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ُ
 -2بعد التسجيل سترسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه رسالة مفادها أنه سجل
فيها ،وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد
اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
. https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login
 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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ً
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ً
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محورا
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َ
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ِ
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

جند السودان الغربي يف عهد املرابطني وأَسلحتهم
فائز فتح اهلل الرعَّاش
تأريخ التقديم2021/7/29 :



تأريخ القبول2021/9/18 :

المستخلص:

متكونا من عناصر عديدة منها العرب والبربر والزنوج
كان جيش المرابطين
ً
والسودان ،وكان لهؤالء العناصر دور كبير في نشر ِ
اإلسالم في جنوب الصحراء والمغرب

واألَندلس فقد خاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات كبيرة على القبائل الوثنية وعلى

ِ
اإلسبان والفرنجة ،وقد اتخذ يوسف بن تاشفين من الجند السودان حرساً خاصاً به وكانوا
مخلصين له  ،وكانت أَسلحة الجيش المرابطي كثيرة ومتنوعة منها الثقيلة مثل المنجنيق
والدبابة ومنها الخفيفة مثل الخنجر والسيف والرمح ومنها وقائية مثل الخوذة والدرع وكان

ط لتي أَنشأها
الرُب ْ
المرابطين يقومون بتدريبات عسكرية لعناصرهم في بداية األَمر كانت في ُ
الشيخ عبداهلل بن ياسين ثم توسعت بعد ذلك بتوسع دولتهم وأَنشأوا لهم معسكرات ،وكانت
غانة من المناطق المميزة التي فتحها المرابطين وانضم شبابها ِإلى دولتهم وصاروا جزًءا

ممي ًاز في الجيش.
الكلمات المفتاحية :العلم  ،السيف  ،السفن.

المقدمــــة
السودان الغربي هي تلك المنطقة التي تقع غرب الصحراء وجنوبها وهي تضم

نهر النيجر ونهر السنغال ،نهر غامبيا والمجرى األَعلى لنهر الفوتا ( ،)1وقد دخلها

ِ
اإلسالم منذ القرنين األَول والثاني الهجريين عن طريق الحمالت العسكرية التي قادها
المسلمون األوائل وكذلك الدعاة والتجار( ،)2وازداد تمسك هؤالء ب ِ
اإلسالم ونشره عندما

 مدرس مساعد/المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق.

( )1زكريا بن محمد بن محمود القزويني ،اثار البالد واخبار العباد ،دار صادر(بيروت ،)1٩٦٠:ص.1٨

( )2محمد احمد الغربي ،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ،دار الرشيد( ،بغداد 1٩٨2 :م) ،ص
.33
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ط وازداد عدد جيش
الرُب ْ
دخل مناطقهم المرابطين وقاموا بإنشاء المساجد والمدارس و ُ
المرابطين وانضمام الكثير من القبائل التي دخلت ِ
اإلسالم وانضمت ِإلى الجيش المرابطي
للدفاع عن العقيدة ِ
اإلسالمية الخالية من األَوثان والخرافات وكانت أَسلحة الجيش
المرابطي كثيرة ومتنوعة بعد االنتصارات التي حققها على اعدائه وكانت هذه األَسلحة

منها الثقيلة والخفيفة وكذلك استعمال القوارب والسفن الحربية؛ ألَن الحرب كانت تمتد من

السودان الغربي إِلى األَندلس( ،)1ومن أَشهر قبائل السودان الغربي الماندنجو والتكرور
والصنغاي وغيرهم ممن انضم إِلى المرابطين ونشروا ِ
اإلسالم (.)2
المبحث الأول
السودان الغربي
اوالً :جغرافية السودان الغربي:

السودان هو تلك المنطقة الواسعة الشاسعة التي تمتد من الغابات االستوائية

شماال ،ومن البحر األَحمر ووادي نهر النيل شرقًا ِإلى المحيط
جنوبا ِإلى الصحراء الكبرى
ً
ً
()3
األَطلسي غرباً  ،لقد تعامل الجغرافيون والمؤرخون القدماء جمع المنطقة بوصفها وحدة
متكاملة في حين المؤرخون المحدثون تعاملوا معها على أَساس ثالثة تقسيمات هي

السودان الغربي الذي يشمل الحوض األَسفل لنهر النيجر ونهر السنغال ونهر غامبيا
وحاليا يشمل الدول السنغال
والمجرى األَعلى لنهر الفوتا
ً

()4

وغينيا

()5

.

()1مؤلف مجهول ،الحلل الموشية في ذكر االخبار المراكشية( ،تونس1٩13 :م) ،ص .1٨

( )2أبو العباس احمد بن على القلقشندي ،صبح االعشى في صناعة االنشا( ،القاهرة :د/ت) ،ص.2٨2
( )3بازل دافنس  ،افريقيا اضواء جديدة ،ترجمة:جمال محمد احمد(بيروت1٩٦3:م) ،ص.1٠3

()4السنغال :هي دولة افريقية يحيط بها من الغرب المحيط األطلسي وجمهورية غامبيا ومن الشرق تحيط
بها جمهورية مالي  ،وتحدها شماالً وجنوبا غينيا ،وهي تقع في الجزء الشمالي الغربي من قارة افريقيا

السمراء .ينظر :شيخ صمب ،اللغة العربية في السنغال أوضاعها الواقعية وافاقها المستقبلية ،مجلة
الدراسات اللغوية واألدبية ،مجلد ( ،1السنغال2٠2٠:م) ،المقدمة.

()5غينيا :تقع على الساحل غربي من القارة االفريقية ،تحدها شماالً السنغال وغينيا بيساو ،وغرباً المحيط
األطلسي وجنوباً والسيراليون ،وشرقاً ساحل العاج ومالي .ينظر :محمد هادي اللحام وآخرون،
قاموس معجم لغوي علمي عربي/عربي ،دار الكتب العلمية( ،بيروت2٠15 :م) ،ص .٩٦٠
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()2

ومالي( ،)3أَما السودان الشرقي فيشمل الحوض األَعلى لنهر

النيلي أَي الدول اوغنده وكينيا واثيوبيا والصومال ويشمل السودان األوسط جمهورية أفريقيا
الوسطى والنيجر والكاميرون

()4

وتشاد (.)5

وكان لموقع السودان الغربي اهمية متميزة وضرورة ملحة ألَنه كان يتكون من
ممالك واقاليم()٦كان لها دور في التواصل مع المغرب ِ
اإلسالمي( ،)7ويبدو ِمما تقدم أَن

القرب الجغرافي بين السودان الغربي وأَقاليمه وممالكه وبين المغرب ِ
اإلسالمي كان له دور

( )1غانة :كانت غانة سابقاً مدينة كبيرة تقع بين نهر النيجر شرقا ونهر السنغال غربا وعلى حدودها الشمالية كانت تنتقل
وتتحرك القبائل البربرية الصحراوية ألنها تقع جنوب بالد المغرب وهي متصلة بالسودان وكان يجتمع فيها التجار ومن

خاللها يدخلون الى بالد التبر الذي يكثر فيها الذهب المخلوط بالرمل وقد بلغت غانة اوج قوتها وعظمتها عندما وصلت
جنوبا بحيث انها لم تالمس مقدمة الغابات االستوائية ،أما حالي ًا تقع على الشاطئ الغربي من القارة االفريقية ،تحدها
ال وساحل العاج غرب ًا ،والمحيط األطلسي جنوب ًا وتوغو شرق ًا .ينظر :شهاب الدين ابو عبداهلل ياقوت بن
بوركينا فاسو شما ً

