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  مقدمـة
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد 
  :وآله وصحبه أمجعني، وبعد

فإن هنالك رجاالً عظماء يف تارخينا اإلسالمي يصح أن ـ 
سة فيه، ومن نقول عنهم إم غريوا التاريخ وكانوا مفاصل رئي

هؤالء بال شك وال ريب ااهد العظيم، يوسف بن تاشفني 
كفاء ما جاهد  -رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه-الصنهاجي املرابطي 

وقدم للمسلمني وقد كان ذا صفات ومشائلَ وخصائص مكنته من 
حتقيق هذا الذي حققه، والوقوف عليها من أهم املهمات اليت جيب 

يل احلايل لعل واحداً من أفراده أن يستفيد منها أن يطلع عليها اجل
 ا خرقاً يف الثوب اإلسالمي ا ثغرة على املسلمني أو يرقع ويسد

  .املمزق
فماذا ميكن لليراع أن يخط عن أعظم ملوك املسلمني يف 

حىت  قرابة وسط اجلزائرعصره، الذي أسس مملكة إسالمية من 
انا جنوباً، فكانت من أعظم مراكش، ومن األندلس مشاالً إىل غ

  .ممالك العصر
وماذا ميكن للقلم أن يكتب عن منقذ املسلمني يف األندلس، 
ومن أخر سقوطهم أربعة قرون وبضع سنني، ودحر الكافرين، وأعز 
اهللا تعاىل به الدين، وذلك يف معركة الزالّقة الشهرية سنة 

  .م١٠٨٦/هـ٤٧٩
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وائف املتفرقة ومن ثَم وحد األندلس، ومجع دول الط
  .املتناحرة حتت راية دولته املنيفة

من أقام  -يف بحيث كهذا- وكيف ميكن للمرء أن يكافئ 
للمغرب صرحاً منيفاً من الوحدة املذهبية حتت لواء فقه اإلمام مالك 

فأراح البالد والعباد من فنت اخلالف بني املذاهب  -رمحه اهللا تعاىل-
  .عاىن منها الشرق ونكب وتناحر املتعصبني اليت طاملا

إن -لكن البد مما ليس منه بد، وسأحاول يف هذا البحث 
أن أكتب شيئاً عن مشائله وصفاته وخصائصه اليت  -شاء اهللا تعاىل

مكنته من حتقيق هذا الذي حققه، وسآيت عليها بإجياز يناسب طبيعة 
، ويكون قدر اإلمكان شافياً للنفوس، اليت تتطلع إىل )١(البحوث

  .فة قدر هذا البطل العظيم، وكيفية حتقيقه تلك املنجزات اجلليلةمعر
واهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا 
العلي العظيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد وآله وصحبه 

  .أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
  

  وكتبه
  حممد بن موسى الشريف

mhmalshareef@gmail.com  
  www.altareekh.com
.................................................................  

املذهب املالكي وجتربة الوحدة املرابطية لدول الغـرب "مؤمتر قُدم هذا البحث إىل ) ١(
-٧الذي انعقـد مبدينـة العيـون احملروسـة بتاريخ " اإلسالمي الكبـري

 .م٢٠١٠/مارس ٢٥-٢٣هـ، ٩/٤/١٤٣١
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  متهيــد
  

إن أحوال املسلمني يف زمن اإلمام ااهد يوسف بن تاشفني 
كانت حرجة إىل الغاية اليت أورثتهم  -يف القرن اخلامس اهلجري-

ما كانوا عليه آنذاك من الضعف واخلَور؛ فاخلالفة العباسية كانت 
ت زوراً بالدولة ضعيفة، والدولة الباطنية امليمونية القداحية اليت مسي

الفاطميـة كانت مستوليـة على مصر وأجزاء من بالد الشام 
واحلجاز، واملغرب كان حباجة إىل قيادة جتمع ما تفرق من شتاته، 
واملشرق ليس بأحسن حاالً منه، وختم القرن بنـزول الصليبيني 
على السواحل الشامية، وكان األمر مهيئاً لظهور بطل جماهد حيمل 

  .صر املسلمني فكان هذا البطل هو يوسف بن تاشفنيالراية وين
أن هذا البطل العظيم مل يوف  -واهللا تعاىل أعلم-وأرى 

حقَّه من االشتهار وذيوع السرية، فهذا صالح الدين وقد كان بعده 
بنصف قرن تقريباً قد مألت سريته الدنيا إىل يوم الناس هذا، لكن 

عد سرية وجهاداً عن الذي أرى أنه ال يب-يوسف ابن تاشفني 
، وكالمها امسه يوسف، وكالمها قيضه اهللا منقذاً )١(صالح الدين

ال يكاد يعرفه إال القليل، وهذا أمر معروف عن أعالم  -للمسلمني

.................................................................  

صالح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو املظفر الدويين التكرييت األيويب ) ١(
 -إال عكا-ام ـالد الشـر بـعلى يده بيت املقدس وطهالسلطان الكبري الذي فتح اهللا 

انظر . ٥٨٩تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . وكان له معهم الوقائع احملمودة. من الصليبيني
 .وما بعدها ٢١/٢٧٨": سري أعالم النبالء"ترمجته يف 
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املغاربة منذ قدمي الزمان، واشتكى منه كثريون، وهو أمر واقع إىل 
لعريب يوم الناس هذا، ولوال أن بعض القنوات الفضائية يف املغرب ا

الكبري تنقل بعض صور احلياة يف املغرب اليوم الستعجم حاله على 
  .املشارقة متاماً، وألصبح الناس منه يف عماية تامة

من أن أعالم  )١(ويشبه هذا ما اشتكى منه اإلمام الشوكاين
اليمن العظام ال يكادون يعرفون، وضرب مثالً على ذلك بإبراهيم 

بلي، واحلسن اجلالل، واألمري الصنعاين، ، وصاحل املَقْ)٢(بن الوزيرا
وعلل ذلك بوقوع اليمن يف أطراف الدول اإلسالمية، فإذا كان 

  !اليمن يف أطراف الدولة فماذا نقول عن مغربنا األقصى إذن؟
هذا وإن حصر مناقب عظماء الرجال وكتابتها وبثها هلو 

لّ فيه أمر من أجل األعمال وأحسنها، خاصة يف هذا الزمان الذي قَ
العظماء، واحتاج الناس إىل سري قدوات يقتدون ا يف أخالقهم 
وسلوكهم يف خضم حبر هائج متالطم من السخافات اإلعالمية 

.................................................................  

فقيه جمتهد؛ من كبار علماء اليمن، من أهل : حممد بن علي بن حممد الشوكاينّ) ١(
وويل . ، ونشأ يف صنعاء١١٧٣ولد جرة شوكان من بالد خوالن باليمن سنة . اءصنع

بعد أن ترك  ١٢٥٠تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . ومات حاكماً ا ١٢٢٩قضاءها سنة 
 .٢/٢٩٨": األعالم: "انظر. مؤلفاً ١١٤

ولد سنة . زيرحممد بن إبراهيم بن علي، اإلمام الكبري اتهد املطلق املعروف بابن الو) ٢(
له . قرأ على كبار مشايخ بالده ومكة، وتبحر يف مجيع العلوم وفاق األقران. باليمن ٧٧٥

": البدر الطالع: "انظر. ٨٤٠تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . عدد من املصنفات النافعة
٩٣-١/٨١. 



 

 
  

١١  

 

يظهر فيها كل تافه وتافهة اختذمها كثري من الناس قدوة هلم يف هذا 
  .الزمان الصعب

وهلذا فإن نشر سري ومناقب العظماء ممن قد ختفى مناقبهم 
هم على كثري من الناس هلو أمر حممود مهم، وأزعم أن وسر عظمت

البطل ااهد يوسف بن تاشفني هو من مجلة هؤالء الذين ضحوا 
وقدموا، وبذلوا وأعطوا، وهان عليهم بذل أرواحهم يف سبيل نصرة 
هذا الدين، مث مل يكلف أبناء الزمان أنفسهم الوقوف على أعماهلم، 

هو أقل درجات الوفاء جتاههم  واستقصاء سريهم وأخبارهم، وهذا
لكن لعمر احلق إن أهل هذا الزمان قد قصروا تقصرياً بيناً يف حتصيل 
هذا األمر، وتراخوا وضعفوا حىت وقع احملذور أال وهو عدم وقوف 
أكثر الناس على أخبار العظماء وتفاصيل حيام اليت هي يف غاية 

عة لألمة وسيادة هلا األمهية لكل من يريد جتديداً للدين، أو يروم رف
ومتكيناً؛ ألن حياة أولئك جتربة فاخرة، وخربة ثرية حتتاجها األجيال 
يف طريقها للنصر والتمكني، وقصة كل واحد من هؤالء العظماء 

  .مشاعل هداية ومعامل على الطريق ال ميكن إغفاهلا وال جتاوزها
واجليل اليوم حباجة ماسة إىل معرفة عظمائه وكربائه حىت 

دي م ويأتسي، وإال فإنه سينصب لنفسه قدوات قد ال يكونون يقت
صاحلني لالقتداء أو ال يكونون مسلمني؛ كما نشاهد اليوم ماليني 
املسلمني وهم يقتدون بالعيب الكرة واملغنني واملمثلني وغريهم من 
تلك الطبقات، وذلك ألن مناهج التربية والتعليم ووسائل اإلعالم يف 

