
  السادسةتاريخ اسالمي                المحاضرة  –المادة : تاريخ المغرب واألندلس              المرحلة : ماجستير 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 في المغرب : دولة الموحدين
 :  نشأة دولة الُموّحدين

دين في القرن السادس اليجرّي، وكان ذلك عمى َيد شخص ُيعَرف   دية، أو دولة الُموحِّ نشأت الدولة الُموحِّ
الذي لقَّبو الكثيرون ب)الميدّي(، وسانده في  باسم )ابن تومرت(، وىو ُمحمَّد بن عبد اهلل بن وجميد بن يامصال

ذلك رجالن من أصحاب الِعمم، وىما: أبو ُمحمَّد عبد اهلل بن محاسن الونشريسّي، وعبد الُمؤمن بن عمي 
التاجرّي الكومّي الندرومّي، ومن الجدير بالذكر أّن ابن تومرت اجتيَد في دراسة المُّغة، والدِّين في بالد أوروّبا، 

ق، وتبنَّى حركة دينّية إسالمّية تيدف في األساس إلى إنشاء خالفة إسالمّية ترجع باأُلمَّة اإلسالمّية إلى والمشر 
دية(، واسم  عيد الُخمفاء الراشدين، والتركيز عمى مبدأ التوحيد الخالص، ومن ىنا جاء اسم الدولة )الُموحِّ

دين(، وقد سعى ابن تومر  ت جاىدًا؛ لَنْشر ىذه الحركة الدينّية، وأخَذ يجير بيا األنصار، والتابعين ليا )الُموحِّ
في كلِّ بمد يذىب إليو، ومنيا العواصم العربّية السياسّية، والِعممّية، مثل: مصر، وتونس، وطرابمس، وقسنطينة، 

ستطاع ومراكش، وتممسان، وفاس، وقد أيَّده في دعوتو عدد كبير من األتباع، مّما مكَّنو من قيادة ثورة كبيرة، ا
من خالليا الدعوة إلى األصول الجامعة، والقضاء عمى الفروع، كما أنَّو أسَّس حكومتو في المغرب العربّي، 

 وأضفى عمييا الصبغة الميدوّية، والتأويل العقمّي.
واستمرَّ ابن تومرت بَحشد األنصار، والُمؤيِّدين لدعوتو، إلى أن َحِظي بُمبايعة اأُلمَّة المغربّية لو؛ لتولِّي  

ىـ، وذلك بعد أن استطاع القضاء عمى دولة الُمرابطين في المغرب األقصى، عممًا بأّنو ٙٔ٘الوالية في عام 
د استمم الُحكم من بعده عبد الُمؤمن بن عمي الذي وسَّع ىـ، وقٕٗ٘استمرَّ في واليتو إلى أن ُتوفِّي في عام 

دين، كما وسَّع ُٔٗ٘حدود ُحكمو؛ لتشمل المغرب األقصى بأكممو في عام  ىـ، وأعمن بذلك عن نشوء دولة الُموحِّ
ُحدود دولتو، لتُضمَّ األندُلس، وُقرطبة، وخاض معركة األرك ِضدَّ اإلسبان، وقضى عمى ُحكم النورمان، 

دين عمى مذىب والُمر  د في عيد دولة الُموحِّ ابطين في مراكش، وتونس، ومّما يجدر ِذكره أّن المغرب العربّي َتوحَّ
واحد ىو مذىب اإلمام مالك، وثقافة واحدة، واستطاع عبد الُمؤمن بِحنكتو العسكرّية تكوين جيش قوّي بمغ عدد 

 ُجنوده نحو النصف مميون ُمقاتل.
 

 رت وخميفتو عبد المؤمن باآلتي : ويمكن ايجاز حكم ابن توم
محمد بن تومرت، المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين، ألنو وضع الخطوط العريضة، التي قامت  يعد   -ٔ

 عميو الدولة.
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يعتبر منيج ابن تومرت، خميطًا من عمم: الكالم، والمعتزلة، واألشاعرة، والشيعية األمامية،    -ٕ
 والخوارج، وغيرىم.

ع ابن تومرت، في سفك الدماء، وسبي النساء، وتكفير المسممين، واستخدام األساليب لم يتور    -ٖ
 الممتوية، من الكذب والخدع، من أجل الوصول إلى ىدفو.

يعتبر ابن تومرت، ىو الناشر الفعمي لعقائد األشاعرة في الشمال اإلفريقي، بقوة السمطان، وتأليفو    -ٗ
 ص.لكتب في مجال العقائد، بيذا الخصو 

كان البن تومرت، عبقرية تنظيمية، ومنيجية تربوية، وأىداف سياسية، سعى بكل الوسائل    -٘
 واألساليب لتحقيقيا.

 ساعدت سذاجة المجتمع المغربي وجيمو؛ عمى تغمغل معتقدات ابن تومرت، المنحرفة في أوساطة.   -ٙ
، وخاض حروبًا ضارية، انتيت تزعم عبدالمؤمن بن عمي، قيادة الموحدين بعد موت ابن تومرت   -ٚ

 بسقوط دولة المرابطين.
ظيرت مواىب سياسية فذة عند عبدالمؤمن بن عمي، تمثمت في إبعاده لقبائل المصامدة عن الحكم،    -ٛ

سناد أمر حمايتو إلى قبيمة كومية، والتدرج في القضاء عمى تنظيم  وتقريبو لقبائل بني ىالل وبني سميم منو، وا 
 لطبقات، وجعل الحكم وراثيًا في أسرتو.بن تومرت، في ا

نما استفاد منو فيما يحقق أغراضو، وأىدافو    -ٜ لم يمتزم عبدالمؤمن، بالمنيج التومرتي حرفيًا، وا 
السياسية، ولذلك نجده، ينحرف عن تعاليم ابن تومرت، كمما حانت لو الفرصة، كما حدث عندما ألغا نظام 

