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 المستخلص 
الدول، التي ظهرت في   أبرز من( م 1269-1146/ـه668-541)واألندلس المغرب بالد  حكمت التي الموحدين دولة تعد    

  دعوة  أساس  على  هذه الدولة  قامت  واسعة، وقد  جغرافية  رقعة   وذات  األطراف  مترامية  قوية  دولة  كونها  الغرب االسالمي، 
  العدل   وإقامة  به،   أمر  الذي   هللا  شرع  وتطبيق  المنكر،   عن  والنهي  بالمعروف  األمر  كان  شعارها  أن  السيما  اصالحية،   دينية
إسالمية، لتوحيد صف المسلمين في بالد المغرب واالندلس  بعد ان ظهرت عدة دول    خالفة  إقامة  هدفها  وكان   الناس،  بين

 اسالمية، وازداَد خطر الممالك النصرانية على بالد االندلس.  
 الكلمات المفتاحية: دولة الموحدين, المغرب, االندلس 

 

Abstract 
The Almohad state that ruled the Maghreb and Andalusia (451-668AH/1146-1269AD) is considered one 

of the most prominent states that emerged in the Islamic West, being a strong, sprawling state with a wide 

geographical area. It was enjoining good and forbidding evil, applying the law of God that he commanded, 

and establishing justice among people, and its goal was to establish an Islamic caliphate, to unite the 

ranks of Muslims in the Maghreb and Andalusia after the emergence of several Islamic countries, and 

the threat of Christian kingdoms to the country of Andalusia increased. 

Keywords: AL-Mohad State, Maghreb and Andulusia 
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 المقدمة      

- 1146/ه668-541)واألندلس  المغرب  بالد   حكمت   التي  الموحدين  دولة  لقد كانت 
 واسعة؛   جغرافية   رقعة  وذات   األطراف  مترامية  قوية  دولة  كونها  الدول،  أبرز  من(  م1269

  شمال    المتوسط  البحر  ومن  غربا ،  األطلسي  المحيط  إلى  شرقا    برقة  حدود  من  حكمت   إذ 
 األندلس  بالد   على  نفوذها   بسطت   ثم   مركزي   اداري   حكم  تحت   جنوبا ،  الصحراء  إلى

  النصرانية   جيوش  بوجه  ضاربة  فعالة  قوة  وأصبحت   وحدته  على  تحافظ  أن  واستطاعت 
 .المسلمين على اإلعتداء  حاولت  لطالما التي
  كان   شعارها  أن  لسيما  اصالحية،  دينية  دعوة  أساس   على  الموحدين  دولة  قامت   لقد    

  بين   العدل  وإقامة  به،  أمر  الذي  هللا  شرع  وتطبيق  المنكر،  عن   والنهي  بالمعروف  األمر
  وهو   الذهبي  العصر  إلى  بالمسلمين  تعود   إسالمية  خالفة  إقامة  هدفها  وكان  الناس،
 ( ) محمد  النبي أصحاب  عليه سار الذي النهج ( والسيرالراشدين) الخلفاء عصر

  أن   إلى  يعود (  الموحدينالزهد والورع والتقوى في دولة  )  موضوع   اختيار  سبب   إن   
  عن   واغفلت   والعسكرية،  السياسية  الجوانب   على  الضوء  سلطت   السابقة  الدراسات   أكثر

 محمد   الرسول  عصر  ُمنذ   اإلسالمية  العربية  الدولة  عليها  قامت   هذه الجوانب التي  دراسة
(  )الراشدين  الخلفاء  عليها  وتتابع  (  )لختيار  مشجعا    سببا    جعله  مما  وهذا  بعده،  من 

 الموضوع. هذا
  زهد وورع وتقوى خلفاء دولة الموحدين   على  الضوء  يسلط   كونه  في:  الموضوع  أهمية  تكمن
 الرسول  يفعله  كان  ما  على  بالسير  وتمسكهم  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  التزامهم  ومدى
  من   والعمل  الدنيا  في  والورع  والزهد   هللا  تقوى   على  بالحرص   ()  وأصحابه(  )  محمد 

 والهتمام.  اآلخرة أجل
 وهي: لى فقرات قسم البحث إ
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 كيف نشأت دولة الموحدين، نشأت دولة الموحدين: تكلمنا في  -ول  بعنوانأ 
 الزهد في دولة الموحدين: -ما ثانيا  كانت بعنوان وأ 
 الورع والتقوى في دولة الموحدين:  -وجاءت ثالثا  بعنوان  

 :نشأت دولة الموحدين  -واًل أ
في القرن السادس الهجري في وقت كانت  (1) نشأت دولة الموحدين في بالد المغرب    

المرابطين والندلس  (2) دولة  المغرب  بالد  حكمت  /541- 462)  (3)التي  -1069ه 
م( تعاني من الضعف والنهيار في آخر أيامها لعدة أسباب منها استيالء أكابر  1146

تحكم النساء إذ أسندت الكثير من  وكذلك    بينهم  األمراء المرابطين على البالد والتنافس
 .(4) األمور إليهن

فضال  عن ذلك ضعف الروح الجهادية لهذه الدولة وابتعادها عن مسارها الحقيقي التي  
قامت عليه عند تأسيسها وهو الجهاد في سبيل هللا وحماية امالك المسلمين من هجمات 

تش أصبحت  إذ  الشمال  في  النصرانية  العربي الممالك  التواجد  على  كبيرا   خطرا   كل 
دولة  وزوال  ضعف  على  ساعدت  األسباب  هذه  كل  األندلس  بالد  في  اإلسالمي 

 .(5) المرابطين
 لقد مرت دولة الموحدين بمرحلتين عند نشأتها هما: 
 :(6) مرحلة محمد بن تومرت  -1 

م( بعد عودت محمد بن تومرت من رحلته  1121ه/ 515بدأت هذه المرحلة سنة )   
الدين   أصول  في  والمعرفة  العلم  من  كبير  بقدر  تزود  إذ  اإلسالمي  المشرق  بالد  في 

وأسس دعوة على أساس   (7)والشريعة اإلسالمية على أيدي العلماء في البالد العربية
وكان كلما دخل مدينة في بالد المغرب المنكر،    ديني قوامها األمر بالمعروف والنهي عن
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انكر أفعالهم المخالفة للشريعة اإلسالمية وامرهم بالتمسك بتعاليم القرآن الكريم والسنة  

 .(8) والحفاظ على دعوة التوحيد الخالص هلل سبحانه وتعالىالنبوية 
"انطوى المهدي راجعا  إلى المغرب بحرا  متفجرا  من العلم وشهابا    (9) قال ابن خلدون   

واريا  من الدين"، وكان محمد بن تومرت إذا دخل مدينة اجتمع إليه جماعة من أهل 
السنة  الشريعة اإلسالمية وتعاليم  لهم  الدين وبين  المدينة فقرأ عليهم كتابا  في أصول 

عبد المؤمن    وعندما جاء،  (10)لت إليه القلوب  النبوي واظهر تدريس العلم والوعظ، فما
قال له العلم ف  بن تومرت   المهديب  ىومعه عمه يريد المشرق لطلب العلم التق  (11) بن علي

الذي تريده بالمشرق قد وجدته بالمغرب وطلب منه ان يرافقه فأجابه عبد المؤمن إلى ما 
المهدي يالزم األمر بالمعروف والنهي ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد ولم يزل   (12)أراده

وهي دار مملكة امير  ،  (14) عاصمة المرابطين(13)عن المنكر إلى أن وصل إلى مراكش
فرأى فيها من المنكرات أكثر مما شاهده في طريقه فزاد   (15) المرابطين علي بن يوسف

أخباره إلى  ووصلت  ،  (16)أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وحسنت ظنون الناس فيه
األمير علي بن يوسف فجمع له مجلسا  من كبار العلماء والفقهاء فناظرهم المهدي بن  

حذر أمير المرابطين منه وأشار عليه بسجنه    (18) ولكن مالك بن وهيب   (17) تومرت وغلبهم
حتى يموت فقال أمير المرابطين: عالم نأخذ رجال  من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا  

ل السجن إل أخو القتل؟ ولكن نأمره أن يخرج من البلد وليتوجه حيث شاء عليه حق؟ وه
فخرج  ومعه أصحابه حتى وصل مدينة  (19)وأمر بإخراج محمد بن تومرت من مراكش

التي أصبحت فيما بعد العاصمة  السياسية والروحية للموحدين وانظم إليه    (20)تينملل
 .(21) الكثير من أهلها والقبائل المجاورة لها

م( بايعه أصحابه بأنه المهدي وكان لقبه قبلها اإلمام وكان  1121ه/515وفي سنة )   
بعدها بدأ الكفاح المسلح للموحدين الذي (22) يسمي أصحابه الطلبة وأهل دعوته الموّحدين
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الحرب ضد  المهدي بن تومرت في  أصبح ضرورة حتمية لنجاح دعوتهم وقد شارك 
وبعد أن كثر اتباع المهدي بن تومرت جهز جيشا  عظيما  .  (23)المرابطين في تسع معارك

المصامدة لقيهم    ولما  (24)من  مراكش  مدينة  من  بالقرب  الموحدين  عسكر  وصول 
البحيرة يدعى  بموضع  أسوارها  خارج  )  (25) المرابطين  خرج  1129ه/ 524سنة  إذ  م( 

ل قتال عليهم جيش كبير من المرابطين من أجل منعهم من السيطرة على المدينة وحص
 (26) عظيم بينهم

لكن هذه معركة كانت بداية النهاية لحياة المهدي فعندما التقى الجيشان انهزم الموحدون   
من   نفر  في  المؤمن  عبد  ونجا  المرابطين  جيش  يد  على  منهم  كبير  عدد  وقتل 

وبعد هذه األحداث أصاب المهدي المرض ولزم داره حتى فارق الحياة في (27) أصحابه
م( بعد أن ترك بالد المغرب حربا  مشتعلة وبموت المهدي تنتهي 1129ه/ 524) سنة  

قيد هللا تعالى للثورة محمد  "( 29) قال المقري  (28) المرحلة األولى من نشأت دولة الموحدين
بن تومرت الملقب بالمهدي الذي أسس دولة الموحدين، فلم يزل يسعى في هدم بنيان  

حضرة سلطنتهم مراكش ولكنه ملك كثيرا  من البالد،   إلى أن مات ولم يملك  (30) لمتونة
 فاستخلف عبد المؤمن بن علي".