مل تظهر على وجه الكفاية سري العظماء الذين ينبغي العامل اإلسالم 
  .أن يقتدى م، أو أا مل تظهرها على اإلطالق
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واألمر العجيب الذي يكاد ميزقين أين أرى عناية الغرب 
والشرق بتراجم عظمائهم تبلغ الغاية، ويبالغ فيها مبالغة معروفة، 

ملكنونة يف صدفاا وأين الآليل ا! فأين الثرى من الثريا يا عباد اهللا؟
  !من اخلرز املعروض املبهرج؟

ولعل اجلهود احلديثة يف زمننا هذا يف البحث والتنقيب عن 
سري العظماء وإقامة املؤمترات هلم أن تثمر شيئاً يف هذا الباب، وتسد 
ثغرة انفتحت على املسلمني منذ زمن طويل؛ أال وهي جهلهم بسري 

  .ودعاة عاملنيعظمائهم من علماء وقادة جماهدين، 
والبطل العظيم يوسف بن تاشفني هو واحد من زمرة 
العظماء املنسيني، وممن وقع عليهم احلَيف املبني، وإال فدلوين على 
أعطر سرية منه، أو أجل قدراً من ملوك الزمن األوسط، وإنا هللا وإنا 

  .إليه راجعون
ولعل سرية ابن تاشفني أُمهلت عمداً وطُمست بعض 

وشوه بعض جوانبها من قبل املوحدين الذين جاؤوا بعد  تفصيالا
  .املرابطني وكانوا على النقيض منهم يف بعض األمور

واليوم حتيا سريته شيئاً فشيئاً بفضل اهللا تعاىل، فهناك مدرسة 
يوسف بن تاشفني املتوسطة بالرياض، وهناك ثانوية تأهيلية بامسه يف 

ون، وهناك روضة لألطفال مراكش، وهناك مدرسة بامسه يف شفشا
بامسه يف القنيطرة مركز عرباوة، وهناك ثانوية بامسه يف فاس، وهناك 
ابتدائية بامسه يف قصيبا، وهناك ثانوية بامسه يف موالي بوسلهام 
باملغرب، ويف أغادير مدرسة ثانوية بامسه، ويف بودربالة ثانوية بامسه؛ 
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مسه يف الناظور يف وهناك ملعب بامسه يف مراكش، وهناك شارع با
  .املغرب

إن -وهناك سد بامسه يف املغرب يف وادي ماسة، وهذا كله 
يصب يف إحياء سرية هذا ااهد البطل رمحه اهللا  - شاء اهللا تعاىل

  .تعاىل ورضي عنه
: وثائقياً عنه بعنوان" فيلماً"ـ وقد عملت قناة العربية 

نة يف ، وهذه خطوة حس"يوسف بن تاشفني: صفحات منسية"
  .التعريف به

ـ وأرجو أن يسهم هذا املؤمتر يف نشر سرية هذا ااهد 
  .اهلُمام، وتعريف سائر املسلمني بسريته العطرة
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  ترمجـة موجـزة البن تاشفـني
  

هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفني بن إبراهيم الصنهاجي 
  .احلمريي اللمتوين، أمري املسلمني، وأمري املرابطني

تقريباً، وقيل بعد  ٤٠٠بصحراء موريتانيا سنة ـ ولد 
  .ذلك

ـ كان الفقيه ااهد عبداهللا بن ياسني قد مجع حوله مجاعة 
من الناس، وجعل مهها اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وكانوا يتلثمون وال يكشفون وجوههم فلقبوا بامللثمني، وقد ساعده 

يدعى حيىي بن عمر اللمتوين، فلما قتل  يف اجلهاد أمري من أمراء الرببر
توىل أخوه أبوبكر بن عمر مكانه، الذي شغل حبرب الوثنيني يف 
الصحراء فولّى ابن عمه يوسف بن تاشفني مكانه حىت يعود، فلما 
عاد وجد أن يوسف قد التف الناس حوله لصفات فيه جليلة 

تاشفني  فنـزل له عن الرئاسة وخلع نفسه منها، وحكم يوسف ابن
  .املغرب أكثر من مخسني سنة

ـ أنشأ البطل ااهد يوسف مدينة مراكش وجعلها 
، وقيل إن الذي بدأ إنشاءها ابن عمه األمري ٤٦٥عاصمة ملكة سنة 

  .أبوبكر بن عمر اللمتوين وجاء يوسف بعده فأمت بناءها
وحد املغرب األوسط واألقصى يف دولة واحدة من اجلزائر 

وصار املغرب  إىل ما يعرف اليوم بدولة مايل، مراكُش إىل طنجة إىل
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دولة سنية بعد أن تنازعه أصحاب األهواء واملذاهب الباطلة والعقائد 
  .الفاسدة

وكانت هذه هي املرة األوىل اليت جيتمع فيها أكثر املغرب 
  .األوسط واألقصى يف دولة واحدة

 ـ استنجد به أمراء الطوائف يف األندلس ضد النصارى
فأجندهم وانتصر على النصارى يف معركة عظيمة هي الزالقة سنة 

  .م١٠٨٧/ ٤٧٩
غرب يف دولة واحدة ـ وبعد ذلك مجع األندلس وامل

  .مراكشضخمة عاصمتها 
 ـ ولّى ابنه علياً والية العهد من بعده، وكان البنه أياد

  .بيضاء يف اجلهاد
هـ ٥٠٠ـ تويف البطل ااهد يوسف بن تاشفني سنة 

  .فن يف مراكش رمحه اهللا تعاىل، وقربه فيها اليوم معروفود
وقَلّ من ملوك اإلسالم من عمر مثل ما عمر البطل ااهد 

  .)١(يوسف بن تاشفني
  :وإليكم صفته اخلُلُقية واخلَلْقية بإجياز

أمسر اللون نقيه، معتدل القامة حنيف اجلسم، خفيف 
أقىن األنف، له وفرة تبلغ  العارضني، رقيق الصوت، أكحل العينني،

.................................................................  

 .٥٠٠وفيات سنة : للحافظ الذهيب" تاريخ اإلسالم"انظر و) ١(
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شحمة أذنيه، مقرون احلاجبني، جعد الشعر، وكان رمحه اهللا بطالً 
جنداً شجاعاً حازماً مهاباً ضابطاً مللكه، متفقداً املوايل من رعيته، 
حافظاً لبالده وثغوره، مواظباً على اجلهاد، مؤيداً منصوراً، جواداً 

اً عادالً صاحلاً، متقشفاً على ما كرمياً سخياً، زاهداً يف الدنيا متورع
فتح اهللا عليه من الدنيا، لباسه الصوف، مل يلبس قط غريه، وأكله 
الشعري وحلوم اإلبل وألباا، مقتصراً على ذلك، مل ينتقل منه مدة 
عمره إىل أن تويف رمحه اهللا تعاىل على ما منحه اهللا من سعة امللك يف 

باألندلس واملغرب على ألف  الدنيا وخوله منها، فإنه خطب له
   )١(".وتسعمائة منرب

  

.................................................................  

 .٣/١٤٧٧" مشاهري رجال املغرب ذكريات"انظر كتاب )١(



 

 
  

١٨  



 

 

 

  

١٩  

  الصفات واخلصائص اليت أبرزت اإلمام ااهد يوسف بن تاشفني
  

أبرزت هذا  اليت هناك جمموعة من الصفات واخلصائص
  :البطل ااهد، ويسرت له حتقيق ما حققه من أعمال جليلة، فمنها

  :حسن الصلة باهللا تعاىل: أوالً
حجر الزاوية يف كل األعمال  -تعاىل-لصلة باهللا إن حسن ا

واألقوال، وهي اللبنة العظمى اليت إن اختلت أو ضعفت سقط 
يقرب البعيد، ويسهل  - تعاىل–البناء، وادت األركان، فاهللا 

الصعب، ويفتح األبواب، ويؤيت العبد سؤله، وينيله مراده، وذلك إن 
وإال فيا  -تعاىل-اهللا  صحت النية من العبد وحسن اإلقبال على

  .ضيعة األعمار، وياخيبة اآلمال
أن هذا ااهد البطل قد حاز من  -واهللا تعاىل أعلم-وأزعم 

القرب من مواله شيئاً عظيماً، واهللا حسيبه، وال أزكي على اهللا 
أحداً، وقد قال فيه الفقيه عبداهللا بن حممد املعروف بابن العريب، 

  :-رمحهما اهللا تعاىل- )١(بن العريبوهو والد الفقيه أيب بكر 
وهو ممن يقسم ... وقد خصه اهللا بفضائل منها الدين املتني"

ختلو من  -على سعتها- مث ذكر أن بالده " بالسوية، ويعدل يف الرعية
.................................................................  