ن كانت توجيياتو وأوامره إلى جميع الطبقات، وىذا العمل يدل عمى عدم  اعتقاده في عصمة ابن تومرت، وا 
الموحدين، تحض عمى ضرورة المحافظة عمى تعاليم ابن تومرت، والعمل عمى نشرىا؛ ويعتبر ذلك تكتيكًا من 

 عبدالمؤمن، لكي يحافظ عمى مكانتو بين الموحدين المخمصين لدعوة ابن تومرت.
 صفوف دولة المرابطين؛ كانت سببًا رئيسيًا من اسباب انييارىا.أن االنقسام والخيانة في  -ٓٔ
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دية بعد وفاة عبد الُمؤمن خميفتو )أبو ُيوسف يعقوب بن ُيوسف المنصور( الذي   وتولَّى ُحكم الدولة الُموحِّ
بمغت الدولة في عيده عصرىا الذىبّي، وَأْوج ازدىارىا؛ حيث ُبِنيت الِقالع، والمساجد، والُمستشَفيات، وغيرىا 

ىـ، واستمم الُحكم َمحمَّو ابنو )ُمحمَّد ُٜ٘٘توفِّي في عام  من مظاىر التطوُّر، واستمرَّ المنصور في ُحكمو إلى أن
دية في عيده بداية ُسقوطيا؛ بسبب اليزائم الُمتتاِلية، واستمرَّت الدولة عمى  الناصر(، وقد َشِيدت الدولة الُموحِّ

 ىـ.ٛٙٙذلك إلى أن وقعت تحت ُحكم بني مرين في عام 
دين    :النُّظم والتنظيمات في دولة الُموحِّ

دارّية، وقضائّية، وعسكرّية، َشأنيا في ذلك َشأن الدُّول األخرى،  ضمَّت دولة الُموّحدين ُنظمًا سياسّية، وا 
وفيما يأتي شرٌح لكلٍّ من ىذه النُّظم:[ النظام السياسّي: حيث إّن الخميفة ىو رأس الدولة، وىو ُيعَرف أيضًا 

ليم ابن تومرت، وثانييم ب)أمير الُمؤمنين(، و)اإلمام(، وقد تعاقب الُخمفا دية؛ فكان أوَّ ء عمى ُحكم الدولة الُموحِّ
عبد الُمؤمن، ثّم األبناء من بني عبد الُمؤمن، وكان كلُّ خميفة يحرص عمى إعداد وليِّ عيده إعدادًا جّيدًا، 

اختمف تشكيميا من ويمجأ في مشورتو في األمور العسكرّية، واإلدارّية، واالقتصادّية إلى الييئة االستشارّية التي 
 خميفة إلى آخر.

 النظام اإلدارّي:  
دين بوجود عدد من الوزراء، ميمَّتيم ىي تنفيذ أوامر الخميفة،  حيث َتمثَّل النظام اإلدارّي في دولة الُموحِّ
وتعميماتو، وعدد من الُكتَّاب، وميمَّتيم ُمعاَونة الخميفة في إدارة شؤون الدولة، كما ضمَّ النظام اإلدارّي َمنِصب 

 ًا من الدواوين. الحاجب، وساعي البريد، ورجال الشُّرطة، وعدد
 النظام القضائّي:

إذ ضمَّت دولة الُموّحدين نظامًا قضائّيًا قوّيًا كانت ميمَّتو الفصل بين الُمتناِزعين، والمحافظة عمى األمن  
في الدولة، حيث يتّم تعيين الُقضاة بأمر من الخميفة، وىم عمى ِصنَفين: قاضي الجماعة؛ وىو األعمى ُرتبة، 

يحكم في المسائل القضائّية الداخمّية، كما ُيوَجد ما ُيعَرف وُيمثِّل ُمستشار الخميفة، وقاضي الُمُدن؛ وىو الذي 
 ب)المظالم(، وَميمَّتيا الفصل في القضايا التي َعِجز القضاء عن حمِّيا. 

 النظام العسكرّي:
دين جيشًا قوّيًا استطاع الحفاظ عمى َأمن الدولة، واستقرارىا في عيد الُخمفاء الثالثة   ضمَّت دولة الُموحِّ

دي من قبائل أمازيغّية، وعربّية، وقبائل الزناتة، الذين اى تمُّوا بالجانب العسكرّي، وقد تشكَّل الجيش الُموحِّ
والصنياجة، وغيرىا من القبائل األخرى، أّما ِقيادة الجيش فقد كانت في َيد أبناء الُخمفاء، أو الشيوخ، أو أبناء 

 الشيوخ.
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 أسباب سقوط دولة الموحدين
 :سباب التي أدت إلى سقوط دولة الموحدين، وىيىناك العديد من األ

االعتداد بالرأي: في عيد الخميفة الناصر ابتعد الخميفة عند األخذ بمشورة شيوخ الدولة واستبد برأيو، ولم -
 .يوافق عمى نصح الشيخ أبي حفص في عدم القتال في األندلس

المسممين وأثر عمييم دخول الشتاء، أشير مما أضعف قوي  ٛاإلطالة في حصار شمبطرة: بمغ الحصار -
 .وأتي الدعم الصميبي من شرق أوروبا واستعادوا قوتيم

الغرور بالعدد: اغتر الخميفة الناصر بكثرة جنوده قوة عتاده وأىمل في التنظيم والتقوية من عزيمة -
 .الجيش مما جعمو أضعف من جيش ألفونسو الذي كان قوي العزيمة ومنظم لمغاية

 هـ 666دولة الموحدين سنة  من قضى عمى
ىجرية  ٚٙٙسار جيش بني مرين بقيادة أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ليقاتل الموحدين في أواخر عام 

وتحاربوا في معركة شديدة دارت في وادي غفو الذي يقع بين مراكش وفاس وُقتل في ىذه المعركة إدريس 
ل المرينيين إلى مراكش لتسقط دولة الموحدين إلى الواثق أخر حكام الموحدين وانيزم جيش الموحدين ودخ