عبداهلل الرومي ،معجم البلدان ،دار صادر ،ط ( 2بيروت ،)1٩٩5 :ج  ،4ص  1٨4؛ القزويني ،اثار البالد واخبار
العباد ،ص . 1؛ محمد فاضل علي باري وسعيد كريدية ،المسلمون في غرب افريقيا ،دار الكتب العلمية،
(بيروت2٠٠7:م) ،ص.257
( )2موريتانيا :تقع موريتانيا على شاطئ المحيط األطلسي وعاصمتها نواكشوط ،وتكون في غرب القارة االفريقية ،يحدها
من الشرق والجنوب مالي ،ويحدها من الشمال الغربي الصحراء الغربية ،ومن الجنوب السنغال ،ومن الشمال الغربي
الصحراء الغربية وتغطي الصحراء كل البالد ،ينظر :إبراهيم مرزوق ،دائرة المعارف الثقافية ،الدار الثقافية للنشر( ،د،م:
2٠1٨م) ،ص .25٠
( ) 3مالي :كانت مالي سابقا قرية صغيرة يسكنها قبائل الماندنجو وهي تقع بين نهر النيجر والمحيط األطلسي ،استطاعت
توحيد القبائل السودانية وكانت لها دور في نشر اإلسالم في أفريقيا الغربية وحكمتها ثماني أسر ،وحالياً قلب افريقيا الغربية

وتعتبر من الدول المغلقة ،يحدها من الغرب السنغال وموريتانيا ومن الجنوب غينيا -كوناكري وساحل العاج ومن الشرق

بوركينا فاسو والنيجر ومن الشمال الجزائر وهي من الدول الواسعة المساحة .ينظر :إبراهيم علي طرخان ،دولة مالي
اإلسالمية( ،القاهرة1٩73:م) ،ص35-32؛ علي وكريدية ،المسلمون في غرب افريقيا ،ص .2٩7
ال  ،ونيجيريا غرباً وخليج غينيا ،وغينيا اإلستوائية والغابون
( )4الكاميرون :وهي دولة تقع غرب افريقيا ،تحدها تشاد شما ً
والكونغوا جنوب ًا ،وشرقا جمهورية أفريقيا الوسطى ينظر :اللحام وآخرون ،قاموس معجم  ،ص .٩7٠

( )5تشاد :تقع تشاد في شمال افريقيا ،وتحدها من الشمال ليبيا ،وافريقيا الوسطى جنوباً والنيجر والكامرون غرباً والسودان

من الشرق وتوجد فيها بحيرة تشاد .ينظر :مرزوق ،دائرة المعارف ،ص7٩؛ بشار اكرم جميل داؤود المالح ،مؤثرات

االسالم االجتماعية على بالد السودان ،اطروحة دكتوراه (غير منشور)(،جامعة الموصل كلية اآلداب2٠٠٦:م)،ص.25
( )٦المالح ،مؤثرات اإلسالم ،ص. 2٩
() 7ابو عبداهلل محمد بن ادريس االدريسي ،نزهة المشتاق في اختراق األفاق ،عالم الكتب(بيروت،)1٩٨٨:ج،1ص. 1٠7
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كبير في تنقل التجار والدعاة الذين أَسهموا في نشر ِ
يجابا
اإلسالم ومؤثراته التي انعكست إِ ً
على حياة سكان تلك المناطق .

ثانيا :التسمية بالسودان الغربي:
ً
بالد السودان هو االسم الذي أُطلق في القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي من
قبل جغرافيو الغرب ِ
اإلسالمي على المنطقة الممتدة في بحيرة تشاد ِإلى المحيط األَطلسي
وشمال خط االستواء وجنوب الصحراء وهي منطقة تقابل بالد المغرب وتفصلهما

الصحراء الكبرى

()1

وأُطلق هذا االسم على بالد السودان بسبب لون بشرتهم

()2

وليس

لسبب عنصري ألن الشعوب الواقعة في المغرب ِ
اإلسالمي والمشرق هي ذات البشرة

البيضاء فهي مرادفة للسودان ،وهذا ما أَكده ابن بطوطة خالل رحلته ِإلى تلك المناطق
ومعايشتها والتعرف عليها(.)3

شماال منطقة قامت فيها
وتعد المنطقة المحصورة مابين خط عرض 11و17
ً

دول ِإسالمية :غانة ومالي والسنغاي

()4

وتسمى لدى المؤرخين المعاصرين السودان أَو

أفريقيا الغربية ،ومن الجانب االستعماري فقد أَطلق المؤرخون الغربيون على المنطقة
أفريقيا جنوب الصح ارء وهدفهم من هذا أَن يظهروا للعالم أَجمع وللمسلمين خاصة أَن
الصحراء كانت حاجز وفاصل بين الشمال والجنوب وكانت عقبة أَمام تقدم المسلمون ِإلى

( )1أحمد شكري  ،االسالم والمجتمع السوداني امبراطورية مالي 143٠-123٠م(ابو ظبي1٩٩٩:م)،ص.1٩
( )2ابوعبيد بن عبداهلل بن عبدالعزيز البكري ،المسالك والممالك ،دار الغرب االسالمي (د/م،)1٩٩2:ج،2ص.٨٦٨
( ) 3محمد بن عبداهلل بن محمد بن ابراهيم اللواتي ابن بطوطة ،تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار،
شركة ابناء شريف االنصاري للنشر والتوزيع والطباعة ،اعتنى به:درويش الجويدي(بيروت2٠٠7 :م) ،ج،2
ص.271
( ) 4السنغاي  :وهي احدى الدول التي قامت في السودان الغربي ،كان شعبها يسكن في الجهة الشرقية من نهر
النيجر ويعود وجودهم الى القرن األول الهجري/السابع الميالدي ،وتوسعوا ودخل حكامها اإلسالم في القرن
الرابع الهجري /العاشر الميالدي ،وساهموا في نشر اإلسالم وتوسيع دولتهم .ينظر :صباح إبراهيم الشيخلي،
تاريخ اإلسالم في أفريقيا وجنوب شرق آسيا ،مديرية مطبعة التعليم العالي بغداد ،ج ،1ص 1٠٠؛ الشكري،
االسالم والمجتمع ،ص.5٩
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الجنوب لنشر ِ
اإلسالم والقضاء على الوثنية والديانات المنحرفة التي كانت تنخر في

المجتمعات آنذاك(.)1

المبحث الثاني
دولة المرابطين
أول :الصل والتسمية وطريقة العيش:
يرجع أَصل المرابطين إِلى قبيلة حمير

()2

التي كانت تسكن اليمن ،وهي عربية

االصل ،هاجرت مع قبائل أُخرى من اليمن إِلى أَفريقيا ،فأستوطن قسم منهم في

افريقية(تونس)والقسم االخر وصل إِلى الصحراء المغربية التي هي قريبة من المحيط

األَطلسي غرًبا( ،)3أَما التسمية فترجع إِلى روايات عديدة األولى تذكر أَن سبب التسمية
تعود ِإلى الرباط الذي كانوا يتلقون فيه التدريب العسكري والروحي وعندما انتصروا على
القبائل المعارضة لإلسالم اطلق عليهم هذا االسم بسبب صبرهم على قتال أَهل الكفر(،)4

والرواية األُخرى تذكر أَن سبب التسمية يعود ِإلى مجموعة من الرواد وطلبة العلم
المالكيين الذين كانوا يقصدون مدرسة وجاج بن زلو اللمطي لطلب العلم والمعرفة فكانت

تسمى دار المرابطين

()5

وهناك من يرى أَن كلمة مرابط اطلقت على كل من خدم الدول

وحقق انتصارات جليلة فهو بمثابه وسام عسكري له( ،)٦وكانت قبائل لمتونة ومسوفة

( )1المالح ،مؤثرات االسالم ،ص.2٩

( )2ابن حجر التميمي ،منتهى االعالم بوفاة الصحابة وملوك االسالم( ،مخ) ،ص.4٦3

( )3ابو عبيد عبداهلل بن عبد العزيز البكري ،المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب
(باريس1٩11:م)،ص.1٦4

( )4محمد بن عذاري ،البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب ،تحقيق :ليفي بروفسال
(بيروت1٩٨٠:م) ج ،4ص. 13

( )5عياض بن موسى القاضي ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعالم مذهب مالك( ،المحـمدية:
1٩٨3م) ج ،٨ص.٨1

( )٦العبادي ،الصفحات االولى من تاريخ المرابطين ،مجلة كلية اآلداب (االسكندرية1٩٦7 :م)عدد ،21
ص.52
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وجدالة قبل أَن تنضم وتلتحق بالمرابطين يطلق عليهم الملثمين؛ ألَنهم كانوا يرتدون اللثام،

