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 خصائص الكتابـــة التارخييــــة املشـــرتكة 
  عند اثنني هن هؤرخً البالط املوحدي

 م  26ىـ /  6أواخر المائة  في" ابن صاحب الصالة المتو 
 م  " 21ىـ /  7منتصف ق   فيوابن القطان المتو 

ـادل حييى عبداملنعد.  ــنعـ
 المنتدبالتاريخ االسالمي درس م

 سابقا -عين شمس جامعة  –التربية كمية 
 ممخص البحث:

 عند ابن صاحب الصبلة,–ركة المشتأن الحديث عن خصائص الكتابة التاريخية 
ما يجعل الموضوع يكتسى أىمية خاصة من حيث الكشف عن مدى  –وابن القطان

تعصب ىؤالء النفر من المؤرخين الموحدين لدولتيم التى عاشوا في كنفيا وتحت 
 –وصف المرابطين  سيادتيا, وىو ما كان دافعا لكثير من مؤرخى دولة الموحدين في

ل والتزمت, وكأنيم أجبلف بعيدين كل البعد عن الحضارة والمدنية , بالجي –أسبلفيم
وفي الوقت نفسو راحوا يكيمون المدح والثناء عمى دولة الموحدين والدعاء ليا 

يمكن أن تؤخذ عمى ولحمفائيا؛  وىو ما يعنى أن شيادة المؤرخ الموحدى في المدح ال 
؛ بل يجب إعمال العقل فييا, ومعرفة كافة آراء المصادر التاريخية المعاصرة عبلتيا

فيما ىو مذكور من أحداث, وليس لى ىدف من ىذا سوى استجبلء الحقيقة, وىى جل 
محاكمة  -وال يمكن أن يكون قصدى –أىداف الدراسة التاريخية, كما أنى ال أبغى 

حكم عمييم بمقياس العصر الذي ىؤالء النفر من مؤرخى العصر الموحدى, أو ال
نعيشو؛ وىو ما يعنى عدم إمكانية عزل المؤرخ عن الظروف التى يحياىا, وعن البيئة 

 التى تسيم في بيان مواقفو. 
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Abstract 
Talking about the characteristics of common historical writing - 

according to Ibn Saheb al-Salaat and Ibn al-Qattan - is what makes the 

topic of special importance in terms of revealing the extent of the 

intolerance of these group of historians who are monotheists of their 

state in which they lived and under its sovereignty, which was a 

motive for many historians of the Almohad state. In describing the 

Almoravids - their predecessors - of ignorance and puritanism, as if 

they were clumsiness, far from civilization and civilization, and at the 

same time they were praising and praising the Almohad state and 

praying for it and its allies; Which means that the testimony of the 

monotheistic historian in praise cannot be taken on its grounds. 

Rather, it is necessary to apply reason in it, and to know all the 

opinions of contemporary historical sources regarding the events 

mentioned. Almohad, or judging them according to the scale of the era 

in which we live; This means that the historian cannot be isolated 

from the circumstances in which he lives, and from the environment 

that contributes to stating his positions. 

 

 مقدمة :
مقدمة بحثى ىذا ىو ما قال بو األستاذ الجميل  فيلعل أىم ما يمكن أن أبدأ بو حديثى 

روايات  فيعما يتعين عمى الباحث المعاصر أن يعمل العقل  د محمود إسماعيلأ. الفاضل
اس الخوارق والكرامات والمعجزات دالسمف ويخضعيا لممنيج النقدى لتخميصيا من أك

استخبلص الحقيقة  في      ً                                   ؛ مشير ا إلى ضرورة استخدام المنيج المقارن عمقت بيا واألساطير التى
ن ىذا ال يتم بمعزل عن اإللمام الكامل بحياة                                                        التاريخية من الروايات المتعددة والمتباينة ؛ وا 

المؤرخين القدامى والوقوف عمى اتجاىاتيم الفكرية وأوضاعيم الطبقية التى تشكل المنظور 
 .  (ٔ)تترك بصماتيا فيما يكتبون والتى ,التاريخى لكل منيم

خصائص الكتابة التاريخية المشتركة بين  بينومن ىنا فقد تولدت لدى فكرة المقارنة 
  -اثنين من مؤرخى ببلط الدولة الموحدية وىما :
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/ القرن الثانى عشر أواخر المائة السادسة من اليجرة فيصاحب الصبلة المتو  ابن
. وقد رأيت أن كبلىما مٖٔىـ/ٚمنتصف ق  في فيالمراكشى المتو القطان  وابن ,الميبلدى

أحداثيا  فيوالمشاركة  ,مثل العمل بخدمة الدولة الموحدية ,يجمع بينيما جوانب فكرية مشتركة
وىى  ,نيما من مؤرخى الببلط الموحدىأببل إن كبلىما ينطبق عميو ما يمكن تسميتو  ,التاريخية

تحقيقو لكتاب نظم الجمان البن  فيمحمود عمى مكى /الدكتوراذ األست التسمية التى أكد عمييا
التاريخية ذات خصائص مشتركة من  كتاباتيماجعل  في ,وقد كان ليذا كمو آثارة ,(ٕ) القطان

جيا لو و يأيد أنيما أصحاب عمىفضبل  ,حيث وحدة المصالح ووضوح اليدف عند كل منيما
 واحدة إن صح القول . 
القول بأن الحديث عن خصائص كتابة تاريخية مشتركة بين  فيوأظنى ال أبالغ 

 فياألنموذجين المذكورين من مؤرخى دولة الموحدين يعتمد عمى استنطاق النصوص الواردة 
؛ ومن خبلل ىذا االستنطاق يمكن تحديد مجموعة من المشكبلت المصادر التاريخية لكمييما

استنطاق النصوص  فيالشطط  اتجنب أن آمبل ,بيا الكتابة التاريخية عندىما اتصفتالتى 
 .  (ٖ)وىو ما نادى بو أيضا أحد مؤرخى المغرب المحدثين  ,التاريخية
خطوة عمى  أن ينطبق عمى بحثى ىذا ما يمكن أن يقال بأنو نياية مقدمتى  فيآمل  

د عبدالجميل " عمى حد قول أ.تابة عممية لتاريخ المغرب العربىمن أجل كالطريق ... "
أنو نعم  ,المدح والقدح فيأن يميمنا الصدق وقول الحق  –عز وجل –سائبل المولى  ,(٘)مىيمتال

 المولى ونعم النصير . 
 -التعريف بدولة الموحدين : 

ببلد المغرب واألندلس  تعد دولة الموحدين ىي إحدى أىم الدول الكبرى التي ظيرت في
من طرابمس الغرب إلى السوس  ةمترامية األطراف ممتد ا                    ً وقد تركت وراءىا حدود   ,حد سواء عمى

 .( ٙ)األقصى من ببلد المصامدة وأكثر جزيرة األندلس 
؛ حيث                                                       ً                      ويعد ظيور محمد بن تومرت "ميدي الموحدين وداعييم" إيذانا  بقيام الدولة الموحدية

 لكفرباووصفيم  ,امثفعاب عمييم الم ,ويض دعائم دولة المرابطينقسعى ابن تومرت إلى ت
 ,(ٚ)وأخذ يدلل عمى ذلك بتأويل خاطئ لآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة  ,والتجسيم
آخر  شاعو عن نفسو أنو " اإلمام الميدي المنتظر المخبر بو القائم فيذلك ما أ في      ً مستغبل  
ً              ً األرض عدال  كما ممئت جور ا يمؤل يوالذ ,الزمان , وكانت وفاة ابن تومرت سنة (ٛ)        
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حيث  ," البداية الحقيقية لقيام الدولة" ومجئ خميفتو "عبدالمؤمن بن عمىمٜٕٔٔىـ/ٕٗ٘"
ن ما بيد إ. (ٜ)وشيد عيده قتل آخر حكام المرابطين  ,استطاع األخير تحقيق ىدف ابن تومرت

 و بيان مدى ازدىار عمم التاريخ فيى –إطار التعريف بدولة الموحدين فيو  –ييم الباحث
 .الجزئية التالية , وىو ما سوف يتم بيانو فيوكثرة التآليف فيو وتنوعيا ,عصر الموحدين

  -: ازدىار عمم التاريخ عند لموحدين
دونما بيان  ,الدولة الموحدية فيليس من السيل أن يتم الحديث عن ازدىار عمم التاريخ 

 –؛ ومن اإلنصاف القول بأن الموحدين البالط المغربى قبيل دولة الموحدين في فيالمناخ الثقا
لما قال بو األستاذ                    ً قاحمة المعارف طبقا                  ً ببلد المغرب ببلدا   فيلم يجدوا  –عند مجئ دولتيم 

؛ ويعكس صحة ىذا القول ما جاء بو عبدالواحد (ٓٔ)حديثو عن حضارة الموحدين  فيالمنونى 
و "عمى بن " وابنبن تاشفين أمير المسممين "يوسف المعجب أثناء حديثو عن فيالمراكشى 

فانقطع إلى أمير المسممين من الجزيرة من أىل كل عمم عنيما ... "       ً " قائبل  يوسف بن تاشفين
واجتمع لو والبنو من أعيان  ,صدر دولتيم فيالعباس  , حتى أشبيت حضرتو حضرة بنيفحولو

 . (ٔٔ)" ق اجتماعو في عصر من األعصار...الكتاب وفرسان الببلغة مالم يتف
أن مدينة مراكش كانت  –القرطاس وحسبما جاء بو صاحب روض –ومن المعروف 

أسيسيا حتى انقراض دولة من يوم ت ,ثم الموحدين من بعدىم ,عاصمة لدولة المرابطين
حديث المراكشى السابق عن ازدىار مراكش حاضرة الدولتين المرابطية  فيولعل  ؛(ٕٔ)الموحدين
 ,العصر المرابطى فييدل عمى أن ببلد المغرب لم تخل من النيضة الثقافية  ما ,والموحدية

وقد أفضى  ,يخدم موضوعو الذيىذا الجانب إال بالقدر  فيوليس من شأن البحث االستطراد 
عصر المرابطين قد أدى إلى مزيد من  فيإلى البحث بأن تنوع المصادر التاريخية المدونة 

 . (ٖٔ)ليو دراسات مغربية متخصصةو ما أشارت إوى ,عصر الموحدين فيالثراء والتنوع 
لى أن إمشيرة  ؛ازدىار عمم التاريخ عند الموحدينىذا الشأن تتحدث عن  فيوثمة آراء 

 وألغت الرقابة عمى المؤلفات ,                             ً                           حكومة الموحدين قد أبدت تسامحيا  فيما يتعمق بكتابة التاريخ
           ً                         نو كان لزاما  عمى المؤرخين أن يكتبوا بيد إ ؛تاريخ الدولة عنوسمحت بالكتابة  ,التاريخية

 " قد ىددوا المؤرخين بالموت إذاوأن خمفاء "عبدالمؤمن بن عمى ,بعطف عن األسرة الموحدية
  (ٗٔ).                     ً       كتبوا عن حكومتيم أمورا  ال تسر
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دين يتناسب ومقام الموح ا                   ً عصر الموحدين ازدىار   فيفقد ازدىر عمم التاريخ  ,وعمى أية حال
فألفوا  ,من فنون التاريخ ا                      ً وىم الذين تناولوا كثير   ,وظيرت طائفة كبيرة من المؤرخين المغاربة ,العممى
  (٘ٔ) وتاريخ البمدان ... إلى آخره . ,وتاريخ المموك ,والتراجم ,سير واألنسابال في

ىم المؤرخين  –إطار ازدىار عمم التاريخ عند الموحدين  في –ن ما ييم البحث ىنا بيد إ
وكانوا ممن عمموا  , أو عن الببلط الموحدي,ممن تركوا كتابات تاريخية عن الموحدين كدولة

ً  في ىذا الببلط أيض ا وابن القطان المراكشي,  – الصبلة: ابن صاحب ينطبق عمى ؛ وىو ما               
اختياره  في محمود مكي. د.أ تبدو فييا عبقرية  التي التسمية , وىي"فكبلىما "مؤرخ ببلطي

لى إ     ً وصوال   –بإيجاز شديد  –كبل عمى حده  ,يمابوسوف يتم التعريف  ,(ٙٔ) المفظةليذه 
 . كتابة التاريخية المشتركة بينيماخصائص ال

  -وابن القطان : –التعريف بابن صاحب الصالة 
وابن  ,التعريف بابن صاحب الصبلة فيإطار ىذه الجزئية بأن االستفاضة  في التنويو ينبغي
     ً            , وصوال  إلى حقيقة                         ً       ً أقوم بالتعريف بيما تعريفا  موجزا   طفق ؛                     ً  يخدم موضوع البحث كثيرا   ال قدالقطان 

 ,دينوأن لدييما الوالء واالنتماء لدولة الموح ,أن كبلىما ينتمى إلى العقيدة الموحدية , وىيمةتاريخية مي
تعتمد  ,الكتابة التاريخية في؛ وىو ما جعل بينيما خصائص مشتركة تعاليم ميدييا "محمد بن تومرت"و 
 . ويدلل عمى ذلك نشأة كل منيما ى كونيما من مؤرخي الببلط الموحدي,عم

 ,ُ                ي كنى : أبا مروان ,. ىو عبدالممك بن محمد بن أحمد بن إبراىيمفابن صاحب الصبلة
ا لما      ً م طبق  ٕٔ/ىـٙفي أواخر القرن تو  ,وأصمو من مدينة باحة ,استوطن إشبيمية ,وأبا محمد

 ,                  ً            الحمة السيراء كثيرا  من النقوالت في األبارونقل عنو ابن ؛ (ٚٔ)والتكممة  يلقال بو صاحب الذ
.." وتم تصنيف كتابو "المن باإلمامة. ,(ٛٔ)      ً              وأحيانا  أخرى بالباجى ,ا باإلشبيمى            ً ا إياه أحيان      ً واصف  

بن محمد  إلى ابن صاحب الصبلة أبى مروان عبدالممك       ً منسوبا   ,ضمن المؤلفات األندلسية
جاء  , وىو نفس التعريف الذي(ٜٔ)" مٜٚٔٔىـ/ٜٗ٘في عام المتو  بن أحمد الباجى األندلسي

ً  كر تاريخ ادونما أن يذ ودليم فيبو األستاذ عبدالسبلم بن سودة   . (ٕٓ)لوفاتو         
قال فييا أن صاحبو  ,وشيةكما أجرى األستاذ الدكتور العبادى دراسة عن كتاب الحمل الم

ويجعل وفاتو  ,اعتمد عمى كتب تاريخية أصيمة منيا كتاب المن باإلمامة البن صاحب الصبلة
ن بيد إ ؛اآلراء حول تاريخ وفاتو في                          ً  . وىو مايعنى أن ىناك اختبلفا  (ٕٔ)" مٕٛٔٔىـ/ٛٚ٘"سنة 
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تحقيقو لكتاب المن  في التازي قال بو األستاذ الدكتور عبدالياديلى الصواب ىو ما األقرب إ
ذلك  في     ً  معتمدا   ,أواخر المائة السادسة فيىو أن تو  ,ا إلى أن أقرب االحتماالت إلى وفاتو    ً مشير  

 . (ٕٕ) عشرة من الميبلد الثانيةعمى اختفاء النقل عنو أواخر المائة السادسة من اليجرة / 
     ً                    س بعضا  من جوانب حياة ابن ممإن القارئ الكريم يستطيع أن يتف ,أية حالوعمى 
مقدمة تحقيقو الكتاب سبب  فيوقد جاء  ؛(ٖٕ)لصبلة ونشأتو من خبلل كتابو المنصاحب ا

                             ً                 إلى أن ديار اإلسبلم قد عرفت خططا  عديدة من بينيا  ا                             ً تسميتو بابن صاحب الصبلة استناد  
تممس جوانب  فين كما إ ,(ٕٗ)وغيرىا من الخطط  وصاحب الخطبة ... ,صاحب الصبلة

حتى  ,القدم صالرأس إلى أخم منبتكتاب المن ما يشير إلى موحدية الرجل من  فيحياتو 
 ,جامع إشبيمية فيوأسندت إليو الخطبة  ,دقت عميو عند كبر سنوغأن الخبلفة الموحدية قد أ

ذا كانت الدولة الموحدية قد أغدقت ؛ (ٕ٘)       ً                                    متقاسما  ليا مع أبى الحكم عبدالرحمن بن حجاج                                     وا 
 ي ... ا عمى ابن القطان المراكش               ً فإنيا أغدقت أيض   ,عمى ابن صاحب الصالة

 ؟ .  فمن ىو ابن القطان المراكشي
ولعل  ,"مٗٛٔٔه/ٓٛ٘حدود سنة " فيولد  ,ىو أبو محمد حسن بن عمى بن القطان

سنة  فيالمتو  رطبياحب األصل القـــده صـــــــيا والــــنزل في مدينة فاس التي فيان ــــبلده كــمي
 الخميفة بينما امتدت الحياة بابنو مؤلف نظم الجمان حتى عاصر ,م"ٖٕٓٔ/ىـٕٛٙ"

 . (ٕٙ)" مٖٔه/ٚمنتصف القرن " فيا                 ً وكان وفاتو تقريب   ,المرتضى الموحدى
التعريف بابن القطان األب  في -مقدمة تحقيقو نظم الجمان في –وقد أسيب أ . د مكى 

 ,؛ وذلك حتى يتعرف القارئ عمى ابن القطان االبن مؤلف نظم الجمان وارث عمم أبيو (ٕٚ)
التزلف لخمفاء الدولة  فيومستودع ثقتو . وقد احتذى االبن طريقة أبيو  ,برز تبلميذهوأ

ا من       ً ين بدء  ب خمفاء الدولة الموحدوقد عاصر األ ,ومظاىرتيم بالحق والباطل ,الموحدية
 في (ٜٕ)وكذا كان حال االبن أبى محمد بن القطان  ,(ٕٛ)يعقوب المنصور حتى المعتصم 
وافق حكمو غروب شمس  الذي تعسىذا الخميفة ال ,صمتو بالخميفة المرتضى الموحدى

 .  (ٖٓ)وكان ابن القطان االبن من كتاب دولتو المقربين  ,الموحدين
الحماسة الشديدة لمدعوة  في            ً       " كان امتدادا  ألبية  االبنأن " ابن القطان  ىذا ما يعني فيو 
 ون تاريخحتى إ ,والسمطان هالوصول إلى الجا فيكان عمييا األب  والوصولية التي ,الموحدية

    ً              مشيرا  إلى أن كتاب  . د مكيما ذكره أوىو  ,ا    ً ببلطي   ا                         ً " يمكن أن يطمق عميو تاريخ  "نظم الجمان
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: البيذق وابن لفيا مؤرخون منتفعون من أمثال" يعد من طراز تمك الكتب التى أ"نظم الجمان
ىذا ما يدفع إلى  فيولعل  ,مع ابن القطان واألخير ىو موضوع بحثي ,(ٖٔ)صاحب الصبلة 

ببلط  فيبيان خصائص الكتابة التاريخية المشتركة بينيما باعتبارىما من المؤرخين المنتفعين 
 الدولة الموحدية . 

 -:ركةخصائص الكتابة التاريخية المشت
وابن القطان  ,يمكن وضع خصائص الكتابة المشتركة بين ابن صاحب الصبلة

  -:المراكشي عمى النحو التالي
  -غير موضعيا : فيأوال : استخدام اآليات القرآنية 

 ,تأويمو لآليات القرآنية الكريمة فيا عند ابن صاحب الصبلة              ً يبدو ىذا واضح  
" كتاب تاريخ  -ن ىذا األمر يبدو من تسمية كتابو :حتى إ ,غير موضعيا فيواستخداميا 

وظيور اإلمام  ,بأن جعميم اهلل أئمة وجعميم الوارثين ,لمن باإلمامة عمى المستضعفينا
ذلك من خبلفة اإلمام الخميفة أمير   مساق فيوما  ,الميدى بالموحدين عمى الممثمين

 ( ٕٖ) فاء الراشدينالمؤمنين وأخير الخم
فإن ىذا  ؛إضفاء القداسة عمى دولة الموحدينعنوان الكتاب من  فيوبغض النظر عما 

 َ ُ  ِ ُ  }و ن ر يد  :  مشتق من اآلية القرآنية الكريمة ن عنوان الكتابسوف تتم مناقشتو فيما بعد؛ إال إاألمر 
ِ  أ ن ن م ن  ع م ى ال ذ ين  اس ت ض ع ف وا ف ي األ  ر ض   ْ َ ْ     ِ    ُ ِ ْ  ُ ْ    َ   ِ      ََ     ُ     َ} َ  و ن ج ع م ي م  أ ئ م ة  و ن ج ع م ي م  ال و ار ث ين   ِ ِ  َ  ْ   ُ ُ ََ  ْ  َ َ  ً    َِ   ْ ُ ََ  ْ اآلية القرآنية  وىي َ َ 

وما تبلىا  ,بمعزل عما سبقيا ا    ً صحيح   ا                 ً وال يمكن فيميا فيم   ,( من سورة القصص٘الكريمة رقم )
بيان  في     ً غميبل  فمم تشف لى  ,ىذا الشأن إلى كتب أسباب النزول فيمن آيات قرآنية . وقد رجعت 

فما كان منى إال الرجوع إلى بعض كتب تفسير القرآن  ,تفسير اآليات القرآنية وأسباب نزوليا
وأن اآليات تشير إلى معاناة بنى  ,اقيا القرآنييحيث يتضح مدى استقطاع اآلية من س ,الكريم

 ,وقتل أبنائيم من الذكور خاصة ,أخس األعمال فيواستعماليم  ,إسرائيل عمى يد فرعون
ِ  ت م ك  آي ات  ال ك ت اب  ال م ب ين   ( ٔ)طسم } -تعالى : وليذا كمو جاء قولو سبحانو و  ,ستحياء نسائيموا  ِ ُ  ْ   ِ  َ ِ  ْ   ُ  َ    َ  ِْ 
َ  ن ت م وا ع م ي ك  م ن ن ب إ  م وس ى و ف ر ع و ن  ب ال ح ق  ل ق و م  ي ؤ م ن ون   (ٕ)   ُِ  ْ  ُ  ٍ ْ  َِ     َ  ْ ِ   َ  ْ  َ ْ  ِ َ   َ   ُ  َِ      ِ  َ َ  إ ن  ف ر ع و ن  ع بل  ف ي األ  ر ض  و ج ع ل   (ٖ) َ ُْ     َ َْ   َ َ  َ   ِ ْ َ ْ     ِ َ  َ   َ  ْ  َ ْ  ِ    ِ

ي ع ا ي س ت ض ع ف  ط ائ ف ة  م ن ي م  ي ذ ب ح  أ ب ن اءى م  و ي س ت ح ي ي ن س اءى م  إ ن و  ك ان  م ن  ال م ف   َ   ْ ُ  ْ أ ى م ي ا ش   ِ  َ  َ   ُ  ِ   ْ ُ   َ  ِ   ِ ْ  َ ْ  َ َ   ْ ُ   َ ْ َ   ُ   َ  ُ  ْ ُ ْ    ً َِ  َ   ُ  ِ ْ  َ ْ  َ  ً  َ ِ د ين  َ  َْ  َ   َ  س    ِ ِ(ٗ) 
ِ  َ َ  ْ و ن ر يد  أ ن ن م ن  ع م ى ال ذ ين  اس ت ض ع ف وا ف ي األ  ر ض  و ن ج   ْ َ ْ     ِ    ُ ِ ْ  ُْ    َ َ  ع م ي م  أ ئ م ة  و ن ج ع م ي م  ال و ار ث ين  َ ُ  ِ ُ  َ     ُ     ََ      ِ    ِ ِ  َ  ْ   ُ ُ ََ  ْ  َ َ   ً َ  َ ُ ْ  و ن م ك ن  ل ي م   (٘) ََ ُ ْ   َِ       َ ُ َ

} َ  ف ي األ  ر ض  و ن ر ي ف ر ع و ن  و ى ام ان  و ج ن ود ى م ا م ن ي م م ا ك ان وا ي ح ذ ر ون    ُ  َ ْ  َ    ُ َ        ُ ْ ِ  َ  ُ  َ  ُ ُ َ   َ  َ  َ  َ  َ  ْ  َ ْ  ِ   ِ  ُ َ   ِ ْ َ  (ٖٖ)اآلية  ِ     ْ
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 -كما يقول عمماء األصول  - اآليات القرآنية الكريمة تكون فيومع التسميم بأن العبرة 
 في          ً يعد مقبوال   ن ىذا التأويل لآليات القرآنية قد الوليس بخصوص السبب؛ إال إ ,بعموم المفظ

 –اهلل تعالى عنيم  رضي –وأسوأ منو تشبيو خمفاء الموحدين بالخمفاء الراشدين  ,البعض رأي
كممتو... "أخير الخمفاء الراشدين"  فيطبقا لما يتضح من عنوان كتاب ابن صاحب الصبلة 

 –ٕٙٔٔ/هٓٛ٘ -ٛ٘٘عبدالمؤمن "يعقوب يوسف بن  بيأيقصد بو الخميفة  يالذ
نيم لم يكونوا مستضعفين شير إلى إيلدولة الموحدين  كما إن السياق التاريخي ,(ٖٗ)م"ٗٛٔٔ

  (ٖ٘)بل كانوا ىم المعتدين عمى دولة المرابطين . ,تجاه من قبميم
ً                   أحسن حاال  من ابن صاحب الصالة ولم يكن ابن القطان المراكشي نفس الجزئية  في        

بل إنو كان أسوأ حاال  ,غير موضعيا فيواستخداميا  ,تعتمد عمى تأويل اآليات القرآنية التي
فقد جاء بطائفة من اآليات القرآنية مما استخدميا ابن تومرت " ميدى الموحدين "  ,من سمفو

