومة األمد، لينتهوا ا إىل مواقف رسائلهم ويوزعوها على مسافات مراحلهم، 
  .)5("سيف أحد من النامن تكلوحذروهم 

، وعندما صححه عبد املؤمن صمة والواليات يتم بواسطة الربيد،اكان نظام االتصال بني الع
 .)6(يكتبها خبط يده اخلليفةوكان ، "واحلمد هللا وحده"الرسائل تكتب فيها عالمة مميزة أصبحت 

قاص وهو ساعي الربيد، من رالسريع، حيث يكون ركوب الاهتم املوحدون بالربيد البحري 
ت من قوب شبيلية يف أقرإومن هناك خيرج إىل يف ميناء املرية، جباية، وخروجه من املركب 

تارخيه، ولو أن الرواية ال حتدد تاريخ الوصول أو عدد األيام اليت كان يستغرقها وصول 
  .)1(الرسالة

املؤمن وهي رسالة استنجاد يصف شبيلية أبو يعقوب برسالة إىل أبيه عبد إبعث وايل  عندما
وبعث والده له باجلواب ، وطال أمد السفر فيها الفتنة استوجبه من الدعاء، ض الرقاص باجلواب

 رقاسمائة، خيربه باإلياب وركب الوهو بقسنطينة بتاريخ ربيع األول من عام مخسة ومخسني ومخ
  . )2(مركبا من  مدينة جباية ونزل يف املرية منها إىل إشبيلية وغرناطة يف أقرب تاريخ

كبرية، حيث كان دوره محل األخبار واألوامر من نستدل من الرسائل أن للرقاص أمهية 
اإلعداد للمعركة، وذلك  ما فعله أبو احلسن عم بسواء كان األمر خيص العاصمة إىل والة األقاليم 

م رسائل من 1162/ ه558املوحدي ونائبه على مراكش عندما أرسل يف سنة املنصور  اخلليفة
من وما حوهلا شبيلية إإىل للمعركة وكذلك الرسائل الصادرة أجل محل الطبول وإعداد اآلالت 

على  األندلسم القادمة لنصرة 1162/ ه558أجل االستعداد الستقبال جيوش املنصور يف سنة 
ضاء على و القهتعديالت على نظام الربيد ال هذهوكان هدف عبد املؤمن من ، عدوهم

                                                             
 .71 -61املصدر نفسه، ص  )5(
مصامدة السوس اجلباليون املرابطني تأسيس الدولة : املوحدون -تاريخ املغرب العريب: سعد زغلولعبد احلميد   )6(

 .516/ 5،  )م2003منشأة املعارف، : اإلسكندرية(م، 1163 - 1100/ ه558 -500 -وقيامها
 .516/ 5املرجع نفسه،  )1(
 .78 -77، ص املن: ابن صاحب الصالة )2(
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 الوظيفة، وتزويدهم مما حيتاجونه من الطعام حىت الشخصيات السيئة واختيار أهل الثقة ليشتغلوا يف
  .والنهب للناس، وحتديد الفترة الزمنية اليت جيب أن تصل فيها الرسالةا بعملية االستغالل يقومو ال

  النظام العسكري: ثانيا

اهتمت الدولة املوحدية باجلانب العسكري، فقد كونت جيشا قويا مما جعل صالح الدين 
  .األيويب يستنجد باملنصور املوحدي حملاربة الصليبيني

  : الجيشتنظيم   -  أ
يف البداية يقتصر على  املوحديكان جيش  :الموحدي الجيشعناصر  - 1

  .أخرى عناصر امانضمب عناصره تعددتملوحدين إال أن قبائل ا
  : القبائل الموحدية -1-1

مدنية وعسكرية  هي القبائل اليت يتكون منها هيكل الدولة املوحدية واليت تقوم على أسس
املهدي ألول مرة وتسمت بايعت اليت  هذه القبائل تنتمي إىل قبيلة مصمودة منهاو ,على السواء
تينملل هنتاتة جنفيسة،  قبيلة عبد املؤمن، -قبيلة املهدي،كومية - هرغة":وهي باملوحدين

هسكورة ودكالة وهيالنة وحاحة  :مثل ةئل أخرى من قبائل املصامدانضمت إليهم قبا، "جدميوة
)1(.   

وظل اسم املوحدين يطلق  وكل من يوحد من الرببر فإنه يدخل يف عناصر اجليش املوحدي،
وقد استحوذت هذه  .)2(انضمت إليها فيما بعد اليتعلى القبائل التوحيد و على القبائل السابقة يف

وللموحدين . بينما بقية القبائل كانت أتباعهم، راكز الكربى والقيادة يف اجليشاملالقبائل على 
  .)3(جند من سائر أصناف الناس من العرب والغز واألندلس والروم

                                                             
 .424 -443، صاملعجب :املراكشيعبد الواحد  )1(
 .218، ص املوحون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )2(
دار : القاهرة(، )املغرب واألندلس( دوليت املرابطني واملوحدين اجليوش اإلسالمية وحركة التغيرييف : فتحي زغروت )3(

  .114 -113، ص )م2005، 1التوزيع والنشر، ط
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   :العرب -1-2

منذ الفتح اإلسالمي وازدادوا  منذ هجرة بين هالل وبين سليم  )4(عرف بالد املغرب العرب
بعد فتح عبد  ،خاصة العرب اهلالليةاملوحدين  يف عهد د املغرب وظهر دورهم العسكريإىل بال

غري أنه قهرهم . شعر خبطرهم مما جعله يستقدم عددا من أشياخهم إىل املغرب املؤمن منطقة جباية
ونتيجة من "...ذا ما نالحظه يف إحدى رسائل عبد املؤمن م وه1153/ه548عند سطيف سنة 

وتوجب مقارعتهم على دين اهللا ... نتائج أرائهم ونظرهم، بوادي األقواس جبهات سطيف 
حىت انتهوا إىل  ،...ومقاتلتهم ومل جيدوا دواء يشفي من دائهم العضال إىل العزم على جهادهم 

واستقدمهم بعد ذلك إىل املغرب حيث جاء يف  ،"...املارقني أثراأوائل بالد افريقية ال يرون لبقية 
واختري هلما  يسرحا رحا أن يرسل من عقال االعتقالاقتو"... :من اموعة اجلديدة 11الرسالة 

  مرتل بنيها ليرتلوا بقراراا خريجبميع أهليها و –حرسها اهللا-سكن فاس 

    .)1( "من املؤاسان واحملترث واجلنان ويكونوا لتمييز أحواهلم هناك مبعزل وأمر هلم مبا يقوم م  

بعث برسالة إىل طلبة فاس يف  م1160/ه555يف فريقية إوبعد أن هزم عبد املؤمن عرب 
يف غزو "...قية ودخوهلم حتت طاعة املوحدين وجاء فيها يربيع الثاين يعلمهم زمية عرب افر

 ، على طاعة أوووقف م حكم السيف والسنان...  نسبه االنتماءأعرق يف قية يف مسىن يافر
وصلت ... ويف حني هذه املخاطبة ... ، فمن أىب إال النفار ...وقد خطرت ،ن وال ثالثةعصيا

وأطلعت من معاين هذا الفتح ... أوائل العساكر املنصورة فقضت من قصصها عربة ألويل األلباب
  .)2(..."سكب املنسابالد إفريقية من مساء األمن املنوأنبأت مبا أرسل اهللا يف مجيع ب... املبارك 

وبعد محلة سطيف الحظ عبد املؤمن بن علي شجاعة القبائل العربية وطريقتهم يف القتال، 
 فقرر نقل ألف فارس من كل قبيلة مرفقني بعياهلم إىل املغرب األقصى، وقد جتسدت هذه الرغبة

                                                             
 .1/49،  وصف إفريقيا: أنظر الوزان. حكيم وهالل ومعقل: ينقسم العرب الذين دخلوا إىل إفريقيا إىل ثالث قبائل  )4(
 .34 -31، ص )ليفي(، جمموع رسائل موحدية  )1(
 .117 -115املصدر نفسه، ص  )2(
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وأخل إفريقية من :" م اليت قال فيها1159/ ه554عبد املؤمن بن علي ألبنائه سنة  نصيحة  يف
   .)3("العرب وأجلهم إىل بالد املغرب وأدخرهم حلرب ابن مردنيش

تقليص  م وكان هدفه1160/ه555غري أنه مل يضمهم إىل اجليش إال بعد فتح افريقية سنة 
أشياخ العرب يف استخالف ابنه  فتح جباية استفاد مبن استقدم من ، فبعدنفوذ أشياخ املوحدين

وهلذا  .)4(األمن يف األندلس ويف افريقية حممد ونقل اخلالفة إىل حكم وراثي، ومن أجل استتباب
ألمري أيب عبد اهللا بن السبب أشار عبد املؤمن يف إحدى رسائله إىل طلبة سبتة وطنجة يف والية ا

العشائر العربية اهلاللية والقبائل الشرقية والصنهاجية وما معها من حاضرة وكانت هذه "اخلليفة 
وبادية من أهل إقليمها وذوي ألباا وحلومها يشريون ذلك على انتزاحهم، ويعلمون بأنه غاية 

يف حني بعد اقتراحهم، ومادة نفوسهم وأرواحهم، ومل تزل خماطبام يف ذلك تتردد 
فقه اهللا هو الذي ارتضوه حلمل عبئهم وختريوه، ورغبوا يف تقدميه على وأعلموا أن حممدا و...حني

  .)5(بالدهم

ن هدفها ية واملتمثلة يف جري  العرب كاأن سياسة الدولة الدولة املوحدويتضح مما سبق 
إحداث تغيري سياسي وعسكري من أجل القضاء على الفنت الداخلية ووضع حد لقبيلة مصمودة  

  .احلكماليت سيطرت على 
سار يوسف على ج أبيه، ولكن املنصور استجام تغريبا هلم وانتقاما منهم ألم تعاونوا 

بعد فتح قفصة  .)1(مع امليورقيني واألغزاز فأنزل بين هالل يف بالط اهلبط وجشم يف بالد تامسنا
م رحل إىل تونس، واستقدم عساكر العرب 1180/ه576رف يوسف بن عبد املؤمن سنة من ط

، ومن الوثائق اهلامة اليت حتدثت عن إفريقية )2(باألندلس واملغربإىل املغرب مث أشركهم يف اجلهاد 
اجتاههم الرسالة اليت نشرها ليفي واليت وأحداثها بشان العرب وسياسة الدولة املوحدية اليت اتبعتها 

                                                             
 .27، ص املوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )3(
 .222، صاملوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )4(
 .222، ص جمموع رسائل موحدية )5(
 .223، ص  املوحدون يف  الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )1(
 .298 -293، ص املعجب: املراكشيعبد الواحد  )2(
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وخالل ذلك مجع أشياخ :"ان والكافة بقرطبة جاء فيهاخ واألعيبعثها إىل الطلبة واملوحدين والشيو
، وعرفوا ...حجوههم وكربائهم من مجيع قبائل رياواملشار إليهم من رؤسائهم ووالعرب وأعيام 
  :)4(،  وختمت الرسالة بقصيدة)3("...زو الروم الذين جبزيرة األندلسهو غ أن الغرض فيهم

  وقودوا إىل اهليجاء جرد الصواهل         هوج الرواحل أقيموا إىل العلياء 
  داء شدة صائلـــوشدوا على األعثائر            ةــوقوموا  لنصر الدين قوم

عرب إفريقية اهلدف من سياسة املوحدين املتمثلة يف استنفار  :)5(أن يرى سعد زغلول
  .ونشر اإلسالم على مذهب التوحيد تعريب األندلسوللجهاد يف األندلس هو االستيطان 

ميثل العرب قسما هاما يف اجليش املوحدي، فإىل جانب وجودهم يف جيوش جباية وإفريقية 
وتشري الرسائل الديوانية إىل العرب  .)6(كانوا ميثلون اجلناح اهلام يف جيوش احلضرة إىل الواليات

أعزهم  -فاستشرنا املوحدين"  غربومشاركتهم يف حركات املوحدين سواء يف األندلس أو يف امل
زائم إىل اغتنام األمور وعفبادر كلهم بنيات صادقة  - وفقهم اهللا-وإخوام العرب -اهللا

  .)7("مسابقة
السترداد شلب من م 1190/ه586ويذكر ابن أيب زرع أن املنصور سري محلة سنة 

كانت بيد أربع مدن ففتح م من املوحدين ومعهم مجع كبري من العرب  يتكون اجليش الربتغالني
لعرب ول ،م1194/ه591عام  ، وأكرب الغزوات اليت انتصر فيها املنصور هي وقعة األركاإلفرنج

  .)1("مث قبائل زناتةقبائل العرب أول من أجاز البحر : "فيقول ابن أيب زرعاهلاللية دور كبري 
بين رياح يف األندلس من رسائل موحدية أن مشاركة العرب من  12رقم وتذكر الرسالة 

 عندما وجه اخلليفة يوسف 28, 27، كما تشري ذلك الرسالتني م1164/ه560ألول مرة سنة 
شبيلية جمموعة من فرسان املوحدين والعرب إىل النصارى الذين جتمعوا إىل جانب الوادي الكبري بإ

                                                             
 .107 -104، ص )ليفي(، رسائل موحديةجمموع  )3(
 .وما بعدها 254املصدر السابق، ص : املراكشيعبد الواحد   )4(
 .216/ 6، تاريخ املغرب: سعد زغلول  )5(
 .224املرجع السابق، ص : عز الدين موسى )6(
 .37، 34، 24، الرسائل رسائل موحديةجمموع  )7(
الدار العربية للكتاب، (، دراسات وحبوث يف تاريخ املغرب: ؛ وأمني توفيق طيب219ص، األنيس املطرب: ابن أيب زرع )1(

 .85/ 2، )م1997
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طليطلة  جنوب) بفحص هالل( مث عادت يف اجتاه قلعة رباح وأسرت عددا كبريا من الناس
ث اخلليفة بعوبعد وصول خرب النصر  ،محل رأسه إىل اخلليفةهزمتهم الطليعة  وقتلت زعيمهم و

  . رسائلب
انضمت عناصر جديدة من إفريقية يف عهد الناصر، واستمر  67وحسب الرسالة رقم 

حسب  كقوات عسكرية وجود العرب يف اجليش املوحدي باألندلس حىت عهد املستنصر 
وكان لكل مجاعة من اجلماعات العسكرية شيخ ويترأس مجيع شيوخ  .96، 95، 94الرسائل 

  .96، 92، 90، 55وهذا ما تلمح إليه الرسائل رقم " مزوار" القبيلة 
  :األغزاز  - 3- 1
يف ثغور ، )2(هم جنس من الترك، تقع بالدهم يف أقصى املشرق على ختوم بلد الصني 

، عرفوا يف املصادر العربية )4(التركية" األوغوز"االسم العريب لقبائلجاء امسهم من  )3(أثربيجان
 أن رقيق، غريعلى شكل الغز بالد املغرب ل ، دخ)5("داالترك واألكر" بأمساء عديدة منها 

ديد،  ويف ذلك يقول ويف عهد املوحدين غزا األغزاز بالد املغرب من ج أعدادهم مل تكن كبرية، 
البالد الغز من مصر ورد علينا  82أو  83إما سنة  -يعقوب  -  واليتهأيام ويف "    :املراكشي

، عندما نزل الغز ببالد املغرب حتالفوا مع بين )1(..."كان أول من ورد علينا مملوك يسمى قراقوش
، واتفقا على تقسيم املغرب إال أن ذلك مل يتم حيث هزمهم املوحدون وضموهم إىل غانية

  .)2(جيشهم
اليت كانت ترسل من ساحات القتال إىل أشياخ املوحدين وطلبتهم ويف الرسائل املوحدية 

شعبان  13يف مراكش إشارات عديدة إىل هؤالء الغز، ففي رسالة من إنشاء الكاتب ابن حمشرة 

                                                             
 .58، ص احلياة االجتماعية: ؛ ونوارة شرقي117، ص اجليوش االسالمية: فتحي زغروت )2(
العمارة وما يف كل جزء من الغرائب كتاب اجلغرافية وما ذكرته يف احلكماء من : أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزهري )3(

مكتبة : بور سعيد(حممد حاج صادق، : ، حتقيقوالعجائب حتتوي على األقاليم السبعة وما يف األرض من األميال والفراسخ
 .60، ص)ت.الثقافة الدينية، د

 .164، ص )م2000ف، منشأة املعار: اإلسكندرية(، صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس: أمحد خمتار العبادي )4(
   .59املرجع السابق، ص : نوارة شرقي )5(
 .266 -265، ص املعجب: املراكشي عبد الواحد )1(
 .56ص  احلياة االجتماعية،: نوارة شرقي )2(
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:" مبراكش قولهواألشياخ م من ظاهر قابس إىل الطلبة واملوحدين 1187أكتوبر  23/ ه583
امليورقيني من التسحب على أرجاء ما كان من األشقياء الغزيني وإخوام من الضاللة فقد علمتم 

ومعهم مجاعة من ... قراقوش وأهله وكان بقابس بنو الشقي ... هذه اجلهة اإلفريقية وأكنافها
... وأمجعوا على االستماتة ا... فتحصنوا بقصبة ا منيعة اجلوانب... أوباشه الذين يعتمد عليهم

  . )3(..." ما متشى لألغزاز أبادهم اهللا ما متشى إال مبلكهاو
من إنشاء ابن حمشرة إىل  1187نوفمرب  5/ ه583رمضان  2يف وجاء يف رسالة مؤرخة 

مجلة ذميمة من " الطلبة واملوحدين واألشياخ بتونس من ظاهر قفصة، أن املوحدين ألفوا بقفصة 
راغبا يف وصل خطاب قراقوش وأرساله ول بقفصة ويف يوم احلل... وأتباعهماألغزاز أشقياء 
... مطيعا سامعا... رغبته، جاء إىل املوحدينوأجيبت أنه إن قبلت توبته معلما ... التوحيد

  .)4(..." يضاهي قراقوش يف قدرهووصلت يف غده أرسال 
ومل "م 1187جانفي /ه583املوحدين  عليها ذو القعدة بعد استيالء  ويف رسالة من قفصة

بتاريخ  ابن حمشرة إنشاءويف رسالة تالية من  .)5("ينفخ للفتنة يف هذه اجلهات كلها من األغزاز يبق
من األغزاز ... قد عرفنا مبن استوىل عليه بقابس ...وكنا" م1188ماي/ه584ربيع األول  10

وقد أحلق األغزاز بعد استسالمهم جبيش املوحدين املرابط يف  .)6("ومن استرتل منهم بقفصة
من  وإىل جيش"ىل عسكر من املوحدين واألغزاز والعرب إ إفريقية، إذ تشري الرسائل املوحدية

 الكربى اليت قادها املنصور يف وات، وقد شارك األغزاز يف الغز"املوحدين واألغزاز واألعراب
كما بينت الرسائل  .)1(1190/ه586 عام الصليبيني شلب من أيديغرب األندلس واسترد 

املوحدية إىل أن األغزاز عنصر من عناصر اجليش املوحدي أثناء حصار حممد الناصر للمهدية، جاء 
  .)2(..."فجهزنا إليه عسكرا من املوحدين واألغزاز والعرب:" يف الرسالة

                                                             
  .191 -180، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية  )3(
 .198 -197نفسه، ص املصدر  )4(
 .208نفسه، ص  )5(
 .214 نفسه، )6(
 .33نفسه، الرسالة   )1(
 .257نفسه، ص  )2(



 النظام السياسي والعسكري في الدولة الموحدية من خالل الرسائل الديوانية ........:.....الفصل الثاني

   

86 
 

  :الروم -4- 1
 بعد أن قضوا على املرابطني، فقد كانت كتيبة من الروم  احتفظ املوحدون باجلند الرومي، 

واستكثر  م،1146/ه541ي بعد فتح مراكش ضمن اجليش املوحدي الذي أرسل لقتال املاس
ا عنصرا من عناصر اجليش يف مراكش، كانوفقد  يف جيشه، هم عبد املؤمن من يوسف بن
 الية من واليات املغرب األقصىل وبل كان يف كمل يكن قاصرا على جيش احلضرة  مهواستخدام

مقابل بناء كنيسة وختلي املوحدين هلم على بعض هم  لوكاستقدامهم باتفاق مع م ويتم
  .)3(احلصون

هؤالء النصارى هم الذين قاموا بفتح أبواب مدينة مراكش لعبد : )4(ذهب هوبكرت أن
 جديدة وهيمن رسائل موحدية  126وقد وضحت الرسالة رقم . م1146/ه541املؤمن سنة 

أن توجهوا "رتزقة اإلسبان حيث جاء فيها ينوسنت الرابع شأن املالة اخلليفة املرتضى إىل البابا إرس
ينهم وجيريهم يصلحهم يف د من ترونه يرسم ما... مني ببالد املوحدينهلؤالء النصارى املستخد

  .)5(وحددت شروط اندين من عقل وسلوك حسن ،"على معتاد قوانينهم
ويف وقعة أم الرجلني  ،)6(عبد املؤمن جراندة أحد قادته النصارى عندما ثبتت خيانتهقتل 

بني أمري املسلمني يعقوب وجيوش املرتضى الذي كانت عناصره من  م1260/ه659سنة 
والعرب واألغزاز والروم، بعث معه وجوه املوحدين وأشياخهم من سفيان واخللط املوحدين 

  جابر واألثبج وبين

  .)1(وبين عاصم وقواد الروم واألغزاز واملصامدة إال أن أمري املسلمني يعقوب غلبه 

  :السودان  -5- 1

                                                             
  .229 -227، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )3(
 .113، صالنظم اإلسالمية )4(
 .404/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )5(
 .173 -172، ص صور من حياة احلرب :العبادي )6(
 .96، ص الذخرية السنية: ابن أيب زرع )1(
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ابتداء من خالفة يوسف بن عبد املؤمن كان للسودان فرقة قائمة بذاا يف اجليش 
وكانوا يقومون بردم خنادق املدن احملاصرة أو هدم أسوارها بعد فتحها، ومن السودان  املوحدي،

ويبدو أم كانوا ميشون بني يدي اخلليفة خالل سري اجليش، ويضربون  حرس اخللفاءكان من 
عرفوا يف عهد ابن  ،إضافة إىل خدمة األمري املرتلية يف القصر .)2(دائرة حول قبته أثناء املعارك

  .)3("أهل الدار"تومرت باسم 

  :سيوناألندل -6- 1
 تشترك يف سائر الغزوات واحلروبتؤلف القوات األندلسية باجليش املوحدي جناحا هاما،  

قبيل فتح مراكش بدأ املنتزون يف نواحي  .عتهاوكانت القوات األندلسية متتاز بشجاضد النصارى 
التوحيد وأقر عبد املؤمن من يوحد على إدارة منطقته اليت كان يسيطر  األندلس يدخلون يف

ثارت العناصر األندلسية على  عليها، واحتفظ كل منتز جبيوشه اليت كانت حتت إمرته، وبعد أن
يعين أنه صرف  املوحدين، أرسل عبد املؤمن عناصر من املوحدين لتقيم يف األندلس، وهذا ال

كهم يف اجليش، ولكن يف مراكز ثانوية ويف كل اجلنود األندلسيني عن العمل العسكري، وقد تر
             .)4(ندلس جند ذكرا للجند األندلسينياحلماالت العسكرية يف األ

  :الجيش تقسيم - 2
  :الرماة - 2-1

عبيد املخزن،  عندما تطرق إىل أفخاذ, عند البيذق مبعىن عبيد املخزن "ماةالر"وردت لفظة 
فقط وقال عنها بأا  "الغزاة"ذكرها ابن القطان باسم  ،)5("منهم مثانيىة من الرماة: "وقال

وقال  "الغزاة والرماة"وذكرها صاحب احللل يف املرتبة الثالث عشر باسم ، )1("األحداث الصغار"
وقدم عليه الشيخ أبا حفص عمر ابن اهلنتايت ومعه مجلة من املوحدين ومجلة من "يف موضع آخر 

                                                             
 .230 -229، ص املوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )2(
  .127/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول )3(
 .220املرجع السابق، ص : عز الدين موسى )4(
 .57، صاملقتبس: البيذق )5(
 .82، ص نظم اجلمان )1(
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وهذا ما سيدل على أن الرماة والغزاة اسم  )2("من النصارى وغريه من األجناد الرماة وطائفة
تكررت هذه الكلمة كثريا يف الرسائل الرمسية  ,)3(ق بني الرماة والغزاةن البيذق فرواحد ولك

ويف بعض األحيان يفهم أا تعين القوات البحرية ألن السالح البحري , فيفهم منها أا تعين الرماة
ماح ومتاصعوا وتداعسوا بالر, فتناطح القوم هناك وتراموا بالسهام"  ،)4(مايةأساسه الر
   .)5("بالسيوف

وجاء يف الرسالة اخلامسة أثناء غزو مالقة واملرية من طرف أيب عبد اهللا بن سفيان 
فوقفنا على ما سىن اهللا تعاىل لصاحبكم أيب حممد عبد اهللا بن سليمان وأصحابه : " وأصحابه

وجد " ...، )6("حني ركبوا ثبج البحر غزاة يف سبيل اهللا -عمرها اهللا -النافذين معه يف القطائع
  .)7( ..."جادة من الرماة فرشقوهم ببتات احلناياأهل اإل

   :فرسانالرجالة وال -2-3
، تشري بعض )8(الرجالة أو املشاة هم جنود يعتمدون السري على األقدام وسيلة للحركة

الرسائل أن اجليش املوحدي يتكون من الرجالة والفرسان، هذا ما توضحه الرسالة اليت بعثها عبد 
ويف رسالة من إنشاء أيب  .)9("يزنا عسكرا مباركا من خيل ورجلفم"نت اتارودبفتح  املؤمن

  .)10("عا كثيفا من الفرسان والرجالةمج" احلكم بن مرخي يصف فيها معركة فحص اهلالل

                                                             
 .111، 80، ص احللل املوشية: ابن اخلطيب )2(
 .59 -57، ص املقتبس: البيذق )3(
، 2القاهرة مكتبة اخلاجني، ط(، ترمجة حممد عبد اهللا عنان، تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين: يوسف أشباخ )4(

 . 243، ص)م1996
 .86 -83/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )5(
 .11، ص )ليفي( ،جمموع رسائل موحدية  )6(
 .1/373 ،رسائل موحدية )7(
رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ (، 1152 -1014/ ه547 -ه405اجليش يف العهد احلمادي : موسى هيصام )8(

 .16، ص )م2001 -2000الوسيط، 
 .52 -50/ 1، رسائل موحدية )9(
 .134 -1/130املصدر نفسه،   )10(
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امللك يف معظم  أغلبيةكبريا على الرجالة الذين كانوا  اعتماداكان اجليش املوحدي يعتمد  
قلة يف بداية الثورة إال أم أصبحوا كثري العدد بعد قيام ا غري أن الفرسان وإن كانو ،املعارك
  .)1(يتساوى عدد الفرسان عدد الرجالةوجند يف بعض األحيان  الدولة،

ويف أثناء ذلك قاتل عبد احلق من قبيلة " :قال صاحب احللل عند قتال املوحدين للماسي
يف  راجل وسار إليهم عبد املؤمندكالة فاحناز إىل الساحل يف حنو عشرين ألف فارسا ومأيت ألف 

كانت دعامة .)2("، وكان أهل دكالة ال رامي عندهمأمم ال حتصى من اخليل والرجل والرماة
جيش املوحدين ترتكز على قوة املشاة، وكان تقسيم اجليش كله جيري حسب الطريقة اجلرمانية 

  .)3(القدمية على نظام العشرينات، ولكل وحدة قائدها اخلاص
توجيه العسكر :" أن اجلند النظامي ال خيتص بلقب العسكر جاء فيه 38تقدمي رقم يوضح ال

، وعندما يشار إىل العساكر  فإنه عادة يكون )4("من املوحديناملبارك مع صحبة من مت اختيارهم 
، أما األجناد فالظاهر أم اجلند النظامي املوحدي مبا فيها املتطوعة" اجليوش القبلية" مدلوهلا 

، وأثناء معركة )5("املوحدين والعرب واألجناد"ال أن بعض الرسائل تذكر عبارةواألندلسي، إ
خمتلف املتطوعة من إىل مخس فرق تتألف القوة األمامية من القوات العقاب قسم اجليش املوحدي 
ة، حدي، وهم أغلبية اجلند النظاميالقوات االحتياطية من اجلند املو الطوائف وتتألف قوات القلب

  .)6(وتتألف امليمنة من القوات األندلسية، وامليسرة من قوات الرببر من خمتلف القبائل
  :الوحدات العسكرية  -3

إىل قسم العرب وقسم الرببر  يقسم اجليش ، حيثالقبيلة وحدة التشكيالت املوحديةتعترب 
، أما جند األندلس فقد كانوا وحدة من أجل مراعاا أثناء السري أو القتال أو توزيع العطاءات

                                                             
 .233، صاملوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )1(
 .111، صاحللل املوشية: ابن اخلطيب )2(
  .243ص  ،تاريخ األندلس: يوسف أشباخ )3(
  .466/ 1، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية )4(
 .195 -191/ 1املصدر نفسه،  )5(
 ،-عصر املوحدين -دولة اإلسالم يف األندلس: ؛ وحممد عبد اهللا عنان219/ 4، تاريخ اإلسالم: حسن إبراهيم حسن )6(
 .308/ 5، )م2001مكتبة اخلاجني، : القاهرة(
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 عسكرية إال أا قسمت إال فرق حبسب املناطق اإلدارية، ولكل من العبيد والروم واألغزاز
  وحدات

  .)1(رأو مزوا قسمت إىل تشكيالت عشرية عليها نقيب ها كل وحدة منقائمة بذاا،  
جعل كل صف يتألف من اقتبس عبد املؤمن تنظيم الصفوف من الطريقة اجلرمانية، فقد 

وجاء وردت هذه الفرق يف الرسائل باسم الكتائب،  .)2(عشرة من اجلند وكل وحدة هلا قائدها
ومحلت : "يف إفريقية يف رسالة عن الشيخ عبد الواحد احلفصي مبناسبة انتصاره على ابن غانية

ة من ظاهر يابر يوسفعن السيد حممد بن اخلليفة ، ويف رسالة أخرى )3("الكتائب على الكتائب
نتشرت جبهاته املستباحة وقد أقصدته جنود احلق وكتائبه وا"إىل أهل مرسية بشرق األندلس

، حمروسة بقدرة واملسلمون عزيرة جوانبهم"املعربة عن هزمية العقاب، ويف رسالة تالية )4("جحافله
سعيدة بعض املغامن إن كانت اجلحافل اردة يف هذه الغزوة ال "ضا، ومنها أي)5("اهللا كتائبهم

، وفيلق شهباء، وجحفل منهم كتيبة جأواءوقد اجتمعت  اكر اجلمة مقودة بشكائم الغلبةوالعس
  .)6("خنباء

  :الجيشقائد   -4
اخترناه لقود العساكر وطلب العدو " جاء فيها إىل تعيني قائد للجيش أشارت الرسائل

 .)8(البالد برفع السيف يف وجه األعداءالدفاع عن و سد الثغور صالحياته  كانت، و)7("الغادر
  .)9(يتوىل اجلباية، كما ودفاع أهل البغي والفساد استئصال أويل الشركما أسندت له مهمة 

  :وسائل القتال  -5

                                                             
 .142،  صاألندلس يف اية املرابطني: ؛ وعصمت دندش237ص، يف الغرب اإلسالمي املوحدون: عز الدين موسى )1(
 .4/352 تاريخ اإلسالم،: حسن إبراهيم حسن )2(
 .226، ص )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )3(
 .247/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )4(
 .270/ 1املصدر نفسه،  )5(
 .214 -213، ص جمموع رسائل موحدية )6(
 .1/468،  املصدر نفسه، "وإىل هذا فإن قدمنا اآلن فالنا على اجليش"؛ جاء يف التقدمي األربعون1/447، رسائل موحدية )7(
 .447/ 1، نفسهاملصدر  )8(
 .449/ 1نفسه،  )9(
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  :وهي ،األدوات اليت استعملها املوحدون يف قتاهلم هي الوسائل املعروفة من قبلهم
الواحد مبفرده كالقوس والرمح يستخدمها اجلندي : أسلحة قتال خفيفة-5-1
 .)10(والسيف

 
وهي من أشهر األسلحة " سفيت"تقت من الكلمة املصرية القدمية يعتقد أا اش :السيف -

سالح  فهو .)2(، يعترب أكثر األسلحة العربية شيوعا )1(الفردية اليت استخدمت على مر العصور
أو  هجومي باعتباره وسيلة فعالة يف الدفاع عن الذات واملبارزة والقتال، سواء لفرقة املشاة

  .)3(تالزم الفرد اند أينما حل وارحتل يف حاليت احلرب والسلمالفرسان، فهو أداة خفيفة 
ستلحمت ا: "ين للسيف يف عدة مواطن منهاالرسائل املوحدية إىل استعمال املوحد أشارت

  . )5("هم قعصا بالرماح وهبوا بالسيوفوأتوا علي"، )4("لسيوف أحزاب الضاللا
من األسلحة اليت استعملها املسلمون كثريا يف حروم، وله أحجام خمتلفة فمنه  :الرمح     -

، ومنه الطويل الذي )6(احلربة والغرتة منها بالعصا وله عدة أمساء أشبه وهو القصري ذو أربعة أذرع 
املربوع واملخموس، : وعشرة وله طبقات، وهذا أطلقوا عليه عدة أمساءيتأرجح بني أربعة أذرع 

يستخدم للكر واإلغارة  .)7(اخلطل الضطرابه يف يد صاحبه: والتام وإذا أفرط يف الطول مسوه

                                                             
 .160، اجليوش اإلسالميةفتحي زغروت،  )10(
 .191، ص احلضارة اإلسالمية: أمحد عبد الرازق )1(
القيادة العسكرية يف الثغر األدىن واألعلى باألندلس يف : ؛ ووردة العابد455، صالنظم اإلسالمية: حسني احلاج حسن )2(

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ الوسيط ختصص تاريخ وحضارة بالد  ،)م12-11ق(ه 6ه حىت ق5ق
 .62، ص)م2008 -2007جامعة منتوري قسنطينة، (األندلس، 

 .47، صاجليش يف العهد احلمادي: موسى هيصام )3(
 ,1/247، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )4(
 .171/ 1املصدر نفسه،  )5(
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين  13 عامل املعرفة،، "املالحة وعلوم البحار عند العرب :" عليمأنور عبد ال )6(

 .96، ص م 1979للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
 .455ص  ،املرجع السابق: حسني احلاج حسن )7(
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من الرسائل املوحدية استعملوا الرماح يف حروم هذا ما نستدله  ، واملوحدون)8(والرمي عن بعد
 .)10("ممزقة بالرماح":109 ، وجاء يف الرسالة)9("قصعا بالرماح وهبوا بالسيوف وأتوا عليهم"
عود من شجر جبلي صلب، حيىن طرفه بقوة ويشد بينهما وتر من اجللد أو  :القوس -

وال ميكن  ،)11(اجلندي يف جعبته اجللدية لريمي ا عن قوسهالعصب، والبد من سهام حيتفظ ا 
، فالسهم عبارة عن عود رفيع من املنوط به إال بوجود السهم والنشابللقوس أن يؤدي دوره 

ىل استعمال املوحدين وقد أشارت الرسائل املوحدية إ ،)1(شجر صلب، فهي طول الذراع تقريبا
من  61 لةوجاء يف الرسا ،)2("وجد أهل اإلجادة من الرماة فرشقوهم ببنات احلنايا"     لألقواس

شئ عليهم سحاب مكفهر من وأن"،)3("ون من يريدها من خللها كالنبالقشير"وعة اجلديدةما
  .)4("النبال

  :)5(والدبابة كاملنجنيقيشترك يف استخدامها أكثر من جندي  :أسلحة قتال ثقيلة -5-2

  :آالت الحصار - 5-2-1

بواسطة الشد وهي آالت لقذف األحجار الضخمة املضرسة  ):العرادة( المنجنيق  -
تستخدم لرمي احلجارة والسهام وقدور على لولب، والعرادة آلة دون املنجنيق يف احلجم 

الرسائل املوحدية يف مواطن  ذكرته هذا مااستعمل املوحدون املنجنيقات يف حروم،  .)6(النفط
اليت بعثها إىل طلبة هذا ما تؤكده الرسالة  األمري يعقوب يوسف من طرف استعملت، عدة

                                                             
 .48ص ، املرجع السابق: موسى هيصام )8(
 .171/ 1، رسائل موحدية )9(
 .358/ 1املصدر نفسه،  )10(
  .456املرجع السابق، ص : حسني احلاج حسن )11(
  .61صالقيادة العسكرية، : وردة العابد )1(
 .373/ 1 ،)العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )2(
   .254/ 1املصدر نفسه،  )3(
 .268/ 1نفسه، )4(
 .162، ص اجليوش اإلسالمية: فتحي زغروت )5(
 .97، ص..."املالحة وعلوم البحار" : أنور عبد العليم؛ و65ص ،املرجع السابق: وردة العابد )6(
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... فنصبت إليهم جمانيق :"يعرفهم بفتح هذه املدينة م1187/ه583ذي القعدة مراكش يف 
ددا من وهدمت ع... واستمرت مدة على نكايتها فيهم وقتل مقاتلتهم وهدم مبانيهم

  . )7("أبراجهم
اليات إىل الو الرسالة اليت بعثها توضحه، وهذا ما الناصر عند فتح شلبطرة كما استعملها

جنيق فزحف ا إليه تقذف حجارة كاجلبال عليه وأنشئ أمرنا باملن"معلما فيها بفتح هذا احلصن
  .)8("مكفهر من النبال تتكسر منه النصالعليهم سحاب 

، تغلف السميكحيث كانوا يصنعوا من اخلشب ، العرب يف حروم هاعرف :الدبابة -
باللبابيد واجللود املنقوعة يف اخلل لدفع النار، تركب على عجلة وحترك فتجر فيدفعها الرجال على 

، استخدمها اخلليفة )2(أتقن املوحدون هذا النوع من السالح واستعملوه يف حروم .)1(البكر
 اظهر واشتغل مع ذلك بعمل آالت حربية يست" ، يوسف بن عبد املؤمن أثناء حصاره لقفصة

  .)3("اانيق والدبابات واألبراجعلى احلصون املهيدة، وتكون يف احلرب واملكيدة مثل 
اليت كانت تبىن من العود حيث  )4(استعملت الدولة املوحدية األبراج املتحركة :األبراج -

الربج كانت تشحن بالرماة واآلالت وكان علو هذه األبراج يفوق علو األسوار ومن هذه األبراج 
 رام على جد الربج املباركوأشرف وملا كملت اآلالت، وبلغت من اخلدم الغايات " املبارك

   .)5("ومتكنت اانيق من هدم بيوم
  :وسائل دفاعية ثابتة -5-3

 :حفر الخنادق -

                                                             
 .205 -203، ص )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )7(
 .268 -264/ 1 رسائل موحدية، )8(
 .456، صالنظم اإلسالمية: حسني احلاج حسن )1(
 .173ص  اجليوش اإلسالمية،: فتحي زغروت )2(
 .147/ 1، )العزاوي(، -جديدة -موحدية رسائل  )3(
 .132/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول )4(
 .147/ 1، رسائل موحدية )5(
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من أهم وسائل الدفاع القدمية واحلديثة، فقد كانت تقوم اجليوش حبفرها حول مدم  
وقد حرصت  ب،ا هلم من الغدر واملفاجأة من جانوحصوم للدفاع من اخللف، وتكون مانع

، وقد أشارت ذلك الرسالة اليت كتبها عبد )6(القيادة املوحدية على إقامة اخلنادق يف معظم حروا
وأحاطوا مبدينتهم إحاطة األطواق باألعناق  : "ل فتح قفصة وحماربة املنتزيمرخي حوالعزيز بن 

  .)7("عليهم أنشوطة احلصار واخلنادق وشدوا
 اهتم املوحدون بإنشاء عدد كبري من القالع واحلصون يف بالد املغرب، ومن  :الحصون -

بن عبد  ، وأبو يعقوب يوسفاخللفاء املوحدين الذين اهتموا بالبناء احلريب عبد املؤمن بن علي
  ،)8(م1145/ه540سنة  املؤمن بناء سور تاكررتينسب إىل عبد  والناصر، ،واملنصور، املؤمن

  
  .)2(م1160/ه555سنة  )1(مث أمر ببناء حصون جبل الفتح

نقادت له مجيع أقاليم إفريقية، عاد إىل املغرب ا فتح املهدية عبد املؤمن من بعد أن انتهى 
وهو النظر يف "جاء يف إحدى رسائلهم مساها مدينة الفتح، هذا ما ناء مدينة حصينةبب وأصدر قرارا

وإعداده ... الطائفة ولواؤهاويرتكز بفنائها علم هذه ... احتطاط مدينة عتيقة مباركة جببل طارق
اهلدف من بناء هذه املدينة اختاذها كقاعدة من أجل و. )3("...حملسنةعلى مقتضى املدن احملصنة ا

  .)4(من مدن وقواعد حربية خدمة اجلهاد يف األندلس، وإعادة ما فقده املسلمون

   :األسطول   - ب
                                                             

 .70ص القيادة العسكرية،: وردة العابد  )6(
 .113 -99، ص )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )7(
  .149ص  ،املرجع السابق: فتحي زغروت )8(
ومعناه التجويف   " Mons Calpo"، يطلق عليه قبل الفتح اإلسالمي جبل كاليب ""Gibrateurيسمى جبل طارق  )1(

الصخرة، : أو اجلبل اوف، لوجود كهف يف أسفله من ناحية البحر يعرف بغار األقدام، عرف بعدة تسميات بعد اإلسالم
العرب واملسلمني خالل القرون الوسطى  األمهية اإلستراتيجية جلبل طارق عند: "أنظر لة شهاب أمحد. جبل طارق، جبل الفتح

 -68، م 1997مارس / 16ع ،)اإلمارات العربية املتحدة( آفاق الثقافة والتراثجملة ، "م1462 -711/ ه867 -92
69  .  

 .118، ص احللل املوشية: ابن اخلطيب )2(
 .97، ص )ليفي( جمموع رسائل موحدية،  )3(
 .70صاملرجع السابق، : لة شهاب أمحد )4(
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اختص املوحدون بعمارة األساطيل احلربية فقد عملوا على إضافة العديد من السفن 
ألسطول حسب ما ورد يف الرسائل ، ويتكون ا)5(د انضمام األسطول املرابطي إليهموالقطائع بع

  :من

عرفت ذا االسم  ،بسرعتها ازمتت، مجع غراب وهي مراكب طوال: الغربان -1
 قرب بحريةال ركعاامل إحدى  ر املوحدون يفاانتص وعند ،تشبه رأس الغراب مقدمة هيكلهاألن 

القطع البحرية املوحدية بالقطع النصرانية، وجه اصطدام ، بعد م1171/ه567مدينة تنس سنة 
 .)6(فالن معلنة كيفية اصطدام القطعتنياملوحدون الرسالة إىل أيب 

، وتتسع حلمل أربعني )7(سفن خاصة حلمل اخليل مجع طريدة،  :الطرائد -2
 ، )8(فرسا

  .)2(مفتوحة املؤخرة هلا أبواب، )1(إىل املنصور الدينيف الرسالة اليت بعثها صالح  دالطرائذكرت 

  .)3(سفن جتارية ولكنها استعملت للشحن احلريب :الشخاتير -3
         "األسطول املظفر"اسم  بذكر البحرية اكتفتعن املعارك  تدثحت معظم الرسائل اليت

وملا استفحلت دولة :" حيث قال ابن خلدون ة كبرية ألسطول املوحدي أمهيل. )4("الركائب"أو 
وانتهت أساطيل ... املوحدين يف املائة السادسة وملكوا العدوتني أقاموا خطة هذا األسطول

                                                             
  .05، الرسالة جمموع رسائل موحدية؛ و53، 50، 46، 10الرسائل /1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )5(
باملغرب اإلسالمي يف عهدي  ،النشاط البحري: ؛ وتوفيق مزاري215، صاحلضارة اإلسالمية: أمحد عبد الرازق )6(

 .2/412، )م 2011جسور للنشر والتوزيع، : تلمسان(، املوحدين واملرابطني
 .95، ص )م1913مطبعة اهلالل، : مصر(، سفن األسطول اإلسالمي وأنواعها ومعداا يف اإلسالم: عبد الفتاح عبادة )7(
 .95، ص..."املالحة وعلوم البحار: "أنور عبد العليم )8(
 .185/ 1،  )العزاوي(، - جديدة -رسائل موحدية،  )1(
 .2/416، النشاط البحري: توفيق مزاري )2(
 .85، صقضايا تارخيية خالل العصرين املوحدي واملريين: أمحد عزاوي )3(
 .20، الرسالة )ليفي( جمموع رسائل موحدية،؛ و55، 50الرسائل / 1، رسائل موحدية )4(
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 ،)5("من قبل وال من بعد فيما عهدناهعلى عهده يف الكثرة واالستجادة إىل ما مل تبلغه املسلمني 
  .)7("الرايس"أو " املقدم" )6( يدعى املسؤول عن األسطول

  :ديوان األسطول -4
 من خالل التقادمي يتبني لنا أن الدولة املوحدية وضعت لألسطول ديوانا تسميه يف بعض

مصاحل  النظر يف األسطول وأشغال البحر والتصرف يف ، من صالحياته"ديوان البحر"ن األحيا
  .)8(غزاته األسطول وأرزاق

  :رواتب العساكر وأعطياتهم  - ج 
ل أربعة أشهر، يف ك )9(ثالث مرات يف السنة تقدم هلم رواتب هي :البركات -1

، ختتلف الربكات حسب مكانة املقاتل فارس )10(" اجلامكية"تسمى يقبضوا شهرياغري أن الغز 
التحركات العسكرية توزع الربكات يف  للعرب أو شيخ للموحدين، وخاللأو راجل شيخ 
راتب القائد أيب  رسائل، حددت إحدى الأيضا والتضييفاتالعلوف واملواساة  بدايتها مث توزع 

يف كل شهر مع مدين من القمح أربعني دينارا أيب احلسن بن غالب بـاملشرف شيخ بكر بن ال
  .)1(وأربعة أمداد من الشعري

أما رواتب اجلند النظاميني املسجلني يف ديوان اجليش كانوا يتناولون بركام حسب 
هلم بركام فالعساكر الذين حيشدون من أجل محلة معينة  ،املهام اليت يقوم اطبيعة ، ومدرجته

  .)2(املغامن املؤخوذة من العدوأربعة أمخاس من  أيضا يأخذوندمة، وطاملا كانوا يف اخل

                                                             
 .32-2/31  املقدمة،: ابن خلدون )5(
وكان علي بن عيسى بن ميمون أول أمري ، "صاحب البحر:" يرى البعض أن قائد األسطول يسمى يف عهد املوحدين بـ )6(

 .379 -2/378، املرجع السابق: أنظر مزاري". شيخ الرؤساء"للبحر املوحدي، وأعلى منصب يف قيادة األسطول يسمى 
   .87/ 1، رسائل موحديةأنظر ...". ومقدمامها حسن وأبو بكر"...  )7(
 .414 -413/ 1املصدر نفسه،  )8(
 .133/ 7، تاريخ املغرب:  أنظر سعد زغلول.  السنةتقدم هلم أربع مرات يف  )9(
  .266، ص املعجب: ملراكشي عبد الواحد ا و؛ 114 -113/ 1، ةرسائل موحدي )10(
 .391/ 1 ،)العزاوي( ،-جديدة – رسائل موحدية )1(
 .                                                            134/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول   )2(
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تكون مالية  )3(هي غلة تفرق عليهم عند حتصيل الغالت يف املخازن :المواساة -2
شهر الواحد بسبب حضور يف الغري حمدودة املدة فعبد املؤمن كان خيرج للمواساة مرتني أو ثالثا 

والربكات على ممر كان يصل املوحدين باملواساة يف كل شهر  يوسف املال لديه واخلليفة 
  .)4(الدهر

يراه هو مبلغ يفرق سنويا وليس له قدر مضبوط، وإمنا على قدر ما  :اإلحسان -3
وكذلك القبائل ومزاويرهم على  ،ومقادير العطايا بينهم متفاوتة ،السلطان وحبسب أقدار الناس

ت يف األعطيات على املوحدين وللعرب أهل البادية إقطاعا، مييزون ، واجلند الغرباءهذا النحو
  .)5(طان إذا استدعاهم السلطان للخروجكثرية، ومنهم من خيرج مع السل

  :التمييز -د

ا وسجل يف سجل خاص دكل من ميز وثبت توحيده عد موحفنظام شبيه بنظام االمتحان، 
كانت عادة التمييز تستخدم خاصة قبل القيام مبعركة من املعارك، كما أنه .يف العاصمة والنواحي

ن لكتائب والفرق احملاربة، وقد أشار اسم كاتب ديوان التمييز اباجليش إىل ايعمل على تقسيم 
  .)6(..."اتب أبو عبد اهللا ابن حمسن كاتب ديوان التمييزحدثين الك:" الصالة بقولهصاحب 

  من أجل حتطيم" التمييز" م قام املهدي بعملية عرض عرفت باسم1125/ ه519يف سنة 

أو  سلوكه املعارضني واملنافقني يف تينملل ومن أجل إعادة ترتيب قواته والتخلص ممن يشك يف
وهي عملية تطهري دف " الونشريسي" ا إىل أيب حممد عبد الواحد البشري من أتباعه، عهدوالئه 

املعادية أو املنافقة فال يبقى من األعوان إال املخلصون إىل تنقية األتباع أو األنصار من العناصر 

                                                             
 . 141/ 5، صبح األعشى: القلقشندي )3(
 .235/ 2، رسائل موحدية: العزاوي )4(
 .141/ 5، صبح األعشى: والقلقشندي؛ 55الرسالة / 1، رسائل موحدية )5(
 .150، ص األندلس يف اية املرابطني: ؛ وعصمت دندش148ص احلضارة اإلسالمية،: حسن علي حسن )6(
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إىل خري مجاعة يف عملية اإلصالح اهلادفة وصدق نواياها حقا، واملؤمنون بسالمة احلركة 
  .)2("كان للموحدين متييز قتل فيه املنافقون، ومتييز بتينملل:" يف ذلك، قال ابن القطان )1(املوحدين

ابن األثري روى ثالث د، فيف تفسري هذا احل اختلفت الروايات وذهبت مذاهب شىت
  :روايات

ابن تومرت ملا انتقل إىل مدينة تينملل خاف كثرة أهلها واحتمال تغيريهم عليه  :أناألوىل 
وانقالم ضده دعاهم للحضور إىل مسجده  خارج املدينة بدون سالح، وعند حضورهم قفز 

   .الواألطفوقتلوهم مجيعا مث دخلوا املدينة واعتدوا على األموال وسبوا النساء عليهم أصحابه 

 ابن تومرت ملا خاف أهل تينملل دبر حيلة للتخلص منهم، وجد أن نسبة :تذكر أنوالثانية 
يرسل جمموعة أن ملك املرابطني : كبرية من أبنائهم تغلب عليهم الشقرة استفسر عن ذلك فقيل له

، واستقبح ابن تومرت، عندما التقى ابن من الروم جلمع الزكاة فينامون مع نسائنا  على كره منا
فنادى  باعتباره يعرف شيء من الدين، يهاحكى له القصة لكي ينظر ف تومرت بالونشريسي

، فكان الونشريسي يعمد إىل الرجل الذي خياف ناحيته، اجلبل باحلضور إىل للتمييز أهلاملهدي 
قول هذا من يالغر ومن ال خيشى فمقتوال، وإىل الشاب ، فيلقى من اجلبل فيقول هذا من أهل النار

  .)3(ميينه فكان عدد القتلى سبعني ألفا أهل اجلنة، فيترك على

لو خاف أهل اجلبل فعال وقام بتطهريهم، ملا وجدنا هلم أن ابن تومرت  ذهب مراجع الغناي
  .)4(ذكرا يف نظام طبقاته بل جندهم يكونون الطبقة الثامنة وهم الطبقة التالية لطبقة هرغة

وأرجح الروايات هي تلك اليت تذكر أن املهدي طلب من شيوخ القبائل أن يقوم باألمر 
ن يرفعوا إليه أمساء األشرار املفسدين مث طلب منهم أن حياولوا أوباملعروف والنهي عن املنكر 

                                                             
 .241/ 5، تاريخ املغرب :؛ وسعد زغلول179، صاألنيس املطرب: ؛ وابن أيب زرع36، املقتبس: البيذق )1(
 .156، صنظم اجلمان: ابن القطان )2(
كان معظم الذين نفذ فيهم حكم اإلعدام من املسنني الذين مل يتحمسوا لدعوة . 298 -297/ 7، الكامل: ابن األثري )3(

 .76ص التاريخ السياسي، : أنظر مرياندا. املهدي، إما لعدم اقتناعهم ا أو خلوفهم من انتقام املرابطني
 .239 -238، )م2008، 2ونس، طمنشورات جامعة قار  ي: بنغازي(، قيام دولة املوحدين: مراجع عقيلة الغناي )4(
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منهم ذلك ذلك، مث طلب يف غيهم ففعلوا تمادين باإلرشاد، وأن يكتبوا له أمساء املإصالح األشرار 
واملفسدين اليت تكررت  وعلم أمساء األشرار قوائم األمساء فاستعرض فأجابوه إىل مطلبه ثالثة مرة 

، فجعل )1(ثالث مرات يف القوائم، ودفع القوائم إىل الونشريسي مث مجع القبائل وطلب منه متييزهم
  .)2(أشرارهاوبقية املوحدين على ميينه، فقامت كل قبيلة من قتل على مشاله األشرار 

قام عبد املؤمن  ، حيثقبل غزوة تادال م1135/ه530سار خلفاء املهدي سريه، يف سنة 
بتينملل وقسم هلم الربكات، وتشاور مع املوحدين على اجلهة اليت يقصدها فنصحوه بتمييز اجليش 

  . )3("ل ورجل فخرجوا إىل ناحية تارودنتفميزنا عسكرا مباركا من خي" جاء يف الرسالة .بتادال

أقدميتهم يف الدخول يف حسب أما اخلليفة يوسف فقد قام بتصنيف الناس والعساكر 
مدة مخسة عشرة ، ومتادى عرضهم ة، وكان البدء يف أول يوم بعرض قبيلة زغبةاملوحدي الدعوة

كان ذلك على دفعتني يوميا األوىل من الصباح حىت صالة الظهر والثانية من بعد صالة ،يوما
 .وأشياخ طلبة احلضر وأشياخ العربالظهر إىل آخر النهار، واخلليفة جالس مع أشياخ املوحدين 

ة رسال وجه اخلليفة يوسف ألهل مراكش حول انتصاره يف معركة فحص اجلالب اجتاه قلعة رباح
  .)4("ىل على متييز العساكر املنصورةاستخري اهللا تعا"يصف فيها هذا النصرإخبارية 

ابن مردنيش يف موقعة اجلالب  هزميةعن السيد أيب حفص وأيب سعيد حول  وجاء يف رسالة
حول متييز كومية والتحذير  96، ويف الرسالة رقم "متيزوا شعوبا وقبائل" ره داخل مرسيةواحنصا

خالل عبورهم من األندلس إىل املغرب، ويف رسالة تالية عن السيد  وايل  ن عدم اختالط  العربم
فباحت على خري أهل احلصن أسرارهم، : ""بشج"املأمون حول فتح حصن  إىل بلنسية أبو زيد 

                                                             
 .240املرجع نفسه،  )1(
من قبيل الفتح اإلسالمي إىل الغزو الفرنسي دول املرابطني واملوحدين  –تاريخ املغرب وحضارته : حسني مؤنس )2(

 . 83/ 2،  )م1992، 1العصر احلديث للنشر والتوزيع، ط: بريوت(،  -واحلفصيني
 .1/51، )العزاوي( ،-جديدة– رسائل موحدية )3(
 .139-135/ 1 ،املصدر نفسه )4(
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محل مجيع املسلمني أصبحوا على احلصن وفميز الناس ورتب مسريهم ومسراهم، ويف اليوم الثاين 
  .)1(" على النصارى

لنا من خالل الرسائل املوحدية أن عملية التمييز اليت يقوم ا خلفاء املوحدين تكون يتضح 
هو تطهري املوحدين من املنافقني واخلونة، فالتمييز الذي قام به املهدي  ؛قبل احلركة املوحدية

 والرجالة ويرتبوم ويشكلوم يفمن الفرسان ولكن اخللفاء الذين جاءوا بعده مييزون العساكر 
 وكتائب ويسجلوم يف الديوان الذي يسمى ديوان التمييز، فهذه السياسة دف إىل تنظيم فرق

   .من حيث العدة والعتاد وهيكلته وتوزيع العطاءات والربكات عليه من أجل حتقيق النصراجليش 

  :)2(راية الموحدين  -  ه

أمر املهدي أصحابه  .تلعب الرايات دورا كبريا يف قيادة اجليش يف احلرب واالستعراضات
إذا عزموا على التحرك أن يقدموا أمامهم لواء أبيض مع عدد من الرجالة يكون بينه وبني فبالغزو، 
يف مجلة من خيتص مقدار ربع ميل، ويكون األمري متقدما على الناس خلف اللواء املذكور األمري 

مة بني فأما رايته املنصورة املتقد ،بالساقةفون والطبول والعسكر املعروالكبار به، مث تتبعهم الرايات 
 ويف الوجه الثاين" الواحد اهللا، حممد رسول اهللا، املهدي خليفة اهللا"يديه كتب يف أحد وجهيها 

وكانت رايات املوحدون يف  ،"، وأفوض أمري إىل اهللامن إله إال اهللا، وما توفيقي إال اهللا وما"
  .)3("ارفعوا أنتم ما لديكم من الثياب" عهد املهدي رفع األكسية واللباس

تطرقت الرسائل املوحدية إىل رفع الراية واألعالم يف احلرب والنفر، كما جاء يف رسالة  
واستوىل "م1166/ه562شوال سنة  14األمري يوسف حول إاء ثورة غمارة واملؤرخة ب 

ت يف أعاله يامهم، ورفععلى اجلبل كله واستحقوه على أهله، وضربت به خاملوحدون 

                                                             
 .115، 96، 12الرسائل / 1املصدر نفسه،  )1(
 .136، صاجليوش اإلسالمية: زغروت أنظر الراية خمتلفة األلوان، أما اللواء أبيض اللون يف داخله كتابة، ويطلق عليه بند  )2(
 .168، صنظم اجلمان: ابن القطان )3(
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وذكر  ،قيل أن للموحدين علم أبيض يسمى علم املنصور حيمل معه يف املواكب .)4("أعالمهم
  األعالم اليت حتمل

لم متتاز عوأخضر فلكل قبيلة معه يف املواكب سبعة أعالم األوسط أبيض  وإىل جانبه أمحر وأصفر 
  .)1(الطبول والبوقات والنفريال إله إال اهللا أو امللك هللا، وأن له " مثلبه من الكتابة 

ملوك الرببر يف املغرب من صنهاجة وغريها، فلم خيتصوا يف  وأما:" قال جورجي زيدان 
بالذهب، واختذوها من احلرير اخلالص ملونة ويف دير بظاهر مدينة   بلون واحد بل وشوها رايام
كتابات كثرية وآيات  وعليها...نقوشاألمحر املطرز بال يف األندلس راية من احلرير برغوس
  .)2("قرآنية

 :فن الحرب  -  و
قبل خوض املعركة يتخذ املوحدون عدة إجراءات،  :إدارة المعركة البرية -1

خطة املعركة، ومن أهم فنون احلرب عند  فيهيف بعض األحيان يعقد جملس حريب يبحث 
  :)3(املوحدين

                                                             
 .14الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )4(
 .5/142، صبح األعشى: القلقشندي )1(
 .1/181، )ت.منشورات دار مكتبة احلياة، د: بريوت(، تاريخ التمدن اإلسالمي: جورجي زيدان )2(
مستدير الشكل كانت عادة عبد املؤمن إذا خرج للحرب، يرحل بعد صالة الصبح فيضرب طبل كبري :نظام املعركة الربية )3(

يقسم . حميطه مخسة أذرع من اخلشب أخضر اللون مذهب، فإذا ضربت ثالث ضربات علم باالستعداد للرحيل فريحل الناس
أقسام لكل منها يوم خيتص به، وماء يرتل عليه ويسري لكل يوم مرحلة إىل الغداة فيرتل اجليش  عبد املؤمن اجليش إىل أربعة

ركب اخلليفة وأعيان الناس تدعوا له وميشي أمامه على بعد مائة فارس ومصحف عثمان حممول على  للراحة لليوم التايل، ويتقدم
  . ناقة فإذا كان وقت الرتول نزلت كل قبيلة يف مرتهلا وعلى ترتيبها ويصحب اجليش مجيع الصناع وما حيتاج إليه املسافر معهم

بيع، كل قسم من اجليش يضع حتت إمرة قائد وكانت قوة كان نظام املعركة يقوم عند املوحدين عادة على فكرة التر
وتسلح حبراب طويلة جدا، ويلي هؤالء صفوف من  األوىلاجليش الرئيسية تتألف من املشاة النظاميني وتوضع يف الصفوف 

وكانت قوة الفرسان حتتل وسط  .اجلند قد سلحوا بالسيوف وتقلدوا الدروع الكبرية املستديرة مث يليهم محلة النبال والقصي
املربع وخيصص هلا أمكنة معينة يف مجيع جواب املربع وتفتح هلا خمارج سريعة، حبيث تستطيع صفوف الفرسان أن تنطلق منها مث 
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  :الدعوة قبل الحرب -1-1

قامت الدعوة اإلسالمية باحلكمة واملوعظة والربهان واحلجة قبل شن احلرب قال سبحانه 
 َيي ِھالِتم ِبُھْلاِدَجَو ِةَنَسَحْلِا ِةَظِعْوالمََْو ِةَمْكِحلْاِب َكبَِّر یِلِبَس لَىِإ ُعْدُا ﴿: وتعاىل

   .)1(﴾ُنَسْحَأ

  .)2( وهذا ما نستخلصه من الرسائل ،تبليغ القول حلرب إال بعدا املوحدينخلفاء  ال يعلن

واليت بعثها إىل طلبة قسنطينة واملؤرخة بـ  من إنشاء أيب جعفر بن عطيةجاء يف رسالة  
وقد علم من علم ما من اهللا من فتح هذه األقطار، أن " م1152/ه547مجادى األوىل سنة  24

اء االستعالء اجلاهلي واالستكبار، إمنا حقت عليه كلمة من كان ا زعماء اخلسائر والبوار، ورؤس
العذاب والدمار بعد تقدمي األنذار إليهم واألعذار والتربص عليهم أمدا طويال رجاء االستبصار، 

   .)3("ما صريه عربة ملن يعترب االنتقامأحل اهللا م من ضروب ... من احلقفلما أبوا ما دعوا إليه 

  :االستطالع -1-2

املسلمون دور الطالئع يف املعارك، فكانوا إذا نزلوا بأرض العدو يقدمون طليعة أدرك قادة 
تتكون من بعض الفرسان من أجل أن خيتربوا أرض املعركة ويعرفوا مواقع العدو وجيمعوا 
                                                                                                                                                                                   

 ختل بنظام املشاة ويقوم باهلجوم األول املتطوعون حتت قرع الطبول وصوت األبواق رافعني أنتعود إىل أماكنها الداخلية، دون 
  .148ص، ندلساأل: دندش  عصمت؛ و115، ص احللل: ابن اخلطيبأنظر . أعالمهم اخلضراء تؤيدهم القوات اخلفيفة

ن يرد هؤالء وأن يتقدم حىت مواقف اجلنود النظامية وقفت محلة احلراب أمامه، واستقبل محلة أ فإذا استطاع العدو 
القسي والنبال املهامجني بسيل السهام واحلجارة، فإذا استطاع العدو أيضا أن خيترق محلة احلراب وقف أمامه محلة السيوف 

ن األماكن الداخلية، فإن استمرت املقاومة تتقدم قوات الضلع والدروع متأهبني لرده، وأمكن للفرسان أن خيفوا إىل معاونتهم م
الرابع من املربع وهي االحتياطي املكون من صفوف اجلند والسيما جند احلرس اخلاص، ويقودها للقتال أمري املؤمنني بنفسه 

   .248، صاجليوش اإلسالمية: فتحي زغروتأنظر . وكثريا ما كانت حترز النصر بشجاعتها وخربا

 .125: اآلية سورة النحل، )1(
 .10، 01الرسائل/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
أنظر املصدر نفسه، الرسالة الثامنة من إنشاء أيب عقيل بن عطية يف فتح قسنطينة . 19، ص)ليفي( جمموع رسائل موحدية، )3(

 .وإنابة حيي بن العزيز صاحب جباية إىل التوحيد واملؤرخة يف العشر من شعبان سنة سبع وأربعني ومخسمائة
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املعلومات اهلامة عنها، خيتار هلا من سوابق اخليل اجليدة احلوافز والظهور ويرسلوم متخففني من 
حرص املوحدون باختيار لطالئعهم فرسانا عرفوا خبفة احلركة مع سرعة  .همكل ثقل يعوق

البديهة، حيث كانوا خيتارون فرقة وخيصصوا مث يقدموا أمامهم لالستطالع وكان اهلدف من 
  .)4(ذلك اختاذ احلذر من مغبة الكمني أو هجوم مفاجئ

  ا أرادمعندسان حنو فاس،م سار عبد املؤمن من تلم1144سبتمرب /ه539يف ربيع أول سنة 

أن يتعرف على أحوال مدينة فاس أرسل جريدة استطالعية من اخليل والرجال الستكشاف 
  .)1(دفاعما كان أعده واليها حيي الصحراوي للمقاومة وال

اهلامة يف اجلبال احتالل املمرات خطري من أجل تأمني سالمة اجلنود وقد تقوم الطالئع بعمل 
، فبعدما عربت اجليوش املوحدية ر الوادي الكبري واجتهت على العدولقطع الطريق الوعرة 

الفرسان من خرية أجناده من الطالئع، وطلب منهم أن يتمركزوا  بعض جنوب بياسة اختار اخلليفة
 قوة صغرية أن ا ممر لوسا الوعر الذي تستطيعمبمرات جبل الشارات املؤدية إىل بياسة وأبذة، ومنه

وأمنت عبور اجليش املوحدي ا ا كبريا من جوازه، واحتلت الطليعة هذا املمر ومتنع جيش حتتله 
  .)2(حىت نزلت اجليوش كلها يف البسيط الواقع جتاه املمر

  :الكمين -1-3

جيب أن يكون الكمني يف منخفض من األرض، وجيب أن تكون دابة اجلندي سليمة من  
  .)3(العلل اليت تنبه األعداء إىل مكان الكمي، وعادة يكون على جانيب الطريق أو خلف اجلبل

ال يشتبك املوحدون يف موقعة دون أن يدبروا فيها نوع من الكمني ألعدائهم، حيث كانوا 
بعثون قوات استطالعية لكي تكشف كل ما يتعلق بالعدو من عدده ومواقعه ، وييصطنعون الفرار

  .)4(وأحواله، مث يرتبون خطتهم على أساس هذه املعلومات
                                                             

 .232 -231، صاجليوش اإلسالمية: فتحي زغروت )4(
 .326/ 5، ربتاريخ املغ: سعد زغلول )1(
 .232 -231، ص يوش اإلسالميةاجل: فتحي زغروت )2(
 .260نفسه، ص املرجع   )3(
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فكان يف أغلب معاركه بقدرته الفائقة يف رسم الكمائن ومتويه األعداء  عرف عبد املؤمن
عندما أراد عبد املؤمن أن يفتح مراكش نزل يف جبل باجييليز ، حيث يتم له النصر بكمني أو أكثر

جويلية / ه541سنة حيث ضرب قبته احلمراء، وأقيمت حوهلا اخليام، بدا احلصار منذ أول حمرم 
م، وذلك ملدة تسعة أشهر، وخالل احلصار وفدت قبائل على عبد املؤمن من قبائل 1146

اول املرابطون حعزون الثائر مبدينة شريس، وعندما  املغرب، ومن رجال األندلس مثل أبو الغمرين
م 1146مارس / ه541الظهرية يف بعض أيام شهر شوال سنة التقرب من حملة املوحدين قرب 

الذين أخذوا من قرب باب دكالة، يتبعهم املوحدون  افازمواملوحدين  خرجت إليهم كمائن
عا ودخلوا ل احلصار هلك احملاصرون جوخيلهم وفرسام وقتلوا منهم العدد الكبري وعندما طا

  .)1( م1146/ه541 املدينة

  :الحصار -1-4

بناء على ما مت استقراؤه من  ولعل أبرز اخلطط احلربية اليت كثف اجليش املوحدي استعماهلا
الرسائل الرمسية أسلوب تضييق اخلناق على األعداء بفضل احلصار على املنطقة أو املدينة املراد 

باللجوء إىل إطالة مدته وعزل اخلصم من خالله دف إرغامه على االستسالم االستيالء عليها 
  .أو االنضواء حتت اللواءواخلضوع للشروط 

ملدة  حاصر مدينة مراكشحينما املهدي،  أول من باشر توظيف هذا األسلوب اهلجوميو
فتجمعوا إليه حنو أربعني ألف فيهم الفرسان  )2(بعد أن خاطب الناس برسالة خبط يده أربعني

  .)3(هم هزمهم املوحدونوالغالب منهم الرجال، وعند خروج املرابطني علي

يف فاس ومكناسة، حيث سار بقواته حلصار مكناسة  استخدم عبد املؤمن أسلوب احلصار
ن يصحبهم بعد أن ترك على حصار فاس قائده أبا بكر بن حيي بن اجلرب مع مجاعة من املوحدي

                                                                                                                                                                                   
 .354/ 4، تاريخ اإلسالم: حسن ؛ وحسن إبراهيم244، ص تاريخ األندلس: أشباخ )4(
 .338/ 5، تاريخ املغرب: ؛ وسعد زغلول103، ص احللل املوشية: ابن اخلطيب )1(
 .49 -44/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
 .84 -83املصدر السابق،  ص: ابن اخلطيب )3(
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، )4(اجييج، وعند وصول عبد املؤمن إىل مكناسة ضرب عليها احلصارأبو إبراهيم إمساعيل الشيخ 
وبعد طول احلصار جهدهم اجلوع حصر مراكش ملدة تسعة أشهر  م1146/ه541ويف سنة 

قام  م1108/ه553ويف سنة  .)5(لقتال املوحدين وتبعهم املوحدون فهزموهمفخرج املرابطون 
مدة سبعة أشهر حىت تونس عنوة ، مث حاصر املهدية عبد املؤمن باحلركة إىل إفريقية فتح 

  .)6(فتحها

تعجز شجاعة اجلند وآالت احلصار يستعني عبد املؤمن بتأييد العناصر األخرى  عندما
مبياه اليت قاومت أسوارها املنيعة، استعان على إسقاطها خاصة الطبيعية منها، ففي حصار فاس 

النهر، سلطها على املدينة بعد أن حجزها يف خزانات كبرية، مث أطلقها فجأة يف جماري صناعية 
  .)1(...رق وأسقط أبراج وهران بواسطة نار حمرقة يؤيدها قصف اآلالتحأ. على أسوار املدينة

" 31وأثناء فتح قفصة على يد يوسف هدموا البنايات، هذا ما مت استقراؤه من الرسالة رقم 
م واملخارج هوضيقت املنافذ، وأشبت املداخل إليكانت حول البلد غروس وبنايات وعرة املسالك 

  .)2("ا عليهم أنشوطة احلصار واخلناقوشدو... يف هدمها ونظروا يف إزالتها ... نفأخذ املوحدو

... متكن املوحدون من حصارهم واستعانوا موالهم ونصريهم"  30ويف الرسالة رقم 
مع ذلك بعمل بآالت حربية يستظهر ا على احلصون املهيدة، وتكون مزيدا يف  واشغل
  .)3("احلرب

اجليش يف أرض العدو يقوم جبمع املؤونة من تلك األراضي اليت مير ا اجليش عند حترك 
يف حالة احلصار ، يلجأ يف بعض األحيان إىل قطع اإلمدادات )4(تفيد منها العدووحرقها حىت ال يس

                                                             
 .38/ 2، تاريخ اجلزائر: اجلياليل  )4(
تاريخ الدولتني احلفصية : ؛ وأبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الزركشي103 -102املصدر السابق، ص: ابن اخلطيب )5(

 .8، ص)م1966، 2العتيقة، ط املكتبة: تونس(حممد ماضور، : ، حتقيق وتعليقواملوحدية
 .299-298، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )6(
 .247-246، صتاريخ األندلس: أشباخ )1(
 .1/154، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
 .149 -144/ 1املصدر نفسه،  )3(
 .67، 12الرسائل / 1نفسه،  )4(
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، ويف بعض األحيان تقتل األسرى، ويف األحيان األخرى يعطي للمحاصرين )5(عن البلد احملاصر
حصار  توجيه بعثة عنهم الستشارة ملكهم حول التسليم أو الصمود جند هذه احلالة أثناءحق 

  .)6(شلبطرةحلصن  الناصر

اليت  وعند االستسالم يرفع املوحدون رايام على مكان املستسلم، هذا ما توضحه الرسالة 
  .  )7(..."ورفعت يف أعاله أعالمهم"عند فتح غمارة حيث جاء فيها بعثها األمري يوسف 

  :إدارة المعركة البحرية - 2

بالنفط والوقود وشحنها باألسلحة، حتشد البحارة املقاتلني بعد تفحص السفن وتزويدها 
البحرية بعد أن تفرق عليهم األعطيات يف احتفال عظيم يقام عادة اإلحبار الذين جييدون احلروب 

: كانت تعبئة األساطيل تأخذ الشكل اخلماسي.حبضرة اخلليفة ووزير اجليش وصاحب الديوان
نصف دائرة إذا حاول العدو السفن إما على شكل قلب وجناحان ومقدمة ومؤخرة، وتصطف 

" باللجام" االقتراب منها أحاطت به وحطمته، وإما تصطف صفوفا مستقيمة لتنطح مراكب العدو
  .وتفرقه

قبل االلتحام مع أساطيل العدو يقوم كل قائد من األسطولني باالستطالع البحري، فريقب 
، )2(كان ألمراء البحر اختصاصات واسعة .)1(حركات صاحبه وحيدد مكانه مث يتقرب إليه حبذر

عدد من النواتية أو البحارة وهم لكل سفينة حدات األسطول معدة إعدادا تاما، كل وحدة من وف
تابعني للريس، وإىل جانب النواتية يوجد فرق من اجلند املعدة للقتال البحري وتعمل حتت إمرة 

  .)3(القتال على السفنقائد يشرف على إعداد األسلحة وتسيري دفة 

                                                             
 .87الرسالة / 1نفسه،  )5(
 .67الرسالة / 1نفسه،  )6(
 .14الرسالة / 1نفسه،  )7(
 .297 -296، صاجليوش اإلسالمية: فتحي زغروت )1(
 .414 -413/ 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )2(
 .297 -296ص ، املرجع السابق: فتحي زغروت )3(
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لقد لعب أسطول املوحدين دورا مهما يف معارك املوحدين عند افتتاح املهدية اليت حيتلها 
ويف عهد اخلليفة أيب يعقوب يوسف سجل األسطول  ،)4(م1160/ه555النورمانديون سنة 