 .حافظ، متبحر إمام، عالمة، .أبوبكر حممد بن عبداهللا بن حممد املعافري اإلشبيلي )١(
كان حسن . بإشبيلية، ونشأ ا، مث ارحتل إىل مصر واحلجاز والعراق ٤٦٨ولد سنة 

ويف سنة ت. له تآليف عديدة. املعاشرة، وقد تولّى القضاء يف إشبيلية وكان صارماً فيه
 .٢٥٦-٢/٢٥٢": الديباج املذهب"انظر.،ودفن يف فاس٥٤٣



 

 
  

٢٠  

 

الضرائب وأن النقود الذهبية والفضية اليت يسكّها آمنة من الغش 
  .واخللط بغريها

كان درمهه "أنه  - "حاطةاإل"يف -وقد ذكر ابن اخلطيب 
حمضاً، يف إحدى صفحتيه ال إله إال اهللا  -ذهباً- فضة، وديناره ترباً 

حممد رسول اهللا، وحتت ذلك أمري املسلمني يوسف بن تاشفني، ويف 
?  @  M  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A :الدائر

KL)اإلمام عبداهللا أمري : ويف الصفحة األخرى )١
  ...".املؤمنني

يف نقود هذا  الواردة احلشد من العبارات اإلميانية وهذا
  ....البطل ااهد دالٌّ على خبيئة نفسه، واهللا أعلم

ويصف أحد املؤرخني املرابطني زمن يوسف بن تاشفني 
أهل ديانة ونية صادقة خالصة، وصحة "ومن بعده فيقول إم كانوا 

ريب احمليط، مذهب، ملكوا باألندلس من بالد الفرنج إىل البحر الغ
إىل جبال الذهب من بالد  من مدينة جباية من بالد العدوةو

معونة : مكروه )٣(مسمل يجرِ يف عملهم طول أيامهم ر ،)٢(السودان
، وخطب هلم على أزيد من ألفي وال خراج يف بادية أو حاضرة

.................................................................  

  .٨٥آية : سورة آل عمران) ١(
  .أي بالد غانة) ٢(
  .أي ضريبة) ٣(



 

 

 

  

٢١  

... منرب، وكانت أيامهم دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن
طحباً بطول أيامهم، ومل يكن يف بلد من أعماهلم كان ذلك مص

خراج وال معونة وال تقسيط، وال وظيف من الوظائف املخزنية 
حاشا الزكاة والعشر، وكثرت اخلريات يف دولتهم، وعمرت البالد، 

  .ووقعت الغبطة
ومل يكن يف أيامهم نفاق وال قُطاع طريق، وال من يقوم 

  .)١("عليهم، وأحبهم الناس
ورعه وحسن نظره يف اجتماع املسلمني أنه مل يرد ـ ومن 

االستقالل بامللك بل ربط نفسه باخلالفة العباسية، فأرسل إىل 
اخلليفة العباسي املقتدي يطلب منه توليته على ما بيده من البالد 

  :ليكون أمرياً شرعياً، ويف ذلك قال اإلمام السيوطي
سف بن أرسل يو -أي وأربعمائة-ويف سنة تسع وسبعني "

تاشفني صاحب سبتة ومراكُش إىل املقتدي يطلب أن يسلطنه وأن 
واألعالم والتقليد، ) ٢(يقلده ما بيده من البالد فبعث إليه باخللَع

  .)٣("ولقبه بأمري املسلمني، ففرح بذلك وسر به فقهاء املغرب

.................................................................  

  .البن أيب زرع" روض القرطاس"نقالً عن  ٤٤٦": التاريخ األندلسي") ١(
  .أي مالبس الوالية) ٢(
 ".تاريخ اخللفاء) "٣(



 

 
  

٢٢  

 

وكان أول من لُقب بأمري املسلمني من ملوك وسالطني 
  .اإلسالم كافة

ن يف املعارك يتعرض للموت، وحيث اجلنود على ـ وكا
اجلهاد، ويصرح بأن نيته يف العبور إىل األندلس هو اجلهاد ال غري، 

  )١(.وعف عن الغنائم العظيمة
ويف معركة الزالقة املشهورة اليت نصر اهللا تعاىل فيها 

على فرس "املسلمني جبهاد ابن تاشفني ومن معه نقل عنه أن كان 
ني ساقات املسلمني وصفوفهم حيرضهم ويقوي نفوسهم أنثى، مير ب

على اجلهاد وحيضهم على الصرب، فقاتل الناس ذلك اليوم قتال من 
  .)٢("يطلب الشهادة ويرغب يف املوت

كان إذا "ـ ومن الدالئل على حسن صلته باهللا تعاىل أنه 
وعظه أحدهم خشع عند استماع املوعظة، والن قلبه هلا، وظهر 

  .)٣("ذلك عليه
  :ـ وقال فيه صاحب احللل املوشية

  ".كان من أهل اخلري واالقتداء"
  :وقال يف موضع آخر

.................................................................  

 .١٢٧،١٢٦"ملرابطنيفقه التمكني عند دولة ا) "١(
 .٢/٤٦": االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى) "٢(
 .٥٠٠حوادث سنة ": الكامل) "٣(



 

 

 

  

٢٣  

ينيب إىل اخلري ... زاهداً... كان رجالً فاضالً، خرياً، زكياً"
  .)١("والصالح، كثري اخلوف من اهللا عزوجل

تناطقت "بأنه  )٢(ـ وكان عادالً حىت وصفه اإلمام الغزايل
  .)٣("األلسن بعدله

    :)٤(ال اإلمام الذهيبوق
  .)٥("كان حيب العفو والصفح، وفيه خري وعدل"

.................................................................  

 .٨٢": احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية) "١(
الشيخ اإلمام البحر، حجة اإلسالم، زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن أمحد ) ٢(

تفقه ببلده مث حتول إىل . لتصانيف والذكاء املفرطالطُّوسي الشافعي الغزايلّ، صاحب ا
وشرع يف التنصيف،  نيسابور فالزم إمام احلرمني فربع يف الفقه ومهر يف الكالم واجلدل،

وعظم جاه الرجل، مث رفض الرئاسة وتزهد وحج، وانعزل عن الناس مدةً، وكان خامتة 
رمحه اهللا  س ومخسمائة بطوس،تويف سنة مخ. أمره إقباله على طلب احلديث وجمالسة أهله

 .٣٤٦-١٩/٣٢٢ ":سري أعالم النبالء": انظر .تعاىل
   .١١٢": فقه التمكني عند دولة املرابطني) "٣(
اإلمام احلافظ الكبري مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حمدث عصره، ) ٤(

ولد سنة  إمام الوجود حفظاً، وذهب العصر معىن ولفظاً، وشيخ اجلرح والتعديل،
كثريين، ومسع منه اجلم الغفري،  هـ، وطلب احلديث وارحتل وأخذ عن شيوخ٦٧٣

طبقات : "انظر. هـ، رمحه اهللا تعاىل٧٤٨وألف املصنفات الكثرية النافعة، وتويف سنة 
 .١٢٣-٩/١٠٠":الشافعية الكربى

   .٥٠٠وفيات سنة ": تاريخ اإلسالم) "٥(



 

 
  

٢٤  

 

إىل  -رمحه اهللا تعاىل- ـ وقد كان جماب الدعوة؛ فقد جاز 
األندلس وقد ناهز الثمانني، وملا ركب البحر فإذا به كثري 

  :االضطراب عظيم املوج، فدعا ربه تعاىل قائالً
ة للمسلمني اللهم إن كنت تعلم أن يف جوازنا هذا خري"

فسهل علينا جواز هذا البحر، وإن كان غري ذلك فصعبه حىت ال 
  .، اهللا أكرب)١(فسكن البحر وهدأ" أجوزه

  .)٢(وقد كان عمل لدولته األعالم اليت عليها اآليات القرآنية
ويف نصائحه لوالته وعماله ما يدل على خوفه من اهللا 

  :بن فاطمة فقال له تعاىل،فمن ذلك ما نصح به واليه املسمى عبداهللا
ارفع لدعوة املظلوم حجابك، وال تسد يف وجه املضطهد "

أكنافك، وابذل هلا إنصافك،  -أحاطها اهللا-بابك، ووطِّن للرعية 
  .)٣( ..."واحلرج من كل ما حييف عليها ويؤذيها

ـ ومن دينه أنه ملا دخل مدينة فاس أمر ببناء املساجد يف 
قاقٍ مل جيد فيه مسجداً عاقب أهله، مجيع أحيائها وشوارعها، وأي ز

  )٤( .وأجربهم على بناء مسجد فيه
.................................................................  

 .١١٩: املصدر السابق) ١(
 .٣٠٥": يخ املغرب واألندلسيف تار) "٢(
 .١٠٠٦": فقه التمكني) "٣(
 .٣/١٤٥٥": ذكريات مشاهري رجال املغرب) "٤(



 

 

 

  

٢٥  

ـ ومن دينه أنه كان إذا دخل عليه من طَول ثيابه وجرها 
  )١(.أعرض عنه، فإن كان ذا والية عزله

وكان حسن األخالق، متواضعاً، كثري احلياء، جامعاً "ـ 
  .)٢("خلصال اخلري

أنه قد اجتمعت ومن هذه النصوص كلها يتضح جبالء 
حنسبه كذلك وال نزكيه على اهللا - خصال من اخلري يف هذا الرجل 

جعلت صلته باهللا تعاىل حسنة جليلة مكنته من عمل أشياء  - تعاىل
  .عظيمة

  
  

.................................................................  

