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متطىعة بني مرين ودورهم اجلهادي 
 والسياسي يف دولة بني األمحر بغرناطة

م(1368 -1262هـ/770 -661)  

 د. سعيد عبد اجلىاد أبى زيد
  مدرس التاريخ كالحضارة اإلسالمية

 جامعة األزهر -كمية المغة العربية بإيتام الباركد
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 :الممخص-
جهادم كالسياسي في دكلة بني األحمر بغرناطة هـ الر متطكعة بني مريف كدك 

 .ـ(ُّٖٔ -ُِِٔهػ/ َٕٕ -ُٔٔ)
النػػكاحي العسػػكريةل كال ػػراع ك  الجهػػاد دكره كبيػػره فػػيكالمتطكعػػة ممجاهػػديف للقػػد كػػاف 

مع ن ارل األندلسل بؿ كاف الهدؼ منها هك مجابهػة المػدا الكبيػر لن ػارل األنػدلسل الدائر 
ل بػؿ كػاف لهػـ دكره الجهػادمعمى الدكر  اكلـ يقت ر دكرهل هناؾكحماية اإلسالـ كالمسمميف 

سياسػػيم موػػهكده تكػػاد ه تخطئػػ  العػػيفل هػػذا الػػدكر لػػ  مػػا لػػ ل كعميػػ  مػػا عميػػ ل خا ػػة فػػي 
لػـ يكػف هػذا ك تحديد طبيعة العالقات السياسية بيف كال الػدكلتىٍيف: بنػي األحمػرل كبنػي مػريفل 

كل إلى تخميص الحسابات السياسيةل كتحقيؽ األطمػاع الدكر في كؿ األحكاؿ مورفنال فقد تها
 الوخ ية.
ػٍف يريػد الوػهادة  في عهد وػيكخ المجاهػديف أ بحت غرناطةكلقد  مركػزنا لمجهػادل فكػؿ مى

يرحػػؿ لهػػاد لمػػدفاع عػػف بمػػدو أ ػػبحت فػػي مهػػاا الػػرييل كسػػكانها غربػػا  فػػي مكاجهػػة زحػػؼو 
د لذلؾ كانكا في كؿ المناسبات حاممي وػيكخ لػـ ينػؿ كبػالرغـ مػف ذلػؾ  ف السػالحل ميبيٍّ حاقدو

كالدراسػػةل إه مػا كػػاف فػػي هيئػػة نتػػؼ كوػػذرات مػػف  مػػف اههتمػػاـالكامػػؿ ن ػػيبىهـ المجاهػديف 
المعمكمػػات تػػرد هنػػا كهنػػاؾ فػػي ينايػػا الحػػديث عػػف تػػاريخ المغػػرا كاألنػػدلسل كخا ػػة عنػػد 

 .الحديث عف غرناطة
بوػػيكخ المجاهػػديفل كفكػػرة كأسػػباا كقػػد جػػا  البحػػث فػػي مقدمػػة تناكلػػت فيهػػا التعريػػؼ 

اختيار المكضكعل كأهػـ الم ػادر كالمراجػع التػي تناكلػت المكضػكعل كتمهيػد لممكضػكع تنػاكؿ 
مهػا كتككينهػال كمبحيػيف أساسػػييفل اعنا ػر تكػكيف موػيخة المجاهػديفل كعكامػؿ كأسػباا قي

السياسػي لوػيكخ المجاهديفل كالياني تناكؿ الدكر  لويكخاألكؿ منهما تناكؿ الدكر الجهادم 
المجاهػديفل يػـ كانػػت الخاتمػةل كأنهيػػت البحػث بيبػت بػػ هـ الم ػادر كالمراجػػع التػي اسػػتعنت 

 بها في تناكؿ المكضكع.
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 :مقدمة
إحسػاف الحمد هلل كال ػالة كالسػالـ عمػى رسػكؿ اهللل كعمػى صلػ  ك ػحب  كالتػابعيف لهػـ ب

 إلى يـك الديف.
 د:ػػكبع

 لالعسػػكريةالحربيػػة ك النػػكاحي ك  الجهػػاد فػػي كبيػػره  دكره كالمتطكعػػة  ممجاهػػديفلكػػاف لقػػد 
 سل بػػؿ كػػاف الهػػدؼ منهػػا هػػك مجابهػػة المػػدا ن ػػارل األنػػدلك  الػػدائر بػػيف المسػػمميف كال ػػراع