 .وتقام دولة المرينيين ٛٙٙالنياية في التاسع من محرم عام 
 

 جوانب من المعالم الحضارية لممغرب في عصر الموحدين :

 "العمارة الموحدية بالمغرب"

تظير سمات ىذه  إمتاز العصر الموحدي بالمغرب في ظيور حركة فنية معمارية عظيمة واسعة النطاق،و
الحركة من خالل تشييد الموحدون لمساجد عديدة كجامع الكتبية بمراكش، و صومعة حسان بالرباط و مسجد 

 .تينمل بقرية تينمل

وتظير سمات ىذه الحركة مدنيا بإقامة مدن جديدة و توسيع أخرى قديمة و تشييد المستشفيات و 
 .حصون و األبراج و األسوار الدفاعية بالعديد من المدنو تظير عسكريا بمد الجسور و تشييد ال .المدارس

واختالف الموحدين في طرق البناء من مدينة إلى أخرى حسب اإلمكانيات و الظروف الطبيعية المحيطة 
 .بالمدن
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 :العمارة الدينية - 

 ابن تومرت، قامت دولة الموحدين كسابقتيا دولة المرابطين عمى أساس دعوة دينية قام بيا الميدي       
فبدأ الوالة الموحدون ببناء المساجد و تعميرىا باعتبارىا  ما جعل الحياة العامة لمبالد سائدة بالطابع الديني،

 .مركز اإلشعاع الفكري لمدعوة الموحدية

ثم  فكانت العاصمة الموحدية مراكش أولى المدن التي شيدت إىتماما بالغا في إنشاء المساجد،       
بية بمراكش التي ة حسان بمدينة الرباط أو رباط الفتح أنذاك التي بنيت عمى نفس طراز منارة الكتإنشاء صومع

وأخيرا إنشاؤىم لمسجد تينمل بحصن تينمل الذي بني تخميدا لذكرى الميدي ابن  لى اليوم،الم يكمل بناءىا 
 .تومرت

 :صومعة الكتبية -  

واستشارتيم لمفقياء في موقفيم  ين عمى العاصمة مراكش،بنيت ىذه الصومعة بعد استالء الموحد         
ألنيا في رأييم منحرفة عن القبمة ) ( فيدمت جوامعيا و بنيت  الذين أفتوا بيدميا، من مساجد المرابطين،

 . وىناك روايات أخرى تقول بأن الجوامع المرابطية ظمت مقفمة جوامع أخرى) (حسب ما جاء في رواية البيدق،

شرع الخميفة الموحدي عبد المومن ببناء جامع الكتبيين عام ثالثة و خمسين و خمس مائة  و قد      
و بني المسجد الثاني في نفس السنة و في الوقت الذي بنيت فيو صومعة  ىجرية بالنسبة لممسجد األول،

ينة الذي قد بناه عمي وذلك بعدما ىدم الخميفة الجامع الذي كان أسفل المد حسان بالرباط و الخيرالدا بإشبيمية،
 .بن يوسف بن تاشفين

وقد أتت تسمية مسجد الكتبة"المنارة"إستحاءا من النشاط الذي كان يقام في المساحة القريبة من     
 . كالكتابين و الخطاطين و الكتبيين كما كانوا يسمون قديما المسجد،

فيو يشغل مساحة تقارب  عاد استثنائية،ألنو ذو أب ويعد جامع الكتبية من أىم الجوامع بالمغرب،        
 .قبة مزخرفة بالنقوشٔٔجناحا،و ٚٔمتر مربع،و فيو ٖٓٓ٘

الكبرى التي  بمئذنتة ،األحداثو جرت فيو كبريات  وفي ىذا الجامع أعمنت قرارات السالطين،         
يبمغ طوليا مائة ذراع وعشرة أذرع بالصنع األنيق) (،والمزخرفة في أجزائيا العميا بإفريز خزفي بمون الفيروز 
وبمنبرىيا المزود بنظام ألي لمحركة الذي يعتبر من روائع فن النجارة اإلسالمية الذي صنع بقرطبة في بداية 
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مرابطي عمي بن يوسف بن تاشفين من أجل الجامع الذي إنتيى القرن الثاني عشر ميالدي بطمب من األمير ال
ميالدية،وبصومعتيا المتميزة التي تعتبر أقدم من ٓ٘ٔٔفنقل ىذا المنبر لمكتبية سنة  من بنائو في مراكش،

مثيالتميا بالتي تعتبر أقدم من مثيالتميا بإشبيمية و بالرباط،و التي أنشأىا الخميفة الموحدي عبد المومن و 
اىا بعده المنصور، وتتواجد ىده الصومعة في الجزء الجنوبي الشرقي لمجامع،وتتخد تصميما مربعا يعموه أني

المنور المتوج بقبة مضمعة،كما تعمو ىذين المستويين شرفات،وتتكون نواة الصومعة من ستة غرف متطابقة 
ية تنطمق منيا عمى مستوى الواحدة فوق األخرى ومحاطة بممر مائل و مستقيم و مغطى بقباب نصف أسطوان

الزوايا بعد القباب ذات الحافة الحادة،وقد أخد ىذا النظام من برج المنار بقمعة بني حماد بالجزائر الذي بني في 
بداية القرن الحادي عشر ميالدي،وقد بنيت ىذه المعممة بالحجر الرممي الذي جمب من جبل كميز في 

األحجار الصغيرة مع اآلجرفي أجزائيا العموية،ومغطى بطبقة من مراكش،ولتخفيف نقل الصومعة تم استعمال 
 .الطالء الكمسي،وقد تم تزيين الجدار بخطوط إلتقاء وىمية و ذلك لتغطية عيوب تقطيع األحجار

و تنقسم زخرفة الكتبية إلى خمس مستويات،وتنتشر عمى كل واجية أشرطة مسطحة تتكون من        
أما الفضاءات الفارغة بين الزخارف المنقوشة فتستقبل رسوما ممونة حمراء عقود دائرية متعددة الفصوص،