 مرحلة عبد المؤمن بن علي:  -2
م( أمر الموحدين بعده وفاة المهدي 1129ه/ 524تولى عبد المؤمن بن علي سنة )  

وتمثلت تلك المعارك في السنوات    (31) بن تومرت وواصل قتال المرابطين في بالد المغرب 
والفر1139-1129ه/534- 524) الكر  بأسلوب  اخضاع    ،م(  خاللها  من  أستطاع 

 .(32) الكثير من القبائل والقرى والمدن إلى صفوف الموحدين 
وبعد ذلك انتقل عبد المؤمن إلى تجهيز الجيوش والغارَة على مدن وحصون المرابطين   

– 534من)  النصر واستمرت تلك الحروب سبع سنين  والدخول في معارك كبيرة لحسم
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الموحدين  1146- 1139ه/ 541 وجيش  علي  بن  المؤمن  عبد  خاللها  من  أظهر  م( 

: "لم يزل عبد المؤمن بعد وفاة ابن تومرت (34) قال المراكشي (33) مهارة حربية في القتال
 .ذلت له البالد، وأطاعته العباد" يطوي الممالك مملكة مملكة، ويدوخ البالد، إلى أن

تلك 1140ه/ 535وفي سنة)   المغرب في  المؤمن في حملة على بالد  م( خرج عبد 
الجبال والمدن يقاتل بهم يمينا  وشمال  ويقبل عليه اهلها بالطاعة اقبال  وفرض سيطرته 

كش واستطاع الموحدون اخضاع المدن الواقعة جنوب شرق مرا،  (35) على كثير من المدن
وهران مدينة  حاصروا  حتى  المغرب  مدن  على  وسيطرتهم  تقدمهم  سنة   (36) وواصلوا 

م( واستمر الحصار عليها تسعة أشهر فأشعلوا النيران على أبوابها ثم  1144ه/ 539)
بن علي اضطر إلى أن يخرج من الحصن   (37) دخلوها حتى أن أمير المرابطين تاشفين

جبل ومات على أثرها، واستطاع الموحدين  راكبا  فرسه فتردى به من بعض حافات ال
 .(38) السيطرة على المدينة  التي تعد من أهم مدن المرابطين

م( بعدما 1145ه/540سنة )  (39) ثم استطاع عبد المؤمن السيطرة على مدينة فاس   
حصار شديد  أهلها  حصارها  وأمن  المؤمن  عبد  دخلها  الهزائم على   (40)ثم  توالت  ولقد 

المرابطين معركة بعد أخرى وتمزقت صفوفهم وانهارت قواهم ولسيما بعد مصرع  تاشفين  
  .(41) بن علي

سار الموحدين إلى مدينة مراكش وهي أهم معاقل المرابطين وفرضوا الحصار عليها ثم  
قتال الموحدين فانهزموا  ل  هم الحصار وجهدهم الجوع برزوا  لمدة سبع أشهر ولما طال علي

ال )وتبعهم  سنة  شوال  في  المدينة  عليهم  فاقتحموا  بالقتل  م( 1147ه/541موحدون 
 .(42) ودخلوها من كل مكان

وبعد سيطرت الموحدون على مدينة مراكش أمسكوا بآخر ملوك المرابطين اسحاق    
وكان ليزال صبي صغير فقتلوه وبه انقرضت دولتهم على يد عبد المؤمن   (43) بن علي
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: (45) ، قال ابن األثير(44) الموحدين في بالد المغرب واألندلسبن علي لتحل محلها دولة  
 "وهو آخر ملوك المرابطين وبه انقرضت دولتهم".

 في دولة الموحدين الزهد -ثانياً  
حرص خلفاء دولة الموحدين على الزهد في الدنيا والبتعاد عن ملذاتها منذ بداية    

دعوة الموحدين على يد صاحب الدعوة المهدي بن تومرت، امتثال  لقول هللا تعالى: 
اتََّقى ِلَمِن  َخْيٌر  َواآْلِخَرُة  َقِليٌل  ْنَيا  الدُّ َمَتاُع  ُقْل 

اْلَحَياَة   ، وقال تعالى:(46)  ُتْؤِثُروَن  َبْل 
ْنَيا َواآْلِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقى  الدُّ

 (47)  
( في الزهد والتقشف وعدم الرغبة في الدنيا  لقد اتبع خلفاء دولة الموحدين الصحابة)

وعلى رأسهم صاحب دعوة الموحدين المهدي بن تومرت، إذ كان يكثر التزهد والتقلل، 
صالحين، والتشدد في إقامة الحدود أقتدأ  واتباعا  لسنة الرسول في حياته ويظهر التشبه بال 

كان يلبس العباءة    : "(49) ولكثرة زهده قال عنه المؤرخون   (48) (والصحابة )   )محمد )
 .المرّقعة وله قدم في التقّشف والعبادة"

وقيل إن صاحب دعوة الموحدين المهدي بن تومرت كان قوت يومه رغيف خبز بقليل  
أو زيت، ولم يترك ذلك حين كثرت عليه الدنيا، وازدادت الموال ورأى أصحابه  سمن  

الموحدين يوما  وقد مالت نفوسهم إلى كثرة مما غنموه فأمر بجمع ذلك واحرقه امامهم  
وقال: من كان يتبعني إلى الدنيا فما له عندي إل ما رأى، ومن كان يتبعني إلى اآلخرة 

ا من زهده عن الدنيا والبتعاد من ملذاتها ومغرياتها؛ ألن  فجزاؤه عند هللا تعالى، وهذ 
كان ليس معه إل ركوة وعصا، : "(51) قال ابن كثير  ،(50) الدنيا زائله والخرة هي دار القرار

 ول يسكن إل المساجد"، 
ولم يزل المهدي بن تومرت مستمر على الزهد والتقشف والعبادة وإقامة السنن والشعائر  

عليهم زعيم  وأصبح  الموحدين  أصحابه  كثر  عندما  يتغير  ولم  مات  قال   (52) حتى 
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: "كان خشن العيش، فقيرا ، قانعا  باليسير، مقتصرا  على زي الفقر، ل لذة له (53) الذهبي

 .ال، ول في شيء غير رياسة األمر"في مأكل ول منكح، ول م 
  م(1162-1129ه/558-524)  وبعد أن تولى عبد المؤمن بن علي الخالفة 

يتجنب لبس الحرير وكان  و الدنيا  فيزهد والالتقشف  حرص كثيرا  علىعلى الموحدين 
كثير الديانة، يقرأ كل يوم سبع أجزاء من القرآن الكريم ويصوم األثنين والخميس، حتى 

 . (54) يعلم النفس ويؤدبها من الرياء والبطر، ويواظب على الجهاد في سبيل هللا
ثياب الصوف تواضعا  هلل سبحانه     يلبس إل  الدنيا ل  وقيل أنه من كثر زهده عن 

وتعالى، حتى عندما اتسعت دولته فال يلبس غيرها، وكان يلبس أولده مثل ما يلبس من  
عم لتمسكه بالزهد، ويتضح أنه أراد بذلك تعليمهم  ثياب الصوف ويطعمهم مثل ما يط

الزهد عن الدنيا والتقشف والبتعاد عن ملذاتها، واتباع سنن الذين من قبلهم من الصحابة  


البيت الذي يسكنه الخليفة عبد المؤمن حاويا  على الكثير من الكتب،   ، وكان(55) 
ولم يغير من ذلك لسيما   ثاث وغيرها وفارغا  مما يليق بالخلفاء والسالطين من الفرش واأل

 .(56) كان يلبس زي العامة ويقصد مواضع الخير والشر ليقف على الحقائقأنه 
وقيل أن الخليفة عبد المؤمن كان ينفق جميع ما في بيت المال ويصلي فيه اقتداء     

وكان يعلم أولده تعاليم    (57) ( الذي كان زاهدا  عن الدنيابالخليفة علي بن أبي طالب )
الدين اإلسالمي الحنيف ويشتد عليهم فيها ويحثهم للذهاب مشيا  على األقدام إلى المسجد 

ر مع المؤذنين ول يسمح لهم بركوب الخيل عند ذهابهم ليتعلموا الزهد قبل صالة الفج
التكبر عن  والبتعاد  الناس  مع  األثير  (58) والتواضع  ابن  على (59) قال  الغالب  "كان   :

 مجلسه أهل العلم والدين، المرجع إليهم، والكالم معهم ولهم".
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يوسف    يعقوب  أبو  الخليفة  فكان   م(1184-2116ه/  580-558)(60) وأما 
للعدل،  مشيعا   الجهاد،  على  مثابرا   وكان  الدنيا  عن  الزهد  في  والده  خطا  على  يسير 
ومقسطا  فيه وذهب في زهده وورعه وبسطه لعدله وسداده في فضله، مذهب أبيه الخليفة 
التواضع مع  الزهد والتقشف والبسه مالبس الصوف، وعلمه  الذي علمه  المؤمن  عبد 

 .(61) الناس
"كان ملكا  جوادا  عادل  متمسكا  بالشرع المطهر، يأمر بالمعروف :  (62) ابن خلكان  قال   

وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير محاباة ويصلي بالناس الصلوات الخمس، ويلبس 
ة الطريق  الصوف ويقف للمرأة وللضعيف ويأخذ لهم الحق وأوصى أن يدفن على قارع

ليفة أبو يعقوب زاهدا  عن سفك الدماء حليما  فاضال  وكان الخ  .ليترحم عليه من يمر به"
( وحسن السياسة والتدبير وكثير ورعا  يحفظ القرآن الكريم وعالما  بحديث النبي محمد )

وقيل إن الخليفة أبو يعقوب كان كثير ،  (63) العطاء ومواظب على الجهاد في سبيل هللا
الورع والزهد في حياته وقد تعلم على يد أفضل العلماء فكان مستظهرا  للقرآن كتاب هللا 
تعالى بشرحه في ناسخه ومنسوخه قارئا  لنصه حافظا  له ولتفسيره وعالما  بحديث رسول 

عبد المؤمن الذي كان  ويحفظ اسانيد األحاديث وتعلم الزهد من والده الخليفة   هللا  
 .(64) يلبسه الصوف ويعلمه التقشف وعدم التبذير واإلسراف وعدم الرغبة في الدنيا

يعقوب     المنصور  الخليفة  يوسف  (65)وأما    ( م 1198- 1184/ه595-580)  بن 
تميزت شخصية بالزهد والتقشف والبتعاد عن مغريات الدنيا وفتنها حتى أنه أظهر زهدا   
وتقشفا  في حياته وخشونة ملبس ومأكل واتبع طريق والده الخليفة يوسف وجده الخليفة 
الفقراء  على  الصدقات  وتوزيع  للناس  والتواضع  والتقشف  الزهد  في  المؤمن  عبد 