لبحرية ، ويف عهد اخلليفة أيب يعقوب املنصور بلغت ا)5(نشاطا ملموسا على اجلهة الربتغالية
، )6(املوحدية أوجها نشبت يف عهده عدة مواقع حبرية بني األسطول املوحدي وبني القطانيني

ومما   .ونتيجة لقوة هذا األسطول قام صالح الدين األيويب باالستنجاد به يف حروبه ضد الصليبيني
  يدل أيضا على 

  

إىل اخلليفة املنصور لة ألفونسو الثامن املك قشتلبحرية املوحدية اخلطاب الذي أرسله تفوق ا
  .)1(يطالبه فيها بإرسال إليه أسطول كي جيوز إليه جبيوشه ويقاتله

  
بداية من بناء  عدة أساليب وخالصة القول أن الدولة املوحدية اتبعت يف سياستها الداخلية

حاشية من الوزراء رجع إليه أمور الدين والدنيا، وله انطالقا من اخلليفة الذي ي نظام سياسي
  .يستشريهم يف مسائل شىت

واليات، وعينوا  عدة إىل أجل السيطرة على كامل التراب الذي استولوا عليه قسموهومن 
، كما قامت الدولة املوحدية ببناء قاعدة عسكرية متينة مبساعدة النوابعلى كل والية وال 

يف توطيد العدل منظمة سواء من حيث تركيبة اجليش أو من حيث أساليب احلرب اعتمدت عليها 
من أجل تغيري الوضع القائم يف من فكرة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ابتدأت، وقمع الظلم

                                                             
 .247، صتاريخ األندلس: ؛ وأشباخ117، ص احللل املوشية: ابن اخلطيب )4(
دار النهضة العربية، : بريوت(، تاريخ البحرية اإلسالمية يف املغرب واألندلس: امل وأمحد خمتار العباديالسيد عبد العزيز س )5(

 .451، صالنشاط البحري: ؛ وتوفيق مزاري253، ص)م1969
 .264 -263املرجع نفسه، ص )6(
 .221، صاألنيس املطرب: ابن أيب زرع )1(
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حىت سقوط مراكش والقضاء على  جهاد الكفرة امللثمنياملغرب، وبعد كسب األنصار رفع شعار 
  .الدولة املرابطية

استطاعت الدولة املوحدية أن تبين قاعدة عسكرية اب يف حوض إىل جانب القوات الربية 
لكسر شوكة  الروم يف بيت  البحر األبيض املتوسط، مما جعل صالح الدين األيويب يستنجد ا

   .املقدس

  



السیاسة الفكریة  : الفصل الثالث
من  والقضائیة  للدولة والمذھبیة 

  خالل الرسائل الدیوانیة
  

  الفكریة السیاسة  :أوال
  السیاسة المذھبیة : ثانیا

موقف الموحدین من المرابطین : ثالثا
  والمعارضین

  القضاء عند الموحدین: رابعا
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عند رجوع املهدي بن تومرت من رحلته العلمية، بدأ يف حركته، مبواجهة الفساد الذي 
وبعد أن متكن من مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يراه قائما يف اتمع املغريب، بداية من 

، السيطرة على عقول الرببر حرر هلم كتابا دينيا بلغتهم، وحني كسب األتباع أعلن نفسه اإلمام
معمول ا إىل أن ختلى عنها مام معصوم، بقيت هذه الرسوم أن هذا اإل وأنه املهدي، وأضاف هلم

  .املأمون وأبطلها

، اهتم خلفاء الدولة املوحدية باحلياة إىل جانب احلياة الدينية املزدهرة يف بالد املغرب
تقريب بعضهم من السلطة  ، مما جعل املدن املغربية تعج بالطلبة، واضطر بعض اخللفاء إىلالفكرية

  . وتعيني بعضهم قضاة

  : وانيةالرسائل الديللدولة الموحدية من خالل  الفكريةالسياسة  -أوال

مل تتحدث الرسائل املوحدية عن احلياة الفكرية عند املوحدين ما عدا الرسالة اليت بعثها إىل 
بالتخلي عن علوم الفلسفة وإحراق الواليات من إنشاء أيب عبد اهللا بن عياش يأمر فيها الناس 

مث ته ابن رشد رأينا التطرق إىل فلسف موقف املوحدين من  فلسفة  كتبها وقبل أن تطرق إىل
  .نكبته

 : نشأة ابن رشد  - أ
ولد )1(هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن رشد

م يف بيت علم وفقه، جده يعد من أكرب فقهاء 1126/ه520عام  ابن رشد يف مدينة قرطبة
األندلس الذي يسمى حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن رشد يكىن أبا الوليد 

يف  تأليف، أما أبوه يسمى أبو القاسم فكان هو اآلخر فقيها له عدة )2(ويعرف بابن رشد اجلد

                                                             
املرقبة  ومساه  تاريخ قضاة األندلس: النباهي. حممد بن أيب القاسم أمحد بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد يكىن أبا الوليد )1(

، )م1983،  5دار اآلفاق اجلديدة، ط: بريوت( جلنة إحياء التراث العريب،: حتقيق ،العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا
 ،ابن رشد سرية وفكر دراسة ونصوص: ؛ وحممد عابد اجلابري22-6/21، التكملةالذيل و: ابن عبد امللك؛  و111ص

 .24، ص)م1998 ،1ط مركز دراسات الوحدة العربية،: بريوت(
 .13، ص)م1998املنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، : تونس(، ابن رشد الفيلسوف العامل: عبد الرمحان التليلي )2(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

106 
 

بنفس كنيته، اشتهر بأيب الوليد قاضي اجلماعة وبأيب  مسي باسم جده وكين )1(الفقه واحلديث
( درس األصول والفقه على يد أئمة عصره، تعلم الطب ودراسة احلكمة ... الوليد الفيلسوف

  .)2()الفلسفة
من علوم اللسان العريب، استقضي كان متقدما يف علوم الفلسفة والطب، ذا حظ وافر 

  .)5("بداية اتهد وكفاية املقتصد"الفقه يسمى صنف كتابا يف )4(مث بقرطبة )3(شبيليةبإ
ليستعني به على ترتيب املدارس اليت  م1153/ه548استدعاه عبد املؤمن إىل مراكش سنة 

، عندما خطط أن يكون جيل من املثقفني )6(أنشأها يف مراكش، وكان عمره سبعة وعشرين سنة
من املغرب واألندلس من بينهم ابن  ، ولتعليم هؤالء استدعى علماء"الطلبة" عليهم اسمأطلق 
  . )7(رشد

ة، يف سنة م، توىل ابنه يوسف اخلالف1153/ه548عبد املؤمن سنة بعد وفاة 
شبيلية، قضى ا مخس سنوات، وهو حماطا برجال العلم منهم ابن م انتقل إىل إ1170/ه566

  .طفيل وابن  رشد
مسعت احلكيم أيب :" جاء يف املعجب نقال عن الفقيه أبو بكر بوندود بن حيىي القرطيب قال  

ملا دخلت على أمري املؤمنني أيب يعقوب وجدته هو وأبو بكر بن طفيل ليس : الوليد يقول غري مرة
غها معهما غريها؛  فأخذ أبو بكر يثين علي يذكر بييت وسلفي، ويضم بفضله إىل ذلك أشياء ال يبل

فتملكه " أقدمية هي أم حادثة: ، فقال له"الفالسفة" فسأله أمري املؤمنني عن السماء ..." قدري
بن طفيل تكلم عن فلسفة أرسطو طاليس وغريهم إال أن أمري ااحلياء واخلجل، بالرغم من أن 

                                                             
 .28-27، صابن رشد: حممد عابد )1(
 .13، صابن رشد الفيلسوف: التليلي )2(
 .6/22، الذيل والتكملة:  ابن عبد امللك )3(
 .1/105، املغرب:  ابن سعيد )4(
 .22/املصدر السابق، ص: ابن عبد امللك )5(
 .41املرجع السابق، ص: حممد عابد )6(
 .44نفسه، ص )7(
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ومل يزل يبسطين حىت تكلمت فعرف ما عندي من "...املؤمنني استمر يف إحلاحه حىت تكلم
   .)8(..".ذلك

م يف حكم أيب يعقوب يوسف، ويف 1168/ه564شبيلية عام توىل ابن رشد القضاء يف إ 
م عني قاضيا على قرطبة واشتغل يف هذا املنصب مدة تزيد على عشرة 1170/ ه566عام 
  .)1(أعوام

م استدعاه هذا األمري إىل مراكش فعاد إليها وعينه فيها طبيبه 1183/ ه578ويف عام 
اخلاص مث أعيد إىل خطته قاضيا للجماعة، وبعد موت أبو يعقوب خلفه ابنه يعقوب امللقب 

، وعلى يده بدأت مرحلة جديدة من حياة ابن رشد )2()م1199/ ه595ت(باملنصور باهللا 
جملسه حيث جعله من بني أطبائه، إال أنه تنكر له حتت  معه، وتقربه من من عالقته الوديةبالرغم 

  .)3(العوامل السياسية والشخصية وكانت النتيجة حمنة ابن رشد
  :    فلسفة ابن رشد  -  ب

عرف ابن رشد كيف يعطي للبحث الفلسفي والعقالين مظهرا الهوتيا عندما اعتمد على 
هذا العلم فرمبا ضللنا عن سبيل اهللا ألننا جند أحيانا القرآن والسنة، وهو يالحظ مع ذلك أنه مع 

تضاربا مع القانون اإلهلي، وعند هذه النقطة يكون موافق مع السنة اليت تنص على ضرورة 
  .االعتقاد وحتمية اإلميان

وهلذا  )4(ففي نظره ال يوجد يف ذلك تناقض، فالنص املقدس يتفق حبكم الضرورة مع العقل 
، وبسبب اخلطأ يف )5("يومهون بأن العقل ميزاا واحلق برهاا:" يف رسالته السبب قال املنصور

التفسري احلريف يفهم فهما سيئا، وعن هذا الطريق قبل ابن رشد مبدأ التأويل للصفات املتشاة من 

                                                             
 .45، صاملرجع السابق: ؛ وحممد عابد315-314، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )8(
 19، صالفيلسوف ابن رشد: التليلي )1(
 .111،  صاملرقبةأنظر  .ه598حددها النباهي يف حدود سنة  )2(
 .119املرجع السابق، ص: التليلي )3(
 .210/ 7،تاريخ املغرب: سعد زغلول )4(
   .1/206، )العزاوي(، -جديدة- رسائل موحدية )5(
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القرآن، فالتأويل هو األساس املكني ملذهبه، وعن هذا الطريق أراد أن خيضع تفسري اآليات الدينية 
  .)6(فلسفةلل

اختلف ابن رشد يف كثري من النقاط مع املذاهب الدينية يف عصره مثل تعاليم ابن تومرت 
واألشاعرة والظاهرية، وكذلك املالكية، فإن مبدأه يف التأويل اختلف بشكل حاسم مع ابن 
تومرت، وهنا ينبغي التفرقة بني معارف ثالث طبقات اجتماعية هي العامة ورجال الدين 

الناس عليهم أن يفهموا النصوص املرتلة حرفيا وعليهم أن يقبلوا وعيوم والفالسفة؛ فعامة 
مغمضة كل التأويالت واالستعارات، أما رجال الدين فلهم أن يالحظوا االختالفات بني الرموز 
التخيلية، ولكنهم ال يستطيعون التمييز بينهما وأن يفهموا منها احللول بالتعليالت الربهانية مبعىن 

  حتمالية وليس احللول اال
 يدون القادرون على التأويل،القطعية وأما الفالسفة املتعمقني يف شرح النصوص الدينية، فهم الوح

  .)1(عليهم أن يستخلصوا األفكار العميقة للنصوص املرتلة
ويف نظر ابن تومرت كان كل تصور عقلي لفكرة اإلله يبدأ من العقيدة املطلقة واجلربية 

كان يود إدخال كل من العقيدة والشريعة اللتني ألفهما لذلك الغرض يف  لكل الناس، حىت أنه
  .)2(أفهام أكثر أهل الطبقة العامة

   :)3(نكبة ابن رشد -ج
متت نكبة ابن رشد مبحضر الرؤساء واألعيان داخل جامع قرطبة وتنص الرسالة على نبذه 

، طرد من جملس اخلليفة وصدرت األوامر بإحراق ..."نبذناهم يف اهللا نبذ النواة"...  )4(ومن معه

                                                             
 .7/210املرجع السابق، : سعد زغلول  )6(
 .7/211نفسه،   )1(
 .7/212نفسه،  )2(
تعرض عدد آخر من العلماء للعقاب على يد املوحدين ألسباب خمتلفة، إما عقابا شرعيا أو عقابا سياسيا، منهم أمحد بن حيي  )3(

العبدري، الذي كان من أعضاء الس العلمي للمنصور ومعلما ألبنائه، وعوقب عدد من القضاة على ارتكام ألخطاء مهنية، 
م، فألقي عليه القبض  وضرب 1190/ 586الذي ارتشى إلطالق سراح الثائر اجلزيري سنة مثل قاضي إشبيلية املسمى الواين 

العلماء والصلحاء والسلطة باملغرب واألندلس يف عصر : حممد املغراويأنظر  .حىت مات أخذهابالسياط بعدد الدراهم اليت 
كلية اآلداب والعلوم  ، الرباط، -أكدال-جامعة حممد اخلامس(، -أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ-،املوحدين

 .276، ص)م2002-2001:اإلنسانية، السنة اجلامعية
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ومىت عثر منهم على جمر يف غلوائه عم عن استقامته واهتدائه، فليعاجل فيه "... كتبه الفلسفية 
، أخرج وهو يف حال سيئة، وكتبت عنه الكتب إىل خمتلف البالد )5(..."بالتثقيف والتعريف

إىل الناس يف ترك هذه العلوم مجلة واحدة وأمر بإحراق كتب الفلسفة كلها إال ما كان بالتقدم 
  .)1(من الطب واحلساب، فشملت هذه الكتب البالد وعمل مبا جاء فيها

اختلف يف أسباب نكبة ابن رشد ذكر املراكشي سببني أحدمها جلي واآلخر خفي؛ فأما 
ليد عند شرحه لكتاب احليوان ألرسطو طاليس سببها اخلفي وهو السبب القوي، فإن أبا الو

   )2(هذبه
وزاد فيه ما رآه مناسبا فقال يف هذا الكتاب عند ذكره للزرافة وكيف تتولد وبأي أرض 

  .)3(..."وقد رأيتها عند ملك الرببر:" تنشأ
وأما السبب الظاهري فهو سعي بعض حساده ومنافسيه الذين وجدوا فرصة وجود املنصور 

" وأطلعوه على ما كتب ابن رشد خبط يده قائال وهو حيكي عن بعض قدماء الفالسفة يف قرطبة 
 )4(، وعندما مثل أبو الوليد أمام اخلليفة أنكر ما كتب ولعنه اخلليفة"فقد ظهر أن الزهرة أحد اآلهلة

  ونفاه
املنصور، فقد يرى البعض أن ابن رشد تبذل يف احلديث مع . )6(بالقرب من قرطبة )5(اليسانةإىل 

  .)7("تسمع أخي:" كان خياطبه إذا حضر بني يديه

                                                                                                                                                                                   
مل يكن االام موجها إىل ابن رشد وحده، بل تعدى إىل عدد من زمالئه وتالميذه ممن يشتغلون باحلكمة وعلوم األوائل  )4(

ري املشهور باألصويل، وأبو الربيع الكفيف، وأبو العباس احلافظ منهم أبو جعفر الذهيب والفقيه أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم امله
 .5/225، دولة اإلسالم: عنانأنظر . الشاعر

 .207/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )5(
 .285، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )1(
 .5/228، دولة اإلسالم: عنان )2(
 .20، صابن رشد: ؛ والتليلي1/105، املغرب: ؛ و وابن سعيد384املصدر السابق، : املراكشيعبد الواحد  )3(
 .384املصدر نفسه، ص )4(
املوسوعة العامة لتاريخ املغرب : ؛ وجنيب زبيب20، صاملرجع السابق : التليلي أنظر .قرية يسكنها اليهود قرب قرطبة )5(

 .2/373،  )م1995، 1طدار األمري للثقافة والعلوم، : بريوت(، أمحد ابن سودة: تقدمي، واألندلس
 .101م، ص1966مارس / 5ع، )الرباط( جملة دعوة احلق، "املوحدون واحلضارة  أبو الوليد بن رشد:"عبد اهللا العمراين )6(
 .20املرجع السابق، ص: التليلي )7(
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هذه األسباب كلها ختمينات فأغلب اآلراء تعود إىل م : )8(يذهب عبد الرمحان التليلي أن
سياسية أو ذات عالقة بالسياسة هي اليت دفعت اخلليفة املنصور املوحدي إىل حماكمة ابن رشد 

اجلربية عليهم أو العيش يف حالة فرار والتهمة السياسية اليت ومجاعة من العلماء وفرض اإلقامة 
ميكن أن يكون هلا صدى يف نفس اخلليفة إما أن تكون مرتكزة على نصوص البن رشد ويف هذه 

إما أن تكون مبنية " جوامع سياسة أفالطون:"احلالة جيب التوجه إىل نصه السياسي الوحيد بـ
راف السياسية ويف هذه احلالة ذكر أن سبب احملنة نتيجة على التشكيك يف عالقته مع أحد األط

قيام العالقة بني ابن رشد وأخي اخلليفة أيب حيي وايل قرطبة الذي استغل مرض يعقوب وأخذ يف 
  .)1(دعوة الناس إليه ليخلف املنصور بعد موته

لق احلكم اجلماعي إىل حكم الطغيان يعرشد بشرح أراء أفالطون حول حتول  حيث قام ابن
وميكن أن تتبني ذلك قائال من خالل احلكم اجلماعي الذي عرفه زماننا فهو :" ابن رشد قائال

  ينقلب 
دائما إىل طغيان، مثال على ذلك احلال اليت كانت عليها بلدنا قرطبة بعد سنة مخسمائة هجرية 

وبعد  .)2(" م إىل حكم طغيان1145/ه540لقد كان احلكم فيها مجاعيا، ولكنه انقلب بعد عام 
عودة املنصور إىل قرطبة استدعى ابن رشد يف السنة الالحقة غري أن ابن رشد مات يف نفس السنة 

  .)3(قبيل وفاة املنصور - م1197/ه594-
أحدثتها أسباب "يرى أن النكبة نشأت نتيجة وحشة بني أهل قرطبة والفيلسوف هناك من 

ابن رشد ومن آرائه الفلسفية اجلدلية ، حيث كان الطلبة والفقهاء واحلفاظ يغارون من "احلسد
ويرمونه " ومن مرتلته لدى اخلليفة، وخاصة وأم كانوا أقرب منهم لذا فكثري منهم يبث له دعاية

، منهم القاضي أبو عامر حيي بن أيب احلسن بن ربيع )4("باملروق واخلروج عن أحكام الشريعة

                                                             
 .21نفسه، ص )8(
 .5/228، دولة اإلسالم: عنان )1(
 .21، صابن رشد الفيلسوف: التليلي )2(
 .101ص ،"...املوحدون واحلضارة: " عبد اهللا العمراين )3(
 .5/224 ،املرجع السابق: عنان )4(
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زكريا بن حممد  الرمحان بن وبنوه، والفقيه أبو زيد عبد) م1241/ه639ت(األشعري 
  .)5()م1208/ه605ت (الرجراجي

الزهرة بأا " فقد كانوا جيدون يف دراساته أساليب االام منها ما وصفه يف أحد شروحه
ومجعوا أولئك اخلصوم مقاالت وأوراق كثرية منسوبة إىل ابن رشد وقدموها إىل " أحد اآلهلة

م، ولكن اخلليفة كان مشغوال بعبوره إىل 1194/ ه591اخلليفة يف مراكش يف أوائل سنة 
  .)6(األندلس
وبعد انتصاره يف معركة األرك وجه رسالة إىل خمتلف الواليات يأمر الناس بالتخلي عن  

وقد كان يف سالف الدهر قوم خاضوا يف حبور :" ... علوم الفلسفة وإحراق كتبها جاء فيها
فهام، حيث ال داعي يدعوا إال احلي القيوم وال األوهام، وأقر هلم عوامهم بشفوف عليهم يف األ

حاكم يفصل بني املشكوك فيه واملعلوم فخلدوا يف العامل صحفا ماهلا من حالق، مسودة املعاين 
واألوراق بعدها من الشريعة بعد املشرقني، وتباينها تباين الثقلني، يومهون أن العقل ميزاا واحلق 

... ، فاحذروا ...، نبذناهم يف اهللا نبذ النواة...لواحدة فرقابرهاا، وهم يتشيعون يف القضية ا
  حذركم من السموم السارية يف 

ليعاجل فيه ومىت عثر على منهم على جمر يف غلوائه، عم عن استقامته واهتدائه، ف... األبدان
  .)1(" بالتثقيف والتعريف 

ابن رشد من املغراوي أن السبب الرئيسي لنكبة البن رشد هو موقف حممد يذهب 
األشعرية اليت كانت قد أصبحت يف الغرب اإلسالمي رمزا للوحدة العقائدية، واليت اعترفت ا 
الدولة املوحدية، إضافة إىل بعض األفكار اليت تسربت إىل فكر ابن رشد من التراث الفلسفي 

  .  )2(اليوناين

                                                             
 .272 -271، صالعلماء والصلحاء والسلطة يف املغرب: حممد املغراوي )5(
 .224/ 5املرجع نفسه،  )6(
 .1/206، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )1(
  .274، صوالصلحاء والسلطةالعلماء  )2(
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للدولة الموحدية من خالل الرسائل  المذهبية السياسة -ثانيا
   وانيةالدي

 :)3(التوحيد  - أ
الفقري الذي بنيت عليه  إن املتتبع لرسائل املوحدين يكشف أن حقيقة التوحيد هي العمود 
، حىت أم جعلوا التوحيد شعارا لثورم فسمى املهدي أصحابه باملوحدين، وعرفت الثورة

، فهو )4(املغرب عن التوحيد الصحيح دعوم بالدعوة املوحدية، وذلك مما يراه من احنراف يف أهل
إمنا تثبت بعد العلم  ن فروعهأ، وىن عليهبالذي ت التوحيد هو أساس الدين : "يرى دائما أن

  .)5( ..."بثبوته
ومعناه، والقاعدة اليت ال يثبت العمل  -الدين -، وروحه...أوىل مباين اإلسالم"فهو من  

، الذي "فآخذوا الناس بعلم التوحيد" ، "دون تأصيلها، والرابطة اليت ال يقبل الدين دون حتصيلها
إطالق اللفظ دون حتقيق معناه؛ وذلك أن يعلم على ...ال يكفي" ، و"إثبات الواحد" هو     

جهه وحده، ليكون على علم ال عن ضده، وعن يقني ال عن شك، وعن إخالص ال عن شر، و
ونفى ما سواه من إله أو التوحيد هو إثبات الواحد : " ويف حقيقته يقول. )1(وأن يقوله مع العمل

فاهللا . )2("أو طاغوت، كل ما يعبد سواه جيب نفيه والكفر به، والتربؤ منه       شريك أو ويل 

                                                             
للتوحيد : فالتوحيد هو البحر اخلضم الذي ال ساحل له فنقول... ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : التوحيد يترمجه قولك" )3(

فالرتبة األوىل من التوحيد هي أن يقول اإلنسان ... أربع مراتب وينقسم إىل لب وإىل لب اللب وإىل قشر وإىل قشر القشر
عنه أو منكر له كتوحيد املنافقني والثانية أن يصدق مبعىن اللفظ قلبه كما صدق به عموم  بلسانه ال إله إال اهللا وقلبه غافل

والرابعة أن ال يرى يف الوجود إال ... املسلمني وهو اعتقاد العوام والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور احلق
كرياطة (بدوي طبانة، : ، دراسة وحتليلحياء علوم الدينإ: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل". واحدا وهي مشاهدة الصديقني

 . 240/ 4، )ت.فوترا، د
احلركة املوحدية باملغرب أوائل القرن السادس  -جتربة اإلصالح يف حركة املهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )4(

 .89، ص)م1995، 1املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط: (فرجينيا –هريدن  ،-اهلجري
دار وليلي للطباعة  -مؤسسة الغين للنشر: مراكش(عبد الغين أبو العزم، : ، حتقيق وتقدميأعز ما يطلب: حممد بن تومرت  )5(

 .  113ص، )م1997 والنشر، 
 .132 -131، ص )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )1(
 .313، صأعز ما يطلب: بن تومرتا )2(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

113 
 

سبحانه وتعاىل مرته يف املثلثية عن العدد فهو ليس له شريك ال متصل به وال منفصل عنه، وال 
ال حتده : " ، كما أنه مرته عن املثلثية يف الصفات فهو)3(حال فيه وإمنا له التفرد املطلق يف الذات

  .)4("األذهان وال تصوره األوهام، وال تلحقه األفكار وال تكفيه العقول

، وال أين كان، وال كيف كان، كان ال يقال مىت كان:" عن التقيد باملكان والزمان فهووهو مرته 
، وهو مرته عن )5("وال مكان، كون املكان، دبر الزمان، ال يتقيد بالزمان، وال يتخصص باملكان

فقد صور املهدي هذا  .)6("ليس معه مدبر يف اخللق، وال شريك يف امللك:" يف الفعل فهواملثلثية 
هو الذي ليس له يف خلقه شبيه، هو الذي ليس له يف ملكه شبيه، هو :" املفهوم للعامة يف قوله
نظري، هو الذي ليس له يف حكمه عنيد وال مشري، هو الذي ليس له يف الذي ليس يف عزته 

لديار بقراءة ويلزم العامة ومن يف ا:"...وطلب إلزامهم بقراءة العقائد. )7("وحدانيته قرين
وأمشل يف هذا اإللزام الرجال والنساء واألحرار والعبيد وكل من توجه عليه التكليف إذ ... العقيدة

، وطلب حىت من األجانب قراءة )8("ال يصح هلم عمل وال يقبل منهم قول دون معرفة التوحيد
  :"...عقيدة التوحيد يف قوله

به أن يقرؤوا التوحيد بذلك اللسان من أوله إىل ويؤمر الذين يفهمون اللسان الغريب ويتكلمون 
  .)1("ويالزموا قراءته ويتعهدوه ...وحيفظوه آخر القول يف املعجزات

                                                             
 .204 -203، ص تومرت املهدي بن: عبد ايد النجار )3(
 .223، ص املصدر السابق: بن تومرتا  )4(
 .224نفسه، ص )5(
، مذكرة مقدمة لنيل م1129-1116/ ه524-510التعليم والدعوة املوحدية : ؛ وبلقاسم فياليل223نفسه، ص  )6(

السنة اجلامعية،  ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،-قسنطينة -جامعة منتوري(درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، 
 .168، ص)م2004 -2003

 .193نفسه، ص  )7(
 .132، صجمموع رسائل موحدية )8(
   .132نفسه، ص   )1(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

114 
 

فأمرهم بقراءة ما جاء يف كتب ، طلبة مسؤولية قراءة العقائد وحفظها وفهمها للعامةالمحل 
مذهبه على وحدانية اهللا،  املهدي أسس .)2( "هدى وتبيان، ونور وبرهان" املهدي من عقائد، فهو

  . )3(املوحدون وأيدوه به ، اعترف دينية جد عميقة  يؤمن بوجود حياة فهو

واشتغلوا بعلم التوحيد، فإنه أساس دينكم، حىت تنفوا عن :" وملا قال للموحدين أيضا 
، وال حتلوه يف مكان، وال يف جهة، واحلدود واجلهاتاخلالق الشبيه والشريك، والنقائص واآلفات 

فقد جعله فقد جسمه ومكان موجود قبل األمكنة واجلهات، فمن جعله يف جهة تعاىل فإنه 
فوجود اهللا واجب عقال، وهذا ما دلت إليه أفعاله،  .)4("فهو كعابد وثنخملوقا، ومن جعله خملوقا 

وقد دعم رأيه بدليل من القرآن  من حيث افتقار الفعل للفاعل، ألن الفاعل ليس يف وجوده شك،
  .)6(﴾ِضْرَأاْلَو اِتَوَمالسَّ ِراِطَف ٌكَش ِھاللَّ فِيَأ ﴿:لقوله تعاىل ، )5(الكرمي

 ، ال يشاركه أحد ،وما دام اهللا موجود وأنه هو الفاعل أو اخلالق، وجب أن يكون واحدا 
 ْنِم وَنُعْدَت یَنِذالَّ نَِّإ ﴿:، استدل رأيه من آيات قرآنية، لقوله تعاىل)7(إذ اخللق كله وحده

  وا ُقُلْخَی ْنَل ِھاللَّ وِنُد

 َباِلالطَّ َفُعَض ُھْنِم ُھوَنُذِقْنَتْسا َیَل  ائـًْیَش اُبَبالذُّ ْمُھْبُلْسَی ْنِإَو ُھوا َلُعَمَتْجِا ْوَلَوا اًبَبُذ
   .)8(﴾وُبُلْطَمْلَاَو

فإذا علم :" فيقولالتوحيد ، يستدل إثبات )1(وقد عرفنا أن اهللا موجود ومتحد وغري متعدد
كان معه غريه لوجب تقيده حبدود وجوده على اإلطالق علم أنه ليس معه غريه يف ملكه إذ لو 

                                                             
  .23نفسه، الرسالة  )2(
)3(           Robert et Marianne Cornevin: Histoire de L'afrique- des orignes à la 

deuxième guerre mondiale , (France: Imprimerie Bussiere à Saint- 
Amand,1974), P.148.                                                                                                   

  .91، صجتربة اإلصالح: عبد ايد النجار )4(
 .166صالتعليم والدعوة املوحدية، : بلقاسم فياليل )5(
 .10 :اآلية سورة إبراهيم، )6(
  .170املرجع السابق، ص: بلقاسم فياليل )7(
 73: اآلية سورة احلج، )8(
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، فعلم ...احملدثات لوجوب كون الغري املستقل منفصال، واخلالق سبحانه ليس مبتصل وال مبنفصل
ا َمنَِّإ ِنْیَناْث ِنْیَھَلِإوا ُذِختََّت َال﴿: ال اهللا تعاىل،كما ق)")2ذا أنه إاله واحد ليس معه ثان يف ملكه

  .)3(﴾وِنُبَھاْرَف فإیاي ٌداِحَوِإَلٌھ  َوُھ

املرابطني ويبدو البعد السياسي واالجتماعي حلقيقة التوحيد يف اللقب الذي أطلقه على "
، إن )4(..."للتوحيد، فهو لقب يشري إىل نفي التوحيد عنهم، إذ التجسيم نفي "اسمون"وهو   

هذا اللقب أطلقوه أيضا على كل ممارسة مارسوها يف حق الرعية من ظلم سياسي واجتماعي، 
  وهو ما 

باب يف بيان طوائف املبطلني من امللثمني واسمني وعالمام، مجيع عالمام :" نستشفه من قوله
والذي ظهر من  ...أحواهلم وأفعاهلما ما ظهر من ظاهرة منها ما ظهر قبل جميئهم من كاكدم ومنه

أم يعذبون الناس  ، والثانية أحواهلم وأفعاهلم مثان إحداهن أم يف أيديهم سياط كأذناب البقر
  .)5(..."ويضربوم ا

ذهب عبد ايد النجار أن املهدي تأثر باملعتزلة من الترتيه الذي أقامه على النفي والسلب، 
" التوحيد"ته املعتزلة يف شرح األصل األول من أصوهلم اخلمسةالذي اختذهو املنهج نفسه وذلك 

)6(.  

                                                                                                                                                                                   
 .170، صتعليم والدعوة املوحديةال: بلقاسم فياليل )1(
 .217، صأعز ما يطلب: املهدي بن تومرت )2(
 .51 :اآلية سورة النحل، )3(
 .92، ص  جتربة اإلصالح: عبد ايد النجار )4(
 .385املصدر السابق، ص: املهدي بن تومرت )5(
التوحيد والعدل واإلحسان، : ميثل التوحيد أول مبادئ املعتزلة اخلمسة وهي .92-91املرجع السابق، : عبد ايد النجار )6(

وحيد املطلق الذي ال والوعد والوعيد واملرتلة بني املرتلتني مث األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ والتوحيد  عند املعتزلة هو الت
شبهة فيه من التجسيم، ففكرة التوحيد عندهم ترمي إىل تصور ذات اهللا تصورا روحيا صرفا، جمرد من كل مادية أو تشبيه أو 
جتسيم، وذلك عن طريق إنكار الصفات فالتوحيد عند  املعتزلة يعين أن اهللا عز وجل ليس كاألشياء، وأنه ليس جبسم وال 

  عرض، وال عنصر وال
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ومتادوا على الفساد يف األرض، وعلى العتو والطغيان، وعلى هالك :" ضا يف قولهحظ أيكما نال
، وسفك وخراب ديارهم وفساد بالدهماحلرث والنسل، واالعتداء على الناس يف أخذ أمواهلم، 

  .)1(..".اليتامىدماءهم واستباحوا أكل أموال 
 اإلهليالترتيه يف التصور " مل يكن يعين  الذي أطلقه املهدي على أنصاره" املوحدين" ولقب

بني لدعوة يفحسب، بل كان يعين أيضا رفض الوالء للمرابطني واالنضمام إىل مجاعة املستج
  .)2("أشاعها بينهماملهدي املتأدبني باآلداب االجتماعية اليت 

ونالحظ من خالل رسائل املهدي وخطبه أن الدعوة املوحدية مقترنة بالعدل وهو ما  
بطاعته، واالستعانة العظيم، والعمل والذي نوصيكم به تقوى اهللا :" يتضمنه قوله يف إحدى رسائله

الكتاب والسنة وتعليم التوحيد فإنه أصل دينكم وبه تصلح أعمالكم،  وإتباع، به، والتوكل عليه
  واحملافظة 

وائتمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر، واقطعوا املداهنة وسوء السرية ... على الصلوات يف أوقاا
  .)3(..."ومجيع عوائد اجلاهلية

تآليفه يف مذهب اختذ ابن تومرت العلم وسيلة إلحياء التوحيد اإلسالمي، فقد كتب 
التوحيد باللغتني العربية والرببرية احمللية، وطالب اجلباليني من أهل السوس أن يدرسوا تعاليمه 

  .)4(بالرببرية ملن ال يعرف العربية
إن الرسائل الدعائية اليت كان يصورها ابن تومرت يف الترغيب يف مذهبه التوحيد والتنفري  

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتظهر أهم مناذج األوىل  حكومة املرابطني على أساس مبدأمن 
  .)5(من العقيدة واملرشدة البن تومرتممثلة يف الرسائل املستقاة 

                                                                                                                                                                                   

وأن شيئا من احلواس ال يدركه يف الدنيا وال يف اآلخرة، وأنه ال حيصره ... جزء وال جوهر، بل هو اخلالق للجسم والعرض 
: سعد زغلولأنظر . مكان وال حتويه األقطار، بل هو الذي مل يزل وال زمان وال مكان، وال اية وال أحد وأنه اخلالق لألشياء

 .210-5/209، تاريخ املغرب

 .1/47، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
 .93، صجتربة اإلصالح: عبد ايد النجار )2(
 .93املرجع نفسه، ص )3(
 .6/80، تاريخ املغرب: سعد زغلولو؛ 168، صنظم اجلمان: ابن القطان )4(
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أيضا يف الرسالة اليت كتبها  ، وتوجد)6(عهد عبد املؤمن كما تظهر يف رسالة الفصول على
على عهد  ابن عياش أبو احلسن عبد امللك إىل أمري شرق األندلس حممد بن سعد بن مردنيش

  يوسف،
وعدم باحلجز عن النار ويقيمون مبن ظل عن السبيل حيث وصف دعاة املسلمني بأم يأخذون 

  .)1(..."البنيملنهاج القيم واويدعون إىل التمسك بالدين ، ...الدليل من معامل اهلداية
واإلسالم سيعوِتالبدع وطوارئ  واشئمن ن... والتحويلوالتحريف ... ه التغيري والتبديلر

ويب بكم إىل ... ، وإنا ندعوكم إىل رعاية اهللا...وعبادة األطماع وإيثار الشهوات... اتدثاحمل
ال دين ملن مل يدن مصدقا ... االستبصاروتتأملوه تأمل ذوي ... املستقيمالسلوك لطريقه الواضح 

وقد كان سيدنا أمري املؤمنني ... من نفسه، وأثار ليومه من أمسه، فكونوا ممن أخذ لنفسه ...ا
وحنن ألوامره العلية مراعون وللدعاء إىل ما دعاكم إىل ما دعاكم إليه ... خاطبكم ذه الدعوة

       .)2(..".حظ السناءفأقبلوا نصيحة حترز لكم ... داعون
احتل األمر باملعروف والنهي عن املنكر درجة عظمى عند املهدي بن تومرت، فقد كان 
حمورا حلياته فكرا وعمال منذ شروعه يف رحلة العودة إىل وطنه إىل آخر أيامه، وقد أدرجه يف 

، ومن أوضح األمور القيام بأمر اهللا عند ابن تومرت مقاومة "القيام بأمر اهللا"واجب مساه   
درجات مترتبة من التعريف مبظاهر املستبد اجلائر الذي يسلك يف سبيل تغيري جوره السلطان 

احلرب، وقد وإشهار إىل التخشني يف القول إىل سل السيف اجلور والفساد إىل الوعظ واإلرشاد 
سلك هو نفسه هذه الدرجات املترتبة مع علي بن يوسف الذي مل جيد معه سبل القول يف التغيري 

  .)3(سبيل الفعل وعمد إىل التغيري والقهر وسل السيففانتقل إىل 

                                                                                                                                                                                   
 .224، صأعز ما يطلب: بن تومرتا )5(
 .25، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )6(
 .141، ص املصدر نفسه )1(
 . 148، 146، 144نفسه، ص  )2(
 .278، صأعز ما يطلب: بن تومرتا  )3(
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واجتماعكم على إمخاد الباطل "... وهو ما يتضمنه قوله يف احلث عن حماربة املرابطني 
فجاهد الكفرة امللثمني قد تعني على كل : " وجاء أيضا...". والظالل وجهاد اسمني واملفسدين

  .)4(..." تركهال عذر ألحد يفباهللا واليوم اآلخر من يؤمن 
أنه ال جيوز اخلروج عن السلطان اجلائر خاصة ذهب به األمر إىل نقد الرأي الذي يقول 

تسموا باسم العلم، ونسبوا أنفسهم إىل السنة وتزينوا بالفقه " الذينالفقهاء املساندين للمرابطني 
، هؤالء الناس يدعون الناس إىل طاعة السلطان )1(..."والدين وتعلقوا بالكفرة واحناز إىل جنبهم

طاعتهم الزمة واالنقياد إليهم واجب عليكم، مع علمهم :" وعدم اخلروج عليه، وقد قالوا للناس
والطاعة يف كل ما أمروكم به وقالوا هلم عليكم السمع بعناد الظلمة للحق وخروجهم عن السبيل 

احلرث والنسل، وقالوا هلم وهالك ساد والضالل مع علمهم بأم ال يؤمرون إال بالباطل والف
على اهللا فبغضوا إليهم أهل وافتراء الكفرة ألهواء تلزمكم طاعتهم يف ذلك كله أتباعا 

  .)2(..."التوحيد
وكان رفع ، وقوام أمر املوحدينيف مصاحل املسلمني عبد املؤمن مبراكش أراد النظر ملا استقر 

با إىل ، فكتب أبو جعفر ابن عطية كتايف األسواق اشتهرت والقباالتله أن املظامل قد ظهرت 
وجه منها أمرهم فيه باملعروف والنهي عن املنكر وعن سفك الدماء الطلبة واألشياخ واحلفاظ ي

  نسخا إىل 
والسياسة والرياسة، وملا  والفضل قوانني العدل بالد األندلس والعدوة، مجعت هذه الرسالة 

امعة ألنواع من اجل ، وهي الرسالة)3(على االعتراف وأرغموهمهؤالء  عنحبثوا شبيلية إوصلت إىل 
  .)4(األوامر

                                                             
 .1/45، )العزاوي(، - جديدة -رسائل موحدية )4(
 .1/48املصدر نفسه،  )1(
 .1/48نفسه،  )2(
 . 37/ 3، البيان: ابن عذاري )3(
 .6الرسالة /  1،) العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )4(
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، سلك )5(لقد وردت يف الرسائل بعض الكلمات تعرب عن املذهب منها حزب التوحيد
الكرمي األمر  األمرهذا  )8(، هذا األمر العزيز)7(، حزب املوحدين، طائفة التوحيد)6(اجلماعة

   .)9(العايل
هذا األمر نشر عقيدة التوحيد والقضاء على اسمني الربابرة وإظهار احلق حث ولتحقيق 

عظم اهللا أمر ااهدين وبني فضلهم، وأخرب أن اجلهاد :" الناس على اجلهاد وبني هلم فضله يف قوله
باع ماله ن املسلم ، مسى اجلهاد جتارة أل)10(..."باألموال واألنفس جتارة تنجي من عذاب أليم

ه هللا سبحانه وتعاىل، والشهادة يف سبيل اهللا عظيمة فالقتل يف سبيل اهللا حياة لكي ال يظن ونفس
 یَنلِذَا نََّبِسْحَت َالَو ﴿:لقوله تعاىلآيات قرآنية وأحاديث منيت، وأورد يف ذلك  همن يظن أن

  .)1(﴾ وَنُقَزْرُی ْمِھبَِّر َدْنِع اُءَیْحَأ ْلا َباًتَوْمَأ ِھللَِّا یِلِبَس وا فِيُلِتُق
 سالحا فعاال لذلك فعند حمالفة النصر هلم فإنولرفع معنويات ااهدين اختذ من الدعاية 

وكفلت املوحدين عناية اهللا تعاىل :" ... يف قوله )2(القدر معهم باعتبارهم يدافعون عن الدين احلق
  .)3(..."فلم ينل العدو منهم نيال

، وشياطني ومنافقني، وكل من )4(واعتبارهم كفارأعداءهم مما مسح هلم بشتم املرابطني  
ألن ، )5(-وسلم صلى اهللا عليهالرسول  -الدعوة املوحدية فقد رفض الوحي وكذب كذب 

، نلمح يف رسالة كتبها عبد املؤمن سنة  - صلى اهللا عليه وسلم -املهدي بشر به الرسول 
باألندلس واألشياخ واألعيان والكافة حسا إعالميا م من تينملل إىل مجيع الطلبة  1148/ه543

                                                             
 . 470، 455، 443، 1/416، املصدر نفسه  )5(
 .423/ 1نفسه،  )6(
 .1/246نفسه،  )7(
 .1/336نفسه،  )8(
 .226 -2/225، رسائل موحدية: العزاوي )9(
 .94ص األشكال النثرية،: ؛ وحكيمة إملويل45/ 1، رسائل موحدية )10(
 .169: اآليةسورة  آل عمران،  )1(
 .2/246، رسائل موحدية:  العزاوي )2(
 .1/247، )العزاوي( -جديدة -موحديةرسائل  )3(
 .12، 1/02نفسه، املصدر )4(
 .1/25نفسه، )5(
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جاء بعد استعراضه ألهم االنتهاكات املوجودة يف اتمع فإنه ختم رسالته بتوصية تدل على احلس 
  :جاء فيها )6(اإلعالمي
من البوادي واحلواضر، وأقرؤوه على الكافة من أعلى املنابر واستحضروا له وفود القبائل " 

على وامسعوا به إفصاحا وإعالنا، وأشربوه قلوب الناس مجاعات ووحدانا، فإذا فرغتم من قراءته 
، وبلغتم صحته بواجب التبليغ والتقرير، فاكتبوا منه نسخا إىل كل قبيلة من قبائل ذلك اجلماهري

فيه من تقدمي العمل فيه على النظر وكل كورة من تلك الكور، وأكدوا عليهم فيما أكدنا عليكم 
كل الوجوه، وامتثال نعمه على ما حيبه اهللا تعاىل ويرتضيه، وحذروهم من التعرض ملخالفته، فال 
عذر ملن ال يقصده على الفور ويأتيه، وحنن مبرصد التطلع والتسمع ملا يكون منكم ومنهم لتقابل 

  .)7("بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم
الذي طرأ على اتمع املغريب يف  اختذ من فساد الواقع املغريبمما يالحظ أن ابن تومرت 

سالحا لغرس يف  واخلارجني عن القانون من العامةالذي تسبب فيه احلكام والفقهاء  ميادين خمتلفة
فاالحنرافات من ؛ املهدي حلقيقة التوحيد بعدا سياسيا واجتماعيا أعطى فقد ،نفوس املغاربة منهجه
، وانتهوا الك تعضد يف تصورهم اإلهلي الذين أنكروا التوحيد وجسموا اهللا قبل احلكام املرابطني

   .املسلمني واالعتداء عليهم
ونشرها بني يهدف املهدي من ذلك إىل كسب أنصار وأتباع يؤمنون بعقيدته اجلديدة 

قائمة  املرابطني وتأسيس دولة جديدة يف بالد املغرب، وبالتايل القضاء على أوساط اتمع املغريب
   .التومريت التوحيدعلى مبدأ 

 :المهديوظهور مامة اإلاالعتقاد ب  -  ب

                                                             
منشورات كلية : الرباط(حممد املغراوي، : ، تنسيق-االقتصاد -املدينة -الدولة –املغرب يف  العصر الوسيط : حممد زنبري )6(

 .183، ص)م1999 ،1ط مطبعة النجاح اجلديدة، :البيضاءالدار اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
   .69/ 1، رسائل موحدية )7(
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واالمتثال لألوامر وإتباع  اإلمامة عند املهدي تعين اإلتباع واالقتداء والسمع والطاعة
ين متوقف يف قيامه بني فالد ألن اإلمامة عمدة الدين، ب، وقيام اإلمام يف األمة أمر واج)1(اإلمام
 .)2(ويعمل على تنفيذها الناس على إمام يرعى قواعدهويف سيطرة أحكامه على الناس 

فرض على املسلمني جيب  ااالعتقاد و )3(اإلمامة أصل من أصول الدين يرى املهدي أن
وهو "... ويقول ابن تومرت  ،)4(اإلميان ا والعمل على إحالهلا؛ واإلمامة موجودة منذ آدم

من عمدة الشريعة، وال وجوب اعتقاد اإلمامة على الكافة وهي ركن من أركان الدين وعمدة 
يصح قيام احلق يف الدنيا إال بوجوب اعتقاد اإلمامة يف كل زمان من األزمان إال أن تقوم الساعة، 

  .)5(..."نوح، ومن بعده إىل إبراهيمما من زمان إال وفيه إمام هللا قائم باحلق يف أرضه من آدم إىل 

  :ومن الشروط اليت جيب أن تتوفر يف اإلمام ما يلي

  أن يكون اإلمام معصوما من الباطل، ليهدم الباطل، ألن الباطل ال يهدم الباطل، وأن ال 

يكون مفسدا ألن الفساد ال يهدم الفساد وأن يكون معصوما من الفنت، وان يكون معصوما من 
اجلائر ال يهدم اجلور وأن يكون معصوما من البدع ألن املبتدع ال يهدم البدع وأن اجلور ألن 

معصوما من الكذب، ألن الكذب ال يهدم الكذب وأن يكون معصوما من العمل باجلهل،   يكون
  .)1(..."ألن اجلاهل ال يهدم اجلهل

نه لن يتمكن من أتداء بعكس الصفات املنبوذة، إذا على اإلمام االق:" يرى  ابن تومرت أنه
 ال يدفع الباطل بالباطل، وإمنا يدفع بضده" ، )2("هلا وبعيدا عنهاالتصدي هلا أن مل يكن رافضا 

هو احلق، ال يدفع الشيء إال بضده، وال تدفع الظلمة إال بالنور، وال يدفع الضالل إال  الذي
                                                             

 .224، ص املهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )1(
 .235 -234املرجع نفسه، ص  )2(
 .35نفسه، ص )3(
 .228 -227، صالتاريخ السياسي: خلضر سيفر )4(
 .297، صأعز ما يطلب: ابن تومرت )5(
 .297املصدر نفسه، ص )1(
 .229، ص التاريخ السياسي: خلضر سيفر )2(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

122 
 

، وال يدفع االختالف إال بالطاعة، وال يدفع اجلور إال بالعدل، وال يدفع املعصيىة إال باملهدي
وهو اإلمام املعصوم من الباطل والظلم، ألن الظامل ال األمور إىل أويل األمر  بإسنادباالتفاق إال 

 اَلي َقِتیَّرُِّذ ْنِمَو اَلا َقاًمَمِإ اِسلنَِّل َكُلاِعي َجنِِّإ ﴿ :هذا معىن قوله سبحانه ،)3(الظلميهدم 

  .)4(﴾ یَنِماِلالظَّ   يِدْھَع اُلَنَی َال

إىل إمامة  وألقوامهميرى ابن تومرت أن اإلمامة متواصلة منذ األزل بذكر إمامة األنبياء 
مث من بعد : " ، إذا يقول)5(لراشدينالرسول صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني ومن بعده اخللفاء ا

وأمره أن حيكم يف الناس باحلق، ، وجعله خليفة براهيم النبيون إىل داود جعله اهللا إماما يف األرضإ
واالقتداء بفعله  واالنقياد حلكمهوالقيام بأمره ، واألخذ بسنته وأمر الناس بطاعتهوال يتبع اهلوى 

بأمر اهللا، وما أرسل اهللا من إال ليطاع ، وما جعل اهللا قائما باحلق يف األرض والرجوع إىل علمه
إىل عيسى بعثه نبيا وإماما يقوم باحلق، بإذن اهللا مث األمر كذلك إال ليطاع رسول يف األمم السالفة 

حممد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم كذلك إىل  مث كان األمر ،واتبعه احلواريون واقتدوا بأمره
فانقاد له ... اخللق أمجعنيفجعله اهللا إمام املتقني يف زمانه ورسول رب العاملني إىل كافة 

مث بعده عمر فقال باحلق وأحسن قيام وقاموا بطاعته ... أيب بكر وعظموهوعرفوا حق ... الصحابة
   .)1(..."أحسن قيام

فاإلمام هو املتبوع إليه تؤدي احلقوق، وبه تضرب الرقاب وإليه ترفع احلدود، وبعد ثالثني  
سنة من عصر اخللفاء الراشدين بدت بعد ذلك أفراق وأهواء، ونزاع واختالف، فجاء املهدي يف 

    .)2(زمان الغربة

                                                             
 .297، صأعز ما يطلب: ابن تومرت  )3(
 .123: ، اآليةسورة البقرة )4(
 ،-جديدة -رسائل موحدية  أنظر. تشري الرسائل املوحدية  إىل أن خلفاء الدولة املوحدية يقتدون بسرية اخللفاء الراشدين )5(
  .112، 100، 98، 94الرسائل / 1، )العزاوي(
  .230 -229، ص أعز ما يطلب: ابن تومرت )1(
 .5/213، تاريخ املغرب: سعد زغلول )2(
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فاء الراشدين الذي املهدي اعترب األنبياء أئمة باإلضافة إىل عهد اخلل :)3(أن يرى سعد زغلول
اعتربه الكتاب استمرارا للعصر النبوي، حيث حتول امللك بعده إىل ملك عضود، فكأن النبوة متثل 

والعصمة، وكأن العصر النبوي والراشدي هو عصر سيادة الفضيلة وما تالمها من عصور  املهدية
   .املروق عن قواعد اإلسالم الصحيح، وخاصة آخرها عهد املرابطني

، الذي يعيد احلق إىل سالف مامة احلق بعد اخلالفة الراشدة هي إمامة املهدي املنتظرواإل
 ، يشري إىل نفسه تلميحا بأنه املهديبعد اخلالفة الراشدة أخنرميه عمود اإلمامة الذي ، ويلعهده

:"... بعض الرسائل أن اخلليفة املدعو له هو ابن اخللفاء الراشدين تلمح .)4(املخلص املؤيد باحلق
وعن اخللفاء الراشدين املرشدين أئمة اهلدى، والدعاء لسيدنا اخلليفة اإلمام أمري املؤمنني أيب 

  .)5(..."يعقوب بن اخللفاء الراشدين بالنظر األعز والفتح األسىن

: منها هحدد جمموعة من واجبات املسلم حنو ، لذلكأوىل املهدي عناية كبرية بطاعة اإلمام
، حبكمه واالنقياد لكل ما قضى له الرضا، العلم باإلمام واإلميان والتصديق له والسمع والطاعة له"

  . )7("، ورفع األمور إليه كلهاوإتباع سبيله، الرجوع إىل علمه )6(واالقتداء بأفعاله إتباعه

، ووجوده ضروري لساسة أمور عناية كبرية باإلماممن خالل ما سبق يتبني أن املهدي أوىل 
، ومن واجبات املسلم اإلميان به وطاعته، واإلمامة عند املهدي هي إمامة املهدي املنتظر، املسلمني

لذا فهو أوجب اخلروج على اإلمام اجلائر الذي تسبب يف فساد اتمع، وأوجب إشهار السيف 
  .مع املرابطنييف وجهه ونزع امللك له بقوة كما فعل 

  :)1(المهدية -1

                                                             
 .5/213، املرجع نفسه )3(
 .239، صاملهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )4(
  .74، 70أنظر الرسائل . 294/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )5(
يلمح من ذلك أن يف هذه الفكرة اجتاها شيعيا حيث يبىن على االقتداء  بأفعال اإلمام ووجوب الرجوع إىل علمه، واالعتقاد  )6(

 .237ص، املرجع السابق: عبد ايد النجار : عبد ايد النجار. بعصمة اإلمام واختصاصه بالعلم السري املوروث
 .236، صنفسه  )7(
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، فالزمن قد كثر فيه الفساد الذي ظهر يف وقتهـاقترن املهدي أسباب ظهور املهدية ب
، وللقضاء على هذا اآلراء وامتزجت ه، واختلطت في، واستفحل اجلهل، وانتشرت األباطيلالفساد

"  )2(األرض عدال، ميأل الذي هو فريد يف زمانه صادق يف قوله الفساد البد أن يظهر املهدي
ن الرؤساء اجلهال وأ... ، وأن الباطل عم، ارتفعن اجلهل عم، وأن احلق وأن العلم ارتفع، وأ...

ن املهدي ، وأين احلق ال يقوم به إال املهد، وأ، وأن الباطل ال يرفعه إال املهدياستولوا على الدنيا
 باملهديوأن اإلميان ... كل مكان ن العلم به ثابت يف، وأوالبدو واحلضرمعلوم يف العرب والعجم 

قامت عليه " ، فاملهدي )3(..."نه معصوم فيما دعا إليه من احلقن من شك به كافر، وأ، وأواجب
  .)4("الرباهني واتضحت يف أمره السبل

يعرف املهدي رضي اهللا عنه ستة أشياء احلسب والنسب :" وأما عن معرفة املهدي قال 
واملكان والقول والفعل، فأما احلسب فحسب حزب املوحدين وأما النسب فإنه من  )5(والزمان

  ذرية 

فاطمة، وأما الزمان فيأيت يف آخر الزمان، وأما املكان فاملكان الذي قام منه، وأما القول فإنه قال 
  .)6("يف قوله، وأما الفعل فإنه يفتح الدنيا شرقها وغرا) وهو صادق(املهدي : أن

ذلك لنفسه،  ادعىفلما قرر يف نفوسهم فضيلة املهدي ونسبه ونعته، :"املعجبجاء يف 
ورفع نسبه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصرح بدعوى العصمة ... أنا حممد بن عبد اهللا: وقال

كثرية حىت استقر عندهم أنه املهدي، لنفسه، وأنه املهدي املعصوم، وروي يف ذلك أحاديث 
أنا أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : لى ذلك وقالوبسط يده فبايعوه ع

                                                                                                                                                                                   
تقوم فكرة املهدية عند املسلمني على اإلميان برجل مسلم يرجع نسبه إىل آل البيت، لكي خيلص األمة من الظلم والطغيان،  )1(

 .240، صاملهدي بن تومرت: عبد ايد النجارأنظر . فيمأل األرض عدال، ويسمى املهدي ألن اهللا قد هداه فاهتدى 
 .243، صنفسهاملرجع  )2(
 .294، صما يطلب أعز: ابن تومرت )3(
 .130، ص)ليفي( ،جمموع رسائل موحدية )4(
 .1/201، نفسهاملصدر  ...".ومكانه وزمانهوالرضى عن اإلمام املعصوم املهدي املعلوم حبسبه ونسبه "...  )5(
 .400، صاملصدر السابق: ابن تومرت  )6(
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خر د بن عبد اهللا تومرت وأنا مهدي آمأقول وأنا حم:" ويف رواية ابن القطان .)1("عليه وسلم
  .)2("الزمان

وعندما اكتسب املهدي ثقة أتباعه اجته إىل قرية إجييليز اجتمع م حتت الشجرة وقام فيهم 
احلمد هللا الفعال ملا يريد، القاضي مبا يشاء، ال راد ألمره، وال معقب حلكمه، وصلى اهللا " :خطيبا

املبشر باملهدي الذي ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا، يبعثه اهللا على سيدنا حممد 
، مكانه املغرب األقصى وزمنه آخر الزمان، وامسه اسم العدل باجلور وأزيلإذا نسخ احلق بالباطل، 

للنيب عليه الصالة والسالم، ونسبه نسب النيب صلى اهللا تعاىل ومالئكته الكرام املقربون عليه 
  وسلم، 

، وامتألت األرض بالفساد، وهذا آخر الزمان واالسم االسم، والنسب وقد ظهر جور األمراء
  .)3("كذل، فبايعناه على "والفعلالنسب 

أن خيتلف عن االنضمام إىل املهدي ونصرته بعد أن مسع به، وال حيق ملسلم أعلن إسالمه 
فما عذر من مسع بقيام املهدي :" ، ففي رسالة أمري املؤمنني إىل كزولة، قال)4(مهما كان بعده عنه

ته من يف التخلف عنه ولو كان ببالد الصني واهلند حىت يلحق به ويلتجئ إليه وينجو يف سفين
فهو سبب  -رضي اهللا عنه -واستمسكوا بأمر املهدي: "... وجاء أيضا .)5(..."الغرق العام

النجاة واخلالص واملأمن من نوائب االنتكاس واالنتقاض واملوعود بالظهور واالستيالء واالنتقام 
  .)6(..."من عداته واالقتصاص

                                                             
 .225 -224، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد   )1(
  راتب املصري،: عة وتدقيق لغوي، مراجاألندلس التاريخ املصور: وطارق حممد سويدان؛ 89، صاجلماننظم : ابن القطان )2(
 .340، ص)م2005 ،1ط مطابع اموعة الدولية،: الكويت(
 .125 -124املصدر نفسه، ص )3(
 .234، صالتاريخ السياسي: خلضر سيفر )4(
 .401، صأعز ما يطلب: ابن تومرت )5(
 .16، ص)ليفي( موحدية، جمموع رسائل )6(
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 –قد بشر به النيب  - رضي اهللا عنه -املهدي :" كما حملت إحدى الرسائل املوحدية أن
يف غري ما حديث وظهرت عالماته وآياته يف قدمي مزامره وحديث، ودل  -صلى اهللا عليه وسلم

كما نعت  -رضي اهللا عنه -على امسه وزمانه وفعله ومكانه بأدلة رفعت األشكال والتعسف فأتى
فيه ويف طائفته العزيزة ما قد ظهر  - صلى اهللا عليه وسلم - ووصف وقال - السالمعليه  –النيب 

  ظهور اإلشاعة 

واإلذاعة، وقضى بوجوب اإلمثار واأليتام والطاعة، وأخرب يف مجلة ما أخرب به عنهم أم يقاتلون 
   .)1(..."على احلق إىل قيام الساعة

صلى  –حممد  من ساللة أنصاره أخذ يكلمهم عن املهدي متكن املهدي من كسب عندما 
ولقبوه أصحاب العشرة يوم  اجلو ألتباعهأعلن هلم أنه املهدي، حيث هيأ  -اهللا عليه وسلم

مبايعتهم له أوىل بيعة عقدت له، وكتب للفقيه القاضي علي بن احلسن اجلذامي أوله بعد البسملة 
حاول ابن تومرت  .)2(..."تومرت وأنا مهدي آخر الزمانأقول وأنا حممد بن عبد اهللا " والصالة 

 –االقتداء بالنيب يف كثري من املواقف فقد اعتكف يف غار اجيلي للتعبد والصالة كما فعل الرسول 
   .)3(بأنصاره سكان املدينة -صلى اهللا عليه وسلم

املعصوم واملهدي اإلمام "، وبعد إعالن املهدية أصبح يلقب بـ )4(يلقب املهدي بالّإمام
، ولقد أثبتت ذلك الرسائل الديوانية املوحدية منها ما جاء يف رسالة من وايل قرطبة إىل "املعلوم

والصالة على حممد نبيه الذي : " ... وايل غرناطة حول دخول ابن مهشك يف الطاعة للموحدين
  .)5(..".تبني به دين القيمة ووضح، والرضى عن اإلمام املعصوم واملهدي املعلوم

                                                             
 .08املصدر نفسه، ص )1(
 .89 -88، صنظم اجلمان: ابن القطان )2(
 .295ص ،بالد املغرب وعالقاا ببالد املشرق: جورج مارسيه )3(
      أنظر  .السبب الذي جعل املهدي يلقب نفسه باإلمام هو أن يثبت ألنصاره أنه املرشح الوحيد القادر على تولية السلطة )4(

Abd Allah Laroui: L'histoire du Maghreb- Un essai de synthèse-, (paris, 
1976), 1/162.                                                                                                                                

  ... .،77، 44، 29، 27 الرسائلو؛ 128 -127 /1، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية  )5(
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كان عبد املؤمن شديد التعلق باملهدي، كثري االحترام والتقدير له فكثريا ما كان يتجه إىل 
وكان مقصودنا من هذه الوجهة املباركة :" ، للتربك به حيث قال يف إحدى رسائلهقربه بتينملل

  زيارة قرب 

، والنظر يف ه لزم والزمشوق إليوشفاء  املكرم املهدي رضي اهللا تعاىل عنه لتجديد عهد به تقادم،
   .)1("بناء مسجده املكرم متتعا بربكاته

، وكثريا ما حيذر من إمهال وخطبه ورسائله إىل اإلميان باملهدي يف دروسهكان دائم الدعوة 
أن من مل يؤمن باهللا وال برسله، وال مبا جاءت " :، وجتاهل مهديته فقد جاء يف إحدى رسائلهأمره

، فهو متماد على الذي قامت عليه الرباهني واتضحت يف أمره السبلبه الرسل، وال باإلمام املهدي 
   .)2("كفره وجتسيمه

، مشل اإللزام ، وألزمهم قراءة العقيدة حىت يف الدياروقد أمر العامة على حفظها والعمل ا
يستجلب الصبيان  ، وقد كان، وكل من توجب عليه التكليفواألحرار والعبيدالنساء والرجال 

سرية أبيه يف اعتقاد أبو يعقوب يوسف على  سارو، من خمتلف األقطار لتعليمهم عقيدة املهدي
   ..) 3( عن اإلميان باملهدي والتعظيم له ، حيث أعلناملهدية

ترك األمور على عادا يف شكك يف عقيدة املهدي إال أنه  فقد يعقوب يوسفأما أبو 
، ويبدو أن سائر خلفاء الدولة املوحدية ماعدا املأمون تبنوا عقيدة املهدي تعظيم هذه العقيدة
  . )4(ومقاومة املعارضني هلاوألزموا العمل ا 

عبد  كان يعتقد املهدية، أما، )م1226- 1224/ه624-621(عبد اهللا  أبو حممدف 
بعد أن أعاد االعتبار إىل عقيدة املهدية فقد  )م1242-1232/ه640-630( لواحد الرشيدا

                                                             
 .190-189، صنظم اجلمان: ابن القطان )1(
 .404، صاملهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )2(
 .405-404املرجع نفسه، ص) 3(
 .506نفسه، ص )4(
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كان أكثر اخللفاء  )م1266- 1248/ه665- 646(، ويبدو أن أبا جعفر املرتضىأزاهلا املأمون
  .)5(املوحدين اعتقادا للمهدية

  

  :العصمة -2

ألا صفة من صفات اإلمام، وهي تعين اخللو عن األخطاء  العصمة فرع من فروع اإلمامة
، والعصمة كرامة من كرامات املهدي، فإن اهللا خصه ا، )1(واآلثام على مستوى الفكر والسلوك

  .عصمته من أهل اإلسكندرية، فإنه رأى فيها مناكر فغريها: فمن عصمه

ومن عصمته منع أهل املركب من تغيريه وقد مهوا بذلك؛ فعندما  ركب يف السفينة من  
اإلسكندرية إىل املغرب رأى يف املركب مخرا فأراقه فصاح عليه صاحب اخلمر وسبه ووضع يده 

، أرادوا إلقاءه يف البحر فشدد عليهمأمرهم بالصالة فامتنعوا ، وعندما كانت وقت الصالة فيه
هذا بإرضاء البحر وكادوا يغرقون، فقام إليهم رجل حاج فقال هلم تداركوا أنفسكم  فهال عليهم

الرجل، فأقبلوا حنوه متضرعني، فطلب منهم الوضوء والصالة ففعلوا وسارت السفينة فصاروا 
  .)2(يطلبون منه الدعاء كل يوم

خطر األعداء متثل العصمة من اخلطر : الواضح أن العصمة التومرتية مرت مبرحلتني األوىل
واخلصوم الذي تعرض له ابن تومرت أثناء قيامه بعملية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف طريق 

  .إىل بلده عودته من اإلسكندرية
الذي ميأل األرض عدال اليت تعين احلاكم املطلق أو املهدي املنتظر والثانية العصمة من اخلطأ  

حممد املصطفى  بعد اهللا كاألنبياء وخامت املرسلني،به  ونضع له مجيع املوحدين، ويعترفوالذي خي
   .)3(الذي ينبغي أن ينسب إليه املهدي املعصوم

                                                             
 . 132، ص)ليفي( جمموع رسائل موحدية، )5(
 .284املرجع نفسه، ص )1(
 .92، صنظم اجلمان: ابن القطان )2(
 .5/215، تاريخ املغرب: سعد زغلول )3(
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سف البن وابنه يوهو اكتفى عبد املؤمن بلقب اخلليفة وامتنع عن محل لقب اإلمام، وحافظ 
اإلمام املعصوم املهدي "لذلك فأغلب الرسائل املوحدية حتمل ذكر  تومرت ذه التسمية،

  .)4("املعلوم
  
اعترب فكرة عصمة املهدي فكرة  يعتقد يف العصمة فقد أنكرها، إذمل  لكن يعقوب املنصور 

ومن أجل احلفاظ ، كاذبة وكان من رأيه أنه على املسلمني االعتماد على كتاب اهللا وسنة رسوله
وصاهم ود على املبادئ األوىل، وعند وفاته استدعى أقاربه عليه أن يعتممكانة الدولة جيب على 

  .)1(القرآن الكرمي واألحاديث النبويةبااللتزام بأوامر اهللا كما وردت يف 
بشأن االهتمام بالكتاب والسنة، شبيلية إوكتب املنصور كتابا إىل الواليات أجابه وايل  

ومل جيعلوا ألحد ... ىل معرفة حقيقة دينهم من كتاب اهللا وسنة الرسولإ:" ... جاء يف اجلواب
يام بالتكليف أو ناهزه يف غري االشتغال بدراسته يف سبيل وأخذوا بتحصيله نسائهم وصمن بلغ 

فهو يتدارس باألبرية واألفنية ويتلى حق تالوته ابتهاجا وإمامهم دون تقصري يف وقت وال تعطيل، 
  به يف وهدة 

، وأعمت يف استنساخ نسخته األمدة واألقالم ثنية، قد عمرت بدراسته املساجد واحملاضرأو 
  .)2(..."واحملابر وتساوى كله القريب والبعيد والبادي واحلاضر

احلق بلزوم  وإظهاروكان عبد املؤمن قبله قد أمر أهل جباية بإقامة احلدود وحفظ الشرائع، 
وجعلهم جارين على " ... والسنة واالهتمام بالدعوة ت وطلب منهم العمل بالكتاب الواجبا

مبا أضنا اهللا به إحياء معامل السنة وإحكام أمراسها، وتثبيت ... حكم الكتاب والسنة يف التدقيق
  .)3(..."أركان الدعوة على وثيق أساسها وتطهري األمة من أدراا وأدناسها

                                                             
 .55، 54، 53، 50، 46، 42، 34الرسائل /1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )4(
دار : الدار البيضاء( ،احلضارة اإلسالمية يف املغرب اإلسالمي: ؛ واحلسن السائح91، 89ص ،حركة املوحدين: يل تورين )1(

 .206، ص)م1986 ،2ط الثقافة للنشر والتوزيع،
 . 1/210، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
 .129، 128، ص )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )3(
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ألغى رسوم  م1226/ه624سنة  شوال24ولكن املأمون عندما استوىل على ملك مراكش 
  ،)4(املهدي وحما امسه من السكة ولعنه فوق املنرب

ولتعلموا أن نبذنا الباطل وأظهرنا احلق وأن ال مهدي إال عيسى بن :" وجاء يف رسالة له 
وقد أزلنا لفظ العصمة عمن ... اهاتكلم يف املهد فتلك بدعة قد أزلنمرمي، وما مسي مهديا إال أنه 

هم رمسه، فيمحي ويسقط وال يثبت، وقد كان سيدنا املنصور عصمة ولذلك أزلنا عنه  ال تثبت له
  وإذا كانت العصمة مل تثبت عند   ...أن يصدع مبا به اآلن صدعنا

اللهم أشهد، اللهم أشهد، اللهم أشهد، أنا قد تربأ منهم تربؤ أهل اجلنة ... العلماء للصحابة
   .)1(..."من أهل النار

خيرب اخلليفة الناصر بقرب انتهاء اهلدنة ويتوصل منه شبيلية رسائل وايل إجاء يف إحدى 
حىت وضحت معامل ... موالرضى عن اإلمام املعصوم، املهدي املعلو"... له للورود عليهباإلذن 

  .)2(..."الرسوم احلق بعد طسوم 

الذي بشر به كما يالحظ أن اإلمام عند املهدي هو اإلمام املعصوم املهدي املعلوم، فهو 
والفساد،  ، يكون من آل البيت، يأيت يف زمان انتشر فيه الباطلالرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .، والعصمة صفة من صفات اإلمامواإلمام الذي صوره املهدي معصوما من اخلطأ

مل يتوقف الرفض للمذهب التومريت على بعض اخللفاء املوحدين بل تعدى إىل بعض الطلبة 
، اختار ابن - طلبة العلم مبراكش -منمل تذكر املصادر عنه شيئا سوى أنه  -ن الصقرمنهم ولد اب

 ى، عندما نطق اخلطيب جبامع مراكش يف عهد املرتضالصقر وقت خطبة اجلمعة وأعلن عن موقفه
فأراد اخلليفة املرتضى أن يسجنه وال يقتله على :" ، كذبه عليه ولد ابن الصقر بقولهبعصمة املهدي

                                                             
 .64ص )ه1316تونس، (، رقم احللل يف نظم الدول: أبو عبد اهللا السلماين )4(
 .119الرسالة / 1، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية )1(
 .261/ 1املصدر نفسه،  )2(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

131 
 

فأىب األشياخ والوزراء إال وقوع قتله، إال أن غلبوا عليه فآل أمره إىل القتل خوفا من أن قوله، 
   .)3("يقول ذلك غريه، فأمروا عليه فقتلوه ظلما قبحهم اهللا

  :موقف الموحدين من المذهب المالكي  - ج

م 1127/ ه521من خالل إحدى الرسائل املوحدية اليت وجهها املهدي إىل أتباعه سنة 
أن املوحدين وقفوا موقفا عدائيا لفقهاء املذهب املالكي، حيث اموهم يف موقف متكرر نالحظ 

تسموا ... من الطلبة... بأعوان الكفرة امللثمني"... بالتلبيس والتدليس، فقد وصفهم املهدي 
ونسبوا أنفسهم إىل السنة وتزينوا بالفقه وتعلقوا بالكفرة، واحنازوا إىل جنبهم، باسم العلم، 

  ستفرغوا وا

ويقطعون الناس عن احلق ويردوم عن ... وأعانوهم على باطلهم... جمهودهم يف معونتهم
... كما قالوا، وحسبوا أن ذلك هو احلقفلبسوا الناس بالزور والغرور وظنوا أن األمر ... الباطل

وحذروهم فبغضوا إليهم أهل التوحيد ...وقالوا هلم طاعتهم الزمة واالنقياد إليهم واجب عليكم
وليسوا عليهم بتبديل الكالم وحتريف القول بالزور والبهتان ... من الرجوع إليهم وسلوك سبيلهم

  .)1(..."ودلسوا عليهم ذه األبواب... جتنبا وتبغيضا للحق عند العوام وتقولوا علينا ما مل نقل

راكم يف األقوال هكذا انتقد ابن تومرت احلالة اليت آل إليها الفقه يف عصر املرابطني من ت
هذا رافضا ملذهب اإلمام مالك، ولكنه كان اخلالية من الدليل الشرعي الغالب ومل يكن يف موقفه 

هو فقام باختصار كتاب املوطأ، كان هدفه من ذلك يريد الرجوع إىل األصول احلديثة للمذهب 
رجوع من مث إىل القرآن حترير العقل الفقهي من الرتعة الفروعية اليت حيكمها اجلمود والتقليد وال

واالستنباط مع إعادة االعتبار لعلم أصول الفقه وللعقل بصفته أداة لالجتهاد  واإلمجاعوالسنة 
  .)2(والتأويل

                                                             
 .251، صوالسلطةالعلماء والصلحاء : حممد املغراوي )3(
 .48 -1/47، )العزاوي( ،-جديدة  -رسائل موحدية )1(
 جملة آفاق التراث والثقافة" تطور عالقة السلطة املوحدية بفقهاء املذهب املالكي إىل عهد يعقوب املنصور: "حممد املغراوي )2(
 .26ص م، 2000/ 31ع ،)املتحدة اإلمارات العربية(
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وحني توىل اخلليفة عبد املؤمن أمر حبرق كتب الفروع واقتصر على األحاديث النبوية 
تغيري املنكر ... أمر عبد املؤمنمث دخلت مخسني ومخسمائة فيها " ، يقول ابن أيب زرعالشريفة

وحتريق كتب الفروع ورد الناس إىل قراءة احلديث وكتب بذلك إىل مجيع طلبة املغرب 
   .)3(..."والعدوة

ذا ما نستشفه من إحدى هو عاليم املهديبالرجوع إىل ت إىل جانب ذلك فقد وصاهم
وتذرونه يف هذا املقصد وتؤخرونه جاريا على حكم وليكن مجيع ما تأتونه ... :"رسائله جاء فيها

، وجهه ، ومنضيه علىاملعصوم، املهدي املعلوم، ففعله هو الذي نقتدي به، ونستمسك بسببهاإلمام 
  . )4(..."وجنريه على رمسه

 ليفة عبد املؤمن خلفاإال أن علماء املالكية استمروا يف ممارسة نشاطهم، بل أكثر من ذلك 
 املريي الفقيه أيب العباس بن الصقر قرب )م1163- 1130/ه524-558(
       )1(والفقيهالذي يعد من أكابر الطلبة الذين حيضرون جملس عبد املؤمن  ) م1173/ه569ت(

