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 الحادية عشرمحتوى المحاضرة 

 

 : م(1146ــ1032هـ/541ــ427المرابطين) دولة -
 : نشوؤها

ينتسب المرابطون إلى قبائل صنهاجة ، التي كانت تقطن الصحراء الغربية ))شنقيط(( أو ما يسمى اليوم     
بموريتانيا ، وفي هذه الصحراء الشاسعة التي تشبه في مجموعها البالد الحجازية  أرضًا وماشية ونباتًا والتي تحدها 

ب المحيط األطلسي ومن الشرق نهر النيجر ، عندما من الجنوب بالد السودان ))مملكة غانة الكبيرة(( ومن الغر 
يلتوي شمااًل إلى جهة تمبكتون ومن الشمال منطقة سجلماسة التي يقال لها اليوم تافياللت ، وكان يعيش فيها قبائل 

من صنهاجة اللثام ، ومن اشهرها قبيلة لمتونه في شمال الصحراء وتليها جنوبًا قبيلة مسوقة ثم قبيلة جدالة بالقرب 
 نهر السنغال والنيجر وساحل المحيط األطلسي .

لقد انتشر اإلسالم بين هذه القبائل عن طريق السرايا العسكرية التي ارسلها حكام المغرب األوائل إلى هذه     
المنطقة , وعن طريق التجار المسلمين الذين يمرون عبر هذه البالد في طريقهم إلى السودان . لكن على الرغم من 

اوائل القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدي .  ذلك ظلت هذه القبائل ضعيفة اإلسالم , متفرقة الكلمة حتى
عندما حدثت فيها تلك االنتفاضة الدينية اإلصالحية التي ألفت بين قلوبهم , ووحدت صفوفهم على اسس دينية 
وأخالقية صحيحة, ويرجع الفضل في تحقيق هذه الوحدة السياسية والدينية إلى زعيم سياسي هو األمير يحيى بن 

جدالي زعيم الملثمين ، وإلى زعيم ديني آخر هو الفقيه عبدهللا بن ياسين الجزولي. وكال الرجلين كانا من إبراهيم ال
 اصل صنهاجي .

وقد تم االتصال بين هذين الزعيمين عندما اتصل بيحيى بن إبراهيم الجدالي في طريق عودته من الحج     
, وهو الفقيه أبو عمران الفاسي الغفجومي , وقد عرض عليه في مدينة القيروان بأحد اقطاب المالكية  (هـ427 )سنة

األمير أن يرسل معه من يتولى هداية قومه وإصالحهم وإخراجهم من حالة الجهل والتأخر , فأحال أبو عمران 
الفاسي أمير الملثمين على تلميذ له في بالد السود في اقصى المغرب هو الفقيه وأجاج بن زلوا للمطي الذي كان 

م في رباط هناك في مدينة نفيس يسمى دار المرابطين . ومن هذا الرباط ارسل وأجاج صحبة هذا األمير الفقيه يقي
 عبد هللا بن ياسين الجزولي ليفقه هؤالء الصحراويين في أمور دينهم .

تقوم  لقد استطاع هذا الفقيه بفضل ذكائه وإخالصه وحزمه أن يخلق من قبائل الملثمين قوة دينية سلفية    
 على اساسين هما:ــ

 األيمان الراسخ وإقامة شعائر اإلسالم على وفق ما جاءت به الُسنة النبوية المطهرة . : األول
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التمسك بمذهب مالك بن انس فيما يرجعون إليه من قوانين دينية ودنيوية , ويبدو أن عبد هللا بن ياسين   :الثاني
 ألهداف السامية فسماهم بتلك التسمية الخالدة "المرابطون" .اراد أن يتوج اتباعه بتسمية تتفق مع تلك ا

وبعد وفاة الزعيم الجدالي يحيى بن إبراهيم , أرادت قبيلة جدالة ان تعرض على قبائل صنهاجة أميرًا آخر     
بثاقب بصره  من جدالة خلفًا له إال ان الفقيه عبد هللا بن ياسين ابى ان يخضع لمثل هذه النزعة القبيلة الضيقة , رأى

ان المستقبل لقبيلة لمتونه بحكم موقعها الجغرافي المتحكم في الطريق الشمالي المؤدي إلى المغرب , وبحكم 
 شجاعتها وشدة مراسها في القتال , وألنها كانت اكثر قبائل صنهاجة انقيادًا له واشدها طاعة هلل تعالى .

