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 دور العلماء املسلمني يف مقاومة الغزو الصلييب يف األندلس

   غادة قحطان حسن  د.م.

 9/2/2020 تأريخ القبول:       23/12/2019 تأريخ التقديم:
 المقدمة:

كان للعلماء ومنهم الفقهاء واألدباء والشعراء دورًا مهمًا في الصراع اإلسالمي            
تخذ عدة أوجه بدءًا بتحريض الوالة واالمراء والخلفاء على الصليبي في األندلس, هذا الدور ا

المقاومة واالنخراط في مرحلة المشاركة في صد العدوان ثم المشاركة الفعلية في المعارك التي 
خاضتها الجيوش اإلسالمية, وهذا ما سنحاول ان نلقي الضوء عليه من خالل هذه الدراسة 

ذ كانت األندلس بعلمائها طيلة القرون التي حكم بها إ للكشف عن طبيعة دور هؤالء العلماء.
( شمسًا أنارت الظلمة التي اكتنفت أوربا, 1492-711هـ/ 897-92العرب المسلمون )

فأقاموا حضارة راقية وفخر لنا ان نكون احفاد اولئك القادة األمجاد وان نرتوي من روافدهم 
 رها.لنعيد أمتنا العربية واإلسالمية إلى امجادها ومفاخ

وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها سلطت الضوء على حيز جغرافي لم يشمل  
بدراسة شاملة وهو االندلس قياسًا بأقاليم اسالمية اخرى بحثت ودرست كثيرًا منها بالد الشام 
ومصر, وجاء تركيز هذه الدراسة منصبا على ادوار معينة برز فيها هؤالء العلماء يمكن ان 

سياسي وعسكري ومنها التشجيع والتحريض على مقاومة الصليبيين  تدخل في جانبين
 والمشاركة في المعارك وبناء التحصينات العسكرية وافتداء األسرى وغيرها ...

 أواًل: دور العلماء المسلمين:
كان للعلماء المسلمين دورًا فاعاًل في المقاومة الشعبية ضد الصليبين, وهذا الدور ال  

ما يقوم به الجنود المحاربين لمقاومة الغزو الصليبي, فحمل السالح لم يكن  يقل بل يزيد على
هو الوسيلة الوحيدة التي استخدمها العلماء بل كان للوعظ واإلرشاد والحث على الجهاد وشحذ 
الهمم والخطابة الدائمة وتالوة القرآن الكريم له األثر األكبر في تعزيز المقاومة الشعبية والقتال 

وقد حفلت كتب التاريخ والتراجم االندلسية بالعديد من األمثلة حول علماء  ل اهلل.في سبي

                                                 

  الموصل/ جامعة اآلدابقسم التاريخ/كلية . 
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ساهموا مساهمة ايجابية بالسالح واللسان للتصدي للصليبيين, فقد كانوا هم عماد دعوة الجهاد 
في سبيل اهلل التي رسخها اإلسالم كمفهوم أساسي وواجب شرعي على جميع المسلمين للدفاع 

وكانت األندلس منذ أن فتحها  سالمية وتأمين استمراريتها وحيويتها ونشاطها.عن األمة اإل
, وكانت الدعوه للقتال تشتد (1)م( دار جهاد وموطن رباط711هـ/ 92العرب المسلمون سنة )

وترتفع مع سقوط ثغر او مدينة بأيدي االعداء فتكون الضرورة واجبة الستعادتها واستردادها 
 الء العلماء إلى:ويمكن ان نقسم دور هؤ 

 التشجيع والتحريض على مقاومة الصليبيين: -1
برز دور العلماء المسلمين في الحث على القتال واستنهاض الهمم والمشاركة الفعالة في سبيل 

م( الذي 1067-1001هـ/ 460-392اهلل , إذ ُيعد ابو حفص بن عمر بن الحسن الهوزني )
م( حاكم اشبيلية 1068-1041هـ/ 461-433عاش في كنف األمير المعتضد بن عباد )

)غرب األندلس( من العلماء الذين امتازوا بالشجاعة والجرأة والروح النقدية تجاه ملوك 
 (2)الطوائف, وقد تبادل الرسائل مع المعتضد يحثه فيها على الجهاد ضد الغزو الصليبي

وقد حرص والة األمر  .( 3)سهوكانت جرأته وكتاباته المؤثرة سببًا في مقتله على يد المعتضد نف
من الحكام على استدعاء العلماء المسلمين إلى بالطاتهم وتقديمهم الخدمات والتسهيالت لهم, 

                                                 

ابو الحسن احمد بن يحيى بن جابر البالذري, فتوح البلدان, تعليق: رضوان محمد رضوان )بيروت, دار   (1)
بن الكردبوس, تاريخ االندلس, ؛ ابو مروان عبد الملك بن مروان التوزري  232(, ص1978الكتب العلمية, 

)قطعة من كتاب االكتفاء في اخبار الخلفاء(, تحقيق: احمد مختار العبادي, )مدريد, معهد الدراسات 
؛ شهاب الدين احمد بن محمد المقري التلمساني, نفح الطيب من غصن االندلس  46(, ص1971اإلسالمية, 

م(: 1986وسف الشيخ البقاعي, )بيروت, دار الفكر, الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب, تحقيق: ي
1/229. 

ابو الحسن علي الشنتريني المعروف بابن بسام, الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة, تحقيق: احسان عباس   (2)
؛ ابو الفضل بن محمد بن موسى بن عياض اليحصبي  82-1/81, مج2م(: ق1979)بيروت, دار الثقافة, 
ك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذهب مالك, تحقيق: احمد بكير محمود )بيروت, السبتي, ترتيب المدار 

 .826-4/825م(: 1968منشورات دار مكتبة الحياة, 
عبدالرحمن علي الحجي, التاريخ االندلسي من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة, )دمشق, دار القلم,   (3)

 .375م(, ص2010
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اليجاد الحلول للمعضالت التي تعترض الدولة, وابداء رايهم ونصحهم للعديد من المسائل التي 
 تخص شؤون الدولة.

م( وهو ابو الوليد سليمان بن 1081-1012 هـ/474-403ويظهر لنا ان أبا الوليد الباجي )
خلف الباجي تولى القضاء في عدد من المدن األندلسية اضافة إلى المشرق اإلسالمي, إذ 
ذكره ابن خلكان "ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التجيبي المالكي 

لس ورحل إلى المشرق األندلسي الباجي, كان من علماء األندلس وحفاظها سكن شرق األند
سنة ست وعشرين واربعمائة او نحوها ... وصنف كتبًا كثيرة منها كتاب المنتقى وكتاب احكام 
الفصول في احكام األصول وكتاب التعديل والتجريح ]ويتضح من الكتب انها فعاًل كتب عن 

ربعمائة القضاء كونه قاضي[, ... ومولده يوم الثالثاء النصف من ذي القعدة سنة ثالث وا
بمدينة بطليوس وتوفي بالمرية ليلة الخميس بين العشاءين تاسعة عشرة رجب سنة اربع 

( 1)وسبعين واربعمائة"
. 

وكان اكثر تردده ما بين مدن سرقسطة  (2)إذ اتصل ابو الوليد الباجي بأكثر من حاكم     
, (4)رب االندلسوبطليوس في غ (3)وبلنسية ومرسية ودانية وجزيرة ميورقة في شرق األندلس

-438ومن الحكام الذين اتصل بهم الباجي حاكم سرقسطة المقتدر باهلل احمد بن هود )
 . (5)م( الذي استدعاه إلى بالطه1081-1046هـ/ 474

 

                                                 

م(: 1998اء الزمان, تحقيق: احسان عباس )بيروت, دار الكتب العلمية, وفيات االعيان وانباء ابن  (1)
2/340-341. 

 .4/805؛ عياض, ترتيب المدارك:  96-94/ 1/ مج2ابن بسام, الذخيرة: ق  (2)
 .805-4/803عياض , ترتيب المدارك:   (3)
 .4/805عياض ,ترتيب المدارك:   (4)
 .364الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (5)
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وظهرت عنده امكاناته العلمية الجيدة في التأليف إلى جانب نشاطه السياسي في         
م( السيما في الدعوة إلى القتال وتعبئة 1064 هـ/456سنة )  اعقاب سقوط مدينة بربشتر

 . (1)المجاهدين ونصرة البالد
م( حاكم 1094-1072هـ/ 488-464كما اتصل الباجي بالمتوكل بن االفطس )       

بطليوس )الثغر األدنى( وتولى لديه قضاءها فأسند الباجي في دعوته الى التوحيد ولم الشمل 
لممالك النصرانية إذ ارسله حاكم بطليوس إلى حواضر وترك التشاحن للوقوف ضد أطماع ا

االندلس داعيًا إلى توحيد الصفوف إذ اشار ابن اآلبار " لما عظم عبث الطاغية إذ فونش بن 
فرذلند وتطاول إلى الثغور ... انتدب للتطوف على اولئك الرؤساء القاضي ابو الوليد الباجي 

 .( 2)"عليهم واحدًا واحدًا وكلهم يصغي إلى وعظه يندبهم إلى لم الشعث ومدافعة العدو ويطوف
ومما يؤيد الصفة الرسمية لدعوة الباجي ما قاله القاضي عياض في وصف مجيء       

جاء إلى المرية سفيرًا بين رؤساء االندلس يؤلفهم على نصرة  "الباجي إلى مدينة المرية 
ين على ذلك فتوفي قبل تمام اإلسالم ويروم جمع كلمتهم مع جنود ملوك المغرب المرابط

 . (3)"غرضه رحمه اهلل

وهذا يعني ان الدعوة إلى الوحدة وجمع الكلمة هي من صميم ديننا اإلسالمي ومن           
سنة( من حياته منذ قدومه من  34قواعده واسسه المتينة, وهكذا يكون الباجي قد قضى قرابة )

 .( 4)( حتى وفاته في خدمة دعوته للتوحيدم1048هـ/ 440المشرق العربي اإلسالمي بحدود )

                                                 

 شتر: مدينة من بالد برطانية باالندلس وهي من امهات مدن الثغر في الحصانة واالمتناع فتحها اهلل على برب
يد احمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة سنة ثمان خلون عن جمادي االولى سنة سبع وخمسين 

, 2ن عباس, )طواربعمائة. محمد بن عبدالمنعم الحميري, الروض المعطار في خبر االقطار, تحقيق: احسا
 ..91-90(, ص1975بيروت, دار العلم, 

 .364الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (1)
 .2/98(: 1963الحلة السيراء, تحقيق: حسين مؤنس )القاهرة, الشركة العربية للطباعة والنشر,   (2)
 .826-4/825ترتيب المدارك:   (3)
لة, )القاهرة, الدار المصرية للتأليف والترجمة, ابو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال, كتاب الص  (4)

 .1/315(: ق1966
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وشكل انتقال العلماء المسلمين في ارجاء المدن االندلسية ظاهرة سياسية إذ اسهمت هذه 
الرحالت بين المدن في االندلس بافادة المجتمع علمًا وتعليمًا تارة ووعظًا وتوجيهًا تارة أخرى, 

قيه العالم عبدالرحمن بن احمد التجيبي يعرف ومن العلماء الذين اسهموا في هذا االتجاه هو الف
, (1)بابن حوبيل القرطبي )لم تذكر سنة الوفاة( الذي حث على وحدة الصف وتوحيد الكلمة

ومن العلماء من تم توفير متطلبات القتال في سبيل اهلل, كما فعل الفقيه خلف بن احمد 
من ممتلكاته ليشتري بثمنها خياًل االنصاري الطليطلي )لم تذكر سنة الوفاة( عندما باع قسما 

يجاهد فيها في سبيل اهلل, ومن العلماء المسلمين أيضًا من حث على وحدة الصف ومنهم ابو 
عبداهلل محمد بن سفيان بن ابي اسحاق الواعظ )لم تذكر سنة الوفاة( من اهل بلنسية وكان ابو 

هو الذي سلك سبيل الوعظ بين في بلنسية و  (2)"يعظ بمسجده المشتهر بمسجد الغلبة"عبداهلل 
ملوك الطوائف والحث على القتال, كذلك الفقيه ابو محمد عبداهلل بن يوسف بن عبدالبر )كان 

