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 وبداية الرابع القرن خالل اإلفريقي، الشمال في منتشرة كانت التي الصنهاجية القبائل أن على المؤرخون أجمع لقد

 لمتونة قبيلة :القبائل هذه وأشهر .المرابطية للدولة األولى النواة منها تكونت التي هي  الهجريين، الخامس القرن

 في دائما كانوا كما اإلسالم، بالد آخر يسكنون كانوا واحد، أب من إخوة وجدالة ولمتونة ، ومسوفة  ولمطة وجدالة

 ترأس التي هي لمتونة قبيلة كانت حيث منها، النفوذ لذات الخضوع هو القبائل هذه نظام وكان .السودان أهل مع حرب

 إمارة تولى الذي الجدالي، إبراهيم بن يحيى األمير عهد على جدالة قبيلة إلى الرئاسة آلت أن إلى األخرى، القبائل باقي

 من به يمتاز كان لما وذلك قومه في مطاعا سيدا هذا يحيى وكان .اللمتوني تارشتا بن دمحم صهره وفاة بعد صنهاجة

 وخرج إبراهيم ابنه بيد األمر فترك الحج، فريضة ألداء الحرام هللا بيت زيارة إلى نفسه تاقت وقد .وجود وكرم شجاعة

 في المعرفة عن يبحث انطلق الفريضة أدى فلما العلم، بطلب الحج يقترن أن العادة وكانت .المقدسة الديار قاصدا

 فشاءت بالده، في اندرست التي اإلسالمية العلوم إلى المتعطشة روحه إرواء قصد وذلك بالمغرب، الفقهية المدارس

 إحدى في وجلس [هـ430 -368]بالقيروان الفاسي الحاج بن موسى عمران أبا هذا إبراهيم بن يحيى لقي أن األقدار

 وجد لما إبراهيم بن بيحيى الفاسي عمران أبو أعجب وقد .عنه ليأخذ منه فتقرب وعلمه بفقهه فأعجب العلمية حلقاته

 الصحراء من أنه له فذكر ووطنه قبيلته عن فسأله والعقيدة، النية في وصفاء التعلم على وحرص للخير حب من فيه

 حب من أهلها في وما جهل، من فيها يخيم وما فساد من بالده يسود عما وحدثه صنهاجة، قبائل إحدى جدالة قبيلة من

 ببالد العلماء أحد على عمران أبو فدله الدين، ليعلمهم العلماء بعض معه يرسل أن منه وطلب التعلم، في ورغبة للخير

 أهلها ليعلم صنهاجة بالد إلى الفقهاء أحد بإرسال فيها يأمره برسالة معه وبعث اللمطي، زلو بن وجاج له يقال سوس،

 تالمذته أنجب  السوسي العالم هذا فاختار .والفساد الجهل طرد على ويساعدهم المستقيم الطريق إلى ويرشدهم الدين

 .الجدالي إبراهيم بن يحيى األمير مع وأرسله ياسين بن هللا عبد هو الذي
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 للمنطقة، ياسين ابن انتماء إلى ذلك يرجع قد وإنما الصدفة، باب من ياسين بن هللا لعبد وجاج اختيار يكن ولم ].

   [.ولهجاتهم وعاداتهم القوم بتقاليد الستئناسه باالختيار أحق كان ولذلك غانا، قرب الصحراء جنوب  جزولة من فأصله

 غاية بهما وفرحوا أهلها بهما سر صنهاجة بالد ياسين بن هللا عبد الفقيه وصاحبه إبراهيم بن يحيى دخل ولما     

 إلى ويوجه وينهى يأمر فأخذ الظلمات، من بحر في منغمسين الشرع، يخالفون  ياسين بن هللا عبد ووجدهم الفرح،

 المنكرات من عليه كانوا ما بترك األمر في  تشدده أن إال األمر، أول في عظيما انقيادا له فانقادوا  الرشاد، طريق

 أمره إلى يلتفتوا ولم عنه فأعرضوا القوم سادات بعض بمصالح تعاليمه  وتصادمت البالد أهل على ثقل قد والبدع،

 بالخروج ونواهيه، بأوامره واقتنع به جاء الذي وهو الجدالي، إبراهيم بن يحيى األمير صاحبه عليه أشار لهذا .ونهيه

   .جدالة قبيلة من نفر سبعة معهما خرج وقد القوم، من الضالل أهل عن وابتعدا للعبادة فيها فخلصا هناك جزيرة إلى

 في المرابطون بدأ المرحلة هذه من ابتداء إنه حيث المرابطين، من األولى النواة خروج أسباب هي كانت تلكم       

 .األندلس بالد في المسلمين ينصر وأن المغربية القبائل يوحد أن بعد فيما استطاع حتى وتدريبه تأليفه و الجيش تكوين

 مراحل من مرحلة بكل جيشها تأسيس ارتبط كما مختلفة، بمراحل تأسيسها خالل المرابطية الدولة مرت فقد لهذا       

 نتائج عن أبانت التي النافعة واإلرشادات العريضة الخطوط لها ورسموا الدولة صرح بناء في ساهموا الذين قاداتها

 .تاشفين بن يوسف العسكري القائد أيام خاصة الجانب، مهاب قوي جيش ذات دولة يؤسسوا أن استطاعوا إذ إيجابية،

 إلى باقتضاب نشير أن بنا يجدر التمكين إلى  التأسيس منذ المرابطي الجيش قطعها التي المراحل إلى نتطرق أن وقبل

 واجهها التي العصيبة الظروف عن لنكشف المرابطية الدولة قيام قبيل المغرب بالد في سائدا كان الذي الوضع

 .تاشفين بن يوسف بقيادة ساعدهم اشتد أن إلى ظهورهم منذ المرابطون
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 : المحور األول
 

 بالد المغرب قبيلداخل  الوضع

 نظهور المرابطي
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 الخامس القرن وبداية الرابع القرن خالل األقصى، المغرب بالد كانت 

 منحرفة دعوات فيها ظهرت حيث ودينية، سياسية محنة تعيش الهجريين،

 وجودها عن به تدافع سياسيا كيانا تشكل أن واستطاعت اإلسالم عن

 المغرب، بالد الباحثين بعض شبه وقد .بقاءها يهدد من ضد به وتحتمي

 كانت حيث الطوائف، ملوك زمن في باألندلس المذكورة، الفترة خالل

 .الجهات من جهة في تتمركز مجموعة وكل القبائل من مجموعات تتقاسمها

  :التالية الخطاطة في تشاهدونها المجموعات وهذه
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 : المحور األول
 نالوضع السائد في بالد المغرب قبيل ظهور المرابطي

المجموعات القبلية التي كانت منتشرة في بالد 

 المغرب قبل ظهور المرابطين

 قبائل غمارة

 قبائل بورغواطة

 قبائل زناتة

 الطوائف الشيعية
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 غمارة قبائل 