 .(66) ذات الحياة وفتنها والعمل من أجل اآلخرةوالمحتاجين والبتعاد عن مل 
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الغالي من       الثياب  فيه لبس  يمنع  أمرا   المنصور يعقوب أصدر  الخليفة  لسيما إن 

بلبس  منه  بالكتفاء  وأمر  الغالي  الطراز  لبس  من  النساء  منع  وكذلك  الحرير  أقمشة 
لديباج المذهب الرخيص وأمر بإخراج ما كان موجود في المخازن من ثياب الحرير وا

 .(67)فبيعت منه بأموال ل تحصى وأعطت أموالها للفقراء
ولقد أصبحت دولة الموحدين في مدة خالفة المنصور يعقوب في أفضل عصورها     

فكان يقصده العلماء من جميع البالد لفضله واألغنياء إلقامته العدل في دولته، والفقراء 
لتمسكه   المجاهدين  لألموال،  بذله  وزهده لكثرة  إلرادته  والزهاد  الجهاد  على  بالمواظبة 

 .(68) وحسن اعتقاده بالناس وكان يلبس مالبس الصوف ويقف للمرأة والضعيف
ومن شدة زهد الخليفة المنصور أنه أمر عماله بقطع الملهين والقبض على المغنين     

في دولة الموحدين فأمسك بمن وجد منهم بكل مكان فغيروا هيئاتهم وتفرقوا في البالد 
وبارت سوقهم وزهد كل الزهاد في دولته وتتابع الناس على ذلك وتمسكوا به، وهذا لكثرة 

َوِمَن  قال تعالى:    (69)وزهده وابتعاده عن مغريات الحياة الدنيا  تمسكه بالدين وتعاليمه
ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزو ا ُأوَلِئَك َلهُ  ْم  النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل َّللاَّ

َعَذاٌب ُمِهينٌ 
 (70) 

لكثرة زهده وتمسكه بتطبيق الدين واهتمامه بإقامة الخليفة المنصور،    وقد تميز عصر   
إن كثر الصالحين والزاهدين    الحدود والعمل بالقرآن الكريم واتباعه سنة النبي محمد  

العابدين وأهل علم الحديث في دولته وقامت لهم سوق وعظمت مكانتهم منه ومن الناس 
الزاهدين   الصالحين  يستدعي  يزل  مجلسه ولم  إلى  ويحضرهم  إليه  ويقربهم  البالد  من 

وكثر على الناس  ،  (71) ويسألهم الدعاء له، ويصل من يقبل صلته منهم بالصالت الجزيلة
في مدة خالفة المنصور يعقوب األرزاق واتسعت األسواق وكان يتصف بالكرم والشهامة 
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للع ومحبا   التواضع  كثير  عابدا   وكان  والزهد  الناس  على  وكان  واإلحسان  والعلماء  لم 
 .(72) يتصدق على الناس ويشهد جنائز الفقهاء والصالحين والزاهدين ويزورهم ويتبرك بهم 

الذي عاش في كنف   م(1213- 1198ه/610-595)(73)وفي خالفة الناصر محمد    
والده المنصور وتعلم منه الكثير من الصفات الجيدة فكان حليما  شجاعا  وعفيفا  عن  
سفك الدماء، زاهدا  في اراقتها وقليل الخوض فيما ل يعنيه وكثير الجهاد في سيبل هللا، 
محبا  للناس وسار على طريق والده المنصور إذ كان يتشدد في تطبيق تعاليم الدين  

بالزهد والتقشف في العيشاإل ويالحظ إن الخليفة ،  (74) سالمي الحنيف وكان يتصف 
الناصر كان كثير المساعدة للناس فعندما وقعت المجاعة بمدينة فاس بسبب اهمال 
وانفق  للناس  الطعام  مخازن  وفتح  بالناس  ألضرارهم  بمحاسبتهم  الناصر  أمر  عمالها 

محتاجين وذلك من أعمال التقوى التي يدعو  وتصدق بأموال كثيرة على الفقراء وساعد ال
 . (75) إليها ديننا الحنيف

باهلل    المستنصر  خالفة  متمسكا    م(1123- 1113ه/206- 106)  (76)وفي  كان 
بالسير على طريق اسالفه من خلفاء دولة الموحدين في الدين والزهد في الدنيا والعمل 

ولته      م( إلى جميع1220ه/617وقد أرسل رسالة سنة )على تقوى هللا سبحانه وتعالى  
تضم الكثير من الجوانب ومنها الزهد عن الدنيا والتقوى هلل إذ قال: لهم خذوهم باعتياد 

النبيين وسيد المرسلين محمد )  المساجد  ( واطلبوا فإنها الشاهد الزكا بشهادة خاتم 
لهم   وقال  المساجد  والتوحيد في  القرآن  من  الحزب  بقراءة  الدار منهم  الدنيا مطية  إن 

و  الصالح   بالعمل  وأمرهم  الصالة اآلخرة  واقامة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 
: "لم يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئا  من سير  (78)المراكشي قال  (77) وقراءة القرآن

 آبائه، ول أحدث أمرا يتميز به عمن كان قبله". 

 : في دولة الموحدين  الورع  والتقوى   -ثالثاً 
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رشد أفي حياته على الورع وعلى تقوى هللا تعالى وقد    جتهد ن يأينبغي على كل مسلم     

َوَمْن  لى الورع والتقوى، قال تعالى:   إهللا سبحانه وتعالى المسلمين في القران الكريم  
ا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل َيْحَتِسبُ   َيتَِّق َّللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرج 

 (79).  
هللا   ن تقو ويالورع    يسلكون طريق  دولة الموحدين كانوا  خلفاءان  فومن هذا المنطلق     

منذ بداية الدعوة ف  والخلفاء الراشدين    محمد    على سنة النبي  ون سير ويتعالى  
يد المهدي بن تومرت الذي كان يقول ألصحابه والذي نوصيكم به تقوى هللا والعمل لى  ع

 .(80) بطاعته والستعانة به والتوكل عليه
تقوى هللا والتوكل عليه  من اجل عمله الصحابأصح المهدي بن تومرت ين ولقد كان   

  وكان   (81) نه كان كلما دخل مدينة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أوالخوف منه لسيما  
وتقوى  تعالى  هلل  تورعا   بالنساء،  الرجال  اختالط  القطان  ( 82) يمنع  ابن  "كان    :(83) قال 

 صول الفقه وكان منذ صغره مالزما  أصول الدين و أفي علوم الحديث و   المهدي عالما  
بطاعته   والتمسك  وتعالى  سبحان  هللا  وتوحيد  هللا  شعائر  وتعلم  الفقه  ودروس  للمسجد 

 . والحرص على الفرائض وتطبيق شرع هللا"
لى بالد المغرب أراق الخمر الذي وجده فيها فتعرض إ  عندما ركب السفينة راجعا  و    

وعندما حان وقت الصالة ولم يراهم يصلون    ،السب والضرب من قبل صاحب الخمرلى  إ
نه عندما  أ  من شدة خوفه من هللا وتمسكه بتقوى هللاو ،  (84)   مرهم بالصالة أصاح بهم و 

لت آلى السوق ويكسروا الدفوف والمزامير و إن يدخلوا  أصحابه  أمر  أدخل مدينة فاس  
وكان    (85) نها من المنكرات أيأمر بها الدين الحنيف و العزف ألنها مخالفة للشرع، ول  

ن يميلوا عن هذا الزرع حتى أطريق بها زرع    في  سارواذا  إ الموحدين    يوصي أصحابه
  .(86) محافظة على ممتلكات الناس ،الزرع ل يتضرر



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1162

 الدليمي الباحث عاصم عادي رشيد &   أ. م. خالد عبد الكريم عبد الرزاق

ذلك    فضال      أدا  حافظي   كانالمهدي    فإنعن  حتى في    ءعلى  يام مرضه أ الصالة 
ن يغيب أن كاد الشفق  أ  لىإمن بعد صالة العصر    ن يتوفىأ فعندما وعظ الموحدين قبل  

ياكم  أوقاتها و ألى الوقت  فقال للناس صلوا الصالة في  إثم التفت    ،قبل صالة المغرب 
نه يوعظ الناس، وهذا من التقوى  أجل  أن المهدي أخر الصالة عن وقتها من  أن تقولوا  أ

  .(87)قامة الصالة على ا لمحافظةوا
للعبادة   (89) نه بنى رابطةأ  ، وقيل"  كان اعلم الناس بالحالل والحرم  "  :(88) قال ابن القطان

  ومن (91)حتى يسهل عليهم ذلك  (90) ي جتمع إليها الناس ليعّلمهم التوحيد باللسان البربر ي
ن هللا سبحانه وتعالى ألى عبادة هللا ويخبرهم  إ  وهميدعللموحدين أنه كان  وصايا المهدي  

من أغنيائهم    فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم وفرض عليهم زكاة تؤخذ 
الحزب بعد صالة الصبح وبعد   وقراءة  ويأمرهم بقراءة القرآن وحفظه  هموترد على فقرأ 

 للحديث،   حافظا    ،بالشريعة  عالما    فاضال ،  فقيها ،  : "كان(93) قال المؤرخون   (92) المغرب 
 . ناسكا "  ورعا ، وكان العربية، بعلم متحققا    والفقه، الدين بأصولي عارفا  

 م( نجده شديد التمسك1162-1129ه/558-524)  وفي خالفة عبد المؤمن بن علي 
سالمي ولده تعاليم الدين اإلأنه كان يعلم  ألسيما    الفرائض واتباع سنة النبي محمد ب

خذهم لحضور الصلوات الخمس وقراءة يأذان و عليهم فيه ويعلمهم اآلالحنيف ويشتد  
سحار ويلزمهم على الحضور مع المؤذنين في األ  ،الحزب من القرآن الكريم بعد الصالة

 .(94) ولده تربية صالحةأ فرباقدامهم عند ذهابهم للمسجد، أيمشون على 
 من بالد المغرب واألندلس إليهم، يستدعيهم    لعلماء، محسنا  لألهل العلم و   محبا    وكان   

كان يحث الناس  و   ،(95) أموال  على ذلك ويكرمهم بما يليق بهم  عطيهمحتى يكونوا عنده وي
ندلس مر باستضافة الصبيان الصغار من بالد المغرب واألأعلى تعلم العلم الشرعي ف
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ليصبحوا طبقة من    (ويحفظوا القرآن الكريم وسنة النبي محمد)  الى مراكش ليتعلمو إ