م( الذي خاطب حكام االندلس عبر رسائله يدعوهم فيها إلى استنفار 1062هـ/ 454حيا 
 . (3)الطاقات وتوحيد الكلمة وجمع شمل األمة

-978هـ/ 463-368بن عبداهلل بن عبدالبر القرطبي ) والفقيه ابو عمر يوسف       
م( الذي غادر مدينة قرطبة وتحول في انحاء االندلس فسكن مدن االشبونة وشنترين في 1070

غرب االندلس ودانية وبلنسية وشاطبة في شرق االندلس ايام الملك المظفر بن االفطس 
ته بين هذه المدن وتدريسه م( حاكم بطليوس وكان خالل تنقال1068-1045هـ/ 437-461)

, إذ قيل فيه: "فارق قرطبة رجال في غرب (4)يدعو إلى نبذ التفرقة ولم الشمل وجمع الكلمة
االندلس مدة ثم تحول إلى شرق االندلس وسكن دانية من بالدها وبلنسية وشاطبه في اوقات 

 .(5)مختلفة وتولى قضاء االشبونه وشنترين في ايام ملكها المظفر بن االفطس"

                                                 

 .1/168ابن بشكوال, الصلة: ق  (1)
ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن ابي بكر القضاعي المعروف بابن اآلبار, التكملة لكتاب الصلة, تحقيق:   (2)

 .1/414(: 1955عزت العطار الحسيني, )القاهرة, مكتب نشر الثقافة اإلسالمية, 
 .173/ 1مج 3ابن بسام, الذخيرة: ق  (3)
 .374؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 7/6ابن خلكان, وفيات األعيان:   (4)
 .7/67ابن خلكان, وفيات األعيان:   (5)
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-408) (1)وكذلك الفقيه ابو الوليد الوقشي هشام بن احمد بن هشام بن خالد الكناني         
م( من اهل طليطلة قال صاعد االندلسي عنه لقيته بطليطله سنة 1095-1017هـ/ 489

,  وشارك في الحث على وحدة الصف ضد (2)م( والذي برع في عدة علوم1046هـ/ 438)
ك ابو بكر عبيد اهلل بن ادهم قاضي الجماعة في قرطبة ايام المعتمد . كما شار (3)الصليبيين
م( حاكم اشبيلية الذي دعا يوسف بن 1068-1041هـ/ 461-433باهلل )
( إلى العبور إلى االندلس وترغيبه بالقتال والدفاع ضد 1106-1062/ 500_454تاشفين)

لتحريض العامة على القتال في  . فقد استخدم العلماء الخطب والحلقات الدراسية(4)الصليبيين
سبيل اهلل لما لهم من نفوذ ديني واسع فرغبوا الناس فيه عن طريق اظهار عظيم ثوابه والفوا 

 الكتب في فضله.
م( إذ 1145-1091هـ/ 540-484وقد ناصر عدد كبير من العلماء الدولة المرابطية )       

نشاطه في الميدان العسكري, ومنهم تلقى يوسف بن تاشفين التشجيع من العلماء لمواصلة 
 . (5)الفقيه القاضي عيسى بن سهل بن عبداهلل األسدي يكنى ابا االصبع

م( وهو من اهل العلم والصالح والخير 1093-1022هـ/ 486-413ولد بجيان سنة )       
خباره بانقسام جيش غرناطة وانهيار معنوياته ولهذا  شجع إذ قام باالتصال بيوسف بن تاشفين وا 

 . م(1090هـ/ 483الفقيه ابن سهل المرابطين  باالستيالء على غرناطة وذلك سنة )
كما تدفقت وفود من علماء وفقهاء االندلس تطلب منه انقاذ االسالم المهدد بالزوال في 
األندلس وافتوه بجواز خلع من تخاذل من حكام الطوائف عن القتال وكان من بين من افتوه 

م( الذي أكد ليوسف بن 1099هـ/ 492بن عيسى المعروف بابن الملجوم )بذلك الفقيه يوسف 

                                                 

ابو العباس احمد بن محمد بن عذاري المراكشي, البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب, تحقيق: ج.   (1)
 .4/39(: 1948-1930, بيروت, دار الثقافة, 2الن وليفي بروفنسال )طس . كو 

ابو القاسم صاعد بن احمد بن صاعد التغلبي , طبقات األمم,)النجف, منشورات المكتبة الحيدرية,   (2)
 .84( ص1967
 .377الحجي, التاريخ األندلسي, ص  (3)
 .423يخ االندلسي, ص؛ الحجي, التار  99-2/98ابن اآلبار, الحلة السيراء:   (4)
؛ انور محمود زناتي, الدور الحضاري لفقهاء االندلس خالل  8/203القاضي عياض, ترتيب المدارك:   (5)

 .101-100(, ص2017عصر المرابطين )دمشق, دار العراب, 



 
 م2020/هـ1441                                             (             81العدد ) –                       

 

 
567 

تاشفين بان ملوك الطوائف يتظاهر بعضهم على بعض بالنصارى ويضربون على المسلمين 
. وهو من بيت علم  (1)وانهم تركوا القتال في سبيل اهلل   والمغارم  ماال يطيقون من المكوس

 مًا في األدب وشارك في معركة الزالقة مع يوسف بن تاشفين.عاداًل حافظًا مقدوجالله ورياسه 
وقد يأتي التوجيه والوعظ من خارج بالد االندلس, السيما من اولئك االندلسيين         

المستقرين في االمصار اإلسالمية, فقد ارسل الفقيه ابو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن 
م( الساكن في مصر 1126-1059هـ/ 520-451خلف بن ايوب االندلسي الطرطوشي )

رسالة إلى امير المسلمين يوسف بن تاشفين يعظه فيها بالتزام الشرع واألمر بالمعروف والنهي 
 . (2)عن المنكر ويحثه على القتال في سبيل اهلل

إذ يعد من ابرز علماء تلك الفترة الذين لم يترددوا في دعوة المرابطين للقتال في األندلس 
فجهاد الكفار فرض عليك فيما يليك من ثغور "ه من الرسالة اعاله, إذ قال فيها ويتضح موقف

بالد االندلس وعندك الكراع ]الخيل والبعير[ والمة الحرب وجيوش المسلمين طائعين لك وكذلك 
 . (3)"من بنواحيك

ويرجع نسب ابو بكر الطرطوشي إلى طرطوشة )ثغر سرقسطه( ويقال له ابن ابي        
ولم يحدد لنا النص طبيعة المدن التي زارها باستثناء طلبة العلم من قبل الطرطوشي رندقة 

. وكان امامًا عاداًل له مؤلفات كثيرة منها )الحوادث والبدع(  (4)على يد شيخه ابو الوليد الباجي
)وسراج الملوك( وهو الذي صحب ابو الوليد الباجي في تجواله واخذ عنه فاشار ابن خلكان 

                                                 

  المكوس: بانها نـوع مـن الضـرائب كانـت تؤخـذ علـى السـفن الـواردة فـي البحـر علـى المـوان . للمزيـد
 .154(, ص2008عبدالعزيز الدوري, النظم اإلسالمية )بيروت, دراسات الوحدة العربية, ينظر: 

  المغارم: مفردُه الغرم وهو اداء شيء يلزم مثل كفالة يغرمها والغريم الملزم ذلك وتشكل نوع من الضرائب
ون, مراجعه: علي المفروضة. لمزيد ينظر: ابو منصور محمد االزهري, تهذيب اللغة, تحقيق: عبدالسالم هار 

 .8/130م(: 1973النجار, )القاهرة, دار الصادق, 
 .101زناتي, الدور الحضاري, ص  (1)
 .125زناتي, الدور الحضاري, ص  (2)
 2/294؛ المقري, نفح الطيب:  93-4/92؛ ابن خلكان, وفيات األعيان:  2/575ابن بشكوال, الصلة:   (3)

 .377؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص
عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن العربي, شواهد الجلة واالعيان في مشاهد اإلسالم والبلدان, تحقيق: محمد   (4)

 .315(, ص1996يعلى )مدريد, الوكالة االسبانية للتعاون الدولي, 
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ابو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن ايوب القرشي الفهري "بقوله 
االندلسي الطرطوشي... الفقيه المالكي الزاهد المعروف بابن ابي رندقة صحب القاضي ابو 

كذلك من العلماء الذي أكدوا على القتال والغزو ضد  .و( 1) "الوليد الباجي ... واخذ عنه
هـ/ 520-450بن رشد ) (2)ه ابو الوليد محمد بن احمد بن محمدالصليبيين منهم: الفقي

م( قاضي الجماعة بقرطبة وهو ابن رشد االكبر والجد البن رشد االصغر 1058-1126
, وكانت له مساع متميزة في الحفاظ على الوفاق بين (3) م(1198-1126هـ/ 520-595)

قب بعض النصارى المتآمرين اهل االندلس والمرابطين للوقوف في وجه النصارى, كما عا
, وأفتى بعزل االمير تميم بن (4)على المسلمين في االندلس الذين اتصلوا بالممالك النصرانية

م( عن القيادة بعدما ظهر من سوء قيادته العسكرية 1126-1109هـ/ 520-502يوسف )
ل البحر التي ادت إلى تسهيل توغل الفونسو من شمال االندلس إلى جنوبه ووصوله حتى ساح

 .(5)المتوسط
-500كما افتى بوصفه قاضي الجماعة بقرطبة على االمير علي بن يوسف بن تاشفين )

م( حول ايهما افضل الهل االندلس الجهاد ام الحج؟ فكان الجواب إذا 1142-1106هـ/ 537
سقط فرض الجهاد عن االعيان لقيام من يقوم به فانه يصبح فرض عين إذا دعت الحاجة اليه 

. كذلك طلب من االمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين (6)افضل من حج الفريضة فهو
بابعاد النصارى بغرناطة إلى المغرب لمساعدتهم لملك قشتالة ابن روذمير وغدرهم بالمسلمين 

 . (7)فتم ترحيلهم إلى المغرب والسيما إلى مدينة مكناسة وسال

                                                 

 .95-4/92وفيات االعيان:   (1)
عند دولة المرابطين, )القاهرة,  ؛ علي محمد الصالبي, فقه التمكين 4/74ابن عذاري, البيان المغرب:   (2)

 .191(, ص2006مؤسسة اقرأ, 
 .378الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (3)
 .73-4/72ابن عذاري, البيان المغرب:   (4)
 .126زناتي, الدور الحضاري, ص  (5)
والمغرب, احمد بن يحيى الونشريسي, المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء افريقية واالندلس   (6)

 .434-1/432م(: 1981اشراف: محمد حجي, )بيروت, دار المغرب اإلسالمي, 
 .127-126زناتي, الدور الحضاري, ص  (7)
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م( من 1114هـ/ 508)ت:  (1)روف بابن القصيرةوكذلك الفقيه ابو بكر محمد بن سليمان المع
اعيان كتاب االندلس برز في اواخر ايام المعتضد بن عباد في اشبيلية وعندما توجه ملوك 

 . (2)"سفر بينهم مرارًا فكثر صوابه"االندلس إلى طلب العون من المرابطين 
بداهلل محمد بن حسين كما شارك من العلماء في الدعوة إلى التوحيد ووحدة الصف ابو ع      

وسكن سرقسطه "(3)م( من اهل طرطوشه1114هـ/ 508بن محمد بن عريب االنصاري )ت: 
 .(4)"وتجول كثيرًا في بالد االندلس والعدوة ... وكان وجيهًا عند الملوك مترددًا عليهم

م( امام 1131هـ/ 526كذلك الفقيه ابو الحسن علي بن محمد بن دري الطليطلي )ت:        
امع غرناطة الذي كانت له مشاركة جيدة في االصالح بين الناس لتعزيز وحدة الصف ج

وتخفيف المعاناة في الظروف الصعبة التي مرت بها االندلس تمهيدًا لفعل أكبر يؤدي إلى 
 . (5)الوحدة السياسية التي افتقدها المجتمع االندلسي مدة من الزمن

دالعزيز االشبيلي المعروف بابن المرخي )ت: والفقيه محمد بن عبدالملك بن عب       
م( كان يعظ الحكام في االندلس اثناء توجههم لقتال االعداء االسبان في 1141هـ/ 536

.  ولم تتوقف جهود العلماء في الدعوة الى حفظ االمن ودعم االستقرار, فهذه رسالة  (6)الشمال
القابلة إلى والي المرابطين على الفقيه ابي بكر محمد بن يحيى الشلطيشي المعروف بابن 

غرب االندلس زمن االمير علي بن يوسف بن تاشفين والتي يدعوه فيها إلى الحفاظ على 
 االمن واشاعه االستقرار في اعقاب كثرة الفتن واالضطرابات.