ن احلاج للفقيه ابكما أنه كتب  .)2()م1172/ه567ت( أبو بكر بن ميمون القرطيب
من حظوظ التقريب  -وفقكم اهللا وأكرمكم -ولكم عندنا:"يقول له) م1175/ه571ت(

نه، وخري ما واإليثار، ومواالة التنبيه على سبيل الدوام لكم واالستمرار فوق ما تؤملو
     .)3("تستقبلونه

                                                             
 .195، صاألنيس املطرب: ابن أيب زرع )3(
 .138، ص )ليفي( ،جمموع رسائل موحدية )4(
 .207ص فقهاء املالكية،: خلضر بولطيف )1(
واللغة هو أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن إدريس بن حممد العبدري القرطيب، سكن مراكش، كان كاتبا بالغا، حافظا للفقه  )2(

احلافظ جالل أنظر  .واألدب كان حيضر جمالس عبد املؤمن إىل أن قال له شعرا فهجره عبد املؤمن ومنعه من احلضور يف جملسه
، )م1979، 2دار الفكر، ط( أبو الفضل إبراهيم، : ، حتقيقوالنحاةاللغويني يف طبقات  بغية الوعاة: الدين السيوطي

 .320/ 6، الذيل والتكملة: ؛ وابن عبد امللك148 -1/147

    .04، ص)العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )3(
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وسار اخلليفة يوسف على هذا املنحى الذي شبهت أيامه بأيام عثمان بن عفان ألنه يرفق 
، فهو ال حتدثنا املصادر عن اصطدامه بفقهاء )4(واإلنصافبالرعية وبعمر بن عبد العزيز يف العدل 

  .)5(املذهب املالكي، على الرغم من أنه كان خيفي موقفا رافضا لفقه الفروع

  ، )1180/ه576ت(مجلة من الفقهاء منهم أبو حممد الصفار انضم يف عهد اخلليفة يوسف 

 يلي، وأبو بكر بن اجلد االشب)م1198/ه595ت( رشدوأبو الوليد بن 
  .)6()م1182/ه578(، وأبو موسى بن عمران التلمساين )م1190/ه586ت(

والنهي عرف املنصور بورعه وتقواه بأحكام الشريعة اإلسالمية وتطبيقها، واألمر باملعروف  
كل احلرص على إقامة احلدود، وكان يشدد على  افقد كان حريص عن املنكر وإقامة احلدود،

ولكن للمنصور موقف خاص من الناحية  .)7(ويعاقب على تركها صلوات اخلمسالرعية بإقامة ال
، أعين دراسة )8(الدينية، ففي البداية طارد علم الفروع وقام حبرق كتب الفروع يف مدينة فاس

يف كل البالد مثل مدونة كتب املذهب املالكي  تفاصيل العبادات واملعامالت، وأمر بإحراق
سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أيب زيد، وكتاب التهذيب للربادعي، وواضحة ابن حبيب، 

اعة من العلماء احملدثني جبمع أحاديث مجوأمر الناس بترك االشتغال بعلم الرأي واخلوض فيه، وأمر 
اليت مجعها ابن تومرت يف الطهارة من املصنفات العشرة يف الصالة وما يتعلق ا على حنو اموعة 

وانتشر هذا اموع يف :" حيث قال، وانتشر يف املغرب ووجد صدى يف أوساط العامة وحفظوه
وكان املنصور يهدف من ذلك إزالة مذهب مالك من  .)1("صابالد املغرب وحفظه العوام واخلو

                                                             
 .188املرجع السابق، ص : خلضر بولطيف )4(
 .26ص ،"...تطور عالقة السلطة املوحدية بفقهاء املذهب املالكي": حممد املغراوي )5(
 .206املرجع السابق، ص: خلضر بولطيف )6(
 .44الرسالة / 1 ،رسائل موحدية )7(
 .1/208 نفسه،املصدر   )8(
دار الكتب : بريوت( ،عبد ايد ترحيين: ، حتقيقاية األرب يف فنون األدب: شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري )1(

أو احلياة السياسية والفكرية والدينية يف  -عصر املنصور املوحدي: ؛ وحممد الرشيد24/186، )م2004، 1طالعلمية، 
 ويل؛ 5/240، دولة اإلسالم: ؛ وعنان255، ص )ت.مطبعة الشمال القسنطيين، د( ه،595ه إىل سنة 580 املغرب من سنة
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، وقد محل املنصور الناس )2(إىل ذلك كان املنصور من أشد دعاة املذهب الظاهرياملغرب، إضافة 
  .)3(هريظاذهب العلى احتمال امل

فقد نكبت السلطة املوحدية قام املنصور مبطاردة املالكية املعارضني ألوامر األمري ومذهبه، 
عها البعض ، تضاربت املصادر حول األسباب أرجم1190/ ه586سنة بعض الفقهاء األندلسيني 

يف الوشاية ) م1199/ه595: ت(وهو الطيب أبو بكر بن زهر إىل أن أحد املقربني من اخلليفة 
  .ببعض الفقهاء

ووجهت  حبملة املنصور اليت دف إىل ترك التقليد والعمل باحلديثبينما أرجعها البعض  
الذي كان شيخ  ،)1224/ ه621ت ( احلسن بن زرقون املطاردة بصفة خاصة حنو الفقيه أيب

نكلت  ، وقد"كذيب املسالك إىل حتصيل مذهب مال"املالكية ألف يف الفقه املالكي كتاب 
  .)4("السلطة املوحدية به وأحرقت مكتبته

الفقيه أيب حممد بن عبد الكبري بن بقى واحلاج أيب بكر حممد بن خلف التجييب كما نكلت ب
 وحجز أمواهلا وعذبا عذابا شديدا، أما أبو حممد فسجنا األول والثاين م1196/ه593املتوىف سنة 

  .)1(عبد الكرمي فقد جنا من العقوبة، ولكن حصل على عفو األمري مع ابن رشد

اس بن جرج إال أن يعقوب املنصور كان حمبا للعلم والعلماء حيث استدعى الفقيه أبو العب
الطلبة يف عهده بفقهاء ت طبقة م، كما تدع)3(إىل مراكش ) م1205/ه601ت ( )2(البلنسي

  حممد بن الفرس ، والفقيه )م1193/ه590(  )5(منهم أبو عبد اهللا بن الفخار املالقي )4(جدد

                                                                                                                                                                                   

، النبوغ املغريب: ؛ وعبد اهللا كنون206، صاحلضارة اإلسالمية: ؛ واحلسن السائح89، ص حركة املوحدين: تورين
 .119ص

امس اهلجري يهدف املذهب يف صياغة أحكام الشريعة؛ جيب اشتهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطيب يف أوائل القرن اخل )2(
صلى اهللا  -الرجوع إىل ظاهر القرآن والسنة وال يؤخذ يف ذلك بالرأي أو القياس وأن يبقى اإلمجاع حمصورا يف صحابة الرسول 

 . 240/ 5املرجع السابق، : عنانأنظر . -عليه وسلم
 .186/ 24املصدر السابق، :  النويري )3(
 .268، ص العلماء والصلحاء والسلطة باملغرب: حممد املغراوي )4(
 .217/ 7، تاريخ املغرب: سعد زغلول  )1(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

135 
 

الديوانية منهم أبو الفضل  املالكية مكانة بارزة يف الكتابة وللفقهاء )م1200/ه597( )6(الغرناطي
  ه580 -558(املؤمنلذي كتب ليوسف بن عبد ا) م1201/ه598ت(بن حمشرة البجائي 

) م1199- 1184/ه595-580( ومن بعده يعقوب املنصور، )م1184- 1163/
  .)7(وغريهم) م1213- 1199/ه610-595(فللناصر

  

  

  عارضين من خالل الرسائل الموحدين من المرابطين والمموقف : ثالثا

   :ابطينالمرموقف الموحدين من   - أ
يهدد املرابطني، حيث أعلن  م أصبح1124/ه518منذ أن استقر املهدي بتينملل سنة 

عليهم حربا مذهبية شعواء؛ عندما نعتهم املرابطون باخلوارج رد عليهم املوحدون بأمساء عديدة 

                                                                                                                                                                                   
ه، كان أعلم أهل زمانه بالعلوم 550زياد بن جرج البلنسي، املروي األصل، ولد سنة  احلسننيهو أمحد بن عتيق بن  )2(

املنصور للشورى والفتوى يف القضايا الشرعية، تويف يف إفريقية  القدمية، استدعه املنصور، فكانت مكانته عنده عظيمة، قدمه
 .282، 280/ 1السفر الذيل والتكملة،: ابن عبد امللكأنظر . ه601كان مع الناصر سنة عندما 

 .؛ أنظر الفصل األول من الدراسة188ص فقهاء املالكية،: خلضر بولطيف )3(
 .206املرجع نفسه، ص )4(
إبراهيم بن خلف األنصاري، مالقي بلنسي األصل، كان من أحفظ أهل زمانه للفقه للفقه واحلديث والتواريخ هو حممد بن  )5(

ه، دفن 590من شعبان سنة  17من شعبان وقيل  12ه، وتويف  مبراكش بـ 511رجب سنة 09واآلداب، ولد مبالقة يف 
: ابن عبد امللك أنظر .أنه كان فاضال ورعا متواضعاه، قيل عنه 580مبقربة تامراكشت، استجلبه املنصور إىل مراكش سنة 

 .90 -87/ 6السفر  املصدر السابق،
هو عبد املنعم بن حممد بن عبد الرحيم  بن حممد بن فرج بن خلف بن سعيد بن هشام اخلزرجي الغرناطي، من بيت علم  )6(

مجادى 04ه، وتويف يوم األحد 525ه، وقيل سنة 524وجاللة، متقنا ملختلف العلوم، بارزا يف الفقه وعلوم اللسان، ولد سنة 
 .62 -5/58، ملصدر نفسها . ه، دفن خارج باب البرية597نة اآلخرة س

 .199املرجع السابق، ص: بولطيفخلضر  )7(



السياسة الفكرية والمذهبية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ....................... :الفصل الثالث
 الديوانية 

136 
 

وإتباع اهلوى املضل " الرعاع"و" اهلمج"و" احلشم"و" اللثم"و )1("الزراجنة"و" اسمني"منها 
  .)2("أهل اجلهل واجلفاء اللثم، العتم الصم، البكم، العراة احلفاة،"والشح املطاع، و

ما يقولون؟ بعد أن مسع منهم كالما من عندهم، : وسبب تلقينهم ذه األمساء أنه قيل للموحدين
سبقونا بالقبيح، لو كان خريا : وكيف لقبوكم؟ قالوا يقولون خوارج، قال: لقبونا، قال: قالوا له

فاعتدوا  فمن اعتدى عليكم" كتابه  أحجموا عنه وما سبقونا إليه، لقبوهم أنتم، فإن اهللا ذكر يف
  .)3(عليه قولوا هلم أنتم أيضا اسمون

  حكمبعد توليتهم  أكد هلم أن مجيع عالمام ظاهرة منها ما ظهر قبل جميئهم ومنها ما ظهر

إحداهن أم احلفاة، والثانية أم العراة، والثالثة أم :"البالد؛ فالذي ظهر قبل جميئهم مخسة وهي
والرابعة أم رعاء الشاء والبهم، واخلامسة أم جاهلون بأمر اهللا، والذي ظهر منها بعد  العالة،

أخذهم البالد سبع، إحداهن أم يأتون يف آخر الزمان، والثانية أم ملوك، والثالثة أم يتطاولون 
م يلدون مع اإلماء، ويستكثرون من اجلواري، واخلامسة أم صم، يف البنيان، والرابعة أ

  ".والسابعة أم ما هم أهال لألمانة والقيام بأمر اهللا... )4(والسادسة أم بكم

، والثانية أم ...إحداهن أم يف أيديهم سياط:" والذي ظهر من أفعاهلم مثانية، وهي
  يعذبون

                                                             
، ألن املرابطني بيض الثياب سود "الزرجان"ألم يشبهون طائر أسود البطن أبيض الريش يقال له " الزراجنة "مساهم  )1(

أنظر ابن . نساء املتحشماتالقلوب، كما مساهم أيضا اسمني ألم يقولون بالتجسيم ويسمون احلشم للثامهم كما يفعل ال
 .74، صتاريخ املغرب: ؛ وحسني مؤنس132، صنظم اجلمان: القطان

 .1/54، )العزاوي( ،-جديدة -ورسائل موحدية ؛ 129، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
 .121، صاملهدي بن تومرت: ؛ وعبد ايد النجار71، صأخبار املهدي بن تومرت: البيذق )3(
يعين أم صم عن احلق ال يستمعون إليه، بكم عن احلق ال يقولون به وال يؤمرون به وكل ذلك راجع إىل اجلهل والعدول   )4(

 .385، صأعز ما يطلب: أنظر املهدي بن تومرت. عن احلق
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، والرابعة أن ...الناس ويضربوم ا، والثالثة أن نساءهم رؤوسهن كأسنمة البخت
عاريات، واخلامسة أن مائالت يعين عن احلق والرشاد، والسادسة أن مميالت، يعين كاسيات 

  .)1("مميالت لغريهن، والسابعة أم يغدون يف سخط، والثامنة أم يروحون يف لعنة
مل يبدأ هلم باحلرب، بل سبق هلم الدعوة إلتباع احلق كما كان يراه واالرعواء من الباطل 

 إقناعهم بدعوته سلما، وجعل يبعث البعوث والرسائل متدرجا من اللني إىل الذي هم فيه، حماوال
قد أمرناكم مبا نأمر به أنفسنا من تقوى اهللا العظيم ولزوم :" الشدة ومما قاله هلم يف أحد رسائله

طاعته، وإن الدنيا خملوقة للفناء، واجلنة ملن اتقى، والعذاب ملن عصى، وقد وجب لنا عليكم 
السنة فإن أديتموها كنتم يف عافية وال فسنستعني باهللا على قتلكم حىت منحوا  حقوق بوجوب

آثاركم ونكدر دياركم، ويرجع العامر خاليا، واجلديد باليا، وكتابنا هذا إليكم اعذارا  وانذارا، 
  .)2("وقد أعذر من أنذر

لكفرة وكان يردد على أصحابه أن اجلهاد ضد املرابطني أعظم من جهاد الروم وسائر ا
، باعتبارهم يشكلون خطرا كبريا على الدين، أكرب من اخلطر الذي يشكله بأضعاف كثرية

  النصارى
فجهاد الكفرة امللثمني قد "، )3(عليه، ألم يلبسون اإلسالم مفهوما خمالفا متاما ملفهومه احلقيقي 

  .)4("م عند اهللا، ال عذر ألحد يف تركه، وال حجة هلتعني على كل من يؤمن باهللا واليوم اآلخر
أقصدوا هؤالء املارقني :" م جهز جيشا حملاربة املرابطني، قال هلم1123/ه517ويف سنة 

فإن أجابوكم فهم إخوانكم لكم ... املبدلني الذين تسموا باملرابطني، فادعوهم إىل إماتة املنكر
  .)5("مماهلم وعليهم ما عليكم، وإن مل يفعلوا فقاتلوهم، فقد أباحت لكم السنة قتاهل

وعندما مل جيبه املرابطون إىل دعوته؛ إذ يعتربون أنفسهم على احلق ويعتربونه على الباطل 
بدأ يف مجع اجليوش واملقاتلني وبدأ يف استمالة القبائل وركز دعوته فيهم ليكون له سندا حيمون 

                                                             
 .385املصدر نفسه، ص )1(
 .43، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
 .177-176ص، املغربمفهوم امللك يف : حممد ولد داداه )3(
 .1/47، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )4(
 .260-259، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )5(
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لقريبة منه ممن ظهره، وملا استكمل عدده وعدته شرع يف وقائعه احلربية مبتدئا بالقبائل والقرى ا
تدين بالوالء والطاعة للمرابطني، وجعل يغزوهم بال هوادة وقد عرض البيذق هذه الغزوات 

  .)6(بالتفصيل
فإم سعوا يف هدم الدين وإماتة "ام املهدي املرابطني بالشرك واالحنراف عن سنة نبيه

يف األرض، وعلى العتو ومتادوا على الفساد "، وهم مفسدون يف األرض)1("السنة واستعباد اخللق
، فقد متادوا على هالك احلرث والنسل واالعتداء على الناس يف أخذ أمواهلم وخراب )2("والطغيان

ديارهم وفساد بالدهم وسفك دمائهم واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال 
  .)3("اليتامى

على احلق، ويقربون اسم  فهم الكفرة الطغاة كاجلبابرة والفراعنة الذين يعذبون الناس"
، كما أم ميارسون التمييز الطبقي والظلم )4("والفاجر، واملخمور، وقاطع الطرق ويكرمونه

فإذا رأوا جمسما سفيها مضيعا، على الفجور واخلمور مصرا، أو قاطعا للطريق " االجتماعي 
وه وأكرموه لفعله مثل سفاكا، أو عاصيا فاجرا أو متهاونا بالدين مستخفا باحلق، قربوه ورفع

أفعاهلم وسلوكه لسبيلهم، ونسبوه إىل اهلدى والسنة، وأعطوه السحت واخلبيث ليقوى به على 
فجهادهم فرض وواجب على كل من يؤمن  .)5(أهل التوحيدقطع طريق اآلخرة، وسفك دماء 

املوحدين فهو  باهللا واليوم اآلخر ومن قتل من اسمني يف تلك احلرب فهو يف النار، ومن قتل من
  .)6(يف اجلنة

                                                             
 .122، صاملهدي بن تومرت: عبد ايد النجار )6(
 .1/47، )العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية  )1(
 .1/47املصدر نفسه، )2(
 .1/47نفسه، )3(
 .5/220، املغربتاريخ : سعد زغلول )4(
 .20، صاملهدي بن تومرت: عبد ايد النجار؛ و1/47، رسائل موحدية )5(
 .48 -1/47نفسه،املصدر  )6(
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وكان إىل جانب هذا التشنيع باملرابطني وإظهار عيوم تصدى هلم بالرد على ما قالوه فيه، 
حىت ال تتزعزع ثقة أصحابه به، وحىت ال يزدادوا استنقاصا لدعوته، ولقطع الطريق على هذه 

  .)7(الدعاية
غيضا للحق عند العوام حىت ال يستمعوا وتقولوا علينا ما مل نقل جينا وتب:" ومن ذلك قوله 

إليه وال يقبلوه، وعدوا هلم مجال من األبواب، ونسبوا ذلك كله إلينا ليقربوا به بغض احلق يف 
قلوب النار، ودلسوا عليهم ذه األبواب ليكون ذلك تنفريا هلم عن مساعها فضال عن قبوهلا، فمنها 

  .)8("ة على أهل القبلةقالوا هذا رجل يكفر املسلمني، وميتنع الصال
ن اخلالفة سار على توىل عبد املؤم م، 1129/ ه524بن تومرت سنة  وعند وفاة املهدي 

حىت سقوط مراكش يف  يف كل مكان، مطاردماملرابطني وحماربة   درب إمامه، وأخذ على عاتقه
  . م1146/ ه541أيدي املوحدين سنة 

للمرابطني وتكفريهم وجتسيمهم يتوقف على يتضح من خالل ما سبق أن مواجهة املوحدين 
الدعوة املوحدية اجلديدة اليت ارتبطت بالوضع املغريب خاصة يف العهد األخري من الدولة املرابطية، 
اليت عجز حكامها عن تنفيذ املشروع اإلصالحي يف بالد املغرب من أجل تغيري الفساد الذي عم 

  .حاربتهم، ودون هوادةالبالد، لذا نعتهم بالفسق والكفر، وأمر مب
والرجل الوحيد الذي يقدر على تغيري هذا املنكر رجل غري عادي، ميلك قدرات خارقة 
تفوق قدرات الناس، كما هو األمر بالنسبة إىل ابن تومرت، لذا جند معظم الرسائل املوحدية متجد 

عميق بني كراماته، وإدعائه للعصمة واملهدوية، فهذا الصراع القائم صراع عقدي وفكري 
  .  املرابطني واملوحدين من أجل كسب األنصار والقضاء على املرابطني

 :موقف الموحدين من القبائل المغربية  -  ب
  :)1(تارودانت -1

                                                             
 .85، صاملرجع السابق: عبد ايد النجار  )7(
 .49-1/48رسائل موحدية، )8(
قليال عن أربعة أميال، أسسها قدماء  مدينة يف السوس تقع جنوب األطلس الكبري على وادي ماسة، فهي بعيدة عنه مبا يزيد )1(

وصف : احلسن الوزان أنظر .األفارقة، وهي أكثر البالد قصب السكر، ومنها جيلب إىل مجيع بالد املغرب واألندلس وإفريقية
 . 212 -211، صاالستبصار: ؛ ومؤلف جمهول1/118، إفريقيا
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" هسكورة اجلبل" بعد وفاة املهدي قاد عبد املؤمن بعض العمليات العسكرية فقام بفتح 
، )2(م1134/ه529مدينة تارودانت سنة ، مث اجته إىل إقليم السوس، فقام بفتح "صنهاجة اجلبل"و

  .)3(وكتب عبد املؤمن رسالة حول عمليات املوحدين ا

بعد استيالء عبد املؤمن على بالد السوس، جلأت بقايا املرابطني املنهزمني بعد مقتل قائدهم 
ة       إىل املناطق ااورة من هنكيسة وجزولة، واحنصر بعضهم بتيونوين، قام العلوج بقياد" توجني"

  ، فاتبعهم املوحدون حىت "إيغران تطوف" باقتحام املوحدين  يف طريق" أجر فر جان"األعرج من 

التف حوله من فر إىل املناطق ااورة من أهل " تيونوين"وصلوا السوس، وعند وصول العلج 
  . السوس، فاجتهوا إىل بالدهم

قام عبد املؤمن بتمييز العسكر من الرجال والفرسان، فبعثوا سرية إىل أسفل السوس  
وكشفوا أن املنطقة معمورة فقتلوهم وغنموا غنائم، مث ولوا أدراجهم، ويف الليلة املوالية بعثوا 

  .)1(سرية أخرى إىل بقية البالد، فقتلوا وغنموا أكثر من املرة األوىل

ه إىل تارودنت، فهربت بقايا املرابطني، إال الذين كانوا يف وأما عسكر املوحدين اجت 
تاجندويت ورقالة، فقتل املوحدون كل الذين وجدوه من املرابطني يف املنطقة، وعند نزول 
املوحدين يف وسط وحلفائهم من العلوج تارودنت حرقوها، وأطلقوا النار يف قصب السكر، 

  .)2(رابطنيواستوىل عبد املؤمن عليها بعد ازام امل

 :)3(كزولة    -2

                                                             
 .237، صنظم اجلمان: ابن القطان )2(
 .03الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )3(
الدولة : ؛ وعالم271-270/ 6، العرب: ؛ وابن خلدون263، صنظم اجلمان: ؛ وابن القطان51/ 1املصدر نفسه،  )1(

 .109، صالتاريخ السياسي: ؛ ومرياندا114 -113، صاملوحدية
  .5/288، تاريخ املغرب: ؛ وسعد زغلول52-51/ 1نفسه،  )2(
يسميها البعض جزولة باجليم، شعبها بدوي إخوة صنهاجة ألم، لذلك أضيفوا إليهم يف الترتيب، ويدرجهم بعض النسابني  )3(

أنظر عبد . واملؤرخني يف مصمودة لقرب مواطن الفريقني، كانت مصمودة تسكن جبال درن وجزولة تسكن قرم بإقليم سوس
حيد جزولة شرقا درعة وغربا جبل العلم . 1/331، )م1968بعة امللكية، املط: الرباط( قبائل املغرب،: الوهاب بن منصور
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كانت كزولة من القبائل املدعمة للمرابطني، قامت جزولة مبساعدة املرابطني يف سنة  
إال أن هذه املساعدات وصلت بعد وقوع اهلزمية باملرابطني، فاجتهوا إىل مكان  ،م1138/ه533

وقتلوا عن آخرهم وقوع اهلزمية، وتعرضت لبعض ضربات املوحدين بعد أن نصبوا هلم الكمائن، 
أما البيذق فقد . )4(وأخذت دوام وأسلحتهم  وخضعت للموحدين بعد ازام جيش املرابطني

، تقاتال فيها مع تاشفني والشينيور، وافترقا عنها - عبد املؤمن-أول غزوة غزاها "اعتربها 
  . )5("بسالم

دم انتقاهلم من وحسب رواية أخرى أن عبد املؤمن حاول قطع الطريق على املرابطني لع
ساحل حاحة إىل وادي سوس؛ لذا فقد قام بتشييد حصن باألودية الواقعة أقصى جبال األطلس 
املقابل للمحيط األطلسي، وملا علم تاشفني بذلك قرر العودة إىل مراكش، وعند وصوله إىل 

منها ما منطقة ركراكة ختلت عنه قوات قبيلة جزولة، وأثناء انسحاا فاجأها عمر أصناك وغنم 
  . )1(يقارب ثالثة آالف فارس، يف الوقت الذي أعلن أهايل جزولة خضوعهم للموحدين

كتبنا إليكم هذا :" فوجه عبد املؤمن إليها رسالة حيثها فيها التخلي عن املرابطني جاء فيها 
وقد تعجبنا منكم كل العجب، ... الكتاب نصيحة وتنبيها وتذكرة وتأكيدا يف تبليغ احلجة

علينا أمركم، ومل ندر من أين أوتيتم ابغضا منكم للحق ام جهال مبنافع انفسكم ام تعام  والتبس
ولو مل تكن إال احلمية واخلروج إىل احلرية من عبودية األشرار، اللثم، الغتم، ... عن رشدكم 

ف فما عذر من مسع قيام املهدي يف املتخل...الصم، البكم، العراة، احلفاة، أهل اجلهل واجلفاء، 
وملا وصل بعض عسكرنا إىل تلك اجلهات، فهاجر إليه بعض ... عنه، ولو كان ببالد الصني واهلند

                                                                                                                                                                                   

حممد حجي وحممد زنيرب وحممد األخضر وأمحد توفيق : ، ترمجةفريقياإ: مارمول كرخبالأنظر . ومن الشمال جبل األطلس
 .68/ 2، )م1989دار املعرفة للنشر والتوزيع، : الرباط(وأمحد بنجلون، 

   .264، صاملصدر السابق: ؛ وابن القطان15، صاملن: ابن صاحب الصالة )4(
 . 83، صأخبار املهدي بن تومرت )5(
 .109، ص التاريخ السياسي: ؛ ومرياندا264، صنظم اجلمان: ابن القطان )1(
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إخوانكم، وعرفنا مبا حتقق عنده من أحوالكم يف اخلري وصحبة أهل التوحيد، واالحنياز إىل 
  .)2(..."فإذا وصلكم كتابنا هذا فتأملوه وتفهموه... جنبتهم، واثين رجاؤنا فيكم

م قام بسوس رجل من جزولة  يسمى عبد الرمحان املدعو أبا 1191/ه597يف سنة 
  القصبة،

فإنه قد جنم هذه املدة " )3(، فدعا إىل نفسه واجتمع إليه خلق كثري"اجلزارة" يعرف عندهم بابن
) أن كل من شايعه من اجلهال وكل من اغتر(، و...ببالد جزولة شقي يدعي احملال، ويتبع اخلبال

  .)4(..."بني اهلدى والضالل) الفرق(رف ومل يع(...) 

فكلما بعثت له بعثة موحدية هزمها، إىل أن بعثوا بعثا من املوحدين والغز وأصناف  
   )5(اجلند

  

، فالتقى اجلمعان،  وقتل عبد الرمحان وسري برأسه إىل )1(بعدما حترك الناصر إىل ركراكة
  .)2(مراكش

ة بعد هزمية العقاب، وتوىل اخلليفة أصبحت ثورة جزولة خطرية على املوحدين خاص
م، بعث املستنصر برسالة إىل 1215/ه612املستنصر وهو صغري قضى على هذه الثورة سنة 

بأن اجتمعت عليه القبائل، وتقربوا بقتله وقتل وذلك :"البالد خيربهم ذا النصر العظيم جاء فيها
  .)3("أشياعه

                                                             
 .55-1/54، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .395، صاملعجب: عبد الواحد املراكشي )3(
 .1/329،رسائل موحدية )4(
 .395املصدر السابق، ص: عبد الواحد املراكشي  )5(
 .173/ 2، -جديدة – رسائل موحدية: العزاوي  )1(
 .395، صاملعجب :عبد الواحد املراكشي )2(
 .1/330، رسائل موحدية )3(
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قتل الشقي الذي جنم وعلى الناس، من وهيأه فضل اهللا عليها :" وجاء يف رسالة أخرى
اليت يأيت ا أسعد  فتح من الفتوحوإنه ل، ...وكتم احلق الذي ال يضره كتم كامت، بالقبلة

  .)4("األزمان

 : بالجنوب )5(ثورة الماسي -3

تعترب حركة  حممد بن هود املعروف باملاسي أول ثورة تواجه عبد املؤمن بعد إعالنه أمري 
م بعد سقوط مراكش، بالرغم أنه كان قائدا مشاركا لعبد املؤمن، 1146 /ه541املؤمنني سنة 

 )6(إال أنه خرج عليه بعد سقوط املدينة واية األسرة اليوسفية، مجع حوله عددا كبريا من األنصار
استمال الناس خبزعبالته، واستهوى القلوب مبهوالته، ونصب له الشيطان " ومسى نفسه باهلادي 

  .)7(..."ه املخاطبات من بعد ومن كثب ونسلت إليه الرسل من كل حدبمن حباالته فأتت

بعث له اخلليفة عبد املؤمن عدة محالت أوهلا قام ا أبو زكريا بن جييت املعروف باجنمار  
، وهكذا )8(الذي سار إىل معقل الشقي، إال أنه لقي منه هزمية قاسية ورجع إىل اخلليفة خاسرا

بعسكر مشى  )1(يوجه إىل املرتدين الشيخ أبو حفص عمر بن حيىي اهلنتايتكان على عبد املؤمن أن 
كان للناس هناك موقف " إىل هزمرية وهزمهم وبدد مشلهم، ومضى إىل جزولة حيث هزم املاسي

أخذت احلرب فيه حقوقها، وجت به طريقها وعرفت به رجاهلا وفريقها، وكنا حنن يف خباصتنا 
فكانت  يف الساقة فحملنا على من يلينا من األعداء، ومحلت كل قبيلة على من يليها من الوالء،

                                                             
 .101، 100، 99؛ أنظر الرسائل 332/ 1املصدر نفسه،  )4(
هو حممد بن عبد اهللا بن هود، كان يعمل يف تبييض املالبس اجلديدة بالشب أو بتراب الفرن مبدينة سال، فلقب باملاسي نسبة  )5(

إىل رباط ماسة يف أقصى بالد السوس األقصى، وهو أصال رباط عبد اهللا بن ياسني، استقر يف رباط ماسة يف شعبان سنة 
ي نسبة إىل الرباط الشهري، فقيل أن امسه حممد بن عبد اهللا الذي كان أصال م، وبعدها محل لقب املاس1147مارس6/ه541

عمر بن اخلياط، ومن لقب اهلادي أن الرجل كان يصل حركته بدعوة ابن تومرت فكأا دعوة موحدية أصولية مبنية على 
 .347-5/346، تاريخ املغرب: أنظر سعد زغلول. اإلمام املعصوم املهدي املعلوم مع تعديل يف وصف املهدي إىل اهلادي

 .3/31، البيان: ابن عذاري )6(
 .58 -1/57، رسائل موحدية )7(
 .347-5/346، املرجع السابق: ؛ وسعد زغلول274/ 6، العرب: ابن خلدون  )8(
 .3/31، البيان :ابن عذاري )1(
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وبادرت اليه بوادر (حلينه، ) حبمد اهللا(فصرع ... هناك كرات شهرية، ومحالت كثرية
  .)2()..."منونه

وبعث بعدها الشيخ أبو حفص اهلنتايت برسالة إخبارية للخليفة عبد املؤمن حتمل يف طياا  
لكرمي، ونصره كتابنا هذا من وادي ماسة، بعدما جتدد من أمر اهللا ا:" خرب مقتل الثائر املاسي

فتح ر األنوار إشراقا واحدق بنفوس املؤمنني احداقا، ونبه من األماين النائمة ...املعهود املعلوم
  . )3("جفونا واحداقا

لقب اهلادي بدال من املهدي تعبريا عن اإلجيابية اختاذ املاسي : )4(يرى سعد زغلول أن
كون من سلبية يف املهدية والعصمة فهذا ما والفاعلية يف العمل باهلداية على عكس ما ميكن أن ي

يفسر جناح املاسي يف نشر دعوته اهلادية ضد املوحدية املهدية، وكذلك األمر بالنسبة لدخول 
  .الكثري من قبائل بالد السوس يف الدعوة اهلادية املضادة، فكأا حركة ردة جديدة

ثورته ظلت باقية يف فإن جذور  م1146مارس/ ه541رغم مقتل املاسي يف أواخر سنة 
فهزموه، واجته بعدها إىل  )5(كل بالد املغرب، فسار الشيخ أيب حفص عمر اهلنتايت إىل برغواطة

بعد أن ترك على حصار فاس قائده أبا بكر   )7(حيث جدد عسكره ومشى إىل مكناسة )6(تادال
يج، وصل عبد املؤمن حيي بن اجلرب مع مجاعة من املوحدين يصحبهم الشيخ أبو إبراهيم إمساعيل اجي

  .)1(إىل مكناسة وضرب عليها احلصار

                                                             
 .58 -1/57، )العزاوي(، -جديدة –رسائل موحدية  )2(
 .57/ 1املصدر نفسه،  )3(
 .5/248، تاريخ املغرب: سعد زغلول )4(
أنظر أبو اخلطاب عمر بن حسن ابن . بلغواطة، بالم مفتوحة، واسكان الغني، والنسب إليها بلغواطي: وهذه القبيلة يقال هلا )5(

، طه حسني: إبراهيم األبياري وحامد عبد ايد وأمحد أمجد بدوي، مراجعة: ، حتقيقاملطرب من أشعار أهل املغرب: دحية
 .88، ص)م1955دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع، : بريوت(
إقليم غري شاسع يبدأ من ر العبيد وينتهي عند ر أم الربيع، أما جنوبا فإنه ينتهي بني جبال األطلس، ومشاال يف املكان الذي  )6(

 .1/174، اوصف إفريقي: أنظر احلسن الوزان. يلتقي فيه وادي العبيد ور أم الربيع
 .141ص كتاب اجلغرافيا،: أنظر ابن سعيد. الكثري من الزيتون تقع مشال فاس، ا )7(
 ..5/327، تاريخ املغرب: سعد زغلول )1(
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كانت القوات احملاصرة تتكون من ستة آالف فارس، بنت القوات عليها سورا وحفروا  
اخلنادق، كان أهلها يف سجن ال يستطعون اخلروج منها سواء شرقا أو غربا، وتركوا على هذا 

  .)2(السور أبوابا يدخلون منها لقتال أهل البلد

م  قامت بعض القبائل حبصار مكناسة منها فازاز 1131/ه629ويف عهد املأمون ويف سنة 
وزرهون، كتب سكاا رسالة استنجاد وبعثوها إىل املأمون مبراكش، حترك جبيوشه إليها مما جعل 

فإغاثته واجبة، ومحايته حاجبة، فالعجل :"... هذه القبائل تفك احلصار عن املدينة، جا يف الرسالة
  ...لعجل، قبل بلوغ األجل، والغياث، قبل متكن الفساد واإلعباثا

  إمام اهلدى مسعا لدعوة شاك           ثوى بني  هالك رهني   هالك )5(...

  وأوشك  أن   يغتال مكناسة  الردى           وتبكي  على ما حتتويه  بواكي

  شراك  أحاطت  به  األعداء من كل جانب           فقد قعدت منها  بكل

  وقد  زارها من  أهل  زرهون   هوا           وبثوا هلا  التطليق  بعد   مالك 

وأبناء     فازاز   هلــــــــــــــــــــــا    مستنفزة           
  فها هي تشكو كل أروع  شاك

أهل : وأعالمه وعبيده املستجريون بعدله... رفع هذه الشكوى إىل املقام اإلمامي األعلى.... 
  .  )3("مستصرخني جالله... مكناسة تالىف اهللا

  :)4(سبتةثورة     -4

                                                             
 .102، صاحللل املوشية: ابن اخلطيب )2(
 .388 -387/ 1، )العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية )3(
، أسسها الرومان يف مدخل مضيق أعمدة "سوبتة"، كما أطلق عليها الربتغاليون "سيفيطاس" مدينة كبرية مساها الرومان )4(

 .1/316، وصف إفريقيا: أنظر احلسن الوزان. هرقل
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عاد حيىي الصحراوي بعد أن هرب من األندلس فتوىل أمر سبتة  1147/ ه542يف سنة  
اجتمع عليه الربغواطيون، وهكذا أصبحت  )1(واجته إىل برغواطة وحتالف معهم واجتهوا إىل دكالة

  .دكالة مركز حلركة إحياء مرابطية يقودها الصحراوي

واتبع علي بن عيسى صاحب أسطول األندلس، وانتهت املطاردة مبحاصرة سبتة بالقطائع، 
واستخدم قائد األسطول احليلة يف دين سبتة عن طريق امتناع األمري املرابطي بالدخول يف طاعة 

دين، إال أن علي بن عيسى قتله الصحراوي ألن هذا األخري أراد أن يغدر به،  وقتل املوح
الصحراوي والد املاسي واجته إىل حيي الصحراوي إىل برغواطة وحتالف معهم واجتهوا إىل 

ويف دكالة اجتمع الربغواطيون على الصحراوي ومعهم أهل دكالة وهكذا أصبحت . )2(دكالة
  .)3(إحياء مرابطية يقودها إىل الصحراويدكالة مركزا حلركة 

بعث إليهم اخلليفة عبد املؤمن يصالسن فدخل سال بالسيف وبعد دين برغواطة يف تامسنا 
رجع يصالسن إىل مكناسة ) فاس ومكناسة والعدوة سبتة وطنجة(وإقرار األمور يف السوس األدىن 

ل عبد املؤمن الرسائل من مراكش إىل ، فأرس)4(واجته اجلميع وعلى رأسهم اخلليفة إىل العاصمة
بعد كمال الغزوة املباركة وإمتامها وإطفاء نار الفتنة بربد اهلدنة " كل البالد جاء يف الرسالة 

وسالمها، وإلصاق أنوف الكفرة املرتدين برغامها، وقطع دابر القوم ارمني يف هذه اجلهة وما 
وقد آن ... امليمونة من األجور، واملغنم املوفور انتظم يف نظامها؛ ونال الغزاة يف هذه احلركة 

  . )5(..."لكم، أيها املؤمنون أن جتددوا توبتكم جتديدا وكيدا
م ثار أهل سبتة على املوحدين تسببت يف قتل عامل املوحدين بسبتة 1147/ه542يف سنة 

ية باعتبارها ورسالة عبد املؤمن إليهم دف إىل النصح وتدعوهم إىل الدخول يف الدعوة املوحد

                                                             
، ا عدد من متتد ناحية دكالة من تنسيفت غربا وتنتهي على شاطئ احمليط مشاال، وعند وادي العبيد جنوبا، وأم الربيع غربا )1(

 .152، 1/147، وصف إفريقيا: أنظر الوزان.... . اسفي، قنط، تيط: املدن منها
 .5/353، تاريخ املغرب: سعد زغلول )2(
 .5/353املرجع نفسه،   )3(
 .5/354نفسه،  )4(
 .05الرسالة / 1، )العزاوي(، -جديدة -ورسائل موحدية  ؛02، ص)ليفي( رسائل موحدية،جمموع  )5(
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عقيدة صحيحة انتصرت على املرتدين وقضت على املرابطني وذه الفتوح ظهرت من آيات 
  .املهدي العجب العجاب وفاضت الربكات وكثر الرزق وانتشر األمن

وتغتنموا من هذه النصائح اليت تتداولكم حظا مفيدا، وتشهدوا اهللا على التمسك بعصم "  
إىل طاعة اهللا تعاىل يف العالنية والنجوى، وشدوا أيديكم على  - اهللا رمحكم -فبادروا ... اإلميان

-هذا احلبل املتني األقوى، وأعلموا أنكم راحلون، فتزودوا فإن خري الزاد التقوى؛ وحافظوا 
على إخالص النيات، والتزام الصلوات، وسائر أعمال الطاعات، وتالوة القرآن  -أصلحكم اهللا

واصفحوا، واصلحوا، وتعاملوا باخلري تفلحوا، وأقرعوا أبواب . واتوالتوحيد فهي أكرم التال
  . الرمحة بإميان األميان تستفتحوا؛  وواضبوا على تغيري املنكر وأمتروا بينكم مبعروف تنجحوا

م؛وتزيدوا واشتغلوا بدينكم اشتغاال خيلصكم، والتزموه التزاما خيصكم على الدوام وحيرصك
عرف  ورحم اهللا إمرءا. اللحظات تنقصكماألعمار اليت ال تزال مع  هذه من األعمال الصاحلة يف

  .)1(..."النصيحة فابتدرها، وجاهد نفسه على طاعة اهللا فقهرها

م حاولت سبتة االستقالل عن املأمون بزعامة أخيه عمران بن أيب 1231/ه629ويف سنة 
اسة فخرج إليها موسى، ويف نفس الوقت سامهت بعض قبائل األطلس املتوسط بتضييق مكن

، وكان قد وصله استنجاد أهلها برسالة من إنشاء ابن عبدون يشتكون من حصار )2(املأمون
  .)3(وعيث قبائل فازاز وزرهون

اجته املأمون إىل مكناسة فتراجعت عنها القبائل احملاصرة هلا، مث حترك منها إىل سبتة 
اكش للدفاع عنها بسبب دخول حيي وحاصرها ملدة ثالثة أشهر دون نتيجة، حترك بعدها إىل مر

املعتصم مراكش وختريب كنيسة النصارى، غري أن املأمون مات عند وادي أم الربيع يف آخر ذي 

                                                             
 .03 -02املصدر نفسه، ص )1(
 .2/212، رسائل موحدية: العزاوي )2(
 .120الرسالة / 1 ،)العزاوي( ،- جديدة -رسائل موحدية،  )3(
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، واختري ابنه الرشيد خلفا له وأعلنت له البيعة من طرف )1(م1231/ه629احلجة من سنة 
  .)3(م1232/ه630، وانتصر على املعتصم ودخل مراكش سنة )2(القبائل

م ثارت سبتة بقيادة أبو القاسم العزيف مبساعدة أبو العباس 1249/ه647 سنة ويف
، وتقرر االرتباط بالدولة املوحدية شكليا، فتوجه وفد إىل اخلليفة )4(الرنداحي قائد أسطول املدينة

، وأغلب الظن أن العزيف كتب )6(، بعث ابن أشرقي حتت إشراف العزيف)5(املرتضى لتقدمي البيعة
رجب سنة  14للخليفة بعدم صالحية هذا العمل، فكتب املرتضى له جبواب مؤرخ بـ 

ال نستعمله  فإنا كرهته الرعيةومن "ة على عزل العامل ابن أشرقي، م ، وفيه املوافق1250/ه648
  . )8(، كانت سبتة تعيش حالة من الرسوم اجلائرة واملظامل ، فأمر اخلليفة بإلغائها)7("حبال عليها

ا فسر الضعف الذي تعاين منه سبتة يف النشاط التجاري، مما أدى باحلكومة بالضغط هذا م
عليها من أجل مجع اايب على التجارة الداخلية واحلرف املختلفة والزراعة، وقد جاءت به إحدى 
الرسائل املوحدية وهي رسالة القبتوري إىل اخلليفة املرتضى يشتكي فيها من ضعف اايب بسبب 

  .)9(ع أسفار النصارى لثغر سبتة، وأن أهم ما بقي هي جمايب الزيتانقطا

 : غمارةثورة  -5
، أقام جببل غياتة ملدة شهرين واحلرب قائمة على طريقة عندما قرر عبد املؤمن غزو غمارة

املطاولة بالفرق العسكرية، وأثناء الصراع جاءت األخبار من طرف اجلواسيس إىل سري بن علي، 
قرر غزو غمارة، فقرر أن يشغله عن ذلك باستمرار الصراع يف جبل غياتة، بأن عبد املؤمن 

                                                             
 .298، 297 -296/ 3البيان، : ابن عذاري )1(
 .124، 221الرسائل / 1، )العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية  )2(
  .3/300، املصدر السابق: ابن عذاري  )3(
 .3/397نفسه،  )4(
 2/214،  رسائل موحدية: العزاوي )5(
 .4التقدمي / 1 رسائل موحدية، )6(
 .6التقدمي/ 1املصدر نفسه،  )7(
 .76، 74التقدميان / 1نفسه،  )8(
 .121-115/ 1نفسه،  )9(
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بشكل متصل وبأسلوب متواتر، عن طريق حشد أربعة آالف فارس يقسمون أنفسهم إىل قسمني؛ 
كل قسم يتكون من ألفي فارس، فتقاتل مع املوحدين بشكل متواصل ملدة أسبوع، لتحل حملها 

  .)1(اجلماعة األخرى وهكذا بالتناوب
ومن جهة أخرى عمل عبد املؤمن على تثبيط مهم أبناء جلدته من الزناتية، فجعل زيري بن   
ماخوخ يراسل إخوانه الزناتية على أن يدبروا اهلزمية يوم اللقاء،  ونتج   عن التدبري    مسري زيري  

وأن يضربوا بن حيي بن فانو  ماخوخ مع ثلة خمتارة من الرجال من جبل غياتة إىل حملة حممدبن 
  .)2(فيهم، فنجحت اخلطة بانتصار املوحدين وهزمية عسكر حممد بن حيي قائد املرابطني

بعد أن تويف عبد املؤمن بن علي توىل ابنه يوسف اخلالفة ثارت قبائل يف املغرب األقصى  
وغمارة بقيادة مزدرغ الغماري، بعث األمري أبو يعقوب يوسف لقتال الثوار منها صنهاجة 
أبا حفص أينتما واهلنتايت على رأس عسكر من املوحدين، جنح أبو حفص يف  الغماريني الشيخ

  .)3(مهمته

استمرت ثورة غمارة ممثلة يف حركة سبع بن منخفاد  )4(م1167/ه562ولكن يف سنة 
قايسنا بني جهة املرتدين " ، وأمام خطورة الثورة )5(بصفته ثائر جبال قمم الثلج ويسمى الكواكب

اتفق الرأي لقمع الثورة  )6(..."صنهاجة وغمارة، فرأينا شر غمارة أوىف سراية، وأبلغ نكايةمن 
فنظرنا إىل ذلك يف جتهيز عسكر " بتجهيز العساكر من املوحدين إىل بالد صنهاجة 

  .)8(، يف منطقة القلعة مت إسناد قيادة احلملة إىل الشيخ أيب سعيد خيلف بن احلسني)7(..."املوحدين

                                                             
 .294/ 5، تاريخ املغرب: سعد زغلول )1(
 .294/ 5املرجع نفسه،  )2(
؛ 6/61املرجع السابق، : ؛ وسعد زغلول3/97، البيان: ؛ وابن عذاري25، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية  )3(

 .107، ص ..."تاريخ املوحدين: "واحلسن الشاهدي
 .15الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )4(
 .210، صرباألنيس املط. تيزران: مساه ابن أيب زرع جبل. 6/62املرجع السابق، : سعد زغلول  )5(
 .100/ 1، رسائل موحدية )6(
 .100/ 1املصدر نفسه،  )7(
 .132-2/131، الستقصاا: ؛ والسالوي97/ 3، املصدر السابق: ؛ ابن عذاري100/ 1نفسه،  )8(
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كانت احلملة األوىل اليت قام ا الشيخ أبو حفص اهلنتايت قد انتهت بالقضاء على  وإذا
مبن ... وكان الشيخ األجل أبو حفص"مفتاح الصنهاجي أو مرزدغ، وهذا ما توضحه الرسالة  

... يف جهة أخرى من بالدهم ورسم هلم من العمل يف تلك اجلهات... معه من عساكر املوحدين
فإن محلة الشيخ أيب سعيد خيلف مل حتقق ما كان يرجو منها، لذا خرج . )1(..".من النصر والفتح

إليها األمري يعقوب صحبة أخيه السيد األعلى أيب حفص مع أخوهم أيب سعيد صاحب قرطبة 
، واستوىل املوحدون على اجلبل )2(حيث متت اإلحاطة باألعداء وقتل سبع بن منخفاذ ومحل رأسه

أقتفوا أثر الفارين وأخذوا منهم األموال واحلرمي، ويف اليوم التايل أخذ كله وضربت به خيامهم و
  .)3(املوحون متابعة التفتيش عن بقايا املهزومني

أدخلوا البقية يف الدعوة املوحدية، وبذلك اكتمل الفتح وأحصيت املغامن فكانت من البقر 
السيب ثالثة آالف وست مائة  اثنا عشر ألفا ، ومن الغنم سبعة وعشرون ألفا وثالث مائة،  ومن

وبعد دين جبل غمارة عهد . )4(وسبعة وأربعون أما الدواب فكان عددها ست مائة وسبعة عشر
  .  )5( األمري يوسف بوالية سبتة وسائر بالدهم إىل أخيه السيد أيب علي احلسن

وتفيد تلك ، )6(فخاطب أبو يعقوب املوحدين بالفتح الشامل يف رسالته من كتابة ابن عياش
مجلة من اشياخهم مع أخ لغويهم، "... الرسالة خبرب أنه كان لسبع بن منخفاذ أخ امسه عمران

،  أظهر للموحدين أنه يرغب يف التوحيد )7(..."وموقد نارهم يعرف بعمران بن منخفاذ
  .)8(والطاعة

                                                             
 . 101/ 1نفسه،  )1(
 .797، صالكبرياملغرب : ؛ وعبد العزيز سامل6/63 تاريخ املغرب،: ؛ وسعد زغلول283-6/282، العرب: ابن خلدون )2(
 .14الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )3(
 .105/ 1املصدر نفسه،  )4(
 .6/65املرجع السابق، : سعد زغلول )5(
 .14الرسالة / 1، رسائل موحدية )6(
 .102/ 1املصدر نفسه،  )7(
 .64/ 6املرجع السابق، : سعد زغلول )8(
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 :)9(هسكورةثورة  -6

مترد ابن توندوت وهو أحد زعماء هسكورة  بسبب حتويل احلكم  م1156/ه551يف سنة 
من االختياري إىل الوراثي، وابن توندونت من أنصار املهدي، وجاءت الرسالة على شكل عتاب 

من جمموع رسائل إحدى الرسائل ، وتشري )1(وتذكريه مبقام أبيه ونصحه بالعودة إىل الطاعة
ئر ال تذكر امسه، ولكن يبدو أنه ثائر هسكورة، وهو من موحدية املؤرخة جبمادى الثانية عن ثا

عبد قام  م1157/ه552ويف سنة  .)2(عنه اأنصار املوحدين وتلمح الرسالة على أن أنصاره ختلو
القبائل معلنة توبتها منها  وأثناء هذه احلركة استقبلته مراكش، عرب قبائل جنوب املؤمن حبركة

  .)3(هسكورة

ياسة عبد املؤمن املتمثل يف استئثار أسرته باخلالفة وتعيني أبنائه على إن االجتاه اجلديد يف س
د املؤمن ومجعا حوهلما عليه، فقتل عامل مراكش من قبل عب األقاليم ساعد أخوي املهدي التمرد

الثائرين، إال أما ملؤمن كان طيبا يف معاملة الساخطني على النظام، وتشري الرسالة إىل أن عبد ا
 .)4(ر املهدي حىت صارت حرماته منتهكة، بفشلهما قتلهماخرجا عن أم

  :)5(قفصة -7

الذي ) املنتزي( الرندي على العامل املوحدي عمران بن موسى الصنهاجي بزعامة  ثارت قفصة 
، وقاموا بشن الغارات على "ذؤبان األعراب وأوباش األكراد" كان منفيا من جباية، مبساعدة 

  .)6(يف األرضاملوحدين، وسعوا إىل الفساد 
                                                             

يعرف هلم أب، اندرجوا يف عهد املوحدين ضمن حلف مصمودة بانتمائهم إىل الدعوة وهم أبناء تصكي العرجاء وال  )9(
 - أدوارها -القبائل األمازيغية: أنظر بوزياين الدراجي. هسكورة القبلة وهسكورة الظل: ، مهااملوحدية، فهي قسمني

 . 225/ 2، )م2007دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، (، -أعياا - مواطنها
 .8الرسالة /1، )العزاوي(، -جديدة –رسائل موحدية  )1(
 .15، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
 .17املصدر نفسه، الرسالة  )3(
 .11نفسه، الرسالة  )4(
كان اسم مدينة قفصة مدينة احلنية، ألن فيها بنيانا قدميا مثل احلنية فكانت تسمى ا، وهي متوسطة بني القريوان ومدينة  )5(

 .152، ص االستبصار: أنظر مؤلف جمهول. قابس
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وعندما وصل املوحدون إىل إفريقية، علموا ذه احلركة، فوجهوا إليهم إنذارا ، وأمروهم  
، وكانت حول )7(أن يبتعدوا عن ما يفعلون، ولكن دون جدوى، لذا قرر املوحدون حماصرم

ة وشدوا البلد غروس وبناءات وعرة املسالك، فأخذ املوحدون يف هدمها وإزالتها، أحاطوا باملدين
احلصار، نصبوا عليهم اانيق والدبابات واألبراج، وردموا خنادقهم، وخلصت املدينة يف عليها 
  النهاية

  

  .  )1(للموحدين، بعدما أن أبعد ابن الرند إىل سال حىت تويف فيها

أصبحت هذه املدينة العتيقة مجيلة وحمصنة، بناؤها عتيق وفناؤها واسع، حماطة بالنخيل 
، خترج منها عيون، فتسقي "صنوان وغري صنوان"والزيتون والرمان وفواكه متنوعة واألعناب 

األراضي ااورة، فموقعها استراتيجي تقع بني بالد اجلريد وبالد إفريقية، فهي مطلة على 
  .)2(طرابلس

استكمل أبو يعقوب قواته عدة وعتادا، عزم على غزو   )3(يف سنة ست وسبعني ومخس مائة
القريوان، وعند وصوله جباية تأكد أن ابن املنتصر حيرض العرب على الفتنة، قبض  قفصة وبالد

عليه اخلليفة، فأخذ ما وجد عنده من األموال، سار أمري املؤمنني من جباية حىت شارف قفصة، 
  . )4(واجته إليه أشياخ العرب من قبيلة رياح وسارعوا إىل الطاعة للموحدين طالبني اآلمان

                                                                                                                                                                                   
 .1/152،  رسائل موحدية )6(
 .147 -1/146املصدر نفسه،  )7(
 .155، 147-146/ 1نفسه،  )1(
  .151، صاالستبصار: ؛ ومؤلف جمهول149 -148/ 1نفسه،  )2(
: أنظر أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمين. يرى البعض أا فتحت سنة مخس وسبعني ومخسمائة )3(

دار الكتب : تبريو(خليل املنصور، : ، وضع حواشيهمرآة اجلنان وعربة اليقضان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان
 .3/316، )م1997، 1العلمية، ط

 .273، صالتاريخ السياسي: ؛ ومرياندا3/141، البيان :ابن عذاري )4(
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وب قفصة، وأخذ يضرم باملنجنيق وغريه من أدوات احلصار حىت طلبوا حاصر أبو يعق
العفو، وأعفوا عنهم وافتتحت قفصة واسكنها بعسكر من املوحدين، ونزل عنها الشقي املعروف 

  بالطويل يف 

وعند افتتاحها رحل إىل تونس وبعث إىل أهل . )5(شهر رمضان من ست وسبعني ومخس مائة
  :)7(، ومعها قصيدة كان أوهلا)6(سالةمراكش وأهل األندلس بر

  وملا انقضى الفتح الذي كان يرجتى             وأصبح  حزب اهللا  أغلب  غالب
وأجنزنا  وعد  من  اهللا    صــــــــــادق             كفيل بأبطال  الظنون  

  الكواذب
وهبوا كما هب النسيم إذا  ســــــــــرى             ومل يتركوا من 

  الشرق  علقة  آيب
  وملا وصلت هذه الرسالة إىل إشبيلية فرح الناس ذا النصر، وهنأه أشياخ إشبيلية بقصيدة، 

  

  :)1(أوهلا

فتح   يفوت    مدارك    األوهام              ويعجز    االحصاء    
  باألقـــــــالم

  األحالم   صدع  الدجى  صدع  الرداء بنوره              فأرى   الغواة   تقضي
  حري  البشائر   صوغت محل  املىن             بقفول   خري    خليفة     وإمــام 

                                                             
 .3/141املصدر نفسه،  )5(
 .26، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )6(
 .141/ 3، املصدر السابق: ابن عذاري  )7(
 .143-142/ 3املصدر نفسه،  )1(
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وملا استكمل اخلليفة السيطرة على املنطقة قام بنقل العرب إىل الغرب، ترك على تونس أخاه 
أبا علي احلسن، ووىل أخاه أبا موسى جباية، وعاد بعدها إىل مراكش ووصل إليها يف شهر صفر 

  .)2(من عام ست وسبعني ومخس مائة
   :قسنطينةبجاية و -8

يفكرون يف  بعد أن متكن املوحدين القضاء على دولة املرابطني، أخذ عبد املؤمن وزعمائه
تنفيذ املرحلة الثانية من خمططهم اهلادف إىل السيطرة على املغرب اإلسالمي، إال أن املغربني األدىن 
واألوسط تعرضا لغزوات بين هالل وسليم وغارات النورمانديني، وانقسام البالد إىل إمارات 

  .)3(مناطق نفوذ حيكمها أمراء متطاحنني
  عبد املؤمن ناحية الغرب، حىت وصل مدينة سال، بقي م اجته اخلليفة1150/ه545يف سنة 

، مث )4(فيها مدة شهرين، استقبل الوفود األندلسية من قضاة وأمراء وعلماء وغريهم، فاستمع إليهم
أرسل الوزير أبو جعفر بن عطية إىل األندلس، ففاوض النصارى املتحصنني بقصبة املرية وقدم هلم 

ىل املغرب استقبل يف سبتة أشياخ املوحدين والطلبة واحلفاظ وعند رجوع عبد املؤمن إ. األمان
  .)5(املوجودين باألندلس

وأخذ يف السري منطلقا  )1(ويف أول سنة مخسمائة وست وأربعني حترك عبد املؤمن جبيشه 
من سال إىل مكناسة إىل فاس حىت تلمسان، حىت دخل املغرب األوسط وأخذ مدينة اجلزائر من 

  .)2(حيي بن العزيز باهللا أمري بين محاد، مث هرب إىل أبيه وأخربه بسقوط املدينة حاكمها القائد بن
فحاصره  )4(مث اجته إىل قسنطينة للتحصن ا )3(مجع األب ذخائره وهرب إىل مدينة بونة

وكانت مجل من عساكر املوحدين حني احتالل اجلملة املذكورة "املوحدون ا، وفتحوا القلعة 
                                                             

 .143/ 3نفسه،  )2(
 .309 -308، ص)م2008، 2منشورات جامعة قار يونس، ط: بنغازي(، املوحدينقيام دولة : مراجع عقيلة  الغناي )3(
املغرب العريب بني الفاطميني واملرابطني  -موسوعة املغرب العريب: ؛ وعبد الفتاح مقلد الغنيمي3/45، البيان: ابن عذاري )4(

، 1مكتبة مدبويل، ط: القاهرة(، بني بين زيري وبين هالل وبين محاد، دراسة يف التاريخ اإلسالمي واملوحدين، املغرب العريب
 .3/197، )م1994

 .309املرجع السابق، ص: مراجع عقيلة الغناي )5(
 .9/390الكامل، : ابن األثري )1(
 .792، صتاريخ املغرب: ؛  وسامل310، صقيام دولة املوحدين: ؛ ومراجع عقيلة الغناي3/46، البيان :ابن عذاري  )2(
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على إثر فتحها  -سها اهللاحر –فيه، واعتدادهم يف عداد من حيويه ويؤويه، جبهة القلعة 
إليكم بيان القول  فتح هلم الفتح الذي تقدم...حني أملَّ الناهضون املذكورونف...امليسر،

  .)5("...يهف
أثناء حصار قسنطينة خرج وفد يتكون من أخ األمري احلمادي وشيوخ صنهاجة وقسنطينة 

، ووىف له عبد املؤمن عهده، )6(يسألون األمان، فأعطوا هلم األمان ودخلوا يف طاعة املوحدين
ن ونقله إىل املغرب األقصى مع عائلته، ودخل املوحدون مدينة جباية، ويذكر أم دخلوها بدو

بعث بعدها عبد املؤمن برسالة من داخلها بتاريخ الرابع والعشرين من مجادى األوىل ، )7(مقاومة
   .)8(وأربعني ومخسمائة هجرية، وهي موجهة إىل أهل قسنطينة سنة  سبع

رأس اجلسد الذي استتبع بعضه "وعندما فتحت قسنطينة سهلت فتح باقي املنطقة، فهي 
روابط هذا اإلقليم العظيم وقواعده، وفقدت ضرر من كان ينوي تلى؛ وبه انعقدت واسبعضا 
وامساك املوحدين عن "...،)9("ومعه متأتى مجع مشله وضمه وإمساك شأنه كله وعزمه... الضرر

معدورهم من تدمريهم وانتسافهم، خياطبون مجيع من ببالد إفريقية وما يتصل ا إىل جهات 
  .)10(..."اإلسكندرية من العرب املعمورين

بعد أن مت لعبد املؤمن واجههم مترد أعراب بين هالل من ناحية وثورة قبائل صنهاجة 
وكتامة ولواتة من ناحية أخرى، بعث اخلليفة عبد املؤمن لبين هالل جريدتني من اجليش 
املوحدي؛ األوىل بقيادة عبد اهللا بن وانودين، والثانية بقيادة يصالسن بن املعز، غري أن اخلالف 

بعد مقتل وانودين، خرج عبد . بني القائدين مما دفع يصالسن إىل العودة وترك ميدان املعركة وقع
املؤمن بنفسه ملواجهة العرب، حيث متكن من إحلاق اهلزمية باالثبج ورغبة ورياح وأدخلهم يف 
                                                                                                                                                                                   

 .272 -271، املعجب: املراكشيعبد الواحد   )3(
 .793املرجع السابق، ص: ؛ وسامل3/46املصدر السابق، : ؛ وابن عذاري8، الرسالة )ليفي(  جمموع رسائل موحدية، )4(
 .48، صقضايا تارخيية: ؛ وأمحد عزاوي24املصدر نفسه، ص   )5(
 .8الة نفسه، الرس )6(
 .310املرجع السابق، ص : ؛ ومراجع عقيلة الغناي3/46، البيان: ابن عذاري  )7(
 .7الرسالة  ،)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )8(
 .26نفسه، صاملصدر  )9(
 .29نفسه، ص  )10(
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املوحدون على غنائم  ، استحوذم1153/ه548الدعوة املوحدية، كان ذلك يف ربيع األول سنة 
  .  )1(باستصحاب زعماء بين هالل ومشاخيهم إىل مراكش ة، وقام عبد املؤمنكثري

كما بينت بعض الرسائل األخرى أنه بعد فتح إفريقية، مت نقل العرب إىل املغرب األقصى، 
بعد اهلزمية اليت أحلقت م، وهذا ما توضحه الرسالة الصادرة بتاريخ ربيع األول سنة 

م واليت 1160/ه555ربيع الثاين سنة  24لصادرة بتاريخ ، أو الرسالة ا)2(م1160/ه555
تتضمن احلديث عن اهلزمية اليت أحلقت بالعرب شرق املغرب األوسط، وعزم هذه القبائل العربية 

   .)3(على االرحتال مع املوحدين منهم بنو حممد بن رياح، كما أظهر عرب جشم الرغبة يف التوبة
عبد املؤمن استوىل ابن غانية على جمموعة من ويف عهد األمري أيب يعقوب يوسف بن 

، لذا قام املوحون بغزوه، وفتحوا خالهلا مدينة جباية، )4(املناطق املوحدية حىت وصل إىل جباية
وأعانكم على االعتصام :" وبعث اخلليفة يوسف برسالة إىل الطلبة بإشبيلية خيربهم بذلك جاء فيها

شقي ... ت عليه حالة الكافر الغادر، اللعني اخلاسروأجندكم ما كان -بعروة الطاعة الوثقى 
وكل منها إىل جباية، وقد خاض هذه ... فداخل أوباشا ممن كان ببجاية ممن رق دينه -ميورقة

يأخذ أمواهلم بغري حقها ويصرفها ... اجلهات خوض املذل واستباح حرمة أهلها استباحة املستحل
  .  )5(..."قهابغري حقها ويصرفها يف غري مستوجبها ومستح

  : )1(المهدية -9
من صقلية الحتالل بعض موانئ إفريقية، طلب مسلمي إفريقية جندة  )2(عند حترك النورمان

، خرج من مدينة سال يف العاشر من شهر صفر من عام )3(عبد املؤمن، أعد عبد املؤمن جيشا قويا

                                                             
 .51 -50، صقضايا تارخيية: ؛ وأمحد عزاوي11و 09نفسه، الرسالتان  )1(
 .09الرسالة / 1، )العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .21الرسالة  ،)ليفي(جمموع رسائل موحدية،  )3(
، -م1287 -708/ ه685 - 89التاريخ اإلسالمي جلزر البليار  –جزر األندلس املنسية : عصام سامل سيسامل )4(
 .354، ص )م1984، 1دار العلم للماليني، ط: بريوت(
 .61، صقضايا تارخيية: ؛ وعزاوي24/171، اية األرب: ؛ والنويري171ص ،جمموع رسائل موحدية )5(
 .2/373، إفريقيا: أنظر كرخبال. امسها القدمي ألفرا )1(
م سيطر النورمان على صقلية بدأوا يطمحون يف بسط نفوذهم على مدن مشال إفريقيا منتهزين فرصة 1091/ه484يف سنة  )2(

ضعف إمارة بين زيري يف املهدية وانشغال املرابطني يف مواجهة املوحدين، وضعف الدولة الفاطمية يف مصر وقيام احلروب 
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ى الثانية سنة مجاد 24وصل اجليش املوحدي مدينة تونس يف )4(أربعة ومخسني ومخسمائة
، حتصن ا حاكمها ابن أمحد ابن خرسان، استأمن أهلها عبد املؤمن فأمنهم، )5(م1159/ه554

عندما تيقن أهلها باهلالك، نزل إليهم أشياخ لطلب السلم من أهل تونس منهم بنو عبد السيد عمر 
رجي حممد ومحزة ومعاوية وعبد السيد ومنهم ابنا منصور بن إمساعيل وابن عمه عتيق ومنهم اخلا

، )7(، ففتحوا هلم مدينتهم)6(ابن محزة وعبد العزيز القمودي وغريهم وكانوا اثين عشرة رجال
  .)8(وقضى على أسرة بين خراسان اليت كانت حتكمها منذ أكثر من قرن من الزمن

، )9(م1159أوت  5/ه554رجب سنة  18اجته بعده املوحدون إىل املهدية فوصلوها يف  
ذو القعدة سنة  20فبعث برسالة إىل غرناطة بتاريخ  ؤمن احلصار عليها،ضرب عبد امل

، ودام احلصار ستة  أشهر نتيجة حلصانتها، وعندما طال احلصار وصل املدد )10(م1159/ه554
النصراين يتكون من مائة ومخسني مركبا، فخرج إليه املوحدين واستوىل على مثاين قطع منه 

منهزمني وتسلم عبد املؤمن املهدية يف يوم عاشوراء من سنة مخس فاجتمع بقية األسطول وولوا 

                                                                                                                                                                                   

م بفعل الرباطات اليت أقامها املسلمون 1148/ ه537ء على مدينة طرابلسأخفق النورمان يف االستيال.الصليبية يف املشرق
سيطرة النورمان على ". مبحاذاة سواحل مشال إفريقيا، وبعد عودة أسطول النورمان من طرابلس إىل صقلية اجته إىل جيجل

  .322 -319، صم1989/ 6، ع)ليبيا( جملة كلية الدعوة اإلسالمية ،"مشال إفريقيا
 .67ص حركة املوحدين،: يل تورين )3(
  .3/62 البيان،: ابن عذاري )4(
)5(   Ernest  Mercier: Histoire de l'afrique septentrionale – berbérie de puis les temps 

les plus reculés jusqu'à la conquéte française (1830)-,( Paris: Ernest lrouxe éditeur,  
  1868), 5\100.                                                                                                               

  .306، صرحلة التجاين: التجاين )6(
  .316، صقيام دولة املوحدين: مراجع عقيلة الغناي )7(
  .67ص ،املرجع السابق: يل تورين )8(
                E Fagnan: Listoire des Almohades؛ و316، ص املرجع السابق :مراجع عقيلة الغناي )9(

d'après Abd  El Wah'id Merrâkechi, Revue Afrika, Volume 13,( Alger, A.       
Jourdane libraire éditeur, 1893), p. 282-230.                                                              

  .19، الرسالة )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )10(
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جانفي / ه555حمرم سنة  10ومخسني ومخسمائة، استمر حصار املهدية إىل أن فتحت يف 
  . )1(م1166

عندما كانت وضعية املوحدين قوية حنو اإلسبان، كان الوضع يف إفريقية مييل لغري صاحل 
معظم إفريقية مبا فيها املهدية، وبينما سقطت ميورقة بيد  املوحدين؛ حيث سيطر املوحدين على

سقطت تونس بيد أمراء بين غانية فنظم الناصر محلة ملطاردم، وحترك معه األسطول  )2(املوحدين
حنو املهدية، وبعد حترير تونس ومطاردة بين غانية من معظم جهات إفريقية شدد الناصر احلصار 

م، فكتب عنه كاتبه أبو عبد اهللا 1205/ه602ية إىل أن فتحها سنة برا وحبرا على عاملهم باملهد
  .)3(بن عياش رسالة مبشرة بفتحها إىل الواليات املوحدية

  وعينا لغزوه الشيخ األجل األكرم أبا حممد بن الشيخ املوقر أيب حفص يف جيش: " جاء فيها
... وخيول ملس البطون من املوحدين واألغزاز واألعراب فساروا إليه بسيوف معودة الضراب

وظن أن املوحدين ال يقدرون على ... فلما نذر م عدو اهللا وهو حبمة مطماطة، ركب اجلبال
فلما التقوا عليه يف جيش كأنه جل موجه ... وبلغ املوحدون قابس فجددوا زادهم... اتباعه

فكانت ... -ملوحدينا - وهم مبرتل أم العافية، زحفوا إليه... كر راجعا حنو املوحدين... متراكب
مث انصرف .)4(..."فلما رأى عدو اهللا ما هاله فر جرحيا يف جريدة من اخليل... بينهم مضاربة

دة نصلح من أحوال أهلها وجئنا حنن قاب سبها م:" الناصر بعدها إىل اإلصالح والتنظيم يف قوله
  .)5("ما فسد

  
  

                                                             
 -198، ص األنيس املطرب: ؛ وابن أيب زرع، 24 /173اية األرب: ؛ والنويري349، صرحلة التجاين: التجاين )1(

               و؛   52، صقضايا تارخيية:  ؛ وأمحد عزاوي338/ 1، فريقياإ: ؛ وكرخبال199
  Ernest  Mercier: Histoire de l'afrique, 5/101.                                              

  .56الرسالة  /1 ،)العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .245-243/ 3 البيان،: ؛ وابن عذاري57الرسالة/1املصدر نفسه،  )3(
 .258 -251ص ،)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )4(
 .107، ص ..."تاريخ املوحدين ومذهبهم : " الشاهدي؛ واحلسن 253املصدر نفسه، ص )5(
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 :أسرة المهديموقف الموحدين من   -  د
ن تتوفر فيه مزايا إمام ورجل مم توالهخالفة إسالمية ي نظام احلكم املوحدي بعدما أن كان

قرر عبد املؤمن جعل احلكم املوحدي وراثيا حكم، حسبما خطط املهدي لنظام احلكم يف دولته، 
هذا ما أثار حفيظة عدد كثري من املوحدين، مما دفع بعضهم إىل إعالن الثورة، منهم ، يف عقبه

  .)1(ريته، الذين ينتظرون أن يكون خليفة املهدي منهمأسرة املهدي وعش
قام أخوي املهدي عيسى وعبد العزيز بالثورة ضد عبد املؤمن، حيث كانا يف صحبة 
اجليوش املوحدية يف األندلس، وقد جعال على رأس حكومة املوحدين اليت حتكم باألندلس بعد 

ني سفكوا الدماء فكر األندلسيون يف القضاء ا أساءوا املعاملة يف األندلس حمدخوهلم البالد، وعند
على املوحدين، بلغ املوحدون جمهودات كبرية السترجاع نفوذهم يف األندلس وفرضوا على 

  .الثائرين العودة إىل الطاعة املوحدية
م أعلن عبد املؤمن ابنه وليا للعهد، قام املوحدون ببيعته، أما أسرة 1154/ه549ويف سنة  

املهدي  عيسى وعبد العزيز، استغال وجود عبد املؤمن يف مدينة سال فخرجا  املهدي منهم أخوي
من مدينة فاس يف بعض أنصارمها ودخال مدينة مراكش، وقبضوا على عامل املدينة أيب عمر بن 

وذلكم أن األشقياء فالنا وفالنا وأصحاما كانت نفوسهم اخلبيثة " ، )2(حيي بن تفراجني وقتلوه
وعلموا أن الشيخ الشهيد أبا ...فسار إليها األشقياء املذكورون من فاس... كامنة على أذاها

  . )3("فقصدوه عند خروجه إىل اجلامع... حفص عمر بن تفراجني
لقي املتآمرون صمود من طرف أنصار عبد املؤمن إىل أن وصلهم ابن عطية جبيش كبري، 

مرين، أما أخوي املهدي فقد قتل عبد لتهدئة الوضع، وصل عبد املؤمن فقام بقتل جمموعة من املتأ
  .)4(العزيز عند باب الدباغني أما عيسى فقد قتل عند باب إيالن

                                                             
 .63، ص)م2008، 2منشورات جامعة قار يونس، ط: بنغازي(، سقوط دولة املوحدين: مراجع عقيلة الغناي )1(
 .11، الرسالة)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
 .45 -39املصدر نفسه، ص )3(
 .66 -65املرجع السابق، ص : مراجع عقيلة الغناي  )4(
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   :عند الموحدين القضاء -رابعا
      من عند أهل املغرب واألندلس ، فهي)2(من أمسى اخلطط عند الكافة   )1(تعترب خطة القضاء

يعد القاضي من موظفي الدولة الكبار . )3(..."أعظم اخلطط قدرا وأعالها ذكرا وأجلها خطرا"
  .)4(إىل جانب الوزير والكاتب

العشرة "ومنصب القضاء ليس من اخلطط اليت استحدثت بعد قيام الدولة، فقد كان أحد  
إذن املهدي، وملا توىل عبد املؤمن اهلزرجي يقضي بني الناس عن  إمساعيلوهو " أهل اجلماعة

  .صهره وهو أحد أهل اخلمسني )5(أبا عمران موسى اخلالفة قلد خطة قضاء اجلماعة
وبعد أن استقرت الدولة مل يقلد اخللفاء أحد من املوحدين أويل السبق يف الدعوة يف هذا  

هو قاضي اجلماعة أو قاضي فأعلى مراتب القضاء  .املنصب، وإمنا ولوها لفقهاء من طلبة احلضرة
   .)6(املشرق يدعى بقاضي القضاةاخلالفة أو قاضي القضاة، فقاضي اخلالفة يف 