َ  }و ال  ت ر ك ن وا  إ ل ى ال ذ ين   -منيا قولو سبحانو وتعالى : و ,تجاه المرابطين أثناء قيامو وثورتو عمييم   ِ      َِ   ْ  َُ ْ  َ  َ َ  
} ل ي اء ث م  ال  ت نص ر ون  َ  ظ م م وا  ف ت م س ك م  الن ار  و م ا ل ك م م ن د ون  الم و  م ن  أ و    ُ  َ  ُ   َ    ُ    َ ِ  ْ  َ  ْ  ِ  ِ ّ    ِ   ُ       ُ َ  َ  َ   ُ        ُ ُ    َ  ََ   ْ  ُ ََ  (ٖٙ)  

خ ر  } –وقولو سبحانو وتعالى  م  اآل  ِ  ال  ت ج د  ق و م ا ي ؤ م ن ون  ب الم و  و ال ي و   ِ ْ    ِ ْ  َْ  َ   ِ    ِ   َ   ُ ِ ْ  ُ  ً  ْ  َ  ُ ِ َ          َ ي و اد ون  م ن  ح اد  الم و   َ َ    ْ  َ  َ     َ  ُ
ل ئ ك  ك ت ب  ف ي ق م وب ي م   ير ت ي م  أ و  َ  ِ    ُُ  ِ ِ  ُ و ر س ول و  و ل و  ك ان وا آب اءى م  أ و  أ ب ن اءى م  أ و  إ خ و ان ي م  أ و  ع ش   َ َ  َ  َِ  ْ  ُ  ْ ُ َ َ   ِ  َ   ْ  َ  ْ ُ َ َ  ْ  ِ  ْ  َ  ْ ُ   َ ْ َ   ْ  َ  ْ ُ   َ      ُ َ   ْ َ   اإل  يم ان  َ َ ُ  َ ُ   ََ   َ  ِْ   

ت ي ا األ  ن ي ا وح  م ن و  و ي د خ م ي م  ج ن ات  ت ج ر ي م ن ت ح  َْ  َ و أ ي د ى م ب ر  ْ    َ  ِ ْ  َ   ِ   ِ  ْ  َ  ٍ     َ   ْ ُ ُ ِ  ْ ُ َ   ُ ْ    ٍ  ُ  ِ   ُ ي  الم و  ع ن ي م   َ َ  َ  َ ْ ُ ْ  ر  خ ال د ين  ف يي ا ر ض    ُ      َ  ِ  َ   َ  ِ   َ   ِ ِ  َ   ُ
} ل ئ ك  ح ز ب  الم و  أ ال  إ ن  ح ز ب  الم و  ى م  ال م ف م ح ون  َ  و ر ض وا ع ن و  أ و    ُ  ِْ  ُ ْ   ُ ُ   ِ      َ  ْ  ِ     ِ َ  َ  ِ      ُ ْ  ِ   َ  َِ  ْ  ُ  ُ ْ َ     ُ   َ  }ي ا  -               ً   وقولو تعالى أيضا  : (ٖٚ) َ َ 

ل ي اء ت م ق ون  إ ل   َ   ِ َ أ ي ي ا ال ذ ين  آم ن وا ال  ت ت خ ذ وا ع د و ي و ع د و ك م  أ و    ُْ ُ    َ ِ  ْ  َ  ْ ُ    ُ َ َ      ُ َ     ُ ِ   َ  َ     ُ َ   َ وا ب م ا ج اءك م م ن   َ   َ     ِ   َ  ي ي م ب ال م و د ة  و ق د  ك ف ر       ُ   َ   َ  ِ    ُ  َ َ  ْ َ َ   ِ   َ  َ ْ ِ    ِ ْ
ِ  َ  ً  ِ    َ ِ ِ   ال ح ق  ي خ ر ج ون  الر س ول  و ا  ي اك م  أ ن ت ؤ م ن وا ب الم و  ر ب ك م  إ ن ك نت م  خ ر ج ت م  ج ي اد ا ف ي س ب يم ي    ُْ  ْ َ  َ   ُْ  ُ    ِ  ْ ُ   َ   ِ    ِ     ُ ِ ْ  ُ   َ  ْ ُ   ِ   َ   َ   ُ       َ   ُ ِ  ْ  ُ    َ  َ  ِْ  َ   و اب ت غ اء  ْ 

ْ  َ م ر ض ات ي ت س ر ون  إ ل ي ي م ب ال م و د ة  و أ ن ا أ ع م    َ  َ َ َ   ِ   َ  َ ْ ِ    ِ َْ ِ   َ     ِ  ُ   ِ  َ َ  َ   م  ب م ا أ خ ف ي ت م  و م ا أ ع م نت م  و م ن ي ف ع م و  م نك م  ف ق د  ض ل  س و اء َ  ْ     َ   ْ ََ   ْ ُ  ِ  ُ َْ  َْ    َ َ   ُْ  َ  ْ  َ  َ  َ   ُْ ْ َ  ْ  َ  َ  ِ  ُ
} ِ  الس ب يل  . ويشير ابن القطان إلى أن ابن تومرت استدل عمى وجوب قتال المرابطين من  (ٖٛ)      ِ 

ىذه مما جاء بو اإلمام الميدى رضي فكل ا ىذا كمو بقولو "    ً ختتم   ُ م   ,خبلل ىذه اآليات الكريمة
 فكل ىذه العبلمات التي ,متومما يشيد بصدق ما أتى بو وسعة عممو وعصاهلل تعالى عنو 

  (ٜٖ)شراط الساعة " أيا بالقوم الذين تولى تغيير ما أتوا بو دالة عمى ناط
بل  ,غير موضعيا فيىذا كمو ما يشير إلى استخدام اآليات القرآنية  فيولعل 

وسعى إلى تغييره ابن  ,طونبوأن كل ما أتى بو المرا ,تخداميا لخدمة أىداف سياسية بحتوواس
ن المتأمل بلمات الساعة! كما إمن ع –من وجية نظر ابن القطان  –تومرت كان يعد 
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ارتكبو بن تومرت ووافق عميو ابن  الذيلآليات القرآنية الكريمة يدرك مدى فداحة الجرم 
. فيل (ٓٗ)" إن صحت العبارة يا ضد "دولة إسبلمية مفترى عمييايتوجي في ,القطان المؤرخ

وىم أصحاب  ,وىل حادوا اهلل ورسولو ,كان المرابطون ظممة حتى ال يركن إلييم الموحدون
إرجاء سقوط  فينجحوا من خبلليا  ,األندلس فيصفحة مشرقة من تاريخ الجياد 

ً  فضبل   ,(ٔٗ)األندلس وىل  ,(ٕٗ)واطة" ىراطقة المغرب األقصىبرغجيادىم ضد قبائل " عمى  
                         ً          من أعداء اهلل ورسولو أولياء  ليم ؟ !  ذا ممن اتخ                 ً كان المرابطون أيض  
 فييعدان " وابن القطان –ابن صاحب الصبلة "تفسير ليذه الجزئية سوى أن  وليس عندي

ا عند ابن                            ً وا ن كان األمر يبدو أكثر سوء   ,فكبلىما مؤرخ ببلطي ,ة مؤرخي الببلط الموحديعطمي
فقط  ؛ية سواء" إن صح إطبلق المفظة عمييماتالبراجما فيكبلىما القطان؛ إال إن ىذا ال يمغى أن "

غير موضعيا  فيلم أقصد إحصاء مواضع استخدام اآليات القرآنية  ارئ إلى أننيأنبو القأن أريد 
ن ىذا و؛ إال إلسان ابن تومرت أو عمى لسانو ى عمى بما استخدميا ابن القطان المراكشيحس

نو يذكر عن ابن حتى إ ,األمر قد وصل من ابن القطان إلى درجة من السوء ال مزيد عمييا
محكم  في –سبحانو وتعالى  –حسبما وعد اهلل  ,سيممك جميع أصناف الناس الذيتومرت أنو 

ِ  َ    }و ل ق د  ك ت ب ن ا ف ي الز ب ور  م ن ب ع د  الذ ك ر  أ ن   : كتابو حيث قال  ْ       ِ ْ َ   ِ  ِ  ُ       ِ  َ ْ َ َ   ْ ََ َ  } َ  األ  ر ض  ي ر ث ي ا ع ب اد ي  الص ال ح ون    ُ  ِ       َ  ِ َ  ِ   َ  ُِ  َ َ ْ َ ْ   (ٖٗ) . 
أم أنيا تمتد لتشمل كل من ينطبق عميو  ,فيل كانت اآلية الكريمة تنطبق عمى الموحدين فقط

 وىل كان الموحدون فقط ىم ممن ينطبق عمييم الصبلح والبقاء دون غيرىم ؟!  ,الصبلح
" بأنو حديث ابن القطان عن "ابن تومرت ميدي الموحدين فيوأكثر من ىذا يجده المرء 

قولو سبحانو وتعالى  فيا لما جاء                                       ً ألف بين جميع أصناف الناس بفضل إليى طبق   الذي
َ َ ِ      ّ َ   َ   }و أ ل ف  ب ي ن  ق م وب ي م  ل و  أ نف ق ت  م ا ف ي األ ر ض  ج م يعا  م ا أ ل ف ت  ب ي ن  ق م وب ي م  و ل ك ن  الم و  أ ل     ْ ِ ِ  ُُ   َ  َْ   ْ  َ  َ       ً   ِ َ   ِ ْ  َ     ِ  َ   َ  َْ  َ   ْ  َ  ْ ِ ِ  ُُ   َ  َْ   َ  َ َْ ُ ْ   ِ   ُ ب ي ن ي م  إ ن و    َ ف    َ َ  

َ  ِ ٌ  ع ز يز  ح ك يم {   ٌ  فيإرجاع الفضل  فيعمى ابن القطان دوره  . والحق أن الباحث ليثني (ٗٗ) َ  ِ 
ا اهلل التأليف بين أصناف الناس إلى اهلل سبحانو وتعالى ! حتى اآلية القرآنية التى خاطب بي

يستخدميا ابن القطان لنصرة ابن تومرت  ,نبيو صمى اهلل عميو وسمم –سبحانو وتعالى  –
 فيابن القطان  تطرفىذا كمو ما يشير إلى  فيو  ,غير موضعيا فيميدى الموحدين 

 موحديتو بشكل فاق فيو ابن صاحب الصبلة .
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إظيار الوالء  في –صمى اهلل عميو وسمم  –     ً                           ثاني ا: استخدام بعض أحاديث النبي
  -:لمموحدين

من خبلل ف؛ عند ابن صاحب الصبلة –كسابقتيا  –االستخدام تبدو ىذه الجزئية قميمة 
 فيوأوردىا  ,استخدميا ابن صاحب الصبلة يث النبي صمى اهلل عميو وسمم التياستقراء أحاد

بمت القول جوجدت أنو لم يستخدم سوى حديث واحد لمنبي صمى اهلل عميو وسمم قال فيو " ,كتابو
" وقد أورد ىذا الحديث الشريف عندما تم اإلنعام وبغض من أساء إلييا ,عمى حب من أحسن إلييا

يعتبره "أخير الخمفاء  الذير الوالء عمى يد أبى يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن يعميو بظي
عمى  –ىو وغيره ممن أنعم عمييم  –؛ وكان ذلك أثناء دخول ابن صاحب الصبلة (٘ٗ)الراشدين"

وأمر رضى اهلل عنو لكل " -ىذا الشأن : فيصاحب الصبلة  ويقول ابن ,الخميفة أثناء مرضو
عمى  معيا أعانتني ومواساة ,سيامأيم بظيير كريم بنم وخصني ,واحد منا بما أممو من إنعام

يشير إلى ظيور  – وكما وضحو د. التازي –والقول  (ٙٗ)" وأغنتني عن المئام ... ,الزمان الذميم
الخميفة بشفاء  ليقدم التياني –مٓٚٔٔه/ٙٙ٘أوائل سنة  –ابن صاحب الصبلة بمراكش 

؛ فالرجل يكافأ عمى ماقدمو ىذا الشأن فيوربما يكون البن صاحب الصبلة عذره  ,(ٚٗ)الموحدي
يمكن  الذي ىذا الشعور اإلنساني فيوربما يكون لتقدم السن بو أثر  ,من خدمات لدولة الموحدين

 خاصة وأن اإلحسان لممرء قد يستعبد قمبو .  ,ليوأن يشعر بو أى إنسان تجاه من أحسن إ
حتى  ,وعقمو قمبوقد ممك عمى ابن القطان  بيد إن الباحث يجد ىذا اإلحسان الموحدي

ن أو  ,ثنايا كتابو عن مخالفة الييود والمشركين فيفتحدث  ,الصحيح صده عن الواقع التاريخي
  -ثم يعطف عمى ىذا بقولو : ,قد أمر بذلك –صمى اهلل عميو وسمم  – النبي
ويتشبو نساؤىم  ,تغطية الوجوه والتمثم والتنقب فيىم يشبيون النساء  ,وكذلك المجسمين"

 –صمى اهلل عميو وسمم  –وقد لعن رسول اهلل  ,وال تنقب تمثمالكشف عن الوجوده ببل  فيبالرجال 
  (ٛٗ)                       ً       فقد شممتيم المعنة جميعا  ... "  ,المتشبيات من النساء بالرجال والمتشبيين من الرجال بالنساء

حديث ابن القطان يدرك أن الرجل يساوى بين المرابطين والييود  فيولعل المتأمل 
 –صمى اهلل عميو وسمم  –ويستخدم أحاديث الرسول  ,ا       ً نة جميع  عويصب عمييم الم ,والمشركين

ا من                                             ً ومن المعروف أن المثام عند المرابطين يعد مظير   غير موضعيا ؛ فيو  ,أسوأ استغبلل
 فيالنيل من رجال المرابطين  فيلكنو يستغل المثام  ,(ٜٗ)المظاىر التي أوجبتيا البيئة الجغرافية

 تشبين بالرجال .  فيا من نسائين           ً والنيل أيض   ,وصفيم بالتشبو النساء
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 الذي –صمى اهلل عميو وسمم  – عند حديث النبى ا                                ً ويتجاوز ابن القطان ىذا كمو متوقف  
؛ ويمضى ابن (ٓ٘)" فاطمة رضي اهلل تعالى عنيا دمن ول الميدى من عترتىيقول فيو أن "

    ً      مشيرا  إلى  ,لى آل بيت النبوةإ ميدي الموحدين" ينتمي ,ابن تومرت" أنالتدليل عمى  فيالقطان 
ً     فضبل  عمى ,وأن تومرت لقب لو ,أنو قد صح أن اسم أبيو عبداهلل أن اسم " محمد " يوافق اسم    

تبرىن عمى أن  إيراد كافة األدلة التي فيصمى اهلل عميو وسمم ... ويستطرد ابن القطان  النبي
صمى اهلل عميو  –أخبر عنو النبى  الذيىو الميدى المنتظر  –الموحدين  ميدي –ابن تومرت 

لى اليراء غير المقبول؛ ذا الشأن إى فيذلك كل حدود التزلف حتى يصل  فيا       ً متجاوز   –وسمم 
مام أول ,وممك عمى اإلطبلق ,عمى الحقيقة فيقول عن ابن تومرت أنو " ميدي  الذيوأنو  ,          وا 

  -وأنو : (ٔ٘)"بشر بو جده محمد صمى اهلل عميو وسمم ومبلئكتو الكرام عميو وسمم
مما ال يقبمو .. إلى غير ذلك ( ٕ٘)حق أن يكون ممك المعمورة الكونية"يست الذياإلمام األول "
 الصحيح . ويرفضو الواقع التاريخي ,وتأباه الفطرة السميمة ," وال يتفق مع صحيح الدينعقل

 ؛ فيشير إلى وفاة ابن تومرتالوالء لمدعوة الموحدية فيتطرفو  فيويندفع ابن القطان 
 وكيف اطمأن  ,(ٖ٘)ة البحيرةـــأعقاب واقع في" مٜٕٔٔىـ/ٕٗ٘نة "ــــ" س"ميدى الموحدين 

بما يفسره ابن القطان بأن  ,عبدالمؤمن بن عمىعمى سبلمة خميفتو  –قبل وفاتو  –الرجل 
ال صمى اهلل عميو وسمم: " –ذلك الى قول النبى  في                          ً  عقبة الى قيام الساعة مستندا   فيالخبلفة 

  (ٗ٘)يزال أىل الغرب ظاىرين عمى الحق الى قيام الساعة " 
يدلل عمى أن  ما -ه يره كثير مما يخرج عن القصد إحصاؤ ما غورب –ىذا كمو  فيولعل 

وىو ما وقع فيو ابن  ,ويعمى عن الحقيقة ,الوالء لمدولة الموحدية قد يصيب المؤرخ بالتطرف
 ا عند سمفو ابن صاحب الصبلة .                                    تبدو ىذه الصورة أقل وطأة بكثير جد   ,ةجالقطان بصورة ف

  -المرابطين : وتوجيو الشتائم إلي العصر المرابطي ثالثا : تشويو
من  تشير بعض الدراسات إلى العيوب التي وقع فييا مؤرخو الببلط الموحدي

وقد أشار  ,(٘٘)واالنتقاص من المرابطين  ,عبارات اإلجبلل والتعظيم لمخمفاء واألمراء الموحدين
يتصف  لى أن ابن صاحب الصبلة كانإ –مقدمة تحقيق كتاب المن  في –د التازى .أ

ال يتناول الدول التى سبقت حكم الموحدين بشتائم  –األغمب  في –وأنو  ,بأخبلق كريمة طيبة
 .   (ٙ٘)وأن ىذا كان نتيجة لتدنية وتقواه  ,أو نقائص
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؛ لو عمى تدينو وتقواه انن أسموب ومنيج ابن صاحب الصبلة يشيد, إوالجدير بالذكر
دون أن  (ٚ٘)فتوتو آل الممثمين" فيكتب يذكر أنو "القاسم أخيل بن إدريس فعندما يترجم ألبى 

ً              حد ذاتو تقميبل  من شأن دولة  فييعد  الذي؛ أو عمى األقل تجاىل ,يقرن ذلك بسب أو قذف             
عند حديثو عن   -ىذا التجاىل  في -وقع ابن صاحب الصبلة  فقد ,ومع ذلك ,المرابطين

   -وقولو عنو أنو حصل لو :  ,عبدالمؤمنيعقوب يوسف بن  عيد أبي فيبناء قنطرة إشبيمية 
مالم يتقدم  ,ومرور الحدثان ,عمى اتصال األزمان ,واألجر الجزيل ,من األثر الجميل"

الكممة األخير إشارة إلى التعريض  في. و (ٛ٘)" وال من الخبلئف ,قبمو لممك من أىل الطوائف
 ,نو يتجاوز ىذا التعريض إلى درجة تقترب من وصفيم بماال يميقبالمرابطين وتجاىميم؛ إال إ

اه اهلل            " وبما سن  اهلل عمى الموحدين والنصر..    ن  مضوء ماذكره عن االستبشار بما  فيوذلك 
 .  (ٜ٘)" المجسمينلمموحدين ىناك من غزو 

نما كان ابن تومرت يغالط ,ن المرابطين لم يكونوا مجسمين, إوالحق ويصرح بأن  ,                          وا 
يل السفسطة التي وقع فييا بأن ىذا من ق التازىويضيف د .  ,جيادىم أوجب من جياد الكفار

  (ٓٙ). " عمى حد قولوتومرت نب "الميدي
ذا كان األمر يقتصر عند ابن صاحب الصالة عمى التعريض بالمرابطين أو                                                                    وا 

فإن ابن القطان المراكشي يتجاوز ىذا كمو  ,ميلتشويي فيأو محاولة من طرف خ ,تجاىميم
حراق كتاب     ً       معمقا  عمى إ ,؛ فيصفيم بالجيمةد الشتائم وتشويو العصر المرابطىلى حإ

ً   قائال  : اإلحياء لإلمام الغزالي    -  
 ,ا لزوال ممكيم               ً ما ألف مثمو سبب   الذيوقد كان إحراق ىؤالء الجيمة ليذا الكتاب العظيم "
بالفعل  –وقد يكون إحراق كتاب إحياء عموم الدين  (ٔٙ)" واستئصال شأفتيم ... ,سمكيم ارثوانت
ويدفعو  ,ن ابن القطان يستغمو مطيو لوصف المرابطين بالجيلخطأ اليمكن إنكاره؛ إال إ –

لى المرابطين سب إ         ُ وأنو قد ن   ,خذىم عمى الموحدينآ؛ فيذكر مقول عمى المرابطينتىذا إلى ال
فسموا أىل التوحيد خوارج وجعموىم  ,الضبلل والخروج من الدينو بالكفر  ..وصفيم لمموحدين .

 إلى الخروج عن الدين ! " ونسبوىم  ,مبتدعين
ا أمام ىذه الجزئية التي ذكرىا ابن القطان بعنوان "مآخذ المرابطين                    ً والحق أننى أقف حائر  

 النفسية والكبلمية التيقبل الحرب وصفتيا بعض الدراسات بأنيا من  عمى الموحدين" والتي
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عمى  ذيمكن أن تؤخ وقد أفضى إلى البحث بأن ىذه المآخذ ال ؛(ٖٙ) الفريقيناشتعمت بين 
 –نفس الوقت في –ا         ومعادي   ,ا         ا موحدي        ً ا ببلطي                              ً خاصة وأنيا جاءت ممن يعد مؤرخ   ,عبلتيا

                                   ً  لى افتعال ىذه المآخذ حتى يتخذىا سندا  إوربما يكون ابن القطان قد لجأ  ,لكل ماىو مرابطى
 . حدث بالفعل وىو ما ,لى المرابطينيل اليجوم والشتائم إيوتكئة لتك

ا ابن تومرت عمى المرابطين ذكر أوصاف أطمقي فيفقد مضى ابن القطان المراكشى 
" والمقب األخير  والزراجنة ,والمجسمين ," الحشم -:اف مثلوىذه األوص ,تشويييملى تيدف إ
وىو أمر يدعو  ؛(ٗٙ)سود القموب  ,( كانوا بيض الثيابابن القطان بأنيم )أى المرابطينيفسره 

سبحانو  –واهلل وحده  ,سواد قمبوب اآلخرفأنى لممرء أن يحكم عمى  ,إلى العجب والدىشة
 قموب عباده ؟!  في وبما ,ىو العميم بذات الصدور –وتعالى 

كما وصفيم سمفو ابن  ,القطان وصف المرابطين بالمجسمينكما لم يغب عن ابن 
 فيوىو ماسبق اإلشارة إليو  ,تغطية وجوىيم فيوأنيم يشبيون النساء  ,صاحب الصبلة
                                      ً       فيو يصف مدن المرابطين بأنيا كانت " مدنا  ضالة  , عمى ذلك    ً وفضبل   ؛الخاصية الثانية
وكأن السمبيات والعيوب لم تكن  ,وىو ميل إلى التعميم ,(٘ٙ)الغاية..." فينذلة  ,فاسقة خبيثة

 في"  يذقالقول األخير إشارة لما جاء بو " الب فيوالحق أن  ,العصر المرابطى فقط فيإال 
محاولة من األخير  فيوحديثو عن دخولو بعض مدن العصر المرابطى  ,أخبار ابن تومرت

لى غير مبلىي ... إواستخدام المزامر وال ,ومجابية اختبلط الرجال بالنساء ,لتغيير المنكر
يمصق إليو الخوارق  الذيو  ,وىو المؤرخ المتيم بابن تومرت (ٙٙ) البيذقذلك مما يفصمو 

أن ابن  ىذا ما يعني فيولعل  , ً                             را  عمى نيج مؤرخى الببلط الموحديسي ,(ٚٙ)والمعجزات 
لم يتردد ابن  التي ,حديثو عن دولة المرابطين في      ً وتأدب ا ا ً ب  صاحب الصبلة كان أكثرىم تيذ

من خبلل ما قالو ابن تومرت  ,وأعداء الموحدين ,وصفيم بأنيم أعداء اهلل فيالقطان 
تنظروا  ذلك دون أن يفند أو يعمق أو يرفض " ال فيقائبل  ,وجاء بو ابن القطان ,ألصحابو

 ( ٛٙ)" أعينكم فيفيعظموا  ,إلى أعداء اهلل وأعدائكم

دفعت بابن تومرت بالخروج عمى الدولة  ندي أنيا شيوة الحكم والسمطة التيع والرأي
وأفرز ىذا المناخ مؤرخين  ,وجيادىا ضد نصارى إسبانيا ,عنفوان قوتيا فيالمرابطية 

 روجوا لمثل ىذه األفكار دونما إعمال لمعقل فيما يكتبونو .  ,نتفعينم
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  -واإلطراء الزائد عن الحد: ,المدح في: تعدد صور المغاالة     ً رابع ا
مدح ابن تومرت وخمفاء  فيال أستطيع أن أدعى القدرة عمى إحصاء صور المغاالة 

مد تمدح الموحدين واإلطراء عمييم إنما يع فيبيد أن أىم مايمكن قولو أن المغاالة  ,الموحدين
ل من ابن صاحب وتعاليم ابن تومرت عند ك ,عمى اإليمان والوالء الكامل بالعقيدة الموحدية

أثناء ترجمتو ألبى  –ىذا الشأن يذكر ابن صاحب الصبلة  في؛ و وابن القطان –الصبلة 
عميو  وسمع " مٗٙٔٔىـ/ٓٙ٘سنة " أنو لقى األخير ... بحضرة مراكش –الحسن اإلشبيمى 
ومن ىنا تتعدد صور المغاالة . (ٜٙ)يارة " طوالعقيدة المباركة المسماة بال ,قراءة عقيدة التوحيد

حيث يأتى بمجموعة من ؛ ن عند ابن صاحب الصالةديحمدح ابن تومرت وخمفاء المو  في
سحق بن إ " السيد أبينيا ما قالو عمى لسانمن بي ,دينحتظير والءه لممو  الرسائل التي