 بورغواطة قبائل 

 زنـاتة قبائـل 

 والوثنية الشيعية الطوائف 

 : المحور األول

 :نالوضع السائد في بالد المغرب قبيل ظهور المرابطي
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 من بالقرب نكور وادي إلى غربا وطنجة سبتة من الممتدة الشمالية الجهة في تسكن وكانت : غمارة قبائل -1

 :بقوله خلدون ابن وصفهم وقد مصمودة، بطون من هي القبائل وهذه .جنوبا فاس قرب وإلى شرقا الحسيمة

 .اإلسالمية الشرائع عن والبعد الجهالة في بل الجاهلية في عريقون

 

 أصل من ليست القبائل هذه أن يرى ففريق بورغواطة، اسم حول المؤرخون اختلف : بورغواطة قبائل -2

 طائفة وهي .المصامدة من بورغواطة أن يرى خلدون، ابن ومنهم آخر، وفريق البربر، من أخالط من بل واحد

 صالح يدعى لهم زعيم على اجتمعوا بالشاوية، يسمى ما أو تامسنا إقليم في منتشرة وكانت ضالة، عقائد ذات

 كل على تطلق برباطي كلمة فصارت البرباط، وادي يسمى األندلس بجنوب وادي إلى نسبة البرباطي طريف بن

 أجل من كثيرة حروب في القبائل هذه مع المرابطون دخل وقد بورغواطي، إلى حرفت ثم عقائده، اعتنق من

 .عليهم القضاء

 

 في إيجابي دور لها كان الزناتية القبائل وهذه يفرن، وبني ومغراوة مكناسة من تتكون وكانت :زناتة قبائل -3

 .البالد داخل اإلسالمية التعاليم عن منحرفة قوة يشكلون كانوا الذين البورغواطيين محاربة

 

 الفكر كان حيث السوس بالد أقصى المغرب بالد جنوب في يتمركزون وكانوا : والوثنية الشيعية الطوائف -4

  .السنة وأهل الشيعة بين عنيفا الصراع وكان رائجا الشيعي
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 بل العلم أهل عن بخاف يكن لم الفترة تلك في المغرب بالد تعيشه كانت الذي الوضع هذا لعل

 عن الدفاع ومشقة الدعوة عبء يحمل فيمن التفكير إلى يدفعهم كان مما  به علم على كانوا

 للدولة العريضة الخطوط مهندس الفاسي، عمران ألبي بالضبط وقع ما وذلك اإلسالمية، العقيدة

 ذلك محاربة على وحثه وتعاليمه بأفكاره الجدالي إبراهيم بن يحيى شحن الذي فهو المرابطية،

 هللا عبد الروحي بالعالم مرفوقا األخير، هذا فعاد المغربية، البالد يسود كان الذي السيء الوضع

 قد كان األخير هذا وأن خاصة]خلدهما، في تدور الجهاد وفكرة صنهاجة، بالد إلى ياسين، بن

 خاللها تلقى أعوام، سبعة فيها مكث حيث العلمية، رحلته في األندلس بالد إلى الدخول له سبق

 فيغنمون بعض على بعضها يغير قبائله فوجد األقصى بالمغرب مر عودته وفي كثيرة، علوما

 العقائد من خالية جديدة حياة فبدءا [إلمام ينقادون وال الحريم، ويسبون الرجال ويقتلون األموال

 القوية، والعزيمة بالصبر متسلحين النور إلى الظلمات من القوم إخراج على مصممين الفاسدة،

 السنغال، نهر من األدنى بالحوض جزيرة لهما واختارا فاعتزال ذرعا القوم بهما ضاق ولذلك

 الجيش تكوين في إبراهيم بن يحيى األمير وصديقه ياسين بن هللا عبد بدأ الجزيرة تلك ومن

 حقق الجانب قوي جيش تنظيم إلى األخير في انتهت متدرجة مراحل عبر وذلك المرابطي،

 .وخارجه المغرب داخل عديدة انتصارات
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 : المحور الثاني
 

 :البنيات األساسية لبناء الدولة المرابطية
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 :المرابطية الدولة لبناء األساسية البنيات :الثاني المحور
 :ومنطلقاتها الحركة أسس *

 وجود مضى وقد الميالدي، عشر الحادي / الهجري الخامس القرن في دولتهم المرابطون أسس

   القرطاس روض في زرع أبي أبن به تعريفنا إليه ذهب ما هذا قرون ثالثة من أزيد بالمغرب اإلسالم
 .القبلية والعصبية الدين هما أساسيين عنصرين إلى الدولة قيام  زنيبر دمحم أرجح

  
 : المذهبي أو الديني الجانب *  
  

 لحركتهم المذهبي األساس وكان .العباسية بالخالفة الشكلي باالرتباط الشرعية اكتساب حاولوا     

 .خاصة القيروان علماء شروح على اعتمادا المالكي المذهب هو
  

 : القبلية العصبية *
 االسالم باسم شئ كل من جاءوا إنهم ".الرعوية الصحراء صنهاجة عصبية على اعتمدوا فقد

 ينقطعون الذين المؤمنين أي المرابطين باسم تحلو تم ومن ، عنه الدفاع سبيل في دماءهم وأراقوا

 .".. رباطهم ويكون منه ينطلقون مكان في للجهاد
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 :الصنهاجي واإلنسان المجال *
 أهم أسماء إجمال ويمكن المغرب، بالد في الصحراء قبائل إلى الصنهاجي القبَلي التجمع ينتمي

 :الشرق إلى الغرب من منها عدد بذكر الحلف لهذا المكونة القبائل
 لها، المجاورة والمجموعات جزولة مع تعايش في الهَكار، نواحي على مسيطرة كانت :لمطة

 نون وادي بسهل اللمطيون أسس وقد .ماسة وادي إلى شماال ممتدة المتحالفة فروعها وكانت

   .لمطة نول مدينة
 إفريقية بين الصحراء في الترحال مارست وقد الجنوب، لصنهاجة الكبرى التجمعات من :جزولة

 األطلس إلى شماال يمتد انتشارها مجال كان الهجري الخامس القرن وفي أودغست، وصحراء

 .السوس إلى ثم درعة نهر وحوض الصغير
 وتمركزت وأودغست، سجلماسة بين وانتشرت الكبرى، الصنهاجية األحالف من تعد :مسوفة

 .تادمكة بمدينة
 مجال جنوب الصحراوية الجهات على سيطرا قويان، صنهاجيان قبليان تجمعان :وجدالة لمتونة

 وكانت الميالدي، الثامن / الهجري الثاني القرن منذ اللمتوني الدور بدأ وقد وجزولة، لمطة نفوذ

 نفوذ شمال فانتشرت َكدالة، أما .الميالدي عشر الحادي / الهجري الخامس القرن في الفعلية قوته

 .واحدا تحالفا معها ونسجت لمتونة
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 :المرابطية الدولة قيام محددات -3
 من وبالرغم .األطلس جبال وجنوب شمال بين التداخل مالحظة يمكن المرابطين، عهد قبل ما منذ

 الشاهقة، األطلس جبال وانتصاب الجغرافية وضعيته نتيجة الصحراوي، للمغرب الظاهرية العزلة