 .(96)العلماء تنتفع بهم الدولة
لى ولته وعماله وجميع الموحدين تضمنت الكثير إ  رسالة  الخليفة عبد المؤمن  ولقد بعث  

"أن من ل يتقي هللا تعالى ول يخشاه ول    قال فيها:  والتقوى من الجوانب ومنها الورع  
الحساب فيما اذاعه من المنكر وافشاه يراقبه في كثيرة يغشاها وتغشاه ول يؤمن بيوم  

موال والبشار وينتشرون بالقتل بأعراض الناس اقبح انتشار يتسلطون بأهوائهم على األ
وهذا قمة الوعظ في الورع والتقوى ثم ،  (97) ويستحلون حرمات المسلمين من غير حلها" 

تعالى:  تال يَ   قوله  َوَما  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َّللاََّ  َوَما ُيَخاِدُعوَن  َأْنُفَسُهْم  ِإلَّ  ْخَدُعوَن 
َيْشُعُرونَ 

، والشقي من السعيد من لقى ربه مبرأ  من اتباع الهوى سليما    وكان يقول:(98) 
َفِإنََّما   ثم تال قول هللا تعالى:  (99)تى مليما باكتساب الكبائر ملوما  أ ِإْثم ا  َوَمْن َيْكِسْب 

َيْكِسُبُه َعَلى َنْفِسِه َوَكاَن َّللاَُّ َعِليم ا َحِكيم ا 
الموحدين  خلفاء  نه كان اكثر  أوقيل       ،(100) 

وكان   والعمل بالعلم الشرعية ،حديث النبي محمد و  للقرآن الكريم دينا  وعلما  وحفظا  
بائعها  ولته  يأمر   ومحاسبة  ومنعها  الخمور  يصنعها، و بالبحث عن  من  وكل  شاربها 

 .(101) وكذلك محاربة أهل اللهو والغناء لكونها رأس الكبائر
كان عبد المؤمن ويوسف ويعقوب يلقون المسائل بأنفسهم ول    ":  (102) قال المراكشي   

الوزير جهرا  ينفصلون من مجلس من مجالسهم إل على الدعاء، يدعو الخليفة ويؤمن  
أيديهم بالغدو والعشي     يسمع من بعد من الناس ثم إذا سافروا ل يزال القرآن يقرأ بين

في    ينالموحد   الخلفاء  نإ  قيل و ،  ركبانا" الصلوات  على  يحافظون  وعلى أكانوا  وقاتها 
قال ابن    (103) شروطها فال يأخرون صالت ويؤدونها في وقتها لن الصالة عماد الدين

 بالصالة". بالده سائر  في الناس ويلزم ويقويه، الدين أمر يعظم "كان :(104) الثير
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فكان    م(1184- 1162ه/ 580- 558)  بو يعقوب يوسف بن عبد المؤمنأ  وأما الخليفة
قام بوعظ الموحدين في التمسك بالبيعة والمحافظة يتبع والده بالمحافظة على الدين ف

الصالة   الفجر على  صالة  بعد  الكريم  القرآن  من  الحزب  وقراءة  المنكرات  واجتناب 
بالمعروف والنهي عن    واللتزام بحدود هللا وبسنة النبي محمد    والمغرب  والمر 

، (105)أبيه  مذهب   للعدل  وبسطه  والورع  الزهد   في  يذهب كان  المنكر واقامة شريعة هللا و 
بحديث    للقرآن بشرحه، عالما    ، حافظا  جزل    رعا  و "  :(106) قال عنه لسان الدين بن الخطيب 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، خطئه وصحيحه، آية الموحدين في اإلعطاء والمواساة، 
 للعدل".  على الجهاد، مشيعا   في العمارة، مثابرا   راغبا  

لى جميع ولته إرسلها  أالتي    أبو يعقوب يوسف   لى رسالة الخليفةإ  يجب أن نشيرو    
بطاعته   ثهمحي والعمل  تعالى  هللا  تقوى  به  "نوصيكم  منها  كان  هللا،  تقوى  على  فيها 

أبو يعقوب يوسف ن الخليفة  أ الحظ  نو   (107) والستعانة به والتوكل عليه وموالة شكره"
مر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة في األ  كان متمسك بسنن الخلفاء الراشدين

لى جميع الولة والعمال ويأمرهم بتقوى هللا وترك إنه كان يكتب فيها كتابا   أالصالة حتى  
  ويحافظ    ويسير على طريق العدل  حسن السيرة  وكان  (108) والستقامة في الدين  كرالمن

 .(109) تعالى  هللا في سبيل هاد جوكان محبا  للهللا   يعمل من أجل تقوى ، و الةصعلى ال
يوجب "  تقوى هللا ومحاسبة النفس قال    ته يشمللول   ابا  كت  أبو يعقوب   الخليفة  وقد كتب  

قوالكم، وافعالكم وتقوى هللا في السر والجهر وخيفته من الباطن  ألكم الرضا في كافة  
 ، وكبحها بلجام النهي عن الركض في ميدان رداها  ،وقمع النفس عن هواها  ،والظاهر
وتوفيق في   ،فذلك عصمة من الزلل  ،والجري على سننه المستقيم  ،مره العظيمأ  وطاعة

 .(110)"بفضل هللا ،القول والعمل
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يفة أبي يعقوب محبا  قد كان الخل، الجهاد في سبيله فإن من أفضل األعمال تقربا  إلى هللا

للناس وكان  ( الخاصة بالجهاد وتعطى أن تجمع أحاديث النبي محمد )للجهاد وأمر  
بنفسه عليهم  خالفة  ،  (111) يمليها  يعقوب وفي  - 1184ه/595-580)  المنصور 

من بيت  لف دينار ذهبا  أاخرج مئة بعد مبايعته بالخالفة ول شيء فعله فإن أ م(1198
مر برد أحوال رعيته و أوتفقد    دولة الموحدين   المال ووزعها على الفقراء والضعفاء في

مرهم بتقوى هللا ومحاسبة  أحكام القضاة و ألى  إر ولته بالرجوع  أمالمظالم عن الناس، و 
الراعي على    اهتمام  وهذا من  (112) ل كثيرة على الناس تقربا  هلل تعالىامو أنفق  أنفسهم و أ

 .(113) )كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته(   الرعية امتثال لقول: الرسول محمد 
ويأمر بالنداء في   هاالمنصور كان يعاقب كل من تركن الخليفة  فإ  ألهمية الصالةو    

بمعيشة عاقبه  وقد و  غل بعملهإليها فمن غفل عنها ولم يصليها واشت للحضورسواق األ
 ( 114) هلل سبحانه وتعالى  اه لحسن سيرته وعدله مع رعيته وورعه وتقو   وذلك  عظم ملكه

بالصالة وكان يمليها ( الخاصة  لسيما أنه أمر العلماء بجمع أحاديث النبي محمد )
نه  أ   من ورعهو ،  (115) على الناس ويأمرهم بحفظها ومن حفظها له اعطيات من المال

وأمر   نه اخرج أربعين ألف دينار ووزعها على الفقراءأكان كثير الصدقة على الناس قيل  
لكل صبي منهم مثقال ذهب وثوب ورغيف خبز،   ءأن يكتب له األيتام، فيختنون واعطا

 .(116) تعالىتقربا هلل  
ومتون األحاديث ويتكلم في الفقه    الكريم   ن الخليفة المنصور كان يحفظ القرآن إوقيل    

من عالمة  و   ،(117) فقهاء يرجعون إليه في الفتاوى وله فتاوى مجموعةالكالما  بليغا ، وكان  
الجهاد في   وواظب على  ظهر الدين في دولته ومحى المالهي والمنكرات أنه  التقوى أ
 حتى   الحدود   وأقام   هل العلم والدينأ وكان من  وأزكاها    عمالفضل األ أمن  ألن    ؛سبيل هللا
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ل تأخذه في هللا لومة    ،"كان عاقال  حازما  عازما    :(119)قال ابن عذاري   ،(118) أقاربه  على
 ."هللا  متواضعا  هلل، ومجاهدا  في سبيل ،لئم
إ    المنصو لا  نونالحظ  الرك  رخليفة  معركة  في 1194ه/ 591)  سنة  قبل  أخذ  م( 

مر أو   تعالى  هلل  وزع الصدقات على الفقراء تقربا  و هلل تعالى فسرح السجون    التقرب الى
ن هذا موضع غفران وتغافروا  إ ف  ،اغفروا له  :مير المؤمنينأ يقول لكم  "للناس:    لاقن يُ بأ

بينكم و   ،فيما  نفوسكم  نياتكمأوطيبوا  هلل  الناُس   ،خلصوا  من    فبكى  سمعوا  ما  واعظموا 
معاملتهم فقال الجميع خليفة هللا نطلب العفو والغفران    ليه من حسنإوما جرى    ، سلطانهم

  العزيز   بالكتاب   إل  يفتون   ل  العلماء أن  ، وقيل أنه أمر(120) "ونرجو الخير من الرحمن
 :نه قالأ   الخليفة المنصورمن وصايا  و ،  (121) النبوية حتى ل يجتهدوا في الفتوة  والسنة

يتام ومن اليتيمة فقال لهم  ومن األ  أوصيكم بتقوى هللا تعالى، وباأليتام واليتيمة، فقالوا له:
واياكم والغفلة فيما يصلح بها من تشييد   يتام سكانها المسلمون ندلس واأل اليتيمة جزيرة األ

فأنظروا  أ منهاجهاأسوارها  على  الشرائع  واجروا  المسلمين  تقوى  (122)   من  شدة  ومن   ،
ابنائه وخاصته أن   قارعة   على  يدفنوه بعد وفاته  الخليفة المنصور يعقوب أنه أوصى 

 .(123) به من المسلمين يمر   من عليه  ليترحم الطريق
 ينهى بالمعروف و   م( أذ كان يأمر1213-1198ه/110- 595)  في خالفة الناصرو    

موال لمساعدة وينفق األ  في جميع بالد المغرب واألندلس  حوال الناسأعن المنكر ويتفقد  
 النفس   ومحاسبة    الكريم  القرآن   وقراءة  الصالة  على   بالمحافظة  الناس  وأمر  راء الفق

  شجاعا ،   حليما ،"  :(125) قال المؤرخون   (124) القلوب   تقوى   من  هواها وذلك  عن  والبتعاد 
يعنيه"،  وإن من أعظم األعمال تقربا  هلل هو    ل  فيما  الخوض   قليل  الدماء،  عن  عفيفا  