وتميي اًز لهم عن قبائل المغرب ،وكانوا يعتقدون أَن الفم عورة يجب سترها(.)1
أَما طريقة عيشتهم فكانت قائمة على الرعي

()2

وكانوا اليعرفون الزراعة

()3

أَما

ديانتهم فكانت النصرانية( ،)4وبعض منهم مجوسية وآخرون عابدون للَوثان ومقدسوها(.)5
ثانياً :مرحلة الدعوة وطلب العلم الشرعي :

اسلم الملثمون بعد فتح األَندلس سنة ٩2هـ711/م( ،)٦ثم تفرقوا بعد اجتماعهم

ووحدتهم لمدة مائة عام وقام القائد من قبيلة لمتونة ،ويدعى محمد بن تيفاوت()7الذي
جمعهم لكنه استشهد بعد ثالثة سنوات على يد الوثنيين فتولى القيادة يحيى بن ابراهيم

الجدالي(.)٨

وخرج األَمير يحيى من ديار الملثمين ألَداء مناسك الحج( ،)٩وبعد عودته مر

بمدينة القيروان( ،)1٠التي كان يكثر فيها العلماء وطلبه العلم الشرعي فجلس األَمير في

( )1ابو القاسم ابن حوقل ،صورة االرض (بيروت :د/ت) ،ص.٩٩

( )2ابو العباس شمس الدين احمد بن خلكان ،وفيات ألعيان وأبناء أبناء الزمان ،دار صادر،
تحقيق:احسان عباس(بيروت:د/ت) ،ج  ،7ص.12٨

( )3البكري ،المغرب ،ص.1٦4

( )4مؤلف مجهول ،الحلل الموشية في ذكر االخبار المراكشية ،تحقيق:سهيل زكار وزمالئه
(البيضاء1٩7٩:م) ،ص.7

( )5عبدالرحمن بن محمد بن خلدون،العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر وفي
عاصرهم من ذوي السلطان االكبر(بيروت1٩5٨:م) ج ،٦ص.142

( )٦ابن خلدون  ،العبر ،ج.1٨1-٦،11٠

( )7ابو الحسن علي بن ابي زرع ،االنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ
مدينة فاس(الرباط1٩72 :م) ،ص.12٠

( )٨البكري ،المغرب ،ص.1٦4

( )٩ابو العباس احمد بن خالد السالوي ،األستقصا ألخبار دول المغرب االقصى (الدار
البيضاء ،)1٩٩7:ج 1ص.٩٩

( )1٠القيروان :وهي مدينة بناها القائد عقبة بن نافع الفهري لتكون قاعدة لجيش االسالمي وكان ذلك سنة
4٦هـ  .ينظر :ابن عذاري ،البيان ،ج ،1ص.1٩
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حلقة الفقيه ابن عمران الفاسي (ت43٠هـ  ،)1٠3٨ /وكان على المذهب المالكي
من المذاهب ِ
اإلسالمية المعتبرة

()2

()1

وهو

ودارات مناقشات بين األَمير والفقيه ،وأَدرك األَول مدى

الجهل الذي تعيشه القبائل الخاضعة له وهي بحاجة ِإلى ِإسالم حقيقي( ،)3وطلب األَمير

من الفقيه إِرسال أَحد الدعاة معه فأستجاب له وخاطب أَحد العلماء وكان من مدينة

نفيس

()4

ويسمى وجاج بن زلو الذي ارسل مع األَمير أَحد تالميذه وهو الشيخ عبداهلل بن

ياسين( )5فقدم األَمير مهمة الفقيه عبداهلل ِإلى ديار جدالة(َ )٦ف ُسر الناس بالفقيه وصاروا
يراجعونه في كبير األُمور وصغيرها( ،)7وخالل دعوة الشيخ عبداهلل كان عليه أَن يقوم

بأعمال مميزة ،وهي :

 -1تطهير المنطقة التي يدعو بها (بالد القبلة) من الضالالت والشرك والسلوكيات
المنحرفة التي ال تمت لإلسالم وشرعه بصله فال بد من جمع أَتباع وأَشخاص أوفياء
مخلصين لدعوتِ ِه.

( )1المذهب المالكي :وهو احد المذاهب اإلسالمية المهمة وينسب الى االمام مالك بن انس الذي ولد في
المدينة المنورة سنة (٩3هـ711/م) وتوفي سنة (17٩هـ7٩5/م) فقد كانت المدينة المنورة دار حديث
واسناد وكان اهل الفتوى من التابعين وكان االمام مالك شديد الحرص على أخذ العلم من مصادره

الموثوقة ،ومن شيوخه ربيعة الرأي الذي كان بصي اًر بالرأي ،ومن تالميذه الذين أسهموا في نشر

مذهبه أسد بن فرات .ينظر :القاضي عياض ،ترتيب المدارك ،ج ،1ص1٠2؛ أبو محمد بن عبد
الرحمن الرازي ،الجرح والتعديل ،مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن ،الهند ،دار إحياء

التراث( ،بيروت1٩52 :م) ،ج ،1ص12؛ خير الدين بن محمود الزركلي ،االعالم ،دار

الماليين،ط( ،15بيروت2٠٠2 :م) ،ج ،3ج ،1ص.2٩٨ ، 17

( )2لسان الدين محمد عبداهلل بن الخطيب ،أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم
ومايمر بذلك من شجون الكالم ،تحقيق :حسن حسين (جالومو1٩1٠ :م) ،ج ،3ص.22٦

( )3ابن عذاري ،البيان ،ج ،4ص.٨-7

( )4نفيس :وهي مدينة تقع في المغرب االقصى حررها عقبة بن نافع (٦2هـ٦٨2 /م)من سيطرة الروم

.ينظر :مؤلف مجهول ،االستبصار في عجائب االمصار ،نشر وتعليق :سعد زعلول(بغداد:
1٩٨٦م) ،ص.2٠٨

( )5البكري ،المغرب ،ص ،1٦5ابن عذاري ،البيان ،ج ، 4ص.٨
( )٦السالوي ،االستقصا ،ج ،1ص.1٠٠

( )7سعدون عباس نصر اهلل ،دولة المرابطين ،ص.22
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 -2القضاء على ِ
اإل مارات والزعامات المتنازعة فيما بينها حتى يتم توحيد بالد المغرب

األَقصى( ،)1ومن أَجل تحقيق هذه األهداف واألعمال قام الشيخ عبداهلل ومعه األَمير
باتخاذ جزيرة في حوض نهر السنغال وشكلوا رباطاً()2وبدأت مرابطة هؤالء في سنة

433هـ1٠4٠ /م وكانوا سبعة اشخاص

()3

ومع مرور األيام صاروا بالمئات

()4

وكانوا

يتلقون التدريبات العسكرية الشاقة والروحية(،)5وبذلك وقع على عاتق هؤالء توحيد المغرب

األَقصى الذي كان يعاني من التجزئة واالنقسام والحروب بين إِماراته المتأخرة( ،)٦وقد
وضع الشيخ عبداهلل شروط القبول في الرباط مع المراقبة ،واالمتحان والقمر من الذنوب

السابقة عن طريق اقامة الحدود( ،)7ويبدو أَن هذا األَمر تطهير له من المعصية التي
ارتكبها مسبقًا.