 شمال المتعاقبة الحاكمة األسر تاريخ عن األحوال من حال بأي ينفصل أن يمكن ال تاريخه فإن

 .واالقتصادية والسياسية القبَلية االرتباطات بحكم األطلس، جبال
 يكن لم الشمالي المغرب فإن اقتصادي، استقالل شبه في عاش قد الصحراوي المغرب كان وإذا

 جهة؛ من اإلفريقية الصحراء عمق إلى تقود التي الكبرى التجارية الطرقية المحاور تجاوز بوسعه

 الحاكمة، األنظمة على والثورة التمرد لحركات موئال ظل الذي الجنوب فإن أخرى ناحية ومن

 .عليها مقيما خطرا وشكل

 الجغرافي المجال فبحكم المرابطين؛ دولة قيام في االقتصادي البعد إلغاء يمكن ال وبذلك،

 من فهم وتجارية، رعوية – ترحالية اقتصادية بنية على الصحراء صنهاجة اعتمدت والمناخي،

 باإلضافة بها واالعتناء اإلبل تربية في تكمن مواردهم الصحراء، في الرحل كبار

 السودان إلى األساسي المعبر الصنهاجي المجال وظل .التجارية القوافل مسالك على الضرائب إلى

 طورت أفريقيا وغرب الصحراء شمال بين القوافل فتجارة والعبيد، بالذهب الغني الغربي

 .الميالدي العاشر القرن بداية في تنظيمها منذ خاصة الوسيطية، االقتصادية البنية
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 في درعة مراكز من محرومة كانت لكنها القوافل تجارة مستوى على التطور هذا  الصنهاجية القبائل رافقت

 المستوى على جديد نفَس على صنهاجة زعماء يبحث أن ضروريا فكان .الجنوب في غانة ومراكز الشمال

 بالظروف وتأثرت القوافل، تجارة الصنهاجية القبائل راقبت وقد .القبلي الحلف دولة لبناء السياسي

 السودان ممالك واجهت سياسية تكتالت صورة في جليا ذلك وكان وجنوبها، الصحراء شمال السياسية

 مصب إلى َكدالة أوصل الذي الميالدي التاسع / الهجري الثالث القرن في تأسس الذي الحلف ومنها الغربي،

 .الميالدي العاشر / الهجري الرابع القرن نهاية في فشل لمتونة بزعامة آخر وحلف السنغال،
 هـ380 سنة من بدأت التي المجاعات سلسة أن يعتقد المغرب، بالد من الشمالي الطرف يخص وفيما

 بشكل أموالهم على ويستطيلون رعاياهم حقوق ينتهكون الزناتيين جعلت التي هي ، هـ462 إلى واستمرت

 واألمر الظلم على القائم الوضع تغيير إلى بدعوته ضدهم الثورة إعالن إلى الفاسي  عمران أبا دفع

   .أصحابها إلى الحقوق لرد بالمعروف
 الرابع القرن أواخر اإلسالمي الغرب عرف الذي التقسيم وضع تجاوز إلى المرابطية الدولة سارعت لقد

 متعددة، قبلية إمارات من المشكل الشتات هذا إلغاء على فعملت المغرب، ببالد وخصوصا الخامس وبداية

 .الموحدة المغربية الدولة بتكوين ذلك جراء المعجزة فحققوا
 حيث اإلصالحي، التاريخي سياقها في المرابطية الحركة وضع حاولت التي البارزة القراءات من وهناك

 صعود إبان المشرق ساد الذي واألشعري المالكي السني المد من الـُمرابطية الحركة منزلة إلى االنتباه لفتت

 ياسين بن هللا عبد بذلك معتبرة الـُمرابطية، للدعوة التهيئة في  المد   هذا قادة دور على أكدت كما الحركة،

 الحركات حول االلتفاف حـاولوا الذين العباسيين السنيين الدعاة شبكة من جزءا الفقهاء، من وسابقيه

  .اإلسالميين والغرب الشرق من بتطويقها وذلك الشيعية
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 التاريخي السياق هذا في القيروان تكتسبها التي الرمزية للداللة اإلشارة من بد ال وهنا

 أركان من واحدة القيروان مدينة كانت فقد .المذهبي والصراع بالتناقض المليء الحساس

 المعاكس االتجاه في وتسير هؤالء على تنقلب أن قبل العبيدي، الفاطمي الشيعي الحكم

 لالنفصال تمهيدا دعوتهم باديس بن المعز إفريقية حاكم وتبني المالكية فقهاء ضغط بفعل

 تدريجيا   نفوذهم يقلّص أخذ وقد رسميا   الفاطميين عن االنفصال المعز أعلن فقد .عنهم

  سنة وفي وأحرقها، بنودهم وقطَّع لهم الخطبة وقطع هـ،440 سنة عنهم استقالله وأعلن

ّكَّة بتبديل أمر هـ441  بلبس أمر هـ443 سنة وفي الفاطميين، سكة يتلفوا أن الناس وأمر الس 

 مدينة إلى الفاسي عمران أبي لجوء فإن وبالتالي .العباس لبني والدعاء بالقيروان السواد

 صنهاجة بزعيم لقاءا وعقده ،صنهاجية دولة ظل في للتدريس بها واستقراره القيروان

 القبلي والنفوذ المالكي المذهبي النفوذ لمد تمهيدا (اللقاء هذا عقد صح إن) الصحراء

 بمحض يأتي أن يمكن ال شماال، بها واالنطالق الصحراء جنوب حد أقصى إلى الصنهاجي

 فالمسألة .القبلي -المذهبي االنسجام حيث من أو التاريخي التزامن حيث من سواء الصدفة

 القتالع باديس بن المعز في ممثلة السياسية القيادة مع وتنسيقا مسبقا تخطيطا تطلبت

   .مالكية سنية صنهاجية دولة تأسيس يسهل ثمة ومن القيروان من العبيدية الفاطمية السلطة
 



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 : لثالمحور الثا
 

 مرحلة التأسيس: الجيش المرابطي

محاربة القبائل 
 المجاورة

 
 الجيش المرابطي ومرحلة التأسيس

 

 مرحلة الرباط

رباط عبد هللا بن ياسين 
 وبداية تكوين الجيش

المفهوم التاريخي 
 لكلمة رباط

 مرحلة الجهاد



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 مرحلة التأسيس: الجيش المرابطي  : لثالمحور الثا

 المفهوم التاريخي للرباط أ-

 رباط عبد هللا بن ياسينب-

 :مرحلة الرباط  -1

  ياأيها الذين ءامنوا اصبروا وصابروا... وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل" 

 " ...ورابطوا

 " كتابه الهجري،ألف السابع القرن أهل من األصل، أندلسي مؤرخ المراكشي دمحم بن دمحم هو "

 " ... هـ695 نحو توفي ،"والمغرب األندلس ملوك أخبار اختصار في المغرب البيان

 " ... الخيل من أكثر النجب على قتالهم وكان زحف، من فرار لهم يحفظ ال رجالها وكان "
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 الرباط مرحلة -1