في دولته من    الناس  ستنفرالخليفة الناصر محبا  للجهاد فا  كانالجهاد في سبيله ولقد  
وخير شاهد على ذلك عندما استنفر   ندلساأل  المسلمين في بالد   وحمايةجهاد  ال  أجل
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للجهاد سنة)  العقاب فجمع له1212ه/ 609الناس  مقاتل   ألف  ستمائة  م( في معركة 

  َأْمِرهِ   َعَلى   َغاِلبٌ   َوَّللاَُّ  قال تعالى:    (126) ولكن قدر هللا أن يخسر المسلمين المعركة
َيْعَلُمونَ  َل   النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ 

 (127). 
اتباع اسالفه من  م( إذ  1223- 1213ه/620-610باهلل )  وفي خالفة المستنصر   

الموحدين التقوى   الخلفاء   م(1219ه/ 616سنة )   مجاعة في بالده  فعندما وقعت   في 
منها مقادير   ووزع  مخازن الطعامبفتح    مرألى الطعام  إالحاجة  و اشتد الحال بالناس  و 

للفقراء فكان لذلك أثر   ىطعوا   عظيمة من الطعام على الناس مبالغ كبيرة من المال 
عليهم الضيق  تخفيف  في   الخليفة   وجه(  م1220ه/617)   سنة  وفي،  (128) طيب 

 يوجهها  كان  التي  الكتب   نمط  على  واألندلس  المغرب  قواعد   إلى  كتابا    باهلل  المستنصر
 الشرع،   أحكام   واتباع   بالدين  التمسك  أنه يجب عليهم  والعمال  الولة   إلى  الموحدون   الخلفاء
، فحثو  ةخر ن الدنيا مطية الدار األقال فيها: إ  (129) المنكر  عن  والنهى  بالمعروف  واألمر

ن يجعلهم هللا تعالى في الدارين من الذين لهم البشرى  أ عسى    الناس على العمل الصالح،
هنا ورع وتقوى الخليفة    ونجد   مر بالمعروف والنهي عن المنكروبثوا في جهاتكم كلها األ

 .(130)من خالل هذه الرسالة باهلل   المستنصر
ن أ  اعلموا  ك به فكان يقولعلى حفظ الدين والتمس  باهلل  الخليفة المستنصر  لقد عملو    

ساس والوثيق والبناء العتيق والتجر الذي ل يبور والطريق الذي ل يجور الدين هو األ 
على الصالة واعتياد   محافظةومن استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى، وأمرهم بال

ى هذه الدولة التي قامت عل  خلفاءقراءة القرآن وهذا يدل على ورع وتقوى  و المساجد  
 .(131) ساس الدينأ

 الخاتمة 
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 التالية النتائج الى توصلنا هذه دراستنا خالل   من
لقد كانت دولة الموحدين تستمد وجودها من السالم وقد ارتكزت اصول  -1

سياستها وتنظيماتها في تطبيق شرع هللا واللتزام بتعاليم السالم ووجوب الدقة 
الرجوع للخليفة في ذلك، فضال  والحذر في تطبيق الحكام الشرعية ويجب  

السارقين   ومحاسبة  بيعها  ومنع  الخمور  شارِب  محاسبة  في  التشدد  عن 
 والمعتدين على حقوق الناس. 

كان الخلفاء الموحدون يحرصون على الزهد في الدنيا وتقوى هللا والتمسك   -2
 ( باقولهم واعمالهم. ( والقتداء بالصحابة )بسنة النبي محمد )

والبتعاد   -3 تعاليم السالم  والمحافظة على  بالقوة  الموحدين  تميزت دولة 
مروجيها  محاسبة  في  والتشديد  وغيرها،  ولهوا   خمور  من  المنكرات  عن 

 والعاملين بها. 
 المغرب   بالد   جميع  على  سيطرتها  تفرض  ان  الموحدين  دولة  استطاعت  -4 

 المغرب   بالد  واصبحت  غربا    الطلسي  المحيط  الى  شرقا    مصر  حدود  من
 عند  كانت  كما  المغرب  بالد  فعادت   بالخليفة   متمثل   واحد   اداري   حكم   تحت 
  تفرض   كانت  المرابطين   دولة   ان   لسيما  الهجري،   الول  القرن   في  فتحها 

 . فقط  القصى المغرب بالد  على سيطرتها
 
 

 الهوامش 
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البحر   (1)  الغرب  ومن  الروم  بحر  الشمال  ومن  مصر  الشرق  من  يحده  واسعة  بالد  المغرب: 
الفارسي)ت محمد  بن  إبراهيم  دار 957ه/346المحيط.الصطخري،   ، والممالك  م(،المسالك 

 . 37-36م(،ص2004،صادر،)بيروت،
بائل حرضهم دولة المرابطين: هم الملثمين من قبيلة لمتونة احدى قبائل صنهاجة ومعها عدة ق   (2)

عبد هللا بن ياسين على الجهاد، وسماهم المرابطين، فدانت لهم قبائل الصحراء، واجتمع المرابطين  
علي  بن  الفداء،إسماعيل  الندلس.ابو  المغرب  حكمت  و  عليهم  وملكوه  تاشفين  بن  يوسف  على 

، 175،ص2م(،المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية،)القاهرة، بالت(،ج1331ه/732)ت
المبتدأ  1405ه/808؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن الحضرمي)ت234 م(،العبر وديوان 

، دار 3والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، تحقيق: خليل شحادة،ط
 . 243-241،ص6م(، ج1988الفكر،)بيروت،

مدينتها العظمى قرطبة وهي في وسطها و الندلس: بلدان عريضة كثيرة المدن خصبة واسعة و   (3)
يحيط بها البحر المحيط ثم يطوف بحر الروم بها الى ارض افرنجة ولألندلس حدان الى دار الكفر 

م(،  893ه/280وحدان الى البحر. للمزيد ينظر: ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا)ت  
؛ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر 90-89م(،ص 1998المسالك والممالك ،دار صادر،)بيروت

)ت وهب  ،904ه/292بن  العلمية،)بيروت  الكتب  دار  البلدان،  - 192،ص2م(،ج 2008م(، 
 . 41؛الصطخري،المسالك والممالك،ص193

م(،المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن  1249ه/647المراكشي، عبد الواحد بن علي)ت  (4)
الهواري،المكتبة  صالح  الموحدين،تحقيق:  عصر  آخر  إلى  األندلس  فتح 

 . 136- 135م(،ص 2006العصرية،)بيروت،
،دار  2الحجي، عبدالرحمن علي، التاريخ الندلسي من الفتح السالمي حتى سقوط غرناطة،ط  (5)
 .455م(،ص1981لقلم،)بيروت ،ا
محمد بن عبد هللا بن تومرت البربري، المصمودى، الهرغي ،المدعي أنه علوي محمد بن تومرت: (6)

.للمزيد ينظر: ابن  ()حسني، وأنه اإلمام  المهدي، وأن نسبه يرجع للحسن بن علي بن أبي طالب
أنباء أبناء الزمان، تحقيق: م(،وفيات األعيان و 1282ه/681خلكان ،شمس الدين أحمد بن محمد)ت

؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد)ت 45،ص5م(،ج1994إحسان عباس ،دار صادر، )بيروت ،
748/ ط1347ه  األرناؤوط،  شعيب  تحقيق:  النبالء،  أعالم  ،مؤسسة  3م(،سير 

 .  539، ص19م( ،ج1985الرسالة،)بيروت،
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الجمان لترتيب ما سلف من اخبار م(،نظم  1230ه/628ابن القطان، حسن بن علي بن محمد)ت  (7)
،ط  علي  محمود  ،تحقيق:  السالمي،)القاهرة،2الزمان  الغرب  -61م(،ص1989،دار 

 .136؛المراكشي،المعجب، ص62
الصنهاجي)  (8) علي  بن  بكر  ابي  دولة  12ه/6ت  البيذق،  وبداية  تومرت  بن  المهدي  م(،اخبار 

؛السالوي،شهاب 21-21م(،ص 1971المنصور،)الرباط،الموحدين،تحقيق: عبد الوهاب منصور، دار  
الدين أحمد الناصري، الستقصا ألخبار دول المغرب األقصى، تحقيق: جعفر الناصري، دار الكتاب، 

 . 80،ص3م( ،ج1997)بيروت،
 . 302،ص6العبر و ديوان المبتدأ  والخبر، ج(9)
ص    (10) الجمان،  نظم  القطان،  المعجب،ص  ؛76ابن  ا  137المراكشي،  لسالوي ؛ 

 . 80،ص2،الستقصا،ج
توفي (11) الكومي  المغربي  القيسي  علوي  بن  علي  بن  المؤمن  عبد  هو  المؤمن:  عبد 

أحمد 112ه/558سنة) بن  المبارك  المستوفي،  المهدي.ابن  اصحاب  من  م(كان 
دار  1239ه/637اإِلربلي)ت خماس،  سيد  بن  سامي  تحقيق:  اربل،  م(،تاريخ 

لسا426،ص 2م(،ج1980الرشيد،)بغداد، هللا  ؛  عبد  بن  الخطيب،محمد  بن  الدين  ن 
،1374ه/ 776األندلسي) العلمية،)بيروت  الكتب  دار  غرناطة،  أخبار  في  م( 1999م(،اإلحاطة 

 . 222،ص1،ج
تومرت،ص(12) بن  المهدي  اخبار  الجمان،ج16البيذق،  نظم  القطان،  ؛المراكشي 77،ص 6؛ابن 

 . 137،المعجب،ص
ي البر األعظم بينها وبين البحر عشرة أيام اختطها  مراكش: أعظم مدينة بالمغرب وأجلها وهي ف  (13)

م( وكان قبل ذلك مخافة يقطع فيها اللصوص على القوافل،  1077ه/ 470يوسف بن تاشفين سنة)
وكان إذا انتهت القوافل إليه قالوا مراكش معناه بالبربرية أسرع المشي، ياقوت الحموي، شهاب الدين  

)ت الرومي  هللا  عبد  /626أبو  البلدان،ط م(.1228ه  صادر،)بيروت،  2معجم  دار  م(  1995، 
م(،آثار البالد وأخبار العباد، 1283ه/682؛ القزويني، زكريا بن محمد بن محمود)ت94،ص5،ج

؛ لسان الدين بن الخطيب، معيار الختيار في ذكر المعاهد  111دار صادر، )بيروت، بال ت (،ص
 . 162 - 161م(،ص1999والديار، مكتبة الثقافة الدينية،)القاهرة،