                                                             
وقضيت " أي قطع ما لغرميه قبله باألداء" وقضى دينه" انقطاع الشيء ومتامه، يقال قضى احلاكم إذا فصل يف احلكم،: لغة )1(

: أنظر شوقي أبو خليل. القضاء واحلكم يف معىن واحد. 2، صاملرقبة: النباهيأنظر . أحكمت عمله أي أحكمه وأنفذه" الشيء
  . 276،  ص)م1994، 1دار الفكر، ط: دمشق(، - وموجز عن احلضارات السابقة -احلضارة العربية اإلسالمية

: أنظر أمحد عبد الرازق. هو القطع فقد مسي القاضي بذلك ألنه يقطع اخلصومة بني اخلصمني باحلكم: اصطالحا
الفصل بني الناس يف اخلصومات حسما للتداعي وقطعا "...القضاء يعين  : قال ابن خلدون. 95، صاحلضارة اإلسالمية

 .1/373، املقدمةأنظر .  ..."للتنازع

 .2املصدر السابق، ص: النباهي )2(
حممد األمني : ، نشر وتعليقومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الشرعية كتاب الواليات: أمحد بن حيي الونشريسي  )3(

 .38، ص)ت. دالفوميك، (بلغيث، 
 .240 -239، صفقهاء املالكية: خلضر بولطيف )4(
 .319، صاملعجب: املراكشي. قاضي اجلماعة يف عصره )5(
إضافة لفظ القضاء إىل اجلماعة، جرى التزامه يف األندلس، واملراد باجلماعة مجاعة . 21املصدر السابق، ص : النباهي  )6(

املشرقية يدعى بقاضي القضاة، وباألندلس، أن تسمية القاضي بقاضي اجلماعة يف قرطبة  القضاة، وأما قاضي اخلالفة جنده بالبالد
 .86نفسه، ص  أنظر. ة حىت اية دولة بين عامراسم جديد حيث كان يسمى قاضي القضا
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الرسائل الرمسية أن العدل مرتبط بطبيعة دولتهم، ألا قامت على أساس األمر توضح 
، وكذا دة مصادر منها الشريعة اإلسالمية؛ فهذا العدل نابع من عباملعروف والنهي عن املنكر

  .عدل كامل يستمد من تطبيق أفكارهاليت تسعى إىل قيام إلمام عصمة ا
، وظل العدل من الشعارات السياسية للدولة املوحدية، الذي حتمله خطابام الرمسية 

فخطابات التبشري بالعدل ،  وعملوا بكل ما ميلكونه من قوة من أجل حتقيق األمن واالستقرار
، والرسائل ، وجيب على الناس قراءابتعميمها على كل مناطق البالد بعدا مجاهريياحتمل يف طياا 

على تنفيذ ما فيها بالسهر  حتثهماملوجودين يف الواليات،  موجهة إىل احلفاظ والطلبة واألشياخ
    .)1( ، وتعليمها للعامة جاء يف هذه الرسائل

  :تعيين القضاة  - أ
 عنيقاضي اجلماعة يف ون إال بعد االختيار واالختبار؛نالقضاة ال يعي يفهم من التقادمي أن

والقضاة على اجلهات الوالة بتقدمي بعض العمال  ويسمح اخلليفة لبعضمن طرف اخلليفة،  ةمباشر
ففي األندلس عني عبد املؤمن حممد بن مساك العاملي كأول قاضي للموحدين  ،)2(لواليتهم التابعة

، ووىل أبا مبالقة، وعني يوسف بن عبد املؤمن عبد اهللا بن زغبوش قاضيا بشاطبة وجزيرة شقر
  .)3(قرطبة، وأبا املكارم املصري قضاء اشبيلية وابن الصقر قضاء غرناطةالوليد بن رشد قضاء 

، ومنها يوجهون إىل البالد املغربية يستقدمون إىل مراكشكان القضاة الذين يعينون على 
، من أجل أن تقدم هلم توجيهات مباشرة، واختبار كفاءم، ومدى مدن قضائهم اجلديدة

  .)4(إليهاصالحيام للبيئات اليت سيوجهون 
بظهائر سلطانية، وهذا ما حتتفظ به تقادمي القضاة، إال أن أغلبها ال تعطينا  يتم تعيني القضاة 

 املعنية،املعني وال عن اسم القاضي الذي عينه كما ال تشري إىل املدينة معلومات عن اسم القاضي 

                                                             
، حبث لنيل دبلوم الدراسات م1269 -1121/ه668 -515خطة القضاء باملغرب يف الدولة املوحدية : مغراوي حممد )1(

 .66، ص)م1987 -1986، -كلية اآلداب والعلوم االنسانية -جامعة حممد اخلامس: الرباط(العليا يف التاريخ، 
 .01التقدمي / 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
 .125املرجع السابق، ص: مغراوي حممد )3(
 .126-125نفسه، ص )4(
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التكرار، تنحصر بني عهد املأمون قليلة ومتشاة إىل درجة  املعلومات اليت تقدمها تقادمي القضاةف
  .واملرتضى
منها ما يتعلق بتعيني القاضي أيب حممد املهمة  تتوفر على بعض اإلفادات املضبوطة  أاإال  

  السنة على ، وتعيينه يف نفس م1227/ه626الرعيين على شريس من طرف اخلليفة املأمون سنة 

سنة  شيدعلى قضاء شريس من طرف الروتعيني القاضي أيب حممد؟ اخلضراء قضاء اجلزيرة 
  .)1(م1232/ه630

 إىل ميبعض التقادالقضاء واملسددين، تشري ول عن تعيني ومراقبة اعة هو املسؤوقاضي اجلم  
ومن حقه أيضا أن خيتار املسددين يف  )2(أن للقاضي احلق يف اختيار من ينوب عنه أو يستكتبه

ال يسمى باسم ، )4(يتوىل أدىن درجة قضائية، فاملسدد هو القاضي يف املدينة الصغرية، )3(النواحي
، فهو ال يصدر أحكامه إال يف القضايا للحكم الشرعي يف مدينة خليلة القاضي إال من هو وال

  .)5(الصغرية
دكاكني يلجأ القاضي إىل االستعانة بالعدول أو الشهود وهؤالء هلم يف سائر األمصار 

لإلشهاد وتقييده بالكتاب ويتم أصحاب املعامالت  فيتعاهد همومصاطب خيتصون باجللوس عليها 
: ومراقبة العدول من طرف القاضي، وانفردت بعض التقادمي بذكر شروط الشهود منهاتعيني 

كون ، وأن يكون ذا علم وسليم الشهادة، وأن يالعدالة وسداد احلالة، والتيقظ واالتصاف بالرتاهة
     .)6(من الغفلة والذهول متيقظا

القاضي يف حاجة ماسة إىل وجود العدول الذين يضبطون الشهادات والعقود وفق أحكام 
 املعترف بعدالتهم، والذين يقومون عن إذنالشريعة، استطاعوا أن يصبحوا الشهود الرمسيني 

                                                             
 .127 -126نفسه، ص )1(
 .65، 58، 57، 53التقادمي / 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
 .74، 71، 56، 54، 51، 49التقادمي / 1نفسه، املصدر  )3(
 .361، ص )م1995دار الفكر،: دمشقدار الفكر املعاصر، : لبنان(، تاريخ القضاء يف اإلسالم: حممد الزحيلي )4(
 .248/ 2 رسائل موحدية،: العزاوي )5(
 .506، 492، 483/ 1، رسائل موحدية )6(
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ويشفعونه بوضع أمسائهم يف  باإلشهاد يف مجيع العقود واملعامالت، ويوثقون ذلك كتابة،القاضي 
لقد كان العدول يف املغرب موزعني حسب توزيع املراكز القضائية، وكانوا  .كل عقد ينجزونه

يتخذون دكاكني جيلسون فيها الستقبال زبائنهم، وكان املكان الذي تنتظم فيه دكاكينهم يسمى 
جلامع القرويني، كما كانت ، وقد كان مساط عدول فاس مقابال للباب الغريب "مساط العدول" 

  .)7(هلم دكاكني مبراكش قرب القصر السلطاين
 :شروط تولية القاضي  -  ب

ذا علم ودين يكون حسب الرسائل الديوانية فإن منصب القضاء ال يتواله عندهم إال من  
سنة، الثبات يف حل ميدة، النباهة، السرية احلاحل تتوفر فيه األخالق وعقل سليم، وجيب أن

  .)1(اخلربة واالستقالل، حسن التفهم للخصوماتاملشكالت، العدل وحسن التفهم للخصومات، 
اإلسالم، العقل، الذكورية، احلرية، البلوغ، : حددها يف عشرة شروط وهيأما النباهي 

  .)2(العدالة،، العلم، سالمة احلواس، اإلفراد يف القضاء
جزال يف قوله، صارما يف أمره، حمقا يف  يكون جيب أن القاضي" :يرى ابن عبدون أن

وعند اجلمهور عارفا حبكم اهللا وال ميكن من نفسه، وال  حكمه مصونا عند الناس وعند الرئيس
  .)3(..."ينبسط مع الفقهاء، وال مع األعوان

  :اختصاصات القاضي  - ج
القضاء : " فمن بني ما نقرأه يف تقادمي القضاة ما يلي ،وفقهاللقضاء املوحدي خطة يقوم 

وقاضي اجلماعة إىل جانب تعيينه إىل من ينوب  )4("لنوازل والنظر الديين يف املسائلالشرعي يف ا
األقاليم ومراقبة أعماهلم القضائية، فإنه حبكم أنه من خاصة يف األقاليم  بتعيني قضاة هذه عنه 

                                                             
 .152-151، صخطة القضاء باملغرب: مغراوي حممد )7(
 .76، 75، 72، 68، 65، 56، 55، 51، 50، 49التقادمي / 1 ،)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )1(
 .05، صاملرقبة )2(
ليفي  بروفنصال، : ، دراسة وحتقيقواحملتسبرسالة ابن عبدون ضمن كتاب ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة  )3(
 .08، ص)م1955مطبعة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، : القاهرة(
 .1/479، رسائل موحدية )4(
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توجيه سياسة الدولة، حيث كان حيتل املرتبة الثانية بعد  ة اخلليفة يف مساعد اخلليفة، فله دور يف
  .)5(شيخ طلبة احلضر

وكان قاضي اجلماعة يشرف على قضاة والية مراكش، إال أنه يعني قضاة نواحيها وقد 
سياسة الدولة ألنه عضو يف يكلفه اخلليفة النظر يف املظامل وإقامة احلدود، وكان يشترك يف توجيه 

أشياخ املوحدين  املأمونصة الذي هو أعلى هيئة استشارية يف الدولة املوحدية، وملا نكب اخلا
املهدية أصبح قاضي اجلماعة حمل استشارة اخلليفة، وظهر كرجل موجه أساسي وأبطل رسوم 

لسياسة الدولة، ويبدو أن مكان جلوس قاضي اجلماعة هو قصر اخلالفة، بل أن املنصور أمر قاضيه 
  يف أن جيلس 

مكان يستطيع أن يسمع منه أحكامه، وكان قضاة اجلماعة حريصني على تطبيق األحكام اليت 
   .)1(يصدروا حىت على أهل بيت اخلليفة

واملواريث، وله أن ينيب إذا مرض، ة مساعدين له يف األنكحة قاضي أن يعني قضاعلى ال
واليته، ويف حاالت قليلة يتدخل وكان قاضي الوالية يعني قضاة املدن الصغرى اليت تقع ضمن 

، وغالبا ما يكونون من أهل البلد اليت يستقضون ا، ورمبا الصغرى اخللفاء يف تعيني قضاة املدن
عزلوا عن عملهم إذا عزل قاضي عاصمة الوالية وكان القاضي يف واليته مسئول عن توزيع زكاة 

وقد  .املناسبات الكربى مثل األعياد الفطر على الضعفاء واملساكني ويتوىل اخلطبة والصالة يف
م بالتعريف يستعني به الوايل يف تدبري شؤون واليته السيما يف حاالت القتال، وكان القاضي يقو

   .)2(دخوهلم على اخلليفة، وقد يباشر التعليم بصفته الشخصية أثناءبأمساء أهل الوالية 
والنظر يف فمن صالحيام فض الرتاعات واخلصومات وإقامة احلدود  أما قضاة األقاليم

النباهي  حدد .)4(نكحة والشكاياتوالنظر يف األ )3(كاألوقاف وحفظ أموال اليتامىالعامة  املصاحل
املتخاصمني، واستيفاء احلق ملن طلبه، وإلزام الوالية  بني واخلصامقطع التشاجر عشرة مهام وهي 

                                                             
 .241 -240، صفقهاء املالكية: خلضر بولطيف )5(
 .203، املوحدون يف الغرب اإلسالمي :عز الدين موسى )1(
 .203املرجع نفسه، ص )2(
 .241، ص فقهاء املالكية: خلضر بولطيف )3(
 .202، صاملوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )4(
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إذا مل يوجد يج األيامى من األكفاء ، والنظر يف األحباس، تنفيذ الوصايا، تزووااننيللسفهاء 
، وتركز رسائل التقادمي لتعيني )5(، وتصفي الشهودوإقامة احلدود، النظر يف املصاحل العامة األولياء

  :القضاة على املهام التالية ولكنها موزعة على شكل وصايا
االستقامة وسداد ب االلتزام الشهود واملساعدين من القضاة، اختياراملساواة بني الناس،  
 مرواأل عن مضان االام دابتعاالو اهةرتال، لاتعجعدم االس يف القضيةتمهل التأمل وال  الرأي،

  .)6(ي عن املنكرالنهباملعروف و
استعان املوحدون بقضاة مغاربة منهم أبو عمران موسى وهو من أهل تينملل، وأبو يوسف 

رمبا اشتهرت أسرته بالرتاهة ودقة االجتهاد مما يدفع والة األمر إىل اختيار أفراد :" حجاج اهلواري
  منها 

املؤمن  ، وهذا ما جنده يف الدولة املوحدية حني توىل يف عهد يوسف عبد)1("لتويل منصب القضاء
م منهم عبد اهللا بن حممد بن عيسى التاديل الذي توىل قضاء فاس، إضافة إىل 1183/ه579سنة 

  .)2(بن عمران التازي، وهو من أهل رباط تازا من أعمال فاس ىأسرة عيس
، فقد اختار عبد املؤمن من استعان خلفاء املوحدين أيضا بقضاة من خرجي مدرسة احلفاظ

منهم القاضي أمحد بن عبد الرمحان بن حممد الذي توىل القضاء يف  )3(القضاةهؤالء احلفاظ مجيع 
  .)4(عدة جهات على عهد عبد املؤمن

اختذ املوحدون أيضا القضاة من األندلس كأيب القاسم أمحد بن حممد بن بقى قاضي 
توىل ، والقاضي أبو جعفر أمحد بن مضاء من أهل قرطبة )5(اجلماعة مبراكش، وهو من أهل قرطبة

    .)6(القضاء للخليفة يوسف بن عبد املؤمن يف فاس مث نقل إىل قضاء اجلماعة مبراكش
                                                             

 .5ص املرقبة،: النباهي )5(
 .66، 61، 58، 56، 52، 50، 49التقادمي /1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )6(
 ,158 -157، صاحلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )1(
 .210، صنظم اجلمان: ؛ وابن القطان218ص، املعجب: املراكشيعبد الواحد  )2(
 .2/52،  تاريخ األندلس:  أشباخ )3(
 .158املرجع السابق، ص: حسن علي حسن )4(
 .117، صاملرقبة: النباهي )5(
 .159، 158، صاملرجع السابق: حسن علي حسن )6(
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ميكن القول أن الرسائل املوحدية مل توضح أصناف القضاة، إال أا تعطينا بعض املعلومات 
عن القضاة، ونالحظ تكرار الوصايا يف كثري من الرسائل املوحدية، فهذا إما أن يكون نتيجة 

الدولة املوحدية بالعدالة، أو نتيجة املشاكل واالحنرافات الكثرية اليت تعاين وتواجه الدولة متسك 
  .خاصة يف ايتها

انفردت بعض الرسائل املوحدية ببعض األوامر اليت وجهها اخللفاء يف بداية الدولة املوحدية 
على الرعايا  اإلعداميذ عقوبة واليت مبقتضاها مينع منعا باتا القضاة من تنفإىل الوالة يف األقاليم 

من  13، وهذا ما تبينه الرسالة رقم ذوي أصحاب اجلنايات، فاخلليفة وحده له احلق يف ذلك
  .جمموع رسائل موحدية جديدة

فرأينا أن ترفعوا إلينا :" م1148/ ه543صدرت عن عبد املؤمن  اليت جاء يف الرسالة
القتل دون أن تقيموا احلد عليه، كل من ترون أنه يستوجب املذنبني للكبائر، وتعلمونا بنبإ أحكام 

من هو يف بالد املوحدين  سبيل لكم إال قتل أحد من كل وأن يتبادروا بالعقاب إليه وال
فعرفونا ... وأنظارهم، ومن هو معهم وداخل يف مضمارهم وكل من ترون أنه يستوجب القتل

فيه من قبلنا ما يوجبه احلق فذ ينحه، لجبلية أمره وتصحيحه، وخاطبونا مبيز أمره ومشرو
خمالفة أمرنا هذا يف قتل أحد ممن ذكرنا كائنا من كان كرب ذنبه عندكم أو فإياكم من ... ويقتضيه

  .)1(..."هان، ولتبادروا إىل أعالمنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله مبا نراه، وجنري احلق فيه جمراه
وجاء يف رسالة أخرى عن اخلليفة يوسف بن عبد املؤمن حني خاطب عماله على األقاليم 

من  برأي من تلقائهم، وال يرهقوها بباد أو حكمابأال حيكموا يف الدماء "... 1165/ه561سنة 
آرائهم، وال يقدموا على سفكها مبا يظهر إليهم، ويتقرر فيما يرونه لديهم، إال بعد أن ترفع إلينا 

وتقيد بالشهود العدول ...على كنهها، وتشرح حسب ما وقعت عليهالنازلة على وجهها وتؤدي 
 املوجبني للقبول وتكتب أقوال املظلومني وحججهم والرضااملعروفني يف مواضعهم بالعدل 

ويتوثقون يف ...وإقرارهم واعترافهم، وحجج الطالبني يف مقاالم، واستظهارهم يف بينام

                                                             
 . 71-1/61 ،)العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )1(
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املطلوبني بالدماء بسجنهم وتثقيفهم، ويتوكفون ما تصلكم به املخاطبة فتقفون عند 
  .)2(..."مقتضاه

ه جاءت يف وقت قد عاشت البالد فيها الفوضى وأال استقرار اليت تسببت فيفالرسالة األوىل 
الدولة املوحدية نتيجة وضع حد للنظام املرابطي مما ترك فراغا سياسيا استغل ومورست فيه كثريا 

  .من التجاوزات
جاءت الرسالة الثانية عقب وفاة اخلليفة عبد املؤمن وتولية ابنه احلكم وما شهده من 

 يذهب. م1167/ه563إىل سنة مل جيد الفرصة املناسبة لتلقب بأمري املؤمنني مشاكل حىت أنه 
فكأنا جاءت هذه الرسالة واليت قبلها يف سياق تأكيد حضور السلطة املركزية، :" بولطيف ويقول

" الذين عرضت الرسالتان بتسلطهم علىوتكريسها على حساب سلطات العمال واملشرفني 
  .)3("ودعوم إىل إجراء العدل بني الرعية وكف أيدي التفدي عنها" األموال واألبشار

وعلى العكس من ذلك فإن خلفاء الدولة املوحدية ومن خالل تقادمي القضاة يتبني لنا أم 
 )4("املشروف والشريف" يلحون على قضام يأخذون احلق للضعيف من القوي وال فرق بني

بالعدل ن حيكم بني الناس وأ)1(فأفصل بينهما مبيزان العدل والسوية "النبيه واخلامل"وبني       
، فالشرع ال تعترب فيه املناصب وال تلحظ يف تنفيذه املراتب وال )2("راقبة ألحد من اخللقم"دون

، وجيب التسوية بني اخلصوم يف الشدة واللني )3(..."يرعى فيه جانب احلق الذي دونه اجلوانب
       .)4(دون أن خياف لومة الئم وتطبيق الشرع

  :مصادر القضاء الموحدي  - د

                                                             
 .97-1/94نفسه،  املصدر )2(
 .143، صفقهاء املالكية: بولطيف خلضر )3(
 .1/497، رسائل موحدية )4(
 .513، 512، 511، 505، 1/499نفسه،  )1(
 .1/506نفسه،  )2(
 .1/484نفسه،  )3(
 .244، صفقهاء املالكية: ؛ وخلضر بولطيف516، 514، 504، 501/  1نفسه،  )4(
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وا یُعِطَأَو َھوا اللَّیُعِطَأَو ﴿:لقوله تعاىلملعرفة األحكام الشرعية إىل الكتاب يرجع القاضي 

، ولقوله )5(﴾ یُنِبالُم ُغَالا الَبَنوِلُسى َرَلَع َمانَّوا َأُمَلْعَأَف ْمُتْیلََّوَت ْنِإ، َفواُرَذْحَاَو وَلُسالرَّ
والسنة يف القول  )6(﴾ وَنُمَحْرُت ْمُكلََّعوا َلُقاتََّو وُهُعِباتََّف ٌكاَرَبُم اُهَنْلَزْنَأ اٌبَتا ِكَذَھَو ﴿:أيضا

  " يف مجيع أحكامه )7(والفعل

وإىل بعض األوامر اليت قدمها له  )8(واالستناد إىل إمجاع األمة وفتاوى األئمة بنقضه وإبرامه
، واإلمجاع الذي هو الركن )9(اخلليفة وأن حيافظ على الوصايا اليت نأمر ا من االلتزام والعدل

 ﴿:لقوله تعاىل )11(كما يتفحص أقوال األئمة ويشاور أهل العلم،)10(الشريعة أركانالثالث من 
، كما )12(﴾یَنِلِكَوَتالُم بُِّحُی َھاللَّ نَِّإ ِھاللَّ لَىَع ْلكََّوَتَف َتْمَزا َعَذِإَف ِرْماَأل فِي ْمُھْراِوَشَو
العلم :" ، وقد حدد النباهي هذه املصادر يف)1("اعتماده واإلمجاع" اإلمجاعنه يعتمد على أ

  .)2("بالكتاب والسنة وما وقع عليه من إمجاع األمة واالجتهاد واملتكلم به عند الفقهاء

 :قضاء الموحديالمذهب   -  ه
ما عدا بعض النصائح  على عهد املوحدين بوضوح مذهب القضاة تقادمي القضاة  مل تبني

مجاع األمة واقتداء إمهم على الكتاب والسنة واوالتوجيهات اليت قدمت هلم كان يعتمد يف أحك
 .ىل القياسإ حالة عدم وجود النص فإنه يلجأ بأقوال العلماء، ويف

                                                             
 .92: اآلية سورة املائدة، )5(
 .155: اآلية سورة األنعام، )6(
، 502، 500، 495، 494، 493، 488، 486، 483، 481، 479/  1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )7(

504 ،506 ،507 ،508 ،509 ،511، 512 ،513 ،515. 
 .495، 494، 493، 488، 486، 483، 1/481املصدر نفسه،  )8(
 .483/ 1نفسه،  )9(
 .507، 506، 505، 504، 502، 495 ،493، 1/491نفسه،  )10(
 .507، 495، 494، 491/ 1نفسه،  )11(
 .159: ، من اآليةسورة آل عمران )12(
 .509، 507، 506، 504، 502، 497/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
 .206ص املرقبة، )2(
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على يد املوحدين ألزم فقهاء املالكية طاعة احلكام اجلدد، وعلى إن سقوط الدولة املرابطية 
املوحدين أن يتقبلوا أمر الواقع ويتعاملون معهم خاصة يف جمال القضاء الذي كان بني أيدي فقهاء 

   مثل املالكية  ة املوحدية قضاء املدن لقضاةاملالكية منذ زمن طويل، ففي زمن مبكر أسندت الدول
أسندوا قضائها إىل الفقيه عبد اهللا السماك ما حصل يف مالقة بعد أن سقطت يف أيدي املوحدين 

  .)3(مث نقل إىل غرناطة) م1160/ه555حي سنة(
ومل يقتصر تقليد فقهاء املالكية للقضاء املوحدي على بداية العصر بل مشل العصر كله، هذا 

 اشبيلية، جيان، غرناطة، مالقة،(تراجم قضاة املوحدين، فقد مشل أهم املدن األندلسية   ما وضحته
  .)4()مراكش سجلماسة، فاس، سبتة، تلمسان، جباية، تونس( ، واملغربية)املرية، مرسية، بلنسية

ومعظم قضاة اجلماعة الذي تولوا القضاء للخلفاء املوحدين مالكيني وعددهم يزيد على 
، وإذا كانت تقادمي القضاة مل العشرين قاضيا، ماعدا ثالثة منهم فإم ينتمون إىل املذهب الظاهري

 تبني لنا بشكل صريح مذهبية القضاء املوحدي إال أا أكدت العمل مبوجب الكتاب السنة
  .)5(والرجوع إىل اإلمجاع وأقوال العلماء

ولعل مما يدعم قناعتنا بالتوجه املالكي للقضاء املوحدي، أن ما :" ذهب بولطيف وقال
" كام يف نوازل األحكاممذاهب احل" ليف العصر املوحدي يف فقه القضاء؛ ككتابوصلنا من تآ

  البن 
أليب " املفيد للحكام فيما يعرض هلم من نوازل األحكام" ؛ وكتاب )م1179/ه575ت ( عياض

" تنبيه احلكام على مآخذ األحكام" ، وكتاب )م1209/ ه606ت (الوليد بن هشام األزدي 
املذهب  ، كانت مجيعها جارية على أحكام)م1223/ ه620ت (أليب عبد اهللا بن املناصف 

  .)1("املالكي؛ بادية احلرص على إعمال ما قرره كبار أئمته
 :استقاللية القضاء الموحدي  -  و

                                                             
 .250، صفقهاء املالكية: خلضر بولطيف )3(
 .252 -251املرجع نفسه، ص )4(
 .252نفسه،  )5(
 .254 -253ص فقهاء املالكية، )1(
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يف احلكم ويتحرى بالعدالة والصالبة  )2(نه يتسم بالرتاهةأعرف عن القاضي املوحدي 
وبدون خوف هذا  واستقالليةيف أحكامهم مما مكنهم من ممارسة أعماهلم بكل حرية  )3(والشدة

  .)4(هلم هيبتهم ما أعطى

وممارسة القضاة لصالحيام بكل شدة ودقة وصالبة أدى م إىل االصطدام بالوالة 
املستبدين الذين ضاقوا ذرعا منهم، إال أن خلفاء الدولة املوحدية حيثون باستمرار أهل املدن أن 

  .)5(يتعاونوا مع القاضي وهذا ما تضمنته تقادمي الوالة

راضهم على األحيان بالتطاول على بعض قضاة الدولة واعتيبادر اخلاصة يف بعض 
مر إىل رفع شكاية إىل اخلليفة هذا ما حدث مع قاضي قضاة أيب دبوس ألأحكامهم، ويبلغ م ا

  .)6()م1269-1266/ه668-665ت(           الواثق

يتخذون كان من املقرر أن رزق القاضي يأخذ من بيت مال املسلمني، إال أن بعض القضاة 
" مل يأخذ على القضاء أجر"م، 1192/ه588ت( احلذر من قبوله، فالقاضي أبو القاسم احلويف

بالرغم أنه وىل قضاء اشبيلية مرتني، وإمنا كان يقتات من صيد السمك، كما استغىن قاضي جباية 
عن مرتب القضاء، ألنه يسترزق من قطعة أرض أورثها )م1146/ه541ت( أبو حممد بن سكاتو

مل ، ومن ال جيد من القضاة حرجا يف أخذ أجره حىت ولو كان مضطرا إىل ذلك، فإنه أبيهعن 
  .)1(ءيسلم من انتقاد الناس والفقها

إن الصنف األول من القضاة الذين ال يتقاضون أجر القضاء فهم من أهل ثقة وتقدير خلفاء 
املنصور لقاضي قضاته وهو على ، وكذا وصية )2(الدولة املوحدية هذا ما تؤكده له تقادمي القضاة

                                                             
 .319، صاملعجب: املراكشيعبد الواحد  )2(
 .318املصدر نفسه، ص )3(
 .385، صتاريخ قضاة اإلسالم: ؛ الزحيلي203، صاملوحدون يف الغرب اإلسالمي: عز الدين موسى )4(
 .517، 510 ،506، 498، 480، 479/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )5(
 .246ص املرجع السابق،: خلضر بولطيف )6(
 .248املرجع نفسه، ص )1(
 .488، 485، 483، 480، 479/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
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كنا قد قدمناه على القضاء لعلمنا بعفافه وطهارته، لضعف مئونته وقلة طمعه، :" فراش املوت
  . )3("فلنتركوه على أمره

 : العدول  - ز

وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن موارد : " كما قال ابن خلدون، ترتبط العدالة بالقضاء
فيما هلم وعليهم حتمال بالشهادة بني الناس تصريفه، وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي 

عند اإلشهاد، وأداء عند التنازع، وكتابا يف السجالت حيفظ به حقوق الناس وأمالكهم وديوم 
  .)4("وسائر معامالم

االتصاف بالعدالة والرباءة من اجلرح، مث القيام بكتاب " شروط هذه الوظيفةومن 
الشرعية  ومن جهة إحكام شروطها  من جهة عبارته وانتظام فصوهلاالسجالت مث العقود 

  .)5("وعقودها

ويشترط أيضا املران والفقه، لذا خص فريق من الفقهاء الذين كانوا يعرفون يف كل منطقة 
 فيتعاهد همهلم دكاكني ومصاطب، خيتصون باجللوس عليها، " ويف كل زمان ذه الوظيفة 

، وكتابة العقود العدول اإلشهادإذن مهمة  .)6("أصحاب املعامالت لإلشهاد وتقييده بالكتاب
، قائمة على ضبط أمور الناس على القوانني الشرعية، وحفظ دماء عة شريفة عاليةصنافالعدالة 
     .)7(وأمواهلماملسلمني 

ومن بني ما يشترط يف املوثق اإلسالم،  والعدل، واجتناب املعاصي، والسماحة سالمة 
   . )1(وسهولتها، العلم بفقه الوثائق، السالمة من اللحن، حسن اخلط ومقروئيتها احلواس، اليقظة

                                                             
 .248، صفقهاء املالكية: بولطيف خلضر )3(
 .1/378 املقدمة،: ابن خلدون )4(
 .379 -378/ 1املصدر نفسه،  )5(
 .258املرجع السابق، ص: وبولطيف؛ 379/ 1نفسه،  )6(
 .151، صخطة القضاء: حممد مغراوي )7(
 .151املرجع نفسه، ص )1(
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ا َذوا ِإُنآَم یَنِذا الََّھیُّا َأَی ﴿:نوه القرآن الكرمي بأمهية التوثيق واإلشهاد، حيث قال تعاىل

  .)2(﴾ِلْدَعاْلِب ُباِتَك ْمُكَنْیَب ْبُتْكَیْلَو وُهُبُتاْكى َفمََّسُم ٍلَجى َأَلِإ ٍنْیَدِب ْمُتْناَیَدَت

وجود العدول لضبط الشهادات والعقود، وفقا ولتحقيق العدالة أصبح القاضي حباجة إىل 
وللقضاء قوانني درج عليها اختيار القضاة، وعرفت من سريهم املرتضاة، منها  ألحكام الشريعة،

ما حفظ عنهم يف التوثق تقييد املقالت، والتثبت فيما يرد من املشكالت، واالستظهار بعدول 
واستطاع  ،)3("الشهود... دم فيه النظر، ، ومن أهم ما يق...البينات وحسن التفهم للخصومات

عمدة إمضائه وتوقفه يف كشفه " فهم العدول أن يصبحوا الشهود الرمسيني وبإذن من القاضي، 
حددت التقادمي شروط الشهود بالذكاء . )4("عن أحواهلم، وتعرفه وال يقبل إال من عرف بالشهادة

الغفلة والذهول واملساواة بني القوي ، سليم الشهادة والتيقظ من )5(والزكاء والصدق
واهللا تعاىل ال يقبل ...  إمنا أنتم القضاة وأنا املنفذ" :، حيث يقول القاضي)7(والعدالة، )6(والضعيف

  .)8("إال عدهلم وتقيهم

لقد كان هؤالء العدول موزعني حسب توزيع املراكز القضائية، وكان هلم دكاكني 
، وكان العدول جيلسون لإلشهاد بإذن "مساط العدول"ويسمى جيلسون فيها  الستقبال زبائنهم، 

   .)9(خمتلفةفقد يكون ملما بعلوم مثل ثقافة القاضي كانت ثقافة العدول ، من القاضي

، تبطلوفالشاهد العادل تقبل شهادته على عكس الذي عثرت له جرحة فإن شهادته ترد 
، حىت يكون واجباته أن ال يتعدى حدود اهللاحىت يكون القاضي على يقني لبناء حكمه، ألن من 

                                                             
 .282: ، من اآليةسورة البقرة )2(
 .491/ 1، )العزاوي( ،- جديدة - ،رسائل موحدية )3(
 .1/511، املصدر نفسه  )4(
 .512، 1/501نفسه،  )5(
 .515، 506/ 1نفسه،  )6(
 . 516، 485/ 1نفسه،  )7(
 .1/491، نفسه )8(
 .154 -152، صخطة القضاء: حممد مغراوي )9(
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 دََّعَتَی ْنَما، َووَھُدَتْعَت َالَف ِھاللَّ وَدُدُح َكْلِت ﴿: ، قال تعاىل)1(القاضي ذو يقني عند بنائه للحكم

إىل اخلصوم  حيسن االستماعأن  على القاضي وجيب .)2(﴾وَنُماِلالظَّ ُمُھ َكِئَلْوُأَف ِھاللَّ وَدُدُح
، مث يذكر مىت حضر اخلصمان إليه الذين مثلوا أمامه، وأن يسوي بينهما يف الس والقول والوقت

  . )3(وأدليا حبججهما

إال بصالح القاضي، و جيب على القاضي أن يستند إىل شهود عدول العدالة ال تتحقق ف 
يف الكتاب والسنة، هذا ما وجاءت توصيات اخللفاء متكررة لتطبيق ما جاء لصدور األحكام، 

  .نستشفه من تقادمي القضاة

  
مصدرها األول الواقع املغريب الذي  وخالصة القول أن حركة التغيري اليت قام ا ابن تومرت

 إلقناعختذها شواهد ا، انطلق من املظاهر االجتماعية ويرى فيه املهدي أنه فاسد، وال بد من تغيريه
هلذا الواقع قام ابن تومرت بإجياد بدائل  .هذا الواقع وترفض النفوسويكون هلا أثر يف  الناس

، فقد جعل يف ذلكورسم الطرق واألساليب الفاسد، حيث رسم منهجه وفق شواهد وأدلة مقنعة 
، ألن أهل املغرب يف نظره احنرفوا عن يف حركته من التوحيد احملور األساسي الذي يعتمد عليه

  .لكي يعلن عن اإلمام املعصوم املهدي املعلوم مهد أرضية .التوحيد الصحيح

ورغم األصوات املرتفعة حول تطبيق عقيدة املهدي والعمل ا، إال أن القضاء املوحدي 
صطبغ بصبغة مذهبية املذهب املالكي، حىت بعض أمراء الدولة منعوا العمل بالعقيدة اكثريا ما 

 .املوحدية، وطلبوا الرجوع إىل الكتاب والسنة

                                                             
 .505، 1/492 ،)العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية  )1(
 .229 :من اآلية ،سورة البقرة )2(
 .1/492، رسائل موحدية )3(



االجتماعیة السیاسة : الفصل الرابع
للدولة الموحدیة من  واالقتصادیة

  خالل الرسائل الدیوانیة
  

  ةاالجتماعی السیاسة: أوال
  

  ةاالقتصادی اسة یالس: ثانیا
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الثاين عشر / الثاين من القرن السادس اهلجري يف النصفون حمل املرابطني دعندما حل املوح
، تركت ، ونتيجة للصراعات القائمةتوسعوا شرقا وقضوا على احلماديني والنورمانديني، ميالدي

يث ح تتبع منهجا معينا للنهوض باالقتصاد؛جعل الدولة املوحدية مما ، آثارا وخيمة على االقتصاد
ا العمود الفقري بالفالحة باعتباره ، كما اعتنت اعتناء كبريا قامت بتنظيم التجارة الداخلية

  .لالقتصاد

والسيطرة على مسحت هلم يف التحكم حمكمة سياسة اتبع املوحدون يف تقسيمهم الطبقي 
هذا التقسيم فرضته الوضع، ونشر العقيدة اجلديدة، خاصة يف عهدي املهدي وعبد املؤمن؛ 

  .الظروف السياسية

  :ةاالجتماعي السياسة  -أوال

  :الموحدي طبقات المجتمع   - أ
 : الطبقة الحاكمة -1

إىل ثالثة عشرة طبقة تظم  أنصاره ومريديه قسمحسب رواية ابن القطان فإن ابن تومرت 
أول من بايع ابن تومرت ونصره، فجعلهم أهل مشورته، مث طبقة أهل اخلمسني تضم مخسني 

من زعماء القبائل غري ، مث طبقة السبعني تضم سبعني رجال )1(رجال من زعماء قبائل املصامدة
املصامدة، أما الطبقة الرابعة فهي طبقة الطلبة تضم كبار علماء املوحدين يقوم أعضاؤها حبكم 
الواليات أو ميثلون اهليئة املساعدة للوايل يف عهد عبد املؤمن بن علي، مث الطبقة اخلامسة تضم 

، أما الطبقة السابعة فتضم قبيلة الدار يقوم أفرادها خبدمة ابن تومرتصغار احلفاظ، مث طبقة أهل 
، والطبقة التاسعة )2(هرغة ، وهي قبيلة ابن تومرت نفسه، مث الطبقة الثامنة فتضم قبيلة تينملل

  جدميوة، والعاشرة أهلتشمل 
                                                             

إن مصطلح اخلمسني مل يكن يعين عددا وإمنا يعين امسا للهيئة، خاصة وأن انضمام القبائل يكون يف فترات متقطعة، وكان  )1(
مقاالت يف تاريخ الغرب : إبراهيم القادري بوتشيشأنظر . املهدي يضيف إليهم رجاال أو ينقص منهم يف بعض األوقات 

  .96ص، )م2007، 1ط مطبعة سجلماسة، : مكناس(، خالل عصري  املرابطني واملوحديناإلسالمي 
 .82ص نظم اجلمان،: ابن القطان )2(
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  اجلند منتشمل أهل جنفيسة واحلادية عشر تشمل أهل هنتاتة، أما الطبقة الثانية عشر فتكون 

املهدي رتب قومه :"جاء يف رقم احللل أن .)2(، والثالثة عشر تتكون من الغزاة)1(أو أهل القبائل 
ترتيبا غريبا فمنهم أهل الدار وأهل اجلماعة وأهل الساقة وأهل مخسني وأهل سبعني والطلبة 

  .)3("واحلفاظ وأهل القبائل

أسرته وبنيه من بعده، وحىت وزراؤه أما يف عهد عبد املؤمن فقد احنصر احلكم يف عهده يف 
ووالته كانوا من أبنائه، وكان لقبيلة كومية مكانة خاصة يف دولة املوحدين فإليها ينتمي عبد 

أهم شكلوا املؤمن بن علي واختذ من أفرادها بطانة له، وذا فإن أسرة عبد املؤمن وقبيلته كومية 
  .)4(أفراد اتمع يف عهد املوحدين

  :طبقة الطلبة   -1-1

أنشأ املوحدون نظاما سياسيا جديدا فهم أول من استحدث طبقات جديدة يف اتمع  
طبقة الطلبة اليت أوجدها املهدي، وكانت خاصته أصحاب املهدي ألن باقي من دخل يف  منها

السم متوافقا ما كان مطلوبا منهم، فكانوا يعدون دعوته مساهم املوحدين، وقد كان اختيار هذا ا
طلبة مهمتهم التعلم على يد أستاذهم املتمثل يف صاحب الدعوة اجلديدة املهدي بن تومرت، 

دما وعن )5(واحلفاظ عليها أصبحت مهمتهم  فيما بعد محل مبادئ املهدي ونشر دعوته بني الناس
  :اسم الطلبة يطلق على ثالث فئات توىل اخلليفة عبد املؤمن صار

  :طلبة الحضر- 1-1-1
                                                             

 .338، صالتاريخ السياسي: خلضر سيفر أنظر .وهي قبائل احلزمري واهليالنة واحلزارقة  )1(
املرجع : ؛ خلضر سيفر38، صعالقات املوحدين باملمالك النصرانية: ؛ وهشام أبو رميلة82، صنظم اجلمان: ابن القطان )2(

 .69، صعبد املؤمن: ؛ وصاحل قربة338السابق، ص
 .58، ص رقم احللل :ابن اخلطيب  )3(
؛ 291، ص األنيس املطرب: ؛ وابن أيب زرع255ص ،املعجب: املراكشيعبد الواحد  ؛ و3/50، البيان: ابن عذاري )4(
 .86، ص احلياة االجتماعية: شرقي نوارةو
احلياة : ارة شرقيوون؛ 97ص، مقاالت يف تاريخ املغرب: بوتشيشو؛ 331ص احلضارة اإلسالمية،: حسن علي حسن )5(

 .88-87، صاالجتماعية
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وجرت :" هم الذين جيلبون إىل العاصمة مراكش يشتغلون يف العلم ويف ذلك قال املراكشي
عادم بالكتب إىل البالد واستجالب العلماء إىل حضرم من أهل كل فن وخاصة أهل علم 

احلضر ومن معناهم بقراءة العقائد وحفظها، ويؤمر طلبة "، )1(..."النظر ومسوه طلبة احلضر
  .)2("وتعاهدها على سبيل التفهم والتبني والتنبه والتبصر

   :طلبة الحفاظ - 1-1-2
مجعهم اخلليفة عبد املؤمن بن علي من خمتلف القبائل وأنشأ هلم مدرسة خاصة مبراكش 

ن القتال املوحدية ويف نفس الوقت يتدربون على فنولتكوينهم وتعليمهم على أسس الدعوة 
والشؤون اإلدارية، وكان عددهم ثالثة آالف طالب، حىت إذا مت هؤالء احلفاظ دراستهم 
وتدريبهم وزعهم على الوظائف اإلدارية بالدولة، وكان اهلدف من ذلك هو القضاء على نفوذ 

 عبد احلق بن علناس الكومي الذي واله: أشياخ املوحدين ووالهم عبد املؤمن أقاليم الدولة منهم
  .)3(مدينة سوسة

  :طلبة الموحدين   - 1-1-3

الذين اعتنوا بالعلم من املصامدة واالهتمام بالدعوة املوحدية ونشرها يف خمتلف أقاليم 
، وقد بينت وظيفتهم تلك الرسالة اليت أرسلها اخلليفة عبد املؤمن إىل طلبة جباية سنة )4(الدولة
ولتقدموا طلبة أمناء من قبلكم يعلمون الناس قراءة توحيدهم :" ، جاء فيهام1157/ه552

... وحفظه وحفظ أم القرآن، وما تيسر معها من السور ويأخذوم مبداومة ومعاهدته وحفظه
وليكن مجيع ما تأتونه وتدرونه وتقدمونه يف هذا املقصد وتؤخرونه جاريا على حكم اإلمام 

                                                             
احلياة : ؛ ونوارة شرقي332، صاحلضارة اإلسالمية: ، وحسن علي حسن426ص املعجب،: املراكشيعبد الواحد  )1(

 .88، صاالجتماعية
 .132، ص)ليفي( ،جمموع رسائل موحدية )2(
 .88املرجع السابق، ص: ؛ ونوارة شرقي333املرجع  السابق، ص: حسن علي حسن  )3(
 .332نفسه، ص )4(
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رضي اهللا عنه مستندا إليه ففعله هو الذي نقتدي به ونستمسك بسببه املعصوم واملهدي املعلوم 
  .)5("ومنضيه على وجهه وجنريه على رمسه

ومعظم الرسائل الصادرة من السلطة احلاكمة إىل أقطار الدولة املوحدية تضع الطلبة يف 
مقدمة من خياطبهم ومن ذلك الرسالة األوىل وهي موجهة إىل طلبة سبتة ومن فيها من 

، )1(، والرسالة الثالثة موجهة إىل الطلبة الذين بصنهاجة تاسغرت واملشيخة واألعيان)6(ملوحدينا
وجهة إىل الطلبة ، والرسالة احلادية عشرة امل)2(والرسالة اخلامسة موجهة إىل طلبة سبتة ومن معهم

فئة وهكذا معظم الرسائل اليت صدرت عن اخلالفة كانت أول ما ختاطب  .)3(الذين بتلمسان
   .الطلبة

  :)4(طبقة الفقهاء -1-2
احترام الناس فكان حمط  دولة املوحدية، فقد كانوا علىالفقهاء مكانة هامة لدى ال حتلا

، فلم يكن واسععلمي  الكثري منهم من أقرب املقربني للخلفاء، متيزوا بثقافة كبرية وجمال
  اختصاصهم

ثرية ومتعددة ، فاختصاصام ك)5(يف الدين فقط بل تعددت معارفهم وتعدت إىل علوم أخرى 
فعني هلم من كبار الطلبة واحلفاظ :"...جاء يف إحدى الرسائل املوحدية ركة جيندون حىت يف احل

   .)6(..."وأعيان الفقهاء والقضاة

                                                             
 .137، صجمموع رسائل موحدية )5(
 .01املصدر نفسه، ص )6(
 .5نفسه، ص )1(
 .10نفسه، ص )2(
 .47نفسه، ص )3(
والفقهاء، والقضاة، واملشاورون، واملفتون والعدول، هلم مكانة عالية يف هم رجال الدين والدنيا، فمنهم األئمة، واخلطباء  )4(

 .272، ص األندلس يف اية املرابطني: دندش أنظر عصمت .اتمع كوم محلة الدين والشريعة
 .92ص احلياة االجتماعية،: نوارة شرقي )5(
 .65، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )6(
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 اهتم اخللفاء باستجالب عدد كبري من الفقهاء والعلماء إىل مراكش، فاخلليفة عبد املؤمن
مؤثرا ألهل  وكان عبد املؤمن:" يقول املراكشي )7(كان يقدر العلماء ويرتهلم منازهلم الالئقة م

  .)8("واجلوار حبضرته إىل الكونالعلم حمبا هلم، حمسنا إليهم، يستدعيهم من البالد 
فقد كان ، عبد املؤمن على نفس السياسة يف العناية بالفقهاءيوسف بن سار اخلليفة  

حريصا على جمالسة الفقهاء، وكان مهتما جبلب العلماء إىل عاصمته واالستفادة من علمهم يقول 
تمع مللك اجتمع له منهم ما مل  جيويبحث عن العلماء وخاصة أهل علم النظر إىل أن :" املراكشي

جنائزهم حيضر  متتع الفقهاء والعلماء بنفس املرتلة حيث كان، ويف عهد املنصور )9("قبله من ملك
يشهد جنائز الفقهاء والعلماء ...حمبا يف العلماء وقضام صادرا عن رأيهم:" يقول ابن أيب زرع

  .)1(..."وأكرم الفقهاء وراعى العلماء والفضالء...ويزورهم ويتربك م
إن الثقة الكبرية اليت حضي ا الكثري من العلماء يف العصر املوحدي لدى اخللفاء، وكذا 
احترام اتمع هلم جعل اخللفاء يكلفوم ببعض املهام السياسية يف مناسبات خمتلفة منها إرسال 

بخت اجلزويل إمام للعامل عيسى بن عبد العزيز بن يلم 1210/ه607سنة اخلليفة حممد الناصر 
   .)2(إلصالح بعض األمور فيهاجامع املنصور مبراكش إىل صنهاجة الساكنني بأزمور 

مقربا من ) م1230/ ه627ت(املالقي أمحد بن عتيق بن قنترال األموي وكان العامل
أيام إمارته بإشبيلية، أرسله إىل بعض قبائل املغرب ليتأكد من البيعة  إدريس بن يعقوب املنصور

                                                             
 .93السابق، صاملرجع : نوارة شرقي )7(
 .339ص احلضارة اإلسالمية،: ؛ وحسن علي حسن269ص املعجب،: املراكشيعبد الواحد  )8(
 .311املصدر نفسه، ص  )9(
 .340 -339، ص احلضارة اإلسالمية: ؛ حسن علي حسن216، ص األنيس املطرب: ابن أيب زرع )1(
إحسان عباس، : ، حتقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان  )2(
: حممد املغراويو؛ 253-8/246، الذيل والتكملة: ابن عبد امللكو؛ 490 -488، ص )م1975دار صادر، : بريوت(

 .241ص ، والسلطة باملغرب واألندلس العلماء والصلحاء
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مزوار الطلبة أبا حممد عبد  يرسل وكان اخلليفة السعيد .)3(وجنح يف مهمتهااليت أرسلها شيوخها 
  . )4(بعض املهام السياسية إىل) 1248/ه646ت(م العراقياهللا بن أيب القاس

   :طبقة القضاة -1-3
هذا ما نستشفه من إحدى رسائل الدولة املوحدية، بعد طبقة الفقهاء تأيت طبقة القضاة 

فعني هلم من كبار الطلبة واحلفاظ وأعيان الفقهاء والقضاة وخنبة األمناء :" ...وجاء فيها
إذ خيتارون من العلماء ورجال الدين، فهم يشكلون "، فالقضاة هلم صلة بالفقهاء)5(..."والثقاة

  . )6(..."على سائر الرعية بتنفيذ أحكام الدينطبقة متميزة الختصاصهم 
  

  

  :الكافة   -2
ومن " عامةال"بدل  )1("الكافة"استعمل املوحدون أثناء خماطبتهم للمجتمع بكامله مصطلح 

" ، )2("الناس: " خاطبها املوحدون بأمساء أخرى مثل هذه الطبقة خالل الرسائل يتضح أن
كما أطلق عليها أمساء أخرى من طرف ، )5("الكافة عند املوحدين" ، )4("العوام" ، )3("القبائل

  .)7(، كما تسمى أيضا الرعية واليت تعين القطيع)6(رعاع وغوغاء ودمهاء وسفلةاملؤرخني منها 

                                                             
   .241صاملرجع السابق، : ؛ وحممد املغراوي1/282، املصدر السابق: ابن عبد امللك  )3(
 .242؛ ونفسه، ص 6/19املصدر نفسه،  )4(
 .65، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )5(
 .342ص ،املرجع السابق: حسن علي حسن )6(
 .. .140، 135، 130 ،31، 15، 6الرسائل / 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )1(
 .69، 49، 48/ 1املصدر نفسه،  )2(
 .1/69نفسه،  )3(
 .1/195نفسه،  )4(
 .193/ 1نفسه، )5(
 .281، صيف اية املرابطني األندلس: عصمت دندش )6(
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أو سواد املوحدين ممن مل ، )8(والعامة مقابل اخلاصة فهي تشمل رعية الدولة املوحدية
، ومن حييط باألمري أشراف البلد وأغنياؤهأما اخلاصة اليت تعين  .)9(يكلفهم ابن تومرت مبهام معينة

  .)10(من خواص ووزراء
تكونت طبقة العامة نتيجة فوارق املستوى املعيشي؛ فالعامة مستواها املعيشي ضعيف 

ربطهم أية رية الفئات االجتماعية الذين ال ت، والعوام يف اتمع املوحدي هم أكث)11(ودخلها حمدود
لألخطار السياسية ، فهي أكثر عرضة والدفاع عن األرضصلة بالسلطة إال دفع الضرائب 

خر، وكانت وضعيتها يف األرياف أكثر  كانت حتتاج البالد من حني إىل آوالكوارث الطبيعية اليت
  .)12(صعوبة
، وخالل احلصار م عمت موجة اجلفاف مدينيت فاس وغرناطة1129/ ه524ففي سنة  

، جنم عن على العاصمة مما زاد وضعية احملاصرين تأزمااملوحدي ملدينة مراكش كان اجلفاف خييم 
ان هلا من الوسائل ما تقاوم به ك، ألن اخلاصة جماعات عصفت بالعديد من أرواح العامةاجلفاف 

   .)1(، أما العامة فلم ميلكوا قوم اليومياألهراء زن احلبوب يفكخ
، فقد امتدت إىل السنة التالية، وتى بقرطبةم اشتدت ااعة وكثر امل526/1113ويف سنة 

، وانعدمت األقوات خالل أعوام ااعات حىت اضطر قاسى العوام حمنة حقيقية من هذه ااعة
  .)2(العوام إىل أكل جذور النباتات

                                                                                                                                                                                   
إىل اية  من بداية القرن الثامن -التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة من الفتح إىل اية حكم املوحدين: بييري غيشار )7(

مركز : بريوت(سلمى اخلضراء اجليوسي، : ، حتريرضمن كتاب احلضارة العربية  اإلسالمية يف األندلس -القرن الثامن عشر
 . 2/984، )م1998دراسات الوحدة العربية، 

 .179، املوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )8(
 .97ص ،مقاالت يف تاريخ الغرب اإلسالمي: بوتشيش )9(
 .281املرجع السابق، ص: عصمت دندش  )10(
 .182ص ،املرجع السابق: يوسف عابد )11(
 .183نفسه، ص )12(
دار الطليعة : بريوت(، مباحث يف التاريخ االجتماعي باملغرب واألندلس خالل عصر املرابطني: إبراهيم القادري بوتشيش )1(

 .200 -199، ص )م2000للطباعة والنشر، 
 .201املرجع نفسه، ص )2(
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، مشلت املغرب واألندلس معا، حيث تعسرت 1218/ه616وحدثت جماعة أخرى سنة 
كما ، شهد املغرب جماعة أخرى م1228/ه626، ويف سنة ، وغلت األسعارالظروف فيهما

حىت عدم  إىل أكل اخلسيس من احليوان لناساعة اضطر اونتيجة الشتداد ا شهدت مكناسة 
  .)3(ذلك وهلك الناس قتال وجوعا

د وال لبد ألحد سب مل يبق"إذا  جماعة عظيمة  أنه كانت يف أيام الرشيد ويذكر ابن عذاري 
ورأوا حمنا  مجهور الناس واستولت ااعة على وال مال وال عقار وال تالد وال ذخرية وال طارف

   .)4("يستعاذ باهللا منها
إىل الناصر ضد الوايل أيب  رفعوا شكواهم ، فعوام مكناسةقاسية اهذه الفئة عاشت ظروف

تفرض عليهم ضرائب ، حيث كانت السلطات الذي ساء معاملتهم كثريا بن أيب عمرانالربيع 
على عكس بداية الدولة ، ، خاصة يف آخر عهد الدولة املوحديةمل يكن يف مقدورهم دفعها باهظة

اليت  ضريبة القبالة ،  بإلغائهاهلم العيش يف كنف السلطة العادلة حيث سن اخللفاء قوانني مكنت 
  .)5(عليهم وأثقلت كاهلهم فرضها املرابطني

  
  
 من دار احلرب، فإن أهلها عانوا بكل أما األندلس فبحكم موقعها اجلغرايف فهي قريبة 
على  من اتمع ، وكانت هذه الغارات متكررة على الطبقة الدنياوعلى غارام املتكررةطبقام 

م حدث زلزال عنيف، حصد الكثري من 1253/ ه651ويف سنة  .)1(عكس الطبقات العليا
   .)2(العامة

                                                             
الرباط، (، الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن غازي العثماين املكناسي )3(

 .09، ص)م1952
 .325/ 3، البيان )4(
 .102، صاحلياة االجتماعية: نوارة شرقي  )5(
 .103صنفسه، املرجع   )1(
 .104ص احلياة االجتماعية، :ونوارة شرقي؛ 402/ 3، البيان: ابن عذاري )2(
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إىل ظهور طبقة جديدة يف اتمع هذه الكوارث الطبيعية والفوارق االجتماعية أدت 
، مما جيعل الكثري من اجلوامعالذين كانوا جيتمعون بكثرة يف  املوحدي وهي طبقة املتسولني

  .)3(املتصوفني يف مجع هؤالء يف إحدى اجلوامع وتقدمي هلم القمح
إىل جانب اجلوامع ارتاد املتسولون الطرقات واألسواق، ومما يؤكد ذلك ما جاء يف ترمجة 

، فإن مل وما جاء قط مسكني وعنده ما يعطيه إال أعطاه: " ابن إسحاق موسى أيب عمران موسى
وكشفت لنا كتب املناقب . )4("قام معه إىل السوق ميشي على الناس ويسأهلم لهجيد شيئا يعطيه 

والتصوف أن رجال املتصوفني تعاطفوا كثريا مع هذه الطبقة، حيث أن أحدهم جرد نفسه من 
  .)5(فقدمها إىل أحد املتسولنيالثياب 

ىل إ املنصور ومما يؤكد انتشار طبقة الفقرية يف اتمع املوحدي تلك الرسالة اليت بعثها 
زكاة الفطر بتقدمي جممعوه من طلب من العمال ، يم1184/ه580عقب عيد الفطر سنة إشبيلية 

كما نلمح من هذا النص جانب إنساين . إىل القاضي أبو املكارم من أجل توزيعها على الفقراء
املنتشرة يف اتمع املوحدي اجتماعي صدر من طرف املنصور، أال وهو االهتمام بالطبقة الفقرية 

  .)6(رفقا هلم وتوسعا عليهم

  

قسم عبد املؤمن اتمع إىل ثالث طبقات وهذا ما دلتنا عليه الرسائل املوحدية منها الرسالة 
السابقون األولون الذين بايعوا املهدي بن تومرت وساندوه : هي، وتلمساناملوجهة إىل طلبة 

وحاربوا معه، إضافة إىل الذين حضروا معه معركة البحرية والطبقة الثانية الذين انظموا إىل 

                                                             
 .165 -164، ص )م1995 ،1ط سينا للنشر،: القاهرة(، اإلسالم السري يف املغرب العريب: إبراهيم القادري )3(
: ق، حتقيالتشوف إىل رجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت: أبو يعقوب يوسف بن حيي التاديل املعروف بابن الزيات  )4(

 . 298، ص )م1997 ،2ط منشورات كلية اآلداب،: الرباط(، أمحد التوفيق
   .168املرجع السابق، ص: ؛ وإبراهيم القادري274املصدر نفسه، ص )5(
 .247، املغرب يف العصر الوسيط: مد زنبري؛ حم167، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )6(
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املوحدين مابني معركة البحرية وفتح مدينة وهران، والطبقة الثالثة الذين خضعوا بعد االستيالء 
  .)1(على وهران

فنجد مثال يف إحدى الرسائل ميكن ملدينة واحدة أن حتتوي على سكان من طبقات خمتلفة، 
، املوجهة إىل الطلبة واخلاصة والعامة ملدينة سبتة، اختالف عدد الطبقات من مدينة ألخرى

  فالرسائل 
 األعيانالطلبة والشيوخ و" املوجهة إىل خمتلف األقطار تبني لنا أن السكان طبقات يف هذه األقاليم

  .)2(..."واخلاصة والعامة

الفرق بني فئيت العامة واخلاصة أن هذه األخرية صاحبة االمتياز يف اتمع باحتكارها أمواال  
ار وأصحاب املهن تتكون من صغار الزراع والعمال الزراعيني والتجار الصغفكثرية، أما العامة 
  .)3(وتتميز مبستوى معيشتها املنخفضاألجراء، وبعض املوظفني الصغار، واحلرف والعمال 

، وعامة ومن مجلة الطبقة العامة اجلنود الذين جاءوا إىل املدن املغربية لكسب معاشهم
يتجه إىل  ، ومن مل جيد حرفة فإنه)4(وخ املوحديناملزارعني الذين يشتغلون يف مزارع الشرفاء وشي

أدت إىل ظهور طبقات اجتماعية إن التطورات اليت حدثت يف املدن ، )5(الغصب واللصوصية
  .)6(عجزت عن كسب رزقها مما جعلها حتترف اللصوصية

  :العبيد    -3
  احلادي والثاين عشر امليالديني / عرفت املغرب خالل القرنيني اخلامس والسادس اهلجريني

                                                             
 .51، ص)ليفي( جمموع رسائل موحدية، )1(
 .339-338، صالتاريخ السياسي: ؛ وخلضر سيفر21، 17، 14، 3املصدر نفسه، الرسائل   )2(
 .183، صاملوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )3(
 .184املرجع نفسه، ص )4(
 .152، ص)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )5(
 .153املصدر نفسه، ص )6(
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، خاصة وأن )2(، وكان العبيد جيلب إىل بالد املغرب بسبب احلروب)1(أعددا كبرية من العبيد
  .)3(لواء اجلهاداسبانيا رفعت راية حركة االسترداد وأهل املغرب محلوا 

 أيضاومسوا  وعبيد احلرمة وقوقو وجناوة أطلقت عليهم عدة تسميات منها عبيد املخزن 
ألن أكثريتهم جيلبون من السودان وعمم االسم فيما بعد  على باقي  ؛يف البداية انبالسود

والتغيريات اليت حتدثها الدولة املوحدية كباقي والعبيد يف الدولة املوحدية ملزم بالقوانني  .)4(لعبيدا
وأمشل يف هذا اإللزام الرجال ... ويلزم العامة: "...الطبقات األخرى حيث جاء يف إحدى الرسائل

  .)5(..."والنساء واألحرار والعبيد
يق أودغشت، فهم أفضل العبيد وكان السودان جيلب من البالد الغربية وزويلة عن طر

وهذا ما جعل املوحدين يستقدمونه يف اجليش املوحدي  وشجاعتهملقوم وشدم خدمة 
عبيد الدولة املوحدية على ومل يقتصر  .ويف الزراعة أيضا واستخدموا حىت كخدم داخل املنازل

من املناطق اليت املوحدية كانوا كثريا ما جيلبون األسرى عند توسعات الدولة ف ،السود فقط
استخدموا كحرس ، ووعند وقوعهم يف األسرى أصبحوا عبيداحرارا أعندما كانوا يدخلوا 

  .)6(خاص يف القصور وحراسة اخليول
قام اتمع املوحدي على الطبقية من بدايته، فقد كانت القبائل املوحدية السلطة والسلطان، 

كثريا، وأكد عبد املؤمن هذا النظام عندما عني  وغري املوحدين رعية هلا، فابن تومرت اهتم ا
أوالده وأوالد هذه القبائل على الوظائف الكربى وقصر التعليم على أوالدهم، وسارت هذه 
الطبقة تشمل السادة عبد املؤمن وأشياخ املوحدين، وملكوا أمواال كثرية اليت استثمروها يف 

  . )7(التجارة

                                                             
 .179ص، املوحدون يف بالد املغرب: يوسف عابد )1(
 .114/ 1، )العزاوي( ،-جديدة – رسائل موحدية )2(
 .179املرجع السابق، ص : يوسف عابد )3(
 .61-60، صاحلياة االجتماعية: نوارة شرقي )4(
 .132، ص)ليفي: (جمموع رسائل موحدية )5(
 .62 -61ص  السابق،املرجع  :نوارة شرقي )6(
 .171ص، يف اية املرابطني األندلس: عصمت دندش  )7(
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الديوانية أن الدولة املوحدية أولت اهتماما كبريا بطبقات اتمع إن ما نستشفه من الرسائل 
، من جانب نشر العقيدة املوحدية، حيث ألزموا العامة والعبيد والنساء والرجال، وكل املوحدي

  .من جيب عليه التكليف، وأمر طلبة احلضر بتويل مهمة هذه الدعوة
  :محاربة اآلفات االجتماعية  -  ب

سادس اهلجري احلادي منتشرة يف اتمع املغريب خالل القرن الكانت عادة شرب اخلمر 
مخر وما  ةصاحبمسوفة امرأة من أكابر ملتونة و أصبحت كلومشل حىت النساء  عشر ميالدي،

  .)1(رخو
عندما  عمل ابن تومرت على حماربة املنكرات منذ البداية وحارب اخلمر واللهو والدفوف 

الذي أسفل الوادي الذي ال مقارع من شجر التني أخرجوا واقطعوا :" دخل فاس قال ألتباعه
، وكانت قال لنا تفرقوا يف احلوانيتحىت وصلنا زقاق بزفالة ...ينتفع به، وأقبلوا يف سرعة

لنا وروطا وأرببة وكيتارات ومجيع اللهو، فقال وعيدانا  ومزامري ...احلوانيت مملوءة دفوفا 
  .)2( "اللهو  أكسروا ما وجدمت من  : "املعصوم
إراقة كل املسكرات وكسر األواين ومنع صنع املسكرات داخل فقد أفىت يف وجوب  
بينت لنا الرسائل املوحدية أن سكان بالد املغرب يتعاطون اخلمور منها رسالة  كما، )3(املنازل

وآمر يف النظر يف الربوب : "، جاء فيها)م1170/ ه566( الفصول اليت حررت يف منتصف سنة
 .)4("؛ فرياق مسكرها، ويقطع منكرهاواهلجوم على بائعيها ومدمين شرا ومستعمليهاومتييزها 

من خالل الرسائل املوحدية نكتشف أن يف عهد الدولة املوحدية انتشر احنالل األخالق 
واالجتماع على سري اجلاهلية من املالهي "... والفساد يف اتمع حيث شاعت بني الناس املالهي

وضروا واختالف آالا، وما يتبعها من املناكر الناشئة عن أهل اجلهالة على فنوا وأنواعها 

                                                             
 .255، صيف بالد املغرب املوحدون: يوسف عابد )1(
 .53، ص أخبار املهدي بن تومرت: البيذق )2(
 .257-256املرجع السابق، ص :يوسف عابد )3(
 .23، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )4(
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األفعال املنافية للشريعة الصادرة بني أهل الزراعة والضاللة من الرجال املفسدين والغواة املضلني، و
  .)5(..."املفننات يف طرق الغواياتومن النساء 

يف ها وفق كتاب اهللا وسنة رسوله اربتحموأمر اخلليفة برسالة يف الكشف عن هذه الظاهرة و
هم عن مكامنهم، ونقبوا عليهم يف مظام فمن شهد فاكشفوا عن هذه األصناف وأثريو:" قوله

عليه منهم بشهادة صحيحة ساملة من اهلوى والظنة باستصحاب حاله، ومتاديه على اإلحضار يف 
  .)1(..."حمل باطله وحماله فيحكم كتاب اهللا جل امسه وإتباع سنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

عهد اخللفاء الضعاف، فاملستنصر حارا  إن هذه الظاهرة سايرت الدولة املوحدية حىت يف
وكان أهل الذعارة والفساد قد اجتمعت منهم مجاعات فعانت أياما يف هذه :" يف قولهيف عهده 

، فأنفذ العبد مجلة من األجناد يف طلبهم وخاطب أهل اجلهات باخلروج من كل مكان اجلهات
  .)2(..."مشلهمإليهم بالتعاون عليهم حىت فالق اهللا مجوعهم وشتت 

كما قام اخللفاء مبحاربة اخلمور بواسطة أمناء والتمييز بني الرب احلالل والرب احلرام 
فخذوا يف طلبها يف ... فإا مفتاح الشرور ورأس الكبائر...واهللا اهللا البحث على اخلمور"...

ن منهم من يفرق بني وال يك... طلبها يف املواطن املتهمة بشأا واجتهدوا يف إراقتها وكسر دناا
  .)3(..."احلالل واحلرام ومييز

   :إىل طلبة اشبيلية م1184/ه580وجاء يف رسالة أيب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن سنة 
وحاول اختاذه وبيعه من ال يتوقف على ... أغفلوا فيه االجتهاد... يف أمر الربفإن الناس جتوزوا "

وال توجدوا أحد إىل بيعه ...باالحتياط لديهم وأجدر أن قطعه بالكلية أخلق ...رأينا... احترام
والديار ... منه وأفقروهاوأخلوا احلوانيت اليت كان يباع فيها  ...سبيال واشتدوا يف ذلك اشتدادا

املعروفة ببيعه أيضا ال تتركوها وأريقوا ما تلقون من مشتبهه وملتبسه، وعاقبوا من جتدونه عنده 

                                                             
 .134املصدر نفسه، ص )5(
 . 134نفسه، ص )1(
 .1/311، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .67/ 1املصدر نفسه،  )3(
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وجدمت عندهم رائحة منه كائنا من كان فأقيموا عليه ما رمسه  وحىت... أشد عقوبة على دلسه
  .)4(..."الشرع
مل تكتف الدولة املوحدية مبحاربة الفساد االجتماعي فحسب بل حاربت حىت الفساد      
وما ينجم عنهم من تسلط على " الرقاصني" مثل ما فعله حاملوا الربيد  الذي ميس اتمع اإلداري

  .)5(يف الزادالناس من إلزامهم 
ن اجلرائم كانت منتشرة خاصة يف الواليات البعيدة عن مركز الرسائل بأبينت بعض  

، هذا ما جعل اخللفاء يتدخلون ومينعون العاصمة لذا قام بعض الوالة بتنفيذ أحكام القتل واإلعدام
وينتشرون بالقتل بأعراض :" الوالة من تنفيذ هذه األحكام قبل استشارم حيث جاء يف الرسالة

  .)1(..."أقبح االنتشار يستحلون حرمات املسلمني من غري حلهاالناس 
أو برأي من  بأال حيكموا يف الدماء حكما من تلقائهم، وال يهرقوها بباد"... وجاء أيضا 

آرائهم وال يقدموا على سفكها مبا يظهر إليهم ويتقرر فيما يرونه لديهم، إال بعد أن ترفع إلينا 
النازلة على وجهها، وتؤدي على كنهها، وتشرح حسب ما وقعت عليه وتنتهي بالتوثق والبيان 

   .)2(."..وتكتب أقوال املظلومني وحججهم...إىل ما انتهت إليه، وتقيد بالشهود العدول
هناك بعض الرسائل حتث على األمر باملعروف والنهي عن املنكر منها الرسالة اليت بعثها 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر  :"إىل األمة حيثهم فيها على م1220/ه617املستنصر سنة 
تطهر من األرجاس، وتتنقى احلواضر والبوادي من األدناس وتسلم القلوب واجلوارح من 

ومنها الرسالة اليت  ،)4(يف املساجد، ووصاهم باحملافظة على الصالة خاصة )3(..."الوسواس اخلناس

                                                             
 .102، صخطة القضاء باملغرب: ؛ ومغراوي حممد167، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )4(
 .6الرسالة / 1، رسائل موحدية )5(
 .63/ 1املصدر نفسه،   )1(
 .1/96نفسه، )2(
 .349 -348/ 1نفسه،  )3(
 .1/349نفسه،  )4(
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واحلث على الصلوات وإيتاء " نكراألمر باملعروف والنهي عن امل" بعثها اخلليفة املأمون حول 
  .)5(وإيتاء الصدقات والنهي عن شرب اخلمر واملسكراتالزكاة 
عروف والنهي عن االقتصادية كاألمر بامل بالسياسة وجند يف بعض التقادمي ماهلا عالقة 

  )6("وال جيعل يف احلق سبيال على مظلوم لظامل... وعليه أن يأمر باملعروف والنهي عن املنكر"املنكر
، رفع احملدثاتيف ووكدنا عليه يف االجتهاد " وإزالة املظامل وحمو الرسوم اجلورية من األسواق

من األسواق واألبواب، وإزالة كل ما  اليت ال يبيحها الشرع وحمق الرسوم، وطمس آثار املنكرات
   .)7("السنة والكتابجييزه حمكم ال 

طالبت كما ، )1( "ما ليس قبلهم، ويأكلون بالباطل الناس مون الكشف عن الذين يغر"و
، وأن حياربوا القتل والفساديف أوساطها  القبائل اليت سارت سري اجلاهلية واليت انتشرالكشف عن 

، مع مع مقارعة الذين نودوا إىل اإلصالح ومل يستجيبوا، أهل النفاق والذين يقولون ما ال يفعلون
فإن تعينوا "  احلجةعليهم إن ثبتت ، وأمرت موظفيها مبحاربة هؤالء األصناف صوصيةلحماربة ال

وفتح باب جهادهم وحمو ... على التحقيق فليمض عليهم حكم اهللا تعاىل الذي أمر به فيهم
  .)2(وجعله أهم وأوىل من جهاد الكفرة اسمنيأثارهم 

ة الناس اليومية وما يعانونه، من انتهج املنصور سياسة احلصول على األخبار املتعلقة حبيا
ارتفاع يف األسعار أو من التعسف الذي يلحق بالعامة سواء من طرف القضاة أو احلكام، فكان 
جيتمع بأمناء األسواق وأشياخ احلضر مرة يف الشهر، كما حيرص على تلقي أخبار األقاليم 

يف أوساط اتمع أال وهو هذه السياسة تكشف لنا عن غطاء آخر منتشر  .)3(باستفسار الوفود
ملراقبة ما جيري يف السوق من غش يف يتدخل بنفسه تلصص والسرقة، إىل درجة أن اخلليفة ال

  .السلعة غريها
                                                             

 .28، 23، الرسائل )ليفي(، رسائل موحديةوجمموع ؛ 118الرسالة / 1نفسه،  )5(
 .1/402نفسه،  )6(
 .76، 74، 71، 48، 46، 28، 16، 12، 11، 09، 08التقادمي / 1، ؛ ونفسه431/ 1نفسه،  )7(
 .134ص، )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )1(
 .134 -133املصدر نفسه، ص  )2(
 .247، صاملغرب يف العصر الوسيط: حممد زنبري )3(
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إىل جانب ذلك فإن يعقوب املنصور يهدف من سياسته هذه إىل إزالة الظلم من اتمع، 
، بتسخري كل قة حبياة الرعيةوحتقيق العدل، كما يهدف إىل احلصول على كل املعلومات املتعل

، خاصة املعلومات اليت تتعلق مبستوى املعيشة للرعية الوسائل العمومية واخلصوصية هلذه الغاية
  .)4(وحماولة التخفيف من ظاهرة الفقر

على ترك العادات السيئة واليت حتجبهم عن  حث سكان املغرب قد بالرغم أن املنصور
؛ فاملرأة املغربية مل تكتف بتزيني نفسها عادات كثرية  مارسوا مإال أ  ، )5(احلقيقة باستمرار

يف البدن حىت  اإلبرباحلناء فقط بل انتشرت يف أوساطهن ظاهرة الوشم؛ حيث تقوم املرأة بغرز 
يسيل الدم مث حيشى بالكحل، وكذا النساء املغربيات يتعطرن بالعطور بأنواعها، وتستعمل أنواعا 

  .)1(وامت واألساور واخلالخلمن احللي كاألقراط واخل
فتعدى الناس ما حد هلم وتدرجوا إىل ما "كما اهم  عن االختالط يف إحدى رسائله 

، إال أنه أثناء )2("خيتاره اهللا ويرتضيه، وارتكبوا من اللبس والشبهات يف ظلم االختالط ودياجيه
ما يسودن بعضا من الوفاة خيتلط النساء بالرجال وتكشف النساء عن وجوههن ويسودون ك

أجسادهن، وينشرن شعورهن ويلبسن األسود واألزرق ويقوم بعضهن بتلطيخ وجوههن 
بالسخام، ويهلن التراب على الرؤوس وتلطخ البيوت بالسواد، وتصحن بأهازيج خاصة، ويقوم 

امليت يصيحون صيحة عظيمة ويسمون  إخراجوالصالة، وكان أكثر الناس عند الرجال بالتهليل 
  .)3(وقياما حبقه للميت  ذلك وداعا

                                                             
 .259املرجع نفسه، ص )4(
 .28الرسالة  جمموع رسائل موحدية، )5(
 .294، 290، صيف بالد املغرب املوحدون: يوسف عابد )1(
 .166، ص )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )2(
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : اإلسكندرية(، العصر املرابطي واملوحدي -احلياة االجتماعية باملغرب األقصى: مجال طه )3(

 .392، ص)م2004، 1ط
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خيضنب باحلناء بطون األكف " إىل أن النساء املغربيات  أشارت بعض الرسائل املوحديةوقد 
، وأثبتت املصادر أن هذه العادة يستعملنها قبل الزفاف إىل أزواجهن حيث )4( "وظهور السواعد

  . )5(ذرعهن وأيديهن إىل رؤوس األصابعخيضنب باحلناء وجوههن وأ
وتشاءموا يسرى " سكان بالد املغرب يف أوساطعادة التفاؤل والتشاؤم انتشرت كما 

يرى البعض أن هذه االعتقادات  .)6(..."الصباح، ولوال ضالهلم حلمدوا سرى ذلك الصباح
وبسبب ضعف لتخطي مشاكلهم، جاءت نتيجة عجز الناس عن جتاوز مشاكلهم، وذلك حماولة 

  .الوعي
االعتقاد باجلن والتربك و الفة للشرع كالسحر والشعوذة يف أوساط الناس ممارسات خم ساد

 ولعل من بني املعتقدات الذهنية اليت انتشرت. )7(بالصلحاء، وانتشرت بينهم ظاهرة التنبؤ بالغيب
  قرب املهدي بن تومرت أوساط العامة ظاهرة التربك والتمسح بربكات األولياء الصاحلني، وظل بني 

  
  .)1(مزارا من طرف سكان املغرب وخاصة العامة

جرت عادة املوحدين قتل األسرى من الرجال واسترقاق النساء واألطفال، فقد انتهى البيع 
م إىل أن بيعت املرأة بدرهم والغالم 1148/ه543يف دكالة ملا أى عبد املؤمن ثورا سنة 

النساء يف بداية الدولة املوحدية مشكلة بسبب عدم الدقة يف حتديد بنصف درهم وأصبحت جتارة 
  .)2(احلرة من غريها وهذا ما صورته لنا الرسائل الرمسية

  :الديوانية للدولة الموحدية من خالل الرسائل ةاالقتصادي سياسة ال - ثانيا

                                                             
 .11الرسالة / 1، رسائل موحدية )4(
 .291، صاملرجع السابق: ؛ ويوسف عابد65-64/ 1، وصف إفريقيا: الوزان  )5(
 .55الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )6(
 .105، صاحلياة االجتماعية: نوارة شرقي )7(
 .17، 16الرسائل  ،)ليفي(جمموع رسائل موحدية،  )1(
 .06الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )2(
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 بإنتاجهاالغذائي  اسياسة اقتصادية مكنتها من حتقيق اكتفائه اعتمدت الدولة املوحدية
م ما شهدته من أزمات ، مما جعلها ذات بنية اقتصادية قوية رغاملنتوجات الفالحيةملختلف 

  .طبيعية وسياسية
 :سياسة الدولة الفالحية  - أ
  : الملكيات  -1

     املوحدون األراضي اليت استولوا عليها من املرابطني وحلفائهم أرضا خراجية عنوية،  اعترب
مبصادرة املوحدية على ما كانت عليه يف أيام املرابطني  أو ملكا للدولة وزادت ملكية الدولة 

  .)3(أمالك الثائرين عليهم تأديبا
تقطع قبائلهم وقواد جندهم االقطاعات الزراعية كرواتب هلم، كانت الدولة املوحدية 

وغلتها  باألرضق االنتفاع إضافة إىل اإلقطاع الثاين الذي هو إقطاع منفعة فهو أن للمقطع ح
وأشياعهما من قبيلة  العزيز عيسى وعبد ، كما أقطع عبد املؤمن ألخوي املهدي)4(دون متلكها

، فنقلهم من مراكش إقطاعا يسمى إقطاع التأليف م1153/ه548عام هرغة الذين ثاروا عليه 
   .)5(إىل فاس

أيدي أبناء البيت املوحدي وكبار تنقسم إىل ملكيات كبرية كانت يف أما امللكيات اخلاصة 
هذا مع أنه . واملوحدون هلم األقطاع واألموال املتأصلة:"قال املراكشي رجال الدولة وقادة اجليش،

باإلضافة إىل امللكيات الصغرية اليت   ،)1(..."أقطع أعيام أقطاعا كأقطاع املوحدين أو أوسع
  .ميلكها مجيع الفالحني

                                                             
 .158 -157، صاألندلس يف اية املرابطني: عصمت دندش )3(
مؤسسة : االسكندرية(،  -من خالل نوازل الونشريسي -جوانب من حضارة املغرب االسالمي: كمال أبو مصطفى )4(

 .63، ص)م1997امعة ، شباب اجل
وقائع تارخيية دورية ، "م1248-1146/م646 -ه540فالحو فاس يف عصر املوحدين : "حسني سيد عبد اهللا مراد )5(

 . 69، صم2005يوليو/3،ع)القاهرة( علمية حمكمة
 .366، ص املعجب )1(
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أو جمشرا ، "حبرية"هناك تسميات خمتلفة هلذا النوع من األراضي فامللكيات الكبرية تسمى 
واخلضر والبقول على أنواعها، أو تسمى روضا أو رياضا، أما خمتصا بزراعة أصناف من الفواكه 

  .)2(، أو جنة أو جنان أو جنات"عرصة"امللكيات الصغرية  تسمى
م أمر بتقسيم البالد من برقة شرقا إىل 1149/ه544افريقية يف  إخضاعاملؤمن ملا مت لعبد 

بالفراسخ واألميال طوال وعرضا، أسقط من التقسيم اجلبال  غربامن السوس األقصى  نول  بالد
واهلضاب والسباخ وما بقي وضع عليه اخلراج، وألزم كل قبيلة بربرية كانت أو عربية بقسطها 

وطلب من مجيع املزارعني اهلاربني من أراضيهم الرجوع إليها  )3(واملاشية واألموالمن الزرع 
  .)4(للعمل فيها

يستند إليه يف إقامة منشأته احلربية  يهدف عبد املؤمن من هذه السياسة بناء نظام اقتصادي
، وتزويد احملاربني ، وبناء األساطيلمن بناء القالع واحلصون وتزويد اجليش مبختلف األسلحة

  .)5(والنفقاتباألقوات 
وكانت نظم املوحدين العسكرية منع اجلند يف السري يف األرض املزروعة وبدرء أهل  

الفساد عن الزرع مما جعل الرخاء يعم املغرب كله، إال أن الزراعة تعرضت ألعمال التخريب من 
ية أيام د يف قفصة وثورة األغزاز والعرب اهلاللنمنها ثورة ابن الرحني إىل آخر نتيجة الثورات 

هلاللية مع بين غانية يف خالفة املنصور والناصر والعرب ابن عبد املؤمن وحتالف األغزاز يوسف 
  .)1(- زرع قفصة -وما فعله املنصور يف التخريب عقابا هلم حيث قام بنسف الزرع

                                                             
 .71-70، ص..."فالحو فاس: "حسني سيد عبد اهللا مراد )2(
، كتاب املؤنس يف أخبار إفريقية وتونس: أبو عبد اهللا الشيخ حممد بن أيب القاسم الرعيين القريواين املعروف بابن أيب دينار )3(

 - 73ص القبائل العربية،: ؛ وأبو ضيف2/62، تاريخ اجلزائر: ؛ واجلياليل112، ص)م1286، 1ط: مطبعة الدولة التونسية
74. 