 .٥٠٠حوادث سنة ": تاريخ اإلسالم) "١(
 .٢/٦٠": االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى) "٢(



 

 
  

٢٦  



 

 
  

٢٧  

 

  :حب اجلهاد: ثانياً
كان يوسف بن تاشفني على سنن قومه املرابطني، حمباً 

ة أمره أهل العقائد للجهاد، مؤثراً له على كل شيء، جاهد يف بداي
وغريهم وأهل الظلم " برغواطة"الفاسدة يف املغرب من أهل 

، واشتغل بعد ذلك جبهاد النصارى أحسن )١(والفجور من زناتة
اليت " الزالقة"اجلهاد وأفضله، وانتصر عليهم يف مواقع أعظمها 

هـ، وا وبغريها من املعارك ثبت ملك املسلمني ٤٧٩وقعت سنة 
  .بعة قرون أخرى ونيف من السننييف األندلس أر

وقد جاز إىل األندلس ثالث مرات من أجل اجلهاد فرمحه 
  .اهللا تعاىل ورضي عنه

ووحد باجلهاد املغرب من اجلزائر إىل طنجة، ومجع إليه 
األندلس فكانت دولة فتية عظيمة، وهي دولة املرابطني وعاصمتها 

م، شديدة االعتزام، أمة جديدة اإلسال: "مراكُش فكانوا كما وصفوا
  .)٢("مظهرة للقيام باحلق، جماهدة من زاغ عن الشريعة

وقد مجع اهللا عليه جبهاده من كان من احلكام متردداً 
صاحب إشبيلية يدعوه للجهاد يف  )٣(متخوفاً، فهذا املعتمد بن عباد

.................................................................  

 .٥٠٠حوادث سنة " تاريخ اإلسالم) "١(
" أعمال األعالم"نقالً عن  ١٨٨ ":جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى) "٢(

 .٢٤٥: البن اخلطيب
هو حممد بن عباد بن حممد اللخمي، أبو القاسم املعتمد على اهللا ملك إشبيلية يف ) ٣(

 =وكان فارساً .هـ٤٣١سنة  -يف الربتغال اليوم-ولد يف باجة . عصر ملوك الطوائف



 

 
  

٢٨  

 

األندلس وإنقاذه من براثن املتربصني به، وقد خوفه مجاعة من الناس 
ة ابن تاشفني إىل األندلس حىت ال يطمع ا فقال قولته من مغبة دعو

أي أن ابن تاشفني لو " رعي اجلمال خري من رعي اخلنازير: "املأثورة
ه ألفونسو على سه على رعي اجلمال لكان خرياً له من أن حيبسحب

  .رعي اخلنازير
يوضح ذلك  )١(وهذا عبداهللا بن بلُقِّني أمري غرناطة رمحه اهللا

  :قال فيه" التبيان"ضيح يف كتاب له باسم أحسن تو
وأَمرنا بضرب الطبل وما يستعد به للفرح عند خماطبته لنا "

بدخول اجلزيرة، وظننا أن إقباله إىل األندلس منة من اهللا عظُمت 
لدينا السيما خاصة من أجل القرابة وللذي شاع من خريهم 

أنفسنا وأموالنا  وإقباهلم على طلب اآلخرة وحكمهم باحلق، فنعمل
يف اجلهاد معه كل عام، فمن عاش منا كان عزيزاً حتت ستر ومحاية، 

أي يوسف بن -أمري املسلمني ولقينا ... ومن مات كان شهيداً
رأينا من إكرامه لنا يف طريقه إىل بطَلْيوس حبريشة، و - تاشفني

فِّيه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة، لو استطعنا أن مننحه حلوموتنا ح

.................................................................  

أوقع به ابن تاشفني وسجنه يف  شاعراً جميداً لكنه كان مترفاً مياالً إىل اللذات، ولذلك=
 .رمحه اهللا تعاىل ٤٨٨أغمات جبوار مراكش حىت مات سنة 

هو آخر ملوك بين زيري يف غرناطة، عزله عنها املرابطون، وتويف يف سجن أَغْماث ) ١(
 .، رمحه اهللا تعاىل٤٨٣سنة 



 

 
  

٢٩  

 

حمتفالً بعساكره كلٌّ  )١(فضالً على أمولنا، ولقينا املتوكل بن األفطس
  ".يرغب يف اجلهاد قد أعمل جهده، ووطّن على املوت نفسه

ومن هذه النصوص وأشباهها نرى أن اجلهاد الذي ابتدأه 
ابن تاشفني يف األندلس قد استحوذ به على عدد من أمراء الطوائف 

  .هاد معهالذين أيدوه ورغبوا يف اجل
ويكفي يوسف بن تاشفني فخراً أنه هو الذي ابتدأ اجلهاد 

  سنة من زمن انقضاء دولة املنصور بن ٧٩باألندلس بعد انقطاع دام 
  )٣(.حىت دخل إليها ملعركة الزالقة رمحه اهللا تعاىل )٢(أيب عامر

وال شك أن اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ذروة سنام اإلسالم 
وأن ذل املسلمني بترك اجلهاد، وعزهم بإقامة  eكما أخرب النيب 

.................................................................  

ه ، وكان ل٤٨٧هو أمري بطَلْيوس، وامسه عمر بن حممد بن األفطس، وقتل سنة ) ١(
 .مكارم، إال أن هناته كثرية وصعبة غفر اهللا له

حممد بن عبداهللا بن عامر املعافري القحطاين، أبو عامر، : املنصور بن أيب عامر) ٢(
املعروف باملنصور بن أيب عامر، أمري األندلس يف دولة املؤيد األموي، وأحد الشجعان 

فربع وتقلب يف مناصب الدولة  هـ وقدم قرطبة شاباً طالباً للعلم،٣٢٦ولد سنة  .الدهاة
من من شرطة وقضاء وغريها، وملا مات املستنصر األموي كان املؤيد صغرياً، وخيف 

االضطرابات، فضمن ابن أيب عامر ألم املؤيد سكون البالد واستقرار امللك البنها، وقام 
ة، غزو ٥٦سنة ، غزا فيها اإلفرنج  ٢٦بشؤون البالد، وغزا وفتح، ودامت له اإلمرة 

. هـ، رمحه اهللا تعاىل٣٩٢تويف يف إحدى غزواته سنة  .وكان املؤيد معه صورة بال معىن
 .٦/٣٢٦": األعالم: "انظر

 .٨٢": احللل املوشية) "٣(



 

 
  

٣٠  

 

شعائره، وهذا هو الذي أكسب دولة املرابطني وأمريها يوسف بن 
تاشفني القوة واملنعة، وجعل هلا الرهبة واهليبة يف قلوب العدو، 

صى للمسلمني يف املغرب ومكنها من حتقيق مكاسب ال حت
قيامه بأعباء  واألندلس، وقد أثىن عليه العلماء ثناء عطراً بسبب

يقول يف  )١(اجلهاد، وتصديه لنجدة البالد والعباد؛ فهذا ابن بسام
  ":الذخرية"

جزى اهللا أمري املسلمني، وناصر الدين أبا يعقوب يوسف "
، ونفّس من )٢(بن تاشفني أفضل جزاء احملسنني مبا بلّ من رِماقا

بية دعائها ، وجتشم إىل تل)٣(خناق، ووصل هذه اجلزيرة من حبل
عروش املشركني،  )٥(وسهل، حىت ثَلّ )٤(واستنقاذ ما ا من حزن

  .)٦("وظهر أمر اهللا وهم كارهون، واحلمد هللا رب العاملني
كالماً  -رمحه اهللا تعاىل-وقد قال الدكتور حسني مؤنس 

  :مهماً أختم به هذا املطلب
.................................................................  

يف الربتغال (أبو احلسن علي بن حممد بن بسام الشنتريين التغليب، من أهل شنترين ) ١(
خرج من شنترين ملا احتلها . ، وشاعر، وهو أديب عامل باللغة٤٥٠وولد ا سنة ) اليوم

الذخرية يف "نصارى الشمال بقيادة ألفونسو األول واستقر يف اشبيلية، وكتب كتاب 
تويف يف . الذي يعد من أهم املراجع األدبية والعلمية يف األندلس" حماسن أهل اجلزيرة

 .رمحه اهللا تعاىل ٥٤٢اشبيلية سنة 
 .رمق": تاج العروس" :القليل الضيق من العيش: الرِماق)٢(
 .املراد به هنا القوة) ٣(
 .احلَزن الشديد الصعب) ٤(
)٥ (دأي ه. 
 .٣٣٥": التاريخ األندلسي"، نقالً عن "الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة") ٦(



 

 
  

٣١  

 

 ال كان على املرابطني أن يواصلوا جهاداً دينياً يتطلب سيالً"
ينقطع من املقاتلني وأمواالً ال تحصى، ولو أن رؤساء األندلس 
وقفوا إىل جانب يوسف بن تاشفني وأيدوه وشاركوا يف اجلهاد 
لتثبتت جبهة اإلسالم هناك بصورة ائية، ولكن بينما كان شعب 
األندلس يتعطش للجهاد ويبدي كامل االستعداد ملواجهة العدو 

منصرفني إىل إقامة الصعاب والعقبات يف  كان رؤساء بالد األندلس
وجه إخوام الذين أقبلوا إلنقاذ بالدهم، وبدالً من السري إىل 
جانبهم جند الكثريين من أهل الفكر يف األندلس يسخرون من 
املرابطني ويترفعون عليهم ألم كانوا قوماً على البداوة مل يفسدهم 

ين عن الدفاع عن الترف الذي أضعف أهل األندلس وجعلهم عاجز
  !!فما أشبه الليلة بالبارحة .)١("بالدهم

  
  

.................................................................  