 :للرباط التاريخي المفهوم -أ 

 

 رباط كلمة عند قليال، ولو الوقوف، من بد ال ياسين بن هللا عبد رباط إلى نتطرق أن قبل

 ليصبح خاللها تطور التي المراحل وعن للرباط التاريخي المدلول عن لنتعرف وذلك عامة، بصفة

   .الهجري الخامس القرن في المرابطية للدولة مهدا

 يا ...الخيل رباط ومن قوة من استطعتم ما لهم وأعدوا" :تعالى قوله من مقتبسة رباط فكلمة

 الذي الشخص على تطلق مرابط كلمة كانت ولذلك ...ورابطوا  وصابروا اصبروا ءامنوا الذين أيها

 فيه يقيمون الذي المحل أو الثغر على المسلمون وأطلق المسلمين، عن للدفاع الثغور إلى يخرج

 كثيرة ربطا الثغور والة أقام وقد .للمراقبة وبرج صغير حصن عن عبارة والرباط ."الرباط" :اسم

 مدينة بناء أراد لما الفهري نافع بن عقبة المغرب فاتح أن حتى اإلسالمية، الدولة حدود لحماية

 أهلها ليكون البحر من قربها :له فقالوا للمرابطة الساحل على بناءها رجاله عليه اقترح القيروان

 ذلك من مستوحى لرباطهما ياسين بن هللا وعبد إبراهيم بن يحيى اختيار كان ولذلك .المرابطين من

 .المسلمين لدى  الرباط مفهوم عرفه الذي الثقافي اإلرث
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 :ياسين بن هللا عبد رباط -ب
 من نفر سبعة سوى معهما يكن ولم السنغال، نهر بجانب  الجزيرة  إبراهيم بن ويحيى ياسين بن هللا عبد دخل       

 بدأت وهكذا القرآن، ويقرئهم الدين أصحابه يعلم الرباط ذلك في ياسين بن هللا عبد وقام رباطا بها فابتنيا جداله،

 يتحدثون الناس  أخذ ذلك وبعد أشهر، ثالثة مدة المريدين، من أحد صفوفهم إلى ينضم ولم أشخاص، بسبعة المرابطة

 المريدين عدد كثر ولما .صنهاجة أشراف من رجل ألف المرابطين عدد بلغ حتى عليهم يتواردون فأخذوا بأخبارهم،

 عليهم الحدود بإقامة وذلك المرابطين، صفوف إلى االنضمام يريد من على الشروط يفرض ياسين بن هللا عبد  بدأ

 من يمر المريد كان وبهذا قبل، من عليه كانوا ما وبإنكار اإلسالم، تخالف التي واألعراف التقاليد عن وبالتخلي

 .المشاق تحمل على وبالقدرة النفس بطهارة له يشهد تطبيقي امتحان

 من مجموعة حوله فالتف عالية مراتب إلى ورفعهم لمتونة من والفقهاء بالعلماء ياسين بن هللا عبد اهتم وقد      

 الرباط هذا أصبح  ولذلك الجهاد، لمرحلة وتأهيلهم القتال على وتدريبهم وتعليمهم الناس تربية على ليساعدوه العلماء

 أعرض يوم  برباطه ياسين بن هللا عبد جاورها التي لمتونة، قبيلة منهم وخاصة الصنهاجية القبائل ألبناء جذابا قطبا

 عذارى ابن أو عذاري وابن ] :عذاري ابن فيها قال التي القبيلة هي هاته، ولمتونة  .ونواهيه تعاليمه عن جدالة أهل

 أهل من األصل، أندلسي مؤرخ المراكشي دمحم بن دمحم هو اإلسالمية، المكتبات تاريخ في الكتاني الحي عبد سماه كما

 [ هـ695 نحو توفي ،"والمغرب األندلس ملوك أخبار اختصار في المغرب البيان " كتابه الهجري،ألف السابع القرن

 كان وقد ،"الخيل من أكثر النجب على قتالهم وكان زحف، من فرار لهم يحفظ ال رجالها وكان " لمتونة قبيلة في قال

 تعاليمه، إلى وإخضاعها القبائل غزو إلى يتطلع ياسين بن هللا عبد بدأ لذلك  ،)هـ44 (عمر بن يحيى يومئذ رئيسها

 .تعاليمه باتباع وتلتزم دعوته في تدخل الصحراوية القبائل بعض جعل مما

  159 – 158. ابن أبي زرع ، روض القرطاس،صص  -

 .11.ابن عذارى، المغرب، ص  -
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 :الجيش المرابطي وبداية الجهاد  -2

 الجيش المرابطي ومرحلة التأسيس : المحور الثاني

 وشما جيشهما بقوة إبراهيم بن ويحيى ياسين بن هللا عبد أحس لما

 في بدءا الحروب غمار وخوض التناوش على القدرة رائحة منه

 أجل من وذلك هللا، سبيل في الجهاد برسم المجاورة القبائل محاربة

 ثم جدالة، قبيلة القبائل هذه وأول .الجانب وتقوية الصف توحيد

 سوس وأهل المصامدة ثم ودرعة، سجلماسة أهل ثم البرابر،

 .وبورغواطة
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 محاربة قبيلة جدالة أ-

 محاربة قبائل البربر -ب
 ياسين بن هللا عبد الفقيه ونواهي ألوامر انقادت التي القبائل من يتشكل المرحلة هذه في المرابطي الجيش كان

 كرها، أو طوعا صنهاجة قبائل يستميل أن الرجل هذا استطاع حيث المرابطون، سمي به الذي الرباط مؤسس

 المجاورة، القبائل لمحاربة معه يخرج كان الذي  إبراهيم بن يحيى األمير رأسه وعلى عظيما جيشا ألف وبذلك

 كتابه في زرع أبي ابن يقول ياسين، ابن الفقيه على المشاغبين من فيها ومن جدالة قبيلة منهم وخاصة

 الهجري الثامن القرن رجال من فاس أهل من هللا عبد بن علي الحسن أبو هو هذا زرع أبي وابن ] :القرطاس

 المريني، يعقوب بن عثمان سعيد أبي السلطان عهد في التاريخ بكتابة اهتموا الذين من الميالدي، عشر الرابع

 وتاريخ المغرب ملوك أخبار في القرطاس بروض المطرب األنيس" :الكامل عنوانه في القرطاس كتاب ألف وله

 اآلن علينا وجب وقد وأنذرنا، الحجة أبلغنا قد :ألصحابه قال منهم يئس فلما [هـ741 سنة توفي ،"فاس مدينة

 النص هذا وفي ." المرابطين من آالف ثالثة في فغزاهم جدالة بقبيلة أوال فبدأ هللا، بركة على فاغزوهم جهادهم

 القبيلة على ويشير الرسل يبعث كان وإنما جبارا، متسلطا يكن لم ياسين بن هللا عبد اإلمام أن على دليل خير

 عصر منذ الجيش قادة يفعلها كان سنة وهي رجالها، وقتل حاربها أبت فإن طاعته، في بالدخول غزوها المراد