الطالء العموية لمصومعة و المنور و ىي تركيبات ىندسية مؤلفة من تربيعات خزفية بيضاء و خضراء مائمة 
 .إلى الزرقة التي تجعميا متميزة عن باقي أجزائيا

 :ت زيينت عدد من غرفيا بقباب منياو يوجد داخل صومعة الكتبية زخرفة متميزة حي     
قبة مخروطية مجْزأة بالنسبة لألولى ذات قاعدة متنة و أربع حنيات ركنية بالنسبة لمثانية،والغرفتين الثالثة 
والرابعة فيما قبة من الحافات الحادة بعقود متجاوزة تقوم عمى أعمدة صغيرة في الزوايا،والخامسة فيي ذات 

ع وتقوم عمى قاعدة مثينة وعمى حنيات ركنية ذات زوايا عمى شكل نصف قبو شكل ىرمي من ثمانية أضال
من الحافات الحادة،أما األخيرة فقد غطيت بقبة ذات أضالع متجاوزة عمى حنيات ركنية بمقرنصات ذات 

 .قاعدة
 .كبيرو تبقى زخرفة ىذه الصومعة مثل مثيالتيا مستميمة من صومعة عبد الرحمان الداخل في جامع قرطبة ال

 
 :مسجد حسان  

فقد تم بناء مسجدا ضخما في  إن بناء الموحدين لجامع الكتبيين بمراكش و الخيرالدا بإشبيمية،         
رباط الفتح الذى يصفو المراكشى بقولو )وبنى الخميفة يوسف بن عبدالمومن فييا مسجدا عظيما كبير المساحة 
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وعمل لو مئذنة نياية العمو عمى ىيئة منار اإلسكندرية  منو،واسعة الفناء ال أعمم في مساجد المغرب أكبر 
يصعد فيو بغير درج( لقد بني مسجد حسان بالرباط في العيد الموحدي من طرف الخميفة يعقوب المنصور 
عام إثنان و تسعون و خمس مائة ىجرية،وقد بني تخميدا لمنصر الذي حققو الخميفة عمى ممك قشتالة ألفونسوا 

عركة األرك.ويرى عدد من المؤرخين أن إختيارىذا المسجد بالرباط ليكون أكبرمساجد الثامن في م
المغرب،ويضاىي أكبر مساجد الشرق ضخامة،ويدل أيضا عمى أن يتخد الموحدون من الرباط مدبنة كبيرة 

وضع  قد سمي بيذا اإلسم كما يقال نسبة إلى الميندس الذيو   .تختمف في أىميتيا عن مدينتي فاس و مراكش
 .تصميمو:حًسان األندلسي الذي كان قد أشرف عمى ما بني منو

كما تعد صومعة حًسان إحدى الشقيقات الثالث لصومعة الكتبية بمراكش و الخيرالدا بإشبيمية.غير        
متر ٙٔأن ىذا المسجد لم يتم بناؤه كميا،سوى منارتو التي تشبو منارة جامع دمشق،ويبمغ كل جانب من المنار 

مترا،ما ىذه المنارة من أعضم المنارات في الغرب األسالمي.و تتميز من الناحية  ٘ٙعرضا،ويبمغ ارتفاعو 
المعمارية ببنائيا من حجر صمب الذي أعدت أجزاؤه بعناية بالغة،واختيار موقعو كان من أمثن البقاع و أقدرىا 

ميالدية،رغم فقدانو ٘٘ٚٔذي عرفتو الرباط سنة تحمال لثقل ىذا البناء الشامخ الذي ظًل صامدا أمام الزلزال ال
 .لنصف أعمدتو التي يبمغ عددىا أربع مائة عمود

ومن مميزات ىذه الصومعة أيضا أنيا سيمة اإلرتقاء بفضل الدرجات المنبسطة التي كانت تصعدىا       
 .الدواب حاممة أدوات البناء من حجر و طين و غيرىا

و اليندسي العام من الجوامع األندلسية و القيروان و الشرق قد أخد ىذا الجامع شكمو        
اإلسالمي،ومن بين المؤثرات الشرقية التي تمثمت في مسجد حًسان السدفتان المواجيتان لجدار القبمة،في حين 
تمثمت مؤثرات القيروان في عقود المنار المتجاوزة و في عدم تساوي األعمدة كما لو كانت عن قصد،حتى ال 

تساوي العقود عمى المسجد طابعا رتيبا.و مع ذلك يكاد يستحيل أن نأخد نظرة حقيقية عن الفن الزخرفي يضفي 
 .المعًقد الذي تتميز بو المنارة،ولعل ما يميزىا ىو التصميم الزخرفي المختمف لكل وجو من أوجييا األربع

و    و تسعينة و خمس مائة ىجرية، إاًل أن بناء ىذا المسجد توقف بوفاة الخميفة يعقوب المنصور عام خمسة
وأثار ىذا المسجد ما تزال تشيد  .ىناك من يرجع عدم إكتمالو إلى إنشغال الدولة الموحدية بمشاكل األندلس

 .حيث يعتبر من المباني التاريخية المتميزة بمدينة الرباط عمى ضخامتو،

 :مسجد تينمل - 
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مومن في مدينة تينمل التي تبعد مائة كممتر جنوب بني مسجد تينمل من طرف الخميفة الموحدي عبد ال
 .شرق مدينة مراكش،وقد بني ىذا المسجد تخميدا لذكرى الميدي ابن تومرت وذلك إلرتباط قرية تينمل نو

يقول ابن خمدون عمى أن أىل ابن تومرت كانوا أىل نسك،و أن ابن تومرت كان قارئا محبًا لمعمم و كان يسمى 
فوا[التي تعني الضياء لكثرة ما كان يسَرح القناديل بالمساجد حتى يتم مالزمتيا من طرف بالمسان البربري]أسا

 .السكان

ىذا المسجد من أروع ما خمفو الموحدون رغم بساطتو في البناء والزخارف مقارنة بباقي  يعدو        
 .المآثر األخرى التي شيدوىا في مناطق أخرى مثل حسان و الخيرالدا

متر،و عرضيا ٓٔ,ٛٗبني ىذا المسجد بتصميم ذي شكل مستطيل عمى مساحة طوليا  وقد          
متر،ويحاط بسور طويل تعموه شرفات،وتتكون فيو قاعة لمصالة من تسعة أروقة موجية نحو ٓٙ,ٖٗ

 Ƭ ]القبمة،ويشكل إلتقاء البالط المحوري و الرواق الموازي لجدار القبمة شكال ىندسيا عمى نحو الحرف االتيني
. 