، )الرباط( جملة املناهل، "طور الفالحة يف مكناس من عصر املرابطني إىل أواخر العصر املريينت: "بوتشيش إبراهيم القادري )4(
 .219م، ص 38/1989ع

 .253، صالدولة املوحدية: عبد اهللا علي عالم )5(
، 1دار الشروق، ط: بريوت(، النشاط االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن السادس اهلجري: عز الدين موسى )1(

 .162 - 161، ص )م1983
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عن شرق البالد، حيث شهدت ختريب زروعها خاصة ومل خيتلف وضع البالد األندلسية 
حول قرطبة وغرناطة نتيجة هجمات إسبانيا وحلفائهم بين مردنيش وابن مهشك يف خالفة عبد 

يف شرق األندلس حىت عادت خرابا، ومع املؤمن وبداية عهد يوسف وما خربه املوحدون أيضا 
ق نصارى اسبانيا وختريب زروعهم ضم بالد بين مردنيش حاول املوحدون نقل الصراع إىل مناط

  .وبنوا احلصون محاية ألراضيهم وجتديد مدن
يف بالد املغرب تلك الرسائل اليت تبعث إىل اخلليفة ومما يدل على عدم استقرار الزراعة 

ميوت طاغية الكفار املعجل بروحه إىل :"... خاصة بعد فترة اجلفاف واحلرب ما جاء يف الرسالة
  .)2(..."أيضا يف استبشار رض من احلياوالناس مبا جاء األ... النار، صاحب قشتالة

وتساوى األمنة والدعة ليلها وارها وغدوها ورواحها والبالد واحلمد :" ويف رسالة أخرى 
وأما الزرع فقد ... تثمر يف البالد من مثرات اخلريات والربكات ... هللا ممهدة ساكنة والرعية هادئة

  بسط
هذه اجلهات منه حظا وافرا وقسطا، فأن  وصالحه يف هذا العام بسطا، وأعطى اهللا اآلمال بكثرته

واعتىن أهل الثغور أيضا باالزدراع اعتناء الغري ... الناس كانوا قد استكثروا منه يف كل مكان
    .)3(..."يسر مالءة حسنفبدت األرض منه يف ... الواثقنيوتنافسوا يف اإلكثار منه تنافس 

يف سنوات  وإفريقيةاجلهات الشرقية من البالد كما هو احلال يف قفصة  حىت أصاب اجلفاف
على ما كان بإفريقية يف هذا العام من "... م1190/ه576و م1168/ه564و م1167/ه563

  .)4(..."قلة إصابتها وخلو خمازا
  أثناء فترة اجلفاف يصعب على اجليوش التحرك خاصة يف املنطقة ما بني القريوان وقفصة  
  

  .)1(م1190/ه576وعند حترك اخلليفة يوسف جبيش لفتح قفصة سنة 

                                                             
 .279، ص)العزاوي( ،-جديدة -:رسائل موحدية )2(
 .104، 103، 78، 75، 74، 73؛ والرسائل 1/280املصدر نفسه،   )3(
 .1/159نفسه،  )4(
 .31، 30الرسالتان / 1نفسه، )1(
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  :اإلنتاج الفالحي - 2
على ت وتوزيعها، ساعد نتيجة للسياسة املوحدية القائمة على تقسيم األراضي إىل ملكيات 
اإلنتاج الفالحي، كما شجعت النظم العسكرية املتبعة، وكذا االستبشار برتول األمطار  ازدهار

  .الفالحني االهتمام بالزراعة وبتربية احليوانات
 :تربية الماشية -2-1
بالزراعة سواء من حيث  كون متصليت عمل قائم بذاته ولكن كثريا ما إن تربية احليونا 

وال تقتصر تربية احليوانات على نوع واحد من احليوانات  املناطق أو األشخاص الذين يقومون ا،
، وقد تفيدنا إحدى الرسائل )2(وكثريا ما ترىب األغنام واخليول والبغال واجلمال يف منطقة واحدة

املوحدية يف أمهية غنائم اجليش املوحدي يف جبل الكواكب بعد القضاء على ثورة غمارة بزعامة 
اهتمام قبائل العرب  ئلالرسا إحدى ويتضح من .)3(ئم البقر والغنمهذه الغناسبع بن منخفاذ ومن 

  .)4()الثاغية والراغية والصاهل والشاء( الرحل بتامسنا وتادال بتربية املاشية غنما وإبال وخيال 
ومبا أن بيئات املغرب ختتلف جغرافيا  البيئة اجلغرافية،عتمد على اختالف تإن تربية املاشية 

جبل زغوان ( اختصت املنطقة الشرقية  رواته احليوانية يف بيئات خمتلفة؛فقد ظهر اختالف توزيع ث
تلمسان ( بتربية األغنام واألبقار يف البالد الغربية ) وبونة وشرشال واجلزائر وجيجل وقسنطينة

اشبيلية قرطبة، جيان (  ، ويف األندلس)رعةوجبال غمارة وفاس وتادال والسوس وسجلماسة ود
  .)5()وشلب
 تلمسان يتإىل منطق) وكانت منطقة اخليول يف البالد الشرقية جبل زغوان واملسيلة والزاب 

يف تلمسان جبال فازاز، وترىب اإلبل يف صحراء زناتة وسجلماسة ويف الغرب كانت تربية اخليول 
  .)6(صنهاجةشرقا ويف الغرب درعة وسجلماسة وصحراء 

                                                             
 .198، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسى )2(
 .14الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )3(
 .55الرسالة /1املصدر نفسه،  )4(
 .198املرجع السابق، ص: عز الدين موسى )5(
 .201، 198نفسه، ص )6(
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 :اإلنتاج الزراعي -2-2

إن السياسة الزراعية اليت اتبعها املوحدون خاصة عبد املؤمن حني قسم األراضي إىل فراسخ 
وأميال وألزم أهل األراضي خدمة األرض، وكذا االعتماد على طرق عدة للري، جعل اإلنتاج 

 .الزراعي املوحدي يتنوع

جها بالد املغرب، كما جاء بعض الرسائل املوحدية أهم املنتوجات الزراعية اليت ينت تصنف
النخيل واألعناب والزيتون والرمان ( تبني أنواع منتجات قفصة  يف إحدى الرسائل املوحدية اليت

رسائل التشكي من عيث العناصر العسكرية باألندلس ، كما كشفت لنا )1()وفواكه ذات ألوان
  .)2(دون متييز" الثمرات"، أما الفاكهة فتأيت باسم "العصري" والعنب" الزرع"اعة احلبوبوأتلفت زر

كانت البالد الشرقية كلها مناطق زراعية مزدهرة؛ فغابة قفصة حتوي الكثري من أشجار 
الفواكه فكان فيها التفاح والرمان والربتقال واملوز والفستق وجند أزهار اليامسني والفاردين 

إىل ) نقاوس ،املسيلة( والكرمة، وكانت بالد الزاب تزهو أيضا بفواكهها وخاصة اجلوزوالنرجس 
وأن النخيل يف بالدهم ال يثمر إال به، ومن "... قابس للتوت ودودة احلرير واملوزجانب إنتاج 

وىل قضاءها يف مدة اخلليفة املستنصر قد رسالة أليب مطرف بن عمرية يف وصف قابس، وكان 
بلد غوطي البساتني طورى الزيتون والتني، فأما النخل فجمع عظيم وطلع هضيم، " :رمحه اهللا

وجند قصب السكر  .)3(..."وأن بقعته لوارقة الظلوسكك مأبورة، ونواعم يف اخلدور مقصورة 
   .)4(وقابس ويف واحات اجلريد والقطن يف املسيلة وطبنة ومستغامنيف القريوان 

ظلت منطقة باجة تتميز عن كل املدن بالقمح، حيث كانت تطعم سكان البالد مجيعا من 
عرب وبربر، وكانت احملاصيل الزراعية ا رخيصة الثمن، وبقرب باجة كانت منطقة القل ذات 

لزراعة مجيع حماصيل احلبوب وكذلك البقول والفول، أما جباية وجزائر األرض السوداء الصاحلة 

                                                             
 .30الرسالة / 1 ،)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )1(
 .96إىل  90الرسائل من /1املصدر نفسه،  )2(
 .90، صرحلة التجاين: التجاين )3(
 .7/167 تاريخ املغرب،: سعد زغلول )4(
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كانت هي األخرى مناطق للقمح والشعري، وبعد القمح يأيت الزيتون، وكانت النخلة بين مزغنة ف
جند أشجار الفاكهة والكرم والتوت ونباتات استوائية مثل ، إىل جانب ذلك أساس بالد اجلريد

  .)1(املوز وقصب السكر والقطن ويف جيجل توجد األعناب والتفاح
ومنطقة تازا كانت غنية بأشجار الفاكهة من التني والكرم واللوز واألرز يف اجلبال 
ووجدت فيها أنواع من النباتات الطبيعية، واشتهرت بالد غمارة بفالحة أرضها من القمح 

واحلبوب والفواكه والعسل وغريها، ويف جنوب وادي تنسيفت ر مراكش كانت جبال والشعري 
سقاية وأكثرها شجرا وكرما، ومنطقة وادي سوس عرفت بغناها يف قصب  درن من أحسن البالد

  .)2(السكر ويف اجيلي كانت التمور وفرية
، النيلة والكروية أما سجلماسة فكانت مشهورة بزراعة القطن، ويف درعة جند الزيت 

هو اآلخر خصيبا، فكان ينتج احلبوب  وإقليم الساحل باملغرب األوسط .والكمون، احلناء
  .)3(لكثريةا

إن اإلنتاج الزراعي املوحدي يتأرجح بني القحط واالزدهار خاصة يف الثغور، يتوقف ذلك 
وكان للمطر إغباب متادى أياما مث " على نزول األمطار، هذا ما توضحه بعض الرسائل املوحدية 

 منهأنزل اهللا الغيث اآلن يف هذه اجلهات فجاد األرض وبسط النفوس، وكان للثغور اجلوفية 
       ، )4(احلظ

ومستكثرون منها جهد  مستبشرون بالرخاءو)5(ينتشرون يف األرض لزراعتهم الناسف"
  .)7(قلة الطعامعدم اإلنصاف و بعد أن غال السعر وكثر التشكي من .)6("استطاعتهم

                                                             
 .166 -165 -7/164املرجع نفسه،  )1(
 .162 -7/161نفسه،  )2(
 .163/ 7نفسه،  )3(
 ،1/292، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية )4(
 .1/301املصدر نفسه،  )5(
 .1/299نفسه،  )6(
 .1/302نفسه،  )7(
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كما أن ملكناسة أمهية كبرية يف الزراعة الشجرية، خاصة أشجار التفاح واإلجاص 
متيزت الزراعة باملغرب ببدائيتها إذ تعتمد ، والتني بكل أنواعه والزيتون والرمانوالسفرجل واجلوز 

على الدورة الثالثية وعلى التزبيل وقلب األرض، بينما ظلت وسائل  اإلنتاج بدائية إذ تعتمد على 
   . )1( احلرث بالثور والزوجة واحملراث

 :الري  نظام -3
لتذبذب األمطار، وانعدامها يف بعض األحيان كما وفري ونتيجة لحصول على إنتاج زراعي ل

، كانت نتائجه للري حمكم مد يف بالد  املغرب على نظامأشارت إىل ذلك الرسائل املوحدية،  اعت
  . وفرة اإلنتاج

نوا يسقون أرضهم باستعمال بعض جرى العرف يف بالد املغرب على أن سكان املغرب كا
ض النوازل مبعلومات قيمة عن نظام الري يف بالد املغرب ، وقد أمدتنا بع)2(سائل كالسانيةوال

، ويتعاونون فيما )جدول النهر أو القناة( حيث يقوم األهايل بالتعاون فيما بينهم خلدمة الساقية 
بينهم على حتمل نفقات خدمة الساقية وتطهري جمراها عند احلاجة إليها يف الري، فالنفقات كانت 

لذين ينتفعون ا يف تلك السنة دون غريهم ممن ليس هلم زراعة يف تقتصر على أصحاب املزارع ا
  .هذا الوقت

أي العني أو الساقية الذي ويذكر الونشريسي أن العادة جرت يف املغرب على أن املاء 
لك اليت ميتلكوا ألن من مت احلظوظبينهم على  وهلم فهيسقى به القوم أرضهم إذ كان ممتلكا 

من ماء فهو مال من أمواله، وإن كان املاء املذكور غري ممتلك وإمنا هو من ماء األودية اليت  حظا
ال ملك ألحد عليها فحكمه أن يسقى به األعلى فاألعلى، ال حق فيه لألسفل حىت يسقى 

  .)3(األعلى

                                                             
 .210 -209، ص"...تطور الفالحة يف مكناس" :بوتشيش )1(
 .90الرسالة /1، )العزاوي( ،- جديدة -:رسائل موحدية  )2(
 .59، صجوانب حضارية من نوازل الونشريسي: كمال أبو مصطفى )3(
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كان تفيدنا إحدى النوازل أن نظام الري يف تلمسان كان منظما تنظيما دقيقا للغاية، حبيث 
ض، فقد كان بتلمسان عني مشتركة بني أهلها راملزارعون يتعاونون فيما بينهم على سقاية األ

من يرويها ليال وفئة  منهمنهم من كان يروي أرضه ارا ويسقون منها بساتينهم ومزارعهم  فم
  .)4(ثالثة كانت تروى من الغداة إىل الزوال، ومجاعة أخرى تروى من الزوال إىل العصر

نوع بواسطة مياه العيون : أشارت إحدى الرسائل إىل نوعني من أشكال السقي بقفصة
 نتو جماريها بينما يسقى املرتفع عالنابعة من داخل املدينة وخارجها فتسقي كل ما هو يف مس

تتفجر عيون مستبحرة خترج من داخل البلدة فتسقي  :"اه املستخرجة من اآلبارااري بواسطة املي
تسقي ما ارتفع عن جماري  وشرب معلوم، وأنبط خالل سوادها مياهقسط مقسوم كل جنة ب

   .)1("على البطون وتعم بالري ما ارتفع من الظهور العيون،
حيث كان نظام الري يف السهول الساحلية يعتمد على السقي من الوديان،  أما يف األندلس

كما استغلت اجلماعات  )2(والناعوراتيوزعون املاء بواسطة األسداد والقنوات والساقيات 
جماري املياه اليت كانت يف الغالب بتحويل  باستغالل الفلج مهما كانت صغرية وريهالقروية على 

املياه ، حيث يقوم الفالح خبزن املياه يف اخلزانات ويسقي ا املدرجات أو جر إليها صغرية
   .)3(اجلوفية

  :  تنظيم التجارة الداخلية      -  ب

واهتمام  األمنبفعل عدة عوامل منها إشاعة  الداخلية يف الدولة املوحديةازدهرت التجارة 
بقتل كل من خالف هذا األمر  املهدي، وتوعد )5(ومحاية التجار )4(تأمني الطرق التجاريةاخللفاء ب

                                                             
 .58املرجع نفسه، ص )4(
 .153، االستبصار: جمهولمؤلف ؛ 1/148، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
ضمن  -ضمن كتاب احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس - إسبانيا املسلمةالزراعة يف : إكسبرياثيون غارثيا سانشيز )2(

مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(سلمى اخلضراء اجليوسي، : ، حتريركتاب احلضارة العربية  اإلسالمية يف األندلس
 .1379، ص)م1998

 .988ص التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة،: بيري غيشار )3(
تدت الطرق التجارية من الشمال حيث املدن الساحلية سبتة وطنجة وتتصل باملدن الداخلية، كما أنه كانت طرق متوازية ام )4(

متتد من الشرق إىل الغرب، وقد أعطانا اإلدريسي وصفا إلحدى الطرق اليت كانت تقطعها القوافل من شرق البالد حىت جنوا 
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ؤه على وسار خلفا ،وأنزل العقوبات بالذين يتسببون االعتداء على التجارة أو قطع الطرق اليت هلم
، مما ينشط حركة )7(اليت وجدوها ملغارم واملكوس والقباالتحيث قطع عبد املؤمن ا، ))6جه

عدة فنادق إليواء  بإنشائهمالبيع والشراء بالبالد، كما أن والة األمر وفروا سبل اإلقامة للتجار 
  .)1(التجار وخزن السلع لتوزيعها بعد ذلك باجلملة

احلركة التجارية يف املغرب تلك الطرق اليت كانت تربط معظم ومما ساعد على ازدهار 
، لذلك ظهرت يف بالد املغرب عدة مراكز جتارية منها العاصمة )2(املدن املغربية ببعضها البعض

مراكش اليت كانت مركز للتجارة الداخلية بني مدن الشمال ومدن اجلنوب، وفاس اليت كانت 
  .)3(قطبا جتاريا هاما

ق منتظمة يف املدن املغربية حيث انفردت كل صناعة بناحية معينة من السوق كانت األسوا
وكانت هلذه األسواق أيام معلومة لكي ، ...كسوق النحاسني وسوق الفاكهة وسوق الزياتني

  .)4(يتجه إليها السكان بسلعهم وشراء ما يلزمهم من احلاجيات

وجد فيها بعض أشياخ املوحدين شهد العصر املوحدي ظاهرة خطف النساء واألطفال اليت 
، فلما علم اخلليفة عبد املؤمن بذلك أمر بعدم بيع وطلبتهم جتارة راحبة، فباعوا النساء دون استرباء

                                                                                                                                                                                   

إىل مدينة سجلماسة بالقوافل تسري من تلمسان إىل فاس إىل صفروي إىل تادلة إىل وأما من أراد الطريق من تلمسان :" يقول
املغرب وأرض السودان ومصر واألندلس مأخوذة من كتاب : الشريف اإلدريسي أنظر ".أغمات إىل بىن درعة إىل سجلماسة

 .81، ص)م1863مطبع بريل، (، نزهة املشتاق يف اختراق اآلفاق
 .1/65، رسائل موحدية )5(
 .271، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسى )6(
 .64، صرسائل موحدية )7(
 .267ص احلضارة اإلسالمية،: حسن علي حسن )1(
 .269 -268املرجع نفسه، ص )2(
 .271-270نفسه، ص  )3(
 .274 -273نفسه، ص  )4(
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اإلمياء دون استرباء وال يتوىل ببيعهن إال من اتصف بالدين واألمانة، وأمر بالتوقف عن بيعهن يف 
  .)5(فيتهمجيع ما يغنمن منهن حىت خياطب بأصل أمرهن وكي

  :الحسبة -1
     كانت إدارة األسواق يف بعض األحيان تعرف باحلسبة ويسمى املشرف عليها باحملتسب 

  .أو صاحب السوق الذي يشرف على األسواق وسالمة السلع وتفقد املكاييل واملوازين
التدبري ومن ذلك فالن حسن واملقصود ا العد وترد حسن : تطلق احلسبة مبعىن االسم

    كاالحتساب وتنصرف إما إىل طلب الثواب األخروي  :تطلق احلسبة مبعىن املصدر احلسبة، كما
احلسبة يف عرف الشرع من اخلطط الدينية والكلمات اجلامعة و .القبيح من األفعال إنكارأو إىل 

ت تطلق فاحلسبة إداريا كان. لألمر باملعروف إذا أمهله الناس وللنهي عن املنكر إذا انتشر بينهم
على حسابات الدولة وعلى دار احملاسبة واملواريث وعلى ديوان مراقبة املوازين واملكاييل مث 

  .)1(خصصت ملعىن الشرطة وبنوع أخص لشرطة األسواق واآلداب
الذي هو فرض على القائم  واحلسبة وظيفة دينية من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

   واملعروف هو قول أو قصد حسنة التاريخ وأمر به، واملنكر هو قول أو فعل  ،)2(بأمري املسلمني
 ِرْیلَخى ْاَلِإ وَنُعْدَی ٌةمَُّأ ْمُكْنِم ْنُكَتْلَو﴿:حتقيقا لقوله تعاىل. )3(أو قصد قبحه الشارع وى عنه

  .)4(﴾وَنُحِلْفلُمْا ْمُھ َكِئَلْوَأَو ِرَكْنلُمْا ِنَع َنْوَھْنَیَو وِفُرْعلَمْاِب وَنُرُمْأَیَو
احملافظة على ، يطلق باملعىن الواسع على وظيفة نظام من النظم اإلدارية اإلسالميةواحلسبة 

مل تقتصر وظيفة احلسبة على املشرق .)5(، ملا جيرى بني الناس من املعامالتالنظام العام، واملراقبة

                                                             
 .67 -1/66 ،)العزاوي(، -جديدة – رسائل موحدية )5(
، 1طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر ( -نشأا وتطورها -املغرب العريب املذهبية يف بالداحلسبة : موسى لقبال )1(

 . 21-20ص، )م1971
  .1/379، املقدمة: ابن خلدون )2(
؛ 285ص، )م1991مكتبة اإلسكندرية، (، -دراسة مقارنة –نظم احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية : الشريف عمر  )3(

 .113، ص احلضارة اإلسالمية: وأمحد عبد الرازق

 .104: اآليةسورة آل عمران،   )4(
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اإلسالمي بل عرفت أيضا ضمن النظم القضائية يف املغرب اإلسالمي، فقد وجدت يف بالد 
األندلس حيث كانت تعرف يف بادئ األمر بوالية السوق وكان متوليها يعرف بصاحب السوق، 

ها بأواخر القرن السادس أما لفظ احملتسب فلم يعرف يف األندلس إال يف فترة متأخرة ميكن تقدير
    .)6(اإلسالميالثاين عشر امليالدي، وكانت أكثر حتديدا وأمهية منها يف املشرق / اهلجري
ول عن األسواق واآلداب رطة حيث يعد احملتسب الشرطي املسؤلحسبة صلة وثيقة بالشلف

احملتسب جيب أن يكون "  سبةاحلالعامة، وقد حددت شروط جيب أن تتوفر فيمن يقوم بوظيفة 
ا، خريا ورعا عاملا، غنيا نبيال، عارفا باألمور، حمنكا فطنا، ال مييل وال يرتشي، فتسقط رجال عفيف

وال من خساس الناس وال يستعمل يف ذلك  هيبته ويستخف به وال يعبأ به ويتوبخ معه املقدم له
   .)1(...."وحسب ، ألنه ال يهاب من كان له مالواملهونة وال الناس بالباطلميأكل أيريد أن 

قوام املعائش واملرافق، وأن ال يتوالها يف موضع من :" من وجيب على احملتسب أن يكون
على القوانني ، وإجراء لألحكام الشرعية املواضع إال الشهري له برتاهة التناوالت وسداد الطرائق

، وعمال توفية املذاهب لسبل العدول من القضاة، واقتفاء يف إقامة احلق وإشاعة العدل املرتضاة
وجيب على احملتسب أن يستعمل اللني من غري ضعف . )2("بالسري امللتمسة منه املقتضاةاملشكورة 

  .)3(والشدة من غري عنف
لسان القاضي واحلسبة مثل القضاء فاحملتسب ال جيب أن يكون من أمثال الناس وهو  

ولكن  .)4(..."مكانه فيما يليق به وخبطتهن اعتذر القاضي فهو حيكم وحاجبه ووزيره وخليفته وإ

                                                                                                                                                                                   
، )م1994، 1ط دار الفكر، : دمشق(، -وموجز عن احلضارات السابقة - ،احلضارة العربية اإلسالمية: شوقي أبو خليل )5(

 .265ص
 .119املرجع السابق، ص : أمحد عبد الرازق )6(
  .273 -272، صاحلضارة العربية اإلسالمية: ؛ وشوقي أبو خليل20، صرسالة يف احلسبة: ابن عبدون )1(
 .488/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
 .09، ص)ت.ن، د.د(، كتاب يف آداب احلسبة: أبو عبد اهللا حممد بن أيب حممد السقطي املالقي  )3(
 .20املصدر السابق، ص: ابن عبدون )4(
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وحمق :" يلتقي عمل القاضي بعمل احملتسب، كما جاء يف التقدمي الثامن والستني يف بعض األحيان
   .)5(..."املنكرات اليت جيب الزجر عنها واملنع وأن يطمس آثار ذلك كله يف األسواق وسواها

وللمحتسب أجرة تقدم له من بيت املال حيث جاء يف رسالة صادرة عن وايل اشبيلية إىل  
مضمنا من التشريف والترتيه "... وزير املستنصر تقدمي مرتب للمحاسب الذي يساعد الوايل

بإكمال مرتبه ... مبرتب للمحاسب الذي قدم هنا حمبكم يستعني به... وااللتفات الكرمي النبيه
الذين كانوا قبله، وليس ذلك بأول أياديه ونعمه بل هو ما كان عليه مرتب إخوانه الشهري على 

ال بد أن تضرب  :)7(أيضا أنه وذهب ابن عبدون .)6(..."املعروف املألوف من وجدوده وكرمه
  .من بيت املال تقوم بهأجرة للمحتسب 

وسالمتها  وتسعريها  ، ونظافة السلع)1(معايش املسلمنيوجيب على ويل احلسبة النظر يف 
والنظر يف شوارع املسلمني وأسواقهم من النجاسة، ومنع ظهور  )2(وتفقد املكاييل واملوازين

يف األسواق، واألمر بأداء الصالة يف مواقيتها، حيارب االستغالل  القمارين واخلمارين والسكارى
  .)3(والغلو يف رفع األسعار وجين األرباح غري املشروعة

  يعقوبيوسف ة يف العهد املوحدي حتت إشراف اخللفاء حىت أن اخلليفة أبا أصبحت احلسب
  ويسأهلم عن بن عبد املؤمن بن علي كان قد أمر أن يدخل عليه أمناء األسواق يف كل شهر مرتني 

قد أمر أن يدخل عليه أمناء األسواق وأشياخ  -املنصور املوحدي ، وكانأسواقهم وأسعارهم
  .)4(عن أسواقهم وأسعارهم وأحكامهماحلضر يف كل شهر مرتني يسأهلم 

   : الضرائب -2
                                                             

 .506/ 1 :موحديةرسائل  )5(
 .102الرسالة / 1املصدر نفسه،  )6(
 .21، ص يف احلسبة رسالة )7(
 .244، صالنظم اإلسالمية:  احلاج حسننيحس )1(
 .5، صاملرقبة: النباهي )2(
ليفي  : ، دراسة وحتقيقضمن كتاب ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب، رسالة عمر بن عثمان اجلرسيفي  )3(

املرجع السابق، ص : ؛ وحسن احلاج حسن122ص ، )م1955مطبعة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية، : القاهرة(بروفنصال، 
244. 

 .178، صاحلضارة اإلسالمية: حسن علي حسن )4(
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حرص اخلليفة عبد املؤمن على إلغاء الرسوم والضرائب اليت ت الدولة املوحدية معندما قا
، وصدرت الرسائل الرمسية اليت رفضت كل أنواع املكوس ختالف الشرع، واليت فرضها املرابطون

منها الرسالة الصادرة من تينملل يف والقباالت اليت كانت يف عهد املرابطني واملخالفة للشرع 
السادس عشر من شهر ربيع األول سنة ثالث وأربعني ومخسمائة وهي موجهة إىل مجيع الطلبة 

ولقد ذكر لنا يف أمر املغارم :"والكافة جاء فيها باألندلس ومن صحبهم من املشيخة واألعيان
ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما وإفكا وأدناها إىل من واملكوس والقباالت وحتجري املراسي وغريها 

راء العدل إىل لقطع أسباب الظلم وعلقه ومتهيد سبل احلق وطرقه وإج ...توالها دمارا وهلكا
  .)5("...غاية شأوه وطلقه

تنبيهكم وإذكاركم على  -وفقكم اهللا-وكان مما تعني "...وسبب كتابة هذه الرسالة هو
من بعض تلك األنواع مما ...ر يف تلك املصاحل وإشعاركم ما ألفيناه حبضرة مراكشوإيقاظكم للنظ

، وطالب يف ختام الرسالة االستمساك بكتاب اهللا وسنة رسوله "أحدثه فيها بعض أهل االبتداع
نظر أويل األلباب ولتسعوا جهدكم  -وفقكم اهللا تعاىل-هذا فانظروا " ل هذه الضرائبإلزالة ك

  .)1(..."اهللا سبحانه على موجب الكتاب، ولتذهبوا إىل إظهار أمر ...يف رفع ذلك
يف الرابع والعشرين من مجادى عبد املؤمن ويف رسالة أخرى صدرت من طرف اخلليفة 

وقد كان ذه األصقاع من "... جاء فيهاموجهة إىل أهل قسنطينة  م1153/ه548سنة  األوىل
واملغارم وسائر تلك األنواع، ما علمتموه من القباالت واملكوس واالبتداع آثار أهل االختالف 

  وكان األشقياء 
من والا يرون إجياا وإلزامها شرعا يلتزمونه وواجبا يقدمونه وال يلتفون إىل ما أوجب اهللا من 

  .)2(..."رطرحون ذلك إطراح أمثاهلم من الفجازكوات واألعشار، بل كانوا يال

                                                             
 .55 -1/54، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )5(
 .71 -1/70املصدر نفسه،  )1(
 .22 -21، ص)ليفي( جمموع رسائل موحدية، )2(
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أصوهلم  وقد قطع اهللا بفضله" أكد هلم اخلليفة بأنه لن يأخذ منهم إال ما قرره الشرع
وعهم وأجرى الشرع باإلمام املهدي على بابه وأراح مجيع أهل البالد واملعمورة بالتوحيد من وفر

  مجيع ما كانوا 
يكلفونه من املغارم فال يطلبون إال مبا توجبه السنة وتطلبه وال يلزمون ومعاذ اهللا مكسا وال مغرما 

وقد اتبع اخلليفة يوسف بن عبد ، )3(..."سميه الظلمة بأمسائها وتلقبهوال قبالة وال سيما مما ت
يلية سنة ى أحد اجلسور باشبوإسقاطها كإلغاء القبالة علاملؤمن حني قام بتخفيض الضرائب 

  .)4(م1171/ه567
يرى البعض أن الضرائب غري الشرعية مل تسد يف املرحلة األوىل من حكم املوحدين، وهذا 
نتيجة  كثرة اخلراج الذي يستغىن به عن الضرائب األخرى، وال غرو فإن خراج إفريقية وحده 

ومن  ومخسني بغالما يبلغ محله مائة كان يف عهد أيب يوسف يعقوب املنصور يصل يف كل سنة 
وانعكاساته بناء دار اإلشراف مبكناسة، وهي دار كانت مبثابة مقر للمشرف  مظاهر هذا التنظيم

   . )5( على استخالص اجلبايات
ويتضح من الرسالة السادسة من اموعة اجلديدة أن اجلباة يتعسفون يف أخذ اجلباية لذا 

 ،فيها استعمال السياط جلمع املال ويطلب من الوالة والعمال دون الوساطة استنكرفعبد املؤمن 
إضافة إىل الرسالة اليت يشتكي فيها صاحبها من التصرف السيئ ألحد العمال حني استعمل 

  .)1(..."يضرم بالسياط إيقاعا: "...جلباية جاء فيهاالسياط جلمع ا
ن قباالت ومغارم كثرية خاصة اللذين لذا ير البعض أن املوحدين فرضوا على املسافري
حقوق متتد إىل مجيع ما حيمله املسافر،  )2(يريدون الرجوع إىل أوطام، فيزعم القاضي أن للمخزن

                                                             
 .22 -21املصدر نفسه، ص )3(
 .203، صاحلضارة اإلسالمية: حسن إبراهيم حسن )4(
 .215، ص ..." تطور الفالحة : "بوتشيش )5(
 .522/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
املخون كانت يف بلدان املغرب، كما كانت له أمالك  هو مصطلح مغريب يقصد به بيت املال، ويذكر الونشريسي أن أراضي )2(

جوانب حضارية من نوازل : أنظر كمال أبو مصطفى. وعقارات متنوعة منها الدور واحلوانيت والبساتني واحلمامات
 .86، صالونشريسي
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، زادت شكايات الناس لكثرة القباالت يف ويفرض عليه أن يقدم له جزء كبري من ماله ومتاعه
  . )3(املوحدية األسواق واملغارم ومصادرة األموال للمخالفني للدعوة

أعفى الثلث غري املنتج من املساحة  املؤمن الضرائب بأسلوب حسن التنظيم فقد نظم عبد 
من اجلبال والغابات، واألار، والسباخ، وفرضت ضريبة األراضي على الباقي، فكان على كل 

لة حلا كانت الضرائب تفرض على الواليات وفقا .)4(قبيلة أن تدفع حصتها إما نقدا وإما عينا
   .)5(السكان وخصوبة األرض ونوع اإلنتاج

يهدف عبد املؤمن من هذا التقسيم إىل تطبيق سياسة جبائية مكنت الدولة املوحدية من 
  . )6(من أجل بناء منشآت عمرانية، وتوزيع األموال على اخلدم والقبائل واجلنودتكوين موارد مالية 

أموال الناس بالباطل، وضرم بالسياط، وبفرض املكوس  ويتعسف بعض العمال يف أخذ
 وضعالكثرية واملغارم على الطوائف املارة على البالد للتجارة، وظهرت فئة من الناس الستغالل ال

وعملت كوسيط بني أشياخ وطلبة املوحدين لتسهيل العمليات التجارية املشبوهة خصوصا بيع 
   .)7(النساء دون استرباء
لة املوحدية سياسة مشددة مع عمال اجلباية وحماسبتهم، ولقد اهتم عبد املؤمن اتبعت الدو

الثاين عشر مبحاسبة عمال اجلباية، فكانوا يسألون الرعية عنهم، / وخلفاؤه خالل القرن السادس
ويستدعوم ملراجعة أعماهلم، ويقومون حبملة عسكرية تتفقد سرية العمال يف أواسط الناس، فكثر 

  .)1(اجلباية لتقصري اكتشف أو لتشكي الناس منهم نكبة عمال

                                                             
 .233، صاألندلس يف اية املرابطني: ؛ وعصمت دندش1/527، رسائل موحدية   )3(
             و؛  7/152، تاريخ املغرب: سعد زغلول  )4(

Pare. Carette: Origine et migrations des principales tribus de l'Algérie, Paris: 
Imprimerie impériale M DCCC LIII, P.406.  

  .249املرجع السابق، ص: عصمت دندش )5(
 .269، املغرب يف العصر الوسيط: حممد زنبري )6(
 .234نفسه، صاملصدر ؛ و6/ 1 ،رسائل موحدية )7(
 .177، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسى )1(
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قة احلصول يضبطوا طرو يف فرض الضرائب، حيث اجتهدوا  اتبع املوحدون سياسة جديدة
على اجلباية مبراقبة العمال وعدم إثقال كاهل الزراع، حرصني على تطبيق العدل؛ هذه السياسة 

تنصح والا برفع املظامل على اختالفها ، وأخذت )2(من أسباب تشجيع الناس على الزراعةكانت 
  . )3(وإزالة احملدثات وقطع املسكرات

، حيث تقوم بإخراج البضائع احملتكرة وبيعها بالثمن تسلط الدولة عقوبة مبحتكري السلع 
الذي اشتراها ا صاحبها، ويرى البعض أن الدولة تنتزع السلعة من احملتكر فتتصدق ا تأديبا 

وم األسواق جتددت فيما بعد حيث ورد يف التقادمي أن تفيدنا بعض التقادمي أن رس .)4(للمحتكر
، ويفهم من التقادمي أيضا أن مهام )5(من األسواق" حمو الرسوم اجلائرة" من مهام العمال والوالة 

، ومل تذكر التقادمي قيمة )6(وشددت الدولة يف قبض هذه اجلبايات ،املخزنيةاملقدمني مجع اايب 
غري  هاوتشري أيضا إىل ضرورة االعتماد على القوانني املعهودة ولكن ،ونسبة هذه اجلباية اليت تؤخذ

   .)7(واضحة
يتينب من ذلك أن اخللفاء  األواخر خرجوا عن السياسة الضرائبية اليت سار على سنتها 

 منو وقوة ومنت هذه البالد وعمرت، ومل تزل يف:" اخللفاء املوحدون األوائل، يقول ابن غازي
، وأخذت يف النقص منذ سنة كائنة انتهت جمابيها مائتني من اآلالف، مث اختلت جبور العمال حىت

  . )8("العقاب

                                                             
 .177املرجع نفسه، ص )2(
 .1/475، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )3(
/ 16، ع)الرباط( جملة املناهل، "مشاكل األسواق ومعوقات العمل التجاري خالل عصر املوحدين: "احلسني بولقطيب )4(

 .295م، ص 2000
 .241/ 2، رسائل موحدية: العزاوي )5(
 .43، 14، 9التقادمي / 1، سائل موحديةر )6(
 .26، 25التقادمي / 1املصدر نفسه،  )7(
 .12، صالروض اهلتون )8(
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حممد بن واندين وأخاه يوسف والقائد أبو ضربة النصراين دخل  م1240/ه638ويف سنة 
  .)1("وأفقروا أهلها، الثقيلة أفنوها باملغارم"وعند وصوهلم إىل مكناسة  املوحدينيف جيش 

مل تدفع كما توضح لنا بعض التقادمي أن هناك بعض القبائل أو جهات من بالد املصامدة 
جيب هلا من (.........) وأن تعلموا أن تلكم املدينة " اجلبايات ما دامت هي عصبية الدولة

جداث الشتماهلا على األ، ذلكم واألرجاء ، ومقدمة يف متشية مصاحلها على سائر األقطاراالعتناء
وله املزية اليت تعرفوا يف حزب  ...، وامتيازها من االحتواء على مقار اهلداية الطاهرة
  .)2(..."التوحيد

إضافة إىل بعض القبائل العربية حيث تفيدنا بعض  )3(بل إن الوالة يتمتعون بامتيازات خاصة
  .)4(التقادمي أا ال تقدم اجلبايات

تسبب يف الغالء ففي حالة نقص الضرائب  ،العسكرية مكلفة كثريا يبدو أن احلمالت
ملة أبو يعقوب يوسف حل حدث خاصة يف أوساط اجليش، هذا ما انعدام األقوات الشديد ويف 

باجليش والعودة أيب يعقوب يوسف  انسحاب، أدى ذلك إىل م1172/ه568سنة بن عبد املؤمن 
  . )5( نقص املداخيل وانعدام األقوات لدى العامة، كما ينتج عن نقص الضرائب إىل إشبيلية

  :وهي أنواع :الجبايات - 3
   :زكاةال -

يف الدولة املوحدية، لذا اهتم اخللفاء املوحدين اهتماما كبريا يف احتلت الزكاة مرتلة هامة 
فرضها وتطبيق أحكامها، ولقد أكد اخلليفة عبد املؤمن يف رسالته اليت أرسلها إىل أهل جباية يف 

وخذوا إيتاء الزكاة، وبالكشف عن مانعيها :" يقول فيها م1170/ه566الثاين سنة  ربيع

                                                             
 .60 ، صالذخرية السنية: ابن أيب زرع )1(
 .450/ 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
 .88، 79الرسائل / 1املصدر نفسه،   )3(
 ... .40، 39،  38، 8التقادمي /1نفسه،  )4(
 .26، ص)م2007 ،1ط ،اقرأمنشورات مكتبة : قسنطينة(، واالجتماعي تاريخ األندلس االقتصادي: إمساعيل سامعي )5(
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أو الرتر اليسري منها، فالزكاة حق املال، واجلهاد واجب على من منع منها   وتشخيص ممسكيها
  قدر العقال فمن 

كمن منع الفرائض  واحدة؛  فمن منع فريضة ؛ثبت منعه للزكاة فهو الحق مبن ثبت تركه للصالة
   كلها

وأمر بالكشف عن هؤالء فإن ثبت عليه  .)1(..."عقاال فما فوقه كمن منع الشرع كلهومن منع 
  .)2(ذلك، وصاهم بتطبيق الشريعة عليهم

النقود من الذهب والفضة، واحللي املتخذ منها : تذكر منهافاألموال اليت تؤخذ منها 
والبقر واإلبل واحلبوب وهو كل مقتاة من احلبوب البتر واألنعام وهي الغنم للتجارة، ويف معناه 

، وهذه األصناف ال بد أن حيول عليها احلول، حددت ...ويف معناها ماله زيت منها والثمار
مقادير احللي والنقود واملعادن والذهب والفضة بعشرين دينارا ذهبا ومائتان درهم فضة خالصني 

أن يرفع من كل نوع منها مخسة أوسق حاشى الرب والشعري السلت فإنه مار ونصاب احلبوب والث
  .)3(جيمع بعضه إىل بعض

أتأمرون العمال "الفطر  زكاة  وحدية أن اخللفاء املوحدين اهتموا جبمعتبني الرسائل امل
 -بتقواهأكرمه اهللا -يف هذا العام من زكاة الفطر للشيخ القاضي أيب املكارمهنالكم بدفع ما حتصل 

  .)4("يوزعه على الضعفاء واملساكني رفقا م وتوسعا عليهم؛ فأعتهدوا على ذلك
  ":ديوان البحر" جباية المرسى -

رسى كما أسندت له أمانة السكة واملواريث والزكاة، كما مهمته االهتمام بأمور امل
ل وأشغال البحر إفراده من النظر يف األسطو) ما توخينا(و: " يتصرف يف أرزاق اجلند وأعطياته

ويتعرف ... الذي ال يعدله سواه، ومن أمانته الديوان والسكة واملواريث والزكاة كمالهباملهم 

                                                             
 .133، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )1(
 .23املصدر نفسه، الرسالة  )2(
 .199، صاحلضارة اإلسالمية: حسن إبراهيم حسن )3(
 .167، صجمموع رسائل موحدية )4(
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، فكل ما يرتفع من جمىب الديوان وما أضيف إليه يتصرف يف ...الراكب لسفينه اطراد األمنة
  .)5(..."مصاحل األسطول وأرزاق غزاته

  :القباالت -
يقوم حيث  ترد أيضا مبعىن كراء األرض؛و ،الضرائب على السلعيف قد تستعمل القبالة 

م لذا فقد وصف املتقبلني بأم  مما أضرللمزارعني  كراء أراضيهمبيف الدولة املرابطية  املالك 
فأزالوها يف بداية  )1(، لكن يف عهد الدولة املوحدية هجم املوحدون القباالت"شر أهل األرض"

عليها مال الزم مثل سوق  وكانت أكثر الصنع يف مراكش متقبلة:"...املراكشي، قال )2(عهدهم
فلما وىل املصامدة، وصار األمر إليهم ...وكانت القبالة على كل شيء يباع...الدخان والصابون

  .)3(..."قطعوا القباالت بكل وجه وأراحوا منها واستحلوا قتل املتقبلني
والقباالت واملكوس اليت كانت يف البالد، وقام بتقسيم قام عبد املؤمن بقطع مجيع املغارم  

واستمر العمل بذلك إىل أراضي املغرب لضمان خراج ثابت، وقام اخللفاء من بعده بنفس الشيء 
  .)4(عهد الناصر

  :المكوس -
على التجارة، إال أن الدولة املوحدية حذفت رسوم األسواق يف بداية  يستعمل يف الضرائب 
بعض التقادمي أن رسوم األسواق جتددت فيما بعد، حيث ورد يف التقادمي أن ، وتفيدنا )5(الدولة

   .)6(من األسواق" حمو الرسوم اجلائرة"من مهام العمال والوالة 
أشارت بعض النوازل الفقهية إىل املكوس اليت كانت تفرض على أهل املغرب فيذكر 
الونشريسي أن هناك ضريبة تسمى مغرم السوق كانت جتىب من التجار والباعة والصناع لتحصني 

                                                             
 .02التقدمي /1، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية )5(
 .168 -167، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسى )1(
 .104، صباملغربخطة القضاء : ؛ وحممد مغراوي6الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة – رسائل موحدية )2(
 .70، صنزهة املشتاق: اإلدريسي )3(
 .104املرجع السابق، ص: حممد مغراوي )4(
 .6الرسالة / 1رسائل موحدية،  )5(
 ... . 10، 8، 7التقادمي / 1املصدر نفسه،  )6(
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الثغور املغربية، ومنها ضريبة تسمى مغرم الدور يتوىل جبايتها عمال يترددون على الدور، 
بضريبة العشر، ويتوىل جبايتها ب العقارات السكنية، ومنها أيضا ما يسمى وحيصلوا من أصحا

  .)7(ل اإلعشار، وكان العشر يفرض عموما على احملاصيل واألراضي الزراعيةعام
كما كانت املكوس تفرض على املراكب التجارية الوافدة، حيث كان عليها أن تقدم 

م اليت أعطيت للبيزانيني كان من مخس 1186األوراق الضرورية، وهنا تعرف أن شهادة سنة 
كان حيفظ يف ديوان نسخ أربع منها صادرة يف املوانئ املوحدية األربعة اليت يهمها األمر واخلامس 

  بيزا، وكان املسؤول 
عن تقدمي النسخ األربعة إىل السلطات املوحدية التجار أنفسهم وهم يرتلون بضائعهم أو وكالئهم 

  .)1(يف تلك املوانئ
كانت ضريبة الديوان املأخوذة عن البضائع املباعة للمغاربة تعادل العشر من مثن البيع، ومع 

، وكذلك البضائع الواردة برسم إعادة ذلك فقد كانت العمليات اليت تتم بني أعضاء اجلالية
 التصدير معفاة متاما من الضرائب، أما فيما يتعلق بالتصدير بشكل عام فقد كانت عملياته خاضعة

  .)2(، أما اإلعفاء التام من الضرائب فكان يطبق على املعادن الثمينة واجلواهر %5لضريبة 
يتضح مما سبق أن الدولة املوحدية بذلت جهودا كبرية من أجل إقرار األمن يف البالد، وقد 

، واستتباب األمن صرامة اخللفاء األوائل من العوامل اليت ساعدت على استقرار البالدكانت 
  .من جديد عند ضعف الدولة واختالل أمرهاالضرائب واملكوس غري الشرعية عادت  ولكن
     :)3(ضرائبعلى ال خطة اإلشراف -4

                                                             
 .83ص جوانب حضارية من نوازل الونشريسي،:كمال أبو مصطفى )7(
 .7/188، تاريخ املغرب: سعد زغلول )1(
 .188/ 7املرجع نفسه،  )2(
تعرض الونشريسي من خالل النوازل والفتاوى الفقهية إىل بعض أرباب اخلطط املالية واالقتصادية يف املغرب اإلسالمي،  )3(

 حيث أشار إىل املوثقني الذين خيرجون يف اجلبايات املخزنية ويتولون كتابتها، كما كان يعهد إليهم بكتابة وثائق التجار والعقود
وما شابه إىل ذلك، وإىل فئة تسمى باملخزنيني كانوا يأخذون أموال الناس بالباطل، كما توجد طائفة تعرف بأمناء األسواق، 

: أنظر كمال أبو مصطفى .يتولون جباية األسواق ويضبطون املخازن ويعهد إليهم بتوزيع الوظائف أي الضرائب على الناس
 . 84، صجوانب حضارية من نوازل الونشريسي
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، وال بد أن يكون )4(بصاحب األشغال املسؤول املايل األعلى يف الدولة املوحدية يسمى
، )5(والوالة فيهاموحديا يقوم بالنظر يف استخراج األموال ومجعها وضبطها وتعقب نظر العمال 

  .)7(وقد يكون العامل هو نفسه مشرفا )6(وعادة ما يسمى والة اجلباية عماال
  فمرتبة العامل أعلى من مرتبة ناظر اجلباية هذا ما نستشفه من بعض التقادمي اليت تنص على

            )3(ايب املختصجمو )2(كما جند جمايب املخزن ،)1(املباشر للعامل على ناظر اجلبايةاإلشراف 
  والعقارات اليت ختص بيت املال . ول عن األراضي الزراعيةو املستخلص عند املوحدين هو املسؤأ

ول املايل هو ناظر أما يف املرسى فيكون املسؤ ،)4(األندلس أما يف املغرب فيستعمل مال املخزن
   .)5(الديوان

جند الثاين عشر ميالدي / على ضرائب القرن السادس اهلجريإن املالحظ خلطة اإلشراف 
، فاألعمال هو )6(وهي صاحبة األعمال واملشرف وصاحب األشغالاستعمال ثالث مصطلحات 

 ،املصطلح الرمسي لديوان اجلباية عند املوحدين، ويسمى أيضا صاحب األعمال باملشرف
عن اإليراد واملشرف مصطلح أندلسي يطلق على من يقوم بكل الواجبات واحلقوق الالزمة 

عنها الصارف هلا يف حبافظ لألموال املتجمعة  يدعى ول اجلبايةمسؤو، للسلع    واإلصدار 

                                                             
حممد ماضور، : ، حتقيق وتعليقتاريخ الدولتني املوحدية واحلفصية: أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم املعروف بالزركشي )4(
 .29، ص)م1966، 1املكتبة العتيقة، ط: تونس(
 . 2/243، رسائل موحدية: العزاوي )5(
 .37املصدر السابق، ص: الزركشي )6(
 .2/243املرجع السابق، : العزاوي )7(
 .20، 19، 18، 17التقادمي / 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )1(
 .86ص، جوانب حضارية: أنظر كمال أبو مصطفى. هو اصطالح مغريب يقصد به بيت املال )2(
 .46، 42التقدمي / 1، رسائل موحدية )3(
 .140، صالنشاط االقتصادي: ؛ وعز الدين موسى21، صتاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي: إمساعيل سامعي )4(
 .2؛ والتقدمي 50، 1/46، رسائل موحدية )5(
 ... .48، 46، 28، 26، 18، 12، 11، 10، 08، 07التقادمي / 1نفسه، املصدر  )6(
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. حماسبة العمال القائمني عليهواليت تعمل على  دار اإلشراف مركز هذا العمل ، وكانتوجهها
  .)7(مصطلح املشرف األندلسي يطابق صاحب األعمال املغريبهكذا أصبح 

، إال أن )8(على متويل خطة اإلشراف على الضرائب بصاحب األشغالاملوحدون  أطلق 
، ويف بعض األحيان "األعمال" و"األشغال" الرسائل املوحدية تشري إىل االختالف يف طبيعة خطيت 

فقد أو قدراته اإلدارية نتيجة حالة أمنية  االجتماعي أوجيتمع يف شخص واحد بسبب مركزه 
  .)9(حرصت التقادمي على توضيح ذلك
م ديوان مركز باألشغال عمل أن ال تتدخل 1196/ه593وملا أنشأ املنصور يف سنة 

  الديوان
املركزي مسؤوال عن الناصر أصبح صاحب األشغال ، غري أنه يف خالفة يف أعمال اجلباية

  .)2(كان هذا من اختصاص الوزير املوحدي، بعد أن )1(األعمال أيضا
حرص املوحدون على محاية الزراع وحفظ األموال، ففي ديوان اجلباية يكتب كتاب إىل 

بالشهود ويرفعوا إىل اخلليفة ، ويضبطوا يقيدون املتحصل يف أزمة وخرائطمجيع اجلهات 
وال ينهبون أموال ، مما يسر حماسبة العمال على أعماهلم فال يتعدون على الناس فيختمها خبامتة

إىل اهتمام املوحدين بنقل عمال اجلباية من مكان إىل أخر الدولة وأن فعلوا نكبوا، هذا باإلضافة 
    .)3(حىت ال ينتفذوا ويتمكنوا

  
تقسيم واقتصادية؛ حيث قامت بالدولة املوحدية اتبعت سياسة اجتماعية خالصة القول أن 

تتكون من اخللفاء ، على رأسها الطبقة احلاكمة اليت حددا الرسائل عدة طبقاتإىل اتمع 

                                                             
 .178املرجع السابق، ص:  عز الدين موسى  )7(
 .179نفسه، ص )8(
 .56، 43، 42، 29، 24، 22، 21، 20، 17التقادمي / 1، رسائل موحدية )9(
 .237 -227 -201، صالبيان: ابن عذاري  )1(
 .179، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسى )2(
 .180 -179نفسه، صاملرجع  )3(
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اليت استحدثها املوحدون ليجعلوا منها بديال لتقليص نفوذ الفقهاء  الطلبةحاشيتهم، وطبقة و
فاء وأضحوا يستجلبوم من والعلماء، ولكن أصبحت هذه الطبقة فيما بعد مطلوبة من طرف اخلل

  .كل املناطق

القائمة على تقسيم امللكية وتنظيم  ة املوحديةيالزراعه بالرغم من السياسة يتضح مما سبق أن
خاصة يف صيل زراعية خمتلفة ومتنوعة، إال أن الزراعة املوحدية حما إنتاجالري مما ساعد على 

مطار، فإذا توقف املطر اشتدت األزمة، منطقة الثغور تتوقف بالدرجة األوىل  على نزول األ
   .أما إذا نزل املطر صلحت األمور وانتشر الفقر وغلت األسعار،

سطروا هلا سياسة حيث ، نظموا التجارة الداخلية سة يتضح أن املوحدينومن خالل الدرا
  .حمكمة لتسيريها بتعيينهم من يشرف عليها



سیاسة الدولة : الفصل الخامس
  الخارجیة من خالل الرسائل الموحدیة

  
  العالقات السیاسیة - أوال

  
  العالقات التجاریة - ثانیا

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



سياسة الدولة الخارجية من خالل الرسائل  ..........................................: ...........مسالفصل الخا
  الديوانية

 

206 
 

كانت عالقة املوحدين بغريهم عالقة حرب وعداء يف أيام ابن تومرت، وتغريت تلك 
العالقة بعد قيام الدولة، إذ استوعب املوحدون نظم دولتهم، أولئك الذين خضعوا للحكم 

على األقل يف الظاهر، فتوىل بعضهم القيادة العسكرية، املوحدي، ومل يعارضوا أفكار ابن تومرت 
   .يف شؤون الدولةوقام بعضهم بتصر

توسعت رقعة الدولة املوحدية، وكثرت فيها الفنت، وبالرغم من ذلك استطاعت أن تقضي 
 على الكثري منها، وأن توطد سلطاا على كل األقطار، وكانت عالقاا ختتلف من حني إىل آخر

  .قد هدنة خاصة مع الدول النصرانيةوتعقبها عحرب وتوتر  فتارة تكون عالقة

  : العالقات السياسية -أوال

استمرت ، كانت للدولة املوحدية عالقات مع احمليط اخلارجي، تتأرجح بني احلرب والسلم
الدولة  هذه العالقات من بداية الدولة املوحدية إىل ايتها أغلبيتها يف األندلس؛ حيث واجهت 

الذي يعد دار احلرب، حيث دارت عدة معارك خاصة مع  املوحدية مشاكل عدة يف هذا اإلقليم
 .النصارى كانت ايتها النصر أو اهلزمية، تسببت يف القضاء ائيا على الدولة املوحدية

 :عالقات الموحدين السياسية بالممالك األندلسية المستقلة  - أ
املرابطية، ما جاء على أنقاض الدولة ، منها الدولة املوحديةعن قامت عدة ممالك مستقلة 

كما هو  وآمن بالفكرة األندلسية مثل ابن غانية، ومنها ما أراد االستقالل عن الدولة املوحدية
مع النصارى من أجل حتقيق أهدافه، وكانت ثورته أعظم الذي تعاون  احلال البن مردنيش

 . لثوراتا
 :أمير شرقي األندلس )1(عالقة الموحدين مع ابن مردنيش -1

                                                             
وهي إحدى قالع  1124/ ه518هو عبد اهللا بن سعد بن حممد بن سعد اجلذامي بن مردنيش، ولد بقلعة بنشكلة سنة   )1(

طرطوشة املنيعة، أما والده فقد كان واليا للمرابطني على مدينة أفراغة، وكان عمه عبد اهللا بن حممد بن سعد بن مردنيش صهر 
رق األندلس، استعان ابن مردنيش برجل يدعى إبراهيم بن أمحد بن مفرج بن ابن عياض ومساعده القوي يف تأسيس إمارته بش

امتدت   .شك ومعناه هذا مقطوع األذنمهشك من أصل نصراين، كان معروف بالشجاعة، إذ رآه النصارى يف احلرب قالوا مه
كانت حدودها تشترك مع حدود دولة ابن مردنيش يف شرقي األندلس من مدينة بلنسية مشاال حىت مدينة املرية يف اجلنوب، ف
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، ففي سنة يغزو بالد األندلس اخلاضعة للموحدين، بغرض االستيالء عليهاأخذ ابن مردنيش 
بالتعاون مع قوات نصرانية من أجل االستيالء على  )1(م سار بقواته من مرسية1160/ ه554

ة، وخشي وايل جيان حممد بن علي فتح إفريقيب، استغل فرصة انشغال عبد املؤمن )2(مدينة جيان
فسلمه مدينة جيان بال قتال، اجته ابن مردنيش بعد ذلك لالستيالء  )3(الكومي لقاء ابن مردنيش

من االستيالء عليها، فقد حتصن بداخلها ولكنه مل يتمكن ، على مدينة قرطبة، عاث فيها فسادا
  .)4(أبو زيد عبد الرمحان بن تيجيت، وأحسن مقاومة ابن مردنيش وصدهالوايل 

شاور مع القاضي أخيل بن إدريس على صرف كره وايل قرطبة من حصار ابن مردنيش فت
يدعو فيه ابن مردنيش على التوجه  "سيد راي بن وزير"باسم ابن مردنيش عن قرطبة فكتبا رسالة 

  .)5(دفاع يساعد على احتالهلا إىل إشبيلية واالستيالء عليها ألا بدون
مث محل الرسالة أحد رجال القاضي بعد أن غري هيئته على شكل رجل زيات من شرق  

، بلغ ذلك وايل إشبيلية السيد أبا عد ميل عنها يف موضع يسمى ألفونتإشبيلية، فرتل بقواته على ب
، مث بعث ابن مردنيش جزء ومةايعقوب يوسف، وحصن املدينة واألسوار باجلند وهيأ نفسه للمق

                                                                                                                                                                                   
مملكة أرغون يف الشمال ومملكة قشتالة يف الشمال الغريب ونصارى املرية يف اجلنوب، أما اجلهة ثالث جهات النصارى من 

  الرابعة فكانت تشترك
 .108، ص ةعالقات املوحدين باملمالك النصراني: أنظر هشام أبورميلة .الد األندلسية اخلاضعة للموحدينيف احلدود مع الب

مدينة باألندلس، مبنية على أرض مستوية على النهر األبيض فيها خريات كثرية رخيصة كثرية الشجر واألعناب، وا  )1(
، الروض املعطار: احلمرييأنظر . الفضة، وهلا حصون وقالع، بنيها وبني قرطبة عشر مراحل، وبينها وبني بلنسية مخس مراحل

 . 539ص
رخيصة، كثرية اللحوم والعسل، ا ما يزيد على  أسعارهامدينة باألندلس بينها وبني بياسة عشرون ميال، أرضها خصبة،  )2(

ثالثة آالف قرية، كلها يرىب فيها دودة احلرير، وا جنات وبساتني ومزارع وغالت القمح والشعري، وهي تقع يف سفح جبل 
 .183املصدر السابق، ص. عال جدا

دولة اإلسالم يف : حممد عبد اهللا عنانأنظر ". ابن مرتني"أي Martinez " مرتنيث"مردنيش حتريف لالسم اإلسباين اسم  )3(
، عصر املرابطني وبداية الدولة املوحدية -العصر الثالث عصر املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس -، األندلس

  .1/366، )م1990 ،2ط مكتبة اخلاجني،: القاهرة(
تاريخ  -قرطبة يف العصر اإلسالمي: ؛ وأمحد فكري1/347املرجع السابق،  : ؛ وعنان66، صاملن: ابن صاحب الصالة )4(

  .142 -141، ص)م 1983مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، : اإلسكندرية( ،-وحضارة
 .1/348املرجع السابق، : ؛ وعنان112، صالنصرانيةباملمالك عالقات املوحدين : لةيرم ؛ وأبو66، ص املصدر نفسه  )5(



سياسة الدولة الخارجية من خالل الرسائل  ..........................................: ...........مسالفصل الخا
  الديوانية

 

208 
 

غزو إلرهاق ، ويف نفس الوقت واصل الدون جدوىتحام املدينة من باب قرمونة القمن قواته 
  .ةإشبيلي

من  مث لقوا القبض على من حلقه الظن لكن املوحدين أحسنوا حتصني املدينة ومحايتها،
، فلما مل ير شيئا مما كان يف الرسالة علم أا ملدة ثالثة أيام ، فبقي ابن مردنيش حياصر املدينةأهلها

تب املبشرة بالفتح أحدمها املؤرخة بالثاين من ذي احلجة من كبعثت ال .)1(فك احلصارخدعة و
يف يوم عاشوراء عام  مبشرا بفتوح املهدية )2(بظاهر املهدية، وأما الكتاب الثاين عام أربعة ومخسني

  .)3(مخسة ومخسني ومخسمائة

لالستيالء على قرطبة،  )4(مهشك بن جيشا بقيادة إبراهيمام التايل بعث ابن مردنيش ويف الع 
، مث تراجع ورتب كمينا يف بلدة أطابة القفرة من أحواز فنازهلا ودمر زرعها وخرب أحوازها

قرطبة فخرج وايل قرطبة وسار بقواته يستطلع األحوال، فخرجت عليه كمائن ابن مهشك 
، فعاد املوحدون الذين جنوا من املوقعة إىل قرطبة وحتصنوا وسقط قتيال يف املوقعةوأحلقت به اهلزمية 

   .)5(بداخلها

                                                             
 .68نفسه، ص )1(
 .اكتفى ابن صاحب الصالة بذكر هذه الرسائل، دون التطرق إىل نصوصها )2(
 .70، صاملن: ابن صاحب الصالة )3(
فإذا رآه إبراهيم بن أمحد بن مهشك، أبو إسحاق، كان صاحب جيان باألندلس، عرف بالشجاعة، أحد أذنيه مقطوعة،  )4(

ومعناه مقطوع األذن، تقرب بيحي بن غانية واستقل حبصن شقويش " !مهشك" األعداء يف احلرب عرفوه، وقالوا باإلسبانية 
ه، تزوج ابنة حممد بن مردنيش، تغريت عالقته بابن مردنيش، كانت له حروب مع املوحدين مث خدمهم يف آخر 539سنة 

م، كان قاسيا جبارا، 1176/ ه572مردنيش، سكن مكناسة ومات فيها، تويف سنة أيامه، هذا ما جعل عالقته تتغري بابن 
 2002 ،15، طدار العلم للماليني: بريوت( ،األعالم :خري الدين الزركليأنظر . عظيم العيث بالناس ويطرحهم من الشواهق

 . 29/ 1، )م
 .75املصدر السابق، ص: ابن صاحب الصالة )5(
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بقواته إىل مدينة  سار ابن مهشك م1160مارس / ه555سنة  من شهر ربيع األوليف  
قرمونة، وهي حصن إشبيلية من الشمال الشرقي فهامجها واستوىل عليها ماعدا قصبتها مبعاونة 

  .)6(أحد زعمائها يدعى عبد اهللا بن شراحيل

ترك ابن مهشك يف مدينة قرمونة واليا يدعى ابن أيب جعفر مث سار عائدا إىل جيان، فانتهز 
ابن ظايب جعفر محاية قرمونة،  فأحسنالسيد أبو يعقوب يوسف فأرسل جيشا السترداد قرمونة 

مع املوحدين مث وقع يف إحدى هذه االشتباكات عبد اهللا بن شراحيل قواته  وتتشابكفكان خيرج 
فأرسله املوحدون مكتوفا إىل إشبيلية، مث وصل جيش كبري من املوحدين بقيادة الشيخ أيب  أسريا،

  .)7(سليمان مددا للموحدين يف األندلس، كما بعث له املرية واألقوات واآلالتيعقوب بن 
سار السيد أبو يعقوب يوسف وايل إشبيلية إىل مراكش استجابة ألبيه عبد املؤمن، فتوىل 

بقواته السترداد قرمونة ونزل بقلعة  اجتهحفص بن علي،  الشيخ أبو عبد اهللا بن أيبحكم إشبيلية 
على بعد أميال من املدينة وأخذ يف غزوها يوميا، مث تقدم بقواته حنو املدينة فرتل حبصن ابن جابر 

سالم وأحكم احلصار على قرمونة، ضاق أهل قرمونة باحلصار فبعثوا رجال منهم امسه شراحيل 
ضة املوحدين على فتح املدينة مقابل تأمني أهلها، فوافق املوحدون، واقتحم املوحدون املدينة ملفاو

  .)1(م1161ديسمرب  30/ه557يوم اجلمعة العاشر من حمرم سنة 
ق حلحاول ابن مهشك االستيالء على مدينة إشبيلية فظل يواصل غزوها دون جدوى لكنه أ

د أبو يعقوب يوسف يستنجد بوالده عبد املؤمن، بعث ا اخلسائر، مث بعث وايل إشبيلية السي
اخلليفة عبد املؤمن رسالتني جوابا على كتاب ابنه  الرسالة األوىل مؤرخة يف شهر ربيع األول سنة 

، فجاء ا انتصار اخلليفة عبد املؤمن على أعراب بين سليم يف إفريقية م1160مارس / ه555

                                                             
 .113 -112، ص املوحدين باملمالك النصرانيةعالقات : أبو رميلة )6(
 .120، ص املصدر السايق: الصالةابن صاحب   )7(
 .115، صعالقات املوحدين: ؛ وأبو رميلة122-120املصدر نفسه، ص   )1(
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 للقضاء على زعماء األندلساخلليفة على العبور إىل  واعترافهم بالطاعة، كما جاء فيها نية
  .)2(الفتنة

واملؤرخة يف من إنشاء الكاتب أيب جعفر بن عطية  اليت بعثها عبد املؤمن،أما الرسالة الثانية  
 فقد أمر فيها أبناءه ووالته باألندلس بناء  عشرين من ذي القعدة سنة أربع ومخسني ومخسمائة،

  عتيقة  وهو النظر يف احتطاط مدينة: "... حربية يف جبل طارق، جاء فيهامدينة حصينة وقاعدة 
 خيتص بعون اهللا ن، والقطب اآلخذ بأطراف الربين،جممع البحري - عمره اهللا -مباركة جببل طارق

نائها علم هذه الطائفة ويرتكز بفوانتماؤها،  اؤهااعتز ذا األمر العزيز وإنشاؤها ويكون إىل إجياده
   .)3( "...تثبت من مطلع هذا الشارق الشاهقلتلكم اجلزيرة ولوائها، وإنا لنرجو أن أشعة النصر 

تكون هذه املدينة مرتال لألمري عند إمارة العساكر وحمال ريثما تتقدم الرايات املظفرة 
م 1160/ ه555ذي القعدة سنة انتهى من بناء املدينة يف شهر ، واألعالم املنشورة إىل بالد الروم

فعرب اخلليفة عبد املؤمن البحر إىل األندلس ونزل يف جبل طارق استقبله ولداه أبو يعقوب يوسف 
دلس والقضاة والطلبة طة مث أشياخ املوحدين وأعيان األنوايل إشبيلية وأبو سعيد وايل غرنا

رق، عاد إىل مراكش يف أوائل واحلفاظ، جددت له البيعة، أقام اخلليفة زهاء شهرين يف جبل طا
  .)1(م1161/ ه556سنة 

أوصى عبد املؤمن قبل عودته ولديه وقواده مبواصلة غزو ابن مردنيش وقتاله فعني ابنه السيد 
أبا سعيد عثمان واليا على غرناطة، مث عني على  ابنهأبا يعقوب يوسف واليا على إشبيلية، وعني 

قرطبة وأعماهلا أبا حفص عمر أينيت، وترك يف األندلس جيشا كبريا يتألف من املوحدين 
واألندلسيني فجعل على قيادة املوحدين ابن الشرقي، وجعل على األندلسيني أحد قوادهم يعرف 

   .)2(بابن الصناديد
  :همشك لمدينة غرناطة ابن غزو -1-1

                                                             
 .9الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية ؛ و21، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
  .97املصدر نفسه، ص  )3(
 .114ص، عالقات املوحدين: أبو رميلة )1(
 .115املرجع نفسه، ص )2(
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مع يهود غرناطة سرا باالستيالء على غرناطة، لكي يفتح هلم حليفهم ابن اتفق ابن مهشك 
وهري أبواب املدينة، اجته ابن مهشك إىل املدينة وكسر اليهود باب الربض بغرناطة وتنادوا 