, التوحيد فيابن ىمشك " دخولر بعمميم بخي" إلى األشياخ والحفاظ الخميفة أبي يعقوب يوسف
  -مقدمتيا : فيويقول  ,من إنشاء ابن مصادق وىي
تبين بو دين القيمة  الذيوالصبلة عمى محمد نبيو  ,أما بعد حمد اهلل عمى ما أولى وفتح"
رسمو  فيدين اهلل بعد ما ع معيد ,المعموم الميدي ,والرضا عن اإلمام المعصوم ,ووضح

  (ٓٚ)ومصح .."
 –أنيا يوافق عمييا  وىو ما يعني ,كتاب البن صاحب الصبلة فيوالرسالة ىنا جاءت 

ن القارئ المتأمل ثم إ ,   ً        ً قمبا  وقالبا   –     ً                                                انطبلقا  من إيمانو بالعقيدة الموحدية وتعاليم ابن تومرت 
 فيعد ماعبمعيد دين اهلل  ,المعموم الميدي ,لوصف ابن تومرت بأنو اإلمام المعصوم

 . غاالةمدى تبدو الم . يدرك إلى أيرسمو..
يعقوب  خميفة أبيا عند ابن صاحب الصالة وصف فترة ال                   ً ومن صور المغاالة أيض  

 ,جوده وكرمو في – اهلل عنو رضي -يوسف بن عبدالمؤمن بعيد سيدنا عثمان بن عفان 
خبلفتو من جميع  فيإمارتو وبعد ذلك  في" ونال الناس معو  -:ىذا الشأن فينو قال حتى إ

ما لم يعقد  الوالرعية بصبلح أحواليم ونماء أمو  والقضاة والطمبةالطبقات من الكتاب والعمال 
 (ٔٚ)" هلل عنوزمان حتى شبييا الطمبة وأىل التواريخ بأيام عثمان بن عفان رضى ا فيمثميا 

ن أحداث عرفت باسم الفتنة م –رضى اهلل عنو  –ومع ما شاب عيد سيدنا عثمان بن عفان 
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ا من المبالغة والمغاالة       ً ا كبير                                   ً أحد خمفاء الموحدين بعيده يحمل قدر   عيدن تشبيو الكبرى؛ إال إ
 اإلطراء والمدح .  في

السيد األسنى يفاد أو بعث " ومن صور المغاالة أيضا عند ابن صاحب الصبلة ذكره ال
وتشبيو ىذا  ,              ً       إلى قرطبة واليا  عمييا –سف ابن الخميفة أبى يعقوب يو  –إسحاق إبراىيم  أبي

غزو  فيحيث بعث يزيد بن أبى سفيان إلى الشام  ,الحادث بما فعمو سيدنا أبو بكر الصديق
 ,وتمتد ىذه المغاالة إلى وصف بيعة الخميفة أبى يعقوب يوسف بالبيعة الرضوانية ,(ٕٚ)الروم 

أن ...  فيويطالبو  الذيو  ," بإشبيميةماعيللسيد األسنى أبى إبراىيم إساويذكر كتابو إلى ابنو "
عقد البيعة الرضوانية لبببلد األندلس ... "و يأخذ الناس بإشبيمية وجميع الموحدين من الذين بيا 

  (ٖٚ)" التي بيا يكمل دينيم ويصدق يقينيم
عيد  فيا بحادث جميل حدث      ً وتشبي   ,                                         وا طبلق لفظ البيعة الرضوانية أمر غير مقبول

  عمى تسمية أمراء         ً " ىذا فضبل  (ٗٚ)وعرف باسم "بيعة الرضوان –صمى اهلل عميو وسمم  – النبي
" عمى خمفاء الموحدين ... الى غير ذلك  (٘ٚ)ر المؤمنينأمي                              الموحدين بالسادات وا طبلق لفظ "
 فينوىت  والتي ,المدح واإلطراء عند ابن صاحب الصبلة فيمن الجوانب المرتبطة بالمغاالة 

 . حصائياإديث عنيا بأنو يخرج عن القصد مقدمة الح
يل عبارات المدح والثناء عمى ابن تومرت وخمفاء يتك فين الباحث المدقق , إوالجدير بالذكر
من أخطاء  ا انغمس فيو مؤرخو الببلط الموحديمدى م -من الوىمة األولى –الموحدين ليدرك 

باعتبارىم  الحد يخالف المنيج اإلسبلمي ئد عنطراء الزا عمى أن اإل   ً فضبل   ,الكتابة التاريخية في
 ٕٗٙلمأمون "ا ذا األمر حتى مجئ الخميفة الموحديوقد استمر ى (ٙٚ)ديار اإلسبلم  فيمؤرخين 

 .  (ٚٚ) قام بدحض كل ماجاء بو ابن تومرت الذي" وىو مٖٕٔٔ-ٕٕٙٔ/هٜٕٙ –
فبل  ,المدح عند ابن القطان المراكشي فيصور المغاالة فقد تعددت  ,ومن ىذا المنطمق

كما وصفو سمفو ابن صاحب الصبلة  –ويصفو  ,يذكر اسم ابن تومرت حتى يقرنو بالدعاء لو
لى ذكر كراماتو ويدفعو ىذا إ ,(ٛٚ)اهلل تعالى عنو  والميدى المعموم رضي ,باإلمام المعصوم –

أن يأخذىا الباحث بكثير من  وىي من الجوانب التي ينبغي ,(ٜٚ)ومظاىر عصمتو  ,ومناقبو
الخوارق  أكداسحتى يمكن تنقية المرويات التاريخية مما لحق ليا من  ,الحيطة والحذر

    .والكرامات والمعجزات 
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فيمتدح خبلفة عبدالمؤمن بن  ,بن صاحب الصبلةانفس نيج  فيالقطان  ابنويمضى 
فيذه قدمة يقول فييا ... "ف دولتو بعد مفيص ,أول خمفاء الموحدين بعد ابن تومرت ,عمى

 ,وعبل سناؤىا وارتفع ,شرق ضياؤىا وسطع التي ,وخبلفتو الحميدة ,المقدمة لدولتو السعيدة
 – ٙٗٙالخميفة المرتضي " عيد. كما يمتدح (ٓٛ)رت كل الممحدين ..."وقي ,وأقرت عين الدين

وأقسطيم  ,ا           ً وأسماىم ذكر   ,ا                   ً : "أسنى الخبلئف قدر  عنوفيقول  ,"مٕٙٙٔ –ٕٛٗٔىـ/ ٘ٙٙ
 ,واهلل سبحانو وتعالى يعمى منارهموطن آخر قائبل.. " في" ويدعو لو ...ا           ً وأوسعيم عمم   ,   ً حكم ا

. ومع التسميم بما شيده عيد (ٔٛ)" ضية ضياؤه وأنواره إلى يوم الدين.ويديم بالخبلفة المرت
ذا ينطبق عمى فيل كان ى ,دولة الموحدين فيمن ازدىار وقوة  " عبدالمؤمن بن عمى"الخميفة 

 المدح واإلطراء الزائد عن الحد ؟!  فيأم أنو من قبيل المغاالة  ,عيد المرتضى الموحدي
  -:المرويات التاريخية في: استخدام األسطورة * ا    ً خامس  

المعتمد عمى األسطورة  ى استخدام ما يشبو النسيج الخياليلجأ ابن صاحب الصبلة إل
ر االنتصار عمى " يا عند حديثو عن وصول خ              ً ويبدو ىذا واضح   ,إحدى مروياتو التاريخية في

فمو فرخ  فيو  يمشيا عمى سقف دار الخميفة                               ً " إلى مراكش وقولو أنو رأى " قط   شابن مردني
اهلل أكبر ىزم واهلل ابن  من أشياخ أىل األندلس : فقمت لمن كان معي ,حمام قد افترسو

ُ              واألسد ع دوى: والحمام  ,م : ىذا القط شبو األسد: بم تقول ىذا ؟ فقمت ليمردنيش! فقالوا لي       
. وىذا (ٕٛ)"الفرخ ... القطوافترسوىم كافتراس ىذا  ,: فقمت غمبت الموحدين العجمعجمي
                           ً       ً                   ثم تفسير ماتراه العين تفسيرا  خياليا  يقترب من األسطورة  ,يعتمد عمى رؤية العين الذيالنسيج 

تنقية المرويات التاريخية  فييضاعف المسئولية عمى الباحثين المحدثين  ,بشكل أو بآخر
ذا ,وتنقيحيا فإن ابن القطان تبدو  ,كان ابن صاحب الصبلة يقترب من الخيال واألسطورة      وا 

 ير تحت أحداث عامـــــة عن قصة البشــــمن خبلل حديث ,عنده األسطورة واضحة
"  وا بالبشير ذاك بأنو الونشريسى وأن         ً لناس معرف  م " وخروج ابن تومرت عمى إ٘ٔٔ/هٜٔ٘"

ا عمى                 ً          ً وقد جعمو اهلل مبشرا  لكم مطمع   ,يثبت عمى آية وتعرفون أنو ال ,يقرأ وال يكتب ال أمي
فيما يروية ابن  –ويمضى ابن تومرت  ,"ىذا األمر! فيوىو من آية اهلل تعالى  ,أسراركم
 فيذكر عن البشير ىذا أنو مطمع عمى األنفس محدث .  ,ىو أسوء من ذلك لى ماإ –القطان 
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وىم من أىل  ,ونتمييز البشير لمناس من خبلل قوم عن يمي في فياألثاثالثة  ثم تأتي
مامتو فيوىو ممن يشك  ,يسارهوقوم عن  ,الجنة ىو  ثم تمتد الميزلة لما ,                      أمر ابن تومرت وا 

وأنيم كانوا قبل ذلك  ,اليمين ويعمن توبتيملى فريق ا إ                   ً حيث يرد البشير أناس   ,أكثر من ذلك
إن كل ماحدث بو اإلمام فيو  –تحت وطأة خشيتو من القتل  –فيعمن الواحد منيم  ,     ً كفارا  
 ,واالبن أباه ,ابنو األبحين يصدر أوامره بقتل من أبقاىم أىبل لميسار .. " فيقتل  في ,حق

 ( ٖٛ)واألخ أخاه " 
 ,أعقاب موقعو البحيرة فيحدث لو  وما ,القطان عنو قالو ابن ا ما                 ً ويتصل بالبشير أيض  

 ,ا      ً وال ميت   ا                              يجده الموحدون وال الممثمون حي  فقد البشير ولم   ,البحيرة فيحيث يقول عنو " و 
 ( ٗٛ)أمره أنو رفع !"  فيفيقول الغبلة 

وكأنو  ,وترتبط األسطورة عند ابن القطان بذكره لمناقب ابن تومرت بشكل يفوق الخيال
حيث يذكر عمى  ؛اه دولة المرابطين والخروج عمييافيما فعمو تج يبحث لو عن سند تاريخي

د عمى جوأنو و  ,أرض القدس يعمره رىبان الروم في                           ً القاسم المؤمن أنو دخل رباط ا أبيلسان 
اهلل عنو تعالى عنو  األوسط السادس من رخامة بيضاء "اسم اإلمام الميدي رضي السطر

ذ ــــاهلل تعالى عنيما اآلخ بع اسم الخميفة بعد اإلمام الميدي رضيمى السطر الساوحده ؛ وع
 ( ٘ٛ) "القيسى.مى عبدالمؤمن بن عمى ــــحياتو المس فيعنو 

نما تض ,ومثل ىذه المرويات التاريخية وأشباىيا ليست من الكرامات وال المناقب  في         وا 
ن الشخصية كما إ ,وال تتفق مع الدين والعقل ,الة من القداسةىعمى الشخصية التاريخية 

نما ليا ماليا وعمييا ما عمييا ,وال شبو مقدسة ةا مقدس                  ً التاريخية ليست ذات   وربما كانت ىذه  ,                                وا 
ييدف  الذي تحقيق صراعو الدينى والمذىبي فيالمرويات تعد تكئة يستند إلييا ابن تومرت 

 ,ذلك مؤرخو الببلط الموحدي فيوساعده  ,ةلى تحقيق أىدافو السياسية  البحتمن خبللو إ
 خاصة ابن القطان وأمثالو . 

واختمفت اآلراء بشأنيا وأوردىا ابن  ,تقترب من األسطورة ومن المرويات التاريخية التي
عمى حادث  وتعقيب الثاني ,(ٙٛ)لقاء ابن تومرت باإلمام الغزالى كتابو ماجاء بشأن فيالقطان 

الميم مزق ممكيم كما مزقوه واذىب دولتيم كما د المرابطين وقولو: "اإلحياء عمى ي إحراق كتابو
ً                ثم رد عميو الغزالي قائبل  " الميم اجعمو  ,إن شاء اهلل "عمى يدي" وقول ابن تومرت لو حرقوه                       
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وقد  ,فخرج أبو عبداهلل بن تومرت من بغداد وصار إلى المغرب ,قبل اهلل دعاءهف! عمى يده
  (ٚٛ) ترد "  عمم أن دعوة اهلل ال

 يعد من أخطاء السياسة وليس من اإلنصاف القول بأن حادث إحراق كتاب اإلحياء ال
وليس  ,يمكن أن يحكم عميو بمعزل عن ظروفو ن الحدث الالمرابطية كما سبق القول؛ إال إ
نما المروية المذكورة سابق   ,بالدعاء فقط يمكن إسقاط الدول  ا ىى من قبيل المرويات التي                            ً وا 

بفتح مصر وأوردىا تبشر  كتمك التي ,صراعو ضد المرابطين فيالبن تومرت عن سند  تبحث
ابن  مناقبومثل ىذا االتجاه دفع بابن القطان إلى الحديث عن  ,(ٛٛ)كتابو فيابن عبدالحكم 

وىو  ,واألسطورة ,والخيال ,ومظاىر عصمتو بشكل يمزج بين الحقيقة ,وكراماتو ,تومرت
 الخاصية السابقة .  فيماسبق توضيحو 

  -ا : استخدام ألفاظ بربرية :     ً سادس  
وابن القطان أن كبل منيما قد  –من أىم الخصائص المشتركة بين ابن صاحب الصبلة 

حديث ابن صاحب الصبلة عند  فيىو الحال  كما ؛ا من األلفاظ البربرية         ً كتابو بعض   فيأورد 
اهلل عنو  إلى زيارة قبر الميدي رضي نو من مراكشاهلل ع "ذكر حركة أمير المؤمنين رضي

كتاب ابن صاحب الصبلة  فيا      ً أحيان   تأتي ," وكممة تينممل كممة بربرية (ٜٛ)بتينممل ... 
 ذات الحواجز .  ممل " وىي تعني –مكونة من مقطعين " تين 

" االنتصار عمى ابن مردنيش لمراكش وصول خبركما يتحدث ابن صاحب الصبلة عن "
ى الفاتحة قد وصمت فيو ىذه البشر  الذيىذا الشأن قولو " كنت صبيحة يوم األحد  فيويذكر 

 نتكى "وتعني ممة بربرية مكونة من مقطعين" أميك                                            بك رت عمى العادة إلى منتيقمي "وكممة منتيقمي
  (ٜٓ)كان يخرج منو الخميفة إلى سقائف أىل الجماعة  الذيوىو الدار  ,رباب الدا

" وقد استخدميا                      ً             ن األلفاظ البربرية أيضا  لفظة "مزوارحب الصبلة مكما استخدم ابن صا
وكان  ,بصيغة الجمع عندما ذكر " أشياخ الموحدين ومزوارىم " والمعنى يشير إلى رئيس فرقة

  (ٜٔ)                                           ً   ابن تومرت قد جعل عمى كل عشرة من أصحابو نقيبا  .
منيا ما ارتبط  ,األلفاظ البربريةا من                     ً فقد أورد ىو اآلخر بعض   ,أما ابن القطان المراكشي

  -:المكتب فيتعميمة  يقول عنو أثناء تمقي الذيبابن تومرت  – المثالعمى سبيل  –
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ومعنى أسفو بالبربرية الضياء  ,المكتب أسفو فياهلل تعالى عنو يمقب وىو  "وكان رضي
 المسجد لمقراءة والصبلة "  فييل دإيقاد القن لمبلزمتو

ن القطان عنو أنو حيث يذكر اب ,البن تومرت ما ارتبط بالدور التعميمياظ أيضا ومن األلف
 " (ٖٜ) فيعظ الناس ,ويجمس عمى حجر مربع أمام محراب الشريعة,لى الشريعة من خارجيايخرج إكان"

عمى القاعة المخصصة إللقاء  االستعمال المغربي فيوكممة الشريعة ىنا كانت تطمق 
ىا ابن القطان ما ارتبط أورد ومن األلفاظ البربرية التي ,(ٜٗ)المساجد  فيالدروس والمواعظ 

 فيوأنتم  ,د ىرغةببل فيالنور النور " -ول ابن تومرت ليم بالمسان المغربي:( وقبقبيمة )ىنتاتة
 . (ٜ٘)" تو          ْ ِ الظممة ياى ن  
 ا      ً استناد   وابن القطان( –ابن صاحب الصبلة ) االثنينكتابات  فياأللفاظ البربرية  وتأتي

 ( ٜٙ)المرابطين والموحدين  دولتي فيمقدمة عناصر السكان  فيالعنصر البربرى يعد  أنإلى 
 -بصورة مباشرة :  ا : عدم ذكر سمبيات العصر الموحدي    ً سابع  

طميعة  في" يعدان وابن القطان –ابن صاحب الصبلة ل بأن "لعل من المفيد ىنا القو 
    ُ                                                 وال ي نتظر ممن يأخذ ىذا المقب أن يقوم بذكر سمبيات دولة  ,مؤرخي الببلط الموحدي

 ثنايا فيو  ,وبشكل غير مباشر ,كتاباتيما موارية فيوليذا جاءت السمبيات  ,الموحدين صراحة
بالدعاء لمخمفاء –رغم كونيا عيوب وسمبيات  –ا    ً أيض   ومقرونة ,رسائل الخمفاء الموحدين

أحداث دولة الموحدين وخمفائيم وسمبيات  في برأيويبدى كبلىما  ما وقميل ,الموحدين
يات يمكن وضعيا عمى كتاب المن من سمب فيجاء  ومن األمثمة الدالة عمى ذلك ما,عصرىم

  -النحو التالي:
 ش بيا ابن تومرت دولتو . د االبتعاد عن الفكرة الدينية التي -
سرافيم  ,إشارتو إلى استبداد دولة الموحدين -  الدماء .  في          وا 
  (ٜٚ)واستبداد نفر من الوزراء بجمع المال .  ,شارتو إلى الحجر عمى حرية الفكرإ -

أمين المؤمنين عبدالمؤمن  "أما عن ابن القطان المراكشي "فيورد رسالة لمخميفة الموحدي
  -مثل :  , تبدو بعض سمبيات العصر الموحديثنايا ىذه الرسالة في" و بن عمى
 . العصر الموحدي فيالحديث عن المغارم والمكوس  -
 عمى أموال الناس .  الغصب والتعدي فياشتطاط نفر من والة الموحدين  -
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 ( ٜٛ)بعض الوالة عمى أموال الدولة .  وتعدي ,ينصراقذكره لسمبيات طائفة ال -
فعميو  ,                           ً ومن أراد التعرف عمييا تفصيبل   ,وخارج عن القصد ىنا مناقشة ىذه السمبيات

 –كتابات ابن صاحب الصبلة  في سمبيات العصر الموحدي عنلى ما كتبو الباحث الرجوع إ
لتكرار ىذه  عي..."؛ ومن ثم فبل داعياوابن القطان ضمن دراستو الموسومة بـ " النقد االجتم

 ,ىو الحديث عن خصائص الكتابة التاريخية –إطار ىذا البحث  في –يم ىنا يفما  ,الجوانب
 كتب عنيا من قبل . أ لم والبحث عن جوانب من ىذه الخصائص

  -:حضارة الموحدين منن بعض طقوس خاصة ع: اإلعالم ا    ً ثامن  
ابن ا " َ ن   ْ ي                                                          َ فإن ىذه الجزئية تبدو ضمن خصائص الكتابة المشتركة بين مؤرخ   ا     ً وأخير  

قصد ىنا باإلعبلم عن بعض طقوس خاصة من أ. وال طان"وابن الق –صاحب الصبلة 
الحديث عن اآلداب والعموم  فيحضارة الموحدين ما تفردت بو بعض كتابات متخصصة 

ننى أقصد وني وغيره كثير؛ إال إناألستاذ الم دكما ىو الحال عن ,عصر الموحدين فيوالفنون 
ومن  موحدين؛ة من حضارة الىنا أن كمييما كان لو فضل اإلعبلن عن بعض جوانب خاص

 من حضرة الخمفاء الموحدين فيذكره عما كان يقام  ىذه الجوانب عند ابن صاحب الصبلة ما
طعام الطعام,قرع الطبول" يسمى بالبركة  وما ,واستخدام الرايات ,والتمييز ,األجنادواستقبال  ,              وا 

وتحريضيم عمى تدعاء العرب واس ,(ٜٜ) عمى استقبال العمماء والشعراء   ً فضبل   ,واإلنعام بالكسوة
شأن األخير ما قالو ابن طفيل يحث العرب الىذا  فيويذكر ابن صاحب الصبلة ؛ الجياد

  -مقدمتيا:  فيعمى الجياد ضمن قصيدة قال 
 (222)واقتناء الرغائب  لغزو األعادي  الخيل نحو المغارب أقيموا صدور 

ن كتابات ابن القطان؛ إال إ فيا منيا                                       ً نفس ىذه الجوانب يمكن أن يجد الباحث بعض  و 
 البالغ عددىم ثبلث – ذكر طبقات الموحدين فيابن القطان يتميز عن ابن صاحب الصبلة 

  عما ذكره ابن صاحب الصبلة .                ً بشكل أكثر تفصيبل   – (ٔٓٔ)طبقة  ةعشر 
 ب وتحميل ومقارنة ... وكممة ختام:تعقي

من خصائص الكتابة  انتييتأكون قد  ,... وبالحديث عن ىذه الخاصية األخيرة
قمت بإحصاء  وابن القطان؛ ال أدعى أني –التاريخية المشتركة عند ابن صاحب الصبلة 

فتح آفاق  فيننى آمل أن أكون قد طرقت بابا يمكن أن يسيم إال إ ,كافة ىذه الخصائص
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والكتابة التاريخية وخصائصيا عند كثيرين من المؤرخين سواء أكانوا  ,جديدة لمبحث التاريخي
 . أو المغرب اإلسبلمي ,المشرق اإلسبلمي في

ن آخرين ينتمون إلى العصر وال يفوت القارئ والدارس المتخصص أن ىناك مؤرخي
بى بكر الصنياجى المعروف أو  ,: عبدالواحد المراكشى صاحب المعجبالموحدي من أمثال

 وابن عذارى ,صاحب كتاب أخبار الميدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين ذقبالبي
 ,        ً     ُ                     قارئ عذرا  أن ي خرج من سياق المقارنةأستميح ال الذيو  ,المراكشى صاحب البيان المغرب

وألنو يعتمد عمى  ؛وابن القطان ,بمن فييم ابن صاحب الصبلة ,ن ذكرتيمما ع           ً لكونو متأخر  
ن ىناك كتابات مغربية تصنفو ضمن مصادر كما إ ,من أىميتويقمل  وىذا ال ,والتيمقن

 ( ٕٓٔ)العصر المرينى األول . 
ن أ –بعد مقارنة المرويات التاريخية عند المؤرخين المذكورين  –ومن ىنا يمكن القول 

عاممو مع ت في ا     ً وتيذب   ا     ً وتحضر   ا    ً تأدب   ابن صاحب الصبلة كان أكثر مؤرخي العصر الموحدي
فمم يمنعو ما  ,كما اتصف بأمانة عممية وتاريخية ,تخص المرابطين يخية التيالمرويات التار 

أنو عزل ابنو "  "عبدالمؤمن بن عمى"قدمو الموحدون لو من خدمات أن يذكر عن الخميفة 
الصدع من شرب الخمر  جانبو في وذىب" شأنو ... فيويقول  ,محمد " عن والية العيد
 .  (ٖٓٔ) وظيور السكر عميو "

وموقف الخميفة عبدالمؤمن من ابنو  ,تجاه الحادثة المذكورة ذكر عبدالواحد المراكشيوقد 
محمد قائبل .. " فأبى تمام ىذا األمر لمحمد ىذا ما كان عميو من أمور ال تصمح معيا 

يقال إنو  وما ,وجبن النفس ,وكثرة الطيش ,واختبلل الرأي ,من إدمان شرب الخمر ,الخبلفة
  (ٗٓٔ)"  .فاهلل أعمم .. ,ممن الجذا مع ىذا كان بو ضرب

عمى     ً فضبل   ,ا متعددة لمحادثة الواحدة          ً يعطى أسباب   بدالواحد المراكشيأن ع وىذا يعني
ا يشير إلى بم ؛(٘ٓٔ)وسمبيات العصر الموحدي عمى حد سواء ,ذكره لسمبيات العصر المرابطي

ع العصرين المرابطي تعاممو م فيكان أكثر المؤرخين موضوعية  أن عبدالواحد المراكشي
ا سبب عدم إسيابو            ً المشرق موضح   فيساعده عمى ذلك أنو ألف كتابو  الذيولعل  ,والموحدي

 -ذكر أخبار مموك األندلس قائبل: في
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واختبلل  ,من الكتب رىم أو أخبار أكثرىم قمة ما صحبنيعن استيفاء أخبا منعني الذيف"
  (ٙٓٔ)" معظم محفوظاتي.