و تتوزع قبابو الثالثة بشكل منتظم عمى طول رواق القبمة و بمرور الزمان و ما يحمل لم يتبقى         
 .من ىذه القباب إال واحدة التي توجد في الزاوية الجنوبية الغربية

وترتكز أروقة المسجد عمى دعامات مبنية من اآلجر بواسطة أقواس متنوعة األشكال التي تساىم        
في إعطاء جمالية خاصة لقاعة الصالة.و تعمو المنبر و المحراب صومعة مستطيمة الشكل،ىذا الشكل الذي 

 .يعتبر إستثنائيا في ىندسة الجوامع بالمغرب

الصالة و ىو محاط بأروقة،ومن حيث الزخرفة يشكل محراب أما الصحن فيمتد شمال غرب قاعة       
 .تينمل إحدى روافع الفن اإلسالمي بالمغرب

 
 :العمارة المدنية  -2 

شيدت دولة الموحدين كثير من المنشآت المعمارية التي أقيمت لعدة أغراض،كتوسيع الخميفة         
تأسيس الضاحية المموكية،ثم تأسيس مدينة رباط الفتح  الموحدي أبو يعقوب يوسف لمعاصمة مراكش أنذاك،و

المسماة بالميدية و تأسيس العديد من المدارس إضافة إلى تأسيس الخميفة المنصور لممستشفى الكبير و 
 (.البيمارستان)العظيم
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   :توسيع مدينة مراكش -

الدين إىتموا بيا قد شيدت العاصمة الموحدية مراكش إزدىارا و تقدما في ظل الخمفاء الموحدين ل
كثيرا كقيام الخميفة أبو يعقوب يوسف بتوسيع العاصمة الموحدية مراكش عام تسعة و سبعين و 

ويرجع السبب في توسيعيا إلى تضييق مساحتيا عمى أىميا رغم أحيائيا  خمس مائة ىجرية،
وحدي عبد العديدة والفخمة لرجال البالط التي كانت قد أقاميا الخميفة الم الكبيرة والُدور

وقد رأى  المومن،كما أصبحت مراكش ال تسع الوافدين إلييا سواٌء من المغرب أو األندلس،
بمراكش  واالستقرارالخميفة أبو يعقوب يوسف بعدما دعى قبائل مسكورة و صنياجة لممجيئ 

 .وأولى ىذه الميمة إلى خمفو أبو يوسف يعقوب الذي سيصمح لذلك العاصمة،
نشاء مدينة جديدة متصمة بيا،وقد تم اإلتفاق عمى   زيارة المدينة من الجية الشرقية القبمية وا 

واختط لممدينة الجديدة اتصل  فجمع العبيد و الرجال ليدم سور المدينة من جية باب الشريعة،
وبعد  وقد دامت مدة بناء باب الشريعة حوالي أربعون يوما، بناء السور حول المواقع الجديدة،

 .وا بإنشاء الُدور و الَرباع بسرعة كبيرة في مراكشمنو بدأ االنتياء

 و قد بنى ىذه المدينة الجديدة التي تعرف بإسم ]بتا مراكش[خاصًة بو و بخواصو،        
 ذات أسوار ضخمة، ويصف ابن سعيد ىذه المدينة عمى أنيا من عجائب ىَمات السالطين،

ديار عظيمة كدار البَمور و دار الَريحان وكل وبيا  كما تتوفر عمى قصر الخالفة، وأبواب عالية،
 امختصة: أحدىكما تتوفر عمى ثالث أبواب  دار منيما ال تخمو من المياه و البساتين العجيبة،

إال خواص بني عبد المومن ويفضي إلى مكان يعرف  هال يراىو باب البستان الذي كان 
والباب  ميفة إلى ما يحتاج إليو بالمدينة،وباب الوادي داخل مدينة مراكش يخرج منو الخ بالبحيرة،
 يسمى بباب الرياض الذي توجد أمامو رحبة عظيمة تحمل طَراد الخيل الثالث:

كمت توجد بيا قبة الخالفة،وفي رحبة القصر دار الكرامة واألضياف و في ىذه الرحبة المدرسة 
وزارة المحالة بوزير و ىي مكان بو خزائن الكتب،كما يوجد بمراكش الجديدة دار مخصوصة لم

فضي ىذه الرحبة إلى باب السدة و ىو يفضي إلى خارج مراكش وقد كان مخصوصا تو  الجند،
يوسف مقابر األكابر و  بأبو يعقو كما يوجد بمراكش الجديدة التي أختطيا  ببني عبد المومن،

ذرية الجماعة وىي  لسقائف أىوىو باب كبير يخرج منو إلى  يوجد بالرحبة باب السقائف:
وسقائف الطمبة وىم أىل العمم  إبن تومرت و سقائف أىل الخمسيين، مأصحاب: ميدييالعشرة 
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وسقائف أىل الدار وىم ُغممان  وسقائف الحفاظ وىم المقدمون عمى األعمال لحفظيا، والقرآن،
 الخالفة ثم يخرج من ىذه الرحبة إلمى سقائف القبائل وأعيان الغزو والجموع ثم يفضي إلى رحبة

 .وقبائل مسكورة وصنياجة ىؤالء ىم قبائل الموحدون عظيمة فييا سقائف خنميسة وجدميوة،
وبيا موضع صاحب الشرطة وبزائيا الجامع المبني في]تمراكشت[عمى صحنو شباك من الصفر 