لألصحاب فاقتحمها ابن مهشك، بينما هرع املوحدون وحتصنوا بالقصبة حاول ابن  يا بالصياح 
االستيالء عليها لكنه فشل لشدة حصانتها، فبعث يستدعي صهره حممد بن سعد بن مهشك 

  .)3(مردنيش طالبا منه النجدة ألخذ غرناطة
قام ابن مهشك باحتالل القصبة احلمراء وهي تقع يف جبل السبيكة بإزاء قصبة غرناطة، 

لكن أهلهم  .)4(قصبتهموشرع منها يف القتال وإقامة املنجنيقات لرمي احلجارة على املوحدين يف 
  .)5(ميتلكون القوت واستغاثوا بأمري املؤمنني وباملوحدين الذين بإشبيلية

لصهره ابن مهشك فبعث ثلة من قواته مع قوة النصارى بقيادة ثالثة  استجاب ابن مردنيش
من أمرائهم هم البارون درجيس والثاين أيرمانكو السابع والثالث شقيق أيرمانكو يسمى كويسران 

  .)6(ووصال
استجاب اخلليفة عبد املؤمن للموحدين احملصورين بقصبة غرناطة، فأمر ابنه أبا سعيد أن 

  يسري
بقيادة عبد اهللا بن أيب شبيلية إمث استدعى جيوش إلنقاذ غرناطة، فسار أبو سعيد أوال إىل مالقة 

حفص، فصارت اجليوش املوحدية جمتمعة صوب غرناطة وعسكرت يف مكان يسمى مرج الرقاد، 
بقوات كبرية من جيان ومرسية للقاء املوحدين فنشبت موقعة بني كذلك أسرع ابن مردنيش 

  .)1(الطرفني، فحلت اهلزمية باملوحدين

                                                             
 .3/74، البيان: وابن عذاري؛ 123، صاملن :ابن صاحب الصالة )3(
 .116املرجع السابق، ص: ؛ وأبو رميلة125املصدر نفسه، ص )4(
 .126نفسه، ص )5(
 .117، صاملرجع السابق :أبو رميلة )6(
 .129 -128، ص املن: ابن صاحب الصالة  )1(
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ه السابق يف جبل السبيكة، فرتل يف القصبة عاد ابن مهشك بعد املوقعة مباشرة إىل معسكر
املوحدين على مرأى زمالئهم، ويضع املوحدين احلمراء إزاء قصبة غرناطة مث أخذ يعذب األسرى 

  .)2(يف كفة املنجنيقات، فيقذف زمالئهم املمتنعني بقصبة غرناطة
بلغ اخلليفة عبد املؤمن هزمية املوحدين يف مرج الرقاد فبعث جيشا كبريا يتألف من عشرين 

مقاتل يضم مجاعة كبرية من أعراب بين سليم وأسند قيادته إىل ابنه السيد أيب يوسف يعقوب ألف 
بن سليمان، فرتل يف اجلزيرة اخلضراء، مث سار إىل مالقة  وجعل معه الشيخ أبا يعقوب يوسف

ظم إليه السيد أبو سعيد عثمان بقواته مث اجته صوب غرناطة عن طريق وادي دلري وقرية مهذان فان
  .)3(مرتل وادي مشيل الواقع جنويب غرناطة

، فرتل فوق اجلبل املتصل سار ابن مردنيش وحلفائه النصارى لنجدة صهره ابن مهشك
كرا بقواته يف القصبة احلمراء بقصبة غرناطة على اجلهة األخرى لنهر حدرة، فبقي ابن مهشك معس

  .، ومعه حلفاؤه النصارى البالغني مثانية آالف مقاتلفوق جبل السبيكة
م انقضت قوات املوحدين على قوات ابن 1162يوليو / ه557رجب من سنة  27يف 

فانتصر املوحدون، فدخلوا مدينة غرناطة يف وسط مهشك قبل أن يركبوا خيوهلم مث نشبت موقعة 
  .)4(نفس اليومالنهار من 
   :والء ابن همشك للموحدين -1-2

 إسحاقخرج الشيخ أبو حفص بقواته إىل قرطبة ملساعدة السيد أيب  ،بعد استعادة بطليوس
إبراهيم أخو اخلليفة يف جهاد ابن مردنيش وحليفه ابن مهشك، فتوجهت األنظار حملاربة ابن 

مردنيش ضد املقربني من أصحابه  مهشك ألنه أضعف احللفاء، ونتيجة لألعمال اليت قام ا ابن
 .)1(فاستنجد بالشيخ أيب حفص، - ة ابن مهشكابن -زوجتهابن مردنيش  طلقخاف ابن مهشك ف

 –وفقه اهللا بن مهشك  إبراهيم إسحاقأبا ن الشيخ إو" جاء فيها بعد أن أعلن الوالء للموحدين
                                                             

 .118، صعالقات املوحدين: أبو رميلة  )2(
 .130املصدر السابق، ص: ابن صاحب الصالة )3(
 .77/ 3، البيان: ابن عذاري  )4(
 .7/106، تاريخ املغرب: سعد زغلول )1(
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هو املركب أن هذا األمر العزيز ، وتبني له رداه/ ه، وحلي على مواردكشف له عن وجه هدا
من خلصت سرائره  دارب فيه، فبادر إىل الدخول الباقية املزجي ، السائق إىل السعادةاملنجي

وأذاع الدعوة  وطويت على املودة ضمائره، ورأى أن ذلك أن متحى ا خطياه وتغفر جرائره،
  .)2("املهدية يف مجيع بالده، وأعلن ا، وأبدى االعتالق بعصمتها

فبعث اخلليفة ، الوالء والطاعة للموحدين وإعالنهانتهز املوحدون فرصة توحيد ابن مهشك  
خاطبناكم ذه " إىل ابن مردنيش يطلب منه أن يدخل يف التوحيد برسالةأبو يعقوب يوسف 

إىل ما ، والبدار مرهئة إىل أيجهله من الف املخاطبة دعاء إىل اهللا، وإرشادا إليه، وتعريفا مبا ال يسع
، أخذ ابن مردنيش يواصل القتال )3( "...، واالعتالق حببله، واالستعصام بدينهجيب من طاعته

  .)4(ن ابن مهشك خالهلا رد ابن مردنيشوغزو بالد ابن مهشك ملدة سنة كاملة، فأحس
أعطى ابن مردنيش حصنني للنصارى كي يواصلوا منها غزو بالد ابن مهشك وقتاله مها 

مما جعله يطلب  ،والكرس، عجز ابن مهشك عن صد ابن مردنيش وحلفائه النصارىحصنا بلج 
النجدة من املوحدين، فبعث وزيره أبا جعفر إىل مراكش حيث املوحدين على اإلسراع 

  .  )5(بالنجدة
  :"موقعة فحص الجالب"  حملة السيد أبو حفص ضد ابن مردنيش -1-3

م، وساروا 1165سبتمرب / ه560يف أول ذي القعدة سنة خرج املوحدون من إشبيلية 
لالستيالء على أندوجر فهي من معاقل ابن مردنيش اليت تنطلق منها قواته لغزو قرطبة، فاقتحم 

، )1(املوحدون أندوجر عنوة واستولوا عليها، فبادروا أهل احلصون ااورة إعالن الوالء والطاعة

                                                             
 .303ص، املن: ؛ وابن صاحب الصالة128/ 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
كما أورد ليفي رسالة أخرى تطلب من ابن مردنيش الدخول يف الدعوة . 25، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )3(

 املوحدية يف عهد عبد املؤمن من إنشاء الكاتب أيب جعفر بن عطية، وهي الرسالة املؤرخة يف السادس عشر من مجادى اآلخرة
 .املصدر نفسه، الرسالة العاشرة .سنة مثان وأربعني ومخسمائة

 .129، صعالقات املوحدين: أبو رميلة )4(
 .130املرجع نفسه، ص   )5(
، غربتاريخ امل: ؛ وسعد زغلول89/ 3، البيان: ؛ وابن عذاري12الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(

6/53. 
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عائدة فرتلوا يف وادي القشتايل وأخذوا يبعثون سرياهم  بسطةاجته املوحدون بعد ذلك ناحية 
بالغنائم من غلرية وقرباقة وبسطة وجبال سقورة، انضمت إىل املوحدين فرقة من الرماة حضرت 

مث ، من غرناطة فاستأنف املوحدون زحفهم ودخل أهل حصن قلية إىل إعالن الوالء والطاعة
  .)2(حاصر املوحدون حصن بلس

فأتوا  ،وا ونزلوا الفحص املسمى بالفندونناحية مدينة لورقة ولكنهم ارتدسار املوحدون 
لذلك اجته ابن مردنيش إليها، ارتد ابن مردنيش بقواته ناحية مرسية خوفا من  ،)3(لورقة من غرا

عند ظهر يوم  أن يهامجها املوحدون، استأنف املوحون السري حىت أشرفوا على فحص مرسية 
م، مث زلوا بفحص اجلالب فوجدوا 1165أكتوبر  15/ ه560ي احلجة سنة اجلمعة السابع من ذ

وتينملل وهنتاتة وجدميوة، كما نظم املوحدون صفوفهم من أهل هرغة  .ابن مردنيش معسكرا
، )4(تعداد جيش املوحدين اثين عشرة ألف مقاتلل ورياح، يبلغ نظم العرب صفوفهم من بين هال

   .)6(أغلبيتهم من أرغون النصارى مثانية أالف فارس جيشيقابله ، )5("متيزوا شعوبا وقبائل"بعد أن 
 /ه560من ذي القعدة  7رفني يف فحص اجلالب يف يوم اجلمعة الطاحتدمت احلرب بني 

وأجفل " فحلت اهلزمية بابن مردنيش " على بعد عشرة أميال عن مرسيةم 1165 أكتوبر 15
وتقهقر  أكثرهم من الروم، قتل رجاله ومشاهريه ،)7("الكفرة منهزمني، وولوا األدبار مدبرين

من سنة حىت اية عيد األضحى ، فلحقه املوحدون وضربوا احلصار عليه )8(منسحبا إىل مرسية

                                                             
 .123ص، عالقات املوحدين: وأبو رميلة ؛1/91املصدر نفسه،  )2(
 .215، صالتاريخ السياسي: ؛ ومرياندا6/55املرجع السابق، : ؛ وسعد زغلول92 -1/91نفسه،   )3(
 .124املرجع السابق، ص: أبو رميلة )4(
 .1/92، رسائل موحدية )5(
 .216املرجع السابق، ص: ؛ ومرياندا1/92املصدر نفسه،  )6(
من الفتح  -التاريخ األندلسي: وعبد الرمحان علي احلجي؛ 6/55املرجع السابق، : ؛ وسعد زغلول93/ 1نفسه،  )7(

 .459ص ،)م 1981 ،2ط دار القلم،: بريوت(، -م1492 -711/ه798 -92قوط غرناطة اإلسالمي حىت س
 .93/ 1نفسه،  )8(
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وضعوا حاميات م، مث رفع املوحدون احلصار وعادوا أدراجهم، ولكنهم 1165أكتوبر / ه560
  .)1(يف احلصون واملدن اليت استولوا عليها

ابنا اخلليفة يوسف برسالة  أبو حفص وأبو سعيدوجه املشرفان على هذه احلملة السيدان 
مى اليت هي ذه البشارة العظ - وصل اهللا سراءكم -وأعلمناكم" بسبب هذا االنتصار  جاء فيها

، وهو فتح األندلس وإذالل ...من شكر اهللا عليها املسار النعمى، لتأخذوا مبا وفر حظكمنادرة 
  .)2(..."املتصحب، مسلط الروم عبدة األوثان والصلبان املتمرد عدوها

غادر السيدان مع قواما مرسية اجتاه قرطبة حيث بقي ا عاملها السيد أبو سعيد، يف حني 
فرباير  14/ه561ربيع الثاين11عاد أخوه أبو حفص عمر إىل مراكش، واليت وصلها يف 

  .)3(، خرج الستقباله األمري يوسفم1166
م سار وايل غرناطة أبو عبد اهللا بن أيب إبراهيم ونازل حصن بلس 1167/ ه562يف سنة 

فوجه رسالة بشرى إىل اخلليفة يوسف، فرد عليه حىت استوىل عليه،  )4(على قرب وادي آش
إىل احلافظ ايب عبد اهللا ...من األمري يوسف بن أمري املؤمنني:"... جاء فيهابرسالة جوابية اخلليفة 
ما ذكرمت من ...، وقد وصلت إلينا مكاتباتكم...ن إبراهيم والطلبة واملوحدين بأغرناطةحممد ب

ألولياء امره من الفتح والنصر ومبا سناه اهللا سبحانه وتعاىل هناك من  استبشاركم مبا سىن اهللا تعاىل
اهللا املسري وأعلم اخلليفة بذلك، عاود أبو عبد مث انصرف عائدا إىل غرناطة  ، )5("...غزو اسمني

  .جبيش املوحدين إىل بالد ابن مردنيش فاستوىل على بسطة وعادوا إىل غرناطة
بعث ابن مردنيش بعض قواته من النصارى املرتزقة لالستيالء على مدينة وبذة فغزوا وادي 

بلغ ذلك وايل غرناطة السيد أبا عبد اهللا فأرسل  ،حىت بلغوا أحواز رندةشنيل وتقدموا جنوبا 
                                                             

 .124، صعالقات املوحدين: أبو رميلة )1(
 .1/93 ،)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
 .217، صالتاريخ السياسي: مرياندا )3(
أبو عبد اهللا  أنظر .مدينة باألندلس، قريبة من غرناطة كبرية، وهي كثرية التوت واألعناب وأصناف الثمار والزيتون والقطن )4(

، نشر وتصحيح يف خرب األقطار صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار: حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم
 .194، ص)م 1988، 2ط  م،.د( يف بروفنصال،.ال.وتعليق، إ

 .1/108، رسائل موحدية )5(
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يتألف من املوحدين واجلند األندلسيني، لكن النصارى خشوا لقاء املوحدين لقتال النصارى جيشا 
، وانتصروا عليهم يف أعلى وادي آش فصعد املوحدون اجلبلفامتنعوا يف أحد اجلبال القريبة من 

  .)1(اجلبل
 :سقوط دولة ابن مردنيش -1-4

جندة ابن مهشك، سار ، بعد أن ثبت صدق )2(بعث املوحدون جيشا لغزو ابن مردنيش
، ومعه 1170أوت / ه565السيد أبو حفص بعسكره من مراكش أول شهر ذي القعدة سنة 

أخوه السيد أبو سعيد عثمان وعدة من األشياخ واحلفاظ واملوحدين والزعماء األندلسيني، فوصل 
ي ، كما حضر إليه من قرطبة الشيخ أبو حفص عمر بن حيم1177/ه566إىل إشبيلية أوائل سنة 

ومعه إبراهيم بن مهشك، مث عقد السيد أبو حفص مؤمتر للتشاور يف حفظ القتال وغزو البالد 
  .)3(فاستقر الرأي على غزو ابن مردنيش يف داره

سار السيد أبو حفص بعسكره ومعه أخوه السيد أبو سعيد والشيخ أبو حفص وإبراهيم بن 
فرتلوا مدينة قرطبة، سار السيد م، 1171مارس / ه566مهشك من إشبيلية يف شهر رجب سنة 

أبو حفص بعد أيام بعسكره لغزو بالد ابن مردنيش فاستوىل على مدينة فيحاطة مث مدينة مرسية، 
  .)4(واستأنف أبو حفص زحفه حىت ضرب احلصار على ابن مردنيش يف مرسية

 قام أثناء ذلك أهل مدينة لورقة بالثورة على النصارى ببلدهم من أعوان ابن مردنيش
وحاصروهم بقصبة املدينة، استوىل السيد على لورقة مث شدد احلصار على القصبة، عاد السيد أبو 
حفص إىل مرسية وضرب احلصار عليها، فأعلنت خالل احلصار بعض احلصون ااورة له، وافتتح 

  .مدينة بسطة، وبادر أهل جزيرة شقر بالطاعة للموحدين
الوالء والطاعة للموحدين، فقد ثار ا حممد  نتفأعلخرجت املرية عن طاعة ابن مردنيش 

ض على وايل ه فقبابن مردنيش املعروف بابن صاحب البسيط وهو ابن عم مردنيش وزوج أخت
                                                             

 .125، صعالقات املوحدين: أبو رميلة )1(
 .24الرسالة / 1، رسائل موحدية )2(
 .132املرجع السابق، ص: أبو رميلة )3(
  .132، صنفسه )4(
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املرية من قبل ابن مردنيش وخاطبا بذلك السيد أبا حفص وهو بعسكره على مرسية وبعث إليهما 
ألفونسو الثاين فرصة حصار املوحدين  عسكرا ملساعدما على ضبط املرية، انتهز ملك أرغونة

  .)1(البن مردنيش مبرسية فغزا أراضي بلنسية
سترداد ، فسري قواته الاستغل ابن مردنيش اجتاه أبو حفص بعسكره من مرسية إىل إشبيلية

بن  لكنه عجز عن ذلك، استدعى أخاه يوسفمن القائد أيب أيوب بن هالل الشرقي، شقر 
، رأى منه التقصري بسبب والئه للموحدين، فأشتد أمله وزادت علته، فرجع إىل ملساعدته مردنيش 

يف العاشر من رجب سنة سبعة وستني ومخس مائة، وله من العمر مثانية وأربعني مرسية وتويف 
 .)3(، واستقامت جزيرة األندلس بعد اعوجاجها)2(سنة
 :أمراء الجزائر الشرقية )4(حدين مع ابن غانيةوعالقة الم -2

، بعث املوحدون حاولوا التقرب من املوحدين خاصة بعد القضاء على ثورة ابن مردنيش
م يطلبون منهم الدخول يف طاعة املوحدين 1183/ ه578يف عام  برسائل إىل إسحاق بن غانية 

ومبايعة أيب  م1184/ ه580، وبعد مقتل اخلليفة أبو يعقوب يوسف يف عام )5(فامتنع عن ذلك
وانشقاق بين عبد املؤمن ) م1198/ه595 -م1184/ه580(يعقوب يوسف امللقب باملنصور 

، فقاموا باعتقال سفارة أيب يعقوب يوسف برئاسة على دولة املوحدينعلى أنفسهم مترد ابن غانية 

                                                             
 .135نفسه، ص املرجع  )1(
 .136نفسه، ص )2(
 .141، صقرطبة يف العصر اإلسالمي: ؛ وأمحد فكري29الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )3(
ينتمي بنو غانية إىل قبيلة مسوفة الصنهاجية مسوا ذا االسم نسبة إىل أمهم غانية، انتقلوا من غرناطة إىل جزر شرقي األندلس  )4(

يف جد بين غانية يتمتع بشخصية قوية، يتحلى مبواهب عدة وله مكانة عالية يف قومه مما جعله خاصة ميورقة، كان علي املسو
مقربا من أمري املرابطني يوسف بن تاشفني، اختلف يوما مع أحد رجال قبيلة ملتونة فقتله وهرب إىل الصحراء فتدخل يوسف بن 

، مث استدعى إليه علي املسويف بالصحراء وزوجه امرأة من بيته تاشفني يف الرتاع، ووضع من ماله اخلاص دية القتيل وأرضى أهله
تسمى غانية بعهد أبيها، فأجنبت غانية ولدين مها حيىي وحممد وتربيا يف رعاية يوسف بن تاشفني واستعملهما على الواليات، 

 .  144، صعالقات املوحدين :أبو رميلةأنظر . عرف حيي وحممد وأحفادمها من بعدمها باسم بين غانية نسبة إىل أمهم غانية
 .148، صنفسهاملرجع   )5(
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 قام بشحن قواته وهاجم مدينة جباية،م 1184/ه580شعبان سنة 6، ويف غرة )6(الروبرتري
أو مثانني  واستول عليها سنة إحدى ومثانني ومخسمائة واخرجوا من كان فيها من املوحدين

والسيد أيب موسى  ، بعد أن قبضوا على السيد أيب الربيع بن عبد اهللا بن عبد املؤمن)1(ومخسمائة
ه إىل ، مث اجت، ووىل أخاه حيي على جباية بعد االستيالء عليهاعمران ابن عبد املؤمن صاحب إفريقية

  .أيضا وعني عليها طلحة ابن أخيهاجلزائر واستوىل عليها 

من وبعد أن وطد سلطانه فيها، هاجم قلعة بين محاد فاستوىل عليها، وعلى ما جياورها   
ماعدا تونس واملهدية، كما استوىل من االستيالء على كل إفريقية  إسحاققالع مث متكن علي بن 

حىت  -اليت عني عليها طلحة ابن أخيه - األوسط ابتداء من اجلزائرعلى اجلزء الشرقي من املغرب 
حيث جاء يف  أخاه بدر بن عائشة، مليانةوالقلعة حيث وىل على  قسنطينة مبا يف ذلك مليانة

ربيع الثاين 5إحدى الرسائل اليت بعثها األمري يعقوب يوسف بن عبد املؤمن إىل الطلبة بإشبيلية يف 
وغطى على بصريته العمياء جهلة ... وامتدت أطماع الكافر وآماله:"... م1185/ه581سنة 

وملا استفز مبا يأ له من جباية وجهاته ... وضاللة فتطوف على اجلزائر ومليانة وأشري والقلعة
، حيث وجد أهلها متمسكني بالدعوة املوحدية ومل يستطيع )2("قصد إىل قسنطينة... الغربية طمعه

، ألن أهلها متكنوا من محايتها، لشديد هلا فإنه مل يستطع اقتحامهاخداعهم، ورغم احلصار 
له وقتل شرذمة من أصحابه، إال أنه قرر مواصلة احلصار رغم  اهلزمية إحلاقوكانت النتيجة 

    .)3(اهلزمية

                                                             
دار : بوزريعة(، -م1233-1146/ ه629-541 -جهاد املوحدين يف بالد األندلس: معمر اهلادي حممد القرقوطي )6(

 .179، ص)م2005هومة للطباعة والنشر، 
، ص سقوط دولة املوحدين: ؛ ومراجع عقلية الغناي ،24/180اية األرب: ؛ والنويري287/ 6، العرب :ابن خلدون  )1(

؛ 62، ص)م 2007مؤسسة شباب اجلامعة، : اإلسكندرية(، تاريخ دوليت املرابطني واملوحدين: ؛ وحممود السيد178 -177
 .29، ص)م 1983، 1دار الشروق، ط: بريوت(،  دراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي،: وعز الدين عمر موسى

: ؛ وابن خلدون344 -343، ص املعجبو: ؛ وعبد الواحد املراكشي172- 171، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )2(
؛ 179املرجع السابق، ص: غناي؛ وعقيلة مراجع ال803 -802، ص املغرب الكبري: وسامل؛ 287/ 6، املصدر السابق

 .179، صجهاد املوحدين: القرقوطي
 .173املصدر نفسه، ص )3(
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 بأخذ أمواهلم بغري"عاث يف اجلهات اليت استوىل عليها فسادا واستباح حرمة أهلها، فبدأ 
 ما ال طاقة هلم... غري مستوجبها ومستحقها، وحيملهم من كلف املغارم،حقها ويصرفها يف

  .)4(..."حبملها

 -فوجهنا من الطلبة خرجت إليه القوات املوحدية الربية والبحرية م1184/ه580يف سنة  
 - أعزهم اهللا -وجردنا من املوحدين... من نظر يف أمر األسطول املبارك وإعداده -أعام اهللا

قيادة اجليش املوحدي إىل السيد أيب زيد بن أسندت مهمة  .)1(..."منصورا ومجعا مباركا عسكرا
حممد بن إسحاق بن جامع وأيب حممد بن اليسد أيب حفص، كما أسندت قيادة األسطول إىل 

  .)2(، وأيب العباس أمحد الصقليعطوش

ورسم هلم أن يكون ...باملوحدين...املظفرطلبة األسطول " وعند وصوهلم تلمسان اجتمع
، وقضوا فتحوا هلم أبواب املدينةف، ، تعاون املوحدون مع أهايل املنطقة)3(..."باجلزائر اجتماعهم

   .)4(منهم ابن عمه بين غانية على أصحاب

استطاع أن يسر قائد محلة ابن غانية الذي يسمى وعند وصول األسطول املوحدي جباية 
ن متكن املوحدون م .)6(هرب حيي ابن غانية إىل أخيه علي الذي كان حياصر قسنطينة، )5("رشيدا"

 إسحاقهرب علي ابن  .)7(م1185/ه581املدن اليت استوىل عليها ابن غانية سنة  استعادة
حاول  )9(حتالف مع قراقوش الغزي )8(وأخوه حيي إىل الصحراء أين كسب ود قبائل العرب

                                                             
 .172نفسه، ص  )4(
 .174 -173نفسه، ص )1(
 .180، صجهاد املوحدين: القرقوطي )2(
 .176، ص)ليفي(، جمموع رسائل موحدية )3(
 .29املصدر نفسه، الرسالة  )4(
 .177نفسه، ص )5(
 .180املرجع السابق، ص: القرقوطي )6(
 .29، الرسالة جمموع رسائل موحدية )7(
تاريخ العرب : ؛ خليل إبراهيم السمرائي وعبد الواحد ذنون طه وناطق صاحل مطلوب289/ 6، العرب: ابن خلدون  )8(

 .366 -365، صجزر األندلس: عصام سامل سيسامل؛ و273، ص)ت.د ،1ط دار الكتاب اجلديد املتحدة،( ،وحضارم
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بالد إفريقية استعادة بعض املناطق بدون جدوى، ولكنه مبساعدة وانضمام قراقوش إليه قصدوا 
... الغارات بأوساطها وأطرافها واجتمعوا على اكتساح زروعها"وشنوا  )10(واستولوا عليها

  .)11("وانتسافها

، القريوان املوحدون اجته املوحدون حملاربة ابن غانية يف إفريقية من تونس، وعند وصول  
وفروا  ، طاردهم املوحدونبنو غانية  يتمركزون جبهات وادي ران، مث اجتهوا منها إىل قفصة  كان

  .وأعراب املنطقة فأعانوهم وانتهوا إىل محة مطماطة فاستنجدوا ببين سليم إىل قابس

غانية هم املوحدون ولكن بنو ، هامجعلى مقربة من محة مطماطة حط املوحدون رحاهلم
، )2("هدكل غور وجند، وجيدلوم يف كل ربوة وويقتلوم يف " )1(وتبعهم املوحدون الذوا بالفرار

 .وعندما وصل املوحدون إىل قابس خرج إليهم أهلها وطلبوا األمان ودخلوا يف الدعوة املوحدية
  .)3(حىت متكنوا منهم حتصن ا أهل قراقوش، حصرهم املوحدون

حملاربة ابن غانية وحلفائه، فانتصروا عليهم، كتب  )4(إىل بالد اجلريدقابس خرج املوحدون 
بعد ذلك األمري يوسف بن عبد املؤمن إىل طلبة تونس برسالة من إنشاء أيب الفضل بن حمشرة 

جاء  ، يعلمهم فيها بدخول أهل اجلريد يف الدعوة املوحديةم1187/ه583رمضان  2بتاريخ 
آخذين على صحرائها وقاصدين إىل البالد اجلريدية من ... قابسمن ...ض املوحدون :"...فيها

وتنظم ...جاءت الفتوحوعندما شارف املوحدون على اجلهات املذكورة ... بالعساكر...ورائها
من وبش الفتنة، وألقت بالد ... واستنقذت نفزاوة وقسطيلية... اآليلء األقطار اجلريدية يف عقده

                                                                                                                                                                                   
 .30الرسالة  جمموع رسائل موحدية، )9(
 .272السابق، ص املرجع: خليل إبراهيم السمرائي وآخران )10(
 .174، صجمموع رسائل موحدية )11(
 .30، الرسالة )ليفي( جمموع رسائل موحدية، )1(
 .188املصدر نفسه، ص  )2(
 .30نفسه، الرسالة  )3(
جم احلدائق الغلب واجلنات األلفاف، وكل مدينة منه ...، كثري املنافع،ولألطرافإقليم متسع األكناف، حرب األوساط "  )4(

 .196نفسه، ص ...". اا، مكتفيئة بأقواابذمستقلة 
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وتقيوس واحلمة ونفطة بأزمتها، وتطلبت من هذه الدعوة العلية معلوم  )5(وتوزر...نفزاوة
  .)6(..."منتها

سار املوحدون  ،بقي من أهل توزر ثلة مل تدخل يف الدعوة املوحدية، توغلت يف الصحراء
، من توزر إىل قفصة، فوجد املوحدون مجلة من األغزاز، الذين امتنعوا الدخول يف الدعوة املوحدية

بعد حصارهم وردم خنادقهم  ، وعندما متكن املوحدون منهم)7(حدون على حماربتهمفعزم املو
باآلالت، أمنوا على كافة أهل قفصة وعامة من كان معهم من قبائلهم وأهل باديتهم، كما مس 

، حيث اشترطوا عليهم أن ال أمان هلم إال هذا اآلمان األغزاز وأتباعهم، واستثين امليورقيون
لبنة ...تح قفصةوكان ف"، )1(ذلك وقرر املوحدون غزوهم، حىت متكنوا منهم بإسالمهم، رفضوا

، وال لغواا الشقاة من عني وال أثرومل يبق للفتنة يف هذه اجلنبات ...امهامها، ومسكة ختمتا
   )2(..."استقالل فيها بورد وال صدر

يرغب يف م ورد على اخلليفة يعقوب رسول من قراقوش 1187/ه583وبعد فتح قفصة يف 
وهو زعيم من -أبو زيان يف اليوم املوايل ، كما أرسلأخذ العفو واألمان ملرسله فأجابه اخلليفة

، ويعرب فيها عن رسالة حتمل نفس املضمون - املستقل بطرابلس زعماء األغزاز يضاهي قراقوش
السيادة مبا فيها عرب منطقة حتت وهكذا أصبحت إمارة قراقوش  )3(انضوائه حتت راية ملوحدين

  .)4(املوحدية

غري أن قراقوش تراجع عن هذه الطاعة واستوىل عل مدينة قابس وطرابلس، توترت العالقة  
بني قراقوش وابن غانية الذي متكن من إزاحة قراقوش واستعادة بالد اجلريد يف سنة 

                                                             
 .197، صنفسه  .بالد اجلريد، تعترب مركز دائرته الذي عليه يستدير حميطه حظائرمن  ةريظحتوزر  )5(
 .196، صنفسه )6(
 .31نفسه، الرسالة  )7(
 .32نفسه، الرسالة  )1(
 .215نفسه، ص )2(
  .31نفسه، الرسالة  )3(
 .33نفسه، الرسالة  )4(
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صار استوىل على املهدية بالرغم من حماولة الدولة املوحدية استرجاعها وفرض ح م1201/ه598
 م1204/ه601بعث له الناصر محلة مابني  .)5(جتاري عليها ولكن دون جدوى

بزعامة الشيخ عبد الواحد اهلنتايت وحلقوا م إىل مشارق الصجراء وأحلقوا م  م1206/ه603و
 )7(، بينما الناصر كان حياصر املهدية برا وحبرا)6(م1205/ه602ربيع األول سنة 12هزمية يف 

  .)8(م1205/ه602استسلم عامل ابن غانية ا سنة  واستخدم خمتلف األسلحة إىل أن

 م1205/ه603وبعد ذلك عقد الناصر عند عودته إىل مراكش والية إفريقية املطلقة سنة 
قرب تبسة  )1(ها معركة شربوإىل أيب حممد عبد الواحد اهلنتايت حيث هزمهم يف عدة معارك من

  :االنتصار بعث الشيخ عبد الواحد احلفصي برسالة جاء فيها ، وبعدم1206/ه604سنة 

فشد ... وقد انتصر احلق من الباطل ففرق مجوعه، واذهب بسطوته الغالبة ودعوته العالية" 
فلما تراءى اجلمعان، ... من قبائل دباب وزغب ونفات ومن انقاد إليهم من برابر تلك اجلهات

وشيمت السيوف كالبوارق اخلواطف يف اللمعان ومحلت  وضاق متسع اال عن الدماء والطعان،
... حىت استلحمت السيوف أحزاب الضالل... الكتائب على الكتائب كالرعان على الرعان

  .)2(..."فقتلوا مئني وعشرات وآحاد وفر غويهم الشقي جرحيا وامتألت األيدي من غنائمهم فهي

جتمعت له  فوسة، بعدما أن، عند جبل نم1208/ه606ومعركة وادي أيب موسى سنة 
، بعث ومن الرببر والغزاح ، خاصة من بين رين ببالد الزاب وطرابلسمجوع من العرب املوجودي

  :بعدها الشيخ عبد الواحد احلفصي برسالة جاء فيها

                                                             
 .53الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )5(
 .37، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )6(
 .57الرسالة /1، رسائل موحدية )7(
 .79/ 2، رسائل موحدية: العزاوي )8(
 .338، صالروض املعطار: أنظر احلمريي. موضع على مقربة من تبسة من البالد االفريقية )1(
 .247-246/ 1 ،)العزاوي( ،-جديدة – موحديةرسائل  )2(
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يف ... وختم بالفالح صحائف أعمالكم فإن للموحدينوصل اهللا بالنجاح أسباب آمالكم "
يؤمون ... أقبل هذا العدو األشقى فيمن التف عليه من غدرة بين رياحاتباع األعداء وأوطارهم، 

هذه اجلهة االفريقية حنينا إليها وكانت قد تلقتهم بأطراف الزاب مجاعة بين مالك مزيدة ومجوع 
... حىت نزلوا القريوان... فأخذ املوحدون يف احلركة إليهم...يف اهلجوم على البالد... دياب

  .)3(..."ا بظاهر قفصة يرتقبون ورود بقية دباب من طرابلسواألعداء حينئذ نزلو

مث انصرفوا مث إىل نفزاوة عندما مسع األعداء برحيل املوحدين من القريوان اجتهوا إىل احلمة  
حىت نزلوا بوادي أيب موسى من سفح جبل نفوسة، وفيه أتاهم من ، إىل زميط مرورا حبزن دمر

فحمل املوحدون ، مومجوع آخرى من األعراب وحلفائهم األعاجنفات وآل سليمان وآل سامل 
واستمرت مترداته إىل غاية ، )1(ةعليهم محلة أزالتهم عن مصافهم فوىل شقيهم منهزما ألول دفع

  .)2(م1234/ه632و م1233/ه631وفاته سنة 

   :عالقة يعقوب المنصور بصالح الدين األيوبي  -  ب

وملكوا بيت املقدس يف أواخر القرن اخلامس الصليبيون على سواحل الشام استوىل 
اهلجري، ولن تستطيع الدولة الفاطمية وال العباسية اجلهاد، وملا آل األمر إىل صالح الدين األيويب 
يف مصر والشام عزم على اجلهاد، وأخذ يستويل على مواقع الصليبيني، حىت استوىل على بيت 

  .)3(م1187/ه583سنة  املقدس

استصرخ بأصل الكفار من الغرب فأجابوهم رجاال وفرسانا، " ون للحربفاستعد الصليبي 
وركبوا إليهم سهال ووعرا، وبذلوا ومركبا وظهرا، وشيبا وشبانا، وزرافات ووحدانا، وبرا وحبرا، 

ماعونا وذخرا، وما احتاجوا ملوكا ترتادهم، وال أرسانا تقتادهم، بل خرج كل يليب دعوة 
وجلب  منهم ملك األملان...أقفلت العجمة على أمسائها عدة ملوك، وخرجت إليهم ...بطركه

                                                             
 .262 -1/251نفسه، املصدر  )3(
 .61الرسالة / 1نفسه،  )1(
 .80/ 2، رسائل موحدية: العزاوي  )2(
 .4/316، تاريخ اإلسالم: ؛ حسن إبراهيم حسن1/186 ،)العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية   )3(
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ورين بالشام كل جملوب ومألوا عليهم ثغريهم من كل مطلوب، مابني أقوات الكفار إىل احملص
بالدهم رجال مقاتلة، وذخائر للعاجلة من حرم إىل أن شحنوا ...، وآالت وأسلحةوأطعمة
   .)4(" واألجلة

يف عدد كبري إىل القسطنطينية ومنها إىل بالد الشام، يف اية الشتاء  وقد خرج هؤالء امللوك
فكر صالح يف طلب النجدة لذلك  .)5(وبداية الصيف، خرجت إليهم جيوش املسلمني ملقاتلتهم

وعشرين رطال من العود من يعقوب املنصور املوحدي، وأرسل إليه هدية تشتمل على مصحفني 
وستمائة مثقال من املسك والعنرب، ومخسني فرسا عربية بأوتارها، وعشرين من النصول اهلندية 

وملا خمض النظر "... جاء فيه وعدة سروج موشاة، وقد بعث صالح الدين هذه اهلدية مع كتابا،
ساطيله املنصورة، فإن زبده، وأعطى الرأي حقيقة ما عنده، مل نر ملكاثرة البحر إال حبرا من أ

كثيف، وحد رهيف،  أن ميد الشام منه بعد -عددها واف وشطرها كاف، وميكنه أدام اهللا متكينه
 طاغية صقلية يكف شطرا ألسطولويعهد إىل واليه أن يقيم إىل أن يرتبع ويصيف، وميكنه أن 

  . )1(..."ليحص جناح قلوعه أن تطري ويعقل عباب حبره أن يغري

رأينا أهال هلذه العزمة إال حضرة سيدنا أدام اهللا صدق حمبة اخلري فيه، إذ كان منحه وما "...
، ورعبة يف اإلنابة والية ألمري املسلمني، ورئاسة للدنيا عادة يف الرضى به وقدرة على اإلجابة

  .)2("والدين، وقياما لسلطان التوحيد القائم باملوحدين

فاهلدف األول هو ؛ 38كما جاء يف الرسالة رقم واهلدف من النجدة هو تطهري األرضيني 
  .)3(تطهري بيت املقدس من الصليبيني والفاطميني، والثاين ه من الديار املصرية واليمنيةتطهري 

                                                             
: شهاب الدين عبد الرمحان بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف بأيب شامةو؛ 188 -1/187نفسه،  املصدر )4(

مؤسسة الرسالة للنشر : بريوت(، حققه وعلق عليه إبراهيم الزيبق، كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية
 .37ص رب اإلسالمي،دراسات يف تاريخ املغ: ؛  وعز الدين موسى4/199، )م 1،1997طوالتوزيع، 

 .38الرسالة /1 ،رسائل موحدية )5(
 .185 -183/ 1نفسه،  )1(
 .1/185نفسه،  )2(
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أوت /ه586احلارث عبد الرمحان بن منقذ إىل إفريقية وصل يف شهر رجب  بعثها مع أيب 
 23/ ه588حمرم سنة  6من الربتغال يف م، رغم املرض فإن املنصور استقبله بعد عودته 1190
م، وبعد أن قدم اهلدية من قبل صالح الدين األيويب، عرض السفري السبب من 1192جانفي 

، ولكن املنصور بعثته وهو تدخل األساطيل املوحدية حلصار بالد الكفار وحترير بالد املسلمني
  .)5(ألن صالح الدين األيويب مل خياطب اخلليفة بأمري املؤمنني .)4(رفض عرض السفري

يذهب البعض أن أسباب رفض املنصور هلذا العرض تعود إىل التوسعات اليت قام ا قراقوش 
مملوك تقي الدين أخ صالح الدين إىل غرب مصر فاستوىل على برقة وطرابلس، وحتالف قراقوش 

املوحدين بعد محلة املنصور سنة أن يدخل يف طاعة مع بين غانية، إال أن قراقوش حاول 
  .)1(م1187/ه583

مصدر التوتر بني الدولتني جاء مصدره الطرف املوحدي نتيجة الدعاية  :)2(يرى العزاوي أن
املوحدية يف األندلس فاملوحدون يعتربون أنفسهم باختاذهم لقب اخلالفة هم أحق بتسيري العامل 

الرحلة إىل الشرق لغرض القضاء على البدع واخلرافات يف البالد ، وأن للمنصور نية اإلسالمي
  املصرية ويكون تطهريها على يد املصريني

استنجاد صالح الدين بيعقوب املنصور املوحدي راجع إىل  :)3(أنيرى إبراهيم حسن  بينما
وا حاجة األسطول املصري إىل بعض قطع من األسطول املوحدي لدفع خطر الصليبيني الذين كان

يغريون على بالد الشام حبرا، إذ عين املغاربة يف عهد املوحدين خاصة ببناء األساطيل البحرية 
الجتياز البحر إىل عدوة األندلس وليكونوا دائما على أهبة االستعداد حلرب نصارى األندلس 
                                                                                                                                                                                   

 .1/183نفسه،  )3(
العالقات بني اخلالفة املوحدية واملشرق اإلسالمي : ابتسام مرعي خلف اهللاو ؛55 -53/ 7، تاريخ املغرب :سعد زغلول )4(

 .160، ص)م1985دار املعارف، (، م1529-1130/ه936 -524
 .4/205 ،كتاب الروضتني: أبو شامة )5(
 .40، صدراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي: عز الدين موسىو؛ 31، الرسالة )ليفي( ،جمموع رسائل موحدية )1(
 .83/ 1، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .4/316 ،تاريخ اإلسالم )3(
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ور الذين كانوا يتطلعون إىل استرداد أمالكهم من أيدي املسلمني بسبب احلروب اليت كانت تد
  .بني املغاربة والنصارى يف األندلس

أبا يعقوب املنصور مل يقبل كتاب صالح الدين األيويب، وهذا راجع إىل أن أبا يعقوب 
املنصور كان دائما على أهبة االستعداد حلرب النصارى يف األندلس، وليس كما قال بعض 

  .املؤرخني بأنه مل يلقبه بأمري املؤمنني

  :للممالك النصرانية جهاد الموحدين: األندلس  - ج
  :جهاد الموحدين للممالك االسبانية -1

أخذ النفوذ املوحدي يدخل األندلس فدخلت جمموعة من املدن  م1144/ه539منذ سنة 
يف الدعوة املوحدية منها إشبيلية مث حترك املوحدون جنوب شرق األندلس لفتحها، فقد قاد أبو 

فتح ملة حبرية متجها إىل املرية حاول من خالهلا حبحممد عبد اهللا سليمان صاحب أسطول سبتة 
، ويذكر ابن عبد املؤمن أن أمر )1(، مث اجتهوا إىل املريةمدينيت مالقة واملنكب ولكن دون جدوى

، واألمل امليسور، لكوا ناظمة بني اجلهات من أهم األمور وآكدها يف هذا الغرض املربور" املرية 
  .)2("الربية والبحرية بالدبني الالشرقية والغربية ، ورابطة 

تذكر أن اخلليفة عبد املؤمن بعث سنة  أن بعض املصادر مل تذكر اهلجوم الربي، إال الرسالة
الشيخ أبا حفص إىل األندلس وبعث معه السيد أبا سعيد عثمان بعشرين ألف  م1151/ه546

  .)3(املرية منها واستنقاذفارس لغزو الروم 

فرض عبد املؤمن حصارا على مدينة مالقة أدى إىل تسرب الدعوة املوحدية يف مشاهلا 
وشرقها، كانت حتت سلطة ابن حسون القاضي الذي دعا لنفسه ثار على اللمتونيني حاصر 

                                                             
تاريخ مدينة املرية اإلسالمية قاعدة أسطول : ، الرسالة اخلامسة؛ وعبد العزيز سامل)يفيل(، جمموع رسائل موحدية )1(

 .95، ص)م1984مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، : اإلسكندرية(، األندلس
 .96؛ واملرجع نفسه، ص74 -73املصدر نفسه، ص  )2(
 .193، صاألنيس املطرب: ابن أيب زرع )3(



سياسة الدولة الخارجية من خالل الرسائل  ..........................................: ...........مسالفصل الخا
  الديوانية

 

227 
 

 ثار عليه الرعية وملا تيقن من اهلالكالقصبة ملدة ستة أشهر وملكها وانتقل إليها وتسمى باألمري، 
محل رأسه إىل مراكش واستوىل  م1153/ه548من ربيع األول عام  11م السبت قتل نفسه يو

  .)4(املوحدون على مالقة

منعتهم القوات القشتالية وقوات ابن  م1146/ه541بعد دخول املوحدين إشبيلية سنة 
غري أن خوف ابن غانية من استيالء القشتاليني عليها سلموها غانية من الوصول إىل قرطبة 

م وقاموا بطرد النصارى منها وهذا ما جعل زعيم أيب زكريا حيي 1148/ه543سنة للموحدين 
  .)5(يعلن الطاعة للموحدين

القاسم حممد بن احلاج قاضي قرطبة بكتابة نص بيعة أهلها وبعثها مع وفد  وهذا ما جعل أبا
والرسالة الثالثة عن عبد  )6(عنه، وتأخر الوفد يف مراكش النشغال اخلليفة حبرب دكالة وبرغواطة

، سارت القوات املوحدية من مدينة )1(املؤمن إىل مجاعة املشيخة بقرطبة يعلمهم بوصول الكتاب
  .)2(قرطبة اجتاه وسط األندلس واستولوا على جيان

ولكن مل تتمكن من  م1151/ه546القوات املوحدية من حصار املرية سنة  متكنت
وأعلن صاحب وادي آش الطاعة  )4(وأبذة )3(بياسةحدون ا، وأثناء حصارها دخل املودخوهل

، ونتيجة حلصار املوحدين على غرناطة وقطع إمدادات ابن مردنيش عليها قام ميمون )5(للموحدين
م، وبعدها قامت 1156/ه551بن بدر اللمتوين بتسليمها للموحدين مقابل العفو عنه وذلك سنة 

م، 1157/ه552واسترجعوها سنة ام ثالثة أشهر القوات املوحدية بفرض حصار على املرية د
                                                             

 .07الرسالة / 1، )العزاوي(، -جديدة - رسائل موحدية؛ و5الرسالة ، جمموع رسائل موحدية )4(
 .04املصدر نفسه، الرسالة  )5(
 .02نفسه، الرسالة  )6(
 .06نفسه، الرسالة   )1(
 .98 -97، صجهاد املوحدين: القرقوطي )2(
مدينة باألندلس بينها وبني جيان عشرون ميال، مطلة على النهر الكبري املنحدر إىل قرطبة، وهي مدينة ذات أسوار وأسواق،  )3(

 .121، صالروض املعطار: احلمرييأنظر . ه623خلها الروم سنة 
 .16، الرسالة )ليفي(، جمموع رسائل موحدية )4(
 .100املرجع السابق، ص: القرقوطيو؛ 378/ 4، نفح الطيب: املقري  )5(
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عامال مساعدا على فتح مدينيت بياسة كانت هزمية ابن مردنيش والقشتاليني مث موت ملك قشتالة 
  .)6(وأبذة

لذا فقد أصبحت بياسة بعدها نقطة اإلغارة على بالد النصارى، ومركز بعث السرايا، 
املمدة حتصينا هلم، فهي قطر عظيم املنافع متسع شحنها املوحدون باآلالت املعدة واألقوات 

  . )7(املسارح واملزارع

خالل هذه األحداث كان ملك الربتغال ألفونسو بن الرند وبعض املغامرين يهددون 
م استطاع ملك الربتغال بالتعاون 1147/ه542يف غريب األندلس، ففي عام احلصون اإلسالمية 

  .)8(لشبونة، مث استوىل على مدينة شنترين مع قوات صليبية أن يستويل على مدينة

  سبان هجومهم على األندلس فقام ملك قشتالة ألفونسو الثامن مبهامجة األراضي إلجدد ا

، ويف عام م1182/ه578عام  )1(األندلسية، فقاومته القوات املوحدية قرب طلبرية
ونازهلا يف عدة معارك، إال  )2(إىل األندلس قاصدا شنترينعرب اخلليفة املوحدي  م1184/ه580

أنه أمر باالنسحاب فجأة قبل افتتاحها، مث أصيب يف املعركة وتويف بعد قليل يف ربيع اآلخر من 
  .)3(م1184جويلية /ه 580عام 

م لرد اعتداءات 1185/ ه586صور عرب إىل األندلس وىل اخلالفة بعده ابنه ولقب باملنت
طلبت ليون اهلدنة من ، وبعبور اخلليفة إىل األندلس ملك الربتغال الذي سيطر على مدينة شلب

                                                             
 .16، الرسالة جمموع رسائل موحدية )6(
 .79املصدر نفسه، ص )7(
 .287، صتاريخ العرب:خليل إبراهيم السمرائي وآخران  )8(
باألندلس وبينها وبني وادي الرمل مخسة وثالثني ميال، وهي أقص ثغور األندلس، وباب من األبواب اليت يدخل منها إىل  )1(

 .395، صالروض املعطار: احلمريي أنظر. أرض النصارى، وهي قلعة كبرية وقلعتها أرفع القالع حصنا
 .34الرسالة / 1، )العزاوي(، -جديدة - ،رسائل موحدية )2(
؛ وأمحد 462، صألندلسيالتاريخ ا: ؛ وعبد الرمحان علي احلجي288، ص تاريخ العرب: السمرائي خليل إبراهيم )3(

 .164، صقرطبة يف العصر اإلسالمي: فكري
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إىل  م1185/ه586امجهم برا وحبرا ووصلت محلته سنةفانفرد املنصور بالربتغاليني وه املنصور
  .)5(خاصة حصن طماررات تشن على ما حوهلا أثناء احلصار اوكانت الغ )4(شنترين

وذلك يف عام ) قصر أيب دانس( استطاع بعد معارك جهادية استرجاع مدينة وقصر الفتح 
، فلما انتهت مدة املعاهدة بدأ ملك قشتالة مبهامجة األراضي م1195/ه591 -م1191/ه587

مدينة قلعة قرب  )6(، فعرب إليه املنصور املوحدي جبيوش كبرية فالتقوا قرب حصن األركاإلسالمية
 ، وغنم)7(حصن األركم، فأحرز املوحدون النصر الكبري وافتتحوا 1195/ ه591ح يف عام ريا

املسلمون غنائم كثرية مل يسمع ا من قبل حىت بيع السيف بنصف درهم واحلصان خبمسة 
  دراهم، واحلمار 

م غزا املنصور أرض قشتالة، واستوىل على عدد من 1196/ه591عام  ويف، )1(بدرهم
املنصور أعداء  ، وحالف)2(وغريها، مث تقدم إىل طليطلة وخرا ترجالةمنتاجنس واحلصون منها 

  .)3(قشتالة صاحب نباره وصاحب ليون الفونس التاسع ودعمه لغزو قشتالة

أنه  م1196أفريل  5/ه592رمضان 9وقد جاء يف إحدى الرسائل املوحدية املؤرخة يف 
 ...وهو ابن عم هذا الكافر املغرور كان صاحب ليون" ألراضي قشتالة أثناء غزو املنصور 

؛ فشغل بالرغبات أفواه املخاطبات عسى أن ...قى اهللا بينهما حربا، وألخبدمة املساملةإىل توسل و

                                                             
   .120، صقضايا تارخيية: أمحد عزاوي )4(
 . 34، الرسالة )ليفي( جمموع رسائل موحدية )5(
 .13، صصفة جزيرة األندلس: احلمريي أنظر .هو حصن منبع مبقربة من قلعة رباح )6(
؛ 358، 354ص، التاريخ السياسي: ؛ ومرياندا228، 3/221، البيان: ؛ وابن عذاري42الرسالة / 1، رسائل موحدية  )7(
  ؛ و210 -2/196، دولة اإلسالم : عنانو؛ 201، 195، صجهاد املوحدين: القرطوطيو

Listoire  des Almohades, P. 181. E Fagnan:  
  .3/358 مرآة اجلنان،: اليافعي  )1(
  223/ 3، البيان: ابن عذاري )2(
  .205 -2/204، )م1997الدار العريب للكتاب، : تونس(، دراسات وحبوث يف تاريخ املغرب: أمني توفيق الطييب )3(
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هالته ؛ فبعث إىل أرضه جبيش من املسلمني ...يش من املسلمنيجبإىل أرضه يبعث 
   .)4(..."شجاعتهم

ون على معاقل كثرية منها قلعة دون يف هذه الغزوة وأثناء عودم سيطر املوحدانتصر املوح
غزا املنصور  م1196/ ه593ويف عام  .)5(يرينيحتصن فيها النصارى وحلفائهم اإلفر بطربونة اليت

طلب  ، عاود ألفونسوفهاجم حصن جمريط ووادي احلجارة، توغل مشاال أرض قشتالة للمرة الثانية
وعقدت هدنة بني الطرفني ابتداء من عام ، )6(الصلح ووافق املنصور على ذلك

  .)7(م1197/ه594

الشمالية إذ التزموا بشروط  رادعا مللوك اسبانياإن انتصار املوحدين يف األرك كان  
مع أن البابوية كانت ترفض عقد املهادنات مع  م1210/ه607املهادنات املعقودة إىل عام 

  .)8(املسلمني

ابنه الناصر لدين اهللا  فخلفهتويف اخلليفة املنصور، م 1298/ه595يف عام 
/ ه606وسنه دون العشرين، فبدأ ألفونسو الثامن يف عام م 1213 /ه610 -م1298/ه595

األندلسية، استولت قوات القشتاليني على  مهامجة األراضي، قبل انتهاء أجل اهلدنة م1209
فاستنجد أهل حصن شلبطرة الذي أصبح مركزا للتحركات القشتالية، وعيثهم يف والية جيان 

، فضل البدء م1211/ه607جيشا وعرب األندلس عام األندلس خبليفة املوحدين الذي جهز 
إىل  ، ببعث برسالة بشرىم1211/ه608بالسيطرة على حصن شلبطرة، وملا مت فتحه سنة 

 )2(الناصر بألفونسو الثامن عند حصن العقاب بالتقاء، إال أن فرحة النصر انتهت )1(واليات دولته

                                                             
 .239 - 238، ص)ليفي( ،جمموع رسائل موحدية )4(
 .35املصدر نفسه، الرسالة  )5(
 .205املرجع السابق، ص: توفيقأمني  )6(
 .64 -63الرسائل / 1 ،)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية  )7(
 .206املرجع السابق، ص: أمني توفيق الطييب )8(
  .67الرسالة / 1، )العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية   )1(
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، أعقبها سقوط )3(وتشتت قوة املوحدين م وانتهى اللقاء زمية جيش الناصر1212/ ه609عام 
  .)4(وإشبيلية على قرطبة وبلنسية االستيالءأبذة وبياسة، ومت 

يني، يتشكل الوفد القشتايل من الوزير أبو لهدنة مع القشتاوبعد هذه اهلزمية عقد املوحدون 
املوحدي أما الوفد  ،)5(ابن الفخاربن أيب احلجاج  ومعه الوزير أيب إسحاق احلجاج بن مزاح

إال أن الرسائل مل ، )6(الشيخ أبو عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرمحانفحسب الرسائل يتشكل من 
  .)7(م1221/ه618جتددت هذه اهلدنة سنة تذكر شروط املعاهدة ومدا، 

كانت هزمية العقاب نقطة حتول يف عهد الدولة املوحدية؛ فقد انتقلت من فترة القوة إىل 
، ونتج حركة انفصال وصراع بني القوى احمللية مع تزايد عتها جماعة وأوبئة، تبفترة الضعف

، نتيجة انعدام األمن من جهة ومن جهة إضرار الوضع االقتصاديبالنصارى، مما أدى  ضغوطات
، مث من أجل دفع اإلتاوات واملرتزقة النصارىنتيجة الضغط اجلبائي من أجل جتنيد األتباع أخرى 

  .مللوك النصارى

   :انتصار الموحدين على القائد البرتغالي جراندة -2

انشغال املوحدين بالقضاء على ثورات املغرب األقصى ومبحاربة ابن  استغل النصارى
مردنيش يف شرق األندلس فقاموا مبجموعة من االعتداءات على القواعد اإلسالمية يف غرب 
                                                                                                                                                                                   

: أشباخ. أو موقعة أوبذه" "Navas di Tolozaتعرف هذه املوقعة يف املصادر اإلسبانية بـموقعة نافاس دي تولوزا  )2(
العقاب بقيادة أيب عبد : شوقي أبو خليلأنظر ". موقعة العقاب" ؛ وتعرف يف الرواية العربية باسم 120، صتاريخ األندلس
  .202/ 4 موسوعة املغرب العريب،: ؛ وعبد الفتاح الغنيمي53، ص)م1979 ،1ط دار الفكر،: دمشق(، اهللا حممد الناصر

؛ 289 -288، ص تاريخ العرب: ؛ وخليل إبراهيم السمرائي وآخران68 -67الرسائل / 1، موحدية رسائل )3(
؛ 147، صقرطبة: وأمحد فكري؛ 367، األندلس التاريخ املصور: ؛ وطارق سويدان233ص جهاد املوحدين،: القرقوطيو

 .53املرجع السابق، ص: وشوقي أبو خليل
 دار الكتاب اللبناين، : بريوت(، وعبد احلميد يونس وحسن عثمان إبراهيم خورشيد: ، ترمجةاألندلس: كوالن. س. ج )4(

 .137، ص)م 1980، 1ط
   .77الرسالة /1، رسائل موحدية  )5(
 .78الرسالة / 1نفسه، املصدر   )6(
 .85الرسالة / 1نفسه،  )7(
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كان يعمل لصاحل  )1(ينعت يف الروايات النصرانية بالباسل األندلس بقيادة جريالدو مسبافور،
وهاجم مدينة  )2(م مدينة ترجالة1164ماي /ه560الربتغال حيث غزا يف شهر مجادى األوىل 

، ولكن يف إحدى عملياته أغار على وادي آش سنة )3(، باع املدينتني للنصارىيابرة يف نفس السنة
ل عودته وهزميته وأخذت منه الغنائم، فكتب الشيخ اعترضته حامية غرناطة خال م1167/ه563

  .)4(أبو عبد اهللا وايل غرناطة إىل اخلليفة خمربا ذا االنتصار، فأجابه اخلليفة مهنئا له برسالته

  لة في فحص هاللبلى فرسان آانتصار الموحدين ع -3

، استقر )6(م1121/ه567أواخر سنة  )5(عن فتح وبذة عندما فشل اخلليفة يوسف
باشبيلية، ويف هذا الوقت خرجت مجاعة من النصارى إىل الوادي الكبري وأسرت عددا من الناس 

مييلون على " جنوب طليطلة ) بفحص هالل( )8(احب، وعادت يف اجتاه قلعة ر)7(واختطفت املاشية
جوانبهم بالغارات، فال جيدون من يصرف تطاول اعتدائهم، وال من يردع أعنة استشارم قد 

ومجعوا ممن انضاف إليهم من أهل إلبه وطلبرية ...نامت عنهم احلوادث وأمهلتهم األقدار
  ....ا هذه اجلهاتواالفريريني وغريهم مجعا كثيفا من الفرسان والرجالة، وقصدو

                                                             
 .142، صجهاد املوحدين: القرقوطي )1(
استوىل عليها الروم سنة  ،ا تكون الغارات على بالد الروممدينة باألندلس كاحلصن املنيع هلا أسوار وأسواق عامرة،  )2(

 .133، صالروض املعطار: احلمرييأنظر . ه630
 .143، صاملرجع السابق: القرقوطي )3(
 .277 -274، ص املن: ة؛ وابن صاحب الصال23 -22الرسالة / 1 ،)العزاوي( ،-جديدة–رسائل موحدية  )4(
 .194، صصفة جزيرة األندلس: احلمريي أنظر .مدينة باألندلس، وهي حصن على واد يقرب أقليش )5(
 .157 -156، صاملرجع السابق: القرقوطي  )6(
 .429 -428، صاملصدر السابق: ابن صاحب الصالة )7(
من عمل جيان  تقع بني قرطبة وطليطلة، وهي مدينة حسنة، وهلا حصون حصينة على ر، سقطت بأيدي النصارى حىت  )8(

وقعة األرك بقيت يف أيديهم إحدى ومخسني سنة وعشرة أشهر، فأمر املنصور يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن بتطهريها 
 .163ص، صفة جزيرة األندلس: احلمرييأنظر . جامعها وصلى فيها
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فأجازوا الوادي الكبري هناك ...وانتهى أعداء اهللا إىل الوادي الكبري ما بني إشبيلية وقرطبة
 وقرطبة )1(ـية واستمروا إىل استجة)انـ(ومروا على احلصون اليت على الوادي من ضفة الكتبـ

يجعلوا ذلك طريقهم إىل ل... مث عكفوا على قبلي قرطبة... وشاءا كثريافألفوا هناك غنامي جمموعة 
  . )2("اجلهات الشرقية

والعرب بقيادة الشيخ أيب حفص جمموعة من فرسان املوحدين  عندما مسع اخلليفة وجه إليهم
سنة مخسمائة ومثانية وستني،  السابع عشر من شعبان االثننيوصلوا جبل قرطبة يوم  اهلنتايت

وواصلوا سريهم يوم الثالثاء واألربعاء، مع بعث الطالئع الكتشاف أخبار العدو، اجتمعا الفريقان 
فهزم لة بووقعت املعركة بني املوحدين وفرسان أ .)3(يف فحص هالل املطل على جهات قلعة رباح

فة من إشبيلية رسائل إىل مراكش لة وقتل زعيمهم، وبعد وصول خرب النصر وجه اخلليبفرسان آ
  .)4(خيربهم بالنصر

، اليت كانت استمرارية دفعت هذه الغارات النصرانية الفاشلة إىل طلب اهلدنة مع املوحدين
 ، وكانتم1170/ه566وجددت سنة  م1167/ه563للهدنة اليت عقدت مع ليون يف سنة 

، وصلت هذه الوفود إىل )الربتغال(بعثت إىل عقد هذا السلم هي وفد صاحب قلمرية  اليت الوفود
، وبقيت الوفود إىل أن متت اهلدنة وفق شروط معينة  م1172/ه568سنة إشبيلية يف ذي احلجة 

  . )5(وإىل وقت حمدود

                                                             
: احلمرييأنظر . بني القبلة واملغرب من قرطبة بينهما مرحلة كاملة، وهي مدينة قدمية، ومعىن االسم عندهم مجعت الفوائد )1(

 .53، صالروض املعطار
 .132-131 /1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )2(
-259ص، التاريخ السياسي: مريانداو؛ 431 -430، صاملن: ؛ وابن صاحب الصالة133 -132/ 1املصدر نفسه،  )3(

261. 
 .22، الرسالة )ليفي(:  وجمموع رسائل موحدية؛ 28 -27الرسائل / 1، رسائل موحدية  )4(
 .261املرجع السابق، ص: ؛ ومرياندا162، صجهاد املوحدين: ؛ والقرقوطي2/103رسائل موحدية، :العزاوي  )5(
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حسب الرسالة هو حاجة الثغور إىل التعمري  كانت الدوافع املوحدية من عقد هذا الصلح
وعودة النشاط الفالحي والتجاري إليها حىت تستطيع مستقبال أن تتحمل عبء القوات العسكرية 

  .  )6(الكبرية ملواجهة أرض العدو، واعترب اخلليفة هذا النصر صلحا على غرار صلح احلديبية

ة وهو الوضع يف إفريقية بسبب هناك عامل آخر لعقد اهلدن: )1(ويرى أمحد عزاوي أن
، م1172/ه568قوش مملوك ابن أخي صالح الدين إليها منذ سنة اوصول املماليك بقيادة قر

  .بتعاونه مع عرب رياح اخلارجني عن السلطة املوحدية، ودعم بين الرند للمتمردين يف قفصة

ول موضوع هناك ثالثة ملوك تذكرهم رسالة اخلليفة ح: ومن جانب املمالك اإلسبانية
فرانده بن " ملك ليون هو الذي تسميه الرسالة : ملك ليون وملك قشتالة وملك الربتغال: اهلدنة

، والسليطني هو الفونسو رميونديس ملك قشتالة وليون الذي توىل احلكم صغريا، فلقب "السليطني
دخلها  ، إىل أنم1147/ه542املرية سنة بالسليطني، اشتد ضغطه على األندلس، استوىل على 

  .)2(، ويف نفس السنة مات السليطنيم1147/ه552املوحدون سنة 

 -1157/ه583 -552ترك ولدان أحدمها فردناندو الثاين الذي خلفه على عرش ليون 
، الذي تسميه الرواية العربية الببوج أو صاحب السبطاط نسبة إىل عاصمته، وهو الذي م1188

م، 1159  - 1157/ه554 -552  هو سانشو الثالث، وبالنسبة لالبن الثاين)3(تقصده الرسالة
  .وهو الذي ازم يف األرك وانتصر يف العقاب )النبيل( ألفونسو  الصغري خلفه ابنه

الذي يؤيدهم ملك ليون بني عائلة كاسترو  عرفت قشتالة يف فترة الوصاية عليه فتنة داخلية 
، وبني أنصار عائلة الرا الوصية على امللك الصيب واليت تعاكس أطماع ملك ليون عم امللك الطفل

، وتقارم مع م1166/ه561 -560سنة  ن تغلب هؤالء بتتويج الطفل ملكا على قشتالة أغري 
الربتغال ململكة ليون، هذه ، إىل جانب عداء والذي أنشأ حلف ضد نفارا وليون ملك أرغون

                                                             
 .29الرسالة / 1، رسائل موحدية )6(
 .116، صقضايا تارخيية: ؛ وأمحد عزاوي2/120، رسائل موحدية: العزاوي )1(
 .29الرسالة / 1،)العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية  )2(
 .2/120، املرجع السابق: العزاوي؛ و29الرسالة / 1املصدر نفسه،  )3(
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، م1167/ه563يعقد حلف مع املوحدين سنة الدوافع كلها جعلت ملك ليون فريناندو الثاين 
 بطليوسجاءوا من إشبيلية إلنقاذ بطلب من املوحدين حني  م1170/ه566والذي جتدد يف سنة 

  .)4(، وأنقذها ملك ليون من السقوط يف يد الربتغالينياجلليقي من حصار جراندة

يف هذه الظروف هو حرم مع ابن جتدد املوحدين الصلح  مع ليون  :)1(وبرى العزاوي أن
، ويكون سببا يف عدم االعتداء م1172/ه569، وسيستمر الصلح إىل آخر سنة مردنيش

  .م1171/ه568املوحدي على ليون عندما يقوم بشن الغارات جنوب قشتالة يف آخر سنة 

باألندلس رغم  اخلطر املوحدي بسبب استقرار اخلليفة يوسف أدركتاليت بالنسبة لقشتالة 
، ويف حتالفه مع قشتالة، ويف الغارات اليت يشنها املوحدين على طلبرية قضائه على ابن مردنيش

  .تدخل يف عقد اهلدنة مع املوحدين ، هذه العوامل وغريها جعلت قشتالةوطليطلة

ملك "بـ ومسي يف الرسالة )2(العربية بصاحب قلمريةأما الربتغال مسي ملكها يف املصادر 
 م1147/ه542، فاحتل اشبونة وشنترين سنة مملكته مشاال وجنوبا سيع، قام بتو)3("الربتقال

 على عدد من احلصون، واستوىل القائد جريالدو لصاحله م1160/ه555وقصر أيب دانس سنة 
  .)4(بناحية بطليوس

حترك جيش ملك الربتغال واحتل باجة قاعدة إقليم  م1172/ه568ويف حمرم من سنة 
، وتنص الرسالة على أن ملك الربتغال ، وأسر عدد كبري من أهلها مث تركهاالغرب وهدم أسوارها

وتشري الرسالة إىل أن الصلح الذي عقده النصارى مع .)5(سارع لطلب الصلح قبل ملك طليطلة
احلروب القائمة بني ولعسكري املوحدي، الضغط ا: املوحدين جاء نتيجة عدة أسباب منها

                                                             
 .2/141السابق،  املرجع: العزاوي )4(
 .2/121نفسه،  )1(
 .121/ 2نفسه،  )2(
 .29الرسالة / 1،)العزاوي( -جديدة - رسائل موحدية  )3(
 .122/ 2، رسائل موحدية: العزاوي   )4(
  .122/ 2نفسه، املرجع  )5(
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إىل مدد خمتلفة قدر ما العهد  لكل جهة منهم وعقد: "املمالك النصرانية، حيث جاء يف الرسالة
   .)6("ومل يبق من روم اجلزيرة إال شرذمة بإزاء بلنسية...من الثغور ينجرب فيها ما يليه

واخترقوا اهلدنة، حيث يف سنة استغل النصارى انشغال اخلليفة حبروبه يف بالد املغرب 
 م حاصرت قوات ملك قشتالة مدينة كوينكة املوحدية وهي من الثغور الشمالية1177/ه572

وعجزت القوات املوحدية عن الشرقية، بدعم من جيوش أرغون فسقطت بيد القشتاليني، 
  .)1(حتريرها

والربتغايل باجة ، واشتد الضغط القشتايل استولت قشتالة على  م1177/ه573ويف سنة 
يف نواحي إشبيلية نفسها، مما جعل اخلليفة  م1182 - م1181/ه578 -ه577خاصة مابني 

بعد أن استكمل  م،1184/ ه580يتجه للمرة الثانية إىل األندلس ويقوم حبصار شنترين سنة 
أبو عبد اهللا حممد قواته بتعيينه والة جدد على املدن الكربى من أبناء اخلليفة يوسف منهم السيد 

  .لكن هذا احلصار فشل بسبب موت اخلليفة متأثرا جبروح )2(الوايل على مرسية

حممد السيد وأثناء عودة احلركة املوحدية وعند وصوهلم إىل يابرة وجه السيد وايل الشرق  
خالل هذه احلركة وهي مؤرخة  )3(إىل أهل واليته مبرسية برسالة، خيرب فيها مبا قام به املوحدين

  . )4( م1184/ه580ربيع الثاين سنة  21بـ

  :ثورة البياسي -4

ثار البياسي يف مدينة بياسة عندما واله العادل قرطبة فخلع دعوة العادل وخرج عن 
/ ه623لتحقيق أهدافه التوسعيةـ فعقد معه اتفاقا يف سنة ، استعان بالقشتاليني )5(املوحدين

                                                             
 .143/ 1، رسائل موحدية  )6(
 .164، صجهاد املوحدين: القرقوطي  )1(
 .34الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة - رسائل موحدية )2(
 .فشل حصار شنترين إلخفاء )3(
 .171، 165، صاملرجع السابق: ؛ والقرقوطي34الرسالة / 1، ةرسائل موحدي )4(
 .3/271 البيان،: ابن عذاري )5(
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، وتعهد له أن يسلم له بعض احلصون اليت كان يطلبها مثل مرتش مع امللك فرناندو م1225
وأندوجر وجيان، ودفع إليه ابنه كرهينة، ونزل اجلند القشتايل قلعة بياسة، ونتيجة التحالف حترك 

ناطة واستسلمت له مرتش وأندوجر، بينما قاومت حصار فرناندو الثالث يف محلة وصل إىل غر
" كانت تدافع عنها حامية موحدية وفرقة من املرتزقة القشتاليني بقيادة  احلليفتني مدينة جيان اليت
  .)1(،كما امتنعت أيضا مدينة غرناطة على احلليفني "البار برييث دي كاسترو

ف، زحف البياسي حنو إشبيلية وسيطر وأمام هذا االنتصار وفشل املوحدين يف رد التحال
على بعض احلصون، وازم أمامه جيش أيب العالء صاحب إشبيلية يف معركة القصر قرب 

صفر  25، عندما حاول البياسي اهلجوم مرة أخرى رده أيب العالء، وازم أمامه يف )2(طليلطة
اخلليفة العادل برسالة وعلى إثر هذا النصر وجه أبو العالء إىل  )3(م1226فيفري  25/ ه623

، كانت هذه اهلزمية إيذانا بنهاية ثورة )4(م1226/ه623مبشرة بالنصر مؤرخة بربيع األول سنة 
  . )5(الببياسي، سقطت احلصون اليت استوىل عليها يف أيدي الوايل، وثار عليه أهل قرطبة فقتلوه

 :عالقات التجاريةال: ثانيا

  .الدولة املوحدية عالقاا االقتصادية مع جمموعة من الدول ااورة هلا ربطت

  :تجارة المغاربة في السودان  - أ

املغربية جنوبا حنو السودان، وعند دخول التجار املغاربة إىل غانا فإم جيدون  متتد التجارة
ملياء جتار أهل وهم أ:" األمن وتتنوع اخلريات واملتاجر، ولقد وصف اإلدريسي أهل أغمات

مياسري يدخلون بالد السودان بأعداد اجلمال احلاملة لقناطري األموال من النحاس األمحر وامللون 

                                                             
 .198 -197/ 2نفسه،  )1(
 .448، صالتاريخ السياسي: مرياندا )2(
 .271/ 3، البيان ابن عذاري، )3(
 .110الرسالة / 1، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )4(
 .249املرجع السابق، ص: ؛ ومرياندا273/ 3املصدر السابق، :ابن عذاري  )5(
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واألكسية وثياب الصوف والعمائم واملآزر وصنوف النظم من الزجاج واألصداف واألحجار 
ات يف إال أن املوحدين تعرضوا إىل بعض الصعوب .)6("وضروب األفاوية والعطر وآالت احلديد

الربيع سليمان بن عبد املؤمن يبعث برسالة إىل ملك  بالد السودان مما جعل األمري املوحدي أيب
وقد بلغنا احتباس مساكني :" التجار، ومما جاء يف هذا الكتاب السودان بغانة، ينكر عليه تعويق

  التجار ومنعهم من التصرف

فيما هم بصدده، وتردد اجلالبة إىل البلد مفيد لسكاا، ومعني على التمكن من استيطاا، ولو  
  .)1(..."شئنا الحتبسنا من يف جهاتنا من أهل تلك الناحية، لكنا ال نستوصب فعله

ومع هذا فإن هذه الفئة تعرضت للكثري من النكبات والعقبات اليت كدست جتارم، 
م للحريق، قضى 1210/ ه607ومن هذه النكبات تعرض سوق مراكش سنة وراحت بأمواهلم، 

م 1239/ه637وكانت احلروب سببا مباشرا يف تراجع التجارة، ويف سنة . على كل ما فيه
  . )2(تعرضت مدينة فاس لغزوات املرينيني، تسببت يف خراب املدينة

 .مع المدن اإليطاليةالعالقات التجارية الموحدية   -  ب

تتعامل مع املشرق بسبب االمتيازات اليت قدمت هلا يف لتجارية اإليطالية كانت املدن ا
املشرق يف بدية احلروب الصليبية واملخاطر اليت تتعرض هلا يف املغرب، غري أن األمن الذي قدم هلا 

  .من طرف املوحدين وجهت أنظارها إىل املغرب للتعامل معها

  : )3(العالقات مع بيزا -1

                                                             
 .66، صنزهة املشتاق  )6(
 .425، ص )م1960، 2ططنجة، (، النبوغ املغريب: ؛ وعبد اهللا كنون1/211، )العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
 .107ص احلياة االجتماعية،: نوارة شرقي )2(
 ،كتاب اجلغرافية: الزهريأنظر . تقع شرق مدينة جنوة على ساحل البحر، وهي أعظم منها، قومها جتار يف الرب والبحر )3(

 .78ص
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إيطاليا، حيث عقدت ع األجانب من دول أوروبا كعالقات اقتصادية مللدولة املوحدية 
م، وأطلقت 1160/ه555م و1153/ه548م و1133/ ه528معهم معاهدات جتارية يف سنة 

هلما احلرية يف التجارة ببالدها، ولقد نصت تلك االتفاقيات يف خطوطها العامة على تأمني املالحة 
ارة بني الطرفني وضمان إقامة األروبيني األجانب يف والتجارة املتبادلة وحتديد أسس التج