 .٣٦": وثائق املرابطني واملوحدين") ١(



 

 
  

٣٢  



 

 
  

٣٣  

 

  :التقشف واالخشيشان والبعد عن الترف: ثالثاً
داء مهلك إذا متكن من األفراد واألمم عاد  )١(إن الترف

عليها باخلسران املبني والضعف املورد موارد اهلالك، وكم رأينا من 
عن أشخاص كانوا ملَْء أمم مترفة سادت مث بادت، وكم مسعنا 

السمع والبصر فغزاهم الترف فجعلهم أثراً بعد عني، وذهبت 
  .أعمارهم وجهودهم أدراج الرياح

وقد كان البطل ااهد يوسف بن تاشفني خشن العيش، 
بعيداً عن الترف، قليل األخذ من الدنيا، زاهداً متقشفاً، وكان 

.................................................................  

  :معىن الترف) ١(
  ):ت ر ف": (تاج العروس"جاء يف معجم      
     فةالتالنعمة وسعة العيش: ر.  

  =.تنعم:  -أي ترِف-وكفَرِح      
  .أطغته: وأترفته النعمة وسعة العيش=     
ما : ؛ أي)١١٦سورة هود اآلية " (ما أُترِفُوا: "نعمته، ومنه قوله تعاىل: أترفته: وقيل     
رفاً؛ ألنه مطلق له، ال مينع من وإمنا سمي املتنعم املتوسع يف مالذ الدنيا وشهواا مت .نعموا
  .تنعمه
  ):ت ر ف": (لسان العرب"وجاء يف      
  .التنعم: الترف     
  .إذا كان منعم البدن، مدلالً: وصيب مترف     
  .الذي قد أبطرته النعمة وسعة العيش: واملترف    
  ):ت ر ف": (معجم مقاييس اللغة"وجاء يف     
  .إذا أنعموه بالطعام الطيب والشيء يخص به: نعم، وترفه أهلهرجل مترف م: يقال    
إذاً يدور معىن الترف على التنعم وسعة العيش، والتوسع يف مالذ الدنيا وشهواا،     

 .وقد يؤدي كل ذلك إىل الطغيان وعدم شكر النعم



 

 
  

٣٤  

 

صوف مل يلبس قط طعامه الشعري وحليب اإلبل وحلومها، ويلبس ال
  )١(.غريه

وكان يوسف بن تاشفني مقتصداً يف أموره، غري متطاول "
وكان قد ذهب صدر عمره يف بالده يف شظف ... وال مبذر

  .)٢("العيش
أقواماً ربتهم الصحراء، نيتهم صاحلة : "وكذلك كان قومه

  .)٣("مل تفسدها احلضارة وال خمالطة األسافل
وابن تاشفني -املرابطني  وتصف املصادر التارخيية أولئك

هلم يف قتاهلم شدة وجلَد ليس لغريهم، "بأم  -منهم بل سيدهم
وهم خيتارون املوت على االـزام، وال يحفظ هلم فرار من 

، وهذا )٤("وأكثر قتاهلم وهم راجلون على أقدامهم صفوفاً... زحف
  .النص دالّ على قوم وخشونتهم

اشفني من املعتمد بن غضب ابن ت -واهللا أعلم-ولذلك 
  :عباد ملا رأى ترفه الشديد، وتبذيره وسوء صنيعه يف بالده فقال

أنه مضيع  -يعين املعتمد- الذي يلوح من أمر هذا الرجل "
ملا يف يده من امللك؛ ألن هذه األموال اليت تعينه على هذه 

.................................................................  

 .٢/٦٠": االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى) "١(
 .٧/٢٠": وفيات األعيان) "٢(
 .٨٢": احللل املوشية) "٣(
 .٢٦٩": يف تاريخ املغرب واألندلس) "٤(



 

 
  

٣٥  

 

البد أن يكون هلا أرباب ال ميكن أخذ هذا القدر منهم  )١(األحوال
جه العدل أبداً، فأخذه بالظلم وأخرجه يف هذه الترهات، على و

وهذا من أفحش االستهتار، ومن كانت مهته يف هذا احلد من 
مىت يستجِد مهة يف حفظ بالده وضبطها ... التصرف فيما ال يعدو 

  .)٢(!!"وحفظ رعيته والتوفر على مصاحلها؟
  
  

.................................................................  

 .أي الترف والسرف) ١(
 .٧/١٢٠": وفيات األعيان) "٢(



 

 
  

٣٦  



 

 
  

٣٧  

 

  :الشجاعة والقوة: رابعاً
الذي ذكرته يف الفقرة - لبعد عن الترف إن االخشيشان وا

يف حياة يوسف بن تاشفني قد أورثاه القوة الالزمة  -السابقة
للجهاد، وقد دخل األندلس جماهداً وقد ناهز الثمانني من عمره، 
وهذا يدل على ما وهبه اهللا إياه من عافية يف جسده وقوة يف 

د ساعدته أعضائه، أما الشجاعة فقد كان له منها نصيب كبري، وق
قوته وشجاعته يف جتاوز املعضالت والقفز فوق احلواجز والعقبات، 

  .والثبات يف امللمات
ـ وملا أرسل إليه األذفونش ملك النصارى كتاباً طويالً 
يتهدده فيه ويتوعده، ويهينه وحيتقره ما كان منه إالّ أن أحضر 

 ، وأرسله"الذي يكون ستراه: "رسالة األذفونش وكتب على ظهرها
إليه، فلما قرأه األذفونش ارتاع له، وعلم أنه بلي برجل له دهاء 

  )١(.وعزم
وأرسل رسالة أخرى إىل األذفونش مبناسبة وصوله لألندلس 

كما هي السنة النبوية -يدعوه فيها إىل اإلسالم أو اجلزية أو احلرب 
  :وتوعده فيها بقوله - املشرفة املطهرة

يف االجتماع بنا، ومتنيت  بلغنا يا أذفونش أنك دعوت اهللا"
أن تكون لك سفن تعرب عليها البحر إلينا فقد عربناه إليك، وقد مجع 

: يف هذه العرصة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك -تعاىل-اهللا 
   )٢(".وما دعاء الكافرين إال يف ضالل

.................................................................  

 .٢/٤١": االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى) "١(
 .املصدر السابق) ٢(



 

 
  

٣٨  

 

  .وهذه وتلك رسالتان تفيضان قوة وشجاعة
وشجاعته، وهو نص عن قوته  املنبئوانظر إىل هذا النص 

  :يصف شيئاً مما جرى يف معركة الزالّقة الشهرية
فلما كان صباح اجلمعة الثاين عشر من رجب سنة "

  .جبيشه على املسلمني الفونسوهـ زحف ٤٧٩
كان أمري املسلمني قد جلب مع جيشه إىل األندلس اجلمال 
فكانت ذات نقع، دارت املعركة حامية الوطيس، عنيفة احلركة، 

الضراب، ظهرت فيها براعة اجليش اإلسالمي والقائدين ابن  شديدة
ليس  -أي ابن تاشفني-أمري املسلمني عباد وابن تاشفني، بدا فيها 

فقط فارساً صواالً جواالً بل ذا مقدرة عسكرية يبتكر اخلطط 
املناسبة أثناء املعركة، فما أن اشتدت املعركة واختلّ املعسكر 

ني إىل قلب معسكر العدو جبموعة، مث اإلسالمي حىت دفع ابن تاشف
محل نفسه بالقوة االحتياطية إىل املعسكر القَشتايل هامجه بشدة، مث 

فرسه يرغّب  اجته صوب مؤخرته فأثخن فيه وأشعل النار، وهو على
لطبول يدوي يف اآلفاق، قاتل املرابطون يف يف االستشهاد، وقرع ا

  .)١("صفوف متراصة ثابتة مثل بقية أجنحة املعركة

.................................................................  

 .٤٠٨-٤٠٧": التاريخ األندلس") ١(



 

 
  

٣٩  

 

  :اهلمة العالية: خامساً
إن الذي يرزق مهة عاليـة إمنا يرزق شيئاً عظيماً، وليس  

يف التاريخ مكان لساقط اهلمة ضعيفها، وقد كان للبطل ااهد 
يوسف بن تاشفني القدح املُعلّى يف اهلمة وقَصب السبق فيها، فقد 

كهولته مث  أخذ نفسه باجلد واالجتهاد والقوة منذ شبابه إىل
  .شيخوخته

ومن أكرب األمور الدالة على مهته العالية أنه جاهد الصليبيني 
يف األندلس وهو ابن مثانني سنة، وهذا مل يتيسر إال للقليل من ملوك 

  .اإلسالم
ـ ومن دالئل مهته إكمال ما بدأه القادة السابقون 

مري للمرابطني من توحيد املغرب وهم الفقيه عبداهللا بن ياسني واأل
حيىي بن عمر اللمتوين وأبوبكر بن عمر اللمتوين أخوه، ومها ابنا عم 
يوسف بن تاشفني، وقد أكمل عملهم يف سنوات طويلة، وبذل 
جهداً عظيماً داالً على علو مهته وتطلعه إىل عظائم األمور، ومن 
كان ذا مهة على هذا الوجه تيسر له العسري، وسهل عليه الصعب، 

  .بعيدوقرب منه ال



 