في بيت المقصورة فيضالن  األندلسي وىو في غاية الزخرفة واإلثقان ويبرح المنبر مسستورا
مستوران إلى غاية يوم الجمعة وعند إقتراب موعد الصالة ترفع ستورىم إضافة إلى النير الذي 
جمبو المنصور و الذي يخترق قصوره و يمر عمى السقائف والمرجات المقدمة الذكر ثم يحدق 
 .بالجامع فيمربين األسواق إلى أن يخرج عمى باب الصالحة من أبواب مراكش

وفي الرحبة المقدمة الذكر باب الكحل الذي يدخل منو الموحدون ويوجد أمامو فضاء عظيم يسع 
وقوف الخالئق،ويوجد بمدخل المدينة حجر و صيريج كبير،و الصيريج يعني ألىل المغرب 
البركة،وىي بركة عظيمة و عمييا سور وباب يصُب فييا النير الثاني الداخل إلى مراكش،وفييا 

اس معموم عمى قصور الناس ثم ينحدر بقية الماء في نير يشق المدينة من جية أخرى توزع بقي
في وسط األسواق وما بعدىا،وفييا بركة تصب فييا المياه وفي ىذه الرحبة باب الشريعة أمام 
مصَمى العيديين،و بينيما فسيح عظيم بو سوق الخيل،ولمسمطان بو قصر مطٌل عميو ويميو باب 

 .نفيس
تح:تأسيس ىذه الحاضرة الموحدية لم يتم عمى يد خميفة واحد،بل تأسست من طرف تالثة رباط الف

خالفاء موحدين وىم عبد المومن ويوسف ويعقوب،وقد إستغرقت مدة تأسيسيا حوالي نصف قرن 
ىجرية،وقد جاء بناء ىذه المدينة مشابيا لمدينة اإلسكندرية من حيث ٜ٘٘إلى٘ٗ٘وذلك مابين 

 .بنائو عمى البحر إلىوتحصينو إضافة  وتحسينوواتساع البناء  التقسيم، نحسالشوارع، و  اتساع
المحيط وما تزال  شاطئعمى  يويقع موقع رباط الفتح أو المسمات بالميدية في العصر الموحد

ىذا الرباط في القديم من برج لمسكنى وكانت توجد حولو أرض حراثية،وقد كان  نلميوم، ويتكو 
إشبيمية، ألبن وجاد من أىل  وسال، وبعضألىل  وأشخاص: بعضثة ىذا البرج في ممك ثال

رباط  رباط الفتح، اسمويدل  منو كان لممخزن فاشتراه الخمفاء من أربابو وخمص ليم، بوجان
المجاىدين عمى نقطة تجمعيم بعد ذلك إلى األندلس عبر الطريق البري المتجو نحو الشمال 

 دالستقبال عبجاز وىكذا بدأت المدينة كمعسكر لعبور مضيق جبل طارق مرورا بقصر الم
 .من جند الخميفة وبعد ذلك أمر الخميفة بتطويرىاؤ الم
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ىجرية قام ببناء القصبة الحصينة المعروفة إلى األن عمى  ٘ٗ٘من ليا عام ؤ وبوصول الخميفة عبد الم       
وقد طالت مدة العمل في  ية،وأجرى ليا الماء من سرب تحت األرض حتى وصل إلى قصبة الميد فم البحر،

وبوصول الماء لمقصبة قام الخميفة ببناء سقاية ليا حتى يتمكن الناس من الشرب  ىذا السرب حوالي شيور،
وقد أحاطت بيذه السقاية بعد ذالك البحائر والمغروسات وبناء الديار واألسواق  ولتسقي األرض، منيا،

حيث قام الخميفة بتمصيرىا وتمييدىا،وبنى أسوارىا من  اإلىتمام،حوالييا،واىتمام الخمفاء الموحدين بيا غاية 
 ,جية الجنوب والغرب

وبعدما تعطل ذات يوم جر المياه بالسقاية قام الخميفة المنصور بإصالحيا و إعادتيا إلى حالتيا       
 .سقايةفأصبح الماء يجري من ذلك الصيريج إلى ال فبنى صيريجا متسعا يجتمع بو الماء، الطبيعية،

فأمر فأمر  كما ألقى الجسر الذي كان قد نصبو أبوه ما بين سال والميدية الذي كان قد خرقو البحر وىدمو،
بنصب جسر أخر إلى جانب الذي تم بناؤه أحسن من األول حيث بني من الحجر العادي الثابث لمقاومة 

 .عظم األالتأمواج البحر كما امتاز ىذا الجسر باالعتالء وبنائو في ظرف وجيز بأ
كما عرفت حاضرة رباط الفتح خالل العصر الموحدي إنشاء صومعة حسان التي تمت اإلشارة إلييا ليا في 
العمارة الدينية،وتأسيس العديد من القصور الممكية واألسوار التي بدأ يوسف بن عبد المومن ببنائيا من جية 

 .ة العسكرية الحقاالشمال والغرب التي سوف نأتي عمى ذكرىا في فنون العمار 
وقد عرفت حاضرة رباط الفتح في أواخر عيد الخميفة يعقوب المنصور الذي اتخدىا مقر سكناه وحاضرة 
لمممكتو بعدما كان معجبا بييئتيا ما جعمو يقوم بتجديد قصبتيا التي أصبحت تسمى بالميدية وتشبو الميدية 

ابن خدكان]أن رباط الفتح كانت عمى ىيئة ه حيث يقول ٛٛ٘الفاطمية بإفريقية فعني بتنضيميا عام 
تقان البناء وتحسينو يامو إضافة إلى ذلك باستكمال أحيائيا ومبانييا وق اإلسكندرية في االتساع وحسن التقسيم وا 