م( الكامل في التاريخ،  1232ه/630ابن الثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم)ت  (14)
 . 655،ص 8م(، ج1997تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، )بيروت، 
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علي بن يوسف: ابو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين  بن إبراهيم الصنهاجي اللمتوني أمير (15)
)المرابطين سنة  توفي  بن  1142ه/537،  خليل  الدين  صالح  م(.الصفدي، 

إحياء 1362ه/764أيبك)ت دار  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أحمد  ،تحقيق:  بالوفيات  م(،الوافي 
 . 212،ص 22م(،ج 2000التراث،) بيروت،

،ج(16) التاريخ  في  الكامل  الثير،  الوهاب ؛ 655،ص8ابن  عبد  بن  أحمد  الدين  شهاب  النويري، 
الكتب 1332ه/  733) ،دار  قمحية  مفيد  تحقيق:  األدب،  فنون  الرب   ،نهاية  م( 

 . 154، ص24م(ج2004العلمية،)بيروت،
 . 140-139؛المراكشي، المعجب،ص  28  -27البيذق، اخبار المهدي بن تومرت،ص (17)
مالك بن وهيب : هو مالك بن يحيى بن وهيب األزدي الندلسي، أحد رجال الكمال والرتسام (18)

سنة) توفي  العلوم  الملك 11230ه/525بمعرفة  عبد  بن  خلف  القاسم  أبو  بشكوال،  م(.ابن 
العطار ،ط1282ه/578)ت أئمة األندلس، تحقيق: عزت  الخانجي، 2م(،الصلة في تاريخ  ،مكتب 

 . 587م(،ص 1955)القاهرة، 
؛حسن،علي  140-139؛المراكشي،المعجب،ص28  - 27البيذق، اخبار المهدي بن تومرت،ص(19)

الحضارة السالمية في المغرب والندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي،)القاهرة حسن،
 . 36م(،ص 1980،
تينملل: حصن عظيم جدا  من حصون جبل درن بالمغرب  صعب المرتقى زاد المهدي في    (20)

المنعم  عبد  بن  هللا  عبد  بن  محمد  أمواله.الحميري،  مخازن  فيه  وجعل  تحصينه 
، مؤسسة ناصر 2(،الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق: احسان عباس،طم1494ه/900)ت

 . 128م(،ص1980،)بيروت،
ص(21) الجمان،  نظم  القطان،  بن 140؛المراكشي،المعجب،ص78ابن  ؛الزركشي،محمد 

/932ابراهيم)ت المطبعة 1526ه  والحفصية،  الموحدية  الدولتين  ،تاريخ   )
 . 4م(،ص 1966التونسية،)تونس،

 .  125–123،ص6؛ابن القطان، نظم الجمان،ج35خبار المهدي بن تومرت ،صالبيذق، ا(22)
 . 156 -135، ص 6؛ ابن القطان ،نظم الجمان،ج39 - 35البيذق ،اخبار المهدي،ص (23)
بطونهم (24) ومن  وأوفرهم،  البربر  قبائل  أكثر  بربر،  بن  برنس  بن  مصمودة  بنو  وهم  المصامدة: 

قاموا بنصر المهدي بن تومرت. للمزيد ينظر :السمعاني،   برغواطة وغمارة وأهل جبل درن وهم الذين
م(،النساب، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى، دائرة 1166ه/562عبد الكريم بن محمد  التميمي )ت

العثمانية،)حيدراباد، ،ج1962المعارف  علي 284،ص 12(  بن  أحمد  العباس  أبو  ؛القلقشندي، 



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1172

 الدليمي الباحث عاصم عادي رشيد &   أ. م. خالد عبد الكريم عبد الرزاق

 

،  2بائل عرب الزمان، تحقيق: إبراهيم اإلبياري،ط م(  ،قالئد الجمان في التعريف بق 1418ه/821)ت
 . 169م(،ص1982دار الكتاب المصري، )القاهرة،

البحيرة: بستان كبير أمام أحد أسوار مراكش، والبستان باللغة البربرية يسمى بالبحيرة دارت فيه  (25)
الموحدين سنة) بخسارة  انتهت  المرابطين  الموحدين وبين  بين  الثير، 1130هـ/ 524معركة  ابن  م(. 

،ج التاريخ  في  ص 9الكامل  المراكشي،المعجب،ص200،  وديوان  144؛  العبر  خلدون،  ابن  ؛ 
 . 305،ص  6تدأوالخبر،جالمب

 .4،الزركشي، تاريخ  الدولتين ،ص 144المراكشي، المعجب،ص (26)
 40حسن ،الحضارة السالمية ،ص (27)
 . 42البيذق، اخبار المهدي بن تومرت ،ص (28)
م(، نفح الطيب من غصن األندلس  1631ه/1041شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني)ت  (29)

دار  عباس،  احسان  تحقيق:  الخطيب،  بن  الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب 
 . 377،ص4،جم(1997صادر،)بيروت،

وقيل    لمتونة: قبيلة بربرية من صنهاجة كان المرابطون ينتمون إليها، ويسمون أحيانا باللمتونيين،  (30)
 .  171أنهم من حمير نزلوا في الجاهلية بهذه البراري. القلقشندي، قالئد الجمان،ص

األندلس،ط146المراكشي،المعجب،ص  (31) في  اإلسالم  دولة  عبدهللا،  ،مكتبة 2؛عنان،محمد 
 . 234،ص3م(،ج1990الخانجي،)القاهرة ،

؛ العزاوي،  234،ص3عنان، دولة السالم،ج ؛ 147  -146للمزيد ينظر:المراكشي،المعجب،ص(32)
دار   السالمي،  العصر  في  العربي  المغرب  تاريخ   ، حسين  الرحمن  عبد 

 . 118م(،ص2011الخليج،)عمان،
الوطنية   (33) المؤسسة  الموحدين،  دولة  مؤسس  علي  ببن  المؤمن  عبد  صالح،  قربة، 

 . 27م( ،ص1991،)الجزائر،
 . 151المعجب، ص (34)
م(،البيان المغرب في اختصار اخبار 1312ه/712ابن عذاري، أبو عبد هللا محمد بن محمد)ت  (35)

الغرب   دار  بشار،  ومحمود  عواد  بشار  تحقيق:  والمغرب،  الندلس  ملوك 
 . 92،ص3م(،ج2013لسالمي،)تونس،ا
  وهي   دينة على البر األعظم من بالد المغرب وهي مدينة صغيرة تقع على ضفة البحرموهران:    (36)

البكري، تجار.  أهلها  وأكثر  وبساتين  سائحة  مياه  ذات  الندلسي   حصينة   العزيز  عبد  بن  هللا  عبد 
 . 538،ص2م(،ج1992)بيروت،م( ،المسالك والممالك، دار الغرب اإلسالمي، 1094ه/487)ت
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تاشفين: تاشفين  بن علي بن يوسف بن تاشفين من امراء المرابطين وله ابوه على امارة غرناطة   (37)
سنة) ابوه  توفي  مصرعه  1142ه/537ولما  ولقي  المرابطين  امر  في  خلفه  م( 

ن  م(،الذخيرة في محاس1147ه/542م(.ابن بسام، ابو الحسن علي الشنتريني)ت1142ه/539سنة)
؛ لسان الدين بن  532،ص 5م(ج1981أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية، )تونس ،

 . 248 -247،ص1الخطيب، الحاطة في اخبار غرناطة،ج
؛ابن البار،محمد  151؛المراكشي، المعجب،ص59- 56البيذق، اخبار المهدي بن تومرت ،ص    (38)

،دار المعارف،)القاهرة 2ء،تحقيق:حسين مؤنس،طم(،الحلةالسيرا1259ه/658بن عبد هللا  البلنسي)
 . 195،ص2م(،ج1985،
فاس: مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بالد البربر وهي حاضرة البحر وأجل مدنه    (39)   

قبل أن تختط مراكش، وفاس مختطة بين ثنيتين عظيمتين وقد تصاعدت العمارة فيها.للمزيد ينظر: 
البلدان،ج795،ص2البكري،المسالك والممالك،ج   الحموي، معجم  ؛الحميري،   230، ص4؛ ياقوت 

 .  434الروض المعطار،ص
 . 107،ص2؛ السالوي،الستقصا،ج102  -101،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج(40)
م(،النيس المطرب بروض القرطاس 1326ه/726ابن ابي زرع، علي بن عبدهللا الفاسي)ت  (41)

وتاريخ   المغرب  ملوك  اخبار  فاس،دارالمنصور،،)الرباط،في    - 188م(،ص 1972مدينة 
 . 255نص3؛عنان،دولة السالم ،ج 189

 . 107-106،ص3؛ ابن عذاري، البيان المغرب،ج65-63البيذق، اخبار المهدي،ص(42)
إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني آخر ملوك دولة الملثمين بالمغرب األقصى.ابن   (43)

،ج العيان  وفيات  بالوفيات،ج126ص  ،7خلكان،  الوافي  الصفدي،  خير 272،ص8؛  الزركلي،  ؛ 
 . 295،ص1م(،ج2002، دار العلم للماليين،)بيروت،15الدين بن محمود بن محمد ،العالم، ط

 . 189ابن ابي زرع، النيس المطرب،ص؛  107،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج  (44)
 . 665، ص 8الكامل في التاريخ ، ج  (45)

 . 77جزء من اآلية : سورة النساء ،  (46)
 . 17، 16سورة العلى ، اآلية : (47)
؛ الذهبي، تاريخ السالم ووفيات المشاهير والعالم، تحقيق:  145المراكشي ،المعجب ،ص    (48)

 . 107،ص36م( ج2003بشار عّواد معروف، دار الغرب،)بيروت، 
 . 7الزركشي، اخبار الدولتين ، ص ؛  305،ص6العبر وديوان المبتدأ والخبر،جابن خلدون،   (49)
 . 264،ص3؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ،ج54، ص5ابن خلكان ، وفيات العيان ،ج (50)
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م(،البداية والنهاية، تحقيق: 1372ه/774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت  (51)
 . 231-230، ص12،جم(. 1988علي شيري، دار إحياء التراث العربي،)بيروت، 

م(،مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 1366ه/768اليافعي، عبد هللا بن أسعد بن علي)ت(52)
  178، ص3م(،ج1997يعتبر من حوادث الزمان، تحقيق: خليل منصور ،دار الكتب العلمية،)بيروت،

؛ مقديش، محمود،  نزهة النظار في عجائب التواريخ والخبار، تحقيق: علي الزواري، دار  184،  
 . 79،ص2؛ السالوي، الستقصا،ج452م( ،ص1988الغرب السالمين)بيروت، 