 
  

٤٠  



 

 
  

٤١  

 

  :االهتمام بأمر املسلمني والتعاطف مع مشكالم: سادساً
: eإن املسلمني كاجلسد الواحد، كما أخرب املصطفى 

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد "
، )١("إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

دوهم ال يستطيع أن يهزمهم ومهما كان املسلمون كذلك فإن ع
وال ميكن له أن يقهرهم، وقد كان من مشكالت املسلمني يف زمن 
 لْوم الواحد إثر اآلخر، واجلماعة ت ضعفهم أن عدوهم ينفرد
اجلماعة وال يلتفت بعضهم إىل مشكالت بعض، وال يكاد بعضهم 

  .ينصر بعضاً إال يف أحيان قليلة
باألندلس من داهية  ولقد رأى يوسف بن تاشفني ما حلّ

دهياء، ومن انقضاض األعداء عليها انقضاض الذئب على فريسته، 
وابتالع مدا الواحدة تلو األخرى فلم يسعه الرضا بذلك وال 
السكوت عما هنالك، خاصة أن األندلسيني استغاثوا به حكاماً 
وعلماء ومشايخ لينجدهم على عدوهم الصلييب الذي أراد أخذ 

  :كيل بالعباد، وللمقّري نص مجيل يف هذا فقد قالالبالد والتن
وكان يوسف بن تاشفني ال تزال تفد عليه وفود ثغور "

األندلس مستعطفني، جمهشني بالبكاء، ناشدين باهللا واإلسالم، 
مستنجدين بفقهاء حضرته، ووزراء دولته، فيسمع إليهم، ويصغي 

  .)٢("لقوهلم، وترق نفسه هلم
.................................................................  

 .أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه) ١(
 .٦/١٣٩": لطيبنفح ا) "٢(



 

 
  

٤٢  

 

ل املوشية يف ذكر األخبار احلُل"وقد أورد صاحب 
أي على - يف سنة أربع وسبعني وأربعمائة وفد عليه "أنه " املراكُشية

مجاعة من األندلس شكوا إليه ما حلّ م من  -يوسف بن تاشفني
  .)١("أعدائهم فوعدهم مبرادهم وأعام

وملا جاء إىل األندلس كان مهه أن جيمع كلمة املسلمني، 
ني ـة ابن تاشفـأمرهم باالجتماع، وهذا أحد أمرائهم خيرب بوصيو
  : فيقول -زالقة وقبل عودته إىل املغرببعد انتصاره يف ال-

وأمرنا باالتفاق واالئتالف، وأن تكون الكلمة واحدة، "
من تشتتنا واستعانة البعض  إال للذي كان تفترصناوأن النصارى مل 

مما  )٢(صيته مقبولة، وأن ظهورهم على البعض، فأجابه الكل أن و
  .)٣("جيمع الكل على الطاعة

وقد توج اهتمامه بأمر املسلمني يف األندلس جبهاده العظيم 
ألعدائها، وانتصاره عليهم يف معارك منها بل على رأسها معركة 

  .٤٧٩/١٠٨٧الزالقة اجلليلة العظيمة سنة 
  

.................................................................  

 .٣٩٨": التاريخ األندلسي"نقالً عن ) ١(
 .أي انتصاره) ٢(
 .لألمري عبداهللا بن بلقني بن باديس" التبيان"نقالً عن  ٤٢١": التاريخ األندلسي") ٣(



 

 
  

٤٣  

 

  :تقريب العلماء: سابعاً
ن يقرب العلماء منه، وأن يعظمهم إن من سعادة احلاكم أ

ويوقرهم، وأن يأخذ بنصائحهم، وأن يعمل بإشارم، ففي هذا 
جناته يف اآلخرة إن شاء اهللا تعاىل، وختلصه من شيء من املسؤولية 

  .الثقيلة امللقاة على عاتقه
والعلماء هم أولو األمر مع احلكام كما قال بذلك كثري من 

  )١(.علماء املسلمني
رت أمور العامل اإلسالمي إال حني حصل وما تدهو

االنقصام النكد بني العلماء واحلكماء، وضعفت العالقة بينهم بل 
  .همش العلماء ميشاً واضحاً

وقد كان البطل ااهد يوسف بن تاشفني مقرباً للعلماء، 
  ":احللل املوشية"قال صاحب 

كان يفضل الفقهاء، ويعظم العلماء، ويصرف األمور "
  .)٢( ..."إليهم، ويأخذ فيها برأيهم، ويقضي على نفسه 

.................................................................  

وممن قال بأن أولو األمر هم العلماء ابن عباس وجابر رضي اهللا عنهما، وهو قول ) ١(
جنيح، وعطاء بن السائب، وعطاء بن رباح وأيب  احلسن والضحاك وجماهد وابن أيب

يا أيها : "قوله تعاىلتفسري تفسري البغوي، والطربي يف "العالية رمحهم اهللا تعاىل، انظر 
 .٥٩يف سورة النساء آية " الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

 .٨٢": احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية) "٢(



 

 
  

٤٤  

 

مؤثراً ألهل العلم والدين، كثري "وقال اإلمام الذهيب إنه كان 
  ".املشورة هلم

  :وقال يف موضع آخر
  )١(".كان يقتدي بآراء العلماء ويعظم أهل الدين"

  : وقال ابن األثري
 م يف بالده، ويبالغ يفمهحيب أهل العلم والدين، وحيك"

  )٢(".إكرام العلماء والوقوف عند إشارم
  :وقال اليسع بن حزم

  )٣(".يقلد العلماء، ويؤثر احلكماء"
ومما اتبع فيه فتاوى العلماء ففاز ما أفتاه به اإلمام أبوبكر 

بوجوب توحيد  -الوالد-الطرطوشي واإلمام الغزايل وابن العريب  
لع ملوك ديار اإلسالم يف األندلس حتت راية املرابطني وخ

  )٤(.الطوائف
على  - رمحه اهللا تعاىل-ـ ولعظم خصاله عزم اإلمام الغزايل 

  :الذهاب إليه، ويف هذا قال ابن خلِّكان

.................................................................  

 .٥٠٠حوادث سنة ": تاريخ اإلسالم) "١(
 .٥٠٠حوادث سنة ": الكامل) "٢(
 .٥٠٠حوادث سنة ": تاريخ اإلسالم) "٣(
 .وما بعدها ١٤٨": فقه التمكني عند دولة املرابطني) "٤(



 

 
  

٤٥  

 

بلغين أن اإلمام حجةَ اإلسالم أبا حامد الغزايل تغمده اهللا "
تعاىل برمحته ملّا مسع ما هو عليه من األوصاف احلميدة وميله إىل 

وجه إليه، فوصل إىل االسكندرية وشرع يف أهل العلم عزم على الت
  .)١("جتهـيز ما حيتاج إليه فوصله خرب وفاته فرجع عن ذلك العزم

ومن تعظيمه للعلماء أنه أرسل رسالة إىل قاضي اجلماعة أيب 
  :املقرب من املرابطني يقول له فيها) ٥٠٨ت(عبداهللا بن محدين 

يف كل حق  وقد عهدنا إىل مجاعة املرابطني أن يسلّموا لك"
  .)٢("تمضيه، وال يعترضوا عليك يف قضاء تقضيه

ـ ومن مظاهر طاعته للعلماء تلك احلادثة اجلليلة اليت 
حدثت عندما أرسل إىل قاضي املرية أيب عبداهللا حممد بن حيىي ابن 
الرباء يأمره بفرض مال على سكان املرية للمعاونة يف جهاد 

نه ال جيوز له هذا الصنيع، النصارى، فكتب إليه القاضي خيربه أ
 tفأجابه ابن تاشفني أن الفقهاء وافقوه وأن عمر بن اخلطاب 
  :فرضها على املسلمني، فراجعه القاضي برسالة جليلة قال له فيها

 )٣(قد بلغين ما ذكره أمري املسلمني من اقتضاء املعونة"... 
اء وتأخري عن ذلك، وأنّ أبا الوليد الباجي ومجيع القضاة والفقه

.................................................................  

 .٧/١٢٥": وفيات األعيان) "١(
 .٢٢٧": املعجب"نقالً عن  ٦٤": جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى) "٢(
 .أي طلب املال للجهاد) ٣(



 

 
  

٤٦  

 

اقتضاها،  tواألندلس أفتوه بأن عمر بن اخلطاب  )١(بالعدوة
فإن كان عمر اقتضاها فقد !! فالقضاة والفقهاء إىل النار دون زبانية

ووزيره، وضجيعه يف قربه، وال يشك  eكان صاحب رسول اهللا 
وال بوزيره  eيف عدله، وليس أمري املسلمني بصاحب رسول اهللا 

ال ممن ال يشك يف عدله، فإن كان القضاة وال بضجيعه يف قربه، و
سائلهم  -تعاىل- والفقهاء أنـزلوك منـزلته يف العدل فاهللا 

  .وحسيبهم عن تقلدهم فيك
 eحىت دخل مسجد رسول اهللا  tوما اقتضاها عمر 

وحلف أن ليس عنده يف بيت  yوحضر من كان معه من الصحابة 
أمري املسلمني مال املسلمني درهم واحد ينفقه عليهم، فليدخل 

املسجد اجلامع حبضرة من هناك من أهل العلم، وليحلف أن ليس 
عنده يف بيت مال املسلمني درهم ينفقه عليهم، وحينئذ جتب 
معونته، واهللا تعاىل على ذلك كله، والسالم عليكم ورمحة اهللا 

  ".وبركاته
فلما بلغ كتابه إىل أمري املسلمني وعظه اهللا بقوله، ومل يعد 

  )٢(.يف ذلك قوالً، واألعمال بالنيات عليه
    :أقول

.................................................................  