 ,ئيش فيعن الرغبة  ا                 ً قد ألف كتابو بعيد   عبدالواحد المراكشي يدل عمى أن ىذا ما فيو 
 وىو ما دفعني ,إذ ال رقيب عميو وال سمطان إال اهلل سبحانو وتعالى ,ئيودون الرىبة من ش

 الموحدين موضوعية .  إن لم يكن أكثر مؤرخي ,إلى وصفو بالموضوعية
الدعوة الموحدية  في    ً  تطرفا   فيو يعد أسوأ المؤرخين والكتاب ,أما فيما يتعمق بالبيذق

سخر قممو  ,               ُ                                        ىذا إن لم يكن ي نظر إليو عمى أنو " كاتب خاص " بابن تومرت ,والكتابة ليا
بل إنو يقدم نفسو لمقارئ ضمن العشرة  ,وخدمة الدعوة الموحدية ,وكتابو لخدمتو وخدمة أىدافو

 .  (ٚٓٔ)األوائل الذين بايعوا ابن تومرت
ذا كان البيذق يعد أسو  فإن ابن  ,ديالعصر الموح في    ً  تطرفا   –أو الكتاب  –أ المؤرخين                          وا 

إال  ؛موحدية والفارق بين الوصفين كبيرتطرفو لمدعوة ال في                            ً  القطان كان أكثر المؤرخين سوءا  
من ذكر أيادى بيضاء لدولة المرابطين  –غفمة منو  في –التطرف لم يمنعو  فين ىذا السوء إ

ما من قبيل التسميم بحقائق التاريخ  ,(ٛٓٔ)إقميش  في                                                                         إما من قبيل األمانة وىو ما استبعده, وا 
 ,مقدمة تحقيقو لكتابو في –رحمو اهلل  –د مكى .اوىو ما قال بو  سذاجة وغير وعي في

  (ٜٓٔ) ا                 ً وأوافق عميو تمام  
كتابتو عن  في                       ً       ً       ً  حث أمام من ىو أكثر تأدبا  وتيذبا  وتحضرا  البأن  يعني ىذا ما فيو 

 يقولوطبيعى أن يكون ىذا نتيجة تدينو وتقواه كما  ,وىو ابن صاحب الصبلة ,المرابطين
ا تجاه الموحدين إذا                      ً وىو ما يجعمو أقل تطرف  , (ٓٔٔ)مقدمة تحقيقو لكتابة  في ازيتد البذلك أ.

 قيس بغيره . 
وذكره لسمبيات عصر  ,كتابتو عن المرابطين فيا من ىو أكثر موضوعية          ً وأمام أيض  

 ,                        ً ذلك حسبما تم توضيحو آنفا   فيوعصر الموحدين عمى حد سواء مع بيان لسبب  ,المرابطين
 المعجب .  في وىو عبدالواحد المراكشي
التأريخ  فيكممة الختام سوى وصف البيذق بأنو أسوأ الكتاب تطرفا  فيولم يبق لمبحث 
ووصف ابن القطان بأنو أكثر  ,ذلك من قبل فيوقد ذكرت السبب  ,والكتابة لمدولة الموحدية

ذا كان البد لمبحث من الوصول إ ,لمدعوة الموحدية فالتطر  في ا            ً المؤرخين سوء   لى نتائج من                                وا 
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فإن أىم  ,وابن القطان ,خبلل خصائص الكتابة التاريخية المشتركة عند ابن صاحب الصبلة
 في –رحمو اهلل  –كتور حسين مؤنس مع ما قالو األستاذ الد ا            ً تفق فيو تمام  االنتائج ىو ما 

ا ال      ً  جريئ              ً وأنو كان رجبل   ,كان عمى غير حق مجموعة فيذكره أن نقد ابن تومرت لممرابطين 
وأنو  ,سبيل ذلك فيالكثير وييون عنده الكثير  يطمبا           ً وكان مغامر   ,يخاف السمطة أو رجاليا

فيتعرض لمحبس واألذى ويزداد صيتو ويكثر  ,كان يرمى إلى إثارة غضب الدولة ورجاالتيا
ة سواء يتحدى الحكوم الذيتمك العصور يستيوييم مثل ىذا الشخص  فيألن الناس  ؛جمعو

ومن  ,ا عمى باطل                                         ً ألن الفكرة العامة كانت أن رجال الدولة دائم   ؛أكان عمى حق أم عمى باطل
ابن تومرت كان من سوء أن ظيور  يعني وىو ما ؛(ٔٔٔ)ثم فكل ناقد ليم يكون عمى صواب

  (ٕٔٔ) سبيل اإلسبلم . فيعنفوان جيادىم  فيحظ المرابطين وىم 
أن قصر مدة حكم  وىي ,خاتمة البحث فيمبلحظة ال أستطيع إغفاليا  كن ىناكما إ

جاءت خصائص ف (ٖٔٔ) ,العصر الموحدي فييتم إال  المرابطين قد جعل التأريخ ليا ال
وتحاول تطبيق  ؛ء عمى ابن تومرت وخمفاء الموحدينوالثنا يل المدحالكتابة التاريخية تك

ً                 فضبل  عمى وصفو باإلمام ,المنتظر عميو أحاديث الميدي الخوارق  إليووتنسب  ,والعصمة ,  
 والمعجزات والكرامات والعصم . 

تخميص المرويات التاريخية عند ) ابن صاحب  فيآمل أن أكون قد وفقت  ,الختام فيو 
وكل ما يخالف العقل  ,واألساطيراس الخوارق والمعجزات دوابن القطان ( من أك –الصبلة 

 جل أىداف الدراسة التاريخية ...  وىي ,لى الحقيقةإويحول بينو وبين الوصول 
 قصد السبيل  –سبحانو وتعالى  –وعمى اهلل 
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 الحواشى والتعميقات
 ,مكتبة مدبولى ,دار العودة ,قيمنيج وتطب ,التاريخ اإلسبلمي فيانظر . محمود إسماعيل : قضايا  (ٔ

 .  ٜ ,ٛص  ٜٗٚٔالقاىرة  –بيروت 
. ٜٜٔٔ ,دار الغرب اإلسبلمي ٔ,ط  ,وقدم لو: محمود عمي مكي ودرس ,نظر . مقدمة تحقيق نظم الجمانا ٕ(

ؤرخون ميدوا لو الدولة الموحدية م في سبقوابن القطان قد  إلى أن –رحمو اهلل  – . مكيويشير أ.د؛ ٖٛص 
قاسم المؤمن لوأبى ا ,يالمعروف بالبيذق صاحب كتاب أخبار الميد أبي بكر الصنياجي -الطريق مثل :

 مع ابن القطان .  ثم ابن صاحب الصبلة موضوع بحثي ," وابن الراعيصاحب " فضائل الميدي
بقانون "ال إفراط  ا      ً التزام   ,المصادر التاريخية دون شطط فيباستنطاق النصوص الواردة  نادى أ . محمد زنيبر ٖ(

مجمة كمية اآلداب والعموم  ,ٜالعدد  –وال تفريط " انظر. محمد زنيبر: حفريات عن شخصية يعقوب المنصور
االعتبار  فيينبغى أن تؤخذ  ,مةمييمثل رؤية فمسفية  رأيي فيوىذا  ؛ٖٕٓص  ٕٜٛٔالمغرب  ,اإلنسانية

 كتاباتيم .  فيعند الباحثين المحدثين 
ىناك كتابات مخصصة عن دولة المرابطين لم تنكر أن الرعيل األول من المرابطين شغمتيم الجوانب  (ٗ

ن ىذا األمر تغير مع بداية الجيل الثانى إال إ ,السياسية وأعمال القيادة واإلدارة عن اإللمام بالثقافة العربية
وقام  ,وازدىرت العموم واآلداب ,عدد النبياء والكتاب وازداد ,فازدىر الشعر وتعدد الشعراء ,من المرابطين

أو لتأديب بينيم .  ,أو لتشييد عمائرىم ,المرابطون باستقدام العمماء والفنانين والفقياء لحضور مجالسيم
العصور  في انظر . حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين " صفحة مشرقة من تاريخ المغرب

 ٖط  ,أفريقيا في؛ اإلسبلم والثقافة العربية  ٜٖٛ – ٖٗٛص  ٜٜٙٔدار الفكر العربى  ٕط ,الوسطى
 . ٕٙٔ. ص  ٜٙٛٔدار الفكر العربى 

ً              كتب أ . د عبدالجميل التميمى مقاال  بيذا العنوان ٘( لى استيعاب عديد بعمم التاريخ إ دفع الذيأشار فيو إلى التطور  ,                               
القصد إبراز ذاتية الباحث . لى من استخدميا دون أن يكون من األمانة إرجاع الكممات إ ورأيتمن الدراسات 

عدد خاص  ,المجمة التاريخية المغربية ,ل كتابو عممية لتاريخ المغرب العربىج: من أانظر. عبدالجميل التميمي
 .  ٚ -ٙص  . ٜٜٚٔيناير  ,تونس ٗٔ-ٖٔعدد  ,التاريخية ومصادر التاريخ المغربيعن المنيجية 

تمخيص أخبار  في" المعجب مٜٕٗٔىـ/ٚٗٙانظر . عبدالواحد المراكشي: محيي الدين أبي محمد ت "  (ٙ
مجيول: مؤلف أندلسى من أىل ق  ؛ٖٓٓص  ٖٜٙٔالقاىرة  ,تحقيق : محمد سعيد العريان ,المغرب

 ٔط ,عبدالقادر زمامة ,ل زكاري: سيتحقيق ,األخبار المراكشية ذكر في" كتاب الحمل الموشية مٗٔىـ/ٛ"
المغرب  في؛ حسن عمى حسن : الحضارة اإلسبلمية  ٙ٘ٔ. ص  ٜٜٚٔالرباط  ,دار الرشاد الحديثة

؛ ولمتعريف بببلد المغرب ٙٗص  ٜٓٛٔالخانجى  مكتبة ,ٔ" ط واألندلس "عصر المرابطين والموحدين
تاذ الفاسى بمعيد الدراسات وعمى أى شئ تطمق الكممة يمكن الرجوع الى محاضرات ألقاىا األس ,عامة
: التعريف بالمغرب " وىو مقدمة لتاريخ األدب العربى بالمغرب األقصى " انظر . محمد الفاسي ,العربية

. ص  ٜٔٙٔمعة الدول العربية جا ,معيد الدراسات العربية ,محاضرات قسم الدراسات األدبية والمغوية
 . لؤلستاذ الفاسي ٘ٗ – ٗٗص  .التعريف الموجز لدولة الموحدين في؛ وانظر ٕٔ-ٚ
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 ,نشر : جولدتسيير ," كتاب أعز مايطمبمٖٓٔٔ/ىـٕٗ٘تومرت : محمد بن عبداهلل ت " . ابنانظر (ٚ
 ةولد بيا بضيع ,؛ وابن تومرت ىو محمد بن عبداهلل من أىل سوسٕٗٙ – ٕٕٙص  ٖٜٓٔالجير 

التعريف بو .  فيالمصامدة . انظر من قبائل  ىرغةوىو من قبيمة تسمى  ,تعرف باسم إيجمى أن وارغن
كتاب أخبار الميدى ابن تومرت  –" : أبو بكر بن عمى الصنياجي "عاصر أوائل دولة الموحدين البيذق

من القسم  ٕٔ ,ٗ. ص  ٕٜٛٔالكتبى بباريز  كتنربولس  ,بروفنسال في: لينشر ,وابتداء دولة الموحدين
فيما يتعمق بالتعريف بابن تومرت  ٛٗ-ٛٔتومرت ؛ ص فيما يتعمق برسائل ابن  البيذقاألول من كتاب 

المقتبس من كتاب فيو البيذق عمى كتاب " يعتمد الذيضمن القسم الثانى  وقرابتووآلو ونسبو وأخوتو 
 في اآلخروكبلىما أسوأ من  ," إلبراىيم بن موسى بن محمد اليرغىمعرفة األصحاب فياألنساب 

 . إلى –عمى سبيل المثال  –التعريف بشخصية ابن تومرت يمكن الرجوع مزيد من ل؛ و انتماءه لمموحدين
أبو عبداهلل محمد ت "  :؛ الزركشيٕ٘ٗتمخيص أخبار المغرب ص  فيالمعجب  .عبدالواحد المراكشي

المكتبة العتيقة  ٕط  ,: محمد ماضورتحقيق ,تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية –" م٘ٔىـ/ٜأواخر ق 
 .  ٘ٓٔ – ٖٓٔ؛ مجيول : كتاب الحمل الموشية ص  ٚ-ٖ. ص  ٜٙٙٔتونس 

 فيرب بروض القرطاس ط" األنيس الممٕٕ٘ٔ/هٕٙٚبو الحسن عمى بن عبداهلل ت ": أابن أبى زرع (ٛ
أحمد مختار  ؛ٖٚٔ. ص ٕٜٚٔالرباط  ,طبعة دار المنصور ,أخبار مموك المغرب وتاريخ مدينة فاس

؛ ابتسام مرعى ٛٓٔص  ٕٜٛٔمؤسسة شباب الجامعة  ,تاريخ المغرب واألندلس فيالعبادى: دراسات 
( مٜٕ٘ٔ – ٖٓٔٔىـ/ٖٜٙ – ٕٗ٘والمشرق اإلسبلمى ): العبلقات بين الخبلفة الموحدية خمف اهلل

شأن الميدى  فيوسوف يتم مناقشة األحاديث النبوية الواردة  ؛ٜٚ ,ٛٚص  ٜ٘ٛٔدار المعارف 
مكانيا عند خصائص الكتابة التاريخية ؛ وأيا  فييا والتى أساء ابن تومرت تأويميا واستخدام ,المنتظر

عن أبى ىريرة أن  –صمى اهلل عميو وسمم  –حديث النبى  في؛ و ه اإلسبلمكان الحال فالرمى بالكفر اليقر 
 رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال " إذا قال الرجل ألخيو ياكافر فقد باء بو أحدىما " 

: طو تحقيق ,م" صحيح البخاريٓٚٛىـ/ٕٙ٘ت " د بن إسماعيل بن إبراىيم : اإلمام محم: البخاريانظر      
كفر أخيو بغير تأويل فيو باب من ) ٖٓٔٙحديث رقم  ٕٗ٘ٔص  ,دار االعتصام ,عبدالرؤف سعد

 نفس الباب .  في ٗٓٔٙا حديث شريف رقم            ً ؛ وانظر أيض  كما قال(
ومن  ,يخدم موضوع البحث الذيبيان قيام دولة الموحدين إال بالقادر  فيليس من القصد ىنا اإلسياب  (ٜ

 في" مٜٕٔٔىـ/ ٕٗ٘ات دولة الموحدين كانت سنة "أن بداي –خصصين تلدى الدارسين والم -المعروف
ُ                                    أعقاب موقعة البحيرة التى ى زم فييا الموحدون عمى أيدى المرابطين  فيوأعقب اليزيمة وفاة ابن تومرت  ,                         

عمى" الى مدينة مراكش سنة عبدالمؤمن بن ثم كان دخول الخميفة الموحدى " ,المذكورنفس العام 
لينتيى بذلك صفحة تاريخية لدولة  ," بداية لتحول والء األندلسيين الى الموحدينمٙٗٔٔ/ىـٔٗ٘"

" أو قبميا بسنوات قبلئل عمى مٙ٘ٓٔ/ىـٛٗٗياميا بالمغرب منذ عام  "والتى امتد ق ,المرابطين الباسمة
م" وحتى ٙٛٓٔ/ىـٜٚٗسنة " الزالقةأعقاب موقعة  فيثم قياميا باألندلس  ,ذلك فياختبلف اآلراء 
وباألندلس  ," فيما يعنى أنيا حكمت بالمغرب مايقرب من تسعين سنةمٗٗٔٔ/ىـٜٖ٘سقوطيا سنة "

عمى "وىى التى امتد ممكيا ؛ ٓٗٔص  فيمايقرب من ستة وخمسين سنة حسبما يقول صاحب الحمل 
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و نشرق األندلس " والى مدينة أشبو  صيةعيد أمير المسممين يوسف ابن تاشفين" الى مدينة إفرنجة " قا
إلى آخر  ,إلى طنجة بنى مزغنة وممك بعدوة المغرب من جزائر ,من غرب األندلسعمى البحر المحيط 

تقديم الباحث  فيء ىذا الموجز المختصر وقد جا ,من ببلد السودان الذىبالسوس األقصى إلى جبال 
؛ ٖٗٔ – ٔٙٔص  ,الفصل الثالث في ,االجتماعى النقدلعصر المرابطين والموحدين ضن الدراسة عن 

كان مولده  ,من قبيمة كومية ,والخميفة عبدالمؤمن بن عمى ىو أول خمفاء دولة الموحدين بعد ابن تومرت
: أخبار البيذق .نسبو  فيترجمتو واختبلف اآلراء  فيانظر  ,عرف بتاجراتبضيعو من أعمال تممسان 

تمميح  ,العرض الموجز السابق في؛ وجاء  ٕ٘ٙالمعجب ص  ,المراكشى ,ٕٕ ,ٕٔص  ,الميدى ..
ىذا الشأن يمكن الرجوع عمى سبيل  فيو  ,واختبلف اآلراء حولو ,طورىا المغربى فيقيام دولة المرابطين ب

منشأة المعارف باألسكندرية  ٔط  ,ٗج ,دالحميد : تاريخ المغرب العربىسعد زغمول عب. المثال الى 
 .  ٛٙٔ – ٗٙٔ. ص  ٜٜ٘ٔ

 . ٖٔص  , ٜٜٛٔدار توبقال المغرب  ,ٔط  ,انظر . محمد المنونى : حضارة الموحدين (ٓٔ
 . ٕٕٚص  ,انظر . عبدالواحد المراكشى : المعجب (ٔٔ
مدينة مراكش تعد أكبر مدن المغرب األقصى ذكرىا و ؛  ٜٖٔص  ,زرع : األنيس انظر . ابن أبي (ٕٔ

وىى مدينة  ,أنيا حاضرة ببلد المغرب ودار مممكتيا وقال عنيا صاحب االستبصار ,كتابو فياإلدريسى 
ط سورىا ولده عمى " واختمٙٙٓٔىـ/ٜ٘ٗشفين سنة "تابنأسسيا يوسف  ,بسيط من األرض فيعظيمة 
أفريقيا  وصف ,م"ٗٙٔٔه/ٓٙ٘: أبو عبداهلل محمد ت "ياإلدريس. " انظر عنيا مٕٓٔٔىـ/ٗٔ٘سنة "

ر ــــالجزائ ,: ىنرى بيريسرـــــتصحيح ونش ,اقــــفاآلاختراق  فيتاق ـــاب نزىة المشـــمأخوذ من كتالشمالية "
 فيم " كتاب االستبصار ٕٔه/ٙمن كتاب ق " كاتب مراكشي ؛ ٘ٗ-ٖٗ. ص مٜٚ٘ٔىـ/ٖٙٚٔ"

 (ربالمغ –مشروع النشر المشترك )بغداد ,نشر وتعميق : سعد زغمول عبدالحميد ,عجائب األمصار
 ٗ,مج ," معجم البمدانمٕٕٛٔىـ/ٕٙٙعبداهلل ت " دين أبي: شياب الياقوت ؛ٜٕٓ- ٕٛٓص  ٜ٘ٛٔ

  .  ٜٗص  ٜٜ٘ٔدار صادر بيروت  ,ٕط
: المصادر المنونين يمكن الرجوع إلى . محمد عصر المرابطي فيالمصادر التاريخية المدونة  عن (ٖٔ

منشورات كمية اآلداب  ,ٔإلى نياية العصر الحديث " ج تاريخ المغرب " من الفتح اإلسبلميالعربية ل
  ٖٚ-ٕٛ. ص  ٖٜٛٔالرباط  ,والعموم اإلنسانية

ترجمة وتعميق : محمد عبداهلل  ,عيد المرابطين والموحدين فياخ : تاريخ األندلس بانظر . يوسف أش (ٗٔ
 .  ٕٔٙ. ص  ٜٜٙٔ مكتبة الخانجي ,ٕط  ,ٕج ,عنان

المصادر التاريخية المدونة لعصر الموحدين يمكن  عنو ؛  ٚٗص  ,انظر . المنونى : حضارة الموحدين (٘ٔ
؛  ٗٙ -ٖٛص  ,كتابو : المصادر العربية لتاريخ المغرب في إلى ما كتبو أ . المنونى             ً الرجوع تفصيبل  

 الموحدين .  ىذا كمو مايدل عمى ازدىار عمم التاريخ عند فيو 
 ( ٕحاشية رقم ) في؛ وىو ماسبق اإلشارة اليو  ٖٛص  ,انظر . مقدمة تحقيق نظم الجمان (ٙٔ
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مس من م " السفر الخا ٖٖٓٔه /  ٖٓٚ: أبو عبداهلل محمد ت " ر . ابن عبدالممك المراكشىانظ (ٚٔ
 ,بيروت  ,دار الثقافة ,تحقيق : إحسان عباس ,ٔق  ,الموصول والصمو كتاب الذيل والتكممة لكتابي

 ؛ ٓٚترجمة رقم  ٕٖص 
 Pons Boigues ( Francisco ): Ensaya Bio- Bibliografico Sobre los Historiadores Y 

Geograpos Arabigo- Españoles., Madrid 1898 . P 245 – 246 n . 199  
 ,ٕمج ," كتاب الحمة السيراءمٕٓٙٔ/هٛ٘ٙعبداهلل محمد بن عبداهلل ت ": أبو باراآل. ابن انظر  (ٛٔ

 وحكى أبو محمد عبدالممك" ولـــــــــحيث يق ٗ٘ٔ. ص ٜ٘ٛٔارف ـــــــدار المع ٕط ,ن مؤنسيحس :تحقيق
أبو مروان ابن صاحب الصبلة "بقولو  يذكره  ٕٙٙص  في؛ و بن أحمد بن صاحب الصبلة الببلجى"

 اإلشبيمى " . 
 .  ٔ٘ص  ,ٔج ,: المصادر العربية لتاريخ المغربالمنونيانظر .  (ٜٔ
دار  ٕط  ,ٔج ,انظر . عبدالسبلم بن عبدالقادر ابن سودة المرى : دليل مؤرخ المغرب األقصى (ٕٓ

  ٖٙٔ ,ٖ٘ٔ. ص  ٜٓٙٔالدار البيضاء  ,الكتاب
تاريخ  فيذكر األخبار المراكشية وأىميتو  في: دراسة حول كتاب الحمل الموشية انظر . أحمد مختار العبادي (ٕٔ

 . ٔٗٔص  ٜٓٙٔتطوان  ٘كمية اآلداب العدد :  ,منشورات الجامعة المغربية ,المرابطين والموحدين
. ص  ٜٚٛٔ دار الغرب اإلسبلمي ٖط ,ازيتال تحقيق : عبداليادي ,: المن باإلمامةانظر . مقدمة كتاب (ٕٕ

: ا: عباس بن إبراىيم المراكشي                                        ً ترجمة ابن صاحب الصبلة والتعريف بكتابو أيض   في؛ وانظر ٕٓ ,ٜٔ
ترجمة رقم  ٖٔٙص  ٜٙٚٔالرباط  ,المطبعة الممكية ٛ,ج ,من األعبلم  وأغماتمن حل مراكش باإلعبلم 
يف بابن صاحب الصبلة التعر  فيمحمد بن صاحب الصبلة الباجى وانظر  بنعبدالممك ) يسميوو  ٖٕٗٔ

ً  وكتابو أيض ا فة الدينية دون مكتبة الثقا ,النثيا : تاريخ الفكر األندلسى . ترجمة : حسين مؤنسبنثالث ج. آنخل          
الثقافة  ,الحمقة الثانية ٜ,ج  ,غربيمصادر التاريخ الم في؛ عبدالكريم كريم  : دراسة  ٕٕٗ ,ٕٔٗص  ,تاريخ

 . ٖٖٔص  ,: حضارة الموحدينونين؛ الم ٖٚ-ٖٗ. ص  ٖٜٚٔالمغربية 
لى بداية     ً   مشيرا  إ ,المن كتابو فيبتتبع كثير من مراحل حياة ابن صاحب الصبلة  ازيتال قام أ . د . عبداليادي (ٖٕ

نفس العام  فيثم يظير  ," عند فتحيا عمى يد الموحدينمٔٙٔٔىـ/ٚ٘٘قرمونة من إشبيمية سنة "  فيظيورة 
 فيالذين خرجوا لمبلقاة السادة الموحدين . ويظير مرة أخرى  ةوقد كتاب إشبيمي ضمنكما كان  ,قرطبة في

وينتقل من  ,ىنأوا السيد أبى حفص بقطعة من شعرهضمن الشعراء الذين م "ٗٙٔٔ/ىـٓٙ٘جبل طارق سنة " 
ً  ردح امراكش التى قام فييا  ثم ,ومنيا إلى فاس ,ةجبل طارق إلى سبت من بعض استفاد خبللو  ,من الزمن   

 عقيدةسمع عميو قراءة  الذي أبى الحسن عمى بن اإلشبيمي فقيومن أمثال ال كبار عمماء الببلط الموحدي
خرى ضمن جممة أثم يعاود الظيور مرة  .وكتاب أعز ما يطمب ,كة المسماه بالطيارةوالعقيدة المبار  ,التوحيد

سبق التعرف  الذي؛ وىو بن إبراىيم عند واليتو إلشبيمية الكتاب الذين الذين صحبوا الشيخ ابى عبداهلل محمد
بشفاء الخميفة  يم التيانى" لتقدمٓٚٔٔ/ىـٙٙ٘حضرة مراكش سنة "  فيويظير  ,ةنرمو قمسجد  فيعميو 