                                                 

ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن اآلبار, اعتاب الكتاب, تحقيق: صالح االشتر )دمشق, مجمع اللغة   (1)
 .223-222(, ص1961العربية, 

 .223-222لكتاب, صابن االبار ,اعتاب ا  (2)
 .377-376الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (3)
 .1/411ابن االبار, التكملة:   (4)
ابو علي حسين بن محمد بن االبار, المعجم في اصحاب القاضي الصدفي ابي علي حسين بن محمد,   (5)

 .280-279(, ص1989تحقيق: ابراهيم االبياري, )القاهرة, دار الكتاب المصري, 
سان الدين محمد بن عبداهلل بن الخطيب, االحاطه في اخبار غرناطة , تحقيق: محمد عبداهلل عنان, ل  (6)

 .102-4/101(: 1975-1973)القاهرة, مكتبة الخانجي, 
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فضاًل عن علماء غرناطة الذين كان لهم دور ايضًا في مقاومة الممالك االسبانية من بينهم 
 س احمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريشي )نسبه إلى قرية ونشريش( ابي العبا

م( احد فقهاء المغرب وقد عاصر سقوط مدينة غرناطة إذ 1508-1430هـ/ 834-914)
حث الموريسكيون على الهجرة إلى اراضي المسلمين وكتب كتابًا سماه )المعيار المغرب 

 .(1) ندلس والمغرب(والجامع المعرب عن فتاوى اهل افريقية واال
 المشاركة في المعارك الحربية -2

برز دور العلماء في المشاركة بالمعارك الحربية منذ الفتح العربي اإلسالمي لالندلس        
م( وقد ذكر المؤرخون انه منذ وصول العرب المسلمين إلى االندلس دخل 711هـ/ 92سنة )

تولى بعضهم قيادة فتح االندلس واستقروا فيها بل اليها مئات الصحابة والتابعين من العلماء و 
كانوا دعاة في الجيش العربي اإلسالمي وكانوا يشرحون اإلسالم باقوالهم وافعالهم, وان وجود 
هؤالء العلماء في هذه المعارك انما يدل على مدى االهتمام باالسالم ونشره  بكل الطرق  ومن 

دخل "م(, 718هـ/ 100ط بن كنانه العذري )ت: هؤالء: التابعي المغيرة بن ابي بردة نشي
 .( 2)االندلس مع موسى بن نصير, فكان موسى بن نصير يخرجه على العساكر"

م( 718هـ/ 100ومن العلماء ايضًا ابو عبدالرحمن عبداهلل بن يزيد المعافري االفريقي )ت: 
 .( 3) "شهد فتح االندلس مع موسى بن نصير ..."

دخل االندلس مع "م( 718هـ/ 100حنش بن عبداهلل الصنعاني )ت: ومنهم أيضًا ابو راشد 
 .(4) "موسى بن نصير جاهد في الشمال االفريقي ...

 

                                                 

  قرية ونشريش: ببجايه الجزائر بين باجه وقسنطينه وهو اسم ايضا جبل من سلسة جبال صغيرة تسمى بني
 .3تاجر, صشقران. الونشريشي, اسنى الم

 .573الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (1)
 .156؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 1/274المقري, نفح الطيب:   (2)
 .159؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 1/274المقري, نفح الطيب:   (3)
والة االندلس,  ابو عبداهلل محمد بن ابي نصر فتوح بن عبداهلل االزدي الحميدي, جذوة المقتبس في ذكر  (4)

 .202-201(, ص2008)القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
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كان من اهل "م( 720هـ/ 102وكذلك ابو عبداهلل محمد بن اوس بن ثابت االنصاري )ت: 
 . (1)"الدين والفضل معروفًا بالفقه ... غزا المغرب واالندلس مع موسى بن نصير

م( من العلماء الذين 722هـ/ 103نعيم بن عبدالرحمن بن معاوية بن حديج السكوني )ت: و 
نعيم بن عبدالرحمن بن معاوية ابن حديج "شاركوا في معارك االندلس إذ ذكره الحميدي بقوله 

بن جفنه بن قتيرة ابن حارثه بن عبد شمس بن معاوية بن جعفر ابن اسامه بن سعد بن اشرس 
لسكن بن اشرس بن كناني التجيبي من جملة من دخل االندلس للجهاد فيها بن شبيب ابن ا

, ومن خالل النص نجد ان الحميدي ركز (2) "قتله الروم بها في يوم عرفه سنة ثالث ومائة
على ذكر نسبه مفصاًل الذي ينتمي الى التجيبي من دون ان يذكر لنا في أي موقعه قتل هذا 

 التابعي على يد الروم.
رجاًل صالحًا "م( وكان 722هـ/ 103النعمان بن عبداهلل بن النعمان الحضرمي) ت: وأيضاً 

زاهدًا كثيرًا لصدقه وكان يتصدق بعطائه كله وكان يسكن برقه ويقال انه رأى في منامه كأنه 
 . (3) يقال له اختر بين اإليمان واليقين فقال اليقين, ودخل االندلس للجهاد ..."

هـ/ 114-112) (4)الرحمن بن بشر الصارم الغافقي المكنى ابو سعيدومن العلماء ايضا عبد
ورجع إلى االندلس "م( 715-705هـ/ 96-86م( وفد على سليمان بن عبدالملك )730-732

 . (5)"فاستشهد بها في قتال الروم
م( ممن دخل 735-732هـ/ 117-114وأبو عبداهلل علي بن رباح بن نصير اللخمي )

. وابو النصر (6)نصير وشارك في معارك الفتوح اإلسالمية االولىاالندلس مع موسى بن 
من الداخلين إلى االندلس مع موسى بن "م( 742هـ/ 125حبان بن ابي جبلة القرشي )ت: 

                                                 

؛ الحجي, التاريخ االندلسي,  1/264؛ المقري, نفح الطيب:  2/328ابن اآلبار, الحلة السيراء:   (1)
 .161ص

 .359-358جذوة المقتبس, ص  (2)
 .358الحميدي ,جذوة المقتبس, ص  (3)
 .271تبس, صالحميدي ,جذوة المق  (4)
 .271الحميدي ,جذوة المقتبس, ص  (5)
 .161؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 1/274المقري, نفح الطيب:   (6)
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اذ لم تتضح طبيعة مشاركته في المعارك , وابو ثمامه بكر بن سوادة الجذامي )ت:  (1)"نصير
ابعين دخل االندلس واستشهد فيها, إذ ذكره الحميدي م( كان فقيهًا كبيرًا من الت745هـ/ 128

بقوله "بكر بن سوادة بن ثمامه الجذامي ابو ثمامة كان فقيهًا من التابعين ... وانه غرق في 
 . (2)"مجاز االندلس سنة ثمان وعشرين ومائة
م( إذ شارك في معارك االندلس 876هـ/ 263) ت: (3)ومن العلماء ايضًا يحيى بن حجاج

م( رحل طالبًا 886-852هـ/ 273-238ا زمن االمير األموي محمد بن عبد الرحمن )السيم
العلم إلى افريقية وعاد إلى االندلس يؤدي واجبه عالمًا ومتعلمًا وجنديًا لإلسالم واشترك في 
معركة حدثت في االندلس بين الروم والمسلمين واستشهد على اثرها سنة ثالث وستين 

م( اشترك 876هـ/ 263حجاج صاحب يسمى يحيى بن القصير )ت:وكان البن   (4)ومئتين
معه في هذه المعركة ولم يستشهد وظل ساعيًا إلى الشهادة حتى ظفر بها في السنة التالية 

في السماع والفضل وكان كثير الجهاد وشهد المعترك سنة ثالث وستين فلم يقتل "وكان له 
ثم عسكر المسلمون سنة اربع وستين  وقتل اصحابه وكان يرى على نفسه في ذلك غضاضه

وفي  .(5)"فخرج معهم مستعرضا للشهادة فلما التقى الجمعان ابلى بالًء كريمًا ورزقه اهلل الشهادة
م( حدثت عدة 961-912هـ/ 350-300عهد الخليفة األموي عبدالرحمن الناصر لدين اهلل )

مدن منها مدينة سرقسطة إلى  معارك تمكن فيها الخليفة عبدالرحمن الناصر من استعادة عدة
م( 936هـ/ 325سلطة الخالفة األموية بقرطبة, وكان احمد بن عمر بن لبابه القرطبي )ت: 

 . (6)احد المترجمين ممن شاركوا بجيش في استعادتها
   -366وهناك علماء شاركوا بمعارك السيما في عهد الحاجب المنصور بن ابي عامر )

ج فيها الحاجب المنصور مع العلماء لتأديب الممالك م( والتي خر 1011-967هـ/ 402

                                                 

 .158؛ الحجي, التاريخ األندلسي, ص 1/274المقري, نفح الطيب:   (1)
 .180-179جذوة المقتبس, ص  (2)
الفرضي, تاريخ علماء االندلس, )القاهرة, الهيئة  ابو الوليد عبداهلل بن محمد بن يوسف االزدي الحافظ بن  (3)

 .272؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 560(, ص2008المصرية العامة للكتاب, 
 .560ابن الفرضي, تاريخ علماء االندلس, ص  (4)
 .560ابن الفرضي ,تاريخ علماء االندلس, ص  (5)
 .37ابن الفرضي ,تاريخ علماء االندلس, ص  (6)
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االسبانية الشمالية وليشعرهم ان الجيش االندلسي على أهبة االستعداد في أي وقت يتم فيه 
م( تسمى معركة قلنبرية وكان ممن خرج 987هـ/ 377تحديد الهدف ومنها معركة في سنة )

م( إذ ذكره ابن 981هـ/ 377ي )ت: إلى هذه المعركة من العلماء مخارق المعافري القرطب
مخارق المعافري االسكافى من اهل قرطبة يكنى ابا الحكم ... انه مجاب "الفرضي بقوله: 

الدعوة وخرج إلى ارض الحرب مجاهدًا في غزوة قلنبرية االخيرة فمنحه اهلل الشهادة في 
, من خالل هذا (1)"المعترك يوم االثنين الربع بقين من صفر سنة سبع وسبعين وثالثمائة

النص تتضح لنا بعض مسميات المعارك التي كان يشارك بها العلماء السيما في عهد 
الحاجب المنصور مثل معركة قلنبرية على العكس من الفترات السابقة من تاريخ حكم 

 المسلمين في االندلس إذ لم تتضح طبيعة واسماء المواقع الحربية التي شارك بها العلماء.