وكان المرابطين يعتمدون على أَنفسهم في توفير الطعام عن طريق الصيد البري

أَو البحري وحياتهم وكانت بسيطة وكانت التوبة والزهد في الدنيا مالزمة لهم( ،)٨وكانت
دروسهم على المذهب المالكي وبلغة البربرية( ،)٩وكان الشيخ عبداهلل يرسل السفراء وطلبة

العلم ِإلى القبائل لدعوتهم إِلى الرباط فاستجاب الكثير ومنهم أَشراف قبيلة صنهاجة(.)1٠

( )1السامرائي ،عالقات المرابطين ،ص.2٩4
( )2ابن عذاري ،البيان ،ج ،4ص.11-1٠

( )3ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.125

( )4ابو بكر عبداهلل بن محمد المالكي ،رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية ،تحقيق :بشير
البكوش ،مراجعة :محمد العروسي ،دار الغرب االسالمي (بيروت1٩٨3:م)،ص.172

( )5البكري ،المغرب ،ص.1٦5

( )٦ابن خلدون ،العبر ،ج  ،٦ص.1٨7

( )7المفتري يضرب ثمانين سوطاً وشارب الخمر مثلها اما الزاني فيضرب مائة سوط .ينظر :البكري،
المغرب،ص.1٦٩

( )٨ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.125

( )٩عصمت عبداللطيف دندش ،دور المرابطين في نشر االسالم في غرب افريقيا 515-43٠هـ ،دار
الغرب االسالمي (بيروت1٩٨٨:م) ،ص.74

( )1٠ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.125
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ومن العوامل المميزة التي ساعدت على نجاح المرابطين أَن العالم ِ
اإلسالمي كان
يعاني في المشرق من سيطرة البويهيين (334هـ٩4٦/م ـ 447 -هـ1٠55/م) ،وظهور

الحركة الصليبية ،فاتجهت أنظار العالم ِ
اإلسالمي إِلى السالجقة في المشرق والمرابطين
في المغرب ،وكان للعامل المادي دور في نجاح المرابطين عندما تحولت طرائق التجارة

إِلى ديار قبيلة صنهاجة في الجنوب وبذلك نجح مشروعهم ِ
اإلصالحي(.)1
ثالثا :مرحلة الهجوم والسيطرة:

بعد أَن كث ر اتباع الشيخ عبداهلل رأى من المناسب الخروج في الرباط وحمل

مسؤولية الجهاد في سبيل اهلل وخطب بأتباعه خطبة دعاهم فيها إِلى األَمر بالمعروف

والنهي عن المنكر ونشر الدين الصحيح القائم على الكتاب والسنة وذكرهم أَنهم رؤساء

عشائرهم(.)2

فانطلق الدعاة في رباطهم إِلى عشائرهم ودعوهم ِإلى ِ
اإلسالم لكنهم رفضوا

فقاتلوهم حتى قتل منهم الكثير ودخل الباقون في ِ
اإلسالم( ،)3وفي عام 444هـ 1٠45 -م

أرسل فقهاء درعه()4وسجلماسة

()5

كتبهم ِإلى الشيخ عبداهلل يطلبون منه تحرير مناطقهم من

الظلم والجور فانطلق المرابطين بقيادة يحيى اللمتوني إِلى درعه وفتحوها سنة

445هـ1٠4٦/م

()٦

ثم فتحوا سجلماسة التي هي بداية لفتح المغرب األَقصى(.)7

( )1ابراهيم القادري ،الحياة االجتماعية قي المغرب واالندلس خالل عصر المرابطين ،اطروحة دكتوراه
(موقوفة) ،ج ،1ص 7٨وما بعدها.

( )2ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.125
( )3ابن الخطيب ،اعمال االعالم ،ص.227

()4وادي درعة:مدينة كثيرة االسواق والمزارع والمتاجر سكانها بربر تبعد عن سجالته  4فراسخ (24كم) .
ينظر :ابو القاسم عبيد اهلل بن خرداذبه ،المسالك والممالك( ،بغداد1٩٨٩ :م) ،ص.٨٨

()5سجلماسة :تقع جنوب المغرب االقصى ينسب سكانها الى زناتة وصنهاجة وهوارة وهي ملتقى التجار
بين المشرق والمغرب واالندلس والسودان الغربي  .ينظر:ابن حوقل ،صورة االرض ،ص.٩2-43

()٦ابن الخطيب ،اعمال االعالم،ج ،3ص.151
()7ابن عذاري ،البيان ،ج ،4ص.13
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وتابع المرابطين جهادهم شرقا وشماالً ففي سنة 475هـ1٠٨1 /م قضى يوسف
بن تاشفين( )1على حركة ومقاومة زناته وعاد ِإلى مراكش( ،)2وفي سنة 47٦هـ1٠٨3 /م
جرت معركة بين جيش المرابطين بقيادة المعز بن يوسف وبين قبيلة برغواطة في سبته
بقيادة يحيى وانتهت بانتصار المعز وقتل يحيى( ،)3وبهذا تمت توحيد المغرب األَقصى .

أَما انتشار ِ
اإلسالم في السودان الغربي فكانت بدايته حمالت عقبه الفهري الذي

وصل ِإلى حدود غانة وبنى فيها بعض المساجد(.)4

وتعد غانة حلقة الوصل بين الشمال والجنوب وتمتاز بموقع تجاري وهي من

المدن الغنية وعاصمة البالد تنقسم ِإلى مدينتين األُولى يسكتها المسلمون وفيها اثني عشر
ِ
وحاشيته ،وفيها مسجد يصلي فيه المسلمون الوافدين ِإلى
مسجداً والثانية فيها الملك،
()٦

الملك( )5وغير المسلمون كانوا ُعباد للوثان والمجوسية
المسلمون ونشروا ِ
اإلسالم وعلت مكانتهم( )7وكان جزء من هؤالء المسلمون ينتمون إِلى

وبحكم التجارة استقر التجار

قبيلة صنهاجة الكبيرة هاجروا إِلى السودان الغربي وسكنوا مناطق منها أُودغست()٨التي

نشروا ِ
اإلسالم فيها ومارسوا التجارة بين شمال أفريقيا والسودان الغربي وتحكموا بالطرائق

التجارية والسيما تجارة الملح الذي يعد من الركائز المميزة لتجارة السودان الغربي لقلته

()1يوسف بن تاشفين :وهو احد ابرز قادة المرابطين وابن عم االمير ابي بكر بن عمر اللمتوني الذي

واصل الفتح شماالً وكان على مقدمة الجيش ابن تاشفين وكان له دور في معركة الواحات ضد
الوثنيين .ينظر :ابن خلدون ،العبر ،ج ،٦ص.1٨3

()2نصر اهلل ،دولة المرابطين ،ص.52

()3السالوي ،االستقصا ،ج  ،1ص.111
()4ابن عذاري،البيان ،ج  1ص.27

( )5االدريسي ،نزهة المشتاق ،ص٩؛ البكري ،المغرب ،ص.175

( )٦مؤلف مجهول ،االستبصار في عجائب االمصار ،تحقيق :سعد زغلول عبد الحميد ،جامعة
االسكندرية (مصر1٩5٨:م) ،ص. ٦٠

()7دندش ،دور المرابطين ،ص.111

()٨أُدغست :وهي مدينة قديمة تقع حاليا في جمهورية موريتانيا االسالمية شمال غرب السودان الغربي
كان لها دور في التجارة ونشر االسالم .ينظر :ابن حوقل ،صورة االرض ،ص.٩2،1٠1
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ومن أَشهر ملوكهم الذي أَسهم في نشر ِ
اإلسالم بين الزنوج

(3٦٠ - 35٠هـ٩71 - ٩٦1/م)

()3

()2

الملك كين يورتان

و ِمما سبق يبدو لنا أَن هذه الهمة العالية في نشر

ِ
اإلسالم في السودان الغربي كانت قبل مجيء المرابطين إِلى المنطقة.