 . 541،ص19سير اعالم النبالء،ج (53)
العلمية،    (54) الكتب  دار  السعيد،  محمد  هاجر  أبو  تحقيق:  غبر،  من  خبر  في  العبر  الذهبي، 

ج2000)بيروت، ،ج29،ص3م(  العماد،  ابن  محمد   . 306،ص 6؛  بن  أحمد  بن  الحي  عبد 
م(، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن  1678ه/ 1089)ت

 م(. 1986كثير، )بيروت، 
 . 441؛ حسن، الحضارة السالمية،ص172ابن القطان،  نظم الجمان، ص (55)
 . 157-156،ص 19الصفدي، الوافي بالوفيات ،ج (56)
 . 257،ص 38الذهبي، تاريخ السالم، ج (57)
 . 172ابن القطان ، نظم الجمان، ص (58)
 . 300،ص 9الكامل في التاريخ،ج (59)
يوسف: أبو يعقوب يوسف بن  عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي، ثاني خلفاء دولة الموحدين    (60)

 . 130،ص7،كان فقيها  حافظا  ،ابن خلكان، وفيات العيان،
م(، المن بالمامة، تحقيق: عبد الهادي  1198ه/594الة، عبد الملك بن محمد)ابن صاحب الص(61)

الغرب،)بيروت، 3التازي،ط نظم 165م(،ص 1987،دار  في  الحلل  رقم  الخطيب،  بن  الدين  لسان  ؛ 
 . 58م(،ص 1898الدول، المطبعة العمومية،)تونس، 

 . 10،ص  7وفيات العيان ،ج (62)
 307،ص4؛ لسان الدين ابن الخطيب، الحاطة،ج205المطرب،صابن ابي زرع ،النيس (63)
 . 177-174؛المراكشي، المعجب، ص 165ابن صاحب الصالة، المن بالمامة،ص (64)
يعقوب: هو الخليفة المنصور ابو يوسف  يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي   (65)

 .3،ص7خلكان ،وفيات العيان ،ج الكومي صاحب بالد المغرب ثالث خلفاء دولة الموحدين. ابن 
 . 216،ص42؛ الذهبي، تاريخ السالم،ج202المراكشي ، المعجب ، ص   (66)
 . 441؛ حسن، الحضارة السالمية،ص275 – 274،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج (67) 
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 . 364،ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان،ج220،ص42الذهبي، تاريخ السالم ،ج (68)
المغرب،ج  (69) البيان  عذاري،  الحلل  275  –  274،ص3ابن  ،رقم  الخطيب  بن  الدين  لسان  ؛ 

 . 56،ص
 . 6سورة لقمان، اآلية:  (70)
المعجب،ص  (71) السالم،ج202المراكشي،  تاريخ  نزهة  216،ص42؛الذهبي،  ؛مقديش، 

 . 474- 473النظار،ص
،  216لمطرب ،صابن ابي زرع ، النيس ا  ؛ 336،343،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج   (72)

217 . 
ابو عبد هللا : محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الخليفة الناصر.   (73)

 . 148، ص5؛ الصفدي، الوافي بالوفيات ،ج247،ص16الذهبي، سير اعالم النبالء،ج
 . 241 - 231؛ ابن ابي زرع ، النيس المطرب ، ص  226المراكشي، المعجب، ص  (74)
 . 374-373،ص  3اري ،البيان المغرب ،جابن عذ (75)
يوسف المستنصر: يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي،    (76)

باهلل   المستنصر  النبالء،جالخليفة   اعالم  سير  بالوفيات  248،ص16الذهبي،  ،الوافي  الصفدي  ؛ 
 155،ص29،ج

 . 383- 382،ص3ابن عذاري ،البيان المغرب،ج  (77)
 . 240المراكشي ، المعجب ، ص (78)
 .   3،  2سورة  الطالق، جزء من اآلية:   (79)
تومرت)ت  (80) بن  محمد  وزارة 1129ه/524المهدي،  طالبي،  عمار  تحقيق:  يطلب،  ما  م(،اعز 

 . 257م(، ص 2007الثقافة، )الجزائر ،
 . 173ابي زرع، النيس المطرب، ص؛ ابن 137-136المراكشي، المعجب،ص (81)
؛مجهول، مؤلف )ت القرن  654؛ ابن القطان ، نظم الجمان، ص 21البيذق، اخبار المهدي، ص  (82)

 .117، 114م( ،  ص1979م(،الحلل الموشية، تحقيق: سهيل زكار، دار الرشاد، )فاس،14ه/8
 . 90نظم الجمان، ص (83)
التاريخ،ج  (84) في  الكامل  الثير،  المراكشي،المعجب،ص654،ص6ابن  ؛سالم،تاريخ  137؛ 

 . 686المغرب،ص
؛السالوي، الستقصا، 107،ص36؛الذهبي،تاريخ السالم،ج24-23البيذق، اخبار المهدي،ص(85)

 . 79،ص2ج
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 . 169ابن القطان ، نظم الجمان، ص (86)
 . 300،ص9الثير، الكامل في التاريخ ،ج؛ ابن 167ابن القطان ،نظم الجمان، ص (87)
 . 113نظم الجمان،ص  (88)
رابطة: مفردها ربط والرباط والمرابطة مالزمة ثغر العدّو، والرباط هو بيت الصوفية ومنزلهم،   (89)

بن   أحمد  المقريزي،  ذلك.  في  الصفة  أهل  شابهوا  وقد  دارهم،  والرباط  دار،  قوم  ولكل 
والعتب1441ه/845علي) المواعظ  الكتب  م(،  دار  واآلثار،  الخطط  بذكر  ار 

 . 302،ص4م(،ج1997العلمية،)بيروت،
البربري: والبربرة كثرة الكالم، وبه سمي هذا الجيل البربر كان إفريقس أبو يلمقة افتتحها فقال:    (90)

ما أكثر بربرتهم فسموا بذلك وبإفريقس سميت إفريقية. ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الزدي 
للماليين،)بيروت، 933ه/321)ت العلم  دار  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  اللغة،  جمهرة  م(، 

 . 174،ص 1م(،ج1987
 . 489؛ حسن، الحضارة السالمية، ص303،ص6ابن خلدون، العبر و ديوان المبتدأ والخبر ،ج  (91)
؛  168-167نظم الجمان، صبن القطان،  ؛ ا44-41البيذق، اخبار المهدي بن تومرت،ص  (92)

البشر،جابو   اخبار  في  المختصر  ، 333- 332،ص2الفداء،  الموشية  الحلل   ، مجهول  ؛ 
 . 109،110ص

 . 261،ص3؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،ج654،ص8ابن الثير، الكامل في التاريخ، ج(93)
 . 172ابن القطان ،نظم الجمان، ص  (94)
 . 259،ص38؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج150المراكشي، المعجب، ص(95)
 . 501؛ حسن، الحضارة السالمية، 179-178القطان ، نظم الجمان،ص ابن  (96)
الجمان،ص(97) نظم  القطان،  البيضاء  191ابن  النجاح،الدار  موحديه،  ؛عزاوي،احمد،رسائل 
 . 63م(، ص1995،
 . 9سورة البقرة ، اآلية : (98)
 . 63؛ عزاوي، رسائل موحدية، ص190ابن القطان، نظم الجمان، ص  (99)
 . 111اآلية :  سورة النساء ،  (100)
 . 203؛ ابن ابي زرع، النيس المطرب، ص199-197ابن القطان، نظم الجمان، ص  (101)
 . 246المعجب، ص (102)
 . 161ابن القطان ، نظم الجمان،ص  (103)
 300،ص 9الكامل في التاريخ،ج (104)
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بالمامة،ص  (105) ،المن  الصالة  صاحب  البيان 168- 164ابن  عذاري،  ابن  ؛ 
 . 180-177،ص3المغرب،ج

 . 307،ص4الحاطة في اخبار غرناطة،ج  (106)
 . 95؛ عزاوي، رسائل موحدية،ص226ابن صاحب الصالة ،المن بالمامة،ص  (107)
 . 469؛ حسن، الحضارة السالمية، ص190،196،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج  (108)
الرب،ج(109) نهاية  الحنفي  327،ص24النويري،  هللا  عبد  بن  يوسف  بردي،  تغري  ابن  ؛ 

الكتب،)القاهرة 1469ه/874)ت دار  والقاهرة،  مصر  ملوك  في  الزاهرة  ،النجوم  م( 
 . 93،ص6م(،ج1980،
 . 97،عزاوي،رسائل موحدية،ص229األمامة ،صابن صاحب الصالة ،المن ب (110)
المعجب،ص  (111) السالم،ج187المراكشي،  تاريخ  الحضارة 322،ص 40؛الذهبي،  ؛حسن 

 . 485السالمية،ص
 . 159-158،ص2؛ السالوي، الستقصا ،ج217ابن ابي زرع  النيس المطرب ،ص(112)
 . 260،ص3الترمذي، سنن الترمذي ، ج (113)
 . 365،ص3اليافعي، مرأة الجنان،ج؛ 11، ص7ابن خلكان، وفيات العيان، ج  (114)
 . 339، ص 24؛ النويري، نهاية الرب، ج204-203المراكشي، المعجب ،ص  (115)
السالم،ج209المراكشي،المعجب،ص  (116) الحضارة  219،ص42؛الذهبي،تاريخ  ؛حسن، 

 . 225السالمية، ص 
 . 102،ص3المقري، نفح الطيب،ج؛ 221،ص42الذهبي، تاريخ السالم،ج (117)
 . 58؛ لسان الدين بن الخطيب، رقم الحلل ، ص 100،ص28الصفدي، الوافي بالوفيات،ج(118)
 . 336،ص3البيان المغرب، ج (119)
 ، 59لسان الدين بن الخطيب، رقم الحلل ، ص ؛  324،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج  (120)
 . 364،ص3؛ اليافعي، مرآة الجنان،ج11،ص7وفيات العيان،جابن خلكان،  (121)
 . 160؛ مجهول ،الحلل الموشية ، ص 339،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج  (122)
 . 225،ص 42؛ الذهبي، تاريخ السالم، ج10،ص7ابن خلكان، وفيات العيان ،ج(123)
البيان المغرب،ج  (124) ؛ ابن ابي زرع ، النيس المطرب ، 353،    352، ص    3ابن عذاري، 

 ، 236_ 232ص
 . 338،ص 22؛ الذهبي، سير اعالم النبالء، ج 226المراكشي، المعجب، ص(125)



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1178

 الدليمي الباحث عاصم عادي رشيد &   أ. م. خالد عبد الكريم عبد الرزاق

 