 بانضمام تدريجيا يتقوى المرابطي الجيش أخذ وهكذا .الشرك أهل مع الحرب في الدخول قبل اإلسالمية، الفتوحات

 الجهادية خطتهم المرابطون واصل وقد ياسين، بن هللا عبد زعيمه تعاليم إلى وخضوعها صفوفه إلى القبائل

 .البربر قبائل لمحاربة فخرجوا
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 البربر قبائل محاربة -ب
 بن هللا عبد قدمه الذي اللمتوني عمر بن يحيى بقيادة البربرية القبائل لمحاربة المرابطي الجيش خرج       

 ياسين، بن هللا لعبد انقيادا الناس أشد من الرجل هذا وكان .هـ 440 سنة إبراهيم بن يحيى وفاة بعد ياسين

 له قال أدب، عليك وجب : يوما له قال أنه له طاعته حسن فمن " : زرع أبي ابن يقول :له طاعة  وأكثرهم

 قال ثم سوطا، عشرين فضربه بشرته على له فكشف منك، آخذه حتى به أعرفك ال : له قال سيدي؟ يا فيم :

 وإنما يقاتل ال األمير فإن منك، خطأ وذلك بنفسك، الحرب واصطليت القتال باشرت ألنك ضربتك إنما : له

 أيضا هذا وفي ."جيوشه فناء وموته عسكره حياة األمير حياة فإن نفوسهم، ويقوي الناس ويحرض يقف

 من تتطلبه وما الحرب بأمور علم على كان وإنما فقط دينيا زعيما يكن لم ياسين بن هللا عبد أن على دليل

 غير على التي القبائل لمحاربة أيضا معه يخرج عمر بن يحيى وكان .وتدريب تكوين من تستوجبه وما آداب

 شوكتهم، وقويت المرابطين رقعة اتسعت وبذلك كثيرة، جهات منه وفتح السودان غزا حيث اإلسالم، دين

 دين غير على البربر من قبائل فيه جبل لمتونة يلي وكان ":عذاري ابن يقول البربرية، القبائل نحو فاتجهوا

 أخذ وهكذا ." فغزاهم بغزوهم عمر بن يحيى فأمر  له فامتنعوا الدين إلى ياسين بن هللا عبد فدعاهم اإلسالم

 إخضاع استطاع وبذلك المغرب، بالد من مختلفة جهات نحو المرابطي بالجيش يزحف ياسين بن هللا عبد

 .ودرعة سجلماسة :الجهات هذه ومن صفوفه، إلى وانضمامها القبائل

 160 :نفسه زرع، أبي ابن -
 12 :،ص عذارى ابن -
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 يا فيم : له قال أدب، عليك وجب : يوما له قال أنه له طاعته حسن فمن "

 فضربه بشرته على له فكشف منك، آخذه حتى به أعرفك ال : له قال سيدي؟

 الحرب واصطليت القتال باشرت ألنك ضربتك إنما : له قال ثم سوطا، عشرين

 الناس ويحرض يقف وإنما يقاتل ال األمير فإن منك، خطأ وذلك بنفسك،

 " ...جيوشه فناء وموته عسكره حياة األمير حياة فإن نفوسهم، ويقوي

محاربة قبائل البربر -ب  

 اإلسالم دين غير على البربر من قبائل فيه جبل لمتونة يلي وكان "

 عمر بن يحيى فأمر  له فامتنعوا الدين إلى ياسين بن هللا عبد فدعاهم

 " ...فغزاهم بغزوهم
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 :الجيش المرابطي وبداية الجهاد  -2

 الجيش المرابطي ومرحلة التأسيس : المحور الثاني

 جدالة قبيلة محاربة أ-

 البرب قبائل محاربة -ب

 غزو قبائل سجلماسة ودرعة -ج

 وبورغواطة والمصامدة سوس أهل غزو -د
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 :ودرعة سجلماسة قبائل غزو - ج
 من يحققه كان وما المرابطي، الجيش بصيت ودرعة سجلماسة فقهاء تسامع ولما      

 عمر بن يحيى األمير وإلى ياسين بن هللا عبد إلى كتبوا المنحرفة، القبائل على انتصارات

 منهما ويطلبون وهوان، ذل من فيه هم وما عندهم السائد الوضع فيها يشرحون رسالة

 إلعالن عليه يستند ومتكأ حجة الرسالة تلك ياسين بن هللا عبد جعل وقد .بالدهم  إلى الوصول

 سنن من سنة أيضا وهي األمر، في وشاورهم وأعيانهم القبائل رؤساء جمع ولهذا الجهاد،

 في وشاورهم " : تعالى بقوله عمال أصحابه مع يفعلها كان والسالم، الصالة عليه الرسول

 بالد نحو به وخرج عظيما جيشا فجهز إليه، دعي لما باالستجابة عليه فأشاروا ،"األمر

 الصحراء إلى عاد ثم هناك، عماله وثبت مغراوة قبائل على فيهما فانتصر ودرعة سجلماسة

   .السودان أهل ليحارب

 عرف حيث غزوات عدة في النصر يحقق أن استطاع كثيف جيش للمرابطين أصبح هكذا     

 في زرعها من ياسين بن هللا عبد تمكن صفات وكلها والصبر، الجلد وشدة بالصمود رجاله

 حب على الجيش تربية في يركز كان إذ وطريقه، لنهجه  المتبعين لتعاليمه، المنقادين نفوس

 .الفساد من البالد تطهير أجل من الضالل أهل محاربة في الشدائد على والصبر الجهاد
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 وبورغواطة والمصامدة سوس أهل غزو -د

 بكر أبا أخاه ياسين بن هللا عبد قدم هـ 448 سنة السودان ببالد المعارك إحدى في عمر بن يحيى توفي بعدما     

 بن هللا عبد الفقيه طاعة في دخل ومن المرابطية الجيوش على أميرا فأصبح ورعا، صالحا رجال وكان عمر، بن

 بن يوسف يعقوب أبا عمه ابن جيشه رأس على عمر بن بكر أبو جعل وقد بغزوها، قام التي القبائل من ياسين

 الشيعة أهل بها وكان تارودانت وفتح جزولة فغزا  سوس بالد إلى فاتجه قوة الفقيه جانب زاد مما تاشفين،

 ذلك بعد ثم المرابطين، صفوف  في ودخلوا وأتباعهم الشيعة فيها استسلم معارك الفريقين بين فدارت الروافض

 بالد إلى تاشفين، بن يوسف وقيادة عمر، بن بكر وأبي ياسين بن هللا عبد  بإمارة المرابطي، الجيش ارتحل

 رفع دون المرابطين إلى أخرى قبائل انضمت الفتح وبهذا وكدميوة، ونفيس شيشاوة مدينة  فتح فتم المصامدة،

 مما شوكتهم ويقوي عزا المرابطين صفوف يزيد كان ذلك وكل ، ورجراجة حاحة القبائل هذه ومن للقتال، السيف

 زعيمهم استطاع التي الفاسدة العقائد من فيها كان ما ومحو برغواطة لمحاربة تامسنا نحو التوجه إلى دفعهم