ومن األَسباب المميزة لتوسع انتشار ِ
اإلسالم في السودان الغربي ِإسالم ملك

التكرور( )4واسمهُ وارجابي رايبس ت عام (432هـ1٠4٠/م) وانتشر ا ِإلسالم خاصة في
مدينة سلي( )5التابعة للتكرور( ،)٦وفي القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي كان
جهاد المرابطين باتجاه السودان الغربي والسيما في التكرور وأَسلم الكثير منهم

()7

وواجه

المرابطين قوة غانة العسكرية التي هاجمت أَودغست وكانت عاصمة الصنهاجيين الذين

قامت على اكتافهم الدولة المرتبطية وفي المعارك توفي األَمير يحيى بن ابراهيم عام

44٠هـ1٠4٨/م( ،)٨وعلى إثر ذلك تقدمت الجيوش المرابطية بقيادة أَبي بكر بن عمر

وابنه ِإلى غانة ،وأَسقطتها سنة (4٦٩هـ1٠7٦/م)()٩وبعد دخول المرابطين إِلى غانة قام

األَمير ابو بكر بِإنشاء المساجد والرباطات و ُكثر الداخلين إِلى ِ
اإلسالم وانضموا إِلى جيش

المرابطين وتشبعوا بتعاليم ِ
وحسن ِإسالمهم( ،)1٠وانضم أَهل السودان العربي ِإلى
اإلسالم ُ
المرابطين ،أَما الذين لم يدخلوا ِ
اإلسالم فذهبوا جنوباً أَو غرباً(.)11

()1ابن حوقل ،صورة االرض.٩٨،

()2ابراهيم علي طرخان ،دولة غانة االسالمية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة1٩7٠:م)،ص.42
()3البكري ،المغرب ،ص.5٩

( )4التكرور :وهي مدينة تقع جنوب المغرب واهلها اشبه بالزنوج منهم مسلمون ومنهم كفار .ينظر:
البكري ،المسالك والممالك ،ج ،2ص.٨٦٨

()5سلي:هي مدينة صحراوية تبعد عن غانة ٩٦٠كم  .ينظر :مؤلف مجهول ،االستبصار ص.217
()٦طرخان ،دولة غانة االسالمية ،ص.43

()7محمد احمد الغربي ،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ،دار الرشيد (بغداد1٩٨2:م) ،ص.٩
()٨ابن الخطيب ،اعمال االعالم،ج  ،3ص.22٨
( )٩مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.7

()1٠مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص ،7دندش ،دولة المرابطين ،ص.112

()11حسن احمد محمود ،المرحلة االفريقية في تاريخ المرابطين(المجلة التاريخية المصرية) ،مجلد ،12
 ،1٩٦5ص.1٦٦
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()1

على يد أَحد السود

وفي سنة (4٦٨هـ 1٠75 -م) قُتل األَمير أَبو بكر
بواسطة سهم مسموم عندما كان ابو بكر يصلي( ، )2وعلى أَثر هذه الحادثة ثارت قبائل

سودانية كانت قد دخلت مع المرابطين بعد ِإسالمها وِارادة معاقبة قاتل األَمير لكن زعيمة

القبائل الداهومي رفضت واشتعلت الحرب بين المسلمين الم اربطين وبين القبائل الوثنية ثُم
دخلت قبائل في تحالفت مع المرابطين على إِثر مقتل األَمير ،وهذا عامل قوة ِإضافي
للمرابطين وزاد في قوتهم ودخول أَعداد كبيرة من السود تحت راية المرابطين والقتال معهم

في معارك نشر ِ
اإلسالم والقضاء على الوثنية واالنحرافات السلوكية

()3

.

وفي ظل هذه األَثناء تعرضت األَندلس ِإلى التخريب على يد الفونسو السادس(،)4

فأستنجد أمراء األَندلس وعلى رأسهم األَمير المعتمد على اهلل بن عباد

()5

صاحب اشبيلية

باألَمير يوسف بن تاشفين ،وأرسل ِإلى الصحراء الوفود لطلب العون واإلمداد ،فأستجاب
القبائل وبالد الصحراء وجاءوا بأعداد كبيرة وحشود عظيمة لنضرة ِ
اإلسالم والدفاع عن
العقيدة ضد النصارى( ،)٦ووقعت المعركة بين الطرفين وانتصر المرابطين بقيادة يوسف
بن تاشفين على الممالك النصرانية في موقفة الزالقة في شهر رجب 47٩هـ1٠٨٦/م(،)7

وصار للمرابطين المسلمين في األَندلس وغيرها من البالد هيبة واجالل

()٨

وكان من نتيجة

هذا الجهاد والنضال الذي قام به المرابطين على صعيد المغرب واألَندلس والسودان

العربي أَن انضمت ِإلى ِ
اإلسالم قبائل زنجية كثيرة وأَسهمت في نشره وانتشر كذلك في
( )1ابن عذاري ،البيان ،ج،4ص.2٦

()2محمد احمد المغربي ،موريتانيا ومشاغل المغرب االفريقية(الرباط1٩٦4:م) ،ص.٩2
()3المغربي ،موريتانيا ومشاغل المغرب االفريقية ،ص.٩3-٩2

()4الفونسو السادس :وهو ملك ليون وقشتالة قاد حركة مسيحية لمطاردة المسلمين في االندلس وحكم فترة
(45٨هـ 5٠3 -هـ) (1٠٦5م .)11٠٩-ينظر :مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.22

()5بن عباد :هو المعتمد على اهلل احد ملوك الطوائف وكان ملك قرطبة واشبيلية  .ينظر:الفتح بن محمد
ابن خاقان ،قالئد العقيان (القاهرة1273:هـ)،ص.4،٦

()٦ابن ابي زرع ،روض القرطاس ،ص.144

()7سميت بالزالقة ألنها وقعت في مكان يسمى بهذا االسم  .ينظر :مؤلف مجهول ،الحلل الموشية،
ص.47-37

()٨دندش ،دور المرابطين ،ص.12٠
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مملكة صنغاي وملكها اسمه زاكاسي وبلغة الصنغاني مسلم دام أَي مسلم عن طواعية

وليس باإلكراه سنة 4٠٠هـ1٠٠٩/م(.)1

وصار المرابطين قوة اليستهان بها واعتنق حكام مملكة البورنو والكانم ِ
اإلسالم،

وعندما جاءت سنة 4 ٩٦هـ11٠2/م صار المرابطين يحكمون من السنغال حتى نهر

االوبرو من شمال إِسبانيا( ،)2وقد اعتنى ابن تاشفين بالفقهاء والعلماء وبنى المساجد
ِ
دولته في السودان الغربي وصاروا
والمدارس  ،واعتنى بأرزاق الجنود الذين انظموا ِإلى
مقاتلين أوفياء لدينهم وعقيدتهم اوال ثم لدولتهم ثانيا(.)3
المبحث الثالث
جيش المرابطين
اوالً :عناصر جيش المرابطين:

كان الجيش المرابطين يتكون من فصائل متنوعة ومتعددة بسبب االختالفات

اإلقليمية ،لكن روح األُخوة و ِ
العرقية والمناطقية و ِ
اإليمان جمعت بين هذه العناصر المختلفة

ومن هذه المكونات العرب سواء الذين كانوا في شمال أفريقيا أَم المهاجرين من شبه

الجزيرة العربية ِإلى أفريقيا وكذلك ِ
اإلسبان الذين اسلموا وأنظموا تحت راية المرابطين
أخير الزنوج السود الذين
وكذلك قبائل صنهاجة التي قامت دولة المرابطين على اكتافها ،و ًا
أسلموا وصاروا تحت راية المرابطين وسوف نذكر عناصر جيش المرابطين بشيء من

التفصيل.
 -1العرب :وهم عنصر منهم في جيش المرابطين وكانوا من الذين استقروا وأَقاموا في

المغرب واألَندلس ،ومنهم كذلك العرب الهالليين الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية إِلى

شمال أفريقيا  ،وعمل ابن تاشفين على تشكيل فرقة من المقاتلين العرب ،الذين أثبتوا

()1عبدالرحمن بن عبداهلل السعدي ،تاريخ السودان ،نشرهوداس(باريس1٨٩٨:م) ،ص.3
( )2دندش ،دور المرابطين ،ص.12٨

()3مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص ،5٩ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.141،137
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شجاعتهم في معارك كثيرة ومنها معركة كنسويجرة(،)1وكذلك معركة اقليش

فيها العرب بقوة واستشهد فيها عدد من األئمة واألعيان(.)3

()2

التي شارك

 -2الملثمون :وهم أَساس دولة المرابطين فقد قامت الدولة على جهادهم وشجاعتهم
وكانوا الكثير منهم من قبيلة صنهاجة وشاركوا في معارك كثيرة وانتصروا في األَندلس