إلى لمتونه ، وقلد األمير اللمتوني أبا زكريا يحيى بن عمر  لهذا كله نقل عبد هللا بن ياسين القيادة من جدالة
 قيادة صنهاجة .

وصار اسم لمتونه مرادفًا لكلمة المرابطين لكونهم المجاهدين في سبيل هللا , وبذلك يقول صاحب كتاب الحلل 
قيادتها بعد استشهاد يحيى الموشية "والمرابطون هم لمتونه" كما صار زعماؤها امراء لهذه الدولة المرابطية , إذ تولى 

 بن عمر اللمتوني , الذي قاد مع عبد هللا بن ياسين المرابطين إلى خارج الصحراء .
ومع ما ذكره المؤرخون المعاصرون من اسباب سياسية واقتصادية لخروج المرابطين من الصحراء , فأنه يبقى 

غرب شمااًل ونحو السودان جنوبًا ، ألنهم كانوا العامل الديني هو السبب األساس في خروجهم من الصحراء نحو الم
اصحاب رسالة دينية سامية يريدون تحقيقها بنشر اإلسالم وتوحيد المغرب , والسيما ظروف المغرب المضطربة 

يومذاك كانت توجب عليهم الجهاد الديني في البالد المغربية التي يصفها ابن عذارى المراكشي بقوله: "وكان اهل 
 ون امور بالدهم إلى ان تغلب كل شخص منهم على موضعه كما فعل ملوك طوائف األندلس" . المغرب يتول

وعلى كل حال فأن قوات المرابطين انطلقت نحو المغرب االقصى بعد ان خضعت لها قبائل صنهاجة الضاربة 
وا االستيالء على في الشمال حتى درعة التي احصاها ابن الخطيب بقوله: "انها تقرب من سبعين قبيلة" فاستطاع

 وعاصمتها ))تارودانت(( .( هـ448)بالد المصامدة والسوس سنة 
واجتاز يوسف بن تاشفين وهو يومذاك ابرز قادة المرابطين  جبال األطلس الغربي ثم تقدمت جيوشهم     

بطون ـ , وتقدمت نحو بالد المصامدة, وبذلك حقق المرا(ه449)الكثيفة نحو مدينة أغمات وما حولها سنة 
انتصاراتهم على الوثنيين في تلك المناطق ونشروا اإلسالم الصحيح في اوساطهم , ودعوا إلى محاربة قبيلة برغواطة 

. ويذكر ان  (هـ450 )في اقليم تامسنا والريف الغربي ، وكان من نتيجة هذه المعارك ان ُقتل عبد هللا بن ياسين سنة
ة والتماسك قبل ان يموت . ثم عين سليمان بن حدو فقيها للمرابطين عبد هللا هذا جمع اصحابه وحثهم على الوحد

بعد وفاة عبد هللا بن ياسين , بينما استمر األمير أبو بكر بن عمر اللمتوني يدير دفة الشؤون السياسية والعسكرية ، 
ل اضيفت إلى مهمات هـ , فلم يعين خلفًا في الشؤون الدينية ، ب451إال ان سليمان بن حدو لم يلبث ان توفى سنة 
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عبد هللا بن ياسين في الجهاد ضد برغواطة حتى عادت     ابي بكر بن عمر اللمتوني الذي استمر يواصل سياسة 
 إلى اإلسالم.

ثم عاد األمير أبو بكر إلى أغمات , وبعد ان استقر فيها مدة بلغه فتنة نشبت بين لمتونه وجدالة ومسوقة فتوجه 
,  (هـ452 )         إلى الصحراء بغية فض النزاع واستخلف بالشمال ابن عمه يوسف بن تاشفين حوالي سنة

 )بين لمتونه وخصومها , ثم رجع إلى الشمال سنةواستطاع أبو بكر ان يتوغل في فتح السودان بعد ان سوى النزاع 
ـ , فالقاه ابن عمه يوسف بن تاشفين في جيش عظيم ، وقدم إليه هدايا ثمينة , فعرف أبو بكر ان األمور قد (ه453