م( يكنى ابا 988هـ/ 378لم محمد بن ابي الحسام طاهر بن محمد بن طاهر )ت: كذلك العا
عبداهلل استشهد في غزوة استرقه بين المسلمين بقيادة الحاجب المنصور وبين الممالك 

ولما انصرف إلى االندلس لزم الثغر فكان يغازى العدو ويدخل في السرايا حتى رزقه "االسبانية 
ر مدبر وذلك لسبع خلون من جمادى االولى سنة ثمان وسبعين وثالثمائة اهلل الشهادة مقباًل غي

 . (2)"في غزوة استرقة
وسعيد بن موسى بن مهص الغساني )لم تذكر سنة الوفاة( يكنى ابا عثمان من اهل البيرة 

فقيهًا عالمًا زاهدًا ورعًا يصوم الدهر ... وكان كثير الجهاد, قتل بمعترك الماشيه ... "وكان 
 .( 3) "الخميس لعشر بقين من شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعين وثلثمائة يوم

وهناك اسماء لعلماء رابطوا في الثغور دفاعًا عن اإلسالم السيما في عصر الحجابة العامرية 
م( منهم محمد بن عبداهلل بن يحيى الليثي القرطبي يكنى ابا 1010-976هـ/ 366-399)

م( من اهل قرطبة وهو قاضي الجماعة وكان حافظًا للرأي 950-897هـ/ 339-284عبداهلل )
... جامعًا للسنن, متصرفًا في علم اإلعراب ... وكان كثيرًا ما يخرج إلى الثغور ويتصرف في 

 .( 4) "إصالح ما وهى فيها
                                                 

 .529علماء االندلس, ص تاريخ  (1)
 .465ابن الفرضي, تاريخ علماء االندلس, ص  (2)
 .176ابن الفرضي, تاريخ علماء االندلس, ص  (3)
 .437-436ابن الفرضي ,تاريخ علماء االندلس, ص  (4)
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فقيهًا حافظًا للرأي على "م( كان 967هـ/ 357ودارس بن اسماعيل يكنى ابا ميمونه )ت: 
حلة حج فيها ... ودخل ابن ميمونه االندلس وتكرر وجوده فيها طالبًا مذهب مالك وله ر 

 . (1)"ومجاهدًا فكان مترددًا في الثغر
م( من اهل القيروان "كان فقيهًا 984هـ/ 374حباشة بن حسن اليحصبي يكنى ابا محمد )ت: 
 الندلس كثيرًا., وكان متردد على ثغور ا(2)"في المسائل حافظًا لالختالف عالمًا بالسنن واآلثار

-314قاسم بن احمد بن محمد بن عثمان بن عباس المعروف بابن ارفع يكنى ابا محمد )
 .(3)( كان مشرفًا على بناء الحصون في الثغور1002-926هـ/ 393

فقيهًا عالمًا بالمسائل "م( كان 1002هـ/ 393احمد بن خلوف المسيلي يكنى ابا جعفر )ت: 
تكلم في الفقه وكان ورعًا زاهدًا فاضاًل سكن الثغر اعوامًا حافظًا على مذهب مالك حسن ال

م( 1003هـ/ 394, اصبغ بن علي بن حكيم القرطبي يكنى ابا القاسم )ت: (4)"كثيرة مجاهداً 
زاهدًا فاضاًل مجتهدًا وله حظ من العلم ... قدم االندلس فلم يزل يجاهد "من اهل قرطبة كان 

الصدفي يكنى ابا زكريا )لم تذكر سنة وفاته( من اهل  , ويحيى بن خلف(5) "عامًا بعد عام
 .( 6) "دخل االندلس مرابطًا في ثغرها ومجاهدًا .."سبته 

ومن العلماء الذين كانوا شواهد للعيان في معارك اشتركوا في بعضها كما اشار اليهم ابن 
طن وكان في وقال ابو العباس احمد بن علقمه في تاريخه, وهو ممن شهد المو "عذاري بقوله 
وهو ابو عبداهلل محمد بن خلف الصدفي المعروف بابن علقمه )لم تذكر سنة  (7) "الحصار ..

 .( 8) الوفاة( سجل تاريخ مدينة بلنسية في كتابه )البيان الواضح في الملم الفادح(

                                                 

 .146ابن الفرضي , تاريخ علماء االندلس, ص  (1)
 .129-128ابن الفرضي تاريخ علماء االندلس, ص  (2)
 .371بن الفرضي , تاريخ علماء االندلس, صا  (3)
 .63ابن الفرضي , تاريخ علماء االندلس, ص  (4)
 .82ابن الفرضي ,تاريخ علماء االندلس, ص  (5)
 .574ابن الفرضي ,تاريخ علماء االندلس, ص  (6)
 .4/148البيان المغرب:   (7)
 407لسي, ص؛ الحجي, التاريخ االند 4/148ابن عذاري ,البيان المغرب:   (8)
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وقد برز دور العلماء المسلمين واضحًا في الدفاع والصمود بوجه االعداء واالستشهاد في 
( منهم :الفقيه ابو العباس احمد بن رميلة 1086هـ/ 479) اهلل السيما في موقعه الزالقة سبيل

, والعالم ابو مروان عبدالملك المصمودي قاضي مراكش (1) م(1086هـ/ 479القرطبي )ت: 
والفقيه العالم ابو رافع الفضل ولد الحافظ العالم االندلسي الفقيه , (2) م(1086هـ/ 479)ت: 

م( الذي توفي في موقعة الزالقة 1063هـ/ 456بو محمد ابن حزم االندلسي )ت: االديب ا
 . (3) م(1086هـ/ 479)

وقد يعد هؤالء العلماء المشاركين في معركة الزالقة من اهم العلماء الذين استشهدوا          
فقط ,  فيها, إذ لم تكن مهمة العالم هي الجلوس في المسجد والقاء الدروس او تعليم القرآن

وانما كان يحث على وحدة الصف باعتبارها فضيلة كبيرة في االسالم ومشاركتهم لخدمة هذا 
 االسالم ونشره.

ويبرز دور العلماء المسلمين مهمًا في الدفاع والصمود بوجه اعداء الممالك االسبانية         
م( إذ 1095-1092هـ/ 488-485ومنهم : القاضي ابو جعفر عبداهلل بن حجاف المعافري )

هـ/ 478-474دعا هذا امير المرابطين يوسف بن تاشفين للقضاء على القادر بن ذي النون )
م( صاحب مملكة طليطلة الذي تنازل عن ملكه للفونسو السادس مقابل مدينة 1081-1085

بلنسية لتكون مقرًا لملكه, فاستجاب امير المرابطين ودخل مدينة بلنسية وفر منها القادر بن 
النون حال سماعه وصول امير المرابطين واختفى في بعض الدور حتى قبض عليه وقتل, ذي 

اما القاضي المعافري فقد طالب باألموال والذخائر الخاصة للقادر بن ذي النون المستولى 
تسلط "إذ ذكر ابن االبار  (4)عليها من قبل الفونسو السادس وبسبب ذلك احرق القاضي حياً 

                                                 

  الزالقة: قرية صغيرة تقع على احد افرع وادي يانه شمال شرق بطليوس في غرب االندلس في هذا المكان حدثت الموقعة
م( ينظر: عبداهلل بن 1086هـ/ 479الشهيرة باسمها بين المسلمين والممالك النصرانية بقيادة الفونسو السادس في سنة )

؛  102(, ص1955مسماة بكتاب التبيان, تحقيق: ليفي بروفنسال )القاهرة, دار المعارف, بلقين, مذكرات االمير عبداهلل ال
 .434؛ الحجي , التاريخ االندلسي, ص 4/130؛ ابن عذاري, البيان المغرب:  291الحميري, الروض المعطار, ص

 .439-438الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (1)
 .439الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (2)
؛ الحجي, التاريخ االندلسي,  288-2/287؛ المقري, نفح الطيب:  288-3/285ابن خلكان, وفيات األعيان:  (3)
 .439ص

 .413؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 38-4/31ابن عذاري, البيان المغرب:   (4)
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بيطور بعد ان امنه في نفسه وماله عند دخوله بلنسية وتركه على القضاء عليه الطاغية الكن
نحوًا من عام ثم اعتقله واهل بيته ... وجعل يطلبهم بمال القادر بن ذي النون, ولم يزل 
يستخرج ما عندهم بالضرب واإلهانة ... ثم أمر باضرام نار عظيمة كانت تلفح الوجوه على 

, ومنهم : (1)". في قيوده واهله وبنوه حوله فأمر باحراقهم جميعاً مسافة بعيدة وجيء بالقاضي ..
هـ/ 501من شارك في العمليات العسكرية واستشهد من هؤالء االمام الفقيه الجزولي )ت: 

 (2)شمال غربي الثغر االدنى بين الروم والمسلمين م( الذي استشهد في معركة اقليش1108
. 

م( بدور فعال في الدعوة ضد نصارى 1114هـ/ 508كما ساهم الفقيه ابن الحاج )ت: 
الممالك االسبانية وكان من ضمن القواد الكبار الذين شاركوا في الحمالت القتالية , واقتحم 
ابن الحاج اسوار قرطبة واستولى عليها كما نجح في استرجاع بلنسية من يد الممالك االسبانية 

 .فانزل بهم هزيمة ساحقة

هـ/ 502ن يوسف بن تاشفين ابن الحاج بتوليه مدينة بلنسية سنة )كما كلف علي ب       
م( وتميز ابن الحاج بروح قتالية 1110هـ/ 503م( كما تولى امر مدينة سرقسطة سنة )1109

إذ استطاع ان يدافع عن سرقسطة ضد الممالك االسبانية وكثيرًا ما جابه النصارى طول ايام 
م( قام ابن 1112هـ/ 505على بالدهم, وفي عام ) واليته لبلنسية وسرقسطة وشن الغارات

 .ووصل إلى البيرة الحاج بشن غارة على طريق اراضي وشقه 

                                                 

 .168-2/126الحله السيراء:   (1)
 ( بين الرو 1107هـ/ 501معركة اقليش: معركة حدثت سنة )م بقيادة الفونسوالسادس والمسلمين بقيادة تميم بن يوسف م

بن تاشفين التقوا في حصن اقليش قاعدة كورة شنتبرية الواقعة شرق مدينة طليطله وجرت معركة طاحنة انهزم بها الروم 
ة الثقافة , القاهرة, مكتب3للمزيد ينظر: عبدالواحد المراكشي, وثائق المرابطين والموحدين, تحقيق: حسين مؤنس, )ط

 .56م(, ص2017الدينية, 
 .133؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 458الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (2)
   ,وشقه: مدينة حصينة في االندلس تقع شرقي مدينة سرقسطة لها سوران من حجر ينظر: الحميري, الروض المعطار

 .612ص
 طه , ينظر: شهاب الدين ياقوت بن عبداهلل الرومي البيرة: من اشرف كور مدينة غرناطه ومن دونه نهر غرنا

 .2/526(: 1957الحموي, معجم البلدان )بيروت, دار صادر, 
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م( 1114هـ/ 508كما اشترك مع حاكم مدينة مرسيه في الحملة ضد الممالك االسبانية سنة )
سنة الذي استشهد فيها ابن الحاج وسبقه إلى االستشهاد ابنه ابو يحيى في ساحة المعركة 

م(, والتي شارك فيها عدد كبير من الفقهاء واستشهد منهم : الفقيه ابو احمد 1114هـ/ 508)
هـ/ 508م( وابو عبداهلل بن عبدالعزيز )ت: 1114هـ/ 508)ت:  (1)ابن سيد امون االزدي

وابنه الفقيه المقرئ ابن  (3) م(1114هـ/ 508والفقيه ابو عامر بن المرشاني )ت:  (2) م(1114
والفقيه يحيى بن محمد األموي ابو الوليد المعروف بابن  (4( )4)م( 1114هـ/ 508)ت:  سعادة

والفقيه احمد بن ثابت بن عبد اهلل العوني )لم  (5) قبروت قاضي شاطبه )لم تذكرسنة الوفاة(
 .( 6) تذكر سنة الوفاة( والفقيه ابو جعفر بن القاضي ابن القاسم )لم تذكر سنة الوفاة(

ايضًا في العمليات العسكرية واستشهد منهم: حسين بن محمد بن فيرة بن حيون وممن شارك 
( من اهل سرقسطه ثم سكن مدينة 1120-1069هـ/ 514-452) (7)بن سكرة الصدفي

مرسية وكانت االحوال في شرق االندلس تسير من سيء إلى اسوء فسقطت سرقسطه بيد 
نفس الصدفي سقوطها وخرج إلى القتال م( فاثر في 1118هـ/ 512الفونسو ملك ارغون سنة )

اليقاف الممالك االسبانية وكان عمره حينئذ قد تجاوز الستين لكن ذلك لم يثنه عن القيام بهذا 
الواجب المقدس فجمع من اراد الخروج من تالميذه ومن اهل مرسيه بعدد كبير من المطوعه 

 . (8)يزيدون على عشرين الف

                                                 

 .1/34ابن االبار, التكملة:   (1)
 .135زناتي, الدور الحضاري, ص  (2)
 .135زناتي , الدور الحضاري, ص  (3)
 .135زناتي , الدور الحضاري, ص  (4)
 .4/167:ابن االبار, التكملة  (5)
 .135؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 35-1/34ابن االبار, التكملة:   (6)
احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الضبي, بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل االندلس, تحقيق: روحية   (7)

-192؛ الصالبي, فقه التمكين, ص 230(, ص1997عبدالرحمن السويفي, )بيروت, دار الكتب العلمية, 
193. 
 .137؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 462-460الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (8)
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استشهد على اثرها وفضال  على مقربه من دروقهنة كتندةإذ حدثت معركة كبيرة عند مدي 
 عن اهالي من مرسيه تضحية وجهادًا في سبيل اهلل.