   .هـ 451سنة وذلك ياسين بن هللا عبد الفقيه فيها استشهد حروب الفريقين بين نشبت وقد هناك، الناس بين تثبيتها

Dببالد كريفلة منطقة في الجبال أحد قمة في يوجد حيث استشهاده مكان على شاهدا الزال الزعيم الفقيه هذا وقبر 

 حيث قليلة، بأمتار كريفلة وادي قنطرة بعد مغشوش، عبر الرماني إلى عودة عين من الذاهب يسار على زعير

 .الضريح إلى المؤدية الطريق توجد

 األمور وكانت اإلمارة على فيها تغلب اإلمامة كانت حيث الجهادي، بالطابع التكوين مرحلة تميزت فقد لهذا       

 هذه امتدت وقد المرابطين، صفوف إلى باالنضمام يقتنع الذي الجندي يتلقى ما أول هي الروحية والتربية الدينية

 جديدة مرحلة تبدأ حيث  للجيش، تاشفين بن يوسف  قيادة حدود إلى للرباط ياسين بن هللا عبد تأسيس من المرحلة

   .والعدة العدد مستوى على أم القيادة مستوى على سواء ملحوظا تطورا المرابطي الجيش فيها عرف
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 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 الجبال أحد قمة في يوجد حيث استشهاده مكان على شاهدا الزال الزعيم الفقيه هذا وقبر "

 عبر الرماني إلى عودة عين من الذاهب يسار على زعير ببالد كريفلة منطقة في

 إلى المؤدية الطريق توجد حيث قليلة، بأمتار كريفلة وادي قنطرة بعد مغشوش،

 " ...الضريح



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 : رابعالمحور ال
 

 الجيش المرابطي ومرحلة التمكين



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 .يوسف بن تاشفين وسياسته العسكرية -1

 تنظيم الجيش وترتيبه -أ
 قادة الجيش المرابطي

 مدرك التكالتي دمحم بن تميم الجدالي

عمر بن سليمان 
 المسوفي

 سير بن أبي بكر اللمتوني

 التكالتي ومدرك المسوفي سليمان بن وعمر الجدالي تميم بن دمحم : هم القواد من أربعة فاختار "

 " ...قبيلته من آالف خمسة على منهم لكل وعقد اللمتوني، بكر أبي بن وسير

 وأخرج والبنود الطبول من كثيرا واتخذ البالد، من كثيرا وفتح القواد واستكثر األجناد يوسف جند وخمسين أربع سنة وفي "

 السنة تلك في الجيش من له فكمل العرب، لقبائل إرهابا ذلك كل والرماة، األغزار جيشه في وجعل العهود، وكتب العمال

 " ...فارس ألف مائة من أزيد



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 العسكرية وسياسته تاشفين بن يوسف  -1

 للجيش، كقائد القتال ساحات في تاشفين بن يوسف ظهر        

 الجيش رأس على عمر بن بكر أبو األمير عمه ابن قدمه حيث

 المغرب، بالد تقطن كانت التي القبائل لغزو به وخرج المرابطي،

 المعارك تلك في فحقق يفرن، بني قبيلة : كانت شوكة وأقواها

 غمار خوض في وجلدا ودربة حنكة وأظهر كثيرة، انتصارات

 بالد على ليستخلفه يختاره بكر أبا األمير جعل ما وذلك الحروب،

 التي الفتنة نار إلخماد الصحراء إلى العودة قرر لما المغرب

 تطبيق تاشفين بن يوسف حاول ومنذئذ .وراءه جدالة قبيلة أشعلتها

    : يلي فيما تلخيصها يمكن محكمة عسكرية سياسة
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 وترتيبه الجيش تنظيم -أ

 إنه حيث به، خاصة سياسة نهج إلى المرابطين، أمر ولي لما تاشفين، بن يوسف عمد 

 فكانت العسكرية، قوته حجم ليعرف الجيوش بإحصاء بدأ المرابطين أمر توليته بمجرد

 أبي ابن يقول قومه، فرسان على الجيش قيادة  وزع ثم جندي، 40000 جيوشه حصيلة

 بن وعمر الجدالي تميم بن دمحم : هم القواد من أربعة فاختار " :القرطاس في زرع

 على منهم لكل وعقد اللمتوني، بكر أبي بن وسير التكالتي ومدرك المسوفي سليمان

 كل أن وهو إليه، أشير أن يجب مهم شيء التقسيم هذا وفي ."قبيلته من آالف خمسة

 تحت واتحادها القبائل تآلف يؤكد وذلك قبيلة، إلى ينتسب كان القادة هؤالء من واحد

 المرابطية الراية رفع وهو موحدا الهدف أصبح بحيث تاشفين، بن يوسف إمارة

  .يخوضها المرابطي الجيش كان التي والمعارك الحروب في باالنتصار

 توزيع بخطة يكتف لم بحيث العسكري، النظام يغير أن تاشفين بن يوسف استطاع كما    

 ولعله التجنيد، دائرة وتوسيع الجيش تنظيم في اإلمارة، توليته بعد فكر بل فقط، القيادة

 في زرع أبي ابن ذلك إلى أشار وقد عمه، ابن له تركه الذي الجيش ضعف أدرك

 وفتح القواد واستكثر األجناد يوسف جند وخمسين أربع سنة وفي "D:فقال القرطاس

 في وجعل العهود، وكتب العمال وأخرج والبنود الطبول من كثيرا واتخذ البالد، من كثيرا

 السنة تلك في الجيش من له فكمل العرب، لقبائل إرهابا ذلك كل والرماة، األغزاز جيشه

 176:القرطاس - ."...فارس ألف مائة من أزيد
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 :الجند وشراء القبائل بتوحيد الجيش تقوية -ب
 العلوج يشتري أخذ الجنود عدد في حاصال كان الذي بالنقص تاشفين بن يوسف أحس لما         

 أربع هـ 464 سنة في كان ولما ..." : الموشية الحلل صاحب يقول .النقص هذا ليسد والعبيد

 األندلس إلى وبعث السودان عبيد من جملة فاشترى شوكته وعظمت أمره قوي وأربعمائة وستين

 بماله شراء فارسا وخمسون مائتان منهم عنده وانتهى فأركبهم العلوج من جملة منها فاشترى

 نستشف النص هذا خالل ومن" ملكه وعظم حجابه فغلظ فرسانا فأركبهم ألفين نحو العبيد ومن

 تكوين على حرصه ومدى العسكري، الجانب تقوية في تاشفين بن يوسف األمير رغبة مدى

 القبائل، توحيد بضرورة تاشفين بن يوسف فطن وقد .الملك ويعظم الحجاب يغلظ وبذلك الفرسان،

 الصحراء إلى  وبعث ووفورها العساكر تجديد في شرع" :بقوله العاملي سماك ابن أشار ذلك وإلى

 في عليهم ويؤكد أهله وطاعة المغرب ملك من عليه هللا فتح بما يعلمهم وجدالة ومسوفة للمتونة