نفس العام  فيثم يظير  ,لدولة الموحدين ئوا لخدماتو ووفا               ً أغدق عميو تقدير   الذيأبى يعقوب يوسف  الموحدي
 ,إلى مرافقتو لمطبيب أبى بكر بن زىر التازي. كما يشير د ,مدينة إشبيمية فيصحبة الخميفة  فيا   ً يض  أ
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عميو الدولة  فيوقبر عبدالمؤمن بن عمى بتينممل . وتض ,تومرت لقبر ابنزيارتيم  فيوالفميسوف ابن رشد 
الحكم  ا ليا مع أبي        ً م متقاسم  الخطبة بجامع إشبيميو األعظ وعطيعند كبر سنة عندما ت ا     خاص   ا              ً الموحدية تقدير  

وتفسر  ,توضيح موقفو من دولة الموحدين فيا     ً كثير   تساعدومثل ىذه التفاصيل  ,عبدالرحمن بن حجاج
التاريخية لديو . عن تتبع مراحل حياة ابن صاحب الصبلة من خبلل كتاب المن . انظر . خصائص الكتابة 
 .  ٜٔ-ٓٔص  ,مقدمة تحقيق المن

 . ٚانظر . مقدمة تحقيق كتاب المن . ص   (ٕٗ
من نفس الصفحة لمتعريف بابن حجاج  ٕوحاشية رقم   ٛٔص  :انظر . مقدمة تحقيق كتاب المن  (ٕ٘

 المذكور . 
 .  ٕٖ-ٚص  ,تحقيق نظم الجمانانظر . مقدمة  (ٕٙ
يحيى بن إبراىيم بن  بن محمد بن عبدالممك بن : عميبعض المصادر أنو فيترجمة األب  فيجاء  (ٕٚ

تعدد  ,يعرف بابن القطان ,أبو الحسن ,األصل قرطبي ,من أىل فاس ,يحيى الكتامي الحميدي
وأشدىم  حفظيم لرجالوأديث و الح بصناعةالمصادر شيوخو ومن تعمم عمى يدييم ... وكان أبصر الناس 

وىو رأس طمبة العمم بمراكش  ,شيوخو في          ً      ً  جمع برنامجا  مفيدا   ,ةعناية بالرواية مع تفنن ومعرفة ودراي
 فيعمم الحديث .. وامتحن  فيلو كتب  ,وىو مالكى المذىب ,خدمة السمطان فيونال دينا عريضة 

ثم اضطرب أمره إلى أن  ,وعاد إلييا ,مراكش" وخرج من مٕٕٗٔ/ىـٕٔٙنة حدثت بالمغرب أول سنة "فت
بتتبع  -رحمو اهلل  –" . وقد قام د . مكى مٖٕٓٔ/ىـٕٛٙربيع األول سنة "  في ,بسجمماسة فيتو 

وكان أوليم  ,                                  ً                                        مراحل حياة األب بشئ من التفصيل مشيرا  إلى أنو كان وثيق الصمة بخمفاء الموحدين
ثم  ,ثم جاء ابنو الناصر ,وىو أول من قربو م "ٜٛٔٔ- ٗٛٔٔىـ /ٜ٘٘ – ٓٛ٘يعقوب المنصور "

انت وفاة الخميفة المستنصر حتى ك ,والمكانة الحظوةابنو المستنصر وىو عمى ىذا الحال من 
حين نادى البعض بتقميد  في ,ونودى بتقديم عبداهلل العادل بن يعقوب المنصور ,"مٖٕٕٔ/ىـٕٓٙ"

ة األخير الخبلفة ورغم تولي ," ابن القطان األب "وكان ممن نادى بو خميفة  ,عبدالواحد أخى المنصور
 " عام فيعمى خبلفتو شيران حتى ثار عميو العادل وقتمو بعد ذلك . و  إال أنو لم تمض

 فيدخل  الذي ,بالمأمون ا              ً بلء إدريس متمقب  دل بعد أن ثار عميو أخوه أبو العتل العا ُ ق   "مٕٕٙٔىـ/ٕٗٙ
وكان ابن القطان  ,صراع مع أبى زكريا يحيى الممقب بالمعتصم بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور

ودخول  ,كتبو عند ىزيمة المعتصمنى إلى وىو ما أد ,مراكش في  ً         لي ا القضاء معسكر المعتصم متو  في
معو من وذىب كل ما كان قد ج ,فاقتحمت جيوش المأمون المدينة ونيبت داره ,المأمون إلى مراكش

ثم كانت وفاتو عمى نحو ما سبق ذكره . وكان ابن القطان األب من أكبر دعاة الموحدين  ,أموال وكتب
نو إال إ ,كتب ابن تومرت  وىما من  أعز ما يطمب"سمع الطمبة " عقيدة التوحيد " و  ُ ي   ,وأبرز رجال دولتيم

وبمغ بو درجة  ,أمواليم فيو وجوه دولت ةحظى بكراىة أىل مراكش بعدما أشار عمى المستنصر مشاطر 
 – عثمان بن عفانسيدنا وضعو لمصحف  فيمدحو يعقوب المنصور  فيال مزيد عميو ا            التممق حد  

  - :     ً قائبل   بين يديو  -اهلل عنو  رضي
 بحجر الكريم سميل الكرام                      وناىيك من صحف كر مت 



 
 ً ــ م 8282 األول اجمللد  –( 82العدد )   –جملة املؤرخ العرب ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عادل حييى عبداملنعند. ـ  ــ

  - 674 -  
 

وال يرده عمى من يبدأ  ,بالسبلم ا                                   ً الكبر حتى أنو كان يترفع أن يبدأ أحد   فيلى سمبياتو إفراطو يضاف إو        
واالستيبلء  ,وابنو ى قتمو الشيخ العثمانيلباإلضافة إ ,ا لسقطاتيم     ً متتبع   ,دائم الغض من أىل العمم ,بو

 مبياتنفسيا س ؛ ألنيا ىيالتعريف بسمبيات األب " ابن القطان " فيأفضت وقد  ,عمى داره وممتمكاتو
 تؤثر عمى خصائص الكتابة التاريخية لديو .  ابن القطان " االبن " والتي

بو جعفر أحمد بن : أابن الزبير .ا                   ً األحداث المذكورة أيض   فيو  ,انظر . بعض من ترجم لو وعرف بو       
 ,سعيد أعراب ,: عبدالسبلم اليراستحقيق ,القسم الرابع ," كتاب صمة الصمةمٖٛٓٔىـ/ٛٓٚإبراىيم ت "

بن محمد  : أبو العباس أحمد؛ ابن القاضىٕ٘ٛترجمة رقم  ٖٛٔ -ٖٚٔص  ٜٜٗٔالمممكة المغربية 
 ,القسم الثاني ,ذكر من حل من األعبلم مدينة فاس في" جذوة االقتباس مٜٓٚٔىـ/ٕ٘ٓٔالمكناسي ت "

بو التنبكتي: أ؛  ٜٔ٘ترجمة رقم  ٔٚٗ – ٓٚٗ. ص ٜٗٚٔالرباط  ,دار المنصور لمطباعة والوراقة
اشراف وتقديم : عبدالحميد  ,الديباج بتطريز" نيل االبتياج مٕٙٙٔىـ/ٖٙٓٔالعباس أحمد بابا  ت "

.  ٜٜٛٔمنشورات كمية الدعوة اإلسبلمية بطرابمس . الجماىيرية الميبية  ,ٕ-ٔجزءان  ,عبداهلل اليرامة
 ؛  ٘ٓٗترجمة رقم  ٖٚٔص 

 . Pons Boigues: Ensoya Bio-Bibliograpico Sobre Los Historiadores P؛
276 n. 233    

 .  ٕٖ-ٚص  ,مقدمة تحقيق نظم الجمان       
ن ا م                                  ً التعريف الموجز بخمفاء الموحدين بدء   فيوانظر  ,ٕٙص  ,انظر . مقدمة تحقيق نظم الجمان (ٕٛ

؛ ٖٕ-٘ٔص  ,: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية"يعقوب المنصور" حتى المأمون. الزركشي
 كان ابن القطان األب مواليا لو .  الذيأطاح بالمعتصم  الذيوالمأمون ىو 

 فيوقد جاء التعريف بو  ,وىو أبو محمد حسن بن عمى بن القطان ,ىو مؤلف نظم الجمان االبنابن القطان  (ٜٕ
 .انظر                                    وا زالة الغموض فيما بينو وبين األب .  ,التعريف بو فيفضبل عمى ما ذكره د . مكى  ,أكثر من مصدر

تقديم وتحقيق  ,تاريخ البربر المعروف بمفاخر البربرم "ٕٖٔٔه/ٕٔٚمجيول: مؤلف قام بتأليف كتابو " 
أبو عمى حسين بن  وسمييو  ٚٙم صٜٜٛٔجياد لمنشر والتوزيع  ٔط  ,: محمد زينيم محمد عزبوتعميق

فة المرتضي الموحدي خميالتعريف بال فيوعرف بو ابن عذارى  ,مؤلف كتاب نظم الجمان القطان الكتامي
بو محمد بن القطان جممة من أفألف لو الفقيو  ,انيفياصمطالعة الكتب وتواليفيا وت فيا         ً وكان محب   -قائبل عنو:

 ,وواضع البيان ,: " كتاب نظم الجمانفمنيا ,الكتب الحفيمة الجميمة وأمده بالدواوين العظيمة والخبرات الجميمة
 فيالبيان المغرب " "مٗٔ/ىـٛ. ابن عذارى المراكشي: عاش أوائل ق "  ان " انظرفيما سمف من أخبار الزم
 ,زنيبرمحمد  ,تاويتمحمد بن  ,: محمد إبراىيم الكتانىتحقيق ,قسم الموحدين ,أخبار األندلس والمغرب

التعريف بابن القطان  فيا    ً أيض  ؛ وانظر ٙٗٗ. ص ٜ٘ٛٔدار المغرب اإلسبلمي  ٔط  ,عبدالقادر زمامة
 .    ٖٛ-ٖٚص  ,مة نظم الجمانمقد ,االبن

؛ والخميفة المرتضى ىو أبو حفص عمر بن السيد أبى إبراىيم ٖٙص  ,انظر . مقدمة تحقيق نظم الجمان  (ٖٓ
بن أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف بن الخميفة عبدالمؤمن . وكانت مدة خبلفتو " ثمان عشرة سنة " حيث 

عمى سقوط دولة الموحدين إال  يتبقم " بما يشير إلى أنو لم ٕٙٙٔ -ٕٛٗٔ/ ىـ٘ٙٙ-ىـ ٙٗٙحكم من 
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ياية الخبلفة الموحدية عيده كانت ن فيو  ,حيث خرج عميو إدريس الممقب بأبى دبوس ,ثبلث سنوات
ص  ,قسم الموحدين ,: المصدر السابقعذارىالتعريف بالخميفة المرتضى . ابن  في" انظر مٜٕٙٔىـ/ٛٙٙ"

  . ٜٙٔ – ٛٙٔص  ,ذكر األخبار المراكشية فييول : الحمل الموشية ؛ مج ٚٗٗ ,٘ٗٗ ,ٗٗٗ ,ٖٚٛ
؛ ومن المعروف أن عوامل الضعف والسقوط قد بدت ٖٛص  ,انظر . مقدمة تحقيق نظم الجمان  (ٖٔ

وقد أوضح أ .  ,الدولة الموحدية منذ عيد الخميفة المستنصر أول خمفاء الموحدين الضعاف فيواضحة 
العصر  فيعناصر متعددة . انظر . السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المغرب  فيد سالم ىذه العوامل 

  ٓٗٚص   ٕٜٛٔمؤسسة شباب الجامعة  ,اإلسبلمى
ً             أورد عنوان الكتاب كامبل  د . التازى   (ٕٖ  مقدمة تحقيقو لكتاب المن .  في                     

 ؛  ٕٚص  ,انظر . مقدمة تحقيق المن باإلمامة        
Melchor Antuña:  Sevilla Y sus Monumentos Arabes. Escorial 1930 P . 29   

 أثناء التعريف بابن صاحب الصبلة ومؤلفاتو .        
القصص. انظر. ابن كثير من سورة  ٙ-ٔتفسير اآليات القرآنية الكريمة من اآليات من رقم  في  (ٖٖ

 ,القرآن الكريمتفسير م" ٕٖٚٔه/ٗٚٚأبو الفداء إسماعيل ت " ,: اإلمام الحافظ عماد الدينالدمشقى
  ٜٖٓ ,ٜٖٚمكتبة دار التراث دون تاريخ ص  ,ٖج

م " واستمرت  ٕٙٔٔىـ / ٛ٘٘تولى الحكم سنة  ,ىو الخميفة أبو يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن بن عمى (ٖٗ
 م"  ٗٛٔٔه /  ٓٛ٘وكانت وفاتو سنة "  ,إحدى وعشرين سنةعن خبلفتو مايزيد قميبل 

قسم  ,: البيان المغربابن عذارى ؛ٗٔ -ٖٔص  ,: تاريخ الدولتينالتعريف بو . الزركشى  فيانظر        
" وفيات مٕٕٛٔ/ىـٔٛٙو العباس شمس الدين أحمد ت "أب ابن خمكان :  ,ٗٛ ,ٖٛص  ,الموحدين
 ٖٗٔ – ٖٓٔدار صادر بيروت ص  ,تحقيق : إحسان عباس ,ٚمج  ,نباء أبناء الزماناألعيان وأ
 .  ٘ٗٛترجمة رقم 

كان من نتيجتيا أن ماتت  ,مايشير إلى أن حركة ابن تومرت وخروجو عمى المرابطينىناك من اآلراء  (ٖ٘
 المرابطون وتاريخيم السياسي :عز شبابيا .  انظر . محمد عبداليادى شعيرة فيدولة المرابطين وىى 

 أن الجانب ىذا ما يعني فيو  ؛ٕٗٔ. ص  ٜٜٙٔبة القاىرة الحديثة مكت ٔط  ه(ٜٖ٘ – ٖٓٗ)
 . كان ىو المعتدي الموحدي

 . ٖٔٔرقم  ةآي ,سورة ىود ,القرآن الكريم (ٖٙ
؛ وقد أوردت كتب أسباب النزول أن ىذه اآلية الكريمة نزلت ٕٕآية رقم  ,سورة المجادلة ,القرآن الكريم  (ٖٚ

أبو بكر صكة  فصحكو –صمى اهلل عميو وسمم  –فيما حدث بو ابن جريج أن أبا قحافة سب النبى 
أبى عبيدة بن الجراح قتل أباه  فيوروى عن ابن مسعود أنو قال . نزلت ىذه اآلية  ,شديدة سقط منيا

مصعب بن عمير قتل أخاه  فيو  ,لى البرازأبي بكر دعا ابنو يوم بدر إ فيو  ,الجراح يوم أحدبن عبداهلل 
 عمى وحمزة فيو  ,بن ىشام بن المغيرة يوم بدر عمر قتل خالو العاص فيو  ,وم أحدعبيد بن عمير ي
الصحابة  فين اآلية نزلت أىذا ما يعنى  فيو  ,بدر ة ابنى ربيعة والوليد بن عتبو يوميبقتموا عتبو وش

ولو كانوا آباءىم أو أبناءىم أو إخوانيم أو  ,حاد اهلل ورسولو منقتال يترددوا رضى اهلل عنيم الذين لم 
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انظر. النيسابورى: ؟! قتاليممرت عمى ى ىذا مما ينطبق عمى المرابطين وتحريض ابن تو نفأ ,عشيرتيم
دراسة وتحقيق : السيد  ," أسباب النزولم٘ٚٓٔ/ىـٛٙٗت "الحسن عمى بن أحمد الواحدى  اإلمام أبو
ام جبلل الدين عبدالرحمن ت ؛ السيوطى : اإلم ٜٖٗ. ص دار الريان لمتراث دون تاريخ ,الجميمى

ىـ . ص  ٕٔٗٔ ,دار التقوى ٔط  ,تحقيق : محمد محمد تامر ,أسباب النزول في" م٘ٓ٘ٔ/ىـٜٔٔ"
ٖٕٛ – ٖٕٜ  

أسباب  كتب في؛ وليذه اآلية الكريمة قصة شييرة جاءت  ٔية رقم آ –سورة الممتحنة  ,القرآن الكريم (ٖٛ
                      ً          ولم يكن المرابطون أعداء  هلل تعالى  ,اهلل عنو " رضيبمتعةحاطب بن أبى سيدنا " فيونزلت  ,النزول

ص  ,: المصدر السابقالسيوطى ؛ ٖٙ٘ – ٖٗ٘ص  ,النزول: أسباب انظر . النيسابورىورسولو . 
ٖٖٕ – ٖٖٖ  . 

" نظم الجمان لترتيب ما سمف من مٖٔىـ/ٚو محمد حسن بن عمى ت منتصف ق ": أبابن القطان  (ٜٖ
؛ ٓٓٔ. ص ٜٜٓٔدار الغرب اإلسبلمى  ٔط  ,تحقيق ودراسة : محمود عمى مكى ,أخبار الزمان

وأحد  ,وىو المؤرخ الموحدى ,ا عند البيذق                                  ً اليجوم عمى المرابطين يبدو أكثر سوء   فيومثل ىذا االتجاه 
وذلك من خبلل ما أورده من رسائل البن تومرت قال فييا عن  ,من أصحاب ابن تومرت العشرة

سبيل اهلل من إبميس المعين .. وأنيم حرفوا الكبلم عن مواضعو ...  صد عنال فيالمرابطين أنيم " أشد 
وأكل الدنيا بالدين وأكل أموال  ,وارتكاب اآلثام واإلصرار عمى الكبائر والفجور ,ا خطوات الشيطانواتبعو 

ىم الذين  ,الببلد فأكثروا فييا الفساد فيوأنيم الفئة الباغية والشرذمة الطاغية الذين طغوا  ,الناس بالباطل
الحق وأن  " مبتعدين عن.عتبر أكثرىم فاسقين..وغضب عمييم الرحمان .. وي ,استزليم الشيطان

عمى القارئ أنيا تستند إلى آيات  فييخ لى غير ذلك من التشبييات التى الالموحدين قادمين الييم"... إ
أعز ما كتابو " فيوأوردىا ابن تومرت نفسو  ,أسىء استخداميا وتأويميا ضد المرابطين ,قرآنية كريمة

إلى  تركنواوال . ".ومنيا قولو تعالى . ,ىذه الجزئية يفالمستخدمة              ً                    يطمب" مستخدم ا نفس اآليات القرآنية
لكممات ابن تومرت يدرك مدى استغبللو السيئ وتأويمو لآليات ولعل المتأمل  ؛" اآلية...الذين ظمموا

األوتاد  ن ذي" وفرعو قولو تعالى... فيمقدمة سورة الفجر  فيغير موضعيا طبقا لما جاء  فيالقرآنية 
ص  ,: كتاب أخبار الميدىالبيذق. انظر  ٕٔ - ٓٔ" اآليات الببلد فأكثروا فييا الفساد فيالذين طغوا 

 .  ٕٗٙص  ,: كتاب أعز ما يطمب؛ ابن تومرتٕٔ ,ٗ
" استخدمت ثمانية دولة إسبلمية مفترى عميياالدولة العما كتب تحت عنوان "عمى فطنة القارئ  فيال يخ (ٓٗ

 . ح نفسو مع دولة المرابطينالمصطم
منيا موقعة إقميش التى دارت بين المسممين  ,كثير من المواقع الحربية في    ً ميم اا              ً المرابطون دور  لعب  (ٔٗ

وقعة إفراعة وكذا م ,"مٚٓٔٔه/ٔٓ٘يوسف تاشفين "سنة  عمى بناألندلس عمى عيد " فيوالقشتاليين 
ً                       " فضبل  عمى موقعة الزالقة سنة مٖٖٔٔىـ/ٕٛ٘التى حدثت سنة " . وال يعنى البحث م"ٙٛٓٔ/هٜٚٗ"    

ىنا ما ذكره أ  يعنينىفقط  ,ذكر التاريخ الحربى لدولة المرابطين والمواقع التى خاضتيا فيىنا اإلسياب 
ا الحكم عمى دولة إسبلمية كما أخطئو  في. د . حسين مؤنس أن المؤرخين قدامى ومحدثين لم يخطئوا 

الواضح . انظر . حسين مؤنس :  ي والحضاري    ً                   مشيرا  إلى دورىم التاريخ ,الحكم عمى دولة المرابطين في



 
 ً ــ م 8282 األول اجمللد  –( 82العدد )   –جملة املؤرخ العرب ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عادل حييى عبداملنعند. ـ  ــ

  - 677 -  
 

 فيصحيفة معيد الدراسات اإلسبلمية  ,األندلس فيسبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأياميم 
أ . عنان بدور المرابطين الناجح  د؛ وقد أشا٘٘م. ص ٜٗ٘ٔىـ/ٖٖٚٔ ,ٕ - ٔعدد  ,ٕمج  ,مدريد
 الذيم استطاعوا عمى وجو العموم حتى أواخر عيدىم وأني ,سبانية النصرانيةإلالصراع ضد الممالك ا في

ولم يصدع من كفاحيم  ,يحافظوا عمى رقعة الوطن األندلسىأن                              ً  استطال باألندلس زىاء خمسين عاما  
القسم  ,األندلس في: دولة اإلسبلم عنان. محمد عبداهلل بن تومرت والموحدين عمييم . انظرسوى قيام ا

 فيو  ٕٚ-ٕ٘ص  ٜٜٓٔمكتبة الخانجى  ,ٕط  ,األول . عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية
 الصفحات ذكر لمواقع المرابطين الشييرة . 

ا                ً وعمى جيودىم أيض   ,القضاء عمى برغواطة فيت كتابات متخصصة بدور المرابطين وجيودىم دأشا (ٕٗ
ى يقال ليم البجمية نسبة إلى عمى بن عبداهلل البجمى القضاء عمى طائفة شيعية بببلد السوس األقص في
؛ وبرغواطة ىم ىراطقة ٗٛٔ – ٕٛٔص  ,: قيام دولة المرابطينى . انظر . حسن أحمد محمودضالراف

وكانت بدايتيم  ,ليم                                 م" واتخذوا من إقميم تامسنا مقر اٛىـ/ٕأوائل ق " فيبدأ ظيورىم  ,المغرب األقصى
اك الكثير من الدراسات التى فندت معتقداتيم الفاسدة . انظر عمى سبيل وىن ,عمى يد صالح بن طريف

؛ محمد الطالبى ٖ٘ص  ٜٚٚٔ" دراسات جديدة " فاس  المثال منيا. محمود إسماعيل : مغربيات
براىيم العبيدىو  ؛ سحر  ٕٛ-ٙص  ٜٜٜٔالبيضاء  الدار ,تانسيفت ,ٔط  ,المغرب في: البرغواطيون                 ا 

 ,مؤسسة شباب الجامعة ,العصر اإلسبلمى فيبرغواطة ىراطقة المغرب : من جديد حول سالم
 .  ٕ٘-ٖص  ٖٜٜٔسكندرية اإل

؛  ٘ٓٔآية رقم  ,؛ واآلية القرآنية الكريمة من سورة األنبياءٚٔٔص  ,انظر . ابن القطان : نظم الجمان (ٖٗ
عمى بن أبى طمحة عن عن  –رحمو اهلل  –بن كثير ايذكر اإلمام  ,ةتفسير اآلية القرآنية المذكور  فيو 

عممو قبل أن تكون السموات  والزبور وسابق التوراة في -أخبر –سبحانو وتعالى–ابن عباس أن اهلل 
 ,ويدخميم الجنة وىم الصالحون ,األرض –صمى اهلل عميو وسمم  –أن يورث أمة محمد  -واألرض 

االعتبار أن جميع  فياألخذ مع  ,وىو ما يعنى أن الصبلح ال يقتصر عمى ابن تومرت ودولة الموحدين
 .  ٕٔٓص  ,ٖج  ,أمة المسممين " موحدون " . انظر . ابن كثير : تفسير القرآن العظيم

؛  ٖٙآية رقم  ,؛ واآلية القرأنية الكريمة من سورة األنفال ٛٔٔ ,ٚٔٔص  ,انظر ابن القطان : نظم (ٗٗ
حتى قطع اهلل  ,الجاىمية بين األوس والخزرج فيتفسير اآلية المذكورة ما يشير إلى الحروب الكثيرة  فيو 
 –صمى اهلل عميو وسمم  –وأبان فضمو عمى نبيو  ,ذلك الشر بنور اإليمان –سبحانو وتعالى  –

 .  ٖٕٖص  ,ٕج  ,اآلية الكريمة المذكورة . انظر ابن كثير . تفسير فيالمخاطب 
أبى  ىسبق التعريف بالخميفة الموحد؛ وقد  ٖٔٗ ,ٖٓٗص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (٘ٗ

شعب  في؛ أما الحديث الشريف المذكور فقد ورد ذكره  ٖٗحاشية رقم  فييعقوب يوسف بن عبدالمؤمن 
قال "  –صمى اهلل عميو وسمم  –وىو حديث خيثمة عن عبداهلل بن مسعود عن النبى  ,اإليمان لئلمام البييقى

بغض من أساء إلييا " . انظر . البييقى : اإلمام أبو بكر أحمد ت عمى حب من أحسن إلييا و بم           ُ إن القموب ج  
 ٕ,, ط ٙمج  ,تحقيق : محمد السعيد بسيونى زغمول ,م " شعب اإليمان ٘ٙٓٔه/  ٛ٘ٗبن الحسين ت " 
 .  ٜٗٛٛحديث رقم  ٔٛٗم " ص  ٕٛٓٓىـ / ٜٕٗٔبيروت  ,دار الكتب العممية
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 . ٖٔٗص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٙٗ
وقد سبق الحديث عن تتبع مراحل حياة ابن  ,ٗٔص  ,انظر . مقدمة تحقيق كتاب المن باإلمامة (ٚٗ