 .أي املغرب) ١(
 .٢/٥٩": االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى) "٢(



 

 
  

٤٧  

 

وذا يعظم العلماء ويعلو قدرهم، وتعلو مكانة احلاكم 
الذي يسمع لكالمهم ويطيعهم، وقد كان البطل ااهد يوسف بن 
تاشفني من هؤالء احلكام الذين سعدوا مبثل هذا العامل، فما أحوجنا 

  .لعامل مثله
رمحه -ون ابن تاشفني وهناك حادثة أخرى تدل على رك

إىل الفقهاء واستشارته هلم يف األمور املهمة، فقد أراد  -اهللا تعاىل
اجلواز إىل األندلس للجهاد، فطلب من صاحب سبتة أن يعرب من 

 )١(فأفتوا حبل قتاله، وهذا ابن األباربالده فرفض فاشتكاه إىل الفقهاء 
  :يوضح املسألة فيقول - رمحه اهللا تعاىل-

ف خالل ذلك إىل سبتة أمري املغرب حينئذ أبو وازدل"
يعقوب يوسف بن تاشفني الَلمتوين حسبةً ورغبةً يف اجلهاد، وقد 

بن حممد صاحب سبتة أن من سقُوت له بالد العدوة، وسأل  تدان
يبيح له فُرض اإلجازة إىل األندلس فأىب ومتنع من ذلك، فأفىت 

، فقتل هو وابنه يف خرب طويل، الفقهاء بقتاله لصده عن سبيل اهللا
وفتح اهللا على ابن تاشفني سبتة، وأمكنه احلصول على مراده 

  .)٢("بذلك
.................................................................  

 ٥٩٥أبو عبداهللا حممد بن عبداهللا بن أيب بكر القُضاعي البلنسي، مؤرخ، ولد سنة ) ١(
 .والقراء وكان له كتب جليلةيف بلنسية، وبرع يف البالغة والنظم، وكان أحد احملدثني 

سنة رمحه اهللا تعاىل، وكان ذلك سنة تونس ظلماً وعمره ثالث وستون  له صاحبقت
٦٥٨. 

 .٣٩٦": التاريخ األندلسي"نقالً عن ) ٢(



 

 
  

٤٨  

 

آذن صاحب سبتة "وقد جاء يف نص آخر أن ابن تاشفني 
بقصده الغزو وتشوقه إىل نصرة أهل اإلسالم باألندلس، وسأله أن 

الفقهاء خيلي اجليوش جتوز يف ااز فتعذر عليه فشكاه يوسف إىل 
  .)١("فأفتوا أمجعني مبا ال يسر صاحب سبتة

  .وهذا كله من يمن اتباعه للفقهاء وإصغائه ملشورم
ومن ذلك أن املعتمد ابن عباد استنجده ملا حاصره الفونش 

  :ستشار يوسف ابن تاشفني الفقهاء فقالوا لهاوضيق عليه، ف
حيل إنه ملن الواجب على كل مسلم إغاثة أخيه املسلم، وال 

لنا أن يكون هذا الرجل جارنا، وليس بيننا وبينه إال ساقية ماء، 
  .ونتركه طُعمةً للعدو، فعزم يوسف حينئذ على نصرة األندلسيني

وقد اختار املرابطون املذهب املالكي وعمموه يف بالد 
املغرب لكن بدون حجر على العلماء وال إجبار هلم، كما هو معلوم 

  .تاريخ يوسف بن تاشفني خصوصاًمن تارخيهم عموماً و
وملا كان ابن تاشفني على هذا الوجه من احترام العلماء 

من اجلزيرة من "وتعظيمهم جاءه العلماء من األندلس وانقطع إليه 
أهل كل علم فحوله، حىت أشبهت حضرته حضرة بين العباس يف 

  .)٢("صدر دولتهم
.................................................................  

 .٣٩٢: املصدر السابق) ١(
": الذخرية"نقالً عن  ١٢٥": جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى) "٢(
١/٢٦١. 



 

 
  

٤٩  

 

    :طول العمر: ثامناً
ف بن تاشفني عمراً طويالً مديداً قد رزق البطل ااهد يوس

على خالف يف مقدار سنة لكن - فقد عاش قريباً من مائة سنة 
، وهذا قد مكنه من أعمال - األقوال اتفقت على أنه قد عمر طويالً

كثرية جليلة، وساعده على حتقيق هدف عظيم وهو مجع األندلس 
  .واملغرب األوسط واألقصى حتت راية دولة عظيمة فتية

  :ا يربز سؤال مهموهن
هل يشترط للعمل النافع واألثر اجلليل أن يكون صاحبه ذا 
عمر طويل ممتد؟ هذا سؤال مهم واإلجابة عليه أن هذا غالباً شرط 
يف إجياد األثر؛ أي أن يكون صاحب األثر قد عاش مدة من الزمان 
مناسبة يرعى فيها عمله، ويسقي فيها بذرته، ويتعهدها حىت تربز 

قوى وتستوي على سوقها، هذا يف الغالب شرط، وهذا وتشتد وت
مشاهد مستقْرأ من أحوال الناس وتاريخ املصلحني والدعاة 

  .والعاملني
كم تقدر احلد األدىن من العمر املناسب : ولئن قيل يل

البد أن جياوز : للعطاء والبذل املترتب عليهما األثر اجلليل فأقول
األربعني من عمره قَلّ أن يترك عمالً األربعني قطعاً، فمن مات قبل 

ذا أثر كبري وجليل، واحلد املناسب هو أن جيتاز اخلمسني، ولو عمر 
آثار جليلة،  -إن كان متميزاً- إىل الستني أو السبعني لظهر لعمله 

أما من يعيشون إىل املائة أو قريب منها فهؤالء أهلٌ لترك اآلثار 
هدوا، وهذا عني الذي وقع العظيمة إن حسن عملهم وجدوا واجت

  .للبطل ااهد يوسف بن تاشفني



 

 
  

٥٠  

 

لكن هناك استثناءات لكل ما سبق، وهذا فضل اهللا يؤتيه 
من يشاء من عباده، سبحانه ال يسأل عما يفعل جلّ جالله، فمن 

  :االستثناءات الواضحة ملن مات قبل األربعني وترك أثراً جليالً
والسالم، فقد رفعه اهللا سيدنا عيسى ابن مرمي عليه الصالة  .١

وترك أثراً مأل  )١(إليه يف الثالثة والثالثني من عمره املبارك
الدنيا، وهو من أويل العزم من الرسل وأصغرهم صلوات 

 .ريب وسالمه عليهم
 .وقد تويف وهو يف األربعني tعمر بن عبدالعزيز  .٢
" الكتاب"عمالق النحو العريب، وتارك األثر اجلليل : سيبويه .٣

هو مبثابة دستور للنحاة واستفاد منه ماليني العلماء الذي 
وطلبة العلم، مات ومل يبلغ األربعني بل كان عمره يناهز 
الثالثة والثالثني فقط رمحه اهللا تعاىل، ويعد إمام النحاة، 

 .)٢(وأول من بسط علم النحو
أما من ترك أثراً جليالً ومات وهو يف األربعينات من عمره 

 :عظيمان فيحضرين مثاالن
اإلمام النووي، وقد مات وهو يف الرابعة واألربعني أو  .١

 .اخلامسة واألربعني من عمره املبارك
.................................................................  

 .٢/٩٥": والنهاية البداية"اآلثار يف سنه الذي رفع فيه يف : انظر) ١(
 .٥/٨١": األعالم: "انظر) ٢(



 

 
  

٥١  

 

اإلمام حسن البنا رمحه اهللا تعاىل، وقد مات وهو يف الثالثة  .٢
واألربعني من عمره املبارك، وقد غري الدنيا، وشغل الناس، 

 رجاالً ومؤسسات وكتباً: وترك آثاراً جليلة يف األرض
ومشروعات متأل جوانب األرض، وهذا فضل اهللا تعاىل 

  .يؤتيه من شاء من عباده
  



 

 
  

٥٢  



 

 

 

  

٥٣  

  خامتـة
  

قد كان هذا البحث حماولة لكشف ما كان عليه ااهد 
اإلمام يوسف بن تاشفني من خالل وخصائص ومشائل، ولكين أظن 

أن أخباره اليت بني أيدينا من مصادر ومراجع إمنا  -واهللا تعاىل أعلم-
هي شذرات قليلة، ولعل هنالك من املخطوطات اليت حوت درراً 
مكنونة يف جوانب من ترمجته ما زالت حبيسة اخلزائن أو مفقودة 

  .باللغة العربية أو الرببرية، واهللا أعلم
واملرابطون ملا كانوا قوماً صحراويني يغلب عليهم البداوة 

متهم والتقشف فقد ضعفت عنايتهم بتتبع تراجم علمائهم وأئ
وحكامهم وعظمائهم، وإال فأين الترمجة املوسعة للمجاهد العظيم 
عبداهللا بن ياسني، ولألمريين الكربين حيىي بن عمر وأخيه أيب بكر 