استقرت ليوسف فلم يطمع في ملك لنفسه وتنازل ليوسف عن والية المغرب , ثم رجع إلى الصحراء بصحبة الجيش 
 )فه الملثمون , وعاش أبو بكر يجاهد في بالد السودان ويعمل على نشر اإلسالم حتى توفى هناك سنةالذي كان يؤل

 .(ه480
 :امراء المرابطين 

 م(1048ــ1032ـ/440ــ427ــ يحيى بن إبراهيم الجدالي )1
 م(1056ــ1048هـ/447ــ440ــ يحيى بن عمر بن وركوت اللمتوني)2
م( ويمثل عهده بدء المرحلة األولى من 1061ــ1056هـ/453ــ448اللمتوني )ــ ابو بكر بن عمر بن وركوت 3

 إمارة المرابطين .
 م(1106ــ1061هـ/500ــ453ــ يوسف بن تاشفين بن إبراهيم )4
 م(1143ــ1106هـ/537ــ500ــ علي بن يوسف بن تاشفين )5
 م(1146ــ1143هـ/541ــ537ــ تاشفين بن علي بن يوسف )6
 م( توالها اشهرًا من هذه السنة .1146هـ/541تاشفين بن علي ) ــ إبراهيم بن7
 .هـ وإلى نهاية اإلمارة المرابطية وقيام إمارة الموحدين 541ــ اسحق بن علي بن يوسف من 8
 
 
 

 : ابرز امراء المرابطين
 : يوسف بن تاشفين

ه ابو بكر بن عمر اللمتوني صار يوسف بن تاشفين اميرًا على بالد المغرب بصفة رسمية منذ أن تنازل ل   
 هـ ، وقد اتصف يوسف بصفات هي:ــ453عن اإلمارة سنة 

 ــ كثير التواضع والقناعة والحياء ، وهو ممن تقبلوا دعوة ابن ياسين عن طواعية وإخالص .1
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 ــ شديد الذكاء وقوي العزيمة .2
 ألف فارس . 100وكون منهم جيشًا كبيرًا عدته  ــ جمع صنهاجة وزناته والمصامدة3
هـ وحاصر قلعة فازاز حتى تم له فتح جميع بالد الريف إلى طنجة 455ــ تمكن من فتح مدينة فاس سنة 4

 هـ من دخول فاس وهدم األسوار الفاصلة بين العدوتين األندلسية والعدوة القروية .462هـ . وتمكن سنة465سنة
هـ على يد القائد اللمتوني 470صى الشمال ووجه همه بالذات إلى طنجة وفتحها سنةــ تابع فتوحه في اق5

 صالح بن عمران بعد قتال عنيف قتل فيه سكوت البرغواطي وهو شيخ في التسعين من عمره .
هـ فتح المرابطين مدينة سبته على يد المعز بن يوسف بن تاشفين وبمساعدة اسطول المعز بن 477وفي سنة
 إشبيلية . عباد صاحب

هـ إلى المغرب األوسط , 472وكان يوسف بن تاشفين قد ارسل قائده مزدلي بن تلكان بن محمد بن وركوت سنة
ـ نحو مدينة وجدة ففتحها وفتح مدينة نكور , (ه474)فاستولى على احواز تلمسان , ثم زحف يوسف بقواته سنة

 نفسها .  وايضًا فتح تلمسان في السنة 
 الشمالية .   ال شلف . ثم رحل إلى األندلس ليواصل جهاده ضد الممالك اإلسبانية وشملت فتوحه أعم 

ـ (ه480)أما جهاد المرابطين في منطقة السودان , فقد ظل مستمرًا بعد استشهاد ابي بكر عمر اللمتوني سنة    
م القيام بالعمليات الجهادية , إذ اعتنق االمراء الغانيون اإلسالم ودخلوا تحت سيادة المرابطين , واخذوا على عاتقه

ونشر اإلسالم بين القبائل المغربية في تلك المناطق نيابة عن المرابطين الذين نالوا بدورهم مباركة خلفاء بني العباس 
لهم على أعمالهم الجهادية في تلك المجاهيل , كما تشير إلى ذلك رسالة الخليفة المستظهر باهلل إلى علي بن تاشفين 