 ىذه الجزئية .  فيبما يفيد  ٖٕحاشية رقم  فيصاحب الصبلة 
 –حديث ابن القطان إشارة الى حديث الرسول  في؛ و  ٜٚص  ,انظر . ابن القطان : نظم الجمان (ٛٗ

صمى اهلل عميو وسمم  –ن عكرمة عن ابن عباس قال : لعن النبى ... ع -صمى اهلل عميو وسمم 
المتشبيين من الرجال بالنساء والمتشبيات من النساء بالرجال " . انظر . اإلمام البخارى : صحيح 

باب : " المتشبيون بالنساء والمتشبيات بالرجال " ؛ ومثل ىذه  ٘ٛٛ٘حديث رقم  ٕٕٗٔص  ,البخارى
حيث يخصص ابن تومرت " ميدى  ,بشكل أكثر فجاحة عند ابن تومرت نفسواألقوال يجدىا الباحث 

فيذكر بعد وصف المرابطين بأنيم  ,بيان طوائف المبطمين من الممثمين فيالموحدين " بابا ضمن كتابو 
 ,ارياتعوأنين كاسيات  ,ان نساءىم يجمعن شعورىن فوق رؤوسين ,رعاء الشاء والبيم ,عراة ,حفاة

والت البن القطان نقأنيا  حوقد يكون من المرج ,لعنة فيويروحون  ,سخط فييغدون  ,لغيرىن مائبلت
 – ٕٖٙص  ,عن ابن تومرت وكتاب أعز ما يطمب . انظر . ابن تومرت : كتاب أعز ما يطمب

  .  ٜٕ٘ ,ٕٛ٘ص  ,ٖٗٙ
ان طو ت ,دار الطباعة المغربية ٕط  ,ٔج  ,انظر . محمد بن عبدالسبلم بن عبود : تاريخ المغرب (ٜٗ

 في؛ وىناك الكثير من الكتابات التاريخية من المصادر والمراجع التى أسيبت  ٗٓٔ. ص  ٜٚ٘ٔ
 =قبائل فيلحصره ىنا ؛ وقد رأيت بنفسى ىذه العادة  بما ال حاجوالحديث عن المثام عند المرابطين 

 . أقصى الجنوب الغربى بميبيا فيات مدينة غ فيالطوارق أثناء عممى بالمعيد العالى إلعداد المعممين =
وسنن ابن  ,سنن أبى داود في؛ وقد ورد ىذا الحديث الشريف  ٜٓٔص  ,انظر . ابن القطان : نظم (ٓ٘

 –صمى اهلل عميو وسمم  –وىو حديث عن أم سممة أنيا قالت سمعت رسول اهلل  ,ماجة بأكثر من صيغة
جة حديث عثمان بن أبى شيبة عن عمى سنن ابن ما فيو  ؛يقول " الميدى من عترتى من ولد فاطمة " 

موضع آخر عن أم  فيأىل البيت " و  ا" الميدى من –صمى اهلل عميو وسمم  –أنو قال " قال رسول اهلل 
يقول : الميدى من ولد فاطمة " انظر . أبو  –صمى اهلل عميو وسمم  –سممة قال " سمعت رسول اهلل 

 تانى األزدى ت سجاإلمام سميمان بن األشعث الساألزدى : داود 
 ٗٓٔم ص  ٜٛٛٔه /  ٛٓٗٔالقاىرة  حديث دار ال؛  ٗج  ,م " سنن ابى داود ٛٛٛه/ ٕ٘ٚ" 

 ؛ ابن ماجة القزوينى : اإلمام أبو عبداهلل محمد بن يزيد تضمن كتاب الميدى  ٕٗٛٗحديث رقم 
ص العربى دار الفكر  ,تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى ,ٕج ,م " سنن ابن ماجة ٛٛٛه/  ٕ٘ٚ"  

 . ٖٗرقم ضمن باب خروج الميدى  ٙٛٓٗ ,٘ٛٓٗحديث رقم  ٖٛٙٔ ,ٖٚٙٔ
صمى اهلل  –حديث ابن القطان إشارة الى أحاديث النبى  في؛ و  ٖٓٔص  ,انظر . ابن القطان : نظم (ٔ٘

 فيأما  ,(ٓ٘حاشية رقم ) فيوالتى سبق اإلشارة الى بعضيا  ,شأن الميدى المنتظر في –عميو وسمم 
جاء فيو أن  الذيو  سننو فيأورده أبو داود  الذيسدد لى حديث مإىذه الجزئية فحديث ابن القطان يشير 

ول اهلل ذلك اليوم حتى طمعناه لو لم يبق من الدنيا إال يوم ل فيماقال  –صمى اهلل عميو وسمم  –النبى 
                                              ً      ً يواطئ اسمو اسمى واسم ابيو اسم أبى يمؤل األرض قسطا  وعدال    منى أو من أىل بيتى           ً يبعث اهلل رجبل  
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 –وىناك حديث عثمان بن أبى شيبة عن عمى رضى اهلل تعالى عنو عن النبى  ,ا      ً ا وجور              ً كما ممئت ظمم  
ً              " لو لم يبق من الدىر إال يوم لبعث اهلل رجبل  من أىل بيتى  –صمى اهلل عميو وسمم  ً      عدال  كما  يممؤىا                                         

         ً    مئمت جورا  " 
صمى  –رى قال " قال رسول اهلل دسننو عن أبى سعيد الخ فيأيضا  أبو داودوىناك حديث آخر أورده       

              ً  كما ممئت جورا        ً ا وعدال              ً يمؤل األرض قسط   ,أقنى األنف ,الميدى منى أجمى الجبية –اهلل عميو وسمم 
 ,ٖٕٛٗ ,ٕٕٛٗرقم  أحاديث ٘ٓٔ ,ٗٓٔص  ,ٗج ,: سنن أبى داود نظر . أبو داوداا... " .     ً وظمم  

وكان من الطبيعى لمباحث اإلتيان بيذه األحاديث النبوية الشريفة حتى ضمن كتاب الميدى ؛  ٕ٘ٛٗ
لى آل بيت إلى إثبات نسب ابن تومرت إمقدمتيم ابن القطان قد سعى  فيو  ,يتبين أن مؤرخى الموحدين

والجدير  ,ويض أركان دولة المرابطينقمحاولة ابن تومرت لت فيالنبوة لتأكيد والءه لدولة الموحدين ؛ 
 نسب ابن تومرت الى أىل البيت من المقاالت  في                 مقدمتو عد  القدح  فيبالذكر ىنا أن ابن خمدون 

نما حمل الفقياء عمى تكذيبو ونسبتو الى الشعوذة والتمبيس ما  ,الفاسدة  نفوسيم من  في كمن                                                             وا 
 دوافع ابن خمدون  –اء حديثو عن ابن تومرت ـــــــــأثن في – عنانح أ . ـــــوقد أوض ,د لوـــــــحس

  =ىــــــــلإ  ً  يرا  ــــــــــدين مشــــــــدى الموحــــــــرت ميـــــــــب ابن تومــــــاع عن نســــــــى الدفــــــالتى حممتو عم
مامتو فين ر ابن خمدون بالطعمن المعقول أن يجاى يكن أنو لم= وىو  ,                             نسب ابن تومرت ودعوتو وا 

ً  ردح اعاش  الذي ظل الدولة الحفصية التى تعتمد  في –ىو وأسرتو منذ مغادرة األندلس  –من الزمن    
لمسمطان أبى العباس  ووأىدى ابن خمدون أول نسخة من مقدمتو وتاريخ ,عمى إمامة ابن تومرت ودعوتو

السياسى والعسكرى ألى داعية أو متغمب ال يدل كما أن النجاح  ,م "ٕٖٛٔه/ ٗٛٚالحفصى سنة " 
ا عمى الفقياء المرابطين                                                ً ىذا فضبل عمى أن إنكار دعوة ابن تومرت لم يكن قاصر   ,عمى صدق دعوتو

بل امتد الى كثير من المؤرخين . انظر . ابن  ,جعو ابن خمدون لحقدىم عميو وحسدىم لوير  الذيو  ,فقط
 ٕٜٜٔدار القمم  ٔٔط  ,م " مقدمة ابن خمدون٘ٓٗٔه/  ٛٓٛخمدون :عبدالرحمن بن محمد ت " 

 . ٜ٘ٔ ,ٜٗٔص  ,عصر المرابطين ,ٔق  ,األندلس في؛ عنان : دولة اإلسبلم ٕٙص 
لحاقا  بما قيل  ٘ٓٔص  ,ابن القطان : نظم (ٕ٘  –الحاشية السابقة ينبغى القول أن أحاديث النبى  في         ً          ؛ وا 

أساطير وليست  ,يل الحقائق الدينيةبشأن الميدى المنتظر ىى من ق فيالواردة  –صمى اهلل عميو وسمم 
 فيبل إن ىناك من قال أن أحاديث الميدى وردت  ,كتابو في –اهلل عنو  فيع – عنانكما ذىب أ . 

بيد  ,عموم الحديث الشريف فيشرف التخصص  لىوليس  ,البخارى ومسمم دون التصريح بمفظة الميدى
الميدى  فيالواردة  –صمى اهلل عميو وسمم  –ابن خمدون قد ناقش أحاديث النبى أن أىم ما يقال ىنا أن 

وأسندوىا إلى جماعة من الصحابة  ,    ً                                           مشيرا  إلى أن جماعة من األئمة خرجوا أحاديث الميدى ,المنتظر
انحرف بيذه  الذيلكن التاريخ ىو  ,فيما يعنى أن " الميدى " حقيقة ,رضوان اهلل تعالى عمييم أجمعين

الثبات  –كمؤرخ موحدى  –وسعى ابن القطان  ,رظفادعى ابن تومرت بأنو الميدى المنت ,لحقيقة الدينيةا
تنطبق عمى  –صمى اهلل عميو وسمم  –أحاديث النبى      ً جاعبل   ,ونسبو إلى آل البيت بكل السبل ,ميدويتو

وىو  ,والمؤسف أن ابن خمدون يناقض نفسو بدفاعو عن نسب ابن تومرت إلى آل البيت ,ابن تومرت
ر ظيذكر أمثمة لمن ادعى أنو " الميدى المنت الذيالوقت  في ,الحاشية السابقة فيماسبق توضيح بواعثو 
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 فيدعى ىذا ا عمنفكيف  ,عمن يدعى إنو الميدى ونقرأسمع ن" بل حتى لحظة كتابو ىذه الكممات 
 وىو ابن تومرت ميدى الموحدين ؟! ,"مٜٕٔٔ /هٕٗ٘" اخر عصر المرابطين حتى وفاتو سنة أو 
وكل انحراف عن الطريق  ,تحقق فيو اإلسبلم الذي. الحجى أن التاريخ " ىو الشكل د وأذكر ىنا قول أ       

عمى  –رأيى  في –ة " وىو ما ينطبق عالشري عن تمككان نتيجة لئلنحراف  ,السوى أصاب ىذا التاريخ
 – ٖٔٔص  ,انظر . ابن خمدون : مقدمة ابن خمدون ؛ر ظادعاءه بأنو " الميدى المنت فيابن تومرت 

عصر  ٔق ,األندلس فيعنان : دولة اإلسبلم ؛ بشأن أحاديث الميدى ومن ادعى أنو الميدى  ٖٖٓ
 ٔط  ,اإلسبلمىدراسة التاريخ  في؛ عبدالرحمن عمى الحجى : نظرات  ٕٛٓ – ٕٚٓص  ,المرابطين

شأن الميدى عمى  في؛ وىناك أحاديث نبوية أخرى يوردىا ابن القطان  ٜٔص  ٜٜٙٔدار اإلرشاد 
وىى  ؛ ٔٛٔ ,ٓٛٔ ,ٚٔٔص  ,سعى لتطبيقيا عمى ابن تومرت انظر . ابن القطان: نظميأساس أنو 

كما  ,ورده ابن القطانعمى نحو ما أ –صمى اهلل عميو وسمم  –ولم يقل بيا النبى  ,       ُ            أحاديث ي ساء تأويميا
 د. مكى . ـل  ٔٛٔ( من ص ٕحاشية رقم) فيىو 

 ُ                    وى زم فييا الموحدون .  ,موقعة البحيرة ىى إحدى المواقع الحربية التى دارت بين المرابطين والموحدين (ٖ٘
 . ٔٙٔ ,ٓٙٔص  ,انظر عنيا . ابن القطان : نظم

صحيح البخارى عن  فيكور ورد والحديث الشريف المذ ,ٔٚٔ ,ٓٚٔص  ,انظر . ابن القطان : نظم (ٗ٘
ُ              المغيرة من ش عبة عن النبى  تى حقال " ال يزال طائفة من أمتى ظاىرين  –صمى اهلل عميو وسمم  –           

يأتييم أمر اهلل وىم ظاىرون " ؛ وىو مايعنى أن الحديث ورد دون أن يرد فيو كممة " أىل الغرب " ؛ وقد 
إضافة لفظة لمغرب  في ىكتب التاريخ المغربكالية شتحقيق كتاب رياض النفوس مايوضح إ فيجاء 

 ,ة ؛ وابن القطان ىنا يحاول إلحاق الشرف بطائفة الموحدين وابن تومرتفإلى مثل ىذه األحاديث الشري
 بأن ,إظيار الوالء لدولة الموحدين في –صمى اهلل عميو وسمم  –      ً                           استنادا  إلى استخدام أحاديث النبى 

  .  أورده ابن القطان  الذيالحديث  في المقصودةتكون ىى الطائفة 
ط  ,محمد العروسى المطوى: مراجعة  ,تحقيق : بشير البكوس ,انظر . تحقيق كتاب رياض النفوس لممالكى

حديث رقم  ٚ٘ٗٔ؛ وانظر ص ( ٗحواشى التحقيق رقم ) ٘. ص  ٜٜٗٔدار الغرب اإلسبلمى  ٕ
 صحيح البخارى . في ٖٔٔٚ

بمصر  ,دار المعارف ,عيد عبدالمؤمن بن عمى فيالموحدية بالمغرب  انظر . عبداهلل عبلم : الدولة (٘٘
 .  ٛٔ. ص  ٜٛٙٔ

 . ٕٓص  ,انظر . مقدمة تحقيق المن (ٙ٘
ص  فيمصادر ترجمة أخيل بن إدريس  في؛ وانظر  ٚ٘ٔص  ,ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٚ٘

 ( من كتاب المن . ٔحاشية رقم ) ٚٙ
حاشية رقم  فيازى الى ىذا الخطأ ت؛ ولؤلمانة فقد نبو أ . د ال ٕٖٚص  ,ابن صاحب الصبلة : المن  (ٛ٘

 ؛ والقنطرة المذكورة ىى قنطرة نير الوادى الكبير بإشبيمية .  ٕٖٚ( من ص ٕ)
العصر الموحدى يمكن  في؛ وعن القناطر عامة  ٙٚٔص  ,الموحدين حضارةانظر . المنونى : 

 .  ٘ٓٗ- ٗٓٗص  ,المغرب فيسبلمية الرجوع إلى . حسن عمى حسن : الحضارة اإل
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إطار رسالة إلى  في؛ وقد ورد ذكر عبارة ابن صاحب الصبلة  ٕٚٗص  ,ابن صاحب الصبلة : المن (ٜ٘
 ,حصن لو قبالة غرناطة فيليم بنصر الموحدين عمى ابن مردنيش      ً  تبشيرا   ,الطمبة الموحدين بغرناطة

 من ٕٚٗ – ٕٙٗص  فيكان قد جمع فيو أحبلفو من النصارى كما ىو الحال 
 كتاب : المن . 

( لممحقق ؛ والقضية ىنا أكبر من ٔحاشية رقم ) ٕٚٗص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن (ٓٙ
أعجب بو ابن تومرت " ميدى الموحدين "  الذيوترتبط بالمنيج  ,ازىتالسفسطة التى يشير إلييا د . ال

وتأويل المتشابو من اآليات  , سبحانو وتعالىصفات اهلل فين فيتعاليم األشعرية وموافقتيا لممعتزلة  في
ومن ىنا وصفيم ابن تومرت  ,حين بقى المرابطون عمى إقرار الصفات وعدم التأويل في ,القرآنية
ولصاحب ىذه الكممات بحث بعنوان  ,واتخذ من ذلك وسيمة لتقويض دعائم الدولة المرابطية ,سمينجبالم

وفيو انتصار  ,تدعيم وجود العقيدة األشعرية بببلد المغرب األقصى في في: دور اعبلم الفكر الصو 
بحث قيد النشر بمجمة كمية اآلداب جامعة بنيا عدد أكتوبر  ,لدولة المرابطين ودحض التجسيم عنيم

ٕٓٔ٘  . 
؛ واإلمام الغزالى ىو أبو حامد محمد بن محمد بن  ٕٚ ,ٔٚص  ,انظر . ابن القطان : نظم الجمان (ٔٙ

( ترجمتو )عمى سبيل المثال فيم " انظر ٔٔٔٔ/ىـ٘ٓ٘بطوس سنة "  فيمد الطوسى المتو محمد بن أح
أخبار من  فيم " شذرات الذىب ٛٚٙٔىـ/ٜٛٓٔى : أبو الفبلح عبدالحى ت " . ابن العماد الحنبم

" المعجب " ما يدل  في؛ وقد أورد عبدالواحد المراكشى ٔٔ-ٓٔص  بيروت دون تاريخ ,ٗج ,ذىب
عيد  فيالدين  فيوأنو بدعو  ,م الكبلم وكراىة السمف لو وىجرىم لمن ظير عميو شئ منوعمى تفبيح عم

: " وقرر الفقياء عند أمير المسممين تقبيح عمم قولو فيوىو ما يتضح ؛ " أمير المسممين"عمى بن يوسف
وقد ورد أ . د حسين  ؛ ٖٕٙص  ,: المعجب... " انظر. عبدالواحد المراكشىالكبلم وكراىة السمف لو 

وثيقة إلى أىل بمنسية صادرة من  –ضمن وثائق عن فترة االنتقال من المرابطين الى الموحدين  –مؤنس 
العشر األولى من جمادى  فيوبالتحديد  ,ديوان اإلنشاء المرابطى عمى أيام تاشفين بن عمى بن يوسف

وتحذر الناس من البدع  ,امد الغزالىوينص فييا عمى إحراق كتب أبى ح ,م " ٖٗٔٔىـ /  ٖٛ٘األولى 
والحق أن الباحث ال يمكن أن يتعاطف مع  ,وكتبيا وأصحابيا " وخاصة كتب أبى حامد الغزالى "

ما يشير إلى خشية  كإال أن ىنا ,                                  ً وىى إحدى سمبيات العصر المرابطى حقا   ,إحراق الكتب حوادث
يطمبون الدنيا من  الذيالغزالى بمياجمة الفقياء  اميأو ق ,المرابطين عمى الناس من عموم الكبلم والفمسفة

أو مناصرتو لمتصوف والمتصوفين الذين كانوا يأخذون موقفا  ,اإلحياء وكتاب فيالدينية  مناصبيم خبلل
قال عن فترة االنتن مؤنس . نصوص سياسية من الفقياء وما يحققونو من مكاسب دنيوية . انظر . حسي

( مجمة المعيد المصرى لمدراسات م٘ٗٔٔ/هٓٗ٘إلى م ٕٙٔٔ/هٕٓ٘من المرابطين الى الموحدين )
: ؛ حسن عمى حسنٓٔٔ -ٙٓٔم. ص ٜ٘٘ٔىـ/ٖٗٚٔ ,ٔمج  ,ٖالعدد  ,مدريد فياإلسبلمية 

المغرب  في: اإلسبلم بروفنسال في؛ ليٕ٘ٗ -ٓ٘ٗالمغرب واألندلس. ص  فيالحضارة اإلسبلمية 
 ,عبدالبديع فيراجعة : لط ,محمد صبلح الدين حممى ,ترجمة : السيد محمود عبدالعزيز سالم ,واألندلس

   ً أي ا –رأيى أن حادث إحراق كتب الغزالى  فيو  ,ٕٕ٘ – ٕٓ٘. ص  ٜٜٓٔمؤسسة شباب الجامعة 
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بل كان ىذا  ,المرابطين ا عن             ً وليس ىذا دفاع   ,اليمكن عزلو عن الظروف التى حدث فييا –كان خطأه 
والقول بأن المدرسة المالكية  ,بالتزمت واحتقار الثقافةبعض الكتابات األجنبية  فيمدعاة لوصفيم 

 العصر المرابطى .  فيسيطرت مطمقا عمى المغرب واألندلس 
Cf. Altmira ; Historia De España., t.1 Maderid. 1958 . P . 50  ؛  

 Historia Politica del Imprio Almohade., Tetuan 1956. P. 17  Huici Miranda :؛
وصف المرابطين  فيوربما كان حادث إحراق الكتب وغيره من أحداث العصر المرابطى سببا         

بان فيو خطأ دوزى أبروفنسال و  فيوىو ما ناقشو أ . لي ,باليمجية من قبل المستشرق اليولندى أ . دوزى
 ً  ف ا أجبل ,دراستو لتاريخ المرابطين وتشويييم  وتصويرىم عمى أنيم برابرة صحراويين متوحشين في

: المسممون انظر . دوزى "رينيارت"وذكر أن دراستو كانت ناقصة لنقص المراجع بين يديو .  ,متعصبين
ص  ٜٜ٘ٔالييئة المصرية العامة لمكتاب  ,ترجمة وتعميق وتقديم : حسن حبشى ,ٖج  ,األندلس في

محمد أدب األندلس وتاريخيا ترجمة .  فيبروفنسال :  سمسمة محاضرات  في؛ لي ٚٙٔ – ٘ٙٔ
 . ٙٔص  ٜٔ٘ٔالقاىرة  ,مراجعة : عبدالحميد العبادى ,عبداليادى شعيره

 .  ٛٙ ,ٚٙص  ,نانظر . ابن القطان : نظم الجما (ٕٙ
  ."فيما كتب بعنوان "معارك كبلمية ٓٙٗ – ٛ٘ٗص  ,: الحضارة اإلسبلميةانظر. حسن عمى حسن (ٖٙ
نفس  فيويوضحو ابن القطان أيضا  ,؛ وتسمية الحشم ترتبط بالمثامٕٖٔص  ,: نظمانظر. ابن القطان (ٗٙ

 ٓٙحاشية رقم  فيفقد سبق توضيح التسمية  ,سمينجأما الم ,الصفحة
 .  ٖٓٔص  ,انظر . ابن القطان : نظم (٘ٙ
ومراكش . انظر .  ,فاس ,لدخول ابن تومرت لعديد من المدن مثل تممسان وكتاب فيتعرض البيذق  (ٙٙ

 .  ٛٙ- ٓٙص  ,البيدق : كتاب أخبار الميدى
وأنو ) أى ابن تومرت ( أخذ  ,ذلك ما قالو البيذق عن إحدى غزوات ابن تومرت ضد المرابطينمثال  (ٚٙ

 ,وجوه المجسمين فانيزموا وتركوا الخيل . انظر . البيذق : المصدر السابق فيحفنة من التراب ورماىا 
 وشطط بالوصول بابن تومرت إلى ما ال يستحقو البشر !  ,؛ وىذا خيال وىراء ٗٚص 

الباحث فيما ذكره البيذق  يجده معاداة المرابطين  في؛ ومثل ىذا التطرف  ٖٔٔص  ,لقطان : نظمابن ا (ٛٙ
فجيادىم أعظم  ,جياد الكفرة الممثمين فيوالتى يقول في إحداىا ... " واجتيدوا  ,من رسائل ابن تومرت

وعاندوا الحق  ,التوحيدوأنكروا  ,من جياد الروم وسائر الكفرة بأضعاف كثيرة ألنيم جسموا الخالق سبحانو
  ٜص  ," انظر . البيذق : كتاب أخبار الميدى ..