 القبائل شتات لم من تاشفين بن يوسف تمكن وبهذا "...كثيرة جموع منهم عليه فوفد القدوم

 األنحاء في صيته طار عظيم جيش تكوين من أيضا مكنه مما إمرته، تحت يوحدها أن واستطاع

 المرابطي الجيش كثرة كلها تؤكد التي النصوص هذه من وانطالقا .العظماء القادة شهامته وهاب

  الموشية الحلل - الجيش هذا مكونات عن نتساءل أن يمكن عناصره وتنوع
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 شوكته وعظمت أمره قوي وأربعمائة وستين أربع هـ 464 سنة في كان ولما "

 من جملة منها فاشترى األندلس إلى وبعث السودان عبيد من جملة فاشترى

 ومن بماله شراء فارسا وخمسون مائتان منهم عنده وانتهى فأركبهم العلوج

 " ...ملكه وعظم حجابه فغلظ فرسانا فأركبهم ألفين نحو العبيد

 للمتونة الصحراء إلى  وبعث ووفورها العساكر تجديد في شرع "

 وطاعة المغرب ملك من عليه هللا فتح بما يعلمهم وجدالة ومسوفة

 " ...كثيرة جموع منهم عليه فوفد القدوم في عليهم ويؤكد أهله



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 .مكونات الجيش المرابطي -2

 :الجيش المرابطي ومرحلة التمكين :رابعالمحور ال

كان الجيش المرابطي على عهد يوسف بن تاشفين 

يتكون من عناصر مختلفة ومؤتلفة في آن واحد، 

 :وهي

 المرابطون  العرب الداخليين الحشم



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين
 المرابطونأ-

 الـعـرب ب-

 الداخليين أو الخاص الحرس - ج

 الحـشـم -د

 " ...الداخليين وسماهم كثيرة جموعا فصاروا وحاشيته وأهله أعالجه من أخرى طائفة وضم "

 " ...الحشم وسماهم كثيرة جموعا زناتة وقبائل ومصمودة ولمطة جزولة من وضم تاشفين بن يوسف ملك وعظم "

 الدولة إقامة سبيل في بالكثير ساهموا والذين الجيش، منها تكون التي األولى النواة وهم : المرابطون

 .المرابطي الجيش خاضها التي والحروب المعارك في الحسن البالء وأبلوا المرابطية،

 عصر في المغرب في استقروا الذين األندلس عرب إلى تنتمي أندلسية عناصر من ويتشكلون : العرب -ب

 .المرابطين سلك في انخرطوا الذين هالل بني عرب ومن األدارسة

 يكونوا أن قبولهم في ويشترط الجند، أشجع من الخاص الحرص يتألف : الداخليين أو الخاص سالحر -ج

 السودان من اشتروا الذين السود العبيد ومنهم والبراعة، والقوة الفائقة والشجاعة الحسن القوام ذوي من

 وأهله أعالجه من أخرى طائفة وضم : سماك ابن يقول األندلسيون، النصارى الفتيان ومنهم العلوج وسماهم

 فنون جميع على بتدريبهم تاشفين بن يوسف اعتنى وقد .الداخليين وسماهم كثيرة جموعا فصاروا وحاشيته

 33 : الموشية الحلل - المرابطي الجيش أركان في أساسيا ركنا فأصبحوا والخيل بالسالح وتزويدهم القتال

 خضعت التي القبائل أبناء من تتألف وكانت المرابطي، الجيش فرق أهم من هي الفرقة وهذه :الحشم – د

 ولمطة جزولة من وضم تاشفين بن يوسف ملك وعظم D: الحل صاحب يقول تاشفين، بن يوسف األمير لطاعة

 .القتال في الجيش يتقدمون كانوا الذين وهم ."الحشم وسماهم كثيرة جموعا زناتة وقبائل ومصمودة



 .مظاهر قوة الجيش المرابطي وجوازه إلى بالد األندلس -3 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين
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 ولم أجمعون قتلوا ، راجل ألف ومائتين فارس ألف وثمانين مائة نقل فيما الروم عدد وكان "

 " ...فارس مائة في أدفونش إال منهم ينج

 هي األندلس، بالد في أو الداخلية المعارك في سواء المرابطي، الجيش انتصارات كانت  وإذا

 إذن هي فما الحروب، غمار خوض على وتمرسه القتال لفنون وإتقانه الرشيدة قيادته بفضل

 ؟تأسيسه منذ غمارها خاض  التي المعارك في الجيش هذا عليها يعتمد كان التي القتال فنون



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 مظاهر قوة الجيش المرابطي  وجوازه إلى بالد األندلس -3
 أسس ويوطد المغرب بالد فتح يستكمل أن العسكرية، وقوته جيشه نظام بفضل تاشفين، بن يوسف األمير استطاع هكذا     

 دفع مما للمستغيثين، وقبلة للمستجيرين مالذا قائدهم وصار األنحاء في المرابطين صيت تطاير وهكذا المرابطية، الدولة

 بن يوسف جمع ولهذا للمسلمين،  وتهديداتهم وتعديهم النصارى تظلم من ضاقوا لما به، االستنجاد إلى األندلس ملوك

 على األفرنج جيوش ومنازلة المسلمين لنصرة األندلس بالد إلى ليجوز البحر غمار وخاض جنوده وهيأ حشوده تاشفين

 ذلك من فكان التوحيد، كلمة وإعزاز الدين نصرة على فأجمعوا والعقد الحل أهل على القضية عرض بعدما وذلك كثرتها،

 التمكين، إلى التأسيس منذ المرابطي الجيش خاضها التي المعارك أكبر وهي م،/1086هـ479 سنة الشهيرة الزالقة معركة

 ينج ولم أجمعون ققتلوا ، راجل ألف ومائتين فارس ألف وثمانين مائة نقل فيما الروم عدد وكان" :زرع أبي ابن يقول

 اليرموك يوم من بمثله يسمع لم يوما وكان":الزالقة يوم في المؤرخين أحد قال وقد ،"فارس مائة في أدفونش إال منهم

 ."والقادسية

 المسلمين أمير شأن من وزاد  العالم أنحاء في شاع عظيما حدثا المعركة هذه في المرابطي الجيش انتصار كان لقد  

 يجوز أن المرابطي الجيش استطاع وقد .العصور مدى على المغاربة به ليعتز سيرته في التاريخ وسجله تاشفين بن يوسف

 يدل وذلك علي، ابنه أيام وأربعة تاشفين، بن يوسف عهد في أربعة : جوازات ثمانية وعتاده وإبله بخيله األندلس بالد إلى

 من علي وابنه تاشفين بن يوسف لدى كانت التي وهي المرابطي، الجيش عليها كان التي البحرية القوة على قوية داللة

 أن يؤكد ما وهو باألندلس، أخرى إلى  بالمغرب بحرية ضفة من عرمرم بجيش العبور لفكرة المقوية والحوافز الدوافع