وجبهات المغرب وفي السودان الغربي(.)4

دائما تتقدم الجيش وتمتاز
 -3الحشم :وهم فرقة من الجيش المرابطي التي كانت ً
بالشجاعة والقوة وهي من قبيلتي مصامدة وزناتة وهما من قبائل البربر ،وكان لهم دور
كبير في تحقيق الكثير من االنتصارات على القبائل الوثنية والممالك ِ
اإلسبانية في

األَندلس(.)5

 -4الحرس الخاص :امتاز هذا النوع من عناصر الجيش المرابطين بالشجاعة والقوة
والذكاء وكانوا ينتمون ِإلى مختلف الواليات ،وقدتم تشكيل هذا العنصر عندما اتفق القائد
يوسف بن تاشفين مع تجار الرقيق من مملكة غانة وتم أَخذ أَعداد كبيرة منهم وترتيبهم

فضال تعليمهم كافة فنون القتال ،ومقابل ذلك إِعطائهم األَموال والهدايا
تربية ِإسالمية
ً
والخيل وتقريبهم واختار منهم َح َر َسهُ الخاص ،ولم يكن هؤالء العنصر األَسود في الحشم
فقط بل كان معهم ممن اختارهم ابن تاشفين ،وهم فتيان وشبان من نصارى ِ
اإلسبان

() 1معركة كنسويجرة :وهي من المعارك المهمة التي وقعت بين المرابطين بقيادة محمد بن الحاج وبين
النصارى االسبان وتحقق فيها النصر للمرابطين ينظر :ابو مروان عبدالملك ابن الكردبوس ،االكتفاء

في اخبار الخلفاء (تاريخ االندلس) ،تحقيق:احمد مختار العبادي (مدريد1٩71 :م)،ص.1٠٨-1٠7

( )2معركة أقليش :وهي من المعارك المهمة التي واقعت بين الجيش المرابطين بقيادة تميم بن يوسف بن

تاشفينوبين الجيش القشتالي بقيادة سانشوا ابن الفونسو السادس وانتصر فيها المرابطين وكان ذلك في

عام 5٠1هـ11٠٨/م ،وسميت المعركة بـ(الكونتات السبعة) لمقتل عدد من األمراء والقادة القشتاليين
 .ينظر :محمد عبداهلل عنان ،دولة االسالم في االندلس ،مكتبة الخانجي ،الطبعة

الثانية(القاهرة1٩٩٠:م) ،ج ،3ص٦7-57؛ خليل ابراهيم السامرائي وأَخرون ،تاريخ العرب
وحضارتهم في األندلس ،دار المدار اإلسالمي (ليبيا2٠٠4:م)؛ ص.25٨

()3ابو الحسن عليابن القطان ،نظم الجمان في أخبار الزمان (د/م:د  /ت) ،ص.1٠-٩

()4علي محمد الصالبي ،دولتي المرابطين والموحدين في الشمال االفريقي (د/م2٠٠٦:م)  ،ص.1٩5
()5الصالبي ،دولتي المرابطين والموحدين ،ص.1٩٦
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وغيرهم وكانوا معاهدين فقد قربهم وقدم لهم الدعم لشجاعتهم واخالصهم في عملهم وكانوا
من األَندلس ،وشاركوا في معارك كثيرة وحققوا انتصارات وجعل عليهم أُمراء وقادة

ودخلوا هؤالء المعاهدين ِ
اإلسالم وصاروا جزًءا من الجيش المرابطي
الحروب كانوا ينضمون وِالى الجيش المرابطي بكل صنوفه(.)3

()2

()1

وحتى أَسرى

ثانياً :سالح الجيش المرابطي :

أساس قيام دولة المرابطين كان على الجهاد والحرب من أَجل نشر ِ
اإلسالم

وقضاء على الوثنية وتحكيم شرع اهلل تعالى في المناطق التي دخلوها( ،)4فالعناية بالجيش
وتسليحه كان من أولى مهام القائد يوسف بن تاشفين عندما بدأت دولته بالتوسع واالنتشار

وصار جيشه فيما بعد من الجيوش التي ُيشار إِليها بلبنان( ،)5فقد عمل ابن تاشفين على
تطوير الجيش المرابطي ألَن ه في بداية قيام الدولة المرابطية كان الملثمين يشكلون الجزء
األكبر من الجيش ،وكانت أسلحتم تقليدية وكانوا يقاتلون وهم راجلة واذا استعملوا
الحيوانات للركوب فكانوا يقدمون األبل على غيرها؛ ألَن هم من سكنة الصحراء واالحتكاك

باإلبل اكثر من غيرِه( ،)٦فعندما كان المرابطون يقاتلون في الصحراء كانت مهمتهم في
استعمال األبل سهلة ،ولكن المشكلة برزت عندما انتقلوا إِلى المغرب وشمال أفريقيا فقد
كان يستخدم الطرف اآلخر من قبيلة زناتة ومعمودة الخيل وكانوا بارعين في ذلك وفي

نفس الوقت كانت االرض جبلية وهضبية وهذا األَمر ال يصلح مع ِ
اإلبل فقام ابن تاشفين

وفضال عن ِ
اإلبل التي كانت تدخل الرعب في نفس
باقتناء الخيل وتدريب الجنود عليها
ً
( )1يوسف أشباخ ،تاريخ األندلس في عهد المرابطين والموحدين ،ترجمة:محمد عبداهلل عنان
(القاهرة1٩5٨:م)  ،ص.4٨٠-47٩

()2سالمة محمد سلمان الهرفي ،دولة المرابطين ،دار النداوة (د/م1٩٨5 :م) ،ص.17٠

()3حمدي عبدالمنعم محمد ،تاريخ المغرب واالندلس في عصر المرابطين ،مؤسسة شباب الجامعة
(د/م1٩٨٦:م) ،ص.2٩٨

()4أشباخ ،تاريخ األندلس ،ص.417

( )5محمد عبداهلل عنان ،عصر المرابطين والموحدين في المغرب واألندلس (القاهرة1٩٦4 :م) ،ص41٨
.

( )٦البكري  ،المغرب  ،ص.1٦٦
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اإلسبان( ،)1واستعمال المرابطين في حروبهم ضد ِ
العدو وخيوله ومنهم ِ
اإلسبان الطبول

وذلك إلرهاب العدو وخيوله ،بينما كان العرب يستعملون الدفوف في معاركهم( ،)2وبعد
دخول الجيش المرابطي الكثير من المعارك ضد العدو فقد استعمل الكثير من األنواع

سواء كانت األَندلسية أَم المغربية أَم البسيطة التي كانت معه في الصحراء

()3

يضا
وأَ ً

حصل على أَسلحة العدو ِ
اإلسباني نفسه ،والفرنجي سواء عن طريق الشراء من أَموال

الزكاة والعشور( ،)4أَم التي يغنموها من العدو()5وكانت هذه األَسلحة توضع في مكان يقال
له القصبة وخصص له حراس( ،)٦وبعدما قويت الدولة المرابطية صار هناك دور لصناعة

األَسلحة الخفيفة وكذلك الثقيلة وحتى صناعة السفن والقوارب الحربية؛ ألَن حروب
مرور بالمغرب األَقصى فكان البد
ًا
المرابطين كانت تمتد من السودان الغربي ِإلى األَندلس
من تنوع األَسلحة في المعارك(.)7
تقسم أَسلحة جيش المرابطين إِلى ثالثة أنواع:

-1األَسلحة الخفيفة:
-2األَسلحة الثقيلة.

-3التجهيزات الوقائية في الحرب.