والعقيدة المباركة المسماة بالطيارة  ,؛ وعقيدة التوحيد ٔٙٔص  ,ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٜٙ
 ,كتابو أعز ما يطمب بالمسانين العربى والبربرى حتى يفيمو المصامدة فيابن تومرت  ماىما ما دوني

والتى وضعت بعضيا  ,بارة عن مزيد من األفكار واالتجاىات الدينية التى كانت معروفة من قبلوىما ع
أحيان أخرى .  فيبل متضاربة  ,بعض األحيان  فيوربما ظيرت غير متجانسة  ,إلى جانب بعض

جامعة بيروت  ,المغرب واألندلس فيانظر . سعد زغمول عبدالحميد : محمد بن تومرت وحركة التجديد 
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؛ وانظر عن عقيدة المرشدة أيضا . عبداهلل كنون : عقيدة المرشدة لمميدى  ٕٔ. ص  ٖٜٚٔالعربية 
 .  ٙٚٔ. ص  ٜٙٙٔديسمبر  –سبتمبر  ,ٖالسنة  ,ٜعدد  ,البحث العممى ,بن تومرت

وكان  ,مردنيشابن  صيروابن ىمشك ىو  ,ٖٗٓص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٓٚ
 فيستدل من الرسالة ؛ والوارد يطاعة الموحدين حسبما  فيوالدخول  ,وأعمن توبتو ,هقد انسمخ عن صير 

اإلمامة بأنيا ركن الدين  فيالرسالة تمقيب ابن تومرت باإلمام والمعصوم وىو مما ذىبت إليو الشيعة 
بل  ,ألمةإلى ا ووقاعدة اإلسبلم ... وكما قال ابن خمدون فييا ... " وال يجوز لنبى اغفالو وال تفويض

وىذا يعنى أن ابن تومرت أخذ من  ,                                ً                       يجب عميو تعيين اإلمام ويكون معصوما  من الكبائر والصغائر "
 وسائروأنو باعتماده عمى مبدئى العصمة واإلمامة يختمف مع األشاعرة  ,الشيعة فكرة اإلمام المعصوم

ا        ً ا معارض                                 ً أخذه بالعصمة واإلمامة مايعد جبري   في               ً                     حيث يرفضون جميعا  ىذا المبدأ, كما أن  ,أىل السنة
رادتو  ,نفوا القدر ورفضوا الجبرلممعتزلة الذين  واشترطوىا أساسا  ,اختيار أفعالو في                             وأثبتوا حرية اإلنسان وا 

؛ سعد زغمول محمد  ٜٚٔ ,ٜٙٔص  ,انظر . ابن خمدون : مقدمة ابن خمدون  ؛لمتكميف بالواجبات 
العدد  ,المناىل ,؛ عباس الجرارى : الموحدون ثورة سياسية ومذىبية ٕٗص  ,بن تومرت وحركة التجديد

 . ٖٓٔ. ص  ٜٗٚٔنوفمبر  ,ٜٖٗٔذو القعدة  ,السنة األولى ,األول
؛ ويذكر عبدالواحد المراكشى عن " الخميفة أبى يعقوب  ٛٙٔص  ,ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٔٚ

عبدالمؤمن فيمن تقدم منيم وتأخر ممك بالحقيقة غير أبى بنى  فييوسف بن عبدالمؤمن " أنو " لم يكن 
فكان أكثر موضوعية  ,غير المقبول اإلطراء فييعقوب ىذا " ومع ىذا لم يترك المراكشى العنان لقممو 

كتابتو التاريخية من ابن صاحب الصبلة رغم موحدية المراكشى . انظر . عبدالواحد المراكشى :  في
 .  ٖٙٔص  ,المعجب

وبعث يزيد بن أبى سفيان .  ,وث الشامعب في؛ وانظر  ٕٕٚص  ,ابن صاحب الصبلة : المن انظر . (ٕٚ
م " تاريخ ابن خمدون المسمى كتاب العبر وديوان  ٙٓٗٔىـ / ٛٓٛابن خمدون : عبدالرحمن ت " 

دار  ٔط  ,ٕمج  ,أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من ذوى السمطان األكبر فيالمبتدأ والخبر 
 .  ٕٜٗ – ٜٔٗ. ص  ٕٜٜٔلكتب العممية بيروت ا
 . ٜٕ٘ ,ٕٛ٘ص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة . المن (ٖٚ
 أبو محمد عبدالممك ت : الظروف التاريخية التى أدت الى بيعة الرضوان . ابن ىشام  فيانظر  (ٗٚ

 .  ٜٙٔ – ٜ٘ٔص  ,دار االعتصام ,تحقيق : عادل سعد ,ٖج ,السيرة النبويةم "  ٖٖٚه /  ٕٛٔ" 
كما يتضح من كتابات مؤرخى ديار الموحدين وخاصة  ,لقب السادات خاص بالخمفاء واألمراء الموحدين (٘ٚ

أن لقب أمير  . التازىأوضح أ . د أما لقب " أمير المسممين فقد  ,وابن القطان –صاحب الصبلة  ابن
التمقب بمقب أمير عمى  ريوسف بن تاشفين لم يتسو  وأن ,عصر المرابطين فيالمسممين كان ىو الشائع 

ذلك منيم  فعلوكان أول من  ,ىذا المقب ينالوافمما جاء الموحدون رأوا أن من حقيم أن  ,المؤمنين
م " وتبعو عمى ذلك ابن أبو يعقوب يوسف سنة "  ٖٖٔٔىـ /  ٕٛ٘عبدالمؤمن بن عمى الكومى سنة 

 . ٕٛ٘ص  ,( من كتاب : المن باإلمامةٔم " انظر . حاشية رقم ) ٚٙٔٔىـ /  ٖٙ٘
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عن ابن عباس عن عمر رضى اهلل عنيما  –صمى اهلل عميو وسمم  –ىذا إلى حديث النبى  فياستند  (ٙٚ
فإنما  مريميقول " ال تطرونى كما أطرت النصارى ابن  –صمى اهلل عميو وسمم  –أنو قال " سمعت النبى 

انظر      ؟!لموحدين  ابن تومرت والسادة ا حفقولوا عبداهلل ورسولو " . فكيف بمن يمتد ,أنا عبده
 .  ٖ٘ٗٗحديث رقم  ٕ٘ٚص  ,البخارى: صحيح البخارى

وكنيتو أبو  ,الخميفة المأمون الموحدى ىو إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن عبدالمؤمن بن عمى (ٚٚ
م"  ٖٕٔٔىـ /  ٜٕٙسنة "  فيم " وتو  ٕٙٔٔه /  ٕٗٙبيمية سنة " ـــــبويع بإش ,أمونـــولقبو الم ,العبل
 ,دخل مدينة مراكش وصعد المنبر بجامع المنصور الذيوىو  ,نت خبلفتو خمسة وثبلثة أشيرفكا

فإنو ال  ,وادعوه بالغوى المذموم ,وخطب الناس ولعن ابن تومرت ... وقال " ال تدعوه بالميدى المعصوم
وأنا قد نبذنا أمره النحيس ... " انظر . ابن أبى زرع :  ,وال ميدى إال عيسى ,معصوم إال األنبياء 

 – ٕٙٛ ,ٕٚٗص  ,قسم الموحدين ,؛ ابن عذارى : البيان ٕٔ٘ – ٜٕٗاألنيس المطرب .. ص 
م " االستقصاء ألخبار  ٜٚٛٔىـ / ٕ٘ٔٔ؛ السبلوى : أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى ت "  ٕٚٛ

 ,ٕج ,(ولدى المؤلف ) جعفر الناصرى ومحمد الناصرى تحقيق وتعميق  ,ٕج  ,دول المغرب األقصى
 .  ٕ٘ٔ – ٕٕٔص  ٜٗ٘ٔالدار البيضاء  ,دار الكتاب

لمفقيو القاضى  –رضى اهلل عنو  -ىذا الشأن قولو : " وقد وقفت عمى نسخة صك كتبو فييذكر ابن القطان  (ٛٚ
أولو بعد البسممة والصبلة : أقول وأنا محمد بن عبداهلل تومرت وأنا ميدى آخر  عمى بن أبى الحسن الجذامى

وصفو ـب " اإلمام المعصوم  من " ٚٛص  فيوانظر ما جاء  ٜٚالزمان " انظر . ابن القطان : نظم ص 
                                                     ً                                     ً الميدى المعموم رضى اهلل تعالى عنو " وىو وصف يتردد كثيرا  عند ذكر ابن تومرت " وقد ناقشت تفصيبل  

 ,ميا ابن تومرت لصالحوغشأن " الميدى " والتى است فيالواردة  –صمى اهلل عميو وسمم  –أحاديث النبى 
ومما أورده  , عمى مسألة اإلمامة والعصمة ضمن حواشى البحث المرتبطة بخصائص الكتابة التاريخية   ً فضبل  

راه أحد وال يسمع بو إال أشرب حبو مدح ابن تومرت والمغاالة فيو قولو إنو كان " ال ي فيابن القطان أيضا 
  .  ٚٚص  ,  ً                                                         حب ا وضع اهلل تعالى عميو وألبسو رداءه .. انظر . ابن القطان نظم ورضى اهلل تعالى عن

أثناء رحمتو من األسكندرية  فيمن أمثمة المناقب والكرامات والعصم المرتبطة بابن تومرت ماحدث لو  (ٜٚ
والتزام  ,المركب فيونييو عن المنكر وشرب الخمر  ,وأقم الذيالى ببلد المغرب عمى متن المركب 

وما حدث بعد ذلك حدوث ريح عاصفة  ,حتى ىموا بإلقاءه من المركب ,الصبلة وتذمر أىل المركب منو
ا وصموا !... "             ً فتوضأوا جميع   ,وطمب الدعاء ليم,كادت أن تفتك بالجميع لوال قياميم بإرضاء ابن تومرت

الميدية   فيومن مظاىر عصمتو أيضا ومناقبو ما ارتبط مما حدث لو  ,وجرت السفينة بريح طيبة "
 ,. ابن القطان : نظمنع اختبلط النساء بالرجال . انظروكسر دنان الخمر  وم ,وبجاية من تغيير لممنكر

كتابو عن ابن تومرت وابتداء دولة  في؛ ومثل ىذه المرويات التاريخية أوردىا البيذق  ٖٜ- ٕٜص 
وربما استقى  ,ومراكش ,اسفو  ,وتممسان ,وبجاية ,ن خبلل دخول ابن تومرت الى الميديةم ,الموحدين

ىذا الشأن  إال أن مثل ىذه المرويات قد تبدو غير مقبولة  فيابن القطان مادة التاريخية مما كتبو البيذق 
وقد تبدو  ,وكأن تغيير المنكر ال يرتبط إال بو ,إضفاء ىالة من القداسة عمى شخص ابن تومرت في

إال أن ما ال يمكن قبولو من أمثمة تمك المرويات ما أورده البيذق عن ابن تومرت  ,مقبولة بشكل نسبى
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حاشية رقم  فيوىو ماسبق بيانو  وجوه المرابطين فانيزموا  وتركوا الخيل فيعندما رمى حفنة من التراب 
واستغبللو لسذاجة اتباعو لتحقيق أىدافو  ,ما ارتبط بشخص ابن تومرتىذه المرويات من بل إن  ,ٚٙ

 فيوىم عمى قيد لحياة  وجعل لكل منيم متنفسا  ,السياسيو من خبلل ما قام بو من دفن عدد من اتباعو 
دوا ما وعدىم ربيم حقا ... وكان ابن تومرت يريد التباعو من جقبره وسؤاليم عن حاليم وقوليم أنيم و 

" جيادىم " ضد المرابطين !! انظر .  فيلموتى حتى يجدوا دعوتو سماع أصوات ا فيالمتشككين 
 .  ٜٙص  ,ٕج ,؛ السبلوى : االستقصاء ٛٙ-ٓٙص  ,البيذق : كتاب أخبار الميدى بن تومرت

 . ٕٕٔ ,انظر . ابن القطان : نظم (ٓٛ
  ٖٓحاشية رقم  في؛ وقد سبق التعريف بالخميفة المرتضى  ٕٗٔص  ,انظر . ابن القطان  . نظم (ٔٛ
 ,وفيو تعريف موجز بالمعنى المغوى ,فتح األندلس فيصاحب ىذا البحث : بحث بعنوان األسطورة ل)*(

بداع ,إصدار خاصواالصطبلحى لكممة " األسطورة " .   . ٖٕٔٓأغسطس  ,           فكر وا 
؛ وابن مردنيش ىو محمد بن مردنيش الثائر  ٕٔٓص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٕٛ

ُ ْ  ىذا الخروج صيره ابن ى ش م ك فيكو وشار  ,بشرق األندلس  ُ وكان أول خروجو وثورتو زمن الخميفة  ,                    
أما صيره  ,المن خبر االنتصار عميو وعمى نيايتو فيوجاء  ,عبدالمؤمن بن عمى كما أخبر ابن خمدون

ُ ْ                ابن ى ش م ك فقد سبق بيان   ُ ( ٓٚحاشية رقم ) فيطاعة الموحدين  فيعن ابن مردنيش ودخولو  انسبلخو    
ص  ,ابن صاحب الصبلة : المن ؛ ٕٔٛص  ,ٙمج  ,ابن خمدون : تاريخ ابن خمدون . انظر .

بيانو العمة التى  في=  =م " ذكر ابن عذارى ٔٚٔٔىـ /  ٚٙ٘؛ وتحت أحداث سنة "  ٕٔٓ-ٕٓٓ
  ٕٕٔ ,ٕٔٔص  ,قسم الموحدين ,. انظر . ابن عذارى : البيان المغربفيالزمت ابن مردنيش حتى تو 

 . ٛٗٔ – ٙٗٔص  ,أحداث البشير المذكور . ابن القطان : نظم فيانظر  (ٖٛ
؛ وال يفوتنى التعميق عمى وصف الونشريسى بأنو " مطمع عمى األنفس  ٘ٙٔص  ,ابن القطان : نظم (ٗٛ

إال أن يكون كما أخبر النبى  ,وال ينطبق عمى الونشريسى وال عمى غيره ,وىو ماال يقبمو عقل ,محدث "
صمى اهلل عميو  -فيما رواه البخارى عن أبى ىريره . قال . قال رسول اهلل  –صمى اهلل عميو وسمم  –

َ                                                      " لقد كان فيما قبمكم من األمم مح د ثون فإن يك من أمتى أحد فإنو عمر " انظر . البخارى :  –وسمم                                
باب : مناقب سيدنا عمر بن الخطاب رضى  ٜٖٛٙحديث رقم  ٓٚٚ- ٜٙٚص  ,صحيح البخارى

 اهلل عنو . 
ىذا الشأن فيناك كتابات تاريخية تشير إلى أن ابن  في؛ و  ٘ٛٔ- ٗٛٔص  ,. ابن القطان : نظم انظر (٘ٛ

 ,وحميتو كذا ,كذا ,وفيو " أن أمره ال يتم إال عمى يد رجل اسمو ,تومرت كان يحتفظ بكتاب يسمى الجفر
السبلوى : فأقام الميدى يتطمبو مده إلى أن لقبو بمبللة " انظر .  ,وىو عبدالمؤمن بن عمى

توضيح ألصل كممة الجفر ؛ وىى ما بمغ أربعة أشير من  ٛٛص  في؛ و  ٜٓص  ,ٕج,االستقصاء
وىى من عموم أىل البيت  ,وكان القدامى يكتبون عمى جمود الماعز ويسمونيا جفورا ,أوالد الماعز

ص  ,سبلمىلمستقبمية انظر . ابتسام مرعى : العبلقات بين الخبلفة الموحدية والمشرق اإلاورؤاىم 
؛ ومن المرجح لى أن مثل ىذه الجوانب ىى مما أدخميا ابن  ٔ٘( من ص ٘ٔوحاشية رقم ) ٔ٘-ٓ٘

 قموب أتباعو ومريديو .  فيتومرت 
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فيما بين مؤيد ومعارض من كتابات  ,واإلمام الغزالى ,اختمفت اآلراء حول قصة المقاء بين ابن تومرت (ٙٛ
                                  ً                  تدخل ضمن نطاق الزعم والخيال استنادا  إلى ما قالو ابن ومن المرجح لدى انيا  ,الباحثين المحدثين

ن كان ىذا ال يمغى تأثر ابن تومرت باإلمام الغزالى .  ,خمدون بشأن المقاء بين االثنين                                                      وا 
حيث يقول عن ابن تومرت " ولقى فيما زعموا أبا  ٕٚٙص  ,ٙمج  ,انظر . ابن خمدون : تاريخ ابن خمدون

القسم  ,األندلس فيدولة اإلسبلم :  عنان  حول اختبلف اآلراء حول المقاء .حامد الغزالى " وانظر أيضا 
وال يمغى تأثر ابن تومرت  ,قصة المقاء فيحيث ين ,ٜٙٔ-ٓٙٔص  ,عصر المرابطين –األول 
 ٚٗص  ,ابتسام مرعى : المرجع السابق ,وانظر حول رحمة ابن تومرت إلى الشرق اإلسبلمى ,بالغزالى

– ٕ٘ . 
والتى تحسم  ٕٚ( من ص ٘؛ وانظر حاشية المحقق رقم ) ٖٚ ,ٕٚص  ,القطان : نظمانظر . ابن  (ٚٛ

 وان القرائن التاريخية تدل عمى استحالة وقوع ذلك .  ,بأن قصة المقاء بين ابن تومرت والغزالى موضوعة
 ,ُ                                            ك م سيدنا عمرو بن العاص أثناء دخولو اإلسكندرية فيذكر ابن عبدالحكم حادث الكرة التى وقعت  (ٛٛ

ُ ّ                                        ك م و " ال يمت حتى يممكيم " . وىنا يريد ابن  فيأن من وقعت الكرة  –حسب األسطورة  –وكان يقال 
كما  ,فيتخذ من الحادثة تكئة لتحقيق مآربو ,ا من الغزالى بإسقاط دولة المرابطين                   ً تومرت أن يأخذ تفويض  

أراد أن يطبقيا  الذيأحاديث الميدى المنتظر  فيو  ,أرض القدس فيوجد  الذياسمو  فيىو الحال 
وادعاء اإلمامة والعصمة وارتداء ثوب الدين وعباءتو لتحقيق أىدافو السياسية من انييار دولة  ,عمى نفسو

قامة دولة الموحدين ولست أىدف  ,يرتدى ثوب الدين الذيالسياسى  االنقبلب نوعوىو من  ,                               المرابطين وا 
    ً                 تاركا  الحكم لمقارئ .  ,ن مؤرخى الببلط الموحدىأو من أرخ لدولتو م ,من ذلك الى محاكمة ابن تومرت

أول الحاشية . ابن عبدالحكم : أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل  فيانظر عن حادث الكرة المشار إليو 
دار الفكر بيروت  ٔط  ,الحجيرىتحقيق : محمد  ,م " كتاب فتوح مصر وأخبارىا ٓٚٛىـ /  ٕٚ٘ت " 
إلى بيان حقيقة ىذه  بىيدفع  الذيائص الكتابة التاريخية ىو خص عن؛ والحديث  ٜٕٔص  – ٜٜٙٔ
م "  ٗٔىـ / ٛالنصف األول من ق "  فيادة كاتب مشرقى يفإذا كان أ . عنان يشير الى ش ,الجوانب

كتابو " آثار األول وترتيب الدول " المنشور عمى ىامش كتاب  فيوىو الحسن بن عبداهلل العباسى  –
 الذيبأن ابن تومرت من نوع الداعية المتزىد المخادع  -ىـ  ٖ٘ٓٔالقاىرة  ,تاريخ الخمفاء لمسيوطى
ذكر ما قالو ثوب األمر بالمعروف والنيى عن المنكر ؛ فإنو من باب أولى  فييبطن انتزاع الرئاسة 

ا عمى      ً تعقيب   –عمى وفاة ابن تومرت  ةبعد ما يقرب من ثبلثمائة سن –القاضى ابن عاصم األندلسى 
( عن المنكر من خبلل التمسح بالدينف المدجن )مدعى اإلصبلح واألمر بالمعروف والنيى حركة يوس

ً  عيده قائبل   في  ,                                     ً               استظير بو ىذا المدجن من تغطيو قصده أوال  لمثوره بالصبلح الذي" وىذا النوع  -:        
براز تصرفاتو المقضية أخيرا  إلى الممك منى بو المرابطون من  الذيمسبلخ االنتماء لموالية ىو  في ,                            ً           وا 
                                   ً                    ولذلك كانت ىذه الموحدية ال تسامح أحدا  ممن يستظير بتغيير  ,المتسمى بالميدى القائم بدولة الموحدين

 –ومنيم ابن صاحب الصبلة ) ؛ وىو ما يعنى أن مؤرخى الببلط الموحدى  " قالب الديانة فيالمنكر 
التاريخية بدافع الوالء واالنتماء والنفعية من دولة عديد من اخطاء الكتابة  فيوابن القطان ( قد انغمسوا 

 الموحدين . 
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التسميم  فيم " جنة الرضا  ٖ٘ٗٔه / ٚ٘ٛانظر . ابن عاصم: القاضى أبى يحيى بن عاصم ت "       
؛ وانظر أيضا  ٜٛٔص ٜٜٛٔدار البشير  ,تحقيق : صبلح جرار ,ٔمج  ,لما قدر اهلل وقضى

 فيالفقيو القاضى أبى يحيى بن عاصم  المتو  عندالنقد االجتماعى  فيلصاحب البحث : بحث بعنوان . 
عصر  فياالجتماعية  السمبيات فيرؤية  ,م " وكتابة جنة الرضا ٖ٘ٗٔه / ٚ٘ٛبغرناطة سنة " 
 ,األندلس فيدولة اإلسبلم  .. بحث قيد النشر ؛ وانظر فيما قال بو أ . عنان رحمو اهلل سيادة غرناطة
 .  ٜٙٔ ,ٜ٘ٔص  ,ر المرابطينعص –القسم األول 

 ٜٗٔ( ص ٔوحاشية المحقق رقم) ٖٕٔ ,ٜٗٔص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة  (ٜٛ
 وفييا غناء . 

 ( ٔ؛ وحاشية المحقق رقم ) ٖٖٖ ,ٕٔٓ ,ٕٓٓص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن (ٜٓ
وأىل  ,يخرج منو الخميفة إلى أىل الجماعة الذيالتعريف بالباب  في؛ وانظر أيضا  ٕٔٓ ,ٕٓٓص 

حدا  الذي؛ ويوضح أ . المنونى أيضا السبب ٛٙٔالمنونى : حضارة الموحدين ص . والطمبة  ,خمسين
وانظر  ,ٜٓٔ- ٙٓٔص  ,بالموحدين إلى االستعانة بالمسان البربرى . انظر . المنونى : المرجع السابق

 . ٜٓٗ –ٜٛٗالمغرب واألندلس ص  فيضارة اإلسبلمية ىذا الشأن . حسن عمى حسن : الح فيأيضا 
 من نفس الصفحة لممحقق ٖوحاشية رقم  ٛٓٗص  ,: المنانظر. ابن صاحب الصبلة (ٜٔ

 .ٜٓٔص  ,؛ وانظر أيضا . مجيول : كتاب الحمل الموشية عبداليادى التازىأ . د  
" وأوردىا صاحب الحمل  ؛ وقد وردت المفظة عند ابن خمدون " أسافو ٜٓ- ٜٛص  ,نظمابن القطان :  (ٕٜ

  ,الموشية بنفس الصيغة منسوبة إلى والده تومرت انظر . ابن خمدون : تاريخ ابن خمدون
وانظر أيضا حاشية د . مكى من  ,ٖٓٔص  ,؛ مجيول : كتاب الحمل الموشية ٕٙٙص  ,ٙمج 

 .ٜٓ ,ٜٛص  ٗكتاب نظم الجمان رقم 
التعريف بمفظ  فيمن نفس الصفحة  ٕمكى رقم . وحاشية د .  ٜٖٔانظر . ابن القطان : نظم : ص  (ٖٜ

               ً                         الشريعة اعتمادا  عمى ما ذكره أ . دوزى . 
     وا ن  ,جميع أنحاء المغرب العربى في                               ً لفظ الشريعة لم يعد اليوم مستعمبل   بروفنسال أن في. ليذكر أ (ٜٗ

ببلد المغرب  فيالتعميم  عندراستى  فيو  في,أو تطمق عمى المصمى الري في,الكممة تعادل المصمى الري
 ,العصر اإلسبلمى نظرا التساع مساحتو فيالعربى أشرت إلى تعدد مسميات الكتاب بالمغرب العربى 

خيمة أو ال فيبعض الجيات باسم الشريعة وىى كممة تعنى الكتاب الري فيومن ىنا فقد عرف الكتاب 
وحاشية  ٜٛ – ٛٛص  ,المغرب واألندلس فيبروفنسال : اإلسبلم  فيانظر . لي ؛المدرسية عند البدو 

الفتح الى نياية دولة  منالمغرب العربى  في؛ عادل يحيى : العمم والتعميم  ٜٛ ,ٛٛ( من ص ٕرقم )
 . ٗ٘ٔم ص  ٕٕٓٓ ,جامعة عين شمس ,ة ) غير منشورة (رسالة دكتورا ,الموحدين

د ابن خمدون عند حديثة عن ؛ وقبيمة ىنتاتة ورد ذكرىا ىكذا عن ٖ٘ٔ ,ٖٗٔص  ,: نظمابن القطان (ٜ٘
                                                          ً وأضاف صاحب القبائل أن جدىم ىنتات ينتى بمسان المصامدة مشيرا   ,قبائل الموحدين من المصادمدة

ويذكر أن  ,وىو جد مموك الدولة الحفصية ,إلى صحبة الشيخ أبى حفص عمر بن يحيى ـل ابن تومرت
. مدينة صفاقس فيب إلييا خصوصا لكن بعض األسر ما زالت تنس ,اليوماسم " ىنتاتة " قد انمحى 
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؛ عبدالوىاب بن منصور : قبائل  ٖٚٔ ,ٖٙٔص  ,ٙمج ,انظر . ابن خمدون : تاريخ ابن خمدون
؛ ويفيم من سياق القول أنو يقارن  ٕٖٚ  ,ٕٖٙص  . ٜٛٙٔالمطبعة الممكية الرباط  ,ٔج ,المغرب

كتابات ابن صاحب الصبلة  في                ً                   ؛ ولست أقصد احصاء  لمكممات البربرية  وقبيمة ىنتاتة ,ىرغةبين قبيمتو 
ص  ,حاشية د . مكى من كتاب نظم الجمان فيكما ىو  ,أو ما تسمى بالمسان الغربى ,وابن القطان –

 . ٘حاشية رقم  ٖٗٔ
ومنيم تأسست  ,يذكر أ . د حسن عمى حسن أن عنصر البربر يشكل الغالبية العظمى من السكان  (ٜٙ

العصور الوسطى . انظر . حسن عمى حسن : الحضارة  فيدولتين شيدىما المغرب العربى  أكبر
 بأنيم؛ وقد جاء وصف البربر بإحدى الدراسات األجنبية  ٕٜٕص  ,المغرب واألندلس فياإلسبلمية 

 .ة المغة والحضار  فيوأن ليم ما يميزىم  ,نيم تكونوا نتيجة ليجرات متبلحقةأو  ,سكان أفريقيا الشمالية
Cf. Henri Terrase : Histoire du Maroc., Paris 1952 P. 14   

القرن الثالث الى  النقاط المذكورة لمباحث : النقد االجتماعى عند المؤرخين والكتاب األندلسيين " من فيانظر  (ٜٚ
-ٜٚٔص  ٜٜٙٔآداب الزقازيق  ,رسالة ماجستيرلتاسع الى الخامس عشر الميبلدى "/ االتاسع اليجرى

 . ٙ٘ص  ,مقدمة تحقيقو فيازى تد الأشار إليو أ. مما؛ واإلشارة الى االبتعاد عن الفكرة الدينية ٘ٛٔ
 .  ٕٛٙ – ٕ٘ٙص  ,انظر . عادل يحيى : النقد االجتماعى ... (ٜٛ
 ٕٛٔ ,ٕٚٔص  ٕ٘ٔ ,ٚٛٔ ,ٙٛٔص  ,الجوانب المذكورة . ابن صاحب الصبلة : المن فيانظر  (ٜٜ

مقدمة تحقيقو لمكتاب من خبلل حديثو عن جياز  فيصيبل أ . د التازى ف؛ ومثل ىذه الجوانب أوردىا ت
ً                   الدولة ونظاميا من خبلل الكتاب فضبل  عمى النشاط الفكرى والحياة  ,واالزدىار االقتصادى والمعمارى ,                               

 .ٚ٘ – ٔٗ. مقدمة تحقيق المن . ص  الدينية . انظر
                  ً          وىى قصيدة طويمة جدا  استخدمت  ؛ ٕٖ٘ ,ٕٖٗص  ,انظر . ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٓٓٔ

من أىل برشانة من  ,بن طفيل ىو أبو بكر محمد بن عبدالممك بن طفيل القيسىاو  ,أول بيت منيا
م " وىو صاحب حى  ٘ٛٔٔه /  ٔٛ٘بمراكش عام "  فيأدبيا, تو          ً كان طبيب ا ,سلعمل المرية باألند

ص  ,االجتماعى النقدالماجستير بعنوان  فيولمتعريف بو يمكن الرجوع الى رسالة الباحث  ,بن يقظان
االستعانة بالقبائل العربية  في( وما فييا من إحاالت لمتعريف بو ؛ وانظر أيضا ٕحاشية رقم ) ٜٛٔ

 األندلس فيلحثيم عمى الجياد 
 Isidro De Las Cagigas : Andalucia Musulmana., Madrid 1950 . P 42.  