، وأن يكون لكل جالية أروبية قنصلها وفندقها حلماية بضائعها )املوانئ املغربية(االسكاالت 
وإقامة أفرادها وأن تضمن املسئولية الفردية، أن ال يعاقب مثال كل أفراد اجلاليات أو اجلالية 

  .)4(همالواحدة كلها لذنب اقترفه واحد من

م أبرم عبد املؤمن معاهدة جتارية مع بيزة، مبوجبها يقدم عبد املؤمن 1157/ه552ويف سنة 
ضمانات حتمي حقوق الرعايا البيزنيني يف إفريقيا ولكن يف عهد اخلليفة أبو يعقوب يوسف بعثت 

يف األنفس  إىل أمري املؤمنني يذكره فيها باحترام العهود اليت تؤمن للبيشانيني" بيزا"حكومة بيشة
م أبرم 1186/ه582ويف سنة  .)1(واألموال وال يفرض عليهم غري أداء العشر املعتاد أخذه منهم

املنصور معاهدة سلم وجتارة مع مجهورية بيزا تدوم هذه املعاهدة مخس وعشرين سنة وتضمن هذه 
  .)2(املعاهدة حرية جتار بيزا يف كل من سبتة ووهران وجباية وتونس

قية أنه ال حيق للبيشانيني الرتول بغري املدن األربعة السابقة إال لضرورة من جاء يف االتفا
صعوبة البحر لكنهم ال يبيعوا يف هذه املنطقة اليت أرسوا فيها شيئا أو يشتروه وال يتعاملوا مع أحد 
يف هذا الغرض ما عدا املرية فقد مسح هلم التزويد منها ويصلحوا مراكبهم، وال حيملوا أحد من 

                                                             
 .63 -2/62، تاريخ اجلزائر: اجلياليل )4(
 .33، 32الرسائل / 1،)العزاوي( ،-جديدة -رسائل موحدية )1(
 ؛ و175، صمفهوم امللك: ؛ وحممد ولد داداه35الرسالة / 1املصدر نفسه،  )2(

    Mas- Latrie: Traité de paix et de commerce-  Documents divers -, (paris: 
Henri Plone, 1866), p. 51- 52.                                                                                        
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ملسلمني للسفر معهم وأن يقدموا العشر للدولة املوحدية، وعدم تعدي الطرفني على اآلخر، كما ا
  .)3(تثبت املسئولية الشخصية يف اجلرائم

ومن خالل الرسالة السادسة والثالثون يبدوا أن النشاط التجاري للبيشانيني مل يكن منتظما 
حترام االتفاقيات املربمة حبيث جند أن تردد إما بسبب األحوال الداخلية بافريقية أو بسبب عدم ا

جتار بيشة ضعف ترددهم إىل املغرب هذا ما جعل السيد أيب زيد وايل تونس يبعث هلم برسالة 
كتاب أمان وتأكيد إحسان أمر بكتبه عبد "...يشجعهم للتردد على البالد ويعطي هلم اآلمان 

وأجراهم على ما ... أمنبه سر م...شالرمحان بن سيدنا أيب حفص إىل مجاعة جتار نصارى بي
  .)4(..."تعدوه من إحسان سيدنا اخلليفة اإلمام أمري املؤمنني

  من طرف وايل تونس السيد 1200/ه597م و1199/ه596كما تكرر املراسالت سنيت 

أيب زيد بن عبد الرمحان إىل حكومة بيشة من أجل حتريض جتارها على الوفود إىل إفريقية وتأكيد 
التأمني هلم رغم االعتداءات اليت تعرضت هلا بعض مراكب املسلمني من طرف سفنهم خبليج 

على إلزامه احترام العهود املربمة بني  م مع التأكيد 1199/ه596ة تونس يف شوال سن
  .)1(الطرفني

 إحدى نتيجة لظروف سياسية تلجأ الدولة املوحدية إىل اإلعفاء الضرييب، وقد ورد يف
عادة فقد هونآها وأمرنا وأما أمر القبضة اليت تؤخذ من التجار وجرت به ال: "وحدية أنالرسائل امل

وقد تركنا "...، كما تؤكد نفس الرسالة على إعفاء بعض املواد من الضريبة كاخلشب "بلطفها
هناك نظام آخر لإلعفاء . )2(..."لتجاركم مجيع ما خيرجون من الشب وأعفيناهم من الواجب فيه

                                                             
  .35الرسالة / 1نفسه،  )3(
 .176/ 1نفسه،  )4(
 .53، 52، 50، 48، 47، 46الرسائل / 1نفسه،  )1(
 .309ص، رقالعالقات بني اخلالفة املوحدية واملش: ابتسام مرعي خلف اهللا )2(
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األمر فيما بينهم على ظهر املركب أو عند وصول املراكب إىل إحدى املوانئ املسموح إذا مت 
  . )3(بالرسو فيها

، )4(جند الشب، األصواف، النحاس، اجللود" بيزا" أما عن املبادالت التجارية مع بيشة
 الذي جيلب خاصة من صقلية لوجوده بكثرة يف )5(وكان البيشانيون حيملون إىل إفريقية القمح

اجلزيرة ويف املقابل فإن املنطقة املغربية حباجة إليه بسبب الظروف املناخية أو احلروب وعدم وجود 
  .)6(األمن واالستقرار

 :العالقات مع جنوة -2

من أقدم املدن اإليطالية اليت تعاملت مع املوحدين، وكانت أول معاهدة وقعها  تعترب جنوة 
  ، وجتددت بعد فتح املهدية ويف عهد اخلليفة )7(م1153/ه548اجلنويون مع الرببر املصامدة سنة 

م، أصبح للجنويني حق املتاجرة على 1161- 1160/ه557-556 )1(عبد املؤمن
على سلعهم ماعدا يف جباية  %8خاص وهو أداء ضريبة  سواحل الدولة املوحدية مع امتياز

، وقد بلغ حجم االستثمارات اليت وجهها رجال األعمال اجلنويون إىل موانئ بالد )2(10%
، وقد جدد )3(%49م 1164-560/1160-ه556 املغرب واليت وصل حجمها ما بني

                                                             
 .35الرسالة / 1، )العزاوي( -جديدة -رسائل موحدية )3(
 .90/ 2 رسائل موحدية،: العزاوي )4(
  .46-32/ 1، رسائل موحدية )5(
 .31 -30الرسائل / 1نفسه،  املصدر )6(
الصلييب والتجاري يف سواحل بالد املغرب من القرن الثاين عشر إىل القرن اخلامس عشر  نشاط جنوة: رشيد باقة )7(

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف التاريخ، اختصاص تاريخ العصور )من السادس إىل التاسع اهلجري( ميالدي، 
 .147، صمفهوم امللك: ؛ وحممد ولد داداه135ص ،)م2007 -2006، د القادرجامعة األمري عب: قسنطينة(الوسطى، 

أرسل اجلنويون سفريا إىل  مراكش امسه القنصل هوتوبونه، استقبله اخلليفة حبفاوة، ووافقه على حرية التجارة بني جنوة  )1(
 .175ص امللك،مفهوم : حممد ولد داداه أنظر ... .وحليفتها ساوونه ومجيع اإلمرباطورية املوحدية

)2(   Mas- Latrie:Traité de paix - p. 47.والعزاوي؛ 286، صالنشاط االقتصادي: عز الدين موسىو   ؛ :
  .2/93، رسائل موحدية

  .135، صنشاط جنوة: رشيد باقة )3(
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انئ اليت تعامل كانت أهم املو. )4(م1191/ه587م و1175/ه571االتفاق مرتني يف سنيت 
م، مث سبتة ووهران وطرابلس الغرب 1165- 1155اجلنويون يف أعماهلم التجارية جباية من 

  . )5(وجربة

استثمارات جنوة على مجيع مراسي املغرب إىل سال، حيث كانت حصة أصبحت 
االستثمار يف املغرب أكثر من حصة االستثمار يف اجلهة الشرقية، حىت أوشكت جنوة على احتكار 

ومن بني منتجات جنوة اليت تصدرها إىل بالد املغرب الفساتني  .)6(النقل البحري من املغرب
واحلريرية والسجاديد ومواد الصباغة كالزعفران واالك والنيلة مث األحجار  واألقمشة الكتانية

يستمل (الكرمية والعطور واملسك والتوابل والتني افف والنحاس والورق وملح النشادر
أما السلع اليت تستوردها جنوة من بالد املغرب فهي اجللود واملصنوعات اجللدية ). غةللصبا

  . )7(والقرب والصوف، والشب والذهب، وترب الذهب والقمح

إن حكام جنوة حيترمون االتفاقيات اليت أبرموها مع غريهم، ويعاقبون كل من خيرق هذه 
االتفاقيات وهذا ما نستشفه من رسالتان موحديتان إىل بيشة تذكر حكومتها أن تسري سري جنوة 

وما يوجبه ما بيننا وبينكم من مهادنة وصلح وكرمي عهد وأزمة، "...يف معاقبة من خيترق العهود
، وجاء )1(..."فعل أشياخ اجلنويني فيمن قصد املسلمني مبضرة من أهل بالدهمكما ي

لكن رأينا أن نصرف عقوبتهم يف هذه املرة إليكم لتفعلوا فيهم ما يفعله أشياخ جنوة :"...أيضا
  .)2(..."فيمن تعدى على املسلمني من إخوم يف إخراب ديارهم

                                                             
 . 276املرجع السابق، ص: عز الدين موسى  )4(
 .175ص ،املرجع السابق: ؛ وحممد ولد داداه2/138، دراسات وحبوث يف تاريخ املغرب: أمني توفيق الطييب )5(
 .191، صملرجع السابقا: عز الدين موسى )6(
 .139 -2/138، املرجع السابق: أمني توفيق الطيب  )7(
 .1/214، )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )1(
 .1/215املصدر نفسه،  )2(
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مبدأ الثقة بني الطرفني، ويف بعض األحيان  كانت التجارة اخلارجية يف البداية قائمة على
، ومن جهة أخرى ختضع )3(يكون الدفع مسبق ويف حالة الدين تكتب العقود بني البائع واملشتري

التجارة إىل مبدأ االتفاقيات بني الطرفني كما نلمح من إحدى الرسائل املوحدية أا يف بداية 
وعندهم عهد ملتزم مؤكد، "...مث أصبحت كتابية العهد بني البيشانيني واملوحدين كانت شفوية 

" حلقات الداللة"كانت عمليات البيع تتم يف .)4(..."ورسم مكتوب مربم جمدد باألمن واألمان
، ويسهر على مراقبة وتسيري جتارة )5(وتكون عمليات البيع يف األسواق املوجودة يف املراسي

  .  )6(تاب العدول والترامجةاألجانب باملراسي ناظر الديوان ومساعدوه من الك

واحملبة،  بالرضاكانت حركة التجارة األوروبية املوحدية قائمة على التبادل بني الطرفني 
وحنن دي إليهم من السالم أعطره :"...وهذا ما نستشفه من إحدى الرسائل املوحدية جاء فيها

ضرة ملا انعقد قدميا وحديثا وننثر عليهم درره ونذرف إليهم مسكه وعنربه وحنضر فيهم كل يوم حم
وشيحت بيننا ..من السالف واألحالف منا ومنهم ومن أسباب احملبة ومقدم الصحبة واملودة

  .)7(.."أواصر االئتالف واستمرت منا ومنهم احملبة

هذا ال يعين أن العالقات ال تواجه املشاكل سببها الطبيعة أو القرصنة البحرية من طرف 
بالتعهدات الرمسية، لقد بينت لنا إحدى الرسائل املوحدية يف شأن األسباب  الذين ال يلتزمون ذا

من مدينة بيشة حرسها اهللا؛ أن مركبا من جتارنا وأهل قطرنا وأنظارنا، :"...الطبيعية، جاء فيها
أوسق بالقمح من جزيرة سقلية وأقلعوا يردون مدينة اطرابلس محاها اهللا، فأسقطهم الريح يف 

                                                             
 .112الرسالة /1نفسه،  )3(
 .1/166نفسه،  )4(
 .241/ 2، رسائل موحدية: العزاوي )5(
 .51، 50الرسائل / 1 رسائل موحدية، )6(
 .273 -272ص  ،رقالعالقات بني اخلالفة املوحدية واملش: ابتسام مرعي خلف اهللا )7(
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املاء قد عجزهم فرتلوا إىل الرب ليستقوا، فلم يتركهم أهل املوضع حىت بعوا منهم  أحوازها، وكان
  .)1(..."من القمح إال قليال

أما اجلهاد البحري فقد التزم املوحدون بالعهود اليت تبادلتهم مع الدول اخلارجية، فقد 
املوانئ اإلسالمية  جاءت على شكل مواثيق األمن، وكان على التجار األوروبيني أثناء إقامتهم يف

االلتزام بالعهود ومل يتعرضوا لألذى، وكان اخلوف من اية مدة املعاهدة، وعدم قدرة التجار 
  . )2(وروبيني جيددون العهد مع اخللفاء املوحديناألوروبيني باالحتفاظ مبكانتهم جعل األ

واملغارب واالكناف أنه ما زوى له من املشارق :"...حيث جاء يف إحدى الرسائل اجلوابية
مظهر معامل ...واالرجاء والرضى عن اإلمام املعصوم املهدي املعلوم حمىي رسوم الدين بعد الدروس

من ... ابن أمري املؤمنني...الشريعة بعدما تناوهلا اجلهل بيد االضحار واالخفا وعن أمري املؤمنني
ا من بلد العتيق إىل الصلح للقناصلة واألشياخ واألعيان والكافة من أهل بيشة وجها

وكل من فيها من زعمائهم وأعيام أطرروان بن ...واجلزائر اليت هي سردانية وقرصة ...بلد
  ...فعرف رسوهلم املذكور يف رغبتهم يف إدامة اهلدنة هلم...تدسك واستنابوه يف العقد هلم وعليه

الصلح على  وأجاب هلم مسئلتهم وأمان هلم...وأم يلتزمون لكل شرط يشرط عليهم
وأذن هلم ...عادم وهدنتهم وعقد هلم السلم من مدة مخس وعشرين عاما من تاريخ هذا الكتاب

ومنه يف الوصول إىل بالد املوحدين أعزهم اهللا فيها للتجارة والتجهيز ا وقصرهم ...أعلى اهللا إذنه
الرتول بغريها  ومل يبح هلم...على أربعة بالد من مجلتها وهي سبتة ووهران وجباية وتونس

  . )3(..."واالحتالل بسواها إال لضرورة من صعوبة البحر

من خالل الرسالة يتضح أن الدولة املوحدية حددت املوانئ اليت يرتل فيها التجار 
اليت خيضعون هلا، كما بينت هلم أسلوب التعامل  راسيم املقوانني وسطرت هلم الاألوروبيني، 

                                                             
 .1/163،  )العزاوي(، -جديدة -رسائل موحدية )1(
 .274 -273ص ،بني الدولة املوحدية واملشرق العالقات: ابتسام مرعي خلف اهللا  )2(
 .174 -1/173، رسائل موحدية )3(
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ار األروبيني واملسلمني تعرضوا لقرصنة أروبية ، ففي ميناء وبالرغم من ذلك فإن التج. معهم
تونس استوىل جتار بيزا على مسطحني األركليوسة واكرناطة، واستولوا على ثالثة للمسلمني، 

  .)1(املختلفة كانتهاك احلرمات اتكما قاموا باالعتداء

ريعة اإلسالمية، وهلذا السبب قرر املوحدون معاقبة الذين ارتكبوا هذا األعمال وفقا للش
وشددوا يف ذلك لكي يكون عربة لآلخرين وهذا ما كان يفعله اجلنويني فيمن اعتدى على 

  .)2(املسلمني من أهل بالدهم

يصلوا إىل بالد إفريقيا حاطها اهللا "...وكان رد فعل البيزانيني من ذلك هو بعث كتاب أمان
وحيث حلوا من معاقلها ... حموطني بكانف الكفاية واحلماية حممولني على الرعاية والعناية

وسواحلها وبرها وحبرها يف مسالك جتارم وترددهم ا ومتصرفام ال يعترضهم يف شيء منها 
  .)3(..."معترض

حاولت الدولة املوحدية من خالل إحدى رسائلها محاية الطرق التجارية يف البحر األبيض 
عز من واله ويذل من عداه وحيفظ من متسك بعهده وذمته وحافظ على ي:"...املتوسط جاء فيها

  . )4(..."صنائعه اجلسيمة ونعمته

 :التنظيمات التجارية الموحدية  - ج

عند اإلطار التنظيمي للمعامالت التجارية القائمة داخل أراضيها من ميكن لنا أن نقف 
كتاب أمان وتأكيد إحسان، أمر بكتبه "خالل الرسائل  املوحدية ومن الرسائل اليت اطلعنا عليها 

أمن م سرم  - هداهم اهللا -إىل مجاعة جتار نصارى بيش...عبد الرمحان بن سيدنا أيب حفص 
حاطها اهللا حممولني على سنن  –فليصلوا إىل بالد إفريقية ...هموأعذب شرم وأنس وحشت

                                                             
 .212/ 1املصدر نفسه،  )1(
 .215/ 1نفسه، )2(
 .1/177نفسه،  )3(
 .224/ 1نفسه،  )4(
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وحيث حلوا من معاقلها وسواحلها، وبرها ... احلماية والرعاية، حموطني بكانف الكفاية واحلماية
  .)1(..."ال يعترضهم منها معترض... وحبرها، يف مسالك جتارم وترددهم ا، 

ابن كرسى يعلمك أنه قد عز على كثري مل ...إىلمن عثمان الترمجان يف تونس " وجاء أيضا
وكل من خال ... ، والسلع رخيصة وكل ما تريد بعمل ...تكن حاضرا حتا خنلص لك رحلك

  .)2(..."من أصحابك يف تونس

من أبرز الشخصيات املنظمة حلركة التجارة الوكيل التجاري، حيث تؤكد إحدى الرسائل 
ر األحياء واألموات منهم على السواء ملعرفة ما عليهم من أن الوكيل كان يتوىل أيضا حصر التجا

حبضور وكيل البيشانيني وهو قسوم يف : "...وتعرب نصوص إحدى الرسائل عن ذلك ديون وما هلم
قد ... فنحب منك أن تفحص عن أصحايب من مات منهم ومن هو حي: مدينة تونس، حيث قال

  .)3("قوف ما أخذ منه أحد شيئاوما لكم عنده مو...اختذ عندي وما بقي يل عنده

يقوم الوكيل التجاري أيضا بفض الرتاعات القائمة بني جتار املغاربة واألوروبيني من غش 
يقتضي على الوكالء أن يكون حمل ثقة . ورب األروبيني من دفع مثن السلعة للمغاربةيف التعامل 

وسداد الديون، على حد قول وأهل لألمانة املوضوعة فيهم لكوم الواسطة يف حل املشاكل 
وعثمان املهدوى باكرا ... فما لكم موقوف على وجه األمانة مل يغري فيه شيء: " إحدى الرسائل

  ".من بادر إليه يف مثن النحاس فإنه مسافر إىل اإلسكندرية

الستكمال وظيفة الوكيل وجود شهود عدول معروفني لألطراف مجيعا، إىل جانب ترامجة 
ففي عهد الناصر وىل حممد . )4(لعالقات، فصاحب الترمجة ال يقل شأنه عن الوكيلمعتمدين هلذه ا

الشيخ أبو حفص إمارة تونس أصبحت التجارة منفذا جتاريا هاما، منعت التجارة يف بالد املغرب 
، وبناء على هذه "نترجم يف الديوان:" على التجار إال إذا كانوا مثبتني يف الديوان كما يقال

                                                             
 .177 -1/176، )العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية  )1(
 .295، صلعالقات بني اخلالفة املوحدية واملشرقا: ابتسام مرعي خلف اهللا  )2(
 .296-295نفسه، صاملرجع  )3(
 .223 -222/ 1،جديدة -رسائل موحدية  )4(
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نت تكتب هلم عقود تبيح البيع والشراء، بشرط أن يكون هذه العقود مشهود على الترمجة كا
صحتها وموافق عليها من املسؤولني ألم تسمح ألصحاا أن يدللوا على بضائعهم يف احللقة 

 .)1(التجارية

    
يف املغرب األقصى توجهوا إىل املغرب  سلطام خالصة القول أن بعد أن توطد املوحدينو

األوسط واألدىن واألندلس وقاموا خبوض جمموعة من املعارك فأدخلوا سكان هذه املناطق يف 
الدعوة املوحدية، إال أن بعض التمردات حاولت أن تكسر شوكة الدعوة املوحدية سواء يف 

املوحدية كل جمهوداا من أجل سخرت الدولة .  األندلس أو املغرب مثل ابن مردنيش وابن غانية
  .القضاء على هذه التمردات اليت أثقلت كاهلها

وطلب النجدة كما فعله  الدول التقدم منها ونتيجة لقوة الدولة املوحدية حاولت بعض
  .يف املشرق الصليبينيصالح الدين األيويب حني طلب من املنصور املوحدي التدخل ضد 

وا قيمة التجارة اخلارجية فأقاموا معاهدات جتارة وتعاون عرف كما ميكن القول أن املوحدين
  .مع السودان عاملوااإليطالية، كما وجهوا أنظارهم إىل اجلنوب وت املدنمع  خاصة

                                                             
  .255 -254/ 1نفسه، املصدر   )1(
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الدولة سياسة لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نوضح العديد من املسائل اليت ختص  
اليت خلصت الدراسة وكان يف مقدمتها تلك املوحدية، وقد توصلنا يف النهاية إىل مجلة من النتائج، 

مل نتمكن  وميلها إىل التعميم -غالبا -أن عدم كثافة الرسائل الديوانية حول موضوع معني إليها
، هذا مهم ، وهي يف بعض األحيان تصحح وتدعم ما جاء يف املصادرمن اخلروج بنتائج مفصلة

باملصادر األخرى خاصة وأا تتخذ صبغة رمسية، وأحيانا أخرى تدعو الضرورة إىل االستعانة 
  .عضها البعضحداث متسلسلة ومتصلة ببجلعل األ

موضوع االنتصارات، والفتوحات والتقليد يف  أن الرسائل الديوانية تناولت أكدت الدراسة
   .والوصايا للقضاة والوالة الوظائف، والترقية يف املناصب، والتهديد لألعداء

  ميزت النثركما تبني لنا أن هذه الرسائل اتسمت بالدقة، محلت يف طياا كتابة فنية 
  أو   ةاخلليف ديوان عن تصدر كانت اليت هي إذن ، خاصة أسلوبية بسمات تنفردا ،املوحدي

  .ومتوعدا منذرا أحيانا بل وإىل أعدائه جيشه وقادة وعماله والته إىل وجههاي
وألمهية اإلنشاء الديواين كان اخللفاء يتخريون بلغاء الكتاب من كبار األدباء والشعراء يف  

عصرهم، يتولون الكتابة عنه يف كل مهام الدولة، وشؤوا من الرسائل واملنشورات والعهود 
  . واملبايعات

، حديةهذا ما يترجم مدى ازدهار العلم واألدب والثقافة  الذي وصلت إليه الدولة املو
ثلة من األدباء والكتاب الالمعني الذين يشار  ورظهترجم ، مما ذا اجلانب مراءنتيجة اهتمام األ

  .املطرف بن عمرية وأيبأيب عقيل  وأخيهأيب جعفر بن عطية : بالبنان أمثال إليهم
سابق عهده  إىل صر عاد عنفوان الصبغة الدينيةيف هذا العومن خالل الدراسة توصلنا أن 

إذ  األدببعد أن خفت أوار الصبغة الدينية وغربت مشسها على يد أمراء املرابطني فظهر ذلك يف 
  .كان كثري من كتاب هذا العصر هم من أهل دين وفقه، قبل أن يكونوا أهل أدب

لقد أكدت األحباث أن مواضيع الكتابة لدى املوحدين تنوعت، فعاجلوا مجيع القضايا 
 غلبت واحلكم السياسة مواضيع أن رغم ،وخاصة االجتماعية منهاقتصادية والثقافية، السياسية واال
 روح بعث الذي هو واملرابطية املوحدية الدولتني بني  السياسي الصراع إال أن على الكتابة 

 رأي حسب ألم جهاد املرابطنيو القتال، على النفوس لتحفيز السياسي اال يف خاصة الكتابة
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 الدين عن وابتعدوا ،فسادا األرض يف عثوا املرابطني أن تومرت بن املهدي دولتهم زعيم
  .وال بد عليها أن تستضيء مبشكاة اهلداية ،تطهر األمة من هذه األدناسأن  األوان وآن ،اإلسالمي

 علىالكتابة كثرت وتنوعت أساليبها، هذا ما يدل كما توصلت الدراسة إىل أن أغراض 
 يف واحلامسة املهمة والوقائع التارخيية، األحداث بتسجيل البالغة وعنايتها املوحدين، دولة اهتمام
 عن واخلارجني املتمردين من أعدائهم على الغلبة فيها هلم كانت اليتا سيموال دولتهم، تاريخ

  .طاعتهم سلطان

صراع أثبتت الدراسة أن املوحدين كانوا يركزون على قمع الثورات، ومل يكشفوا على أنه 
سياسي هدفه اإلحاطة حبكمهم، وإمنا يريدون احلفاظ على الدين اإلسالمي والعمل به، واحلرص 

    .على تطبيقه يف أنظمتهم

تكوين هيئات أهل عشرة وأهل مخسني واملستدركني بعد التمييز  أن مما سبق ويالحظ
مي إىل تركيز والطلبة، كل هذه تكوينات سياسية، وكان اهلدف منها بناء قاعدة سياسية تر

السلطان يف يد حممد بن تومرت ومن يرشحه للخالفة من بعده، واهلدف الرئيسي هو نقل السيادة 
  .من صنهاجة إىل مصمودة

توىل عبد املؤمن السلطة اصطبغ امللك املوحدي بصبغة دينية ودنيوية معا،  ماعند واحلقيقة أن
أي أنه صار ملكا مطلقا؛ فكان خليفة املهدي القائد األعلى للجيش ورئيس اهليئة احلكومية، 
وكان يتصرف يف بيت املال كيف شاء، وكان رئيس القضاة إذ أنه كان يعني القضاة؛ كما أنه 

  .كان أعلم من اجلميع بأفكار املهديأنه كان الشارع األول؛ إذ 

اتبعوا أسلوب البيعة بنوعيها اخلاصة والعامة، كما  الشرعية على احلكم وإلضفاء صفة
، ونسوا أن حكمهم وراثي نقيض اإلمامة واملهدية اليت حاولوا صبغها بصبغة اخللفاء الراشدين

  .نادى ا املهدي، وأم خالفوا سرية اخللفاء الراشدين

وخروج الرعايا  ،يف البالدوانتشار الفنت ا التوريث يف احلكم تسبب يف عدم االستقرار هذ
  .، مما جيعل اخلليفة يضطر يف الدخول يف حرب هؤالء والقضاء على هذه التمرداتعن األمري
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نظم املهدي دولته يف هيكل إداري يساعده يف تكوين دولة قوية، تتكون من اإلمام 
هم اليد املساعدة له يف كل األمور، إال ف ، - ن شكلهم يف جمالسه الثالثالذياألشياخ  -والوزراء

أن عبد املؤمن قلص من سلطة أشياخ املهدي بإدخاله نفر من أشياخ العرب، وكان هدفه من 
  .توريث ابنه احلكمذلك مساعدم له يف 

على كل إقليم ومن أجل السيطرة على كل البالد اضطر اخلليفة تقسيمها إىل أقاليم ويعني 
كون ليفة له سلطة املراقبة واالتصال توال له القدرة الكافية على تويل املنصب الذي منح له، واخل

، أسندت املهمة إىل بواسطة املكاتبات اليت يبعث ا اخلليفة إىل الطلبة واألشياخ يف هذه األقاليم
  .األكفاءالرقاصني 

واام املرابطني بالتجسيم واملروق وجتويز قتاهلم وبعصمة اإلمام  ةفالقول بالتوحيد واملهدي
كل هذه دعوات سياسية استخدمها ابن تومرت  يف حتقيق غاياته، كما أبقاها عبد املؤمن 
كشعارات يف اخلطب والرسائل الرمسية، رغم إعالنه عن احلكم الوراثي، حىت جاء اخلليفة املأمون 

الرعية مرة أخرى حني تقرب من األشياخ وأعاد  وألغاها، ولكن اخلليفة الرشيد أراد أن يكسب
  .هذه الرسوم

ومن أجل حتقيق ذلك اهتدى املوحدون إىل تكوين جيش قوي بقسميه الربي والبحري، 
نظموه تنظيما حمكما، وبنوا أسطوال ضخما يعد من األساطيل العظام يف العصور الوسطى، مما 

  .ي لتحرير بالد الشام من الصليبينيجعل صالح الدين األيويب يستنجد باملنصور املوحد

ولغرس يف نفوس املغاربة منهجه اختذ من الواقع املغريب الذي حدث فيه الفساد سالحا، 
وهذا الفساد جاء بسبب احلكام واألمراء اخلارجني عن القانون، وكان هدفه من ذلك هو كسب 

املعروف والنهي عن املنكر، وهم إىل األمر بأخذ يدع .لتبين مذهبه التومريت واألتباع،األنصار
، فهي املعصوم املهدي املعلوم وال بد أن يقتدى باإلمام    الدين،  عماد ويوضح هلم أن اإلمامة

  .ا ، وصالح األمة يتوقف على صالح اإلمامةواجبة يف األمة
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للحفاظ على العقيدة كان عبد املؤمن دائم الدعوة إىل عقيدة املهدي يف دروسه وخطبه 
  .ورسائله، لذا ألزم العامة على حفظ هذه الشرائع

أكدت الدراسة أن موقف خلفاء الدولة املوحدية من املذهب املالكي تراوح بني املد   
، فقد وصفهم بأعوان الكفرة من فقهاء املذهب املالكي اعدائي اموقف وقف واجلزر؛ فاملهدي 

عبد املؤمن  ا، وحنالعودة إىل الكتاب والسنة امللثمني، إال أنه مل يرفض املذهب املالكي ولكن طلب
نفس املنحى حيث أمر حبرق كتب الفروع، ودعاهم إىل العمل بالكتاب والسنة، كما وصاهم 

  .فقهي، وبالرغم من ذلك فقد مارس فقهاء املالكية نشاطهم البالرجوع إىل تعاليم املهدي

ث عامل الرعية معاملة عمر بن أما اخلليفة يوسف فلم يكن له موقف مع فقهاء املالكية حي
حبرق كتب املذهب املالكي، ومحل الكافة  ، وحاول املنصور القضاء على مذهب مالكعبد العزيز

ونظرا ألمهية العدل فالدولة املوحدية قامت منذ البداية على األمر  .على تطبيق املذهب الظاهري
حتقيق العدل الذي على قادرة رمست خطة قضاء  باملعروف والنهي على املنكر، ولتحقيق ذلك

، وبالرغم من االستقاللية اليت منحت ، وأفكار املهدي بن تومرتمصدره الشريعة اإلسالمية
مر اليت قدمها اخللفاء للقضاة، خاصة أحكام اقيدته بعض األوللقضاء، إال أن القضاء املوحدي 

  .اإلعدام فال يعلنها القاضي إال بالرجوع إىل اخلليفة

فالطبقة احلاكمة ؛ أن الطبقية خنرت اتمع بالعدالة إال أن الدولة املوحدية نادتلرغم من با
اليت تتكون من اخلليفة  وأسرته وأعوانه  والطلبة تعيش حياة الرفاهية، مث العامة واليت هي رعية 

لقد عانت طبقة العامة من التهميش واالزدراء، كما كانت األزمات أشد   .الدولة املوحدية
عليهم، مما جعلهم يتذمرون من هذه األوضاع، ويلتفون حول رجال التصوف، ألن رجال 

  . التصوف يهتمون كثريا مبشكالت الفقراء واملساكني، وينفقون من أمواهلم عليهم

حدي من أجل تقليص نفوذ الفقهاء والعلماء استحدث املوحدون طبقة جديدة يف اتمع املو
يف دولتهم، وهذه الطبقة متثلت يف طبقة الطلبة الذين اشتغلوا مبذهب املهدي، وكان هلذه الطبقة 
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مكانة رفيعة، وعند استقرار دولة املوحدين استرجع الفقهاء والعلماء والقضاة مكانتهم يف الدولة 
  .طاراملوحدية، وأصبحوا يستدعوم من كل األق

بعد ترو  اسة املوحدية الداخلية حمددةاتضح لنا أن السيبعد متعنا يف الرسائل املوحدية 
ودراسة، فهم ال يدخلون يف حرب مباشرة لقمع املتمردين، لكنهم يوجهون هلم لغة سياسية بعد 

إىل األسلوب  بعدها ، ويتوجهونيقيموا عليهم احلجة عرف على العناصر املتمردة، مثالت
  .العسكري

واحلقيقة أن االقتصاد من العوامل الفاعلة يف التاريخ، حيث كان له دور كبري يف توجيه 
سياسة الدولة املوحدية، والذي فسر لنا املدلول االجتماعي للثورة املوحدية وحلركة التغيري اليت قام 

اليت كانت الدولة املرابطية ا املهدي ومن جاء بعده، خاصة بعد أن ألغى املغارم واملكوس 
بعد استقرار البالد واستباب  أن -أيضا-ومن النتائج املتوصل إليها  .تفرضها على سكان املغرب

األمن شهد االقتصاد املوحدي ازدهارا كبريا خاصة يف عهد اخللفاء الكبار الذين حتملوا مسؤولية 
ية، وحتسنت أحوال السكان املعيشية، البناء والدفاع عن الوطن، فانتعشت بذلك احلياة االقتصاد

حتصيل األموال الضرورية للدولة، اكتفى جبمع الزكاة  يف عهد عبد املؤمن بن علي قرر حيث
وحتصيل األعشار وأمخاس الغنائم حىت ال يرهق كاهل الشعب مما ساهم يف توسيع من دائرة 

  .الرخاء داخل اتمع املغريب

، ااورةية أقامت عالقات سياسية وجتارية مع الدول ونالحظ مما سبق أن الدولة املوحد
تراوحت هذه العالقات بني احلرب والسلم؛ حيث  أعلنت حربا شعواء على املرابطني وعلى  فقد

احلروب السجال مع النصارى اليت تتأرجح بني القبائل التابعة هلم حىت أخضعتهم، وتبع ذلك 
خاصة بعد أن دخلت الدولة مرحلة االحتضار، بعد  النصر واهلزمية، مما فرض عليها توقيع هدن،

   .معركة العقاب، اليت يرى البعض أا من العوامل الكربى اليت أدت بزوال الدولة املوحدية

سببا يف حتطيم قوى أيب عبد اهللا حممد تكن  مل لقد توصلت الدراسة إىل أن موقعة العقاب
حتطيم سلطان املوحدين يف املغرب أيضا، الناصر باألندلس فقط، ولكنها أفضت فوق ذلك إىل 
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ويف األندلس بدأ  .فقامت دويالت يف املغرب ولكنها مل تضارع املوحدين قوة وهيبة وسعة ملك
  .عهد ملوك الطوائف الثاين بعد عهد املوحدين

ويف األخري ال يعين أين قد استخرجت كل ما ميكن استخراجه من الرسائل املوحدية، وإمنا 
  .أكثر تعميقات توضيحا لدراسات قد أكون أعطي
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  رسالة المهدي بن تومرت إلى المرابطين): 2(ملحق ال
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  العقيدة والمرشدة عند ابن تومرت): 3(الملحق 
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  ظهير عن المستنصر إلى رهبان بوبالت): 4(الملحق 

  

  

  

  
 

  
  

  

  

  .1/347، )العزاوي( ،-جديدة –رسائل موحدية 
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  نموذج من تقاديم الوالة): 5(الملحق 

 
  

  

 .437ص ،)العزاوي( ،-جديدة – رسائل موحدية

  



 تمييز الموحدين                                                 مخطط تمييز الموحدين حسب البيذق): 3(الملحق 

 

    صنهاجة الظل                 صنهاجة القبلة  هسكورة الظل             هسكورة اجلبل                    كومية    القبائل كنفيسة   )فخذ منها 46( كدميوة     هنتاتة  أهل تينملل                )بأفخاذها نذكر منها(هرغة 

  عامة عبيد    بنو أين كفو  بنو تكطابنو حممد  بنو صطط        فسفيسة   توندوتأهل     بنو وارسوس       بنو جمرب                          بنو غرتيت  بنو ملزدك          بنو يوسف  بنو تويداغ       بنو تاريكت   كدانة  

 املخزن      بنو مزرارة         بنو كال     مكونة             كرنانة    مغرانة       زمراوة  كومية القصبة         بنو عابد                    يلون   بنو فرتربنو مسيفو                        يديكل بنو    بنو مكزار       بنو محزة

  الرماة      بنو ويزكان بنو صاحلبنو أم عيسى   بنو واليل     بنو يلفنت   ونيلة                نزارة   فنتروسة   بنو يزيد              بنويتالل    كتفاوة   فليدينة                 صنهاجة      بنو مزاكت    بنو امللة  بنو وانامر  

  احملتسبون     بنو زديكة   بنو متتر بنو اينسكما             بنو سكورلسيدة     ماصوصة    مديونة    زغارة      كزنناية             دمية   بنو مطات   أينداللت                 أهل القبلة    بنو واكانط                 بنو ملول

  الغزاة         فشتالة     بنو مصل  بنو تاماسة ورتكينة     وهلاصة الوطاء  ميمنون             بنو ياجنسن       مطغرة                 ايفليدينن   سواد أغيت اجلبل              أهل تادرارت     تيسيبنو تاشتولني     بنو يكم

  احلفاظ        بنو يزيد  بنوعمر       فشتالةوساكاتة        هلتان  بنو مصطار  سايوية       ندرومة    مسيفة   بنو فرنك            صمصيمة     سواداغت الفحص              أهل تيفنوت  بنو ووازكيت  بنو أملاس  مسكالة

  أهل احلزب   بنو صطاط   بنو موتد  بنو ناصربنو عيسى          هنتيفة       غجدامة       بنو منان املنشار      بنو يلول              صودة اجلبل   أهل الصاير       أهل القبلة  أهل السوس  بنو أنسا   سكتاتة   بنو ورتانك

  تنارة          بنو موتد      بنو واوصريكت      زمراوة     صادة      بنو مسكن العرب اجلبل وهلاصة         ونغاسة                مسدة اجلبل           بنو واوزكيت   غيغاية  بنوتلوه ريت  بنو تومسيدين 

       وهرفالة  بنو ونيو  أهل فركلة بنو توابة   بنو وواوصيلة  آيت سنان   أهل تيارت  بنو أرمصصطني  غنتيية  بنو أمحد                ماغوسة  بنو تيطت      بنو ييغز  بنو تكالوه تني     مزالة   بنو تاكرتنت      بنو ملزدور

  وبنو بوكمار وبنو لزم     أهل كريت  بنو أم سليمان  بنو يزدك   تادغتاهل    أهل تكراكر  بنو ويتساونبنو زياد     هزرجة    صادة       هناية         هركاكة       مصغالة       هسانة  سكساوة    أهل تاكوكايت زداغة  

  أيت بوكمازوجراوة        مزككة           سولينةملوانة              بنو توشنت    بنو يدراسن             أهل غريس   ركراكة   أهل نفيس  أين ماغوس     وريكة       بنو وكاس    مدالوة        بنو مصاظواكغ    منتاكة

                                                                                                      ,60 - 34، ص املقتبس من كتاب األنساب :البيذق
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  -أ -

ابن اآلبار، عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 
   .42، 32، 11: القضاعي

         .141 ،100: إبراهيم إمساعيل اجييج

، 211، 209، 208: إبراهيم بن مهشك
212 ،215.  

  .67): شبيليةإوايل (أبو إبراهيم 

   .21 ،14): األمري( أبو إبراهيم

  .137: أجر فرجان

  .152: ابن أمحد بن خرسان

  .166: أمحد بن عتيق بن قنترال األموي

): قاضي اجلماعة(أمحد بن حممد بن محدين 
26.  

أمحد بن حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن 
أبو (عبد اهللا بن علي القضاعي البلوي 

  .40): القاسم

أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن 
  .43: أمحد بن عمرية املخزومي

  .30: أمحد بن حممد

  .29: أبو أمحد

  .153: أمحد بن حممد بن بقى

  .153: أمحد بن عبد الرمحان بن حممد

  .207: أخيل بن إدريس

، 10: بن يعقوب املنصوراملأمون  إدريس 
166.  

  .108، 106: أرسطو طاليس

: أبو إسحاق بن أيب احلجاج ابن الفخار
227 .  

 ، 26: أبا إسحاق براز بن حممد واحلاج

أبو إسحاق إبراهيم بن اخلليفة يوسف بن 
، 70 ،67  ،42 ،29 ،10 : عبد املؤمن

72 ،212.        

 . 38: أبو إسحاق املكادي

  .21: إسحاق املوحدي

  .155): القاضي(إمساعيل اهلزرجي 

  .145: ابن أشرقي

  . 4: األصمعي

  .26: أبو األصبغ الباجي

  .67: أبو األصبغ بن عياش

 كشاف األعالم البشرية
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  .71: ألفنس

  .215: ألفونسو الثاين

         .227، 225 ،103 :ألفونسو الثامن

  .229): النبيل( ألفونسو 

  .110: أفالطون

  .127: اإلمام مالك

  .19: األمري إبراهيم

): شقيق كويسران ووصال(أيرمانكو السابع 
211. 

                                                                                                                             .215: أبو أيوب بن هالل الشرقي

   .93: إينوسنت الرابع

  -ب -

  .232: البار برييث دي كاسترو

، 36، 35: أبو حبر بن صفوان بن إدريس
37.  

  .233، 232: البياسي

  .130: أبو بكر بن ميمون القرطيب

  .100: أبو بكر بن حيي بن اجلرب

   أبو بكر بن الشيخ املشرف أيب احلسن بن

  .92: غالب

  .57): من وزراء املهدي(البشري 

أبو بكر حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد 
بن عيسى بن إمساعيل بن عيسى ابن حجاج 

  .38 :اللخمي

  .42 ،38، 34: البلوي

  .32: )بن مرخي( أبو بكر

  .121: أبو بكر رضي اهللا عنه

: أبو بكر حممد بن سلمان السلمي الشاطيب
28.  

بن الشيخ املشرف أبو احلسن بن أبو بكر 
  .17: غالب

  .137: أبو بكر حيي بن اجلرب

  .27: أبو بكر توندوت

  .107: بن حيي القرطيب أبو بكر بوندود

  .131: أبو بكر بن زهر

  .130: أبو بكر بن اجلد اإلشبيلي

  .55: أبو بكر بن أيب حفص عمر إينيت

  .55: أبو بكر حيي وزير املنصور
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  .132: حممد عبد الكرميأبو 

  -ت -

  .23: بن علي بن يوسف املرابطي تاشفني

  .5: متيم الداري

  .147: ابن توندوت

  - ج-

): امسه جريالدو مسبافور قائد برتغايل(جراندة 
85 ،228 ،230 ،231.               

  .6: جهم بن الصلت

  .234): وزير ابن مهشك(أبو جعفر

  .209: ابن أيب جعفر

  .26: أبو جعفر أمحد بن حممد بن محدين

  .153: أبو جعفر أمحد بن مضاء

  .43: أبو مجيل زيان ابن سعد ابن مردنيش

  .17، 16، 4، 3: أبو جعفر النحاس

، 21، 20، 15، 9: أبو جعفر بن عطية
23 ،24 ،26 ،61 ،62 ،64، 98، 

117 ،209.        

  .27: أبو جعفر بن غزلون

  .17، 16، 4، 3: اجلوهري

  - ح-

  .5: حامت بن أيب بلعتة

  .130): الفقيه(ابن احلاج 

  .227: أبو احلجاج بن مزاح

      : أبو احلارث عبد الرمحان بن منقذ
222.  

  .67، 27): بن عبد املؤمن(أبو احلسن 

  .77): عم اخلليفة املنصور(أبو احلسن 

  .131: أبو احلسن بن زرقون

  .31: أبو احلسن بن زيد اإلشبيلي

  .44: أبو احلسن السرقسطي

  .67 -66: أبو احلسن بن العردوس

  .6: احلسن بن علي بن عبد اهللا بن أيب رافع

: أبو احلسن علي بن حممد الفضل املعافري
39.  

  .28: أبو احلسن بن عبد اهللا بن خزار

 ،16، 13 :احلسن عبد امللك بن عياشأبو 
21،  26.   
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  .21: أبو احلسن القاملي

  .34، 33: أبو احلسن القلين

  .33، 29: أبو احلسن بن أيب قنون

  .38: أبو احلسن بن الشريك

  .37: أبو احلسن بن وضاح

       .223  :ابن حسون القاضي

): وايل تونس يف عهد الناصر(أبو حفص 
221.  

): والد أبو القاسم بن عذرة( أبو حفص 
40 ،50.  

  .223 ،237، 214، 212: أبو حفص

  .27: أبو حفص ابن البرياقي

  ، 36، 30، 26: أبو حفص بن عبد املؤمن

  .58 :أبو حفص عمر

  .61: أبو حفص عمر أصناج

،  20: أبو حفص عمر بن أيب زيد اهلنتايت
23،  59 ،62 ،64 ،69، 85، 140 ،

141 ، 146 ،153 ،229.   

  .214: أبو حفص عمر بن حيي

): وايل شاطبة( أبو حفص عمر بن عيسى
67.  

  .15 :أبو حفص املوحدي

  .9: احلجاج صاحل بن عبد الرمحان

  .6: احلصني بن منري

  .27: ابنا حوط

  - خ-

  .6: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية

  .61: ابن اخلطاب

  -د -

  .157: أبو دبوس الواثق

  .5: دحية الكليب

  .211): البارون(درجيس 

  - ر -

  .65: أبو الربيع سليمان احلضرمي

: أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا بن اخلليفة
67 ،68،  72، 203.      
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الرجال الذين طلبوا السلم من عبد املؤمن 
  عند

بنو عبد السيد عمر ومعاوية (فتح تونس 
وعبد السيد وابنا منصور بن إمساعيل وابن 
عمه عتيق وحممد ومحزة ابن محزة وعبد 

  .152): العزيز القمودي

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد (ابن رشد 
   ، 35): بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا

105، 106 ،107 ،108 ،109 ،
110 ،111 ،156.  

حممد بن أمحد بن حممد بن (ابن رشد اجلد 
): أمحد بن عبد اهللا بن رشد أبا الوليد

105 ،106.  

 ،59 ،56، 54 ،49 ،43، 36: الرشيد
62 ،125، 144 ،157.  

            .230 ،184 ،156 :ابن الرند

: أبو عمران موسى ابن إسحاق موسى
169.  

  .46، 45: الرعيين

  - ز -

: أبو زكريا بن جييت املعروف باجنمار
140.  

  .6: الزبري بن العوام

  .47، 19: أبو زيد

  .145: زيري بن ماخوخ

أبو زيد عبد الرمحان بن زكريا بن حممد 
  .110: الرجراجي

أبو زيد عبد الرمحان بن حممد بن خيلفنت 
  .44: الفزازي

  .207: أبو زيد عبد الرمحان بن تيجيت

  .72: أبو زيد بن عمر بن عبد املؤمن

: عبد املؤمن بن د الرمحان بن عمرأبو زيد عب
61 ،  68 ،74 ،75.        

  .196): وايل تونس(أبو زيد 

  .67: أبو زيد بن اخلليفة يوسف

  .6: زيد بن ثابت

  .44: أبو زكريا حيي املعتصم بن الناصر

   .45: أبو زكريا حيي الفزازي

  .131: ابن أيب زيد
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            .223 :أبو زكريا حيي

  -س -

  .229: سانشو الثالث

          ،50: سبع بن منخفاذ الغماري
145 ،146.  

  .131: سحنون

  .50: أبو السعيد 

  .209: سيد راي بن وزير

      .173، 45): اخلليفة(السعيد 

  .36: ابن سعيد

  .92، 15: أبو سعيد

  .68: أبو سعيد احلفصي

والشيخ األجل أيب حممد أبو سعيد بن الشيخ 
  .62: بن الشيخ األجل أيب إسحاق

     ،74 ،60: أبو سعيد بن عبد املؤمن
211.  

           .223 ،211: أبو سعيد عثمان

، 214): شقيق أبو حفص(أبو سعيد عثمان 
215.  

         .63، 62: أبو سعيد عثمان بن جامع 

  .145: سري بن علي

  .9: سليمان بن سعد

سليمان بن  عبد املؤمن بن علي أبو الربيع 
  .37: القيسي

  .6: سعيد بن جنران اهلمذاين

  .16، 2: ابن السكني

  .145: أبو سعيد خيلف بن احلسني

  -ش -

  .31: الشيخ أبو عبد اهللا

  .138: الشينيور

  -ص -

صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد 
الرمحان بن عيسى بن إدريس التجييب 

  .35: املرسي

  .30: صفية بنت أيب عمران

  .156، 137: ابن الصقر

 ،103 ،91، 14: صالح الدين األيويب
222 ،223 ،224.  
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  -ض -

  .196: أبو ضربة النصراين

  -ط -

   .107، 12: ابن طفيل

  -ظ -

  .209: ابن ظايب جعفر

  -ع-

، 55  ،44 ، 38:  العادل بن املنصور
83 ،232 ،233        .  

  .6: عامر بن فهرية

أبو عامر حيي بن أيب احلسن بن ربيع 
  .111): القاضي(األشعري 

  .17، 5: ابن عباس

أبو العباس أمحد بن علي بن عبد اهللا اللخمي 
  .27: املعروف بابن احلائك

: أبو العباس أمحد بن مقدام الرعيين األشبيلي
30.  

  .42: أبو العباس بن جعفر الرعيين

  .132: أبو العباس بن حرج البلنسي

  .144: أبو العباس الرنداحي

  .19: أبو العباس ابن سعيد املالقي

  .    129: أبو العباس بن الصقر املريي

  .       67 ، 35 : أبو العباس بن مضاء

  .27: أبو العباس بن هارون

  .85: عبد احلق

  .66: عبد احلق بن علناس الكومي

  .196: عبد الرمحان بن أيب حفص

    ، 35: اخلليفة يوسفعبد الرمحان بن 
74.  

  .139: عبد الرمحان املدعو أبا القصبة

  .23: عبد السالم الكومي

  .27: أبو عبد اهللا بن عبد احلميد

  .63: عبد العزيز بن أيب زيد

  . 90: عبد العزيز بن مرخي

  .228: أبو عبد اهللا

  .50): أبو حممد(عبد اهللا 

   .214: أبو عبد اهللا بن إبراهيم



 .................................................................................................................. :البشرية األعالم كشاف

266 
 
 

 

  .74، 20: أبو عبد اهللا بن أيب إبراهيم

   .21: عبد اهللا بن عبد العزيز بن عياش

): بن تومرتأخو ا(عبد العزيز 
154،176.  

: أبو عبد اهللا بن أيب بكر بن رشيد البغدادي
41.  

أبو عبد اهللا بن حامد بن حيي بن سليمان بن 
  .38: أيب حامد املعافري

، 209: أبو عبد اهللا بن أيب حفص بن علي
211.  

  .35: أبو عبد اهللا بن محيد

  .80: أبو عبد اهللا بن اخلليفة عبد املؤمن

  .85: أبو عبد اهللا بن سفيان

  .66: أبو عبد اهللا بن سليمان

  .163: عبد اهللا السماك

: أبو عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرمحان
227.  

  .25 ، 17 ،11: بو عبد اهللا بن عياشأ

  .141: املالقيأبو عبد اهللا بن الفخار 

  .94: أبو عبد اهللا ابن حمسن

  .73، 72: أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم

  .40: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خنيل

  .44: أبو عبد اهللا حممد األنصاري الغرناطي

  .66: أبو عبد اهللا حممد ابن ترج الكومي

  .67: عبد اهللا حممد بن اخلليفة يوسف

  .80: أبو عبد اهللا بن عبد املؤمن

  .163: عبد اهللا بن زغبوش

  .209، 208: عبد اهللا بن شراحيل

  .11: أبو عبد اهللا بن حمسن

أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أيب عمران 
  .63: الضرير

 .153: عبد اهللا بن حممد بن عيسى التاديل
  .38: أبو عبد اهللا حممد بن حيي اخلطيب

، 23، 22 ،19 ،12، 10: عبد املؤمن
24 ،26، 28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،
34 ،35 ،36 ،37، 44 ،49 ،51 ،
52 ،53 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59، 
62 ،63، 65 ،66 ،70، 72، 73 ،
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74، 77 ،78، 83 ،84 ،85 ،89 ،
90، 92، 93، 94، 98 ،99 ،100، 

105 ،106 ،115 ،117 ،118، 
124 ،126 ،127 ،129 ،130، 
136 ،137 ،138 ،140 ،141 ،
143 ،145 ،146 ،148 ،151 ،
152 ،153 ،155 ،156 ،160 ،
161 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
183  ،184، 191 ،192 ،195 ،
196 ،197 ،199 ،204 ،209 ،
210، 223، 224 ،235 ،239.  

  .150: عبد اهللا بن وانودين

  .62: عبد الواحد بن يوسف

  .157:أبو عبد اهللا بن املناصف

  .213، 147: أبو عبد اهللا بن عياش

 : أبو عبد اهللا حممد بن اخلليفة يوسف
232.  

  .194، 144: ابن عبدون

  .27: ابن عبد احلميد

   .24: أبو عقيل عطية بن عطية

  .9: عبد امللك بن مروان

  .16: عبد امللك بن صاحب الصالة

  .75: عبد الرمحان بن اخلليفة عبد املؤمن

  .86: عبد الواحد احلفصي

     .221 ،74: عبد الواحد احلفصي

  .221: عبد الواحد اهلنتايت

  .57): أبو السعيد(عثمان 

: أبو عثمان بن سعيد بن زكريا اجلدميوي
59.  

  .216: علي بن إسحاق بن غانية

): املنتزي(علي بن عبد العزيز الرندي 
155.  

: أبو العالء إدريس بن إبراهيم بن جامع
62.  

أبو العالء إدريس املأمون بن أيب يوسف 
  يعقوب املنصور بن أيب يعقوب يوسف بن 

  .67، 64: أبو علي احلسن

): أخو اخلليفة يوسف(أبو علي احلسن 
147.  
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): القاضي الفقيه( علي بن احلسن اجلذامي 
124.  

: شقيق أبو سعيد احلفصي(أبو علي يونس 
68.  

  .67): بن عبد املؤمن وايل دانية( أبو علي 

): أخو اخلليفة يعقوب(أبو علي احلسن 
148.  

  .31: علي بن زيد األنصاري أبو احلسن

  .6: علي عبد اهللا بن أيب رافع

بد العزيز علي بن حممد بن عبد امللك بن ع
  .33، 32: احلكماللخمي أبو 

  .27: أبو علي الصفدي

  .145، 144 :علي بن عيسى

  .31: علي بن مسلم

   ،33: أبو علي بن نارار

           .23: املرابطي علي بن يوسف

علي بن حيي بن سعيد بن مسعود بن سهل 
  ،33: األنصاري

                 .138، 57: عمر أصناك

  .5: عمر بن أمية الضمري

  .5: عمر بن حزم

  .139: عمر بن عبد العزيز

  .61: عمر بن علي الصنهاجي

  .155: أبو عمران موسى

  .146: عمران بن موسى الصنهاجي

  .31: أبو عمر بن صاحل

  .62، 61: عمر بن عبد املؤمن

           .144 ،41: عمران بن أيب موسى

  .152: أبو عمران موسى

: أبو عمرو سامل ابن صاحل بن سامل املالقي
28.  

ران بن أيب موسى بن اخلليفة عبد أبو عم
  .46: املؤمن

): أخو سبع بن منخفاذ( بن منخفاذ عمران
147.  

  .157: ابن عياض

: عيسى بن عبد  العزيز بن يلبخت اجلزويل
173.  
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 ،154 ):أخو املهدي بن تومرت(عيسى 
173 ،183.  

عيسى بن عمران بن دافال املكناسي 
أبو موسى قاضي ( الودميشي التلمساين 

  .28): اخلالفة

  .127: عيسى بن مرمي

  .153: عيسى بن عمران التازي

  -غ-

، 216، 153، 87 ، 37: ابن غانية
217، 221، 223 ،235.  

  .99: أبو الغمرين عزون

  -ف -

  .25: أبو الفضل بن حمشرة

: )ألفونسو رميونديس( فرانده بن السليطني
230.  

الببوج أو صاحب السبطاط يف (فردناندو 
  .230): الروايات العربية

  .230 :فرناندو الثاين 

  .232 :فرناندو الثالث

  - ق -

  .106): أبو ابن رشد( أبو القاسم 

  .35: أبو القاسم حبيش

  .171: أبو القاسم احلويف

       .223 :أبو القاسم حممد بن احلاج

، 25 ، 17 :القاملي عبد الرمحان أبو القاسم
26.   

  .31: أبو القاسم بن الرماك

أبو القاسم عبد الرمحان بن عمر بن عبد 
الرمحان بن عمر ابن عبد العزيز بن عذرة 

  .40: األنصاري

  .144: أبو القاسم العزيف

: أبو القاسم حممد بن إبراهيم بن املراعي
30.  

  .28: أبو القاسم بن الورد

  .145: القبتوري

، 222 ،221 ،217 ،82: قراقوش الغزي
230.         

  -ك -
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  .16، 3: الكساين

  .17 ،5 ،2 :كسرى

  .211: كويسران ووصال

  -م -

، 23 ،20، 15 ):حممد بن هود(املاسي 
65 ،83 ،85 ،140 ،141.  

 ،44 ، 39، 26، 17: املأمون بن الناصر
45، 49، 55 ،56، 59 ،60، 62 ،
75، 125 ،126، 142 ،144، 157 ،

158، 182.  

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن ( ابن مبشر 
مبشر بن عبد اهللا بن يونس بن عمران 

   .30 ،29: القيسي

  .82: ابن حمشرة

  .157: أبو حممد؟

  .20: إبراهيمحممد بن أيب 

  .46: أبو حممد بن باجة

  .38: أبو حممد بن حامد

  .74، 33: أبو حممد بن اخلليفة يوسف

  .150، 149: أبو حممد الرعيين

  .171: أبو حممد بن سكاتو

  .171: حممد بن مساك العاملي

  .68: أبو حممد ابن الشيخ أيب حفص

  .139: أبو حممد الصفا

  30: أبو حممد عبد احلق

  30: أبو حممد عبد السالم بن حممد

حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحان بن عبد 
  .36: اهللا بن عياش التجييب

): الفقيه(أبو حممد بن عبد الكبري بن بقى 
132.  

  .132: أبو حممد عبد الكرمي

  .124، 123): املهدي( حممد بن عبد اهللا 

  .125): اخلليفة(أبو حممد عبد اهللا 

  .62: اهللا البياسيأبو حممد عبد 

      .222 ،85: أبو حممد عبد اهللا سليمان

أبو حممد عبد اهللا بن حمسن الونشريسي 
             .94، 93، 60): البشري(
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: أبا حممد عبد اهللا بن أيب القاسم العراقي
173.  

  .28: أبو حممد اللخمي

  .207: حممد بن علي الكومي

  . 43: أبو حممد عبد الواحد

  . 55، 53: حممد بن عبد املؤمن

  .44: حممد ابن عبدون بن قاسم اخلزرجي

  .132: حممد بن الفرس الغرناطي

: أبو حممد عبد الواحد بن الشيخ أيب حفص
64.  

، 66: أبو حممد عبد الواحد بن عمر اهلنتايت
68.  

  .66: أبو حممد واندوق

  .27: أبو حممد بن اليامسني

    .25: أبو حممد عياش بن عبد امللك 

، 128، 125، 94، 45 ،32: املرتضى
147.  

، 54 ،50، 28، 26، 9 :ابن مردنيش
68، 72، 80، 95، 115، 154، 

184، 207 ،208 ،210 ،211 ،
212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،
224 ،228 ،231 ،235.  

، 44، 42، 41 ،14 ،11: املستنصر باهللا
55 ،60 ،62 ،63 ،75 ،81 ،139،  

182 ،186 ،192.  

  .156: أبو املكارم املصري

  .65: ملول بن إبراهيم بن حيي الصنهاجي

  . 103: املنتزي

  .156: ابن املنتصر

  .64: منرةموسى بن 

  .145: حممد بن حيي بن فانو

  .146): قائد املرابطني(حممد بن حيي 

  .193: حممد بن واندين

  .146: مرزدغ الغماري

 ،38 ،36، 34، 19، 17: حممد الناصر
39، 41 ،42، 55، 63 ،64، 68، 
69، 71، 73 ،74، 81، 90، 128 ،

132، 139 ،153، 173 ،184، 
203 ،221 ،226 ،227 ،243.  
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  .16 ، 3 :املطرزي

، 43 ،25  ،14: أبو املطرف بن عمرية
186.  

   .66): وايل طرابلس(ابن مطروح 

): أخو اخلليفة أبو يعقوب(أبو موسى 
156.  

  .47، 43: أبو موسى عيسى

  .9: معاوية بن أيب سفيان

  .41 ،38: املعتضد من بين عبد املؤمن

  .43: املعتضد باهللا أبو احلسن علي

  .6: املغرية بن شعبة

  .5: املقوقس

، 27، 15، 14 ،9: املهدي بن تومرت
28 ،29، 49، 51 ،52 ،53، 56 ،
57 ،61، 65، 67، 70، 71، 78، 
84، 94، 95 ،96، 111 ،112 ،

113 ،115 ،116، 118 ،119 ،
120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،
125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،
131 ،135 ،139 ،133 ،135 ،

136، 139 ،143 ،147 ،148 ،
153 ،154 ،167 ،169 ،170 ،
178 ،184 ،189 ،194.  

  .139: و موسى بن عمران التلمساينأب

  .56 :موسى بن املنصورأبو 

  .11: أبو امليمون

  -ن -

  .5: النجاشي

  -ه -

  .5: هرقل

  .7: أبا هريرة

  .184، 133 ،31: ابن مهشك

  -و -

  .7: الوليد بن هشام بن املغرية

  .130: أبو الوليد بن رشد

  .157: أبو الوليد بن هشام األزدي

  .232: ابن وهري

  -ي -
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  .146): شقيق اخلليفة املنصور( أبو حيي 

حيي بن إبراهيم األصبحي احلكم املكىن أبو 
  .52: زكريا واملعروف باخلوذج

  .81: حيىي بن متيم احلمادي

  .45: حيي جامع التقادمي

  .63: أبو حيي بن أيب احلسن بن أيب عمران

  .67: أبو حيي بن اخلليفة يوسف

  .67: أبو حيي زكريا بن حيي بن سنان

          .143، 98: حيي الصحراوي

  . 211: بن حيي بن العزيز باهللا أمري بين محاد

  .142: حيي بن عيسى

  .217: حيي بن غانية

  .144: حيي املعتصم

  .55: حيي بن الناصر

  .74: حيي بن يغمور

، 67  : أبو يعقوب يوسف بن سليمان
211.  

، 13: امللقب باملنصور يعقوب بن يوسف
34 ،36 ،37، 49، 52 ،54 ،55، 

59 ،62، 67 ،68، 71، 80 ،81 ،
83 ،84 ،85 ،90، 92، 96، 102، 

106، 121 ،127، 130 ،131 ،
132، 108 ،109 ،110 ،158 ،
164، 184، 196 ،203، 211 ،
216 ،217 ،221 ،222 ،224 ،
225.          

  .152: أبو يوسف حجاج اهلواري

: بن عبد املؤمن) أبو يعقوب(يوسف 
10،11، 14، 16، 17 ،19 ،25 ،
26 ،27،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،
33 ،34، 35، 50، 51 ،52 ،53 ،
54 ،55 ،59 ،62 ،63، 67 ،72، 
74، 77 ،80، 81 ،83 ،84 ،87، 
89، 90، 94 ،95 ،96، 101 ،102،  

106 ،115 ،125 ،126، 128، 
132، 164 ،147 ،149 ،151، 
156 ،160 ،161 ،162، 172 ،
181 ،184 ،185، 193 ،194، 
204 ،208 ،209 ،214 ،216 ،
217 ،228 ،230 ،231.  

  .139، 10: يوسف بن تاشفني
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  .28: أبو يوسف حجاج

  .67: أبو يوسف أخو اخلليفة يوسف

  .215: يوسف بن مردنيش

  .139: يوسف بن واندين

  .157، 107: يصالسن بن املعز

  .209: أبو يعقوب بن سليمان

  .209: ابن يونس
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  -أ -

ابن اآلبار، عبد اهللا حممد بن عبد اهللا 
   .42، 32، 11: القضاعي

         .141 ،100: إبراهيم إمساعيل اجييج

، 211، 209، 208: إبراهيم بن مهشك
212 ،215.  

  .67): شبيليةإوايل (أبو إبراهيم 

   .21 ،14): األمري( أبو إبراهيم

  .137: أجر فرجان

  .152: ابن أمحد بن خرسان

  .166: أمحد بن عتيق بن قنترال األموي

): قاضي اجلماعة(أمحد بن حممد بن محدين 
26.  

أمحد بن حممد بن عبد الرمحان بن حممد بن 
أبو (عبد اهللا بن علي القضاعي البلوي 

  .40): القاسم

أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن 
  .43: أمحد بن عمرية املخزومي

  .30: أمحد بن حممد

  .29: أبو أمحد

  .153: أمحد بن حممد بن بقى

  .153: أمحد بن عبد الرمحان بن حممد

  .207: أخيل بن إدريس

، 10: بن يعقوب املنصوراملأمون  إدريس 
166.  

  .108، 106: أرسطو طاليس

: أبو إسحاق بن أيب احلجاج ابن الفخار
227 .  

 ، 26: أبا إسحاق براز بن حممد واحلاج

أبو إسحاق إبراهيم بن اخلليفة يوسف بن 
، 70 ،67  ،42 ،29 ،10 : عبد املؤمن

72 ،212.        

 . 38: أبو إسحاق املكادي

  .21: إسحاق املوحدي

  .155): القاضي(إمساعيل اهلزرجي 

  .145: ابن أشرقي

  . 4: األصمعي

  .26: أبو األصبغ الباجي

  .67: أبو األصبغ بن عياش

 كشاف األعالم البشرية
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  .71: ألفنس

  .215: ألفونسو الثاين

         .227، 225 ،103 :ألفونسو الثامن

  .229): النبيل( ألفونسو 

  .110: أفالطون

  .127: اإلمام مالك

  .19: األمري إبراهيم

): شقيق كويسران ووصال(أيرمانكو السابع 
211. 

                                                                                                                             .215: أبو أيوب بن هالل الشرقي

   .93: إينوسنت الرابع

  -ب -

  .232: البار برييث دي كاسترو

، 36، 35: أبو حبر بن صفوان بن إدريس
37.  

  .233، 232: البياسي

  .130: أبو بكر بن ميمون القرطيب

  .100: أبو بكر بن حيي بن اجلرب

   أبو بكر بن الشيخ املشرف أيب احلسن بن

  .92: غالب

  .57): من وزراء املهدي(البشري 

أبو بكر حممد بن أمحد بن عيسى بن حممد 
بن عيسى بن إمساعيل بن عيسى ابن حجاج 

  .38 :اللخمي

  .42 ،38، 34: البلوي

  .32: )بن مرخي( أبو بكر

  .121: أبو بكر رضي اهللا عنه

: أبو بكر حممد بن سلمان السلمي الشاطيب
28.  

بن الشيخ املشرف أبو احلسن بن أبو بكر 
  .17: غالب

  .137: أبو بكر حيي بن اجلرب

  .27: أبو بكر توندوت

  .107: بن حيي القرطيب أبو بكر بوندود

  .131: أبو بكر بن زهر

  .130: أبو بكر بن اجلد اإلشبيلي

  .55: أبو بكر بن أيب حفص عمر إينيت

  .55: أبو بكر حيي وزير املنصور
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  .132: حممد عبد الكرميأبو 

  -ت -

  .23: بن علي بن يوسف املرابطي تاشفني

  .5: متيم الداري

  .147: ابن توندوت

  - ج-

): امسه جريالدو مسبافور قائد برتغايل(جراندة 
85 ،228 ،230 ،231.               

  .6: جهم بن الصلت

  .234): وزير ابن مهشك(أبو جعفر

  .209: ابن أيب جعفر

  .26: أبو جعفر أمحد بن حممد بن محدين

  .153: أبو جعفر أمحد بن مضاء

  .43: أبو مجيل زيان ابن سعد ابن مردنيش

  .17، 16، 4، 3: أبو جعفر النحاس

، 21، 20، 15، 9: أبو جعفر بن عطية
23 ،24 ،26 ،61 ،62 ،64، 98، 

117 ،209.        

  .27: أبو جعفر بن غزلون

  .17، 16، 4، 3: اجلوهري

  - ح-

  .5: حامت بن أيب بلعتة

  .130): الفقيه(ابن احلاج 

  .227: أبو احلجاج بن مزاح

      : أبو احلارث عبد الرمحان بن منقذ
222.  

  .67، 27): بن عبد املؤمن(أبو احلسن 

  .77): عم اخلليفة املنصور(أبو احلسن 

  .131: أبو احلسن بن زرقون

  .31: أبو احلسن بن زيد اإلشبيلي

  .44: أبو احلسن السرقسطي

  .67 -66: أبو احلسن بن العردوس

  .6: احلسن بن علي بن عبد اهللا بن أيب رافع

: أبو احلسن علي بن حممد الفضل املعافري
39.  

  .28: أبو احلسن بن عبد اهللا بن خزار

 ،16، 13 :احلسن عبد امللك بن عياشأبو 
21،  26.   
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  .21: أبو احلسن القاملي

  .34، 33: أبو احلسن القلين

  .33، 29: أبو احلسن بن أيب قنون

  .38: أبو احلسن بن الشريك

  .37: أبو احلسن بن وضاح

       .223  :ابن حسون القاضي

): وايل تونس يف عهد الناصر(أبو حفص 
221.  

): والد أبو القاسم بن عذرة( أبو حفص 
40 ،50.  

  .223 ،237، 214، 212: أبو حفص

  .27: أبو حفص ابن البرياقي

  ، 36، 30، 26: أبو حفص بن عبد املؤمن

  .58 :أبو حفص عمر

  .61: أبو حفص عمر أصناج

،  20: أبو حفص عمر بن أيب زيد اهلنتايت
23،  59 ،62 ،64 ،69، 85، 140 ،

141 ، 146 ،153 ،229.   

  .214: أبو حفص عمر بن حيي

): وايل شاطبة( أبو حفص عمر بن عيسى
67.  

  .15 :أبو حفص املوحدي

  .9: احلجاج صاحل بن عبد الرمحان

  .6: احلصني بن منري

  .27: ابنا حوط

  - خ-

  .6: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية

  .61: ابن اخلطاب

  -د -

  .157: أبو دبوس الواثق

  .5: دحية الكليب

  .211): البارون(درجيس 

  - ر -

  .65: أبو الربيع سليمان احلضرمي

: أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا بن اخلليفة
67 ،68،  72، 203.      
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الرجال الذين طلبوا السلم من عبد املؤمن 
  عند

بنو عبد السيد عمر ومعاوية (فتح تونس 
وعبد السيد وابنا منصور بن إمساعيل وابن 
عمه عتيق وحممد ومحزة ابن محزة وعبد 

  .152): العزيز القمودي

حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد (ابن رشد 
   ، 35): بن حممد بن أمحد بن عبد اهللا

105، 106 ،107 ،108 ،109 ،
110 ،111 ،156.  

حممد بن أمحد بن حممد بن (ابن رشد اجلد 
): أمحد بن عبد اهللا بن رشد أبا الوليد

105 ،106.  

 ،59 ،56، 54 ،49 ،43، 36: الرشيد
62 ،125، 144 ،157.  

            .230 ،184 ،156 :ابن الرند

: أبو عمران موسى ابن إسحاق موسى
169.  

  .46، 45: الرعيين

  - ز -

: أبو زكريا بن جييت املعروف باجنمار
140.  

  .6: الزبري بن العوام

  .47، 19: أبو زيد

  .145: زيري بن ماخوخ

أبو زيد عبد الرمحان بن زكريا بن حممد 
  .110: الرجراجي

أبو زيد عبد الرمحان بن حممد بن خيلفنت 
  .44: الفزازي

  .207: أبو زيد عبد الرمحان بن تيجيت

  .72: أبو زيد بن عمر بن عبد املؤمن

: عبد املؤمن بن د الرمحان بن عمرأبو زيد عب
61 ،  68 ،74 ،75.        

  .196): وايل تونس(أبو زيد 

  .67: أبو زيد بن اخلليفة يوسف

  .6: زيد بن ثابت

  .44: أبو زكريا حيي املعتصم بن الناصر

   .45: أبو زكريا حيي الفزازي

  .131: ابن أيب زيد
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            .223 :أبو زكريا حيي

  -س -

  .229: سانشو الثالث

          ،50: سبع بن منخفاذ الغماري
145 ،146.  

  .131: سحنون

  .50: أبو السعيد 

  .209: سيد راي بن وزير

      .173، 45): اخلليفة(السعيد 

  .36: ابن سعيد

  .92، 15: أبو سعيد

  .68: أبو سعيد احلفصي

والشيخ األجل أيب حممد أبو سعيد بن الشيخ 
  .62: بن الشيخ األجل أيب إسحاق

     ،74 ،60: أبو سعيد بن عبد املؤمن
211.  

           .223 ،211: أبو سعيد عثمان

، 214): شقيق أبو حفص(أبو سعيد عثمان 
215.  

         .63، 62: أبو سعيد عثمان بن جامع 

  .145: سري بن علي

  .9: سليمان بن سعد

سليمان بن  عبد املؤمن بن علي أبو الربيع 
  .37: القيسي

  .6: سعيد بن جنران اهلمذاين

  .16، 2: ابن السكني

  .145: أبو سعيد خيلف بن احلسني

  -ش -

  .31: الشيخ أبو عبد اهللا

  .138: الشينيور

  -ص -

صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد 
الرمحان بن عيسى بن إدريس التجييب 

  .35: املرسي

  .30: صفية بنت أيب عمران

  .156، 137: ابن الصقر

 ،103 ،91، 14: صالح الدين األيويب
222 ،223 ،224.  
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  -ض -

  .196: أبو ضربة النصراين

  -ط -

   .107، 12: ابن طفيل

  -ظ -

  .209: ابن ظايب جعفر

  -ع-

، 55  ،44 ، 38:  العادل بن املنصور
83 ،232 ،233        .  

  .6: عامر بن فهرية

أبو عامر حيي بن أيب احلسن بن ربيع 
  .111): القاضي(األشعري 

  .17، 5: ابن عباس

أبو العباس أمحد بن علي بن عبد اهللا اللخمي 
  .27: املعروف بابن احلائك

: أبو العباس أمحد بن مقدام الرعيين األشبيلي
30.  

  .42: أبو العباس بن جعفر الرعيين

  .132: أبو العباس بن حرج البلنسي

  .144: أبو العباس الرنداحي

  .19: أبو العباس ابن سعيد املالقي

  .    129: أبو العباس بن الصقر املريي

  .       67 ، 35 : أبو العباس بن مضاء

  .27: أبو العباس بن هارون

  .85: عبد احلق

  .66: عبد احلق بن علناس الكومي

  .196: عبد الرمحان بن أيب حفص

    ، 35: اخلليفة يوسفعبد الرمحان بن 
74.  