وكانت المعركة شديدة على المسلمين إذ استشهد فيها االف من الفقهاء العلماء منهم         
)ت:  (1)فراء:ابو عبداهلل محمد بن يحيى بن عبداهلل بن زكريا قاضي المريه المعروف بابن ال

كتندة المشهورة بالثغر االعلى يوم الخميس لست بقين من ربيع "م( وحضرا يوم 1120هـ/ 514
وكذلك العالم ابي  "اآلخر من السنة وحققت على المسلمين الهزيمة وكانا فيمن فقد رحمهما اهلل

 . (2)الحسن بن سمراء علي بن عبداهلل االنصاري ممن حضر المعركة واشترك واستشهد بها
وممن شارك في هذه المعركة واستشهد ايضًا الفقيه فضل بن علي بن احمد بن سعيد بن 

م( 1120هـ/ 514)ت: (4)م( والفقيه عبدالرحمن بن فتح اللخمي1120هـ/ 514)ت:  (3)حزم
وممن شارك ولم يستشهد في هذه المعركة الفقيه الكاتب ابي بكر محمد سليمان المعروف بابن 

 .  (5)القصيرة
كما حصلت معارك استشهد بها علماء فقهاء في عصر الدولة المرابطية منهم: العالم          

م( استشهد في 1137هـ/ 532ابراهيم بن احمد بن ابراهيم المعافري من رواة الحديث )ت: 
  (7), وكذلك استشهد احمد بن طلحة بن ابي بكربالقرب من جزيرة شقر  (6)معركة القلعة

                                                 

  ( بين المرابطين بقيادة ابي اسحاق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين وبين 1120هـ/ 514معركة كتندة: حدثت سنة )م
 .462؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 481-2/480الروم للمزيد ينظر: ابن اآلبار, التكملة: 

   ,دروقه: مدينة باالندلس من عمل قلعه ايوب عظيمة على سفح جبل وهي كثيرة البساتين للمزيد ينظر: الحميري
 .235الروض المعطار, ص

 .462؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 572/ 2ابن بشكوال, الصلة: ق  (1)
 .463الحجي ,التاريخ االندلسي, ص  (2)
 .464ابن بشكوال, الصلة:   /  (3)
 .462الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (4)
 .137؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 241/ 1مج 2ابن بسام, الذخيرة: ق  (5)
 .1/124ابن اآلبار, التكملة:   (6)

   جزيرة شقر: جزيرة باالندلس قريبه من شاطبة وهي حسنة البقعه كثيرة االشجار والثمار واالنهار, الحميري, الروض
 .349المعطار, ص

 .138؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 3/30ابن اآلبار, التكملة:   (7)
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م( 1145هـ/ 540م(. وفي معركة البسيط بشرق االندلس سنة )1144هـ/ 539سنة )ت: 
استشهد عدد من العلماء والتي دارت بين المرابطين وبين نصارى الممالك االسبانية ومنهم : 

( 1145/ 540ابو الفضل الشنتمري وهو جعفر بن محمد بن يوسف )ت: قاضي شنتمريه
وهو من بيت علم وادب والذي استشهد شاعرًا ولي قضاء شنتمرية وكان فقيهًا مشاورا وكاتبا 

, واستشهد المحدث سليمان بن عبدالعزيز بنفس السنة  وكان من اهل البذل (1)بشنتمرية
,  وشارك الفقيه غالب بن عبدالرحمن بن غالب بن عطيه المحاربي (2)والمعرفة 
رابطية م( وهو من اهل غرناطة مع الجيوش الم1147_ 1076هـ/ 541-441)(3)الغرناطي

لقتال الممالك االسبانية وكان حينها قد بلغ اثنين وعشرين سنة وكان يرافقه فيها الفقيه قاضي 
 .( 4) غرناطة عبداهلل بن علي بن عبدالملك بن سمجون اللواتي والذي توفي فيها ايضا .

م( ضعف سلطان المرابطين وجرت احداث الحقت االضرار 1147هـ/ 540وخالل سنة )
ها معارك ضد الممالك االسبانية وسقوط مدن منها مدينة المرية إذ سقطت بيد باالندلس من

م( واستشهد كثرة من المسلمين خالل 1149هـ/ 542الممالك القشتالية االسبانية ودخولها سنة )
-1073ه/ 542-466) ( 5)دخولهم لها كان منهم : عالم المرية ابو محمد عبداهلل الرشاطي

 م( .1149
لعالم يوسف بن علي بن محمد الحجاج القضاعي االندلسي يعرف بالقفال نزل وكذلك ا      

هـ/ 542المريه وسمع صحيح مسلم وحدث بالكثير, واستشهد يوم غلبة العدو على المرية )
م( وعاش خمسًا وثمانين سنة, كما حدثت معارك بين العرب المسلمين ونصارى 1149

هـ/ 549م الفقيه الحافظ ابن ابي مروان )ت: الممالك القشتالية استشهد فيها علماء منه

                                                 

   شنتمرية: مدينة في االندلس من مدن اكشوبنه وهي اول الحصون التي تعد لبنبلونه وهي مدينة متوسطة القدر حسنة
 .347ص الترتيب بها مسجد جامع فيها وبها المراكب واردة وصادرة للمزيد ينظر: الحميري, الروض المعطار,

 .138؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 1/195ابن االبار, التكملة:   (1)
 .4/95ابن اآلبار, التكملة:   (2)
 .386الضبي, بغية الملتمس, ص  (3)
 .916-2/915ابن اآلبار, التكملة:   (4)
؛ زناتي, الدور الحضاري,  473؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 4/461المقري, نفح الطيب:   (5)
 .140ص
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(1)م( عندما اغارت الممالك النصرانية على مدينة لبلة1145
, والعالم عمرو بن زكريا بن

م( والعالم ابو عامر بن عبداهلل بن فرج بن الجد الفهري )ت: 1145هـ/ 549بطال )ت: 
هـ/ 549رسي القرطبي )ت: والعالم علي بن محمد بن احمد بن فير الفا (2) م(1145هـ/ 549

وفي العام الذي تاله استشهد الفقيه علي بن احمد بن  (3)م( خرج من قرطبة ونزل مرسيه1145
, كما استشهد (4)م( في الحرب على اهل بلنسية1146هـ/ 550يوسف يكنى ابا الحسن )ت:

بلنسية الغربي  ايضًا الفقيه ابراهيم بن محمد بن ابراهيم المغربي من السنة نفسها بظاهر مدينة
 .( 5)وهو من اهل بلنسية واصله من شنتمرية

عن سبعين سنة عند  كما استشهد الفقيه الحافظ ابي زيد ابن عباد االندلسي في وقعة رية 
 . (6) م(1179هـ/ 575اقتحام العدو لها سنة )

لذي وقع كما ارسلت رسائل من قبل علماء إلى امراء الدولة المرابطية لرفع الظلم ا         
م( ارسل رسالة خاطب بها االمير 1190ه/ 586على االندلس فهذا الفقيه ابو بكر بن الجد )

نستعين باهلل ومالئكته وبكم "يوسف بن تاشفين ليخرج االندلس من حالة االعياء الشديد قائاًل 
 . (7)"على الكافرين

موحدي محمد م( زمن االمير ال1269-1229هـ/ 668-524وفي عصر الدولة الموحدية )
م( استشهد عدد من العلماء في معركة 1213-1199هـ/ 610-580بن المنصور يعقوب )

                                                 

 .139زناتي , الدور الحضاري , ص  (1)
   لبلة: مدينة تقع في غرب االندلس وهي متوسطة القدر لها سور منيع وبها اسواق وتجارات ينظر: الحميري, الروض

 .508-507المعطار, ص
 .3/208ابن اآلبار, التكملة:   (2)
 .3/209ابن االبار , التكملة :   (3)
 .1/130ة : ابن االبار , التكمل  (4)
 .140-139؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 1/181الذهبي, سير اعالم   (5)

  280-279رية: كورة من كور االندلس في قبلي قرطبة وهي كثيرة الخيرات, الحميري, الروض المعطار, ص. 
 .144-143زناتي, الدور الحضاري, ص  (6)
 .1/194ابن اآلبار, التكملة:   (7)
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التي حصلت في عهد هذا األمير الموحدي وممالك قشتاله بقيادة الفونسو الثامن  العقاب 
هـ/ 609-542م( منهم : العالم ابو عمر احمد بن هارون بن عات النفزي )1212هـ/ 609)

الحفاظ للحديث يسرد المتون واالسانيد "اهل شاطبة الذي كان واحدًا من م( من 1147-1212
ظاهرًا ال يخل بحفظ شيء منها موصوفًا بالدراية والرواية ... ثم توجه اثر ذلك غازيًا وشهد 

 .( 1)"وقيعة العقاب التي افضت إلى خراب االندلس بالدائرة على المسلمين فيها
م( من 1212هـ/ 609راهيم اسحاق بن يعمر الجابري )ت: كذلك القاضي الفقيه ابو اب      

, وابو الصبر ايوب بن (2)سكان فاس تولى قضاء سبته ثم بلنسية وفقد في موقعة العقاب
استوسع في الرواية وكان معروفًا بالزهد ... واستشهد في "عبداهلل الفهري من اهل سبته الذي 

كان زاهدًا عابدًا معلمًا "المكتب من اهل فاس . وابو محمد تاشفين بن محمد (3)"كائنة العقاب
واستشهد  "بالقرآن له حظ في قرض الشعر ودخل االندلس غازيًا ... ثم خرج إلى غزوة العقاب

 . (4)بها
مضافًا ذلك إلى "ابو عبداهلل محمد بن ابراهيم الحضرمي من اهل قرطبة ولى القضاء          

 . (5)"العقاب الصالة والخطبه ... واستشهد في وقيعة
-594وفي زمن االمير الموحدي ابو يعقوب يوسف الملقب بالمستنصر باهلل )         

م( بين 1217هـ/ 614سنة ) م( حدثت معركة قصر ابي دانس 1224-1200هـ/ 620

                                                 

   :م( في سهل يقع جنوب 1212هـ/ 609معركة حدثت بين الموحدين وممالك اسبانيا الشمالية سنة )معركة العقاب
غرب حصن العقاب الذي عرفت المعركة باسمه وقعة العقاب انتهت المعركة بعد قتال شديد من قبل الطرفين بهزيمة 

-5/240بن عذاري, البيان المغرب: ؛ ا 148-147المسلمين. للمزيد ينظر: المراكشي, وثائق المرابطين والموحدين, ص
؛ ابو عبداهلل بن ابي المعلى العاملي بن السماك, الحلل الموشيه في ذكر االخبار المراكشيه, تحقيق: سهيل زكار  241

 .161م(, ص1979وعبدالقادر زمامه, )الدار البيضاء, دار الرشاد الحديثة, 
 1/202ابن االبار , التكملة :   (1)
 .1/235, التكملة :  ابن االبار  (2)
 .586-2/585ابن االبار , التكملة :   (3)
؛ الحجي, التاريخ االندلسي,  2/602؛ المقري, نفح الطيب:  102-1/101ابن اآلبار, التكملة:   (4)
 .530ص

 .2/596ابن اآلبار, التكملة:   (5)
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الموحدين والممالك القشتالية بقيادة الفونس الثالث وكان ممن استشهد من العلماء في هذه 
من اهل المعرفة والعناية "م( وكان 1217هـ/ 614محمد بن عبدالنور )ت: المعركة ابو بكر 

يحضر ". وكثيرًا كان (1)"بالرواية كثير السماع وتصدر ببلده القراء القرآن واسماع الحديث
  . (2)"الغزوات ويبلى فيها البالء الحسن

ية بيد جيوش كبرى الجزائر الشرق  م( سقطت مدينة ميورقه1230هـ/ 627وفي سنة )       
مملكة ارغون وكان ممن استشهد ايضًا في هذه الوقعة من اهل ميورقة العالم ابو مروان بن 

مقرئًا مجودًا مشاركًا في العربية "م( وكان 1230هـ/ 627ابراهيم بن هارون العبدري )ت: 
 . (3)"تصدر القراء القرآن وتدريس النحو