( )1حسين مؤنس ،الثغر األعلى االندلسي في عصر المرابطين ،مجلة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة،
المجلد الحادي عشر  ،ج ،1٩4٩ ،2ص.141

()2ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج،2ص.4٨4
()3نصراهلل ،دولة المرابطين ،ص.171

()4ابن ابي زرع ،االنيس المطرب ،ص.12٦
المغرب ،ج،4ص.77
()5ابن عذاري ،البيان ُ
()٦السالوي ،االستقصا ،ج ،2ص.24
()7مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.1٨
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-1السلحة الخفيفة:

وهي األَسلحة األَساسية وتعد مميزة في حالة الحرب مثل الرمح وبعضها ُيحمل

في السلم والحرب مثل السيف وتستعمل من مفاتل واحد ،وهي تصلح للدفاع والهجوم

()1

وأَنواعها كثيرة ،سوف نتطرق إليها في مقامنا هذا:

أ-الرمح :وهو من األَسلحة الخفيفة الذي يستعمل من شخص واحد ويبلغ طولهُ مابين -3
 5متر ويصنع من الخشب الزان الذي يمتاز بالقوة والمرونة ويتكون الرمح من ثالثة
أَجزاء هي جسم الرمح ،ويكون من الخشب والقسم العلوي يكون من قطعة حديد مدببة

والقسم اآلخر يكون من حديدة مدببة ومستديرة يستعمل للطعن اثناء القتال( ،)2وكان
الجنود المؤهلون ِلقتال بالرمح يخضعون لتدريبات مكثفة لرمي ِ
الرماح القصيرة والطويلة،

ويعتبر الرمح من األَسلحة التي يستعملها المهاجمين المشاة وكل جندي كان يحمل معهُ
اثنين أَو ثالثة من ِ
الرماح( ،)3وكانت ا ِلرماح الطويلة تستعمل عندما يكون العدو بعيداً أما
الرماح القصيرة تستعمل عندما يكون العدو قريباً( ،)4وكانت ِ
ِ
هذه الرماح من كال النوعين
اإلشارة التي يستعملها رجل ِ
تطلق بعد ِ
بيده راية حتى تكون الضربات منظمة باتجاه
العدو(.)5

ب-القوس :ويعد من األَسلحة المميزة التي استعملت في الحرب والسلم؛ إِذ استعملت في

الصيد بشكل كبير ويعد من األَسلحة البعيدة المدى في ذلك الوقت( ،)٦ولقد استعمل من

()1يوسف خلف عبداهلل ،الجيش السالح في العهد االشوري الحديث ،جامعة بغداد (بغداد:
1٩77م)،ص.17٨

()2مرضي بن علي الطرسوسي ،تبصرة ارباب األلباب في كيفية النجاة في الحرب األَسواء ونشر أعالم

األَعالم في العدد واآلالت المعينة على لقاء األَعداء ،تحقيق :كلود كاهين ( بيروت1٩4٨ :م) ،
ص.11

()3صن تزو وأَخرين  ،جذور السوق ،ترجمة :كنعان خورشيد عبدالوهاب التكريتي،المطابع
العسكرية(بغداد ،)1٩٨7 :ص.٨1

()4السالوي ،األستقصا ،ج،2ص.47

()5ابن عذاري ،البيان المغرب ،ج ، 4ص.11

( )٦شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب النويري ،نهاية اإلرب في فنون األدب ،مخطوط بمعهد المخطوطات
العربية ( القاهرة  :د  /ت )،رقم  ، 3٩ج، 1،2ص.4٠3
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قبل المشاة والخيالة( ،)1ويكون القوس على شكل هالل ويصنع من الشجر السنديان
ويمتاز بالقوة والليونة ويثبت عليه الوتر ويكون من جلود البعير أَو غيرها بشرط تكون

قوية حتى ترمى السهام بها ،واثناء االستعمال يسحب الوتر إِلى الخلف وفي الوقت نفسه

يكون النظر إِلى الهدف ،ويترك السهم المثبت على الوتر حتى ينطلق إِلى المنطقة
المعينة (،)2وكان المقاتل يحمل معهُ مجموعة من السهام وهذه توضع في مكان يسمى
(الجعبة) وتوضع على الكتف ،وكانت هذه الجعبة تصنع من الجلود أَو االخشاب لحفظ

السهام بها( ،)3والقوس يتكون من أَنواع عديدة منـها مايطلق سهم واحد ومنها سهام عديدة،
منها السهام الحارقة

()4

واعتنى الجيش المرابطي بفرق الس هام والنشاب والقوس واختار

لذلك أَفضل المدربين للجنود في هذا الميدان المميز( ،)5وكذلك ُعرف لدى المرابطين
األقواس الكبيرة التي تستعمل من أَشخاص عديدين ويكون مداها بعيداً(.)٦

جـ -السيف :وهو من األَسلحة المميزة في المعارك ويستعمل للقتال على المدى القريب
من العدو وتكون صناعتهُ من الحديد الصلب ،وقد استعملوهُ المرابطين في معاركهم
وكانت اليمن تمتاز بضاعتهُ وبيعهُ للدول والمناطق األُخرى( ،)7وامتاز المرابطون بقوة

تدريبهم واستعمال هم للسيف بصورة جيدة ولقد اثبتوا ذلك في معارك كثيرة ومنها معركة

الزالقة سنة 47٩هـ1٠٨٦/م فقد قطعوا جثث ودروع المقاتلين التي كانوا يتدرعون بها(،)٨

وتبين في هذا أن الجندي المرابطي كان يخضع للتدريبات قاسية جداً حتى يتمكن من
التغلب على عدوِه مهما كانت أَسلحتهُ.

()1ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.13٩
()2الطرسوسي ،تبصرة أَرباب ،ص.7

()3محمود بن الشريف ،أسلحتنا العربية قديماً وحديثاً ،الدار القومية للطباعة والنشر (القاهرة)1٩٦5 :
،ص.4٠،25

()4الطرسوسي ،تبصرة أرباب ،ص.1٠-٦

()5ابن ابي زرع ،الروض القرطاس ،ص.13٩
()٦مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.7٦

()7محمد مجيد السعيد ،الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،اطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة (
القاهرة1٩74 :م )،ص.1٠٦ -1٠5

()٨مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.٦2
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د-الخنجر :وهو من أَسلحة المرابطين الذي يستخدم في القتال عن قرب مع العدو ،وكان
معروفاً عند البربر(،)1
فضال عن ما تقدم أَن الخنجر مصنوع من الحديد ويكون حاداً
ً
عليه مقبض والطرف اآلخر للطعن ِ
طرفيه مثبت ِ
ِ
به.
واحدى

جـ-النبوت :وهو من األَسلحة التي كانت شائعة لدى المرابطين ويتكون من عصا من
ِ
طرفيه غليظ واآلخر رفيع وتوضع على الطرف الغليظ
الخشب تكون ثقيلة وفي إِحدى
مسمار حتى يكون ذات تأثير على العدو وكان يستعمل بكثرة عند الفرسان(.)2

 -2السلحة الثقيلة:

وهي من األَسلحة المميزة في المعركة ولها تأثير في العدو وتستعمل للدفاع

والهجوم ويشارك في استعمالها عدة جنود يصلون في عددهم إِلى العشرات وكان لهذه
األَسلحة دور في معارك المرابطين فكان لها تأثير في الحرق والهدم وتدمير العدو

()3

،ويبدو مما تقدم أَن لهذه األَسلحة تأثير في تغيير نتائج المعركة.

أ -وهي آلة حربية من الطراز الثقيل مصنوعة من الخشب الممتاز بأنو ِ
اعه( ،)4وبعد إتمام

صناعة الهيكل يتم تغليفها بالجلود التي تطلى بمادة الخل حتى ال تحترق عنما تضرب

من العدو بالنيران ،وحت ى تسير هذه الدبابة كان يوضع في أَسفلها عجالت خشبية
مستديرة ،وكان المقاتلون إِما يكونون داخلِها يحتمون من ضربات العدو أَو خارجها حتى

يقوموا بتسلق األَسوار والجدران العالية وكانت بمثابة ساللم يصل من خاللها المقاتلون

إِلى داخل الحصن والسور( .)5يبدو أَن المرابطين استعملوها في األَماكن السهلية
المنبسطة؛ ألَنها ال تستطيع السير في األَماكن الوعرة.