 ة اإلسالـ كالمسمميف هناؾ.كحماي للسالكبير لن ارل األند
 العسػػكرم الجهػػادمل بػػؿ كػػاف لهػػـ دكره  عمػػى الػػدكر وػػيكخ المجاهػػديفكلػػـ يقت ػػر دكر 

كعميػ  مػا عميػ ل كخا ػة فػي  للػ  مػا لػ  كرالعػيفل كهػذا الػد تكاد ه تخطئػ  موهكده  سياسيم 
الػػدكر  كهػذاكبنػي مػريفل  لبنػي األحمػر :فيٍ العالقػات السياسػية بػيف كػال الػػدكلتى طبيعػة تحديػد 

 للػػـ يكػػف فػػي كػػؿ األحػػكاؿ موػػرفنال فقػػد تهػػاكل إلػػى تخمػػيص الحسػػابات السياسػػية السياسػػي
 كتحقيؽ األطماع الوخ ية.

فػي  اؿو فع ػ كقػامكا بػدكرو  لزعامتهـ كقيػادتهـ تكلكا عظاـه  ويكخه  كلممجاهديف مف بني مريف
الػذم قػاـ بقيػادة غػزكات  لعيمػاف بػف أبػي العػال  :اإلسالـ باألندلسل ميػؿ الدفاع عف مممكة

يريػد الوػهادة  فٍ ف  ػبحت مممكػة غرناطػة مركػزنا لمجهػادل فكػؿ مىػضد ن ارل األنػدلسل  كييرةو 
 الػػرييل كسػػكانها غربػػا  فػػي مكاجهػػة زحػػؼو  أ ػػبحت فػػي مهػػاا  لمػػدفاع عػػف بمػػدو  ديرحػػؿ لهػػا
 لكأركاحهػـ فػدا ن لهػذا الػػكطف للػذلؾ كػانكا فػػي كػؿ المناسػبات حػامميف السػػالح دحاقػدو   ػميبيٍّ 

 كدفاعنا عف الديف.
نػػػذ ال ػػػتي عنا ػػػر الجػػػيش اإلسػػػالمي فػػػي بػػػالد المغػػػرا كاألنػػػدلس م كبػػػالرغـ مػػػف أف  

ا يػت باهتمػاـ كعنايػة البػاحييفل إه أف عن ػرنا مهم ػظً قػد حى  لاإلسالمي لبالد المغرا كاألندلس
ن ػرة اإلسػالـ ل اهلل سػبيؿالمجاهدكف فػي » ويكخ متطكعة بني مريفكهك  لمف تمؾ العنا ر
باسػػتينا  مػػا أوػػار إليػػ   بعػػض  لهـ مػػف ذلػػؾ اههتمػػاـلػػـ ينػػالكا ن ػػيبى  ل«يتػػ كرفػػع كممتػػ  كرا

كهػػذا  لعمػػى يػػد ن ػػارل األنػػدلس ااف حػػدييهـ عػػف مممكػػة غرناطػػةل كمػػا جػػرل لهػػالبػػاحييف إب ػػ
ل مػف بنػي مػريف بعض الضك  عمى حياة ويكخ المجاهديفالذم دفعني إلى العمؿ عمى إلقا  

براز الدكر المهػـٌ  تػاريخ األمػة الػذم اضػطمعكا بػ  خػالؿ هػذت ال تػرة الحاسػمة كالحرجػة مػف  كا 
ل د لمػػدفاع عػػف هػػذت الػػبالدل كأهمهػػااإلسػػالمية فػػي األنػػدلسل كالػػدكر الجهػػادم الػػذم قػػامكا بػػ 
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ػكا ب ن سػهـ فيهػال فاسػتغمها الػبعض لت ػ ية  باإلضافة إلى بعض األعماؿ السياسػية التػي زجا
 .الحسابات
 أهـ الم ادر العربية التي تناكلت المكضكع ما يمي:مف ككانت 
األنػػيس ـ(: َُِّق/ َِٕابػػف أبػػي زرع: أبػػك الحسػػف بػػف عبػػد اهلل ال اسػػي )ت  -ُ