 .يقال ما عكس على قط البحر يخش لم المغربي الجيش

  الرشيدة قيادته بفضل هي األندلس، بالد في أو الداخلية المعارك في سواء المرابطي، الجيش انتصارات كانت  وإذا        

 كان التي القتالية وفنونه المرابطي الجيش معدات إذن هي فما الحروب، غمار خوض على وتمرسه القتال لفنون وإتقانه

 188:القرطاس - تأسيسه؟ منذ غمارها خاض  التي المعارك في عليها يعتمد

 66 :ص نفسه -



 .معدات الجيش المرابطي وفنونه الحربية -4 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين
 األسلحة أ-

   .اللمطية والدرق والمزاريق والرعادات والدروع والسيوف والرماح والنشاب كالسهام

 وهي اإلبل وعلى اليدوية األسلحة على أمره بداية في يعتمد المرابطي الجيش كان

 تحتاج التي المدن حرب في تسعف وال الصحراء في للحرب تصلح ما كثيرا وسائل

 أمر توليته منذ تاشفين، بن يوسف عمد لهذا مالئمة، أخرى وسائل إلى

 فخص للقتال، إعداده طريقة وتغيير الجيش تسليح نظام إصالح إلى المرابطين،

 .المعركة في موقعها يناسب أو يصلح الذي السالح من بنوع الجيش من فرقة كل

 كالسهام D زمانهم في ظهرت التي األسلحة أنواع كل المرابطون استعمل وهكذا

 اللمطية والدرق والمزاريق والرعادات والدروع والسيوف والرماح والنشاب

 كان األسلحة من األنواع هذه استعمال جانب وإلى .القتال وسائل من ذلك وغير

 محكمة حربية خطة على أيضا يعتمد المرابطي الجيش

 194: ...الثمين الجوهر ، الصالبي -1
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 المقدمة
 وحدات الجيش من المشاة، التي تحمل القنا الطوال، والسيوف الهندية والدرق اللمطية

 الميسرة
 القسى والرماة وحدات الفرسان الخفيفة وحملة

 الميمنة
 القسى والرماة وحدات الفرسان الخفيفة وحملة

 القلب
 وحدات من الفرسان الثقيلة

 

 الساقة
 القوات االحتياطية يقودها أمير المسلمين بنفسه

 

 الخطة الحربية

 األسلحة أ-

 الحربية الخططب-

 .معدات الجيش المرابطي وفنونه الحربية -4



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

   الحربية الخطط - ب

 الخطة على الحرب أثناء جيشه ترتيب في يعتمد تاشفين بن يوسف كان       

 :من وتتكون الخماسية

   والفرسان المشاة من وتتشكل المقدمة-

   والنبال القسي حملة من وتتشكل الميمنة،-

 ""        ""      ""     "" الميسرة،-

 والخفيفة الثقيلة باألسلحة المرابطون الفرسان ويحتله القلب-

 وصفوة الخاص الحرص من وتتكون األمير، ويرأسها المؤخرة، أو الساقة -        

 .الجنود

 هؤالء ويجتمع الجيش، قواد من قائد يتقدمه األقسام هذه من قسم وكل         

 يريدون التي الحرب خطة لضبط وذلك القتال، ميدان إلى التوجه قبل باألمير القادة

 األمير عند من الرسمية التعليمات وألخذ خوضها
 

 .معدات الجيش المرابطي وفنونه الحربية -4



 األسلحة أ- الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 الحربية الخططب-

 الحربية الخدع -ج

أما فيما يخص الخدع الحربية التي كان الجيش المرابطي يستخدمها أثناء المعارك فقد لخصها الشاعر 

 :ابن الصيرفي في قصيدته التي أهداها إلى األمير تاشفين بن علي بن يوسف والتي قال فيها 

 خندق عليك إذا ضربت محلــة        سيان تتبع ظاهرا أو تتبــع       

ففي هذا البيت يوصي الشاعر بضرورة حفر الخنادق حول المحلة والمدن لصيانتها من اقتحام العدو، 

 :ويضيف الشاعر في بيت آخر، مؤكدا على ضرورة نصب الكمائن خلف العدو، فقال

  واحذر كمين الروم عند لقائها         وامض كمينك خلفها إذا تدفع        

 وذلك المعركة بداية في ومفاجأته العدو مباغثة ضرورة بتطبيقها، الشاعر أوصى التي الخدع ومن

 :بقوله

 واصدمه أول وهلة ال ترتدع            بدءا تقدم فالنكوص يضعضع       

 المرابطين تمكن عن تعبر والتي المرابطية الدولة في استعملت التي الحربية الخدع من ذلك غير إلى

 كثيرة انتصارات يحققون جعلهم الذي الشيء القتال، طريقة على وتمرسهم الحرب فنون من القوي

 واالعتزاز الفخر بمداد صحيفتهم في سجلت



 الجيش المرابطي ومرحلة التمكين : المحور الثالث الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 .معدات الجيش المرابطي وفنونه الحربية -4

 األسلحة أ-

 الحربية الخططب-

 الحربية الخدع -ج

 العسكرية التحصينات -د



 .معدات الجيش المرابطي وفنونه الحربية -4 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 العسكرية التحصينات -د

 فإنهم بإنشائها المرابطون اهتم التي التحصينات يخص وفيما    

 األمير أيام خاصة والقالع، والحصون األسوار ببناء كثيرا اعتنوا

 السياسية الحركات ضد للدولة وتحصينا دفاعا وذلك يوسف، بن علي

 التي الصورة ولعل .وآثارها معالمها محو إلى تسعى كانت التي

 بالقاف) أمركو وتسمى القلعات، إلحدى صورة هي تشاهدونها

 إال منها يبق ولم القلعة هذه  اندرست وقد فاس، بمنطقة (المعقودة

 .الصورة خالل من لكم يتبين كما والممرات الجدران بقايا



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 قلعة أمركو بمنطقة فاس 

 وفنونه المرابطي الجيش معدات -4

 .الحربية



 الجيش المرابطي من التأسيس إلى التمكين

 مراحل من تدرج قد المرابطي الجيش تأسيس أن هو استخالصه يمكن ما :خـالصــة

 يرتكز جعله ما وذلك المكونة، العناصر مستوى على أم القادة مستوى على سواء مختلفة

 المرابطية للدولة الروحي المؤسس رسمها التي األهداف تحقيق من مكنته متينة أسس على

 أمير الفعلي قائده رأس فوق النصر تاج وضع من وبالتالي، ياسين، بن هللا عبد الفقيه

 من بكثير الحد هذا عند ألقف القدر بهذا أكتفي وسوف .تاشفين بن يوسف المسلمين

 من أكثر تستوجب التي التاريخية مادته ودسامة الموضوع التساع نظرا واإليجاز االختصار

 حملتها التي التاريخية الصورة من تقريبكم األقل، على حاولت، قد أكون أن وأتمنى حصة،

 قوة من به اشتهر وما مراحل من الجيش هذا قطعه وما المرابطي للجيش الكتب أمهات لنا

    .الحربية وفنونه العسكرية مكوناته مستوى على أم قادته مستوى على سواء