ِ
وفتحه
ب-العرادات :وهي من األَسلحة التي استعملها الجيش المرابطي في معاركهُ
للحصون والمدن وكانت تمتاز بالخفة من حيث نقلها اثناء المعارك من مكان إِلى آخر
()1مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.٦1
()2الطرسوسي ،تبصرة أرباب ،ص.15

()3النويري ،نهاية اإلرب في فن االدب ،ج  ، 1ج ، 2ص.4٠3
()4الطرسوسي ،تبصرة ارباب االلباب ،ص.1٩

()5علي بن ابي بكر الهروي ،التذكرة الهرويةفي الحيل الحربية ،تحقيق:مطيع المرابط ،مطبعة و ازرة الثقافة
(دمشق1٩72 :م)،ص.٨2
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وفي الوقت نفسه كانت غير مكلفة بالنسبة لقيادة الجيش وتأثيرها في العدو ايجابياً(،)1
وطريقة عملها كالمنجنيقات لكن هي صغيرة من حيث الحجم

تستعمل لمهاجمة الجنود والمعسكرات(.)3

()2

وحدى الرمي يكون أَخطر

جـ-المنجنيق :ويعد من األَسلحة المميزة والرئيسة في المعارك فهو يقوم بدور التدمير

والهدم والحرق و ِ
اإلسقاط

()4

واستعمل سابقاً من الفرس والروم كذلك الدولة األُموية في

فتوحاتها أَو القضاء على الثورات والخارجين من الدولة( ،)5ويصنع المنجنيق من الخشب؛

إِذ تكون القاعدة خشبية سميكة ويثبت عامود عليها وفيه كفة أَو قارورة مجوفة( ،)٦توضع
فيها الزيت المغلي أَو الزجاج أَو كرة نار أَو النفط( ،)7وكان على الجنود القائمين في
استعمال المنجنيق أَن يمتاز بالدقة التامة في تحديد المسافة التي يضرب ِ
به الهدف(،)٨
وأَدخل المرابطين جنودهم دورات تدريبية كثيرة ومكثفة في مجال استعمال المنجنيق
وحصار المدن والقالع واألسوار وفتحوها بواسطة المنجنيق وحققوا بهذا المجال انتصارات

كبيرة(.)٩

()1ابراهيم حركات ،النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين ،نشر مكتبة الوحدة العربية (الدار
البيضاء :د/ت) ،ص.17٩

()2الهروي ،التذكرة الهروية ،ص.٨4

()3عبداهلل بن بلقين ،التبيان ،تحقيق :ليفي بروفسال ،دار المعارف بمصر (القاهرة1٩55 :م) ،ص،1٠٨
.112

()4الحسن بن عبداهلل العباسي ،آثار االول وترتيب الدول ،المطبعة الميمنية (القاهرة13٠5 :هـ)،ص.21٦
()5حركات ،النظام السياسي والحربي على عهد المرابطين.17٩،
()٦الطرسوسي ،تبصرة أرباب االلباب ،ص.1٨-1٦

()7ابو عثمان عمروبن بحر الجاحظ ،البيان والتبين ،تحقيق :عبدالسالم هارون ( القاهرة:
1٩7٨م)،ج،3ص.1٦-13

()٨الطرسوسي،تبصرة ارباب االلباب ،ص.1٦
()٩مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.1٦٦
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-3التجهيزات الوقائية في الحرب:

وتعد من األَمور المميزة واألَساسية في الحرب لكي يحمي المقاتل نفسهُ في
ضربات العدو المباشرة وغير مباشرة( ،)1وبما أَن الجندي المرابطي امتاز بالخفة وسرعة
الحركة في القتال فقد استعمل التجهيزات الوقائية الخفيفة

استعمل التجهيزات الثقيلة

()3

()2

بعكس الطرف اآلخر الذي

 ،ومن التجهيزات الخفيفة الوقائية لدى المقاتل المرابطي:

()4

أ-الترس :وهو من التجهيزات الوقائية الخفيفة التي استعملها المرابطين في معاركهم

وكانت تصنع من الحديد والخشب ويحملها المقاتل اثناء المعركة سواء كان فارساً أَم راجالً
ِ
لتحميه من ضربات العدو القريب أَو البعيد( ،)5وكانت تُحمل باليد اليسرى( ،)٦ولقد
وذلك
امتاز المسلمون في صناعتها بكافة أَحجامها وكانوا يكتبون عليها بعض األبيات من

الشعر وآيات من القرآن الكريم( ،)7ويبدو أَن ذلك كان يعطي دافعاً قوياً للمقاتل ويرفع من
طهُ بعقيدتِ ِه ودينِ ِه.
ويزيد ارتبا َ
معنوياتهُ ُ
ب-الدروق :وهي من تجهيزات الجيش الخفيفة أَول من استعملها الملثمون الذين صاروا
فيما بعد في دولة المرابطين وكانت تصنع في قبيلة لمطة( ،)٨وكان الحرس الخاص

باألَمير يوسف بن تاشفين وكانوا من السودان الغربي كانوا مجهزين بالدرق اثناء الهجوم
والقتال مع العدو(.)٩

()1السالوي ،األستقصا ،ج ،2ص.47
()2السالوي ،األستقصا ،ج ،2ص.22

()3مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.٦٨

()4جمال الدين أَبي المحاسن أبن تغري بردي ،النجوم الزهرة في ملوك مصر والقاهرة ،دار الكتب
بالقاهرة(القاهرة1٩33 :م )،ج،4ص.22

()5الطرسوسي ،تبصرة أرباب األلباب ،ص.12

()٦محسن محمد حسين ،الجيش االيوبي في عهد صالح الدين ،واطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة
بغداد،1٩٨٦ ،ص.31٦

()7جرجي زيدان ،تاريخ التمدن اإلسالمي ،مطبعة الهالل (مصر 1٩14:م)،ج،1ص.147
()٨أبن تغري بردي ،النجوم الزاهرة،ج ،4ص.٨2
()٩مؤلف مجهول ،الحلل الموشية ،ص.٦1
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ج-الخوذة :وهي من األَسلحة الضرورية للجيش وكانت تصنع من الحديد على قدر حجم
ِ
تحميه من الضربات( ،)1وفي بعض األًحيان كان يتصل بالخوذة حلقات
الرأس لكي
ِ
لحمايته(.)2
حديدية يتدلى إِلى جوانب الوجه والرقبة

()1خالد جاسم الجنابي ،تنظيمات الجيش في العصر العباسي الثاني ،دار الشؤون الثقافية
(بغداد1٩٨٩:م)،ص.57

()2حسين،الجيش األَيوبي ،ص.31٨
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الخاتمــة
-1السودان الغربي هي المنطقة التي تقابل المغرب وتفصل بينهما الصحراء.

-2دخل ِ
اإلسالم إِلى منطقة السودان الغربي منذ القرن األَول الهجري /السابع الميالدي
وكان للتجارة والدعاة دور في ِ
نشرِه وكذلك نشر المذهب المالكي بينهم.

-3كان للمرابطين دور في إِسالم الكثير من أَهالي سكان الصحراء حينما أَقاموا المدارس
والمساجد ونشروا العلم بين السكان.

-4انضم الكثير من السكان إِلى جيش المرابطين وكان منهم من غانة عندما استعملوا في
صنف الحرس الخاص وتم إِعطاؤهم الهبات والهدايا.

-5انتشرت دولة المرابطين في السودان الغربي إِلى جنوب ِإسبانيا مرو اًر بالمغرب .
 -٦كان جيش المرابطين يتكون من عناصر كثيرة منها الملثمين والعرب والزنوج .
ِ
معاركه وحروبهُ ضد أَعدائه.
-7تنوعت أَسلحة الجيش المرابطي مع كثرة
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The soldiers of Western Sudan in the era of the Almoravids
and their Weapons

Faez Fathallah Al-Rasha
Abstract

The associated army consisted of several elements, including
Arabs, Berbers, Negroes, and Sudan. These elements played a major
role in spreading Islam in the southern desert, Morocco and
Andalusia. They fought many battles and achieved great victories
over the pagan tribes, over the Spaniards and the Franks. And they
were loyal to him, and the stationed army’s weapons were many and
varied, including heavy ones, such as catapults and tanks, and light
ones such as daggers, swords and spears, and protective ones such
as helmets and shields. They have camps, and Ghana was in the
important areas that the Almoravids conquered, and they were its
youth to their state and became an important part of the army.
Key words: Science , Sword , Ships.
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