هـ/ 640-629ادريس الموحدي )المأمون( ) وفي زمن االمير الموحدي ابو العالء         
م( شمال مدينة بلنسية بين 1236هـ/ 634م( حدثت معركة انيشة سنة )1233-1224

الموحدين ومملكة ارغون إذ اشترك فيها كثير من علماء االندلس ومحدثيها منهم : كبير علماء 
م( الذي 1236-1170هـ/ 634-565) ( 4)مدينة بلنسية ابو الربيع سلميان بن سالم الكالعي
اولي الحزم والجرأة والبسالة واالقدام والجزالة "خاض عددًا من المعارك واستشهد فيها وهو من 

وثبات الجأش والشهامة ... يحضر الغزوات ويباشر بنفسه القتال ويبلي فيه البالء الحسن 
 ,(5)"بلنسية واخرها الغزاة التي استشهد فيها بالكائنة على المسلمين بظاهر انيشه من عمل

ودعت الحاجة لالستعداد لهذه المعركة ورسم الخطة واتخاذ الحيطة واستصراخ األخوة في 
المغرب واالندلس, إذ ارسل امير مدينة بلنسية سفراءه إلى بعض المدن االندلسية طالبًا النجدة 

                                                                                                                         

  المستنصر باهلل وممالك قشتاله بقيادة  معركة قصر ابي دانس: معركة حدثت بين الموحدين بقيادة ابو يعقوب يوسف
م( انتهت بهزيمة المسلمين ودخول الممالك االسبانية مدينة القصر او 1217هـ/ 614ملك البرتغال الفونس الثالث سنة )

 .166-165قصر ابي دانس غرب االندلس للمزيد ينظر: المراكشي, وثائق المرابطين والموحدين, ص
 .506ي, صالحجي, التاريخ االندلس  (1)
 .506الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (2)

   ميورقه: من الجزائر الشرقية جزيرة في البحر المتوسط تقابلها في القبلة بجايه من بر العدوى ومن الجوف برشلونه
 . 567ه. الحميري, الروض المعطار, صوبينهما مجرى واحد ومن الشرق احدى جزيرتيها منورق

 .512ندلسي, صالحجي, التاريخ اال  (3)
 .512الحجي , التاريخ االندلسي , ص  (4)
 .512؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 2/652ابن اآلبار, التكملة:   (5)
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-554)من بينهم العالم ابا عبداهلل محمد بن عبداهلل بن محمد بن خلف بن قاسم االنصاري 
م( ارسل إلى مدينة مرسية الستمداد اهلها للمساعدة في هذه 1243-1159هـ/ 640

 . (1)المعركة
م( كان للعلماء مشاركه 1492-1238هـ/ 897-635وفي عصر مملكة غرناطة )         

في المعارك الحربية واالستشهاد في سبيل اهلل منهم : ابو محمد عبداهلل بن سعيد السلماني 
م( والد الوزير الغرناطي واالديب الكاتب لسان الدين بن 1340-1273/ هـ672-741)

يوم  فقد يوم الوقيعة الكبرى بظاهر طريف "م( 1374-1313هـ/ 776-713الخطيب )
يخبرنا عن ذلك لسان الدين بن  (2)"االثنين سابع جمادى االولى عام واحد واربعين وسبع مئة

وفقد في الكائنة العظمى "موقعة الذي كان فيها الخطيب حين الحديث عن والده في هذه ال
بطريف يوم االثنين سابع جماى االولى سنة احدى واربعين وسبع مئة ثابت الجأش غير 
مجزوع وال هيابه, حدثني الخطيب بالمسجد الجامع من غرناطه الفقيه ابو عبداهلل ابن اللوشي 

فانحدر اليه والدك وصرفني وقال  قال: كبا باخيك الطرف وقد غشي العدو وجنحت إلى اردافه
-674وابو عبداهلل محمد بن بكر االشعري المالقي ) (3) "انا اولى به فكان اخر العهد بهما

كان من صدور العلماء واعالم الفضالء سذاجة ونزاهه ومعرفه "م( 1340-1275هـ/ 741
في الحديث تاريخًا وتفننًا فسيح الدرس اصيل النظر ... عارفًا باالحكام والقراءات مبرزًا 

احد اشياح ابن الخطيب وصاحب كتاب )التمهيد والبيان  "واسنادًا وتعدياًل حافظًا لالنساب ...
 . (4) في مقتل الشهيد عثمان(

                                                 

 .335ابن الخطيب, اعمال االعالم, ص  (1)
  ي معركه طريف: معركة حدثت بين الموحدين بقيادة سلطان غرناطة ابو الحجاج يوسف األول والمرينيون بقيادة اب

م( لكن المسلمون خسروا هذه المعركة 1340هـ/ 741الحسن علي بن عثمان بن ابي يعقوب وبين ممالك قشتاله سنة )
وجرت قرب طريف ولذا سميت بمعركة طريف. للمزيد ينظر: لسان الدين بين محمد بن عبداهلل بن الخطيب, اعمال 

اني نشر بعنوان تاريخ اسبانيا االسالمية, تحقيق: ليفي االعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم القسم الث
؛ الحجي, التاريخ  5/17؛ المقري, نفح الطيب:  335-334(, ص1906, بيروت, دار المكشوف, 2بروفنسال, )ط
 .(587االندلسي, ص

 .587؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 336-335ابن الخطيب , اعمال االعالم , ص  (2)
 180-2/176االحاطه: ابن الخطيب,   (3)
 .2/176ابن الخطيب , االحاطة :   (4)
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يقرئ  "وكان   (1)"وكان حسن الخلق عطوفًا على الطلبة محبًا في العلم والعلماء مجاًل الهله"
والفقه واالصول واقرأ القرآن وعلم الفرائض والحساب  فنونا منه جمة فنفع وخرج ودرس العربية

وعقد مجالس الحديث شرحًا وسماعًا على سبيل من انشراح الصدر وحسن التجمل وخفض 
يوم "واستمر في عمله إلى ان توفي في معركة طريف , وذكر المقري انه توفي  (2)"الجناح

المناجزة بطريف زعموا انه وقع عن بغلة ركبها واشار عليه بعض المنهزمين بالركوب فلم يقدر 
..." (3) . 

فقيهًا حافظًا قائمًا "م( كان 1340-1293هـ/ 741-693وابو القاسم محمد بن ُجزي )        
لتفسير على التدريس مشاركًا في فنون من عربية وفقه واصول وقراءات وادب وحديث حفظة ل

يحرض الناس ويشحذ بصائرهم "وقد استشهد وهو  (4) "مستوعبًا لالقوال جماعة للكتب ...
ويثبتهم يوم الكائنة بطريف صحوة يوم االثنين السابع لجمادى االولى عام واحد واربعين وسبع 

 . (5)"مئة تقبل اهلل شهادته
 افتداء األسرى: -3

وفاعل في معارك االندلس من حيث افتداء األسرى, كان للعلماء المسلمين دور مهم           
وعلى الرغم من ضخامة المبالغ التي كان يطلبها األعداء النصارى مقابل اطالقهم, فهذا العالم 

-1055هـ/ 526-447عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن ابي جعفر الخشني يكنى ابو محمد )
وتعرف له حقه ويتبرك به وبصالح  محافظًا على نشر العلم تعظمه االمراء"م( كان 1132

دعائه ... وانه اشترى ذات يوم فرسًا في السبيل لبعض المجاهدين بثمن كثير واجتمع عنده 
البائع والمشتري له وحضر الثمن فبكى البائع, فقال له: ما يبكيك ترانا نقصناك من ثمن 

مه اهلل فقال له: وبكم فرسك؟ قال: ال, ولكنه ابعه في افتكاك ابن لي مجاهد أسره العدو قص

                                                 

 .2/177ابن الخطيب , االحاطة :   (1)
 .5/387نفح الطيب:   (2)
 .5/514المقري , نفح الطيب:   (3)
 .5/516المقري , نفح الطيب:   (4)
 292الضبي, بغية الملتمس, ص  (5)
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افتككته؟ فقال: بكذا لعدد أكثر من ثمن الفرس فأخرج له فديه ابنه ودفع اليه فرسه وأمر 
 . (1)"باشتراء فرس آخر لذلك المجاهد بثمن ذلك الفرس

م( من المسارعين إلى قضاء 1132هـ/ 526وكان الفقيه ابو الحسين بن درى )ت:        
 . (2)سرىالحوائج والسعي في فداء اال

م( الذي واله 1379-1310هـ/ 781-710) (3)والفقيه االمام ابو عبداهلل محمد بن مرزوق
م( عدة اعمال سلطانية وتولى 1351-1297هـ/ 752-697السلطان المريني ابو الحسن )

سفارات متعددة منها سفارته إلى بطرة االول بن الفونس الحادي عشر ملك قشتاله لعقد الصلح 
رى وقعه طريف وكان من بين االسرى ابن السلطان ابو عمر تاشفين, وابن مرزوق وافتكاك اس

غاض المنزل بالطلبة منقاد للدعوة بارع الخط, عذب التالوة متسع الرواية "كان عالم فاضل 
 . (4) "مشارك في فنون من اصول وفروع وتفسير ...

 التحصينات العسكرية: -4
في نشر الدين اإلسالمي كانت لهم مشاركة ايضا في إلى جانب مشاركة العلماء المسلمين 

تحصين المدن االندلسية من هجمات االعداء من خالل بناء االسوار وحفر الخنادق واقامة 
م( من تحصين المناطق 1125هـ/ 519السيما ما حدث سنة )و  (5)التحصينات العسكرية

لنصارى في الشمال والتي الدفاعية وتقويتها بعد حصول اختراقات مهمة على يد االعداء ا
اظهرت ضعف المناطق الدفاعية في المدن وجيوشها مما دفع الفقيه ابو الوليد بن رشد الطلب 
من امير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين العمل على بناء اسوار للمدن في جميع 

 . (6)االندلس فجاء امره تنفيذًا لذلك

                                                 

 .132ضاري, ص؛ زناتي, الدورالح 4/102ابن الخطيب, االحاطه:   (1)
 .5/413المقري, نفح الطيب:   (2)
 .590؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 5/391المقري , نفح الطيب:   (3)
 90؛ ابن السماك, الحلل الموشيه, ص 4/73ابن عذاري, البيان المغرب:   (4)
حسين, دور  ؛ حازم غانم 90؛ ابن السماك, الحلل الموشيه, ص 4/73ابن عذاري, البيان المغرب:   (5)

العلماء السياسي واالجتماعي في االندلس في عهدي الطوائف والمرابطين, اطروحة دكتوراه غير منشورة, 
 .83, ص1995جامعة الموصل, كلية اآلداب, 

 .130زناتي, الدور الحضاري, ص  (6)
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هـ/ 518ه ابي محمد بن مالك المعافري )ت: كما اسند علي بن يوسف بن تاشفين إلى الفقي
 . (1)م( مهمة حماية بعض الثغور الشرقية1124
والعالم ابو بكر محمد بن عبداهلل بن احمد العربي المعافري االندلسي االشبيلي         

م( من اعظم علماء االندلس في عصر المرابطين يقرأ 1148-1076هـ/ 468-543)
اء أي بلد يرحل اليه حتى اتقن الفقه وفقه الحديث واتسع في القراءات وكان يأخذ من علم

 . (2)الرواية وكانت له مهمة حماية ثغور االندلس
واالمام ابو بكر ابن العربي يصول ويجول بفقهه في بالد االندلس, وهو من كبار           

سالم واخالق دولة المرابطين في نشر الكتاب والسنة وتفقيه الناس وتربيتهم على مبادئ اال
, وكانت دعوته إلى بناء سور مدينة اشبيلية عندما طلب من (3)االيمان ودرجات االحسان

اهالي اشبيليه بسبب عدم توفر المال الالزم تقديم جلود ضحاياهم في عيد االضحى ليعمل 
بثمنها على بناء السور فهاج الناس عليه ونهبوا داره فاضطر إلى انشاء السور من ماله 

, والمعتقد ان الحملة الواسعة التي قام بها الفونسو السابع ملك قشتاله على ضواحي  الخاص
مدينة اشبيليه باالضافة إلى حملة بناء االسوار لتحصين البالد ضد خطر االعداء هذه االمور 
اقنعته بالقيام بهذا العمل فشعروه بالغيره على دينه ووطنه هو الذي دفعه إلى تنفيذ هذا 

 الواجب.
ولم يكتف ابن العربي بهذا بل حرض الناس على االستبسال في مقاومة                

الموحدين اثناء حصارهم لمدينة اشبيليه ودفع بابنه عبداهلل ليكون في صفوف المدافعين عن 
 . (4)المدينة

 ثانيًا: دور االدباء والشعراء:
الجهود االسالمية لمقاومة الغزو  حمل االدباء والشعراء  الدعوة إلى توحيد                

الصليبي الذي جاء ليقضي على المسلمين, ومن هذا المنطلق بدأ الشعراء بمهمة التحريض 
 على القتال ومقاومة الصليبيين وبث روح التضحية في سبيل اهلل.