ـ التي جاء فيها: "ما انهيته من توفر األجناد ومثابرتك على الجهاد لدفع ادناس الكفرة مما يليك من (ه512)سنة
البالد , فأنك وطائفتك من حزب هللا ...." وبذلك امتد نفوذ المرابطين إلى بالد غانة وسيطروا على مناجم الذهب 

ب والمكوس التي كانت تفرض عليهم , واحتفظوا ومكامن الملح في الصحراء الكبرى , وحرروا تجارتهم من الضرائ
 بالضرائب الشرعية كالزكاة واألعشار وأخماس الغنائم والجزية تمشيًا مع تعاليم اإلسالم .
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 : بناء مدينة مراكش
قريبة من  على سفح جبل جيليز (هـ454)من ابرز اعمال يوسف بن تاشفين العمرانية مراكش إذ اختطها سنة

المناطق الصحراوية التي هي موطن المرابطين األول . وكان موقعها على طريق القوافل التجارية المقبلة من 
 الصحراء الذاهبة إليها .

فاستوطنها الناس بعد أن تملك أراضيها بالشراء . واسس مسجدها الجامع وقصبة  (هـ459)انتهى من بنائها سنة
  رة تخزن أمواله وسالحه .يصغ

وذكر أن ابن تاشفين نفسه كان يعمل في الطين والبناء مع الفعلة والخدم لتشييد المسجد , غير أنه لم يؤسس 
بسور شمل على عدة أبواب منها: باب أغمات وباب  (هـ515)سورها بل سورها فيما بعد ابنه علي بن يوسف سنة

المياه بحفر اآلبار ثم بنيت الدور والمنشآت وكالة وباب الدباغين وباب الصالحة وباب الشريعة . وجلب إليها 
العمرانية األخرى كالمدارس واألسواق وغيرها , ويعد المرابطون أول من أسس المدارس في المغرب العربي . وبنوا 

متر( وقد جددت على عهد الموحدين , وال تزال موصلة بين 400القناطر واشهرها قنطرة تانسيفت التي يبلغ طولها )
 طرق النافذة منها إلى الشمال .مراكش وال

هذا وقد حافظت مدينة مراكش على مكانتها وسمعتها حتى عهد الموحدين وارتفع شأنها وعلت مكانتها بعد أن 
جلبوا إليها الماء لسقاية بساتينها , واقيمت فيها المنشآت العظيمة ومنها المشافي )البيمارستانات( , وكان اعظم 

صف بأنه اعظم ما اقيم في العالم اإلسالمي , وقد سمي)بدار الفرج( ويقع في شرق المسجد بيمارستان اقيم فيها إذ وُ 
 الجامع . 

 : المرابطون وعالقتهم بالخالفة العباسية 
كانت عالقة المرابطين بالخالفة العباسية عالقة وطيدة وحسنة , فلم يتلقب يوسف بن تاشفين بألقاب الخالفة     

أمير المؤمنين , إذ اجتمعت القبائل بأشياخها على االمير يوسف وقالوا له: "انت خليفة هللا , ورفض ان يتلقب بلقب 
 في المغرب وحقك اكبر من ان تدعى باألمير إال بأمير المؤمنين" وكان سبب رفضه على إنه لقب خالفي .

ما يتسمى به الخلفاء وأنا وعندما ُسئل عن سبب رفضه ذلك قال لهم: "وحاشا هللا ان أتسمى بهذا االسم , إن    
رجل الخليفة العباسي والقائم بدعوته في بالد المغرب" وهذا اعتراف بتبعية المرابطين للعباسيين , لذلك استخدم 
المرابطون السواد شعار العباسيين في مالبسهم واعالمهم وكان ابن تاشفين يدعو لبني العباس على المنابر . وكان 

 لمسلمين , فأمر الُكتاب ان يكتبوا بهذا االسم إذا كتبوا عنه أو إليه .قد اطلق على نفسه أمير ا
وايضًا لقب بناصر الدين . وكتب إلى الخليفة العباسي المقتدى باهلل يطلب منه الخلع واألعالم السود والتقليد , 

 اسم الخليفة العباسي .هـ إلى جانب 450قش المرابطون اسماء أمرائهم على السكة سنةونفأرسل له الخليفة ما أراد .
 إذن العالقة كانت عالقة طيبة أقر بها المرابطون كما أقروا بتابعيتهم للخالفة العباسية .