في تاريخ الدولة المرينية، دار    ؛ابن ابي زرع، الذخيرة السنية 236- 234المراكشي،المعجب،ص(126)
 . 446، ص1؛ المقري، نفح الطيب، ج46،صم(  1972المنصور، )الرباط،  

 . 21سورة يوسف، جزء من اآلية:  (127)
المغرب،ج  (128) البيان  عذاري،  في  383  -382،ص3ابن  السالم  ،دولة  عنان  ؛ 

 .  342  -341،ص4الندلس،ج
 . 342،ص4عنان، دولة السالم،ج(129)
 . 348ص؛ عزاوي، رسائل موحدية ،383 - 382،ص3ابن عذاري، البيان المغرب،ج  (130)
 . 383ـص3ابن عذاري، البيان لمغرب، ج ( 131)
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن  الكريم

 المصادر االولية  –اواًل 
  ( 1259ه/658ابن االبار، محمد بن عبد هللا  القضاعي البلنسي.)م 

 م(. 1985،دار المعارف،)القاهرة ،2الحلة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس،ط -1
  م(. 1232ه/630ابن االثير، علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري)ت 

 م(.  1997الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السالم، دار الكتاب العربي،)بيروت،  -2
  م(.957ه/346االصطخري، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي)ت 

 م(. 2004المسالك والممالك ، دار صادر،)بيروت، -3
  م(.1147ه/542بن بسام، ابو الحسن علي الشنتريني )تا 

 م(. 1981الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية، )تونس ، -4
  م(.1282ه/578ابن بشكوال، أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت 

 م( 1955اهرة، ،مكتب الخانجي،)الق2الصلة في تاريخ أئمة األندلس،تحقيق: عزت العطار،ط -5
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  م(.1094ه/487البكري، عبد هللا بن عبد العزيز االندلسي )ت 
 م(. 1992المسالك والممالك، دار الغرب اإلسالمي،)بيروت،  -6 
   م(. 12ه/6البيذق، ابي بكر بن علي الصنهاجي )ت 

دار    -7  منصور،  الوهاب  عبد  تحقيق:  الموحدين،  دولة  وبداية  تومرت  بن  المهدي  اخبار 
 م(. 1971،)الرباط،المنصور

  م(. 1469ه/874ابن تغري بردي، يوسف بن عبد هللا الحنفي )ت 
 م(. 1980النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب،)القاهرة ، -8
  م(.1494ه/900الحميري، محمد بن عبد هللا بن عبد المنعم)ت 

عباس،ط  -9 احسان  تحقيق:  األقطار،  خبر  في  المعطار  مؤس2الروض  ناصر ،  سة 
 م(. 1980،)بيروت،

   م(.893ه/280ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا)ت 
 م(. 1998المسالك والممالك ، دار صادر،)بيروت- 10 
   م(. 1405ه/808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد  الحضرمي )ت 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن ع  -11 اصرهم من ذوي الشأن األكبر، العبر وديوان 

 م(. 1988، دار الفكر،)بيروت،3تحقيق: خليل شحادة،ط
  م(.1282ه/681ابن خلكان ،شمس الدين أحمد بن محمد)ت 
 م(. 1994وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس ،دار صادر، )بيروت ، -12
  م(.933ه/321ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن االزدي )ت 
 م(. 1987جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين،)بيروت،   -13
   م(.1347ه /748الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد)ت 
المشاهير والعالم، تحقيق: بشار عّواد معروف، دار الغر -14 ب،)بيروت، تاريخ السالم ووفيات 

 م(. 2003
 م(. 1985،مؤسسة الرسالة، )بيروت،3سير أعالم النبالء، تحقيق: شعيب األرناؤوط،ط-15
 م(. 2000العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد، دار الكتب العلمية، )بيروت،  -42
  م(.1326ه/726ابن ابي زرع، علي بن عبدهللا الفاسي)ت 
 م(. 197الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، دار المنصور، )الرباط،   -16
دار - 17 فاس،  مدينة  وتاريخ  المغرب  ملوك  اخبار  في  القرطاس  بروض  المطرب  النيس 

 م(. 1972المنصور،)الرباط،
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 (. 1526/ه 932الزركشي، محمد بن ابراهيم )ت 
 م( 1966تاريخ الدولتين الموحدية و الحفصية، المطبعة التونسية،)تونس، -18
  م(.1166ه/562السمعاني، عبد الكريم بن محمد  التميمي )ت 
 (. 1962النساب، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى، دائرة المعارف العثمانية، )حيدراباد،- 19
  (1198/ه594ابن صاحب الصالة، عبد الملك بن محمد .)م 
 م(. 1987،دار الغرب،)بيروت،3المن بالمامة، تحقيق: عبد الهادي التازي،ط  -20
  م(. 1362ه/764الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك)ت 
 م(. 2000الوافي بالوفيات ،تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث،) بيروت،  -21
 م( 1312ه/712محمد)تابن عذاري، أبو عبد هللا محمد بن 
البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الندلس والمغرب، تحقيق: بشار عواد ومحمود بشار، - 22

 م( 2013دار الغرب السالمي،)تونس،
  م(. 1678ه/1089ابن العماد، عبد الحي بن أحمد)ت 
ابن كثير،  - 23 دار  القادر األرناؤوط،  عبد  أخبار من ذهب، تحقيق:  في  الذهب  )بيروت، شذرات 

 م(. 1986
  م(. 1331ه/732ابو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود)ت 

 المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية، )القاهرة، بالت(. - 24 
  م(.1283ه/682القزويني، زكريا بن محمد بن محمود)ت 
 آثار البالد وأخبار العباد، دار صادر، )بيروت، بال ت (.-25
  م(.   1418ه/821القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي )ت 
 م(. 1990صبح العشى في صناعة اإلنشاء، دار الكتب العلمية،)بيروت،  -26
اإلبياري،ط  -27 إبراهيم  تحقيق:  الزمان،  عرب  بقبائل  التعريف  في  الجمان  الكتاب 2قالئد  دار   ،

 م(. 1982المصري، )القاهرة،
  م(.1230ه/628ن محمد)تابن القطان، حسن بن علي ب 
علي-28 محمود  الزمان،تحقيق:  اخبار  من  سلف  ما  لترتيب  الجمان  الغرب 2نظم  ،دار 

 م(. 1989السالمي،)القاهرة،
 م(.1372ه/ 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي )ت 
 . م(1988البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي،)بيروت،   -29
 ( 1374ه/776لسان الدين بن الخطيب، محمد بن عبد هللا بن سعيد األندلسي .)م 
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 م(. 1999اإلحاطة في أخبار غرناطة، دار الكتب العلمية،)بيروت ،- 30
 م(.1898رقم الحلل في نظم الدول، المطبعة العمومية،)تونس، -31
 . م(1999الثقافة الدينية، )القاهرة، معيار الختيار في ذكر المعاهد والديار، مكتبة -32
   م(.14ه/8مجهول، مؤلف )ت القرن 
 م(. 1979الحلل الموشية، تحقيق: سهيل زكار، دار الرشاد،)فاس،   -33

  م(. 1249ه/647المراكشي، عبد الواحد بن علي)ت 
تحقيق: المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح األندلس إلى آخر عصر الموحدين،    -34

 م(. 2006صالح الهواري، المكتبة العصرية،)بيروت،
 م(. 1239ه/637ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك اإِلربلي)ت 
 م(. 1980تاريخ اربل، تحقيق: سامي بن سيد خماس، دار الرشيد،)بغداد، -35
   م(.1631ه/1041التلمساني)تالمقري، شهاب الدين أحمد بن محمد 
 م(. 1997نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب، تحقيق: احسان عباس، دار صادر،)بيروت،  - 36
   ( 1441ه/845المقريزي،  أحمد بن علي .)م 
 . م(1997المواعظ والعتبار بذكر الخطط واآلثار، دار الكتب العلمية، )بيروت ،- 37
  م(1129ه/524المهدي، محمد بن تومرت)ت . 
 م( 2007اعز ما يطلب، تحقيق: عمار طالبي، وزارة الثقافة، )الجزائر ،-38
  ( 1332ه/ 733النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب .)م 
 م( 2004نهاية الرب في فنون األدب، تحقيق: مفيد قمحية ،دار الكتب العلمية، )بيروت،-39
  م(. 1366ه/768اليافعي، عبد هللا بن أسعد بن علي)ت 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، تحقيق: خليل منصور ،دار   - 40

 م(. 1997الكتب العلمية،)بيروت،
 م(. 1228ه/626ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا الرومي )ت 
 م(. 1995،)بيروت، ، دار صادر2معجم البلدان،ط -41
  م(.904ه/292اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب )ت 
 م(. 2008البلدان، دار الكتب العلمية، )بيروت ،- 42

 ثانيًا: المراجع الثانوية 
  .الحجي، عبدالرحمن علي 
 م(. 1981،،دار القلم،)بيروت 2التاريخ الندلسي من الفتح السالمي حتى سقوط غرناطة،ط - 43
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 .حسن، علي حسن 
الحضارة السالمية في المغرب والندلس عصر المرابطين والموحدين، مكتبة الخانجي،)القاهرة - 44 
 م(. 1980،
  .الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد 

 م(. 2002، دار العلم للماليين،)بيروت،15العالم، ط - 45 
   .سالم، عبدالعزيز 

 م(. 1999العصر السالمي، مؤسسة شباب الجامعة، )السكندرية،تاريخ المغرب، في  - 46 
   .السالوي، شهاب الدين أحمد الناصري 

الكتاب، - 47  دار  الناصري،  جعفر  تحقيق:  األقصى،  المغرب  دول  ألخبار  الستقصا 
 م( 1997)بيروت،

 عزاوي، احمد . 
 م(. 1995رسائل موحديه، مطبعة النجاح، )الدار البيضاء ، - 48 
  .العزاوي، عبد الرحمن حسين 
 م(. 2011تاريخ المغرب العربي في العصر السالمي، دار الخليج،)عمان،-49
  .عنان،محمد عبدهللا 
 م(. 1990،مكتبة الخانجي، )القاهرة ،2دولة اإلسالم في األندلس،ط  -50
  .قربة، صالح 
 م( 1991بد المؤمن ببن علي مؤسس دولة الموحدين، المؤسسة الوطنية ،)الجزائر،ع- 51
م( 1813ه/1228مقديش، محمود سعيد)ت 
نزهة النظار في عجائب التواريخ والخبار، تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب  -52

 م(.  1988السالمي، )بيروت، 
 
 
 
 
 
 
 