                                                 

 .194-193؛ الصالبي, فقه التمكين, ص 80الضبي, بغيه الملتمس, ص  (1)
 .83-80الملتمس, صالضبي, بغية   (2)
 .84-83حسين, دور العلماء, ص  (3)
 .4/332؛ المقري, نفح الطيب:  387؛ الضبي, بغيه الملتمس, ص 326الحميدي, جذوة المقتبس, ص  (4)
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وكانت لقصائدهم التي امتلت حماسة وقوة أثر عظيم في دفع االهالي إلى مواصلة كفاحهم 
 جهودهم, حتى يستردوا ديارهم, وقد ادى الشعر دوره في المعارك.وتكثيف 

)لم تذكر سنة وفاته( مشهور في الفضل والخير  (1)وكان الشاعر غربيب بن عبداهلل الطليطلي
وكان على رأس الثائرين في مدينة طليطلة زمن االمير االموي الحكم بن هشام الربضي 

حركة جديدة في مدينة طليطلة عرفت  مم( إذ نشأت وتبورت822-796هـ/ 180-206)
بحركة المولدين ضد الحكومة المركزية في قرطبة إذ برز خالل هذه المدة الشاعر غربيب 

 . (2)الطليطلي الذي كان يحرك بشعره روح التمرد
م( كان 852-822هـ/ 238-206وفي عهد األمير االموي عبدالرحمن األوسط )        

ت التي ترسل إلى الممالك االسبانية, فارسل ملك دنماركه إلى للشعراء دور مهم في السفارا
االندلس وفدًا يطلب عقد معاهدة الحالل السلم مكان العداء فوافقت السلطة االندلسية وارسل 
االمير االوسط سفاره إلى دنماركه وكانت هذه السفاره برئاسة الشاعر الحكم االندلسي 

م( اذ ذكره 864-772هـ/ 250-156)(3)كري الجيانيالمعروف بالغزال وهو يحيى بن حكم الب
كثير القول مطبوع النظم في الحكم والجد والهزل وهو مع ذلك جليل في نفسه "الضبي بقوله 

وعلمه ومنزلته عند امراء بلده , ارسله بعض ملوك بني اميه باالندلس رسواًل إلى ملك 
 .(4)"الروم

لى وحدة الصف واستثارة الهمم واصالح النفس وكان للشعراء دور مهم في الحث ع          
هـ/ 487-456المعروف بابن العسال ) (5)فهذا ابو محمد عبداهلل بن فرج بن عزنون اليحصبي

 م( من اهالي مدينة طليطله صور لنا صورة المدينة بعد سقوطها بشعره فقال: 1063-1094

                                                 

م دراسة تاريخية, 1085-711هـ/ 478-92غادة قحطان حسن, مدينة طليطله في ظل الحكم االسالمي   (1)
 .59, ص2006معة الموصل, كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة, جا

 .247؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 2/254المقري, نفح الطيب:   (2)
 .436بغية الملتمس, ص  (3)
؛ المقري, نفح الطيب:  250-1/249, مج2؛ ابن بسام, الذخيرة, ق 2/461ابن بشكوال, الصلة: ق  (4)

6/131 
؛ حسن, مدينة طليطلة,  6/131؛ المقري, نفح الطيب:  119-4/118ابن خلكان, وفيات األعيان:   (5)
 .121ص
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 حثـــــــــوا رواحلكـــــــــم يـــــــــا أهـــــــــل االنـــــــــدلس
 

ــــــــــــه وأرى ــــــــــــر مــــــــــــن اطراف  الســــــــــــلك ينث
 

ــــــه ــــــأمن عواقب ــــــم ي  مــــــن جــــــاور الشــــــر ل
 

ـــــــــــط  ـــــــــــام بهـــــــــــا األمـــــــــــن الغل  فمـــــــــــا المق
 

 ســــــــلك الجزيــــــــره منثــــــــورا مــــــــن الوســــــــط
 

 (1)كيــف الحيــاة مــع الحيــات مــن ســقط 
 

 
والشاعر الغرناطي ابو اسحاق ابراهيم بن مسعود االلبيري )لم تذكر سنة الوفاة( الذي       

ن ... سلك مــســــــــلكه ابو محمد العسال شاعرًا مجودًا وشعره مدو "كان من اهل العلم والعمل 
  .(2) "الطليطلي
كما كان للشعراء دور على وحدة الصف وتوحيد دول الطوائف فهذا ابي المعالي          

م( من اهل اشبيلية كان في وعظه 1067هـ/ 460ادريس بن يحيى ين يوسف الواعظ )ت:
ق وقتًا طوياًل في تجواله ودعوته إلى وحدة نصيب واضح في الدعوة إلى االلتئام والبد انه انف

 , إذ سمع ينشد في مسجد رحبة القاضي في بلنسية ابياتًا منها:(3)الصف
ـــــــــــــــــــــه ابكـــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي الغرب  ان

 
 لــــــــــــــــــــم أكــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــوم خروجــــــــــــــــــــي

 
 عجبـــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــي ولتركـــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 مـــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــين غريــــــــــــــــــــــب 
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــالدى بمصــــــــــــــــــــــــــــــيب
 

 (4)وطنـــــــــــــــــــــــــــــــًا فيـــــــــــــــــــــــــــــــه حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــي
 

كان للشعراء دور مهم أيضًا في وحدة الصف  وفي عهد المعتضد بن عباد حاكم اشبيلية     
م( اذ كانت كتاباته تدل 1068هـ/ 461فهذا الشاعر ابو عبداهلل محمد بن عامر البزلياني )

                                                 

 .373؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 3/58المقري, نفح الطيب:   (1)
 .1/195ابن االبار, التكملة:   (2)
 .376-375؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 1/196ابن االبار, التكملة:   (3)
 .624/ 2, مج1ابن بسام, الذخيرة, ق  (4)
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على نبذ الفرقة وجمع الكلمة وتوحيد الجهود لمواجهة األخطار التي يمر بــــــــها المســــــــــلمون في 
 . (1)األندلس

انواع التعذيب من جراء كتاباتهم التي كانت تدعو إلى القتال في  كما تعرض الشعراء لشتى
سبيل اهلل, فهذا الشاعر واالديب ابي جعفر احمد بن عبدالولي بن احمد بن عبد الولي البلنسي 

م( نسبة إلى قرية بته من قرى بلنسية احرقه رذريق مع 1087هـ/ 480الملقب بالبتي )ت: 
م( إذ نقل 1094هـ/ 478حينما تغلب على المدينة سنة )مجموعة من اهل بلنسية واعيانها 

احرقه القمبيطور ... حين "عدد من المؤرخين خبر استشهاده حرقًا على يد القمبيطور بقولهم 
 .( 2)"تغلبه بالروم على بلنسية وذلك سنة ثمانين واربع مئة

عدائهم في السلم وتناول الشعراء واالدباء في كتاباتهم العالقات بين المسلمين وا       
والحرب, والتعامل بينهم في اوقات الهدنه وحاالت نقضها, كما ابدى بعض الشعراء مجموعه 
من االرشادات اثناء المعارك وتوجيه الجنود إلى مافيه سالمه الجيش والنيل من العدو, وكانت 

هذه النصائح على شكل رسائل موجهة للقادة او إلى االمراء وتسجيلها في مؤلفاتهم العلمية, و 
نبعت من انخراطهم في المعارك بالشكل الذي اتاح لهم فرصه تكوين مبادئ وتفصيالت حربية 

 مثل تعبئة المواكب والحيل العسكرية وطرق الدفاع والهجوم.
وقد استخدم الشعراء انواع الكتابه من نثر وشعر في كتابتهم فحينما قام اعداء الممالك        

م( ارسل الفقيه ثابت بن عبداهلل العوفي 1118هـ/ 512ة سرقسطه سنة )االسبانية بحصار مدين
م( رسالة نثريه إلى االمير المرابطي علي بن يوسف يدعوه فيها إلى سرعة 1120هـ/ 515)

 انقاذ سرقسطه قال فيها: 

                                                 

؛ الحجي,  4/21؛ المقري, نفح الطيب:  168-2/127, الحله السيراء: 1/24ابن االبار, التكملة:   (1)
 412التاريخ االندلسي, ص

م(, 1992حسين مؤنس, الثغر االعلى االندلسي في عصر المرابطين, )القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية,   (2)
 .143؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 43ص
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                                   اشرقت علي شفا الهالك                                           وياوياله على مسجد          
 (1)حيا معها المكرم وكان                                        مأنوسًا بتالوة القرآن العظيم

. 
م( رسالة يشجع فيها  على الصمود 1126هـ/ 520وكذلك كتب مروان بن ابي الخصال )ت: 

دة علي بن يوسف بن تاشفين ومواجهة العدو بحزم السيما معارك العرب المسلمين بقيا
أي بني اللئيمه واعيار الهزيمه اإلم يزيفكم الناقد ويردكم الفارس "والممالك االسبانية قال فيها 

الواحد فليت لكم بارتباط الخيول ضأنًا لها حالب قاعد لقد آن ان نوسعكم عقابًا واأل تلوثوا على 
 .(2)"ن رحضائكموجه نقابا وأن نعيدكم إلى صحرائكم ونطهر الجزيرة م

وكان للشاعر دوره في التحريض على القتال وتسجيل احداث هذا القتال مثل مدة الحرب 
م( نظم قصيدة عندما حاول 1145هـ/ 540ومجرياتها ونتائجها فهذا الشاعر ابن اضحى )ت: 

 م( قال فيها 1115هـ/ 509الفونسو احتالل سرقسطه سنة )
ـــــك الظفـــــر ـــــك مضـــــمون ل  يـــــا ايهـــــا المل

 
 لنــــــــــــا ســــــــــــالمًا والســــــــــــعد مقتبــــــــــــلواب 

 

ــــــــدر  ــــــــد والق ــــــــدك التأيي  أبشــــــــر فمــــــــن جن
 

ـــــــــــر ـــــــــــر منتث ـــــــــــتظم والكف ـــــــــــدين من  (3)وال
 

 
 

 

                                                 

عبدالواحد بن علي المراكشي: المعجم في تلخيص اخبار المغرب: تحقيق: محمد سعيد العريان )القاهرة,   (1)
 .143؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 237(, ص1963لجنة احياء التراث, 

 .144زناتي, الدور الحضاري, ص  (2)
 .144؛ زناتي, الدور الحضاري, ص 4/414ابن الخطيب, االحاطه:   (3)

: مدينــة فــي بــالد الــروم علــى ســاحل بحــر الشــام وهــي قديمــة وشــاهقه البنــاء كثيــرة المــزارع جنــوة( *)
والقـــرى والعمـــادات وهـــي علـــى قــــرب نهـــر صـــغير واهلهـــا تجــــار. للمزيـــد ينظـــر: الحميـــري, الــــروض 

 .173المعطار, ص
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م( ذكر حاالت الهزائم المتكررة في اواخر عصر 1147هـ/ 541كذلك ابن الصيرفي )ت: 
 المرابطين وعبر عن ذلك في قصيدة ينتقد فيها سوء االحوال بقوله 

 
 ومـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــتم اال اوســـــــــــــــــاد خفيـــــــــــــــــه

 
ـــــــــو نـــــــــ  ال ســـــــــيدكم بظلـــــــــم لـــــــــم يكـــــــــنل

 
ـــــــــــم يصـــــــــــنه مـــــــــــنكم  انســـــــــــان عـــــــــــين ل

 
ــــــــــيكم خطــــــــــه ــــــــــي جــــــــــرت عل ــــــــــك الت  تل

 
 او ماليوســـــــــــــف جـــــــــــــدة مـــــــــــــن علـــــــــــــى

 