وأنشأ بيا مسجدا واسع الفناء حيث يقول المراكشي]بأنو كان أكبر مسجد في المغرب[ ،وأنشأ لو صومعة 
 يئة منارة اإلسكندرية التي سبق ذكرىا في العمارة الدينية.متناىية في العمو عمى ى
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 لموحدين :ا أسباب سقوط

قد ُيفاجأ البعض ويتعجَّب ليول ىذا السقوط المريع ليذا الكيان الكبير بيذه الصورة السريعة المفاجئة، 
فدولة الموحدين كانت تحمل فيسعى لمبحث عن عممو وأسبابو، وحقيقُة األمر أن ىذا السقوط لم يكن مفاجًئا؛ 

 في طياتيا بذور الضعف وعوامل االنييار؛ وكانت كثيرة؛ نذكر منيا ما يمي:

 : الظمم والقتل مع دولة المرابطين

ن طريق الدم ال يمكن أبًدا أن المرابطين دولة تعامميا بالظمم مع ، وقتميا اآلالف ممن ال يستحقُّون القتل؛ وا 
ن كانت مسممة: »تيمية ابن ُيثمر عداًل، يقول ن كانت كافرة، وال ُيقيم الظالمة وا   «.إن اهلل ُيقيم الدولة العادلة وا 

تقع عمى الظالم؛ فاهلل تعالى ُيْمِيُل وال  -بال شكٍّ -م؛ لكنيا إن عاقبة الظمم وخيمة، وربما تتأخَّر عقوبة الظم
ُيْيِمل، وقد أسرف الموحدون كثيًرا في إراقة دماء َمْن خالفيم من المسممين، بل في سفك دماء َمْن يشكُّون في 

أو البستان،  البحيرة وقعة قبل تومرت ابن كما رأينا في أمر التمييز الذي قام بو-والئو ليم ممن كانوا معيم 
التي عجَّل اهلل ليم العقاب فييا وقتل منيم الكثير، فقد جعل ابن تومرت األىل يقتمون أبناءىم، بعدما أقنعيم 

وىذا أمر في غاية -من أىل النار، وذلك بحيمة ماكرة شاركو فييا أحد الخبثاء ممَّْن ىو عمى شاكمتو أنيم 
لقد حذَّر النبي كثيًرا من العداء بين المسمم وأخيو المسمم، ومن التدابر والتحاسد والتناجش  -الخطورة

اَل َتَحاَسُدوا واََل تََناَجُشوا، واََل : »rقال: قال رسول اهلل  والتباغض، روى مسمم في صحيحو بسنده عن أبي ىريرة
ُخو اْلُمْسِمِم اَل َيْظِمُمُو واََل َتَباَغُضوا واََل َتَداَبُروا، واََل َيِبْع َبْعُضُكْم َعَمى َبْيِع َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد اهلِل ِإْخَواًنا، اْلُمْسِمُم أَ 

ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِّ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِمَم،  -َوُيِشيُر ِإَلى َصْدِرِه َثاَلَث َمرَّاٍت -ا َيْخُذُلُو، َواَل َيْحِقُرُه، التَّْقَوى َىاُىنَ 
 «.ُكلُّ اْلُمْسِمِم َعَمى اْلُمْسِمِم َحَراٌم َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضوُ 

 : العقيدة الفاسدة وتكفير المرابطين

https://www.islamstory.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3_%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://www.islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EMKb9T0J_TMJ:www.islamonline.net/servlet/Satellite%3Fc%3DArticleA_C%26pagename%3DZone-Arabic-ArtCulture%252FACALayout%26cid%3D1178724166737+%D8%A7%D8%A8%D9%86+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%25
http://www.islammemo.cc/zakera/methl-haza-elyawm/2008/05/07/63483.html/print
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عمى منيج أىل السنة، وبالرغم من أن المأمون قاوميا وأبطميا، إالَّ  تومرتالعقائد الفاسدة التي أدخميا ابن 
أنَّ أشياخ الموحدين ظمُّوا يعتقدون في عصمة محمد بن تومرت وفي صدق أقوالو، حتى ذلك العيد؛ وىو ما 

 جعل ىذا اإلصالح كأنو ترقيع في ثوب ميميل عقائديًّا.

عمى ىذه  أال وىو تكفير المرابطين، وقد بنى ابن تومرتوثمة أمر آخر ال يقل خطورة عن ىذا األمر، 
 الفكرة جواز قتميم وحرقيم، وسبي نسائيم، وىدم دولتيم، وتقويض بنيانيا من القواعد.

إن تكفير المسمم قضية في منتيى الخطورة، ال ينبغي لعاقٍل بحال من األحوال أن يقع فييا، 
ِإَذا َقاَل الرَُّجُل أَلِخيِو: َيا َكاِفُر. َفَقْد َباَء ِبِو »قال:  rأنَّ رسول اهلل  t ىريرة أبي بسنده عن البخاري ففي

الَّ َرَجَعْت : »مسمم وعند«. َأَحُدُىَما َأيَُّما اْمِرٍئ َقاَل أَلِخيِو: َيا َكاِفُر. َفَقْد َباَء ِبَيا َأَحُدُىَما، ِإْن َكاَن َكَما َقاَل، َواِ 
 «.َعَمْيوِ 

والذي ينبغي أن يميل المسمم إليو االحتراز من التكفير ما وجد إليو سبياًل؛ فإن : »لغزاليا حامد أبو وقال
استباحة الدماء واألموال من المصمِّين إلى القبمة، المصرِّحين بقول: ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل. خطأ، 

 . «( من دم مسمموالخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أىون من الخطأ في سفك محجمة )قارورة 
زالة »وقال ابن تيمية:  ، بل ال يزول إالَّ بعد إقامة الحجة، وا  َمْن ثبت إيمانو بيقين لم يزل عنو بالشكِّ

 .«الشبية

 : الثورات الداخمية

، الموحدين دولة الثورات الداخمية الكثيرة التي قامت داخل -أيًضا-كان من عوامل سقوط دولة الموحدين 
 وكان أشيرىا ثورة بني غانية، والتي كانت في جزر البميار، وفي تونس.