أن تكون ترمجة يوسف بن تاشفني  -إذن-فال يستغرب ! بن عمر؟ا
شذرات مبثوثة يف بعض كتب التراجم ال ميلك الباحث معها إال أن 

ته بل ما فات األمة من ترمجة ذلك الغضنفر يتحسر على ما فا
  .اهلمام

وقد ساهم يف تشويه صورة يوسف بن تاشفني ما جرى 
على يديه من نكبة ملوك الطوائف، وقد كان هذا أمراً جلب عليه 
قالة السوء، لكن مل يكن له من بد أن يصنع هذا، وقد قال األستاذ 

  :عبداهللا كَنون موضحاً ما جرى
يوسف قد بذل جمهوداً عظيماً يف استصالح  وكما رأينا فإن

العدو املغري على ممالكها استجابة لدعوة أحوال األندلس، وجهاد 



 

 
  

٥٤  

 

أهلها من ملوك وأمراء، وخاصة وعامة، وكان عمله يف إصالح 
ذات البين، ما بني القادة والزعماء أكثر من عمله يف أي ميدان 

اخلصومة على آخر، ولكن النـزاع مل يزل مستشرياً بينهم، و
أشدها، واللجوء إىل العدو احتماءًَ به وانتصاراً على املنافس شنشنة 

هلم وهزمية هذا العدو يف مل يقلعوا عنها، حىت بعد جندة يوسف 
موقعة الزالقة، بل إم ملا استوحشوا من يوسف، واستشعروا غضبه 

يف يد مل يترددوا أن يضعوا يدهم عليهم، وخافوا من عقابه وانتقامه، 
ا، وأصبحت  العدو، ويستظهروا به عليه، وعادت هيفإىل أديا

  .سيطرة العدو على األندلس كما كان يتمىن، قاب قوسني أو أدىن
ففي مثل هذا الوضع مل يكن هناك وسيلة لإلنقاذ، وال سبيل 
إىل االحتفاظ ببالد األندلس للعرب واملسلمني، إال ما قام به يوسف 

هؤالء الزعماء والقادة الذين مل يكونوا  من استخالصها من يد
يقدرون مسؤوليتهم، ويف كل يوم يستعجلون النهاية احملتومة 
لوجودهم بسبب فرقتهم وختاذهلم، وعلى أحسن االحتماالت ومع 
عدم إساءة الظن م، فإن ما كان ميليه املوقف الستمرار السيادة 

ل يف يد العدو، اإلسالمية على هذه البالد، وتفادي وقوعها العاج
  .هو ما فعله يوسف، وتدارك به األمر، قبل حصوله الكارثة

وما أشبه ما كانت عليه احلال يف األندلس وقتئذ، مبا عليه 
حال البالد العربية اليوم من التقسيم واخلالف والتبعية لألجنيب، 
وتبديد طاقاا يف املعارك الداخلية، والعدو جامث على صدرها 

واهلوان، ويقتطع كل يوم من أرضها ما يوسع به يسومها الذل 
اإلقليم اخلاضع لنفوذه، الذي اغتصبه من غفلتها وسوء تصرف 



 

 

 

  

٥٥  

كون إىل قائد عصامي مثل يوسف يرأب تحكامها، فهي أحوج ما 
  ...صدعها ويلم مشلها ويطهر أرضها من رجس العدو الدخيل

فمن يعترض على تدخل يوسف يف األندلس وتوحيده 
بني ملوك الطوائف، اخلاضعني لنفوذ ألفونس،  مها املوزعةألقالي

املؤمترين بأمره، هو كمن يعترض اليوم على من يعمل لوحدة العرب 
انتهى كالم األستاذ عبداهللا  .ومجع كلمتهم، لطرد الصهاينة املعتدين

  )١(.كَنون
وقد كانوا هلم -ولعل جميء املوحدين بعد املرابطني ـ 

وتشويه سرية املرابطني، وقائدهم البطل ساهم يف طمس  - أعداء
وقد ساهم كاتب املوحدين عبدالواحد بن علي  ،شفنييوسف بن تا

املعجب يف "املراكشي يف تشويه صورة ابن تاشفني يف كتابه 
، ومنه نقل املستشرقون احلاقدون على دولة "تلخيص أخبار املغرب

  .املرابطني
ى تشويه سرية مث إن هناك جمموعة من املستشرقني دأبت عل

املرابطني وذلك لنصرم اإلسالم يف األندلس فحقد عليهم أولئك، 
غرسية غومس الذي اإلسباين ومنهم اهلولندي راينهارت دوزي، و

أفول مشس الفكر يف العصر املرابطي يف "كتب كتاباً مساه 
إسبانيا يف عصر "ومنهم كذلك مننذ بيدال يف كتابه  )٢("األندلس

  .باملرابطني كل نقيصة فقد ألصق" السيد
.................................................................  

 . ١٤٦٥-١٤٦٤": ذكريات مشاهري رجال املغرب" ) ١(
 .٢٢٤": وثائق املرابطني واملوحدين") ٢(
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من قول اهللا تعاىل  -يف هذا املقام-وال أجد خامتة أحسن 
  .)١(M ¶  µ  ´  ³  ²L   :العظيم

هذا واهللا أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد 
  .وآله وصحبه أمجعني واحلمد هللا رب العاملني

  

.................................................................  

 .١٤٠آية : سورة آل عمران) ١(
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  املصادر واملراجع
= أبو العباس الناصري :"صىاالستقصا ألخبار دول املغرب األق" -
  ).م١٨٩٧/هـ١٣١٥ت(محد بن خالد أ

الدار . نشر دار الكتاب. حتقيق جعفر الناصري، وحممد الناصري
  .١٤١٨/١٩٩٧سنة . املغرب. البيضاء

= احلافظ الذهيب  "تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم" -
  ).٧٤٨ت(حممد بن أمحد 

الطبعة . دار الكتاب العريب نشر. عمر عبدالسالم تدمري.حتقيق د
  .١٤١٥/١٩٩٤األوىل سنة 

: حىت سقوط غرناطة يالتاريخ األندلسي من الفتح اإلسالم" -
  .عبدالرمحن احلجي.د

  .١٤٠٣الطبعة األوىل سنة . نشر دار االعتصام
جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى خالل عصري " -

  .يلحممد أبااخل.د: "املرابطني واملوحدين
الطبعة األوىل سنة . القصيم. السعودية. نشر دار أصداء اتمع

١٤١٩/١٩٩٨.  
من  لاملؤلف جمهو: "احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكُشية" -

  .أهل القرن الثامن اهلجري
نشر دار الرشاد . سهيل زكار واألستاذ عبدالقادر زمامة.حتقيق د
  .١٣٩٩/١٩٧٩لطعبة األوىل سنة ا. املغرب. الدار البيضاء. احلديثة
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": ذكريات مشاهري رجال املغرب يف العلم واألدب والسياسة"ـ 
  .األستاذ عبداهللا كَنون، باعتناء الدكتور حممد بن عزوز

سنة . الطبعة األوىل. نشر دار ابن حزم ومركز التراث الثقايف املغريب
١٤٣٠.  

  .علي الصاليب.د: "فقه التمكني عند دولة املرابطني" -
  .عمان. نشر دار البيارق

  .أمحد خمتار العبادي.د: "يف تاريخ املغرب واألندلس" -
  .١٣٩٨/١٩٧٨سنة . بريوت. نشر دار النهضة العربية

  ).٦٢٠ت (ابن األثري اجلوزي " الكامل" -
  .الطبعة السادسة. بريوت. نشر دار الكتاب العريب

  .عبدالواحد املركشي": وثائق املرابطني واملوحدين" -
  .حسني مؤنس.حتقيق د

  .١٩٩٧مصر الطبعة األوىل سنة . نشر مكتبة الثقافة الدينية
أمحد بن حممد  = مشس الدين ابن خلّكان: "وفيات األعيان" -
  ).٦٨١ت(

  .بريوت. نشر دار الثقافة. ان عباسإحس.حتقيق د



 

 
  

٥٩  

 

  فهرست املوضوعات

  الصفحة  املوضــــــــــوع

  ٧  .............................................................................مقدمـــة    

  ٩  ......................................................................................متهيـد    

  ١٥  ...................................................ترمجـة موجزة البن تاشفـني    

  ١٩  ............بن تاشفني افات واخلصائص اليت أبرزت اإلمام ااهد الص   

  ١٩  ...............................................................ن الصلة باهللا سح .١

  ٢٧  .......................................................................حب اجلهاد  .٢

  ٣٣  .............................البعد عن الترف التقشف واالخشيشان و .٣

  ٣٧  .................................................................الشجاعة والقوة  .٤

  ٣٩  ................................................................اهلمـة العاليـة  .٥

  ٤١  ..................كالم االهتمام بأمر املسلمني والتعاطف مع مش .٦



 

 
  

٦٠  

 

  الصفحة  املوضــــــــــوع

  ٤٣  ..................................................................تقريب العلماء  .٧

  ٤٩  .......................................................................طول العمر  .٨

  ٥٣  ....................................................................................خامتـة     

  ٥٧  .......................................................................املصادر واملراجع     

  ٥٩  .................................................................فهرست املوضوعات     
 