 كـــــــــــــــل لكـــــــــــــــل عظيمـــــــــــــــه مســـــــــــــــتطلع 
 

 لكــــــــــــــــم التفــــــــــــــــات حولــــــــــــــــه وتجمــــــــــــــــع
 

 جفــــــــــــــن وقلــــــــــــــب اســــــــــــــلمته االضــــــــــــــلع  
 

ـــــــــى رجـــــــــال أشـــــــــنع   شـــــــــنعاء وهـــــــــي عل
 

  (1)كـــــــــــل وفضـــــــــــل ســـــــــــابق ال يـــــــــــدفع؟
 

م( رسالة شعرية طلب فيها 1147هـ/ 541: وأرسل الشاعر محمد بن عطيه )ت          
 م( بقوله:1124هـ/ 518بثالثمائه مركب سنة )(*)الغوث ألهل ميورقه عندما حاصر اهل جنوه

 
ـــــــــــــــــــــــــــر تطامحـــــــــــــــــــــــــــت  نحـــــــــــــــــــــــــــو امي

 
 مــــــن النــــــاس تســــــتدعى حفيظــــــه عدلــــــه

 
 مقــــــــيم فــــــــان لــــــــم يــــــــرغم الســــــــعد أنفــــــــه

 
ـــــــــــل وســـــــــــبى واصـــــــــــطالم شـــــــــــريعه  لقت

 

 نـــــــــــــــواظر آمـــــــــــــــال وايـــــــــــــــدي رغائـــــــــــــــب 
 

 ميـــــــورق ناصــــــــب  لصـــــــدقه جـــــــور فــــــــي 
 

 ألــــــــــــم فــــــــــــوافى جانبــــــــــــا بعــــــــــــد جانــــــــــــب 
 

 ((1)لقد عظمت في القوم سـوء المصـائب
 

                                                 

 .144زناتي, الدور الحضاري, ص  (1)
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 كما أثنى محمد بن عطيه برساله شعرية الى حكام وامراء المرابطين بقوله
 إذا لثمــــــــــوا بــــــــــالربط حلــــــــــت وجــــــــــوههم

 
 وان لثمــــــــــــــــــوا بالســــــــــــــــــابريه اظهــــــــــــــــــروا

 

 ازاهـــــــــــر تبـــــــــــدو مـــــــــــن فتـــــــــــوق كمـــــــــــائم  
 

 ((2)عـــــين األفــــــاعي مــــــن جلــــــود األراقــــــم
 

وكان من الشعراء من استشهد في معارك القتال في سبيل اهلل السيما الحادثة           
العظمى من قبل الروم على ميورقه كبرى الجزائر الشرقية منهم ابو عبداهلل م  حمد بن عبداهلل 

يورقه البكري )لم تذكر سنة الوفاة( كان "شاعرًا بليغًا كاتبًا متكلمًا حسن الصحبة استشهد بم
 . (3)عند تغلب الروم وقيامهم في قصبتها على اهل البلد"

وظهر هناك شعراء كان لهم دور مهم في الحث على خوض المعارك السيما في           
 عصر الدولة الموحدية ومنهم :

-1107هـ/ 567-501ابو عبداهلل محمد بن عبدالرحيم بن الفرج االنصاري )           
حاماًل راوية مكثرًا يتحقق بالقراءات والفقه ... احد حفاظ االندلس في  عالماً "م( كان 1171

 .( 4)"المسائل مع المعرفة باالدب
م( من اهل 1179-1109هـ/ 575-502ابو بكر محمد بن خير االشبيلي )           

. وكانت مقرئًا مجودًا ضابطًا محدثًا جلياًل اديبًا نحويًا لغويًا واسع المعرفة .."اشبيليه كان 
لكتبه في غاية الصحة واالتقان لكثرة ما عاناها وعالج تصحيها بحسن خطه وجودة تقييده 

 .( 5)"وضبطه

                                                                                                                         

المطرب من اشعار أهل المغرب, تحقيق: ابراهيم ابو الخطاب عمر بن حسن الكلبي السبتي بن دحيه,   (1)
 .91م(, ص1955االيباري وآخرون, )بيروت, دار العلم, 

 .506الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (2)
 .510-2/509ابن اآلبار, التكملة:   (3)
 .540؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 2/524ابن االبار , التكملة :   (4)
 .540دلسي, صالحجي, التاريخ االن  (5)
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م( 1201-1128هـ/ 598-522علي بن عتيق بن احمد بن عبداهلل بن مؤمن االنصاري )
اديبًا شاعرًا حسن التصرف متقدمًا في صنعه التوثيق وفي ما كان ينتحله من العلوم "كان 

 . (1) "ظم في العقائد قصيدة جامعة كبيرة ...ون
م( من اهل بلنسية 1217-1144هـ/ 614-539ابو الحسين محمد بن احمد بن جبير )
وتقدم في صياغه القريض وصناعة الكتابة ... وكان "الرحاله الشهير وعني باألدب فبلغ منها 
 . (2) "اديبًا بارعًا كاتبًا بليغًا شاعرًا مجيدًا ...

م( 1236-1169هـ/ 634-565ابو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكالعي )         
ريان من االدب "من اهل بلنسيه الحافظ والمحدث واألديب التي بلغت مؤلفاته العشرين وكان 

كاتبًا بليغًا شاعرًا مجيدًا خطيبًا مصقعًا]صاحب صوت قوي جهوري[ ... عرف بالفضل 
استشهد في معركة  (3) "الناس اليه متنافسين في االخذ عنه والعدالة في احواله جمع ورحل

 . (4)انيشه بظاهر بلنسية
م( من اهل اشبيليه 1248-1170هـ/ 646-566ابو الحسن علي بن جابر الدباج )         

متقدمًا في العربية واالداب يقرض قطعًا من الشعر يجيد فيها عكف "االديب النحوي الذي كان 
 . (5) "ن وتدريس العربية واالداب نحو خمسين سنة ...على اقراء القرآ

م( من اهل 1267-1195هـ/ 666-592ابو الحسن علي بن محمد الرعيني )          
اشبيليه كان اديبًا كاتبًا غلبت عليه الكتابه واعتمدها وتقدم فيها وكتب لجلة من الملوك 

 .(6)باألندلس
بن عبداهلل بن احمد القضاعي االندلسي البلنسي  ابو عبداهلل محمد بن عبداهلل بن ابي بكر

م( من اهل بلنسية, نشأ في بيت علم 1259-1198هـ/ 658-595المعروف بابن اآلبار )
وصالح فسمع من ابيه ابي محمد االبار, اتخذه امير بلنسية محمد بن ابي حفص كاتبًا له ثم 

                                                 

 .541؛ الحجي, التاريخ االندلسي, ص 2/381؛ المقري, نفح الطيب:  2/598ابن اآلبار, التكملة:   (1)
 .541الحجي , التاريخ االندلسي, ص  (2)
 .541الحجي , التاريخ االندلسي, ص  (3)
 .542الحجي , التاريخ االندلسي, ص  (4)
 .543الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (5)
 .2/592المقري, نفح الطيب:   (6)
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ردنيش على بلنسية اتخذ ابن اآلبار اصبح كاتبًا البنه ابي زيد من بعده, ولما تغلب زيان بن م
م( ولما حوصرت بلنسية من قبل الممالك االسبانية استغاث 1228هـ/ 626كاتبًا له سنة )

صاحبها زيان بن مردنيش بسلطان الدولة الحفصية ابي زكريا يحيى بن عبدالواحد 
 .(1)الحفصي

وانشد ابن اآلبار امام  وارسل ابن االبار مع وفد حملوا اليه البيعه وطلبوا منه المساعدة
 السلطان الحفصي قصيدتي بقوله:

ــــــــــــــــك خيــــــــــــــــل اهلل أندلســــــــــــــــا  ادرك بخيل
 

 وهب لها من عزيز النصـر مـا التمسـت
 

 يـــــــــا للجزيـــــــــرة اضـــــــــحى اهلهـــــــــا جـــــــــرزاً 
 

 ففــــــــــــــــي بلنســــــــــــــــيه منهــــــــــــــــا وقرطبــــــــــــــــه
 

 ان الســــــــــــبيل إلــــــــــــى منجاتهــــــــــــا درســــــــــــا 
 

 فلـــــم يــــــزل منــــــك عـــــز النصــــــر ملتمســــــا  
 

 للحادثــــــــــــات وامســــــــــــى جــــــــــــدها تعســــــــــــا 
 

 (2)نيـــف الـــنفس او مـــا ينـــزف النفســـامـــا 
 

 
ابو الحسن علي بن محمد بن الفضل المعافري )لم تذكر سنة الوفاة( من اهل            
 .(3) "كاتبًا بارعًا شاعرًا مجيدًا حسن الخلق كريم الشمائل ..."اشبيليه كان 

اهل م( من 1264هـ/ 663ابو الحسن علي بن محمد االنصاري الجياني )ت:          
أديب النفس كاتبًا بليغًا شاعرًا مجيدًا رقيق الغزل, فائق النظم والنثر مبرزًا في فهم "مراكش كان 

 . (4)"المعاني, نحويًا ماهرًا ذاكرًا للغات واالداب

                                                 

 .512الحجي, التاريخ االندلسي, ص  (1)
 .541الحجي, التاريخ االندلسي ,ص  (2)
 .543الحجي التاريخ االندلسي, ص  (3)
م(, )بيروت, دار 1614-1492هـ/ 1023-897لمياء توفيق دله, دور الموريسكين واثرهم في االندلس )  (4)

 .27(, ص2017النهضة, 
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م( اثار االنهيار السريع قرائح الشعراء ونظموا القصائد 1492هـ/ 897وفي سقوط غرناطة )
ي االندلس منهم : ابو الطيب الرندي الذي يبكي على االندلس فقال الوجدانية والقومية التي ترث

 فيها:
 لكــــــــــــــل شــــــــــــــيء إذا مــــــــــــــا تــــــــــــــم نقصــــــــــــــان

 
 (1)فـــــــــــال يفــــــــــــر بطيـــــــــــب العــــــــــــيش انســــــــــــان 

 
 

 الخاتمة

يعد العلماء المسلمين سواء الفقهاء واالدباء والشعراء من احد اعمدة الدولة العربية االسالمية 
حيث التشجيع والتحريض والمشاركة الحماسية في  في االندلس اذ ادوا واجبهم كامال من

ساحات القتال , وكان لموقفهم البطولي سواء من خالل القاء الخطب الدينية او من خالل 
قراءة القصائد واالناشيد اثر كبير في تهيئة النفوس وتحريضها على المقاومة والقتال في سبيل 

 نشر الدين االسالمي وتعاليمه .
ق وحدة االندلس نتيجة الثورات والتمردات اثرت على سقوطها وظهور دويالت والسيما ان تمزي

االندلس وبالتالي وصول االندلس الى حال حرجة وصعبة اضعفت الوجود العربي االسالمي 
مقارنة بقوة الممالك االسبانية الشمالية فكان البد من دور فاعل ومهم في القتال ضد هذه 

 . في دور هؤالء العلماء المسلمين ومقاومتهم المستمرة ضدهم الممالك االسبانية وتجسد هذا
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The role of Muslim scholars to resist the Crusader invasion in 

Andalusia 

Dr. Ghada Khtan Hasan 

Abstract 

 The study of Muslim scholars in the resistance to the Crusade 

invasion in Andalusia is one of the important studies, which had an 

important role not only in preaching and guidance and sharpening 

the motivation and strengthening the souls, but to take up arms and 

fight in battles until they have the honor of martyrdom for God. 

These scholars, including jurists, writers and poets, stood beside 

leaders, governors and caliphs in battle, remembering them, 

teaching them and understanding them religiously and morally, as 

well as the rules of fighting, so their role was very important in 

spreading the Islamic religion and upholding the word of God. 

                                                 
(

*
 .173ها تجار. للمزيد ينظر: الحميري, الروض المعطار, صجنوة: مدينة في بالد الروم على ساحل بحر الشام وهي قديمة وشاهقه البناء كثيرة المزارع والقرى والعمادات وهي على قرب نهر صغير واهل(