 : ىمة النصارى وفتور المسممين

بعد  وَمْن تبعو اإلعداد الجيد من ِقَبِل النصارى في مقابل اإلعداد غير المدروس من ِقَبل الناصر لدين اهلل
 ذلك.

 : انفتاح الدنيا عمى دولة الموحدين

وىو أمر ميمٌّ وجدُّ خطير، وىو انفتاح الدنيا عمى دولة الموحدين، وكثرة األموال في أيدييم، وىذا ما أدى 
 إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع عمى الُحكم.

https://www.islamstory.com/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.islamstory.com/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ymwfYd0r8OAJ:www.islamonline.net/servlet/Satellite%3Fc%3DArticleA_C%26cid%3D1178724236599%26pagename%3DZone-Arabic-ArtCulture%252FACALayout+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%BA%25
https://www.islamstory.com/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86
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 : بطانة السوء

 وَمْن كان عمى شاكمتو بعد ذلك. اصر لدين اهللوزير الن بطانة السوء المتمثِّمة في أبي سعيد بن جامع

ألعوبة في يد وزيره ابن جامع، الذي لم  لقد كان الناصر»بقولو:  وُيَعمِّق عمى ذلك الدكتور شوقي أبو خميل
فقط، بل عن مصير الموحدين بعد الناصر أيًضا، لقد وضع ابن جامع األسباب  يكن مسئواًل عن ىزيمة العقاب

 ت إلى تصدُّع سمطان الموحدين من أساسو.القوية التي أدَّ 

التي تولَّى كثير منيا الوزارة، وعمى رأسيا أبو سعيد بن جامع أن ُتَؤدِّي أخطر  لقد ُكتب ألسرة ابن جامع
الذي  -دور في تحطيم دولة الموحدين، بمشاركة األعراب البدو، وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع 

لة الموحدين، فكان لو أثره الخطير، ليس في ميدان السياسية الداخمية والخارجية لمدولة بدو  -يمثِّل بطانة السوء 
 فحسب، بل عمى وجود دولة الموحدين نفسو.

 : إىمال الشورى

نيا لمخالفة صريحة لمقرآن الكريم؛ فاهلل  إىمال الشورى من ِقَبِل الناصر لدين اهلل وَمْن بعده من األمراء، وا 
[، وقال اهلل تعالى في صفات المؤمنين: }َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ٜ٘ٔ]آل عمران:  {اِوْرُىْم ِفي اأَلْمرِ يقول: }َوشَ  تعالى

رحمو - كثير ابن الحافظ [. قالَٖٛوَأْمُرُىْم ُشوَرى َبْيَنُيْم َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُيْنِفُقوَن{ ]الشورى:  ِلَربِِّيْم َوَأَقاُموا الصَّالةَ 
 .ىافي تفسيره: ال ُيبرمون أمًرا حتى يتشاوروا فيو؛ ليتساعدوا بآرائيم في مثل الحروب، وما جرى مجرا -اهلل

إالَّ واليتان  األندلس يان الكبير، والذي لم يبَق منو في بالدفيذه العوامل وغيرىا اجتمعت لُتْسِقط ىذا الك
شبيمية، ومع ذلك ظلَّ اإلسالم في بالد األندلس ألكثر من  ة من ىذا السقوط سن ٕٓ٘فقط؛ ىما غرناطة وا 

 المروِّع لدولة الموحدين!
 الموحدين: دولة خمفاء بأسماء قائمة وىذه

 م(.ٖٙٔٔ-ٜٕٔٔىـ=ٛ٘٘-ٕٗ٘) عبد المؤمن بن عمي - ٔ

 م(.ٗٛٔٔ-ٖٙٔٔىـ=ٓٛ٘-ٛ٘٘) أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن عمي - ٕ

 م(.ٜٜٔٔ-ٗٛٔٔىـ=ٜ٘٘-ٓٛ٘) أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور - ٖ

 م(.ٖٕٔٔ-ٜٜٔٔىـ=ٓٔٙ-ٜ٘٘) محمد عبد اهلل الناصر أبو - ٗ

https://www.islamstory.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
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 م(.ٕٕٗٔ-ٖٕٔٔىـ=ٕٓٙ-ٔٔٙ) أبو يعقوب يوسف المستنصر - ٘

 م(.ٕٕٗٔىـ=ٕٔٙ-ٕٓٙ) عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن - ٙ

 م(.ٕٕٚٔ-ٕٕٗٔىـ=ٕٗٙ-ٕٔٙ)العادل( ) أبو عبد اهلل بن يعقوب المنصور - ٚ

 م(.ٖٕٓٔ-ٕٕٚٔىـ=ٕٚٙ-ٕٗٙيحيى بن الناصر ) - ٛ

 م(.ٕٖٕٔ-ٖٕٔٔىـ=ٖٓٙ-ٕٚٙ) المأمون بن المنصور - ٜ

 م(.ٕٕٗٔ-ٕٖٕٔىـ=ٓٗٙ-ٖٓٙ) الرشيد بن المأمون بن المنصور - ٓٔ

 م(.ٕٛٗٔ-ٕٕٗٔىـ=ٙٗٙ-ٓٗٙ) السعيد عمي أبو الحسن - ٔٔ

 م(.ٕٙٙٔ-ٕٛٗٔىـ=٘ٙٙ-ٙٗٙ) أبو حفص عمر المرتضى - ٕٔ

 م(.ٜٕٙٔ-ٕٙٙٔىـ=ٛٙٙ-٘ٙٙ) أبو دبوس الواثق باهلل - ٖٔ

 

 :المراجع 
 طالل مشعل :نشأة دولة الموحدين ، مقال عمى الشبكة العنكبوتية  -
 محمد عبد اهلل عنان: عصر المرابطين والموحدين في المغرب واألندلس -
  وحضارتو المغرب تاريخ: مؤنس حسين -
-  
-  
 