مدينػة فػارسل )الربػاط كتػاريخ المطرا بػركض القرطػاس فػي أخبػار ممػكؾ المغػرال 
 ـ(.ُِٕٗـ(. كالذخيرة السنية في تاريخ الدكلة المرينيةل )الرباط ُِٕٗ

: اإلحاطػة ـ(ُّْٔق/ ٕٕٔ)ت  ابف الخطيػا السػمماني لساف الديفابف الخطيا:  -ِ
القػػػاهرة  فػػػي أخبػػػار غرناطػػػةل تحقيػػػؽ محمػػػد عبػػػد اهلل عنػػػافل )مكتبػػػة الخػػػانجيل

ل ت: محمػد زيػنهـ محمػد الممحة البدرية في الدكلػة الن ػرية ـ(لُْٕٗق/ ُّْٗ
 ـ(.ََِْق/ ُِْٓعزا )القاهرة 

 ـ(: ركضػة النسػريفَُْْ/ َٕٖابف األحمر: أبك الكليد إسماعيؿ بف يكسػؼ )ت  -ّ
ـ(. كنيػر فرائػد ُُٗٗفي دكلة بني مريفل تحقيؽ عبد الكهاا بف من كرل )الرباط 

يػػات الزمػػافل تحقيػػؽ محمػػد رضػػكاف الدايػػة )بيػػركت نػػالجمػػاف فػػي وػػعر مػػف نظم ي كا 
 ـ(.ُٕٔٗ

ـ(: العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي َُْٓق/ َٖٖابػػف خمػػدكف: عبػػد الػػرحمف ) -ْ
ػ عا ػرهـ مػف ذكم السػمطاف األكبػرل بػكهؽ م ػػرل  فٍ أيػاـ العػرا كالعجػـ كالبربػر كمى

 ـ(.ُُٖٗق/ َُُْنسخة أخرلل )بيركت 
ـ(: ن ي الطيا مػف غ ػف األنػدلس ُُٕٔق/ َُُْ)ت  المقرم: أحمد بف محمد -ٓ

 ـ(.ُٖٔٗالرطيال تحقيؽ إحساف عباسل )بيركت 
ـ(: اهستق ا ألخبػار دكؿ ُٕٖٗق/ ُُّٓالسالكم: أحمد بف خالد النا رم )ت  -ٔ

 ـ(.ُٓٓٗألق ىل )المغرا المغرا ا
 كمف المراجع العربية:

عبد الرحمف عمى الحجي: التاريخ األندلسي مف ال تي حتى سقكط غرناطػة )دموػؽ  -
 ـ(.ُْٗٗق/ ُُْٓ

محمػػػػد عبػػػػد اهلل عنػػػػاف: نهايػػػػة األنػػػػدلس كتػػػػاريخ العػػػػرا المنت ػػػػريفل )القػػػػاهرة  -
 ـ(.ُٖٔٗـ(. كلساف الديف بف الخطيا حيات  كتراي  ال كرمل )القاهرة ُْٗٗ
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الحريػػرم: تػػاريخ المغػػرا اإلسػػالمي كاألنػػدلس فػػي الع ػػر المرينػػيل  ىمحمػػد عيسػػ -
 ـ(.ُٖٓٗ)الككيت 

م ػػط ى أبػػك ضػػيؼ: أيػػر العػػرا فػػي تػػاريخ المغػػرا خػػالؿ ع ػػر المكحػػديف كبنػػي  -
 .(ـُّٖٗإسكندرية مريفل )

متطكعػة بنػي مػريف كدكرهػـ الجهػادم كالسياسػي فػي دكلػة بنػي » كمكضكع هذا البحػث:
 «.ـُّٖٔ -ـُِِٔػ/ هَٕٕ -قُٔٔ األحمر بغرناطة

كفكػػػرة كأسػػػباا اختيػػػار  لالمتطكعػػػة المجاهػػػديفتناكلػػػت فػػػي المقدمػػػة التعريػػػؼ بوػػػيكخ 
عنا ػػر  ت فيػػ تناكلػػ اكتمهيػػدن كأهػػـ الم ػػادر كالمراجػػع التػػي تناكلػػت المكضػػكعل  لالمكضػػكع

بػ  هػذت الطائ ػة كمػا تخػتص ل كظهكرهػاكعكامؿ كأسباا قيامها  لالمجاهديفكتككيف مويخة 
كويكخها مف مكانة أدبية مرمكقة لدل العامة كالخا ة لجهادها ضد الن ارلل فنالػت تقػدير 

عجاا الجميع ل فقد كيرت مخ  ػاتهـ الماليػة مػف  تمتعتل كما كاحتراـ كا  بمركز مالي محتـر
ا فػي العطايال كالمنيل كالهدايال كما ذكرت األسػمحة التػي كػانكا يتػدربكف عميهػال كيسػتخدمكنه

معػػاركهـل يػػـ ذكػػرت مػػا ك ػػؿ إليػػ  وػػيكخ المجاهػػديف مػػف مكانػػةو كن ػػكذو لدرجػػة تػػدخمهـ فػػي 
 تعييف كعزؿ كيير مف سالطيف كممكؾ بني األحمر.

ل ةهػػذت الطائ ػػالعسػػكرم لالجهػػادم الػػدكر  تي فيػػ كمبحيػػيف أساسػػييفل األكؿ منهمػػا تناكلػػ
اهنت ػارات التػي حققكهػاد لمػدفاع كويكخهال كأهـ المعارؾ التي دارت بينهـ كبيف الن ارلل ك 

طالػػة عمػػر عػف اإلسػػالـل كأهػػؿ هػذت الػػبالدل كحمػػايتهـ مػف خطػػر الن ػػارل المحػدقيف بهػػـ ل كا 
 .اإلسالـ في هذت البالد

مجاهػديف فػي وػيكخ الالػذم قػاـ بػ  الػدكر السياسػي  عػفاليػاني يـ تحديتي في المبحػث 
ككيػؼ كػػانكا وػككةن تقمػؽ مضػاجع ممػػكؾ بنػي مػريفل فقػامكا بيػػكرات  لبػالد المغػرا كاألنػدلس

ضػػػدهـ اسػػػتغمها ممػػػكؾ بنػػػي األحمػػػر فػػػي بعػػػض األكقػػػات لحسػػػـ كت ػػػ ية الحسػػػابات بػػػيف 
ـ  تحػػديت عػػف العالقػػة بػػيف أبنػػا  أبػػي العػػال  وػػيكخ المجاهػػديف كممػػكؾ مممكػػة  الػػدكلتيفل يػػ

ـ  ل البحػث ائج التي تك ػؿ إليهػات فيها أهـ النتذكر خاتمة أراجكافل يـ أنهيت البحث ب  بيبػتو  يػ
 كختمت بال هرس. لكالمراجعمم ادر ل
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بػ  عمػي  مػف    عمػى مػا مػف  ينػي عميػ  الخيػر كم ػأرا العالميف ك  -تعالى–هذا كأحمد اهلل 
 لأك عكننػػا مػػف أسػػاتذتي األفاضػػؿ لا ػػحن مػػف قػػدـ إلػػي  ن أوػػكر كػػؿ  ك كأوػػكرتل  لكفضػػؿو  لنعمػػةو 

 فجزاهـ اهلل عني خير الجزا . 
 فػإف أ ػبتي  لكتخ  نا التاريخي لكأرجك أف يسد هذا البحث فراغنا في مكتبتنا التاريخية

ف كانػػت األخػػرل كعميػػ  فميتككػػؿ المتككمػػكف لعميػػ  تككمػػت -تعػػالى–فمػػا تػػكفيقي إه بػػاهلل  ل كا 
 هدمل كاهلل مف كرا  الق د كهك الهادم إلى سكا  السبيؿ. ي بذلت جي فحسبي أنا 

 د/ سعيد عبد الجكاد أبك زيد
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 :التمهيد
قػػػرا مممكػػػة  (ُ)أقامهػػػا المرينيػػػكفمغربيػػػة هػػػي قػػػكات عسػػػكرية  متطكعػػػة بنػػػي مػػػريف

لمتابعػػة الػػدفاع كالجهػػاد عػػف مػػا تبقػػى مػػف بػػالد المسػػمميف فػػي ـل ُّفػػي القػػرف  (ِ)غرناطػػة
كلبيػت فػي أهـ المنا ػا العسػكرية فػي مممكػة غرناطػةل  كزعماؤها ويكخهااألندلسل كتكلى 

 الكقت ن س  دهرنا كق نا عمى القادة مف بني مريف. 

                                                           

تنسبببو د ببببم ينبببى فبببرون إببببي ة بببذ  ببب   فبببن  يوابببم زنقتبببم  بتبببى تسببب ن  ب ببب ر     ونت اببب ن فبببق يبببون فا وبببم  (3)
  أ  فن  ب يقئل  بر ل    قنت بهم  ت قالت   وم  وًنق   ضعوفم  وًنق آ بر يقببد ل  بتبى ت  بم  سجافقسم

م( ي وببقدا  )فوبر ف وب  يببن 3395هبب/ 593 بفغبرو    قنبت أ ل فرببقر تهم  بفعاوبم ةبى ف  عببم  )رك  بقم )
م 3333هبب/ 633 أيى ي ر  بفرونبى   ببم وف بر  بفرونوب ن ةبى  بت خبل د  بل  )ر ضبى  بفغريوبم إال ةبى  بقم

إثر هزوفم  بع قو    د ت بي  )فور  يد  ب ق ين ف و   بفرونى ينفسب   فاوبم  بت بدم فبن  بفغبرو  ) سبط 
إبببي  بفغببرو  )  بببي   د ابب   ةبببى  ببد ما فبب   بف  بببدون  سببتفر ثفقنوبببم   فسبب ن  قًفببق   نتهبببي  اببي وبببد 

م   أ ابن  وبقم 3369هبب/ 668م  بساطقن أيى و سف وع  و ين  يد  ب بق  بفرونبى  ببذ  د بل فبر  ش  بق
 د بم ينى فرون. 

 نظببرا  يببن أيببى زرع   )نببوس  بفطببرو يببر ض  ب رطببقس ةببى أ يببقر فابب ك  بفغببرو  تببقرو  فدونببم ةببقسا 
  د ر  بفن ب ر باطيق بم  363م(   بذ ورا  بسنوم ةى تقرو   بد بم  بفرونوبما  بب3973  ) بريقط 3334 ب

 نسببببببرون ةببببببى د بببببببم ينببببببى فببببببرون  ت  وببببببقا  يببببببد  ب هببببببقو م(   يببببببن  ) فببببببر  ر ضببببببم  ب3973) بريببببببقط 
ببن 3993  ) بريببقط 39 يببن فن بب را  ببب م(   يببن  اببد ن   بعيببر  دوبب  ن  بفيتببدأ   ب يببر ةببى ذ ببر  بيريببر  ف 

م(   بسببببب     3983هبببببب/ 3433)يوبببببر ت  333  333 بببببب 7 ق بببببرهم فبببببن ذ    بسببببباطقن  ) يبببببرا ج
 م( .3955فغرو ) ب 34 ب 3 الست  ق ) يقر د ل  بفغرو  )  يا ج

ا فدونبم  ظوفببم فببن فببدن  )نببدبس يونهبق  يببون  بيوببرا سببتم أفوببقل  بفبق  ريببت  بيوببرا  نت ببل أهاهببق إبببي غرناطػػة (3)
خرنقطم   فدَّنهق    ن أس  رهق  يني   بيتهق  يب س  ب بنهقجى  ثبم  فابت ةبى أوبقم  ينب  يبقدوس  ورب هق 

فدونببم خنوببم ي ور تهببق  ةهببى أطوببو  بي ببقع نفعببم   أ ببرم نهببر  ببدري  ةو ثببر يهببق  )رببجقر    بببزر ع    بثفببقر  
 )رضببون تريببم  ت ثببر يهببق  بفعببقدن فببن  بببذهو    بفضببم    ب دوببد    بر ببقص   فببق فببن ةق هببم ت  ببف 
 تسببتطرف إال فنهببق  و ثببر يهببق  بعافببق     بفسببقجد   أسبب   هق  ببقفرا   تسببفي سببنقم  )نببدبس. بافزوببد  نظببرا 

م(    بببف إةرو وبببم   بفغبببرو 3347هبببب  748ببببدون أ فبببد يبببن و وبببي ت  يبببن ةضبببل  ر  بعفبببر  )ربببهقو  
  )تب نس د.ت(   يببن  ب طوبو   ة قطببم ةبى أ يببقر 43  )نبدبس  ت  وبقا  سببن  سبنى  يببد  ب هبقوا  ببب

م(   يببن يط طببم )أيبب   يببد  ر 3973  )ف ببر 99 -93 ببب 3خرنقطببم  ت  وببقا ف فببد  يببد  ر  نببقنا ج
  )يوبر ت 34 بنظبقر ةبى خر ئبو  )ف بقر  ت  وبقا طب ل  بروا  بب ف فد ين  يد  ر ين ف فد(  ت فم

 .34 -33   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب395 ب 4م(  وق  ت  ب ف    فعجم  بياد نا ج3987
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الن ػرانية التػي كانػت  هجمػاتال مساعدة أهؿ غرناطة عمى  ػدا في  كبيره  ككاف لهـ دكره 
موػٌرؼه فػي معػارؾ الجهػاد  دكره  ؤه  المتطكعة كويكخهـفكاف له لالقوتالية تقـك بها القكات

 كا ب ن سهـ في الخالفات الداخمية مع سالطيف بني األحمر.إه أنهـ زجا باألندلسل 
الػذم يقػكد هػذت ال رقػة العسػكرية المغربيػة يعػيف مػف  كالمتطكعػة المجاهػديف ككاف ويخ

الوػيكخ كهػؤه  ؿ السمطاف المرينيل كيكػكف فػي الغالػا أميػرنا مػف األسػرة الحاكمػة. بى طرؼ كقً 
لػى جانػا إل (ُ)عػكف لمجهػادكمف معهـ مف فػرؽ متطكعػة هػـ مجاهػدكف فػي سػبيؿ اهلل يتطك  

ل ككانػػت أعػػدادهـ (ِ)الجػػيش النظػػامي إيماننػػا ب ريضػػة الػػدفاع عػػف حػػكزة اإلسػػالـ كالمسػػمميف
فػ نزؿ  لجػك  إلػى اهللالما  دؽك ػ لإه أنهـ عكضكا نق هـ باإليمػاف لقميمة أماـ قكات الن ارل

ل (ّ)ت عمػػيهـل كهػػؤه  الوػػيكخ كمػػا يتػػبعهـ مػػف متطكعػػة لػػـ يككنػػكا مػػف أهػػؿ الػػديكافاهلل ن ػػرى 
نما كانكا ي دكف مػف القػرل ل أك ألمػر إمػاـ المسػمميف بػالن ير العػاـ (ْ)كاألم ػار لكالبػكادم لكا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ :  -تبػػارؾ كتعػػالى-امتيػػاهن لقػػكؿ الحػػؽ  للمجهػػاد فػػي سػػبيؿ اهلل

 .[ُْ]سكرة التكبة: اآلية رقـ  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ڀپ  پ  پ
 

 :هذت ال رقةعكامؿ قياـ كظهكر 
أمػرنا حتمينػا عجمػت  هػذت ال رقػةكالحقيقة أن  كانػت هنػاؾ عػدة عكامػؿ جعمػت مػف ظهػكر 

 كجعمت من  ضركرة تقتضيها الظركؼ القائمة كمنها: لب 
 الجهاد في سبيؿ اهلل ببالد األندلس:إعال  راية  -ُ

 ككػاف ليعقػكا »عف رغبة بني مريف في إحيػا  الجهػاد فػي سػبيؿ اهلل:  يقكؿ ابف خمدكف
فػػاعتـز فػػي سػػمطاف أخيػػ  أبػػي يحيػػى عمػػى  لكحػػرص عميػػ  لبػػف عبػػد الحػػؽ أمػػؿ فػػي الجهػػادا

                                                           

 343 ببب 8هببب(  بسببقن  بعببروا ج733 يببن فنظبب ر )جفببقل  بببدون أيبب   بفضببل ف فببد يببن ف ببرم يببن  اببى ت  (3)
 )يور ت  د.ت(.

د يببن ف فببد سببقةر  بغقفببد   د ر  بفتط  ببم ةببى  ر ببم  بجهببقد ضببد  ب بباويو ون   بفغبب ل   يببد  ر يببن سببعو (3)
 .338  337م(   ب3994) ب قهرا  فقرس  3فجام  بفؤرخ  بعريى   بعدد  بثقنى م

ا ةى  ) ل ه   ب تقو  بف ت    اي أ  قو  بعطق    فرتيقت  بجن د  ثمَّ أطاق  اي  بسبج ت الديكاف (3)
ق  ةوببر د ت   بف ببر ةقت  ثببمَّ أطاببق  اببي  )ف نببم  بتببى ت جببد ةوهببق  بسببج ت   وعفببل ةوهببق  بتببى تثيببت ةوهبب

  و سببف  اببى و سببف   ب  ةببم  بر رببدا 343 ببب 8 ب ببقئف ن  اوهببق.  نظببرا  يببن فنظبب ر  بسببقن  بعببروا ج
 .64د ر  بطيق م  بف فدوم   )زهرا  ب -م3983هب  3433  ب افق   بر رد ن   بطيعم  ) بي 

 .37م(   ب3959ظور  سقن سعد     جوش ف ر ةى أوقم   ح  بدون ) ب قهرا ن (4)
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بػي عمػي أ كأكعػز إلػى  ػاحا سػبتة يكمئػذو  لفمنع  ضنة ب  عف اهغتػراا عنػ  لاإلجازة لذلؾ
 .(ُ)«بف خالص بمنع  منها

ث بمػا ا مريػرنا بػيف المسػمميف الػذيف يحػاكلكف التوػبا كقد كاف األندلس يوهد  راعنا دمكي ػ
حػػفه  لدفينػػةه  ليف الػػذيف تػػدفعهـ أحقػػاده كبػػيف الن ػػارل المتغػػكا بقػػي لهػػـ مػػف دكحػػة األنػػدلسل   كا 

 د(ِ)الن ػػرانية إسػػبانيايعػػد ال ػػراع متكافئنػػا بػػيف مممكػػة غرناطػػة كممالػػؾ ل كلػػـ كييػػرةه  ع ػػبيةه 
 لبػالبحر مػف األرض محاطػةو  حيث وعر أهمها ما تبقى مف األندلس ب نهـ كالغربػا  فػي بقعػةو 

ألحػكاؿ المسػمميف  قاتمػةن  المعا ريف  ػكرةن  كباألعدا ل كتنقؿ لنا كتابات المؤرخيف المسمميف
في ػؼ ابػف الخطيػا مسػممي األنػدلس  -كجػؿ   عػز  –ن ػير بعػد اهلل  لهػـ هناؾل الذيف لـ يعد

أدعػك اهلل أف يعيػنهـ عمػى »كقد جا  هذا الك ؼ في أكير مف مكضع فيقػكؿ: ب نهـ غربا ل 
ف اهلل تعػالى كلػيا »صخػر يقػكؿ:  كفػي مكضػعو  ل(ّ)«يف في هذا الػكطف الغريػاإقامة الدا  هػذت  كا 

                                                           

 .485 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 ففقبك إسيقنوق  بن ر نوم  فنهقا (3)
 ا  هببى فبن أ يببر  أضب م  بففقبببك  بفسبو وم فسببق ًم   أربدهق  ببد  ًا   فقًسبق السببترد د فببدن مممكػة قوػػتالة

 أر ض  )ندبس فن أود   بفسافون  يل  تسعي جقهدا ةى طبرد  بفسبافون فبن يب د  )نبدبس  بفبق ت ب م يب  
تي بي بهبم  فن فرقرو  تعق ن يونهفق  يون  بففقبك  بن ر نوم  ) رى ةبى  ب ضبق   ابي  بفسبافون    ابي فبق

ةوهببق   ال سببوفق ففا ببم خرنقطببم أ ببرو  )ر ضببى بهببق    بتببى ت ببدهق فببن  بجنبب و    ببقن فببن فا  هببق  بببذون 
 ق ر   هذي  بفترا  بفنش ين ةر ندي    بذ   قن وفاك  رتقبم   بو ن    بفست بى ه   أي ي  اي فعظم ي د 

    قر  بفاك يعدي ةى  بدي رقنجم   فبن  بفسافون يق)ندبس )إريواوم    رطيم   فرسوم   جوقن   خورهق(
 .338  83  66يعدي ةى ذروت . بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف ما  ب

 ا   بتى ت   ةى ررق  )ندبس  فن فا  هبقا  بطقخوبم جبقوفش يبن يوطبرا يبن جبقوفش    ببذ  مممكة أراجكف
قف فبن أطفبقع فاب ك  ربتقبم تغاو  اي يانسوم  ثم  بى يعدي  