  .139: عبد الرمحان املدعو أبا القصبة

  .23: عبد السالم الكومي

  .27: أبو عبد اهللا بن عبد احلميد

  .63: عبد العزيز بن أيب زيد

  . 90: عبد العزيز بن مرخي

  .228: أبو عبد اهللا

  .50): أبو حممد(عبد اهللا 

   .214: أبو عبد اهللا بن إبراهيم
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  .74، 20: أبو عبد اهللا بن أيب إبراهيم

   .21: عبد اهللا بن عبد العزيز بن عياش

): بن تومرتأخو ا(عبد العزيز 
154،176.  

: أبو عبد اهللا بن أيب بكر بن رشيد البغدادي
41.  

أبو عبد اهللا بن حامد بن حيي بن سليمان بن 
  .38: أيب حامد املعافري

، 209: أبو عبد اهللا بن أيب حفص بن علي
211.  

  .35: أبو عبد اهللا بن محيد

  .80: أبو عبد اهللا بن اخلليفة عبد املؤمن

  .85: أبو عبد اهللا بن سفيان

  .66: أبو عبد اهللا بن سليمان

  .163: عبد اهللا السماك

: أبو عبد اهللا بن عبد اهللا بن عبد الرمحان
227.  

  .25 ، 17 ،11: بو عبد اهللا بن عياشأ

  .141: املالقيأبو عبد اهللا بن الفخار 

  .94: أبو عبد اهللا ابن حمسن

  .73، 72: أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم

  .40: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خنيل

  .44: أبو عبد اهللا حممد األنصاري الغرناطي

  .66: أبو عبد اهللا حممد ابن ترج الكومي

  .67: عبد اهللا حممد بن اخلليفة يوسف

  .80: أبو عبد اهللا بن عبد املؤمن

  .163: عبد اهللا بن زغبوش

  .209، 208: عبد اهللا بن شراحيل

  .11: أبو عبد اهللا بن حمسن

أبو عبد اهللا حممد بن علي بن أيب عمران 
  .63: الضرير

 .153: عبد اهللا بن حممد بن عيسى التاديل
  .38: أبو عبد اهللا حممد بن حيي اخلطيب

، 23، 22 ،19 ،12، 10: عبد املؤمن
24 ،26، 28 ،29 ،30 ،31 ،33 ،
34 ،35 ،36 ،37، 44 ،49 ،51 ،
52 ،53 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59، 
62 ،63، 65 ،66 ،70، 72، 73 ،
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74، 77 ،78، 83 ،84 ،85 ،89 ،
90، 92، 93، 94، 98 ،99 ،100، 

105 ،106 ،115 ،117 ،118، 
124 ،126 ،127 ،129 ،130، 
136 ،137 ،138 ،140 ،141 ،
143 ،145 ،146 ،148 ،151 ،
152 ،153 ،155 ،156 ،160 ،
161 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
183  ،184، 191 ،192 ،195 ،
196 ،197 ،199 ،204 ،209 ،
210، 223، 224 ،235 ،239.  

  .150: عبد اهللا بن وانودين

  .62: عبد الواحد بن يوسف

  .157:أبو عبد اهللا بن املناصف

  .213، 147: أبو عبد اهللا بن عياش

 : أبو عبد اهللا حممد بن اخلليفة يوسف
232.  

  .194، 144: ابن عبدون

  .27: ابن عبد احلميد

   .24: أبو عقيل عطية بن عطية

  .9: عبد امللك بن مروان

  .16: عبد امللك بن صاحب الصالة

  .75: عبد الرمحان بن اخلليفة عبد املؤمن

  .86: عبد الواحد احلفصي

     .221 ،74: عبد الواحد احلفصي

  .221: عبد الواحد اهلنتايت

  .57): أبو السعيد(عثمان 

: أبو عثمان بن سعيد بن زكريا اجلدميوي
59.  

  .216: علي بن إسحاق بن غانية

): املنتزي(علي بن عبد العزيز الرندي 
155.  

: أبو العالء إدريس بن إبراهيم بن جامع
62.  

أبو العالء إدريس املأمون بن أيب يوسف 
  يعقوب املنصور بن أيب يعقوب يوسف بن 

  .67، 64: أبو علي احلسن

): أخو اخلليفة يوسف(أبو علي احلسن 
147.  
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): القاضي الفقيه( علي بن احلسن اجلذامي 
124.  

: شقيق أبو سعيد احلفصي(أبو علي يونس 
68.  

  .67): بن عبد املؤمن وايل دانية( أبو علي 

): أخو اخلليفة يعقوب(أبو علي احلسن 
148.  

  .31: علي بن زيد األنصاري أبو احلسن

  .6: علي عبد اهللا بن أيب رافع

بد العزيز علي بن حممد بن عبد امللك بن ع
  .33، 32: احلكماللخمي أبو 

  .27: أبو علي الصفدي

  .145، 144 :علي بن عيسى

  .31: علي بن مسلم

   ،33: أبو علي بن نارار

           .23: املرابطي علي بن يوسف

علي بن حيي بن سعيد بن مسعود بن سهل 
  ،33: األنصاري

                 .138، 57: عمر أصناك

  .5: عمر بن أمية الضمري

  .5: عمر بن حزم

  .139: عمر بن عبد العزيز

  .61: عمر بن علي الصنهاجي

  .155: أبو عمران موسى

  .146: عمران بن موسى الصنهاجي

  .31: أبو عمر بن صاحل

  .62، 61: عمر بن عبد املؤمن

           .144 ،41: عمران بن أيب موسى

  .152: أبو عمران موسى

: أبو عمرو سامل ابن صاحل بن سامل املالقي
28.  

ران بن أيب موسى بن اخلليفة عبد أبو عم
  .46: املؤمن

): أخو سبع بن منخفاذ( بن منخفاذ عمران
147.  

  .157: ابن عياض

: عيسى بن عبد  العزيز بن يلبخت اجلزويل
173.  
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 ،154 ):أخو املهدي بن تومرت(عيسى 
173 ،183.  

عيسى بن عمران بن دافال املكناسي 
أبو موسى قاضي ( الودميشي التلمساين 

  .28): اخلالفة

  .127: عيسى بن مرمي

  .153: عيسى بن عمران التازي

  -غ-

، 216، 153، 87 ، 37: ابن غانية
217، 221، 223 ،235.  

  .99: أبو الغمرين عزون

  -ف -

  .25: أبو الفضل بن حمشرة

: )ألفونسو رميونديس( فرانده بن السليطني
230.  

الببوج أو صاحب السبطاط يف (فردناندو 
  .230): الروايات العربية

  .230 :فرناندو الثاين 

  .232 :فرناندو الثالث

  - ق -

  .106): أبو ابن رشد( أبو القاسم 

  .35: أبو القاسم حبيش

  .171: أبو القاسم احلويف

       .223 :أبو القاسم حممد بن احلاج

، 25 ، 17 :القاملي عبد الرمحان أبو القاسم
26.   

  .31: أبو القاسم بن الرماك

أبو القاسم عبد الرمحان بن عمر بن عبد 
الرمحان بن عمر ابن عبد العزيز بن عذرة 

  .40: األنصاري

  .144: أبو القاسم العزيف

: أبو القاسم حممد بن إبراهيم بن املراعي
30.  

  .28: أبو القاسم بن الورد

  .145: القبتوري

، 222 ،221 ،217 ،82: قراقوش الغزي
230.         

  -ك -
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  .16، 3: الكساين

  .17 ،5 ،2 :كسرى

  .211: كويسران ووصال

  -م -

، 23 ،20، 15 ):حممد بن هود(املاسي 
65 ،83 ،85 ،140 ،141.  

 ،44 ، 39، 26، 17: املأمون بن الناصر
45، 49، 55 ،56، 59 ،60، 62 ،
75، 125 ،126، 142 ،144، 157 ،

158، 182.  

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن ( ابن مبشر 
مبشر بن عبد اهللا بن يونس بن عمران 

   .30 ،29: القيسي

  .82: ابن حمشرة

  .157: أبو حممد؟

  .20: إبراهيمحممد بن أيب 

  .46: أبو حممد بن باجة

  .38: أبو حممد بن حامد

  .74، 33: أبو حممد بن اخلليفة يوسف

  .150، 149: أبو حممد الرعيين

  .171: أبو حممد بن سكاتو

  .171: حممد بن مساك العاملي

  .68: أبو حممد ابن الشيخ أيب حفص

  .139: أبو حممد الصفا

  30: أبو حممد عبد احلق

  30: أبو حممد عبد السالم بن حممد

حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحان بن عبد 
  .36: اهللا بن عياش التجييب

): الفقيه(أبو حممد بن عبد الكبري بن بقى 
132.  

  .132: أبو حممد عبد الكرمي

  .124، 123): املهدي( حممد بن عبد اهللا 

  .125): اخلليفة(أبو حممد عبد اهللا 

  .62: اهللا البياسيأبو حممد عبد 

      .222 ،85: أبو حممد عبد اهللا سليمان

أبو حممد عبد اهللا بن حمسن الونشريسي 
             .94، 93، 60): البشري(
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: أبا حممد عبد اهللا بن أيب القاسم العراقي
173.  

  .28: أبو حممد اللخمي

  .207: حممد بن علي الكومي

  . 43: أبو حممد عبد الواحد

  . 55، 53: حممد بن عبد املؤمن

  .44: حممد ابن عبدون بن قاسم اخلزرجي

  .132: حممد بن الفرس الغرناطي

: أبو حممد عبد الواحد بن الشيخ أيب حفص
64.  

، 66: أبو حممد عبد الواحد بن عمر اهلنتايت
68.  

  .66: أبو حممد واندوق

  .27: أبو حممد بن اليامسني

    .25: أبو حممد عياش بن عبد امللك 

، 128، 125، 94، 45 ،32: املرتضى
147.  

، 54 ،50، 28، 26، 9 :ابن مردنيش
68، 72، 80، 95، 115، 154، 

184، 207 ،208 ،210 ،211 ،
212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،
224 ،228 ،231 ،235.  

، 44، 42، 41 ،14 ،11: املستنصر باهللا
55 ،60 ،62 ،63 ،75 ،81 ،139،  

182 ،186 ،192.  

  .156: أبو املكارم املصري

  .65: ملول بن إبراهيم بن حيي الصنهاجي

  . 103: املنتزي

  .156: ابن املنتصر

  .64: منرةموسى بن 

  .145: حممد بن حيي بن فانو

  .146): قائد املرابطني(حممد بن حيي 

  .193: حممد بن واندين

  .146: مرزدغ الغماري

 ،38 ،36، 34، 19، 17: حممد الناصر
39، 41 ،42، 55، 63 ،64، 68، 
69، 71، 73 ،74، 81، 90، 128 ،

132، 139 ،153، 173 ،184، 
203 ،221 ،226 ،227 ،243.  
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  .16 ، 3 :املطرزي

، 43 ،25  ،14: أبو املطرف بن عمرية
186.  

   .66): وايل طرابلس(ابن مطروح 

): أخو اخلليفة أبو يعقوب(أبو موسى 
156.  

  .47، 43: أبو موسى عيسى

  .9: معاوية بن أيب سفيان

  .41 ،38: املعتضد من بين عبد املؤمن

  .43: املعتضد باهللا أبو احلسن علي

  .6: املغرية بن شعبة

  .5: املقوقس

، 27، 15، 14 ،9: املهدي بن تومرت
28 ،29، 49، 51 ،52 ،53، 56 ،
57 ،61، 65، 67، 70، 71، 78، 
84، 94، 95 ،96، 111 ،112 ،

113 ،115 ،116، 118 ،119 ،
120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،
125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،
131 ،135 ،139 ،133 ،135 ،

136، 139 ،143 ،147 ،148 ،
153 ،154 ،167 ،169 ،170 ،
178 ،184 ،189 ،194.  

  .139: و موسى بن عمران التلمساينأب

  .56 :موسى بن املنصورأبو 

  .11: أبو امليمون

  -ن -

  .5: النجاشي

  -ه -

  .5: هرقل

  .7: أبا هريرة

  .184، 133 ،31: ابن مهشك

  -و -

  .7: الوليد بن هشام بن املغرية

  .130: أبو الوليد بن رشد

  .157: أبو الوليد بن هشام األزدي

  .232: ابن وهري

  -ي -
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  .146): شقيق اخلليفة املنصور( أبو حيي 

حيي بن إبراهيم األصبحي احلكم املكىن أبو 
  .52: زكريا واملعروف باخلوذج

  .81: حيىي بن متيم احلمادي

  .45: حيي جامع التقادمي

  .63: أبو حيي بن أيب احلسن بن أيب عمران

  .67: أبو حيي بن اخلليفة يوسف

  .67: أبو حيي زكريا بن حيي بن سنان

          .143، 98: حيي الصحراوي

  . 211: بن حيي بن العزيز باهللا أمري بين محاد

  .142: حيي بن عيسى

  .217: حيي بن غانية

  .144: حيي املعتصم

  .55: حيي بن الناصر

  .74: حيي بن يغمور

، 67  : أبو يعقوب يوسف بن سليمان
211.  

، 13: امللقب باملنصور يعقوب بن يوسف
34 ،36 ،37، 49، 52 ،54 ،55، 

59 ،62، 67 ،68، 71، 80 ،81 ،
83 ،84 ،85 ،90، 92، 96، 102، 

106، 121 ،127، 130 ،131 ،
132، 108 ،109 ،110 ،158 ،
164، 184، 196 ،203، 211 ،
216 ،217 ،221 ،222 ،224 ،
225.          

  .152: أبو يوسف حجاج اهلواري

: بن عبد املؤمن) أبو يعقوب(يوسف 
10،11، 14، 16، 17 ،19 ،25 ،
26 ،27،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،
33 ،34، 35، 50، 51 ،52 ،53 ،
54 ،55 ،59 ،62 ،63، 67 ،72، 
74، 77 ،80، 81 ،83 ،84 ،87، 
89، 90، 94 ،95 ،96، 101 ،102،  

106 ،115 ،125 ،126، 128، 
132، 164 ،147 ،149 ،151، 
156 ،160 ،161 ،162، 172 ،
181 ،184 ،185، 193 ،194، 
204 ،208 ،209 ،214 ،216 ،
217 ،228 ،230 ،231.  

  .139، 10: يوسف بن تاشفني
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  .28: أبو يوسف حجاج

  .67: أبو يوسف أخو اخلليفة يوسف

  .215: يوسف بن مردنيش

  .139: يوسف بن واندين

  .157، 107: يصالسن بن املعز

  .209: أبو يعقوب بن سليمان

  .209: ابن يونس
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  -أ -

  .228، 224 ،98 ،25: أبذة

  .81: أثربيجان

  .49: األربس

  .215: أرغونة

  14: أرغون

  .39: أريولة

    .226 ،177: اسبانيا

  .229: استجة

  .41: اسطبونة

             .243 ،149، 117: اإلسكندرية

  .231: اشبونة

 ،29، 28، 26، 19، 17 ،16 :شبيليةإ
30، 31،  32، 33، 37، 40، 41 ،42،  

44 ،52، 64، 67 ،68، 72 ،74، 77، 
81، 105، 106، 127،  150 ،152،  ،

156 ،163 ،164، 165 ،160 ،186 ، 
237 ،240.  

  

  

  207 ،208 ،209 ،210 ،211 ،
212 ،213 ،214 ،224 ،225 ،229 ،
230 ،231 ،232 ،234 ،235 ،237.                

  .216: أشري

  .144: األطلس املتوسط

                  .203 ،149 ،29: أغمات

، 64 ،49 ،43، 25، 18، 17: فريقيةإ
67، 68، 69، 73، 79 ،80، 81 ،83 ،
86، 92، 101، 147 ،148 ،152 ،

153،   182 ، 183 ، 185 ،196، 
205 ،206، 209 ،216 ،217، 221، 
230، 242.    

  .228: إلبه

 ،30، 28، 23 ،19، 14، 11: األندلس
36، 40، 42 ،43 ،44، 48، 49، 56 ،
59 ،62، 63، 64، 67، 72، 77 ،80، 
81 ،82 ،85 ،91 ،92، 95 ،96، 99، 

105 ،106، 110، 117 ،118، 142 ،
149 ،151  ،153 ،154 ،155 ،156، 
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163، 175 ،184 ،186، 190 ،191 ،
193 ،195، 202 ،207 ،208 ،209 ،
215 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،
227 ،228 ،230 ،231 ،232 ،233.  

         ،213، 212 ،44، 16: أندوجر
232.  

  .171: أودغشت

             .189، 124 :اجيلي

  .132: إجييليز

  .204    :إيطاليا

  -ب -

  .252: باجة

 ، 75 ،64 ،37 ،34 ،30 ، 25: جباية
77، 78 ،79 ،80 ،91، 149 ،150 ،

151، 152، 163 ،164، 171،  189 ،
199 ،205 ،206 ،207 ،216، 241.                    

  .85: البحر اإلدرياتيكي

  .85: حبر قزوين

، 230، 228، 224، 221: الربتغال
231.  

  .36: برشانة

  .104: برشلونة

   .223 ،143، 142، 141: برغواطة

  .96): مدينة باألندلس(برغوس 

  .221 :برقة

  .180: بزفالة

  .215، 214، 213: بسطة

  .110): حصن(بشج 

     .231، 230 ،212: بطليوس

  .48: بغداد

      ،217 ،189 ،81: البالد اجلريدية
221.  

  .177): من السوس األقصى(بالد نول 

، 95  ،75 ،55، 54 ،43 ،37: بلنسية
215 ،227 ،231.        

  .223       :بونة

  .25، 24: بياسة

  .221: بيت املقدس
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 ،204، 201 ،73 ،14، 8: )بيزا( بيشة
236 ،237 ،238 ،240 ،241.   

      196 ،197 ،198 ،200 ،201.  

  -ت -

  .137: تاجندويت

، 185 ، 182  ، 141 ،95، 67: تادال
186.  

     .95، 94 ،85 ،65 :تارودنت

  .189 ،29: تازا

  .178، 175    ،143 ،137، 80: تامسنا

  .221     :تبسة

  .228 :ترجالة

  .217: تقيوس

 ،55، 54 ،37 ،33 ،30 ،26 :تلمسان
67، 75 ،96، 163 ،172 ،176 ،

186 ،188.  

  .104، 29: تنس

  .45: تنسيفت

  .239: توزر

، 149 ،101، 92 ،74 ،43، 14: تونس
150 ،152 ،153 ، 163، 216 ،217،  

  236 ،237 ،240 ،241.     

     ، 95 ،94 ،93  ،78 ،73، 64: تينملل
127، 133 ،158 ،169،            
186 ،213.        

  .137: تيونوين

  - ج-

              .213 ،169: جدميوة

  .198: جربة

  .149: اجلريد

        .241  ،216، 195 : اجلزائر

  .189 :جزائر مزغنة

  .186: جبل زغوان

  .211: جبل السبيكة

  .213: جبال سقورة

        .210، 209 ،91: جبل طارق

  .145: جبل غياتة

  .186: جبال فازاز
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، 139، 138، 137 ،99 ،37: جزولة
140، 182.  

            .211 ،157 ،40: اجلزيرة اخلضراء

  .162، 64: جنفيسة

  .238، 237: جنوة

، 211، 217، 186 ،163 ،75: جيان
223 ،224 ،226 ،232.      

  .237، 236: جيجل

  - ح-

           .138 ،78: حاحة

  .17 ،  5: احلبشة

  .221: حزن دمر

  .225  :حصن األرك

  .214، 213: حصن بلس

  .226: حصن ترجالة

  .226: حصن جمريط

  .225: حصن طمار

  .227: حصن العقاب

  .213: حصن قلية

  .226: حصن منتاجنس

  .221 ،217: احلمة

  -د -

  .67، 54: دانية

  .186: درعة

       .223 ،142 ،100 ،85 ،78: دكالة

  - ر -

  .67 ،43: رباط الفتح

  .182، 138 :رقالة

  .131، 130: ركراكة

  .214: رندة

  - ز -

  .   221، 179: الزاب

  .95: زغبة

  .221: زميط

  .      195 ،80، 78: زناتة

  -س -
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 ،93 ،80 ،75 ،67 ،56، 43: سبتة
142 ،143 ،144 ،145 ،147 ،152،  

171 ،172 ،176، 222 ،241.  

، 195   ،163 ،83 ،74، 37: سجلماسة
196.  

  .241: سردانية

 ،150، 149 ،93 ،75 ،57 ،43: سال
152 ،154.  

            .178: السودان

، 182 ،139، 138 ،83 ،67: السوس
186.      

  .79: سطيف

  .67: سنت

  -ش -

      ،67 ،54 ،35 ،28، 27: شاطبة
156.  

  .       222، 221 ،221، 5: الشام

  .221: شربو

  .195: شرشال

  .150        ،99: شريس

  .215، 149    ، 43: شقر

  .225  ،195 ،83 ،80 ،67: شلب

  .227، 226 ،102 ،89، 36: شلبطرة

، 225، 224 ،54، 53، 33: شنترين
232.  

  -ص -

  .217: الصحراء

                  .240، 237 :صقلية

، 148، 146 ،96 ،67  ،57 :صنهاجة
151، 180 ،195.  

  .172: صنهاجة تاسرغت

  .137: صنهاجة اجلبل

  .82: صنهاجة الظل

  .82: صنهاجة القبلة

  .132، 91: الصني

  -ط -

  .186: طبنة
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، 222 ،221 ،149 ،81 ،48: طرابلس
240.  

  

  .198: طرابلس الغرب

        .24، 23: طرشوشة

  .   231، 225، 67: طلبرية

       .233، 231، 228، 226 ،81: طليطلة

         .143 ،91، 80: طنجة

  - ع -

  .9: العراق

  .93: عنابة

  - غ -

  .203: غانا

 ،37، 22، 21 ،16، 15 ،14 :غرناطة
50، 54، 67، 68، 71 ،72، 74، 77، 

124، 153 ،156 ،163، 184، 210 ،
211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،224 ،
228 ،229 ،232.  

  .213: غلرية

 ،96 ،67  ،50 ،30، 21، 15: غمارة
102، 145 ،146، 147، 191 ،194 ،
195.  

  -ف -

، 100  ،96  ،83 ،79 ،75 ،45: فاس
101، 130 ،141 ،143 ،149 ،154 ،
160 ،163، 179 ،183 ،186، 192.             

        .213، 212 ،95، 25: فحص اجلالب

  .229: فحص اهلالل

  .195: فرنسا

  .8: فلسطني

  .213: الفندون

  .215: فيحانة

  - ق -

          .221  ،186، 153 ،82 ،43: قابس

  .36: قادس

  .25): قامل(قاملة 

  .213: قرباقة

  .209، 208: قرمونة
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 ، 55 ،32، 31، 26، 25، 15: قرطبة
67، 68 ،71 ،74، 80 ،83، 105 ،

106، 124، 108 ،109 ،112 ،156 ،
160، 175 ،184 ،186، 207 ،208 ،
210 ،212، 223 ،224 ،229 ،232 ،
233.      

                   .24 ،23: قرملة

  .211: قرية مهذان

  .217: قسطيلية

   .25، 17: قسنطينة

، 224 ،184 ،103 ،62، 35: قشتالة
225 ،226 ،230 ،231 ،232.  

  .233: القصبة احلمراء

  .40: قصبة تونس

  .149: قصبة املرية

  .231، 225): قصر أيب دانس(قصر الفتح 

  .25: قطريونة

 ،90 ،89 ،82، 80 ،34 ،33: قفصة
101، 146 ،147، 185 ،186، 190، 
217، 221.  

  .190: القل

  .238: القلعة

  .226: قلعة بطربونة

  .209: قلعة جابر

  .        228، 225، 95: قلعة رباح

  .229: قلمرية

           .221 ،186، 185: القريوان

  -ك -

  .224      : كتامة

  .229: الكتبانية

  .73: كدميوة

           .148 ،123 ،65: كزولة

  .73: كنفيسة

  .  163، 95 ،78  ،73، 37: كومية

  .231: كوينكة

  -ل -

  .224: لشبونة

  .179: ملتونة
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  .151: لواتة

  .215، 213: لورقة

  .113): ممر(لوسا 

  .231، 230، 229 ،226، 225: ليون

  -م -

  .20: ماسة

  ،163، 156 ،85 ،68، 44، 35: مالقة
211، 223.  

  .103: مدينة الفتح

 ،32 ،31، 28، 24، 23 ،17 :مراكش
33، 34، 35، 36، 38 ،41 ،43 ،44 ،
48، 55، 64، 72، 78، 81 ،82 ،83 ،
85، 89، 95، 99 ،100 ،101، 105، 

108 ،110 ،127، 136 ،137 ،138 ،
139 ،142 ،143 ،146 ،147 ،148 ،
150 ،154، 158 ،160 ،163، 172 ،
173 ،174 ،183، 192 ،195 ،190 ،
204 ،209 ،210 ،212 ،214 ،221، 
223 ،229.  

  .232: مرتش

  .211: مرج الرقاد

  .24: املرية

  .41: مريلة

  .46، 37، 36، 35، 33، 26: مرسية

  .186: مستغامن

  .179، 78: مسوفة

  .186: املسيلة

  .193: املشرق اإلسالمي

     .222 ،221 ،84، 81، 5: مصر

 ،64 ،62، 61 ،33، 11، 10: املغرب
72، 80 ،81 ،85 ،93، 95 ،96، 99، 

106، 111 ،119، 126، 131،  136 ،
140 ،150 ،155 ،157 ،163 ،175 ،
176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،182 ،
184 ،186 ،188 ،190 ،191 ،200 ،
202 ،231 ،233 ،239 ،243.  

  .151، 123 ،83: املغرب األقصى

  .216 ،151، 149 ،24: املغرب األوسط

، 100، 83 ،54  ،45، 43: مكناسة
141 ،142، 143 ،149 ،196.  
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  .29: مكناسة الزيتون

  .216: مليانة

 ،66 ،36 ،29، 25، 20 ، 19 :املهدية
67، 69، 83، 90، 93 ،101 ،102، 

151 ،152 ،153، 208 ،216 ،217 ،
221.  

  .17: منورقة

  .8: املوصل

  .17: ميورقة

  -ن -

  .226: نبارة

  .230: نفارا

     .221 ،217: نفزاوة

  .217: نفطة

      .221 :نفوسة

  .186: نقاوس

  . :211ر حدرة

        . :189ر مراكش

  -ه -

، 183 ،169 ،94 ،78، 73 ،57: هرغة
213.  

  .148، 147 ،78 ،57: هسكورة

  .137: هسكورة اجلبل

  .73: هسكورة الظل

  .73: هسكورة القبلة

  .213  ،175  ،78 ،57: هنتاتة

  .132: اهلند

  .182 ،137 :هنكيسة

  .78، 43: هيالنة

  -و -

  .186: واحات اجلريد

  .144: وادي أم الربيع

  .    228، 224 ،214: وادي آش

          .189: وادي تنسيفت

      .226 :وادي احلجارة

  .211: وادي دلري

      .189  :وادي سوس
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  .214: وادي شنيل

  .213: وادي القشتايل

  .229 :الوادي الكبري

     .221  :وادي أيب موسى

      .228 ،214: وبذة

         .238، 237 ،183 ،101 ،93: وهران

  -ي -

  ،86 ،34، 33 ،25: يابرة

  228 ،232.  

  .17: يابسة

  .110: اليسانة

  .5: اليمن
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  (1)قائمة املصادر واملراجع
  )رواية ورش(القرآن الكرمي  -

  :عربيةلغة الاحملررات بال :أوال

  : املصادر -1

 

: ت( البلنسي  مد بن عبد اهللا بن أيب بكر القضاعيحمأبو عبد اهللا ،  ابن اآلبار -01
مطبوعات جممع : دمشق(صاحل األشتر، : ، حتقيقتابالكُ إِعتاب: )م1260/ه658

 .)م1961، 1ط ،اللغة العربية

مطبعة روخس، : جمريط(األول،  السفر ، التكملة لكتاب الصلة: ... ... ...  -02
 .)م1886

 ،حسني مؤنس: حتقيق وتعليق اجلزء الثاين، ،احللة السرياء: ... ... ...   -03
 .)م1985 ،2ط دار املعارف،: القاهرة(

: القاهرة( إبراهيم األبياري،: ،حتقيقالقادماملقتضب من حتفة : ... ... ...   -04
  . )م1989  ،3ط دار الكتاب املصري،

ابن األثري، أبو احلسن علي بن أبو الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد  -05
حممد : راجعه وصححه، يف التاريخ الكامل :)م1233/ ه630: ت(الواحد الشيباين 
 .)م2003 ،4ط العلمية،دار الكتب : بريوت(، يوسف الدقاق،

                                                             

ابن، أبو وأل ( ومل يراع يف الترتيب   .)حروف املعجم على( البحث هو األلف بائي  الترتيب الذي اعتمد عليه يف  (1)   
  . )التعريف
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: )م1165/ ه560: ت(، أبو عبد اهللا حممد بن حممد احلسين السبيت اإلدريسي -06
مأخوذة من كتاب نزهة املشتاق يف  ؛ املغرب وأرض السودان ومصر واألندلس

 .)م1863مطبع بريل، (، اختراق اآلفاق

الوايف : ) م1459/ه864: ت( صالح الدين خليل الصفدي، بن أيبكا -07
دار إحياء : بريوت( اجلزء السادس،أمحد األرناؤوط تركي مصطفى، : ، حتقيقبالوفيات

 .)م2000 ،1طالتراث العريب، 

: ت(، أبو القاسم خلف بن عبد امللك القرطيب ابن بشكوال -08
جعفر بن  البن الزبري، أبو ومعه كتاب صلة الصلة كتاب الصلة: )م1182/ه578

: القاهرة(شريف أبو العال العدوي، : قيقحت :)م1308/ ه708: ت( إبراهيم الغرناطي
 .)م2008 ،1ط مكتبة الثقافة الدينية،

املهدي بن  أخبار :)م1160/ه555: ت( أبو بكر علي الصنهاجي، لبيذقا -09
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (عبد احلميد حاجيات، : ، حتقيق وتقدمي وتعليقتومرت
  .)م 1975

عبد : ، حتقيقاملقتبس من كتاب األنساب يف معرفة األصحاب: ... ... ...  -10
 .)م1971دار املنصور،: الرباط(الوهاب بن منصور، 

التشوف إىل : )م1230/ه628: ت( أبو يعقوب يوسف بن حييالتاديل،  -11
منشورات : الرباط(، أمحد التوفيق: ، حتقيقرجال التصوف وأخبار أيب العباس السبيت

  .)م1997 ،2ط كلية اآلداب،

رحلة : )م1317/ ه717: ت( أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحدالتجاين،  -12
 .)م1981الدار العربية للكتاب ليبيا (، تقدمي حسن حسين عبد الوهاب، التجاين

: ، حتقيق وتقدميأعز ما يطلب: )م1129/ه524: ت( ابن تومرت، حممد -13
              دار وليلي للطباعة والنشر،  -مؤسسة الغين للنشر: مراكش(عبد الغين أبو العزم، 

  .)م1997
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ضمن رسالة يف احلسبة،  ):م12/ ه6ق ( بن عبدونحممد بن أمحد التجييب،  -14
ليفي  : ، دراسة وحتقيقكتاب ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب

 .)م1955الشرقية،  مطبعة املعهد الفرنسي لآلثار: القاهرة(بروفنصال، 
ضمن كتاب ثالث ، يف احلسبة رسالة: بن العباس عمر بن عثماناجلرسيفي،  -15

ليفي  بروفنصال، : ، دراسة وحتقيقرسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب
 .)م1955 مطبعة املعهد الفرنسي لآلثار الشرقية،: القاهرة(
: ت(الصنهاجي السبيت  حممد بن عبد املنعمأبو عبد اهللا  ،احلمريي -16

مكتبة (إحسان عباس، : ، حتقيقلروض املعطار يف خرب األقطارا: )م1327/ه727
 .)م 1984 ،2ط لبنان،

صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار يف : ... ... ...  -17
 . )م 1988 ،2ط م،.د(يف بروفنصال،  .ال.، نشر وتصحيح وتعليق، إخرب األقطار

األحكام : )م1065/ ه458: ت( أبو يعلى حممد بن احلسني الفراءاحلنبلي،  -18
دار الكتب العلمية، : بريوت(حممد حامد الفقي، : ، صححه وعلق عليهالسلطانية

 .)م2000

: )م1375/ه776: ت(بن عبد اهللا الغرناطي ابن اخلطيب، أبو عبد اهللا حممد  -19
، -من كتاب أعمال األعالمالقسم الثالث  –تاريخ املغرب العريب يف العصر الوسيط 

دار الكتاب، : الدار البيضاء(أمحد خمتار العبادي وحممد إبراهيم الكتاين، : حتقيق وتعليق
 .)م1964

حممد عبد اهللا : حتقيقاجلزء األول، ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ... ... ...  -20
 .)م1973، 2ط ،مكتبة اخلاجني: رةالقاه(عنان، 

 .)ه1329تونس، (، يف األخبار املراكشية املوشيةاحللل :   ... ... ...  -21

، املطبعة العمومية: تونس(، رقم احللل يف نظم الدول: ... ... ...  -22
 .)ه1317
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( أبو زكريا حيي ابن أيب بكر حممد بن حممد بن حممد بن احلسن، ابن خلدون -23
مطبعة : اجلزائر( الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد، بغية: )1478/ه780: ت

 .)م1903بيري بونطانا الشرفية، 

: )م1405/ه808: ت(بن حممد احلضرمي  عبد الرمحانأبو زيد ، ابن خلدون -24
العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 

 .)م1،1992طدار الكتب العلمية، : بريوت(اجلزء السادس، ، األكرب
،حققها وقدم هلا وعلق عليها عبد السالم الشدادي، املقدمة: ... ... ...  -25

 .)م2005 ،1ط ،الدار البيضاء(

 أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكرابن خلكان،  -26
إحسان عباس، : ، حتقيقوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ):م1282/ه681:ت(
 .)م1975دار صادر، : بريوت(

: )م1235/ه633: ت(الكليب السبيت  حسنأبو اخلطاب عمر بن ابن دحية،  -27
وأمحد أمجد  حامد عبد ايدوإبراهيم األبياري : ، حتقيقاملطرب من أشعار أهل املغرب

 ، والتوزيع للطباعة والنشر للجميع دار العلم: بريوت(طه حسني، : ، مراجعةبدوي
  .)م1955

: ت( القريواينعبد اهللا الشيخ حممد بن أيب القاسم الرعيين ،  دينارأيب  ابن -28
مطبعة الدولة (، املؤنس يف أخبار إفريقية وتونسكتاب : )م1681/ ه1092
 .)ه1286 ،1ط ،التونسية

/ ه748: ت( مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب أمحد بن عثمان، الذهيب -29
دار الغرب (بشار عواد معروف،  :،  حتقيقاملستملح من كتاب التكملة: )م1374

 .)م2008، 1طاإلسالمي، 
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: )م1268/ه666:ت( أبو احلسن علي بن حممدبن علي اإلشبيلي، الرعيين -30
مطبوعات إحياء التراث : دمشق(إبراهيم شبوح، : ، حتقيقبرنامج شيوخ الرعيين

 .)م1962القدمي، 
األنيس : )م1326/ ه726حي سنة ( ، أبو احلسن علي الفاسي ابن أيب زرع -31

صور للطباعة : الرباط(، مدينة فاس املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك وتاريخ
 .)م1972والوراقة، 

دار املنصور، : الرباط(، الذخرية السنية يف تاريخ الدولة املرينية: ... ... ...  -32
 .)م1972

تاريخ : )م1489/ ه894حي سنة ( أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيمالزركشي،  -33
املكتبة العتيقة، : تونس( حممد ماضور،: ، حتقيق وتعليقالدولتني املوحدية واحلفصية

 .)م1966، 2ط

: )ه1160/ه555حي سنة ( األندلسي أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكرالزهري،  -34
كتاب اجلغرافية وما ذكرته يف احلكماء من العمارة وما يف كل جزء من الغرائب 

: ، حتقيقوالعجائب حتتوي على األقاليم السبعة وما يف األرض من األميال والفراسخ
 .ت.مكتبة الثقافة الدينية، د: حاج صادق، بور سعيدحممد 

 :)م1286/ه685:ت(أبو احلسن علي بن موسى األندلسي،  بن سعيدا  - -35
: ل، حتقيقأبو عبد اهللا بن خلي: ، اختصرهاختصار القدح املعلى يف التاريخ احمللى

 .)م1980، 2طدار الكتب اإلسالمية، (إبراهيم األبياري، 
حممد رضوان : يق وتعليق، حتقاملربزين وغايات املميزينرايات : ... ... ...  -36

 .)م1987 ،1ط طالس للدراسات والترمجة والنشر،(، الداية

 إمساعيل: ، حققه ووضع مقدمته وعلق عليهاجلغرافيا كتاب: ... ... ...  -37
 ،1طمنشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، : بريوت( العريب،
 .)م1970
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دار : اهرةالق( شوقي ضيف،: حتقيق: املغرب يف حلى املغرب: ... ... ...  - -38
 .)م2009 ،4ط املعارف،

، كتاب يف آداب احلسبة: املالقي عبد اهللا حممد بن أيب حممد أبو السقطي،  -39
 ).ت.ن، د.د(
يف  بغية الوعاة: )م1505/ه911(،  جالل الدين عبد الرمحان السيوطي -40

 ،2ط دار الفكر،( الفضل إبراهيم،أبو : ، اجلزء األول، حتقيقطبقات اللغويني والنحاة
 . )م1979

أبو شامة،  شهاب الدين عبد الرمحان بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي  -41
كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني النورية : )م1267/ه665: ت(     الدمشقي

سة الرسالة للنشر مؤس: بريوت(، 1، حققه وعلق عليه إبراهيم الزيبق، طوالصالحية
 .)م1،1997طوالتوزيع، 

بن حممد الباجي                           عبد امللكأبو مروان بن صاحب الصالة، ا -42
تاريخ بالد املغرب واألندلس يف عهد  - املن باإلمامة :)م1198/ه594حي(

 اإلسالمي،دار الغرب : بريوت(عبد اهلادي التازي، : ، حتقيق، السفر الثاين-املوحدين
 .)م1987 ،3ط

بغية امللتمس : )م1203/ ه599(بن عمرية  أمحد بن حيىي بن أمحد الضيب،  -43
 .)م 1967دار الكتاب العريب، (، يف تاريخ رجال أهل األندلس

أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد األنصاري األوسي ابن عبد امللك،  -44
، السفر املوصول والصلةالذيل والتكملة لكتايب ): م1303/ه703:ت( املراكشي
 .)ت.دار الثقافة، د: بريوت( حتقيق ابن شريفة،األول، 

 الرابع،بقية السفر  ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة: ... ... ...  -45
 .م1964دار الثقافة، : إحسان عباس، بريوت: حتقيق
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 السفر اخلامس، الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة،: ... ... ...  -46
 .م1965دار الثقافة، : إحسان عباس، بريوت: حتقيق

 السفر السادس، ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة: ... ... ...  -47
 .)م1973دار الثقافة، : بريوت(إحسان عباس، : حتقيق

 :حتقيق السفر الثامن، ،الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة: ... ... ...  -48
 .)م1984منشورات أكادميية اململكة املغربية،  :الرباط(حممد بن شريفة، 

: )م1249/ ه647: ت(، أبو حممد بن علي التميمي عبد الواحد املراكشي -49
  .)م1962 القاهرة، (حممد سعيد عريان، : ، حتقيقاملعجب يف تلخيص أخبار املغرب

/ ه712حي سنة ( ابن عذاري، أبو العباس أمحد بن حممد املراكشي  -50
اجلزء  -قسم املوحدين - املغرب يف أخبار األندلس واملغربالبيان ): م1312
، 1طرب اإلسالمي، دار الغ: بريوت(حممد إبراهيم الكتاين وآخرون، : ، حتقيقالثالث

 .)م1985
: حتقيق اجلزء الرابع، ،البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب... ... ... :  -51

 .)م1983، 3ط دار الثقافة، : بريوت(إحسان عباس، 

حممد بن علي بن عبيد اهللا بن اخلضر بن هارون   بد اهللاأبو عبن عسكر، ا -52
: ت(حممد بن حممد بن علي  أبو بكروابن مخيس،  )م1238/ ه636: ت(الغساين 

دار (الترغي،  عبد اهللا املرابط: وختريج وتعليقتقدمي : أعالم مالقة: )م1289/ه688
  .)م 1999 ،1ط دار األمان للنشر،الغرب اإلسالمي، 

: ت(أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن احلسني بن أمحد ، ابن عمرية -53
، دراسة - القرن السابع اهلجري –رسائل ابن عمرية الديوانية :  )م1259/ه658

 .)م2008، 1ط ،مطبعة ربانيت: الرباط( أمحد عزاؤي،: وحتقيق
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 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حممد العثماين املكناسي ،بن غازيا -54
الرباط، (، الروض اهلتون يف أخبار مكناسة الزيتون: )م1513/ه919:ت(

 .)م1952
عنوان : )م1305/ه704:ت(أمحد بن أمحد بن عبد اهللا  ، أبو العباس الغربيين -55

عادل : ، حققه وعلق عليهالدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية
 .)م1979 ،2ط اجلديدة،منشورات دار األفاق : بريوت(، 2نويهص، ط

إحياء علوم :  ) م1161/ه505: ت( أبو حامد حممد بن حممدالغزايل،  -56
 .)ت.بدوي طبانة، كرياطة فوترا، د: دراسة وحتليل(، الدين

: )م 1616/ه1025:ت(أبو العباس أمحد بن حممد املكناسي : ابن القاضي -57
دار املنصور للطباعة : الرباط(، جذوة اإلقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس

 .)م 1973 والوراقة،

حي سنة ( ابن القطان، أبو حممد حسن بن علي بن حممد بن عبد امللك -58
حممود علي : حتقيقلترتيب ما سلف من أخبار الزمان،  نظم اجلمان: )م1252/ه650

 .)م 1990 ،1ط دار الغرب اإلسالمي،: بريوت(مكي، 

بن علي بن أمحد بن عبد اهللا، الشهاب بن اجلمال  أبو العباس أمحد، القلقشندي -59
صبح األعشى يف صناعة : )م 1476/ه821: ت(بن أب اليمن القاهري الشافعي

 .م1922دار الكتب املصرية، : القاهرة(  اجلزء األول، ،نشااإل

: ، اجلزء اخلامس، القاهرةصبح األعشى يف صناعة اإلنشا... ... ... :  -60
 .م1915الكتب اخلديوية، املطبعة األمريية، دار 

: القاهرة(، اجلزء السادسصبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ... ... ... :  -61
 . )م1915املطبعة  األمريية، دار الكتب اخلديوية، 

: القاهرة(العاشر، اجلزء صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ... ... ... :  -62
 . )م1916املطبعة األمريية، دار الكتب السلطانية، 
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: القاهرة(الرابع عشر، اجلزء صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، ... ... ... :  -63
 . )م1919املطبعة األمريية، دار الكتب السلطانية،  

رسائل موحدية ): م13- 12/ه7-6ق (كتاب دواوين اإلنشاء املوحدية    -64
منشورات : املغرب  -القنيطرة ( أمحد عزاوي، : حتقيق ودراسة - جمموعة جديدة –

 .)م1995، 1طلعلوم اإلنسانية، اآلداب وا كلية
: الرباط(، نشرها ليفي بروفنصال، جمموع رسائل موحدية... ... ... :  -65

 .)م1941املطبعة االقتصادية، 
: )م1363/ ه764:ت(الدراين الدمشقي  شاكر بن حممد أبو عبد اهللا ،الكتيب -66

صادر،  دار: بريوت(إحسان عباس،  اجلزء الثاين، :، حتقيقفوات الوفيات والذيل عليها
 .)ت.د
: ت(البصري البغدادي  أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب، املاوردي -67

أمحد مبارك : حتقيق ،األحكام السلطانية والواليات الدينية: )م1058/ه450
 .)م1989 ،1ط دار ابن قتيبة،: الكويت( البغدادي،

بقوانني الوزارة وسياسة أدب الوزير للماوردي املعروف   ... ... ... :  -68
 .)م1994مكتبة اخلاجني، : القاهرة(حسن اهلادي حسني، : ، تصحيحامللك

/ ه610: ت(بن عبد السيد بن علي الدين  أبو الفتح ناصر، املطرزي -69
 .)ت.دار الكتاب العريب، د: بريوت( ، املغرب يف ترتيب املعرب: )م1213

دراسة  ،وآثاره حياته: )م1191/ ه587: ت( الشاطيب ، أبو بكرابن مغاور -70
 .)م1994، م.د(ابن شريفة،  :وحتقيق

، مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن أيب ابن منظور -71
عبد اهللا علي الكبري وحممد : ، حتقيقلسان العرب: )م1311/ه711( القاسم بن حقبة

 .)ت.د دار املعارف، : القاهرة(  ،اهللا وهشام حممد الشاذيلأمحد حسب 
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 -عجائب األمصار االستبصار يف: )م1191/ه587حي سنة ( مؤلف جمهول -72
سعد زغلول عبد : ، تعليق- م12/ ه6وصف مكة واملدينة ومصر وبالد املغرب ق

 .)ت.دار الشؤون الثقافية العامة، د(احلميد، 

: ، عرض وتقدمي"رسائل نادرة وتراجم أندلسية: "مؤلف من العصر املوحدي -73
 .291 - 243صم، 38/1989، عجملة املناهلإدريس العلوي البلغيثي، 

: ت( التلمساين القرشي أمحد بن حممدأبو العباس ، املقري -74
: حتقيق، الرابعاجلزء ، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: )م1632/ه1041

 .)م1988دار صادر، : وتبري(إحسان عباس، 
، اجلزء اخلامس، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب... ... ... :  -75

 .)م1988دار صادر، : بريوت(إحسان عباس، : حتقيق
، اجلزء السادس، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب... ... ... :  -76

 .)ت.دار صادر، د: بريوت(إحسان عباس، : حتقيق
حممد بن أيب القاسم أمحد بن أيب الوليد حممد بن أمحد بن رشد يكىن النباهي،  -77

ومساه املرقبة العليا فيمن  تاريخ قضاة األندلس:  )م1390/ه793حي سنة ( أبا الوليد
 دار اآلفاق اجلديدة،: بريوت(جلنة إحياء التراث العريب، : قحتقي ،يستحق القضاء والفتيا

 .)م1983 ،5ط

صناعة : )م948/ه387: ت( جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل أبو، النحاس -78
 .)م1990 ،1ط دار العلوم العربية،: بريوت(، بدر أمحد ضيف: حتقيقالكتاب، 

اية : )م1332/ ه733( شهاب الدين أمحد بن عبد الوهابالنويري،  -79
، 1طدار الكتب العلمية، : بريوت( ،عبد ايد ترحيين: ، حتقيقاألرب يف فنون األدب

 .م2004

، وصف إفريقيا: )م1550/ه957حي ( حممد الفاسيبن احلسن ، الوزان -80
 .)م1983 ،2ط دار الغرب اإلسالمي،: بريوت( حممد حجي وحممد األخضر، : رمجةت
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كتاب : )م1508/ه914ت(التلمساين أمحد بن حييأبو العباس الونشريسي،  -81
حممد األمني : ليقنشر وتع، ومناصب احلكومة اإلسالمية واخلطط الشرعية الواليات
 .)ت. د ،الفوميك(بلغيث، 

: ت(املكي  أبو حممد عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليمين، اليافعي -82
مرآة اجلنان وعربة اليقضان يف معرفة ما يعترب من حوادث : )م1367/ه768
 .)م1997 ،1ط دار الكتب العلمية،: بريوت( خليل املنصور،: ، وضع حواشيهالزمان

 الرومي البغدادي بن عبد اهللا شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت، احلمويياقوت  -83
دار صادر، : بريوت( ،اجلزء األول معجم البلدان، : )م1228/ ه626: ت(

 .)م1977

  : املراجع -2
  :الكتب املطبوعة  - أ

دار (، احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى: أمحد، عبد الرزاق أمحد   -84
 ).م1999 ،3ط الفكر العريب،

مباحث يف التاريخ االجتماعي باملغرب واألندلس : إبراهيم القادريبوتشيش،  -85
 .)م2000دار الطليعة للطباعة والنشر، : بريوت(، خالل عصر املرابطني

مقاالت يف تاريخ الغرب اإلسالمي خالل عصري  : ...   ...   ...    -86
 .)م2007 ،1ط مطبعة سجلماسة،: مكناس(، 1، طاملرابطني واملوحدين

عرب التاريخ ويليه مدينة تلمسان عاصمة املغرب  مدينة وهران: حييبوعزيز،  -87
 دار البصائر للنشر والتوزيع،( ،األوسط ويليه املساجد العتيقة يف الغرب اإلسالمي

 .)م 2009 طبعة خاصة،

فقهاء املالكية والتجربة السياسية املوحدية يف الغرب : خلضر حممدبولطيف،  -88
، 1ط املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،: الواليات املتحدة األمريكية( ،اإلسالمي
 .)م2009
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املنظمة العربية : تونس(، ابن رشد الفيلسوف العامل: عبد الرمحان ،التليلي -89
 .)م1998للتربية والعلوم والثقافة، 

مركز : بريوت( ،ابن رشد سرية وفكر دراسة ونصوص: حممد عابد ،اجلابري -90
 .)م1998، 1ط دراسات الوحدة العربية، 

مكتبة : القاهرة( ،أصالة الدواوين والنقود العربية: اجلربي، عبد املتعال حممد -91
 .)م 1989 ،1ط وهبة،

منشورات دار مكتبة : بريوت(، تاريخ التمدن اإلسالمي: زيدانجورجي،  -92
 .)ت.احلياة، د

: اجلزائر(، 8طاجلزء الثاين، ، العامتاريخ اجلزائر : عبد الرمحاناجلياليل،  -93
 .)ت.د ،8ط ،شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع

العهد اإلسالمي من الفتح إىل  - اجلزائر يف التاريخ: عبد احلميدحاجيات،  -94
 .)م1984املؤسسة الوطنية للكتاب، : اجلزائر( ، -بداية العهد العثماين

من الفتح اإلسالمي حىت  - األندلسيالتاريخ : عبد الرمحان علي ،احلجي -95
 .1981دار القلم، : ، بريوت2ط ،-م1492 -711/ه798 -92سقوط غرناطة 

السياسي والديين والثقايف  تاريخ اإلسالم: إبراهيم حسن ،حسن -96
 -447العصر العباسي الثاين يف الشرق ومصر واملغرب واألندلس-واالجتماعي

مكتبة النهضة : القاهرة - دار اجليل: بريوت( ،اجلزء الرابع - م1258 -1055/ه656
 .)م1996 ،14ط املصرية،

املؤسسة اجلامعية للدراسات : بريوت(، النظم اإلسالمية: حسني احلاجحسن،  -97
  .)م1987 ،1ط والنشر والتوزيع،

عصر  -احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس: علي حسن ، حسن -98
  .م 1980 ،1ط اخلاجني،مكتبة : مصر(، 1، ط-املرابطني واملوحدين
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دار النهضة : بريوت( دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية،: حسانحالق،  -99
 .)م 1999 ،1ط العربية للطباعة والنشر،

 حضارة السياسة -احلضارة العربية اإلسالمية: علي حسين، اخلربوطلي -100
 واإلدارة والقضاء واحلرب واالجتماع واالقتصاد والتربية والتعليم والثقافة

 .)م 1994 ،2ط مكتبة اخلاجني،: مصر(  ،-والفنون

وموجز عن احلضارات  -احلضارة العربية اإلسالمية،: ، شوقيأبو خليل -101
 .)م1994 ،1ط دار الفكر،: دمشق(، -السابقة

 دار الفكر،: دمشق(، العقاب بقيادة أيب عبد اهللا حممد الناصر: ... ... ...  -102
 .)م1979 ،1ط

دار ( -أعياا -مواطنها -أدوارها - القبائل األمازيغية: بوزياين  الدراجي، -103
 .)م2007الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، 

األندلس يف اية املرابطني ومستهل املوحدين : عصمت عبد اللطيفدندش،  -104
دار الغرب : لبنان(، -م1151 - 1116/ ه546 –ه 510عصر الطؤائف الثاين  –

 .)م1988، 1طاإلسالمي، 

أو احلياة السياسية والفكرية  -عصر املنصور املوحدي: حممد ،الرشيد -105
مطبعة الشمال القسنطيين، ( ه،595ه إىل سنة 580والدينية يف املغرب من سنة 

 .)ت.د
عالقات املوحدين باملمالك النصرانية والدول اإلسالمية : هشام، لةيرمأبو  -106

 .)م1984 ،1ط دار الفرقان،: عمان(، 1ط يف األندلس،

: دمشقدار الفكر املعاصر، : ، لبنانتاريخ القضاء يف اإلسالم: الزحيلي، حممد -107
 .م1995دار الفكر،

 ،15، طدار العلم للماليني: بريوت( ،األعالم :الزركلي، خري الدين -108
 .)م2002
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 يف دوليت املرابطني اجليوش اإلسالمية وحركة التغيري :زغروت، فتحي -109
، 1طالقاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، (، 1ط، )املغرب واألندلس(واملوحدين

 .)م2005
 - املراجع -املصادر –مصادر تاريخ املغرب واألندلس: زنايت، أنور حممود -110

 .)م 2008 ،1ط سحر للنشر،( ، -الدوريات
، -االقتصاد -املدينة - الدولة –املغرب يف  العصر الوسيط : حممدزنبري،  -111

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، البيضاء، : الرباط(حممد املغراوي، : تنسيق
 .)م 1999 ،1ط النجاح اجلديدة،مطبعة 

دار : الدار البيضاء(، احلضارة اإلسالمية يف املغرب اإلسالمي: احلسن ،السائح -112
 .)م1986 ،2ط الثقافة للنشر والتوزيع،

تاريخ البحرية اإلسالمية يف : أمحد خمتارالعبادي، و السيد عبد العزيزسامل،  -113
 .)م1969دار النهضة العربية، : بريوت(، املغرب واألندلس

تاريخ مدينة املرية اإلسالمية قاعدة أسطول : سامل، السيد عبد العزيز -114
 .)م1984مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر، : اإلسكندرية(، األندلس

دراسة تارخيية  العصر اإلسالمي -تاريخ املغرب الكبري: ...   ...   ...   ... -115
 .)م1981دار النهضة العربية، : ريوتب(، -وعمرانية وأثرية

: قسنطينة( ،تاريخ األندلس االقتصادي واالجتماعي: إمساعيلسامعي،  -116
 .)م2007 ،1ط ،اقرأمنشورات مكتبة 

ضمن كتاب  -الزراعة يف إسبانيا املسلمة: إكسبرياثيون غارثيا ،سانشيز -117
ضمن كتاب احلضارة العربية  اإلسالمية يف  - احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس

مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(سلمى اخلضراء اجليوسي، : ، حتريراألندلس
 .)م 1998
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املغرب يف عهد املوحدين، ضمن كتاب تاريخ إفريقيا  توحيد: ع ،السعيدي -118
. ت.ح: إشراف ،- السادس عشر القرن الثاين عشر إىل القرنإفريقيا من  -العام

 .)م1988اليونسكو، : باريس(نياين، 

 . )م 2001منشورات امع العلمي، (، حبوث أندلسية: حممد جميدالسعيد،  -119

األمل : اجلزائر(، لدول املغرب اإلسالمي التاريخ السياسي: خلضرسيفر،  -120
   .)م2006للدراسات، 

: ناطق صاحل ،مطلوبوعبد الواحد ذنون ، طهوخليل إبراهيم  ،السمرائي -121
  .)م2000 ،1ط دار الكتاب اجلديد املتحدة،: ليبيا( ، 1، طتاريخ العرب وحضارم

راتب : ة وتدقيق لغوي، مراجعاألندلس التاريخ املصور: دطارق حممسويدان،  -122
 .)م2005 ،1ط مطابع اموعة الدولية،: الكويت(املصري، 

مؤسسة : اإلسكندرية(، تاريخ دوليت املرابطني واملوحدين: حممود ،السيد -123
 .)م 2007شباب اجلامعة، 

التاريخ اإلسالمي جلزر البليار  –جزر األندلس املنسية : عصام ساملسيسامل،  -124
 .)م1984، 1دار العلم للماليني، ط: بريوت(، -م1287 -708/ ه685 -89

، - دراسة مقارنة –الدولة اإلسالمية نظم احلكم واإلدارة يف : الشريف، عمر -125
 ).م1991مكتبة اإلسكندرية، (
، إعالم أهل العلم والدين بأحوال دولة املوحدين: علي حممد حممد الصاليب،  -126
 .)م2002، 1ط دار التوزيع والنشر اإلسالمية، : القاهرة(، 1ط

 ،العصر املرابطي واملوحدي -احلياة االجتماعية باملغرب األقصى: مجال ،طه -127
 .)م2004، 1طدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : اإلسكندرية(
، سفن األسطول اإلسالمي وأنواعها ومعداا يف اإلسالم: الفتاحعبادة،  -128
  .)م1913مطبعة اهلالل، : مصر(
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 اجلزء الثاين، ،ودراسات وحبوث يف تاريخ املغرب: توفيقأمني الطييب،  -129
 ).م 1997 للكتاب، ةلدار العربيا: تونس(
، صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس: خمتارالعبادي، أمحد  -130
 .)م2000منشأة املعارف، : اإلسكندرية(

: )م1958/ ه1378: ت(، أبو الفضل بن حممد املراكشي العباس بن إبراهيم -131
عبد الوهاب : مراجعة اجلزء الثامن،  ،اإلعالم مبن حل مبراكش وأغمات من األعالم

 .)م 1993 ،2ط املطبعة امللكية،: الرباط(، 2منصور، ط

مصامدة : املوحدون - ب العريبتاريخ املغر: سعد زغلول ،عبد احلميد -132
 -1100/ ه558 -500 -السوس اجلباليون املرابطني تأسيس الدولة وقيامها

 .)م2003منشأة املعارف، : اإلسكندرية(  اجلزء اخلامس، ،م1163

أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن  –العريب  تاريخ املغرب: ... ... ...  -133
منشأة املعارف، : اإلسكندرية( اجلزء السادس، ،1184 -1172/ه580 -558

 .)م2004

/ ه590 -ه580 - املنصور املوحدي - تاريخ املغرب العريب... ... ... :  -134
 .)م2005منشأة املعارف، : اإلسكندرية( اجلزء السابع،  ،-م1199 -م1184

دار : القاهرة(يف العصور الوسطى،  احلضارة اإلسالمية: أمحدعبد الرازق،  -135
 .)م 1999 ،3ط الفكر العريب،

دراسة  - قضايا تارخيية خالل العصرين املوحدي واملريين:أمحد ،عزاوي -136
 .)م2010 ،1ط عامل الفكر،(  ،- وثائقية

املغرب  -القنيطرة (, اجلزء الثاين ،-جديدة –رسائل موحدية ... ... ... :  -137
 .)م1995 ،1ط لعلوم اإلنسانية،كلية اآلداب وامنشورات : 
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العصر الثالث عصر  - ،دولة اإلسالم يف األندلس: عبد اهللا حممد عنان، -138
 ،عصر املرابطني وبداية الدولة املوحدية -املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس

 .)م 1990 ،2ط مكتبة اخلاجني،: القاهرة( اجلزء األول، 

العصر الثالث عصر املرابطني   -اإلسالم يف األندلس،  دولة: ... ... ...  -139
اجلزء  -عصر املوحدين وايار األندلس الكربى -واملوحدين يف املغرب واألندلس

 .)م 1990 ،2ط مكتبة اخلاجني،: القاهرة(  ،الثاين

اجلزء اخلامس،  ،- عصر املوحدين - دولة اإلسالم يف األندلس: ... ... ...  -140
 .)م2001اخلاجني، مكتبة : القاهرة(

: مصر(، الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي: عبد اهللا، عالم -141
 .)م 1971دار املعارف،

منشورات جامعة قار : بنغازي( ،سقوط دولة املوحدين: مراجع عقيلةالغناي،  -142
 .)م2008 ،2ط يونس،

منشورات جامعة قار  : بنغازي(، قيام دولة املوحدين: مراجع عقيلةالغناي،  -143
 .)م2008، 2طيونس، 

التاريخ االجتماعي إلسبانيا املسلمة من الفتح إىل اية حكم : بييريغيشار،  -144
ضمن كتاب  - من بداية القرن الثامن إىل اية القرن الثامن عشر -املوحدين

: بريوت(سلمى اخلضراء اجليوسي، : ، حتريراحلضارة العربية  اإلسالمية يف األندلس
 .)م1998مركز دراسات الوحدة العربية، 

: اإلسكندرية( ،-تاريخ وحضارة -قرطبة يف العصر اإلسالمي: أمحد ،فكري -145
 .)م1983مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، 

سينا : القاهرة( ،اإلسالم السري يف املغرب العريب: القادري، إبراهيم القادري -146
 .)م1995، 1طللنشر، 
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: اجلزائر(، عبد املؤمن بن علي مؤسس دولة املوحدين: ابن قربة، صاحل -147
 . )م1911املؤسسة الوطنية للكتاب، 

- 541 - جهاد املوحدين يف بالد األندلس :معمر اهلادي حممد، القرقوطي -148
 .)م 2005دار هومة للطباعة والنشر، : بوزريعة(، -م1233-1146/ ه629

 .)م1960 ،2ط طنجة،(، النبوغ املغريب: عبد اهللاكنون،  -149
 ،- نشأا وتطورها -احلسبة املذهبية يف بالد املغرب العريب: موسى ،لقبال -150
 .)م1971، 1طالشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر(
من قبيل الفتح اإلسالمي إىل  –تاريخ املغرب وحضارته : حسني ،مؤنس -151

العصر : بريوت( ، اجلزء الثاين ،- دول املرابطني واملوحدين واحلفصيني الغزو الفرنسي
 .)م1992 ،1، طاحلديث للنشر والتوزيع

العالقات بني اخلالفة املوحدية واملشرق اإلسالمي : ابتسام ،مرعي خلف اهللا -152
 .)م1985دار املعارف، (، م1529- 1130/ه936 -524

باملغرب اإلسالمي يف عهدي املوحدين  ،النشاط البحري: توفيق ،مزاري -153
 .)م2011جسور للنشر والتوزيع، : تلمسان(، واملرابطني

من خالل  -جوانب من حضارة املغرب االسالمي: كمال ،أبو مصطفى -154
 .)م 1997مؤسسة شباب اجلامعة ، : اإلسكندرية(،  - نوازل الونشريسي

املطبعة : الرباط(  اجلزء األول، قبائل املغرب،: عبد الوهاب ،بن منصورا -155
 .)م1968امللكية، 

، 1طدار توبقال للنشر، : الدار البيضاء(، حضارة املوحدين، حممداملنوين،  -156
 .)م1989

االقتصادي يف املغرب اإلسالمي خالل القرن النشاط : عز الدين ،موسى -157
 .)م1983، 1طدار الشروق، : بريوت(،  1، طالسادس اهلجري



 :قائمة المصادر والمراجع
............................................................................................................  

303 
 

 دار الشروق،: بريوت( دراسات يف تاريخ املغرب اإلسالمي،: ... ... ...  -158
 .)م1983 ،1ط

: بريوت( ،تنظيمام ونظمهم املوحدون يف الغرب اإلسالمي: ... ... ...  -159
 .)م1990دار الغرب اإلسالمي، 

 -ألخبار دول املغرب األقصى االستقصا: السالويأمحد بن خالد ، الناصري -160
حممد الناصري وجعفر الناصري،  :حتقيقاجلزء الثاين،  ،الدولتان املرابطية واملوحدية

 .)م1994دار الكتاب، : الدار البيضاء(

احلركة  -جتربة اإلصالح يف حركة املهدي بن تومرت: عبد ايدالنجار،  -161
املعهد العاملي : فرجينيا –هريدن ( ،-املوحدية باملغرب أوائل القرن السادس اهلجري

 .)م1995 ،1ط للفكر اإلسالمي،

املغريب أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا  -املهدي بن تومرت: ... ... ...  -162
حياته وآراؤه وثورته الفكرية واالجتماعية  -1129/ 524السوسي املتوىف سنة 

 .)م1983 ،1ط دار الغرب اإلسالمي،(  ،وأثره يف املغرب

 -من انتصاف القرن السابع -مفهوم امللك يف املغرب: حممد، ولد داداه -163
دار الكتاب : دار الكتاب  اللبناين، القاهرة: لبنان(، -دراسة يف التاريخ السياسي

 .)م1977  ، 1املصري، ط

 :املوسوعات  -  ب

أمحد ابن : ، تقدمياملوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلس: جنيب ،زبيب -164
 .)م 1995، 1طدار األمري للثقافة والعلوم، : بريوت( سودة، 

 .)1978( ،- اإلسالميةاملدينة  -موسوعة عامل املعرفة: عبد الستارعثمان،  -165

املغرب العريب بني  -موسوعة املغرب العريب: عبد الفتاح مقلدالغنيمي،  -166
الفاطميني واملرابطني واملوحدين، املغرب العريب بني بين زيري وبين هالل وبين محاد، 

 .)م 1994 ،1ط مكتبة مدبويل،: القاهرة ( ،دراسة يف التاريخ اإلسالمي
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اإلسالم  -التاريخ اإلسالمي -واألثرية واحلضارية موسوعة الثقافة  التارخيية -167
 .)م 2008دار الفكر العريب، : القاهرة( ،-يف املغرب وأروبا

 :الرسائل املرقونة - ج

العهد املوحدي  –األشكال النثرية يف األدب املغريب القدمي : حكيمةإملويل،  -168
جامعة احلاج (مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف األدب املغريب القدمي،  -منوذجا
، السنة اجلامعية -قسم اللغة العربية وآداا - اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم  :خلضر

 .)م 2009 -2008

الصلييب والتجاري يف سواحل بالد املغرب من  نشاط جنوة: رشيدباقة،  -169
من السادس إىل التاسع ( القرن اخلامس عشر ميالدي، القرن الثاين عشر إىل 

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف التاريخ، اختصاص تاريخ العصور )اهلجري
 .)م2007 - 2006جامعة األمري عبد القادر، : قسنطينة(الوسطى، 

 -احلياة االجتماعية يف الغرب اإلسالمي يف عهد املوحدين: نوارة ، شرقي -170
، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف التاريخ م1268 -1126/ ه667 -524

السنة  -قسم التاريخ –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية : جامعة اجلزائر( الوسيط، 
 .)م2008 - 2007اجلامعية 

ه 5القيادة العسكرية يف الثغر األدىن واألعلى باألندلس يف ق: العابد، وردة  -171
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ الوسيط  ،)م12-11ق(ه 6حىت ق

 - 2007جامعة منتوري قسنطينة، (ختصص تاريخ وحضارة بالد األندلس، 
 .)م2008

 - 1190/ ه595-515املوحدون يف بالد املغرب، : يوسف ،عابد -172
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  -دراسة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية -م1199
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: جامعة األمري عبد القادر، السنة اجلامعية: قسنطينة(، -الدولة يف التاريخ اإلسالمي
 .)م2007 -2006

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة خطة الكتابة على عهد املوحدين: بغدد ،غريب -173
اإلنسانية كلية العلوم : جامعة وهران(املاجستري يف التاريخ واحلضارة اإلسالمية، 

 .)م 2007 -2006، السنة اجلامعية -واحلضارة اإلسالمية قسم احلضارة اإلسالمية

- 1116/ ه524-510التعليم والدعوة املوحدية : بلقاسمفياليل،  -174
 -جامعة منتوري(، مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، م1129
 .)م 2003ة، السنة اجلامعية، ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعي- قسنطينة

 -515خطة القضاء باملغرب يف الدولة املوحدية : حممد ،مغراوي -175
: الرباط(، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف التاريخ، م1269 -1121/ه668

 .)م1987 -1986، -كلية اآلداب والعلوم االنسانية - جامعة حممد اخلامس
والسلطة باملغرب واألندلس يف عصر العلماء والصلحاء : حممد ،املغراوي  -176

 -جامعة حممد اخلامس: الرباط(، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة يف التاريخ، املوحدين
 .)م 2002-2001/ 1423-1422، السنة اجلامعية -أكدال

 - 1014/ ه547 -ه405اجليش يف العهد احلمادي : موسى ،هيصام -177
 .)م2001 -2000الوسيط،  رسالة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ(، م1152

  :االت والدوريات -د

تطور الفالحة يف مكناس من عصر املرابطني إىل : "بوتشيش، إبراهيم القادري -178
 .205 - 204م، ص1989/ 38ع ،)الرباط( جملة املناهل، "أواخر العصر املريين

مشاكل األسواق ومعوقات العمل التجاري خالل عصر : "سنياحل ،بولقطيب -179
 .309، 293، ص م2000/ 16ع ،)الرباط( جملة املناهل، "املوحدين
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مالك بن املرحل  -أدباء املغرب يف العصر املريين: "حممد العلميمحدان،  -180
 جملة دعوة احلق، "، األوضاع السياسية واالجتماعية والفكرية يف عصرهه604-699

 .177 -174، ص 1973جوان /1، ع)الرباط(

جملة كلية  ،"النورمان على مشال إفريقياسيطرة ": ربوكاملخليفة، رمضان  -181
 .326- 319ص ، م6/1989، ع)ليبيا(  اإلسالميةالدعوة 

، "تاريخ املوحدين ومذهبهم من خالل رسائل موحدية"  احلسنالشاهدي،  -182
 .108 -103، ص م 1980/ 3، ع)الرباط( جملة دعوة احلق

 13 املعرفة،عامل ، "املالحة وعلوم البحار عند العرب :" أنورعبد العليم،  -183
سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

 .م1979

، "- قراءة تارخيية لرسائل شاطبية –ذيل على رسائل موحدية : "أمحد ،عزاوي -184
 .127 - 102م، ص2000مارس /350، ع )الرباط( جملة دعوة احلق

 جملة دعوة احلق، "املوحدون واحلضارة  أبو الوليد بن رشد:"عبد اهللا ،العمراين -185
 .102 -98م، 1966مارس / 5، ع)الرباط(
رسالة جوابية من أهل الرباط وسال عن كتاب اخلليفة : " حممد بن معمر -186

، )وهران( الة اجلزائرية للمخطوطات، "املوحدي الرشيد حول بيعة أهل تلمسان
 .26 -25صم، 2005 - 3/2004و2ع

 -ه540فالحو فاس يف عصر املوحدين : "حسني سيد عبد اهللا ،مراد -187
، )القاهرة( وقائع تارخيية دورية علمية حمكمة ،"م1248- 1146/م646

 .98 - 65، ص2005يوليو/3ع
تطور عالقة السلطة املوحدية بفقهاء املذهب املالكي إىل عهد : "حممد ،املغراوي -188

/ 31، ع)اإلمارات العربية املتحدة( والثقافة جملة آفاق التراث" يعقوب املنصور
 .33 - 24م، ص2000
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األمهية اإلستراتيجية جلبل طارق عند العرب واملسلمني : "لة شهاب أمحد -189
 الثقافة والتراث آفاقجملة ، "م1462 -711/ ه867 -92خالل القرون الوسطى 

 .73 -67ص، م 1997مارس / 16ع ،)اإلمارات العربية املتحدة(

 :القواميساملعاجم و -3
مكتب : ، حتقيقالقاموس احمليط: جمد الدين حممد بن يعقوب، باديآ الفريوز -190

: بريوت(إشراف حممد نعيم العرقسوسي،  حتقيق التراث يف مؤسسة يف مؤسسة الرسالة،
 .)م2005 ،8ط الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مؤسسة

 ).م2004، 4طمكتبة الشروق، : مصر(، املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية -191

  :احملررات باللغة األجنبية: ثانيا
 :يف لغتها األصلية -1

192- Abd Allah  Laroui: L'histoire du Maghreb- Un 
essai de synthèse-, paris, 1976. 

193- E Fagnan: Listoire des Almohades d'après Abd  El 

Wah'id Merrâkechi, Revue Afrika, Volume 13, Alger, A. 
Jourdane libraire éditeur, 1893. 

194- Ernest  Mercier: Histoire de l'afrique septentrionale 
– berbérie de puis les temps   les plus reculés jusqu'à la 
conquéte française (1830)-, Paris: Ernest lrouxe éditeur, 
1868. 

195- Lévi-provençal:Un   recueil de lettres officielles 
almohades-  étude diplomatique et historique-, revue 
hesperis, 1941.  
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196- M-L de Mas-Latrie: Traité de paix et de 
commerce et  Documents divers concernant les relations 
des chrétiens avec les arabes de l'Afrique septentrionale 
au moyen Age recueillis par ordre de L'empereur et 
publiés avec une introduction historique , Paris: Henri  
Plone, 1866.        

197- Pare. Carette: Origine et migrations des principales 
tribus de l'Algérie, Paris: Imprimerie impériale M 
DCCC LIII. 

198- Robert et Marianne Cornevin: Histoire de 
L'afrique- des orignes à la deuxième guerre mondiale, 
France: Imprimerie Bussiere à Saint- Amand,1974.  

199- R.Bourouiba: Le problème de la succession de 
Abd al- Mu' min, revue d'hstoire et de civilisation du   
maghreb, n° 13,  1976. 

 :املعربة -2
، ترمجة حممد تاريخ األندلس يف عهد املرابطني واملوحدين: يوسفأشباخ،  -200

 .)م 1996 ،2ط القاهرة مكتبة اخلاجني،( عبد اهللا عنان،
، نقله تاريخ األدب اجلغرايف العريب: كراتشكوفسكي،  أغناطيوس يوليانوفتش -201

: لدول العربيةجامعة ا(إيغود بليايف، : صالح الدين عثمان هاشم، مراجعة: إىل العربية
 )م1959 اإلدارة الثقافية،

حممد حجي وحممد زنيرب وحممد األخضر : ، ترمجةفريقياإ: مارمول، كرخبال -202
 ).م1989 املعرفة للنشر والتوزيع،دار : الرباط(وأمحد توفيق وأمحد بنجلون، 
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وعبد احلميد يونس إبراهيم خورشيد : ، ترمجةاألندلس.: س. ج ،كوالن -203
 .) م1980 ،1ط دار الكتاب اللبناين،: بريوت( وحسن عثمان،

حركة املوحدين يف املغرب يف القرنيني الثاين والثالث : ، روجييل تورين   -204
 .)م1982الدار العربية للكتاب، : ليبيا، تونس( ،أمحد أمني الطيب: ترمجةعشر، 

بالد املغرب وعالقاا باملشرق اإلسالمي خالل العصور : جورجمارسيه،  -205
 .)ت.منشأة املعارف، د: اإلسكندرية(حممد عبد الصمد هيكل، : ترمجة، الوسطى

، تعريب التاريخ السياسي لإلمرباطورية املوحدية: أمبريوسيو هويثيمرياندا،  -206
 .)م 2004، 1ط الدر البيضاء،(الواحد اكمري، عبد 

، نقله النظم اإلسالمية يف املغرب يف القرون الوسطى: .ب.ف.جو ،هوبكرت -207
، -املدارس -شركة النشر والتوزيع : الدار البيظاء(أمني توفيق طيب، : عن اإلجنليزية

 ).م1999
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