طميعة ىذه الطبقات : العشرة الذين قاموا  في؛ وتأتى  ٕٛص  ,انظر . ابن القطان : نظم الجمان (ٔٓٔ
أىل خمسين وىم  فسمواثم بايعو من بعدىم خمسون رجبل  ,أىل الجماعة وسموابمبايعة ابن تومرت 

 = سموا أىل فثم بايعو من بعدىم سبعون  ,الطبقة الثانية من أصحاب ابن تومرت
لطمبة ضمن الطبقة الرابعة التى تتكون من طمبة العمم ... ثم تأتى طبقة ا ,سبعين وىم الطبقة الثالثة= 

ولعل أىم ما يذكر من ىذه الطبقات أن  ,                                                ً الى آخر ىذه الطبقات التى يوضحيا ابن القطان تفصيبل  
كما  ,ديار الخبلفة الموحدين فيعبلم الطبلب بكل ما يحدث إخمفاء الموحدين كانوا حريصين عمى 

ق  ,األندلس في. انظر . عنان : دولة اإلسبلم  ةالموحديمن الرسائل  (ٜٔالرسالة رقم ) فيىو الحال 
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 ,بروفنسال : رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمتية في؛ لي ٗٚٔص  ,عصر المرابطين.ٔ
طقوس الخاصة ؛ وىناك جوانب أخرى من ال(ٜٔرسالة رقم ) ٜٜ –ٜ٘. ص ٜٔٗٔرباط الفتح 

ف العثمانى وأمامو مصحف ابن تومرت . وغير ذلك من : موكب المصحبحضارة الموحدين مثل
    ً فضبل   ,كبل من الكتابين موضوع البحث فيأحيل فييا القارئ الكريم إلى مقدمة التحقيق جوانب أخرى 

بقدر  ,إذ ليس من قصدى ىنا إحصاء كافة الجوانب الحضارية ,عمى الدراسات المتخصصة األخرى
 .وابن القطان –ن ابن صاحب الصبلةإبراز الحديث عن احدى خصائص الكتابة التاريخية المشتركة بي

ولمزيد من التفاصيل  ,ٚٙ ,ٙٙص  ,ٔج ,. محمد المنونى : المصادر العربية لتاريخ المغربانظر (ٕٓٔ
. النقد لرجوع الى ما كتبو الباحث بعنوانواالختبلف حول أصمو ووفاتو يمكن ا ,عن ابن عذارى

( من نفس الصفحة ومافييا من إحاالت ٔوحاشية رقم ) ٜٕٙص  ,االجتماعى عند المؤرخين ..
 لمتعريف بو . 

 . ٓ٘ٔص  ,ابن صاحب الصبلة : المن باإلمامة (ٖٓٔ
 . ٖٙٓص  ,عبدالواحد المراكشى : المعجب (ٗٓٔ
المرابطين والموحدين من واقع كتاب المعجب  دراستى لمماجستير سمبيات عصرى فيتناولت  (٘ٓٔ

  ٕ٘ٙ – ٕ٘٘ص  ,لعبدالواحد المراكشى . انظر . عادل يحيى : النقد االجتماعى ...
  ٖٕٔص  ,عبدالواحد المراكشى : المعجب (ٙٓٔ
عصر –القسم األول  ,انظر . البيذق : كتاب أخبار الميدى بن تومرت  ؛ عنان : دولة اإلسبلم (ٚٓٔ

 ( ٔية رقم )حاش ٗٚٔص  ,المرابطين
 .  ٕٛٗ – ٖٕٗ ,ٚٙ – ٖٙص  ,: نظم الجمانانظر . ابن القطان  (ٛٓٔ
  ٔ٘ص  ,انظر . مقدمة تحقيق كتاب نظم الجمان (ٜٓٔ
 .  ٕٓص  ,. مقدمة تحقيق المنانظر  (ٓٔٔ
 ,ٕج ,ٕمجمد ,ن مؤنس ضمن كتابو تاريخ المغرب وحضارتويانظر ما كتبو العالم الجميل أ . د حس (ٔٔٔ

  ٚٙ ,ٙٙ. ص  ٕٜٜٔبيروت  ,العصر الحديث لمنشر والتوزيع ٔط
عنفوان  فيوالمرابطون   ,ن مؤنس أن ظيور ابن تومرت " كان من سوء حظ اإلسبلم يذكر أ . د حس (ٕٔٔ

لمتناحر = =رأيى أنو لو طبقت تعاليم اإلسبلم لما كان ىناك داعى فيسبيل اإلسبلم " ؛ و  فيجيادىم 
وأن ظيور ابن تومرت كان من سوء حظ المسممين . انظر . مؤنس :  ,بين المرابطين والموحدين

 . ٛ٘ص  ,ٕج ,ٕجم ,المرجع السابق
           ً كتابو مشيرا   فيإلى ىذه المبلحظة  -رحمو اهلل  –لؤلمانة العممية أشار أ . د محمد عبدالحميد عيسى  (ٖٔٔ

وجاءت حركة التدوين  ,إلى قصر عصر المرابطين قد منع المؤرخين من التأريخ لدولة المرابطين
ظل حكم دولة الموحدين . انظر . محمد عبدالحميد عيسى : تاريخ  فيالتاريخى لمعصر المرابطى 

 . ٙٚٔص  ,ٕٜٛٔدار الفكر العربى  ٔط  ,األندلس فيالتعميم 
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 قائمة المصادر والمراجع
  -ة لمبحث :  ً                  أوال  : المصادر الرئيس

 م "  26ه / 6ابن صاحب الصالة : أبو مروان عبدالممك بن محمد ت " أواخر ق 
دار الغرب  ٖط ,د الموحدين " تحقيق د . عبداليادي النازيعي فيالمن باإلمامة " تاريخ المغرب واألندلس  -

 م .  ٜٚٛٔاإلسبلمى 
 م "   21ه / 7ت " منتصف ق  ان : أبو محمد حسن بن عمي الكتاميابن القط

دار الغرب  ٔط  ,محمود عمي مكيد. ,تحقيق ودراسة ,نظم الجمان لترتيب ما سمف من أخبار الزمان -
 .  ٜٜٓٔ اإلسبلمي

  -المصادر:: ا    ً ثاني  
 م "  2662ه/  658: أبو عبداهلل محمد بن عبداهلل ت " األبارابن 
 ٜ٘ٛٔدار المعارف  ٕط ,تحقيق : د . حسين مؤنس ,ٕج ,كتاب الحمة السيراء -

 م "  872ىـ /  656اإلمام محمد بن إسماعيل إبراىيم ت "  البخاري:
 دار االعتصام  ,تحقيق : طو عبدالرؤف سعد ,صحيح البخارى-

 " عاصر أوائل دولة الموحدين "  البيذق: أبو بكر عمى الصنياجي
كتنر الكتبى بباريز بولس  ,بروفنسال فينشر : لي ,بن تومرت وابتداء دولة الموحدين كتاب أخبار الميدي -

ٜٕٔٛ  . 
 م "   2265ىـ / 458: اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين ت " البييقي

ه/  ٜٕٗٔبيروت  ,دار الكتب العممية ٕط ,تحقيق : محمد السعيد بسيونى زغمول ,ٙمج  ,شعب اإليمان-
 م   ٕٛٓٓ

 م "  2666ه/ 2216: أبو العباس أحمد بابا ت " التنبكتي
منشورات كمية  ,إشراف وتقديم : عبدالحميد عبداهلل اليرامة ,ٕ-ٔجزءان  ,تطريز الديباجنيل االبتياج ب -

  ٜٜٛٔالجماىيرية الميبية  ,الدعوة اإلسبلمية بطرابمس
 م "  2212ه/ 564الموحدين محمد ت "  ابن تومرت : ميدي

كتاب أعز ما يطمب " مشتمل عمى جميع تعاليم اإلمام محمد بن تومرت مما أمبله أمير المؤمنين  -
 م .  ٖٜٓٔعبدالمؤمن بن عمى رحميما اهلل تعالى " نشر : جولد تسيير الجير 

 " م   2425ه/  828ابن خمدون : عبدالرحمن بن محمد ت " 
  ٕٜٜٔدار القمم  ٔٔط  ,مقدمة ابن خمدون -
جم والبربر ومن عاصرىم أيام العرب والع فيخ ابن خمدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر تاري -

 . ٕٜٜٔبيروت  ,دار الكتب العممية ٔط ,ٙمج  ,ٕمج  ,السمطان األكبر من ذوي
 م "   2686ه/  682ابن خمكان : أبو العباس شمس الدين أحمد ت " 

 دار صادر بيروت .  ,تحقيق : د . إحسان عباس ,ٚمج  ,الزمانوفيات األعيان وأبناء أبناء  -
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 م "   888ه /  675أبو داود : اإلمام سميمان بن األشعث السجستانى األزدى ت " 
 م ٜٛٛٔه/ ٛٓٗٔدار الحديث القاىرة  ,ٗج ,داود سنن أبي -

 م " 2264ه/  562: أبو عبداهلل محمد ت " اإلدريسي
 ,بيريس اختراق اآلفاق " تصحيح ونشر : ىنري فيوصف إفريقيا الشمالية " مأخوذ من كتاب نزىة المشتاق  -

 م  ٜٚ٘ٔه/  ٖٙٚٔالجزائر 
 م "  2128ه/  728ابن الزبير : أبو جعفر أحمد بن إبراىيم ت " 

  ٜٜٗٔكة المغربية الممم ,سعيد أعراب ,تحقيق د . عبدالسبلم اليراس ,القسم الرابع ,كتاب صمة الصمة -
 م "  2665ه/ 766بن عبداهلل ت "  ابن أبى زرع : أبو الحسن عمي

طبعة دار المنصور الرباط  ,أخبار مموك المغرب وتاريخ مدينة فاس فياألنيس المطرب بروض القرطاس  -
ٜٕٔٚ  . 

 م "  25ىـ / 9الزركشى : أبو عبداهلل محمد ت " أواخر ق 
  ٜٙٙٔالمكتبة العتيقة تونس  ٕط  ,تحقيق : محمد ماضور ,والحفصيةتاريخ الدولتين الموحدين  -

 م "  2897ه/  2625ت "  ري: أبو العباس أحمد بن خالد الناصالسالوي
لف )جعفر الناصري ومحمد تحقيق وتعميق : ولدى المؤ  ٕج ,االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصى -

 .  ٜٗ٘ٔالدار البيضاء  ,( دار الكتابالناصري

 م "  2525ه/ 922السيوطى : اإلمام جالل الدين عبدالرحمن ت " 
 ه  ٕٔٗٔ داري التقوي ٔط ,تحقيق : محمد محمد تامر ,أسباب النزول في -

 م " 2451ه/ 857القاضى أبى يحيى بن عاصم ت " : ابن عاصم 
 .  ٜٜٛٔدار البشير  ,تحقيق : د . صبلح جرار ,ٔمج ,التسميم لما قدر اهلل وقضى فيجنة الرضا  -

 م "   872/  657ابن عبدالحكم : أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهلل ت " 
 .  ٜٜٙٔدار الفكر بيروت  ٔط ,تحقيق : محمد الحجيرى ,كتاب فتوح مصر وأخبارىا -

 م "  2121ه/ 721ابن عبدالممك المراكشى : أبو عبداهلل محمد ت " 
تحقيق : إحسان عباس دار  , ٔق  ,كممة لكتابى الموصول والصمةالسفر الخامس من كتاب الذيل والت -

 الثقافة بيروت . 
 م "  2649ه/ 647عبدالواحد المراكشى : محيى الدين أبى محمد ت " 

 .  ٖٜٙٔالقاىرة  ,تحقيق : محمد سعيد العريان ,تمخيص أخبار المغرب فيالمعجب  -
 " م  24ىـ / 8ابن عذارى المراكشى : عاش أوائل ق " 

محمد بن  ,تحقيق : محمد إبراىيم الكتانى ,قسم الموحدين ,أخبار األندلس والمغرب فيالبيان المغرب  -
 .  ٜ٘ٛٔدار الغرب اإلسبلمى  ٔط  ,عبدالقادر زمامة ,تاويت, محمد زنيبر

 م "  2678ه/ 2289ابن العماد الحنبمى : أبو الفالح عبدالحى ت " 
 بيروت دون تاريخ .  ,ٗج ,أخبار من ذىب فيشذرات الذىب  -
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 م "  2792ه/ 2265ت "  أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي: ابن القاضى
 ,دار المنصور لمطباعة والوراقة ,القسم الثاني ,ذكر من حل من األعبلم مدينة فاس فيجذوة االقتباس  -

 .  ٜٗٚٔالرباط 
 ه ٙٔٗٔالشريف طبع مجمع الممك فيد لطباعة المصحف  القرآن الكريم : -

 م "   2176ىـ/  774الفداء إسماعيل ت "  ى : اإلمام الحافظ عماد الدين أبيير الدمشقثابن ك
 دون تاريخ .  ,مكتبة دار التراث ٖج ,ٕج ,تفسير القرآن العظيم -

 م "  888ىـ / 675ابن ماجة : اإلمام أبو عبداهلل محمد بن يزيد ت " 
 بدون تاريخ .  دار الفكر العربي ,تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي ,ٕج ,سنن ابن ماجة -

 م " 2267ه/462بداهلل بن محمد ت بعد  سنة " : أبو بكر عالمالكي
فريقية وزىادىم ونساكيم وسير من أخبارىم وفضائميم  فيكتاب رياض النفوس  -                                                                         طبقات عمماء القيروان وا 

إلسبلمي دار الغرب ا ٕط ,محمد العروسي المطوي ,مراجعة ,وش: بشير البكتحقيق ,ٔج ,وصافيموأ
 متن البحث "  فيالصفحات المذكورة  فيالتحقيق فقط  . " استفدت من حواشي ٜٜٗٔ

 م "  26ىـ / 6مجيول : كاتب مراكشى من كتاب ق " 
مشروع النشر المشترك )  ,نشر وتعميق د . سعد زغمول عبدالحميد ,عجائب األمصار فيكتاب االستبصار  -

  ٜ٘ٛٔالمغرب (  –بغداد 
 م "  24/ ه 8 من أىل ق "  مجيول : مؤلف أندلسي

دار الرشاد  ٔط  ,عبدالقادر زمامة ,ل زكاريتحقيق : سي ,ذكر األخبار المراكشية فيكتاب الحمل الموشية  -
  ٜٜٚٔالرباط  ,الحديثة

 م "  2126ه/  726مجيول : مؤلف قام بتأليف كتابو سنة " 
جياد لمنشر  ٔط  ,تقديم وتحقيق وتعميق : محمد زينيم محمد عزب ,المعروف بمفاخر البربرتاريخ البربر  -

 .  ٜٜٛٔوالتوزيع 
 م |  2275ه/  468ت "  أبي الحسن عمى بن أحمد الواحديالنيسابورى : اإلمام 

 دون تاريخ .  ,دار الريان لمتراث ,دراسة وتحقيق : السيد الجميمي ,أسباب النزول -
 م "  711ىـ /  628ابن ىشام : أبو محمد عبدالممك ت " 

 تحقيق : عادل سعد دار االعتصام دون تاريخ .  ,ٖج ,السيرة النبوية -
 م "  2668ه /  666ياقوت : شياب الدين أبى عبداهلل ت " 

 .  ٜٜ٘ٔدار صادر بيروت  ,ٕط  ,ٗمج ,معجم البمدان -
  -:"والمراجع المترجمة  – العربية " الكتب والدوريات المراجع: ا    ً ثالث  

 خمف اهلل " د " :  ابتسام مرعي
م" دار المعارف ٜٕ٘ٔ – ٖٓٔٔه/ٖٜٙ – ٕٗ٘لخبلفة الموحدية والمشرق اإلسبلمي "العبلقات بين ا -

ٜٔٛ٘. 
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 :" د "  أحمد مختار العبادي
  ٕٜٛٔسكندرية مؤسسة شباب الجامعة اإل ,تاريخ المغرب واألندلس فيدراسات  -
 ,تاريخ المرابطين والموحدين فيذكر األخبار المراكشية وأىميتو  فيدراسة حول كتاب الحمل الموشية  -

  ٜٓٙٔتطوان  ٘العدد  –كمية اآلداب  ,منشورات الجامعة المغربية
 آنخل جنثالث بالنثيا 

 دون تاريخ  ,مكتبة الثقافة الدينية ,سترجمة : د . حسين مؤن ,تاريخ الفكر األندلسى -
 :حسن أحمد محمود " د "  -
دار الفكر العربى  ٔط  ,العصور الوسطى فيقيام دولة المرابطين وصفحة مشرقة من تاريخ المغرب  -

ٜٜٔٙ  
  ٜٙٛٔدار الفكر العربى  ٖط  ,أفريقيا فياإلسبلم والثقافة العربية  -

 :حسن عمى حسن " د " 
  ٜٓٛٔمكتبة الخانجى  ٔالمغرب واألندلس " عصر المرابطين والموحدين " ط  فيالحضارة اإلسبلمية  -

 دوزى " رينيارت " : 
الييئة المصرية العامة لمكتاب  ,ترجمة وتعميق وتقديم : د . حسن حبشى ,ٖج ,األندلس فيالمسممون  -

ٜٜٔ٘  . 
 سحر سالم " د " : 

سكندرية اإل ,مؤسسة شباب الجامعة ,العصر اإلسبلمى فية المغرب من جديد حول برغواطة ىراطق -
ٜٜٖٔ . 

 سعد زغمول عبدالحميد " د " : 
  ٜٜ٘ٔسكندرية منشأة المعارف باإل ٔط  ,ٗج ,تاريخ المغرب العربي -
  ٖٜٚٔالمغرب واألندلس جامعة بيروت العربية  فيمحمد بن تومرت وحركة التجديد  -

 :السيد عبدالعزيز سالم " د " 
  ٕٜٛٔمؤسسة شباب الجامعة  ,العصر اإلسبلمى فيتاريخ المغرب  -

 عادل يحيى عبدالمنعم " د " : 
م " رسالة ماجستير غير  ٘ٔ-ٜىـ /  ٜ- ٖالنقد االجتماعى عند المؤرخين والكتاب األندلسيين " من ق  -

 "                 ً  " قيد النشر حاليا   ٜٜٙٔمنشورة آداب الزقازيق 
 كمية  ,رسالة دكتوراه ,لى نياية دولة الموحدينببلد المغرب العربى من الفتح إ فيالعمم والتعميم  -

 . ٕٕٓٓعين شمس  –البنات 
ه  ٙ ,٘وجود العقيدة األشعرية بببلد المغرب األقصى خبلل القرنين  تدعيم في فيدور أعبلم الفكر الصو  -

 .  ٕ٘ٔٓعدد أكتوبر  –جامعة بنيا  –بحث قيد النشر بمجمة كمية اآلداب  ,م ٕٔ ,ٔٔ/ 
 فيم وابن القوطية المتو  ٕ٘ٛه /  ٖٕٛعام  فيبين عبدالممك بن حبيب المتو  فتح األندلس فياألسطورة  -

بداع ٜٚٚه/ ٖٚٙعام )   م  ٖٕٔٓإصدار خاص أغسطس  ,              م فكر  وا 
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 :مراكشيعباس إبراىيم ال
 .  ٜٙٚٔالمطبعة الممكية الرباط  ,ٛج  ,مراكش وأغمات من األعبلماإلعبلم بمن حل  -

 عباس الجرارى " د " : 
 . ٜٗٚٔه/ نوفمبر  ٜٖٗٔالسنة األولى ذو القعدة  ,المناىل العدد األول ,الموحدون ثورة سياسية ومذىبية -

 عبدالجميل التميمى " د " : 
التاريخية  ةعدد خاص عن المنيجي ,المجمة التاريخية المغربية ,تاريخ المغرب العربيمن أجل كتابة عممية ل -

  ٜٜٚٔتونس يناير  ,ٗٔ-ٖٔعدد  ,ومصادر التاريخ المغربي
 عبدالرحن عمى الحجى " د " : 

  ٜٜٙٔدار اإلرشاد  ٔط  ,دراسة التاريخ اإلسبلمي فينظرات  -
 :عبدالسالم بن سودة 

  ٜٓٙٔالدار البيضاء  ,دار الكتاب ٕط ,ٔج ,دليل مؤرخ المغرب األقصى -
 :عبدالكريم كريم " د " 

  ٖٜٚٔالحمقة الثانية الثقافة المغربية  ٜج ,مصادر التاريخ المغربي فيدراسة  -
 :عبداهلل عالم " د " 

  ٜٛٙٔصر بمدار المعارف  ,عيد عبدالمؤمن بن عمى فيالدولة الموحدية بالمغرب  -
 عبداهلل كنون : 

  ٜٙٙٔديسمبر  –سبتمبر  ,ٖالسنة  ,ٜعدد  ,البحث العممي ,المرشدة لمميدى بن تومرتعقيدة  -
 :عبدالوىاب بن منصور 

  ٜٛٙٔالرباط  ,المطبعة الممكية ,ٔج ,قبائل المغرب -
 :بروفنسال  فيلي
 ,محمد صبلح الدين حممى ,ترجمة : د . السيد محمود عبدالعزيز سالم ,المغرب واألندلس فياإلسبلم  -

  ٜٜٓٔمؤسسة شباب الجامعة  ,عبدالبديع فيراجعة : لط
مراجعة : عبدالحميد  ,ترجمة : محمد عبداليادى شعيرة ,آدب األندلس وتاريخيا فيسمسمة محاضرات  -

  ٜٔ٘ٔالقاىرة  ,العبادي
 محمد زنيبر : " د " : 

 . ٕٜٛٔالمغرب  ,مجمة كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ,ٜالعدد  ,حفريات عن شخصية يعقوب المنصور -
 :محمد عبدالحميد عيسى " د " 

 .  ٕٜٛٔدار الفكر العربى  ٔط  ,األندلس فيتاريخ التعميم  -
 محمد بن عبدالسالم بن عبود : 

  ٜٚ٘ٔدار الطباعة المغربية تطوان  ٕط ,ٔج ,تاريخ المغرب -
 " د "العبيدى           وا براىيم  –" د "  محمد الطالبى  -
  ٜٜٜٔتانسيفت الدار البيضاء  ٔط  ,المغرب فيالبرغواطيون  -
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 محمد عبداهلل عنان : 
مكتبة الخانجى  ٕط  ,القسم األول عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية ,األندلس فيدولة اإلسبلم  -

ٜٜٔٓ . 
 :محمد الفاسى 

جامعة الدول  ,معيد الدراسات العربية ,قسم الدراسات األدبية والمغوية محاضرات عمى ,التعريف بالمغرب -
  ٜٛٙٔالعربية 
 محمد المنونى : 

  ٜٔٛٔالمغرب  ,دار توبقال ,ٔط  ,حضارة الموحدين -
منشورات كمية  ٔج ,الى نياية العصر الحديث تاريخ المغرب " من الفتح اإلسبلميالمصادر العربية ل -

 . ٖٜٛٔالرباط  ,اآلداب والعموم اإلنسانية
 شعيرة " د " :  محمد عبداليادي

 . ٜٜٙٔمكتبة القاىرة الحديثة  ٔه ( ط  ٜٖ٘ – ٖٓٗالمرابطون وتاريخيم السياسى )  -
 :محمود إسماعيل" د " 

 . ٜٚٚٔدراسة جديدة فاس  ,مغربيات -
 .  ٜٗٚٔالقاىرة  –بيروت  دار العودة مكتبة مدبولي ,منيج وتطبيق ,التاريخ اإلسبلمي فيقضايا  -

 اخ : بيوسف أش
مكتبة  ٕط  ,ٕج  ,ترجمة وتعميق  : محمد عبداهلل عنان ,عيد المرابطين والموحدين فيتاريخ األندلس  -

 . ٜٜٙٔالخانجى 
  -المراجع األجنبية :ا :     ً رابع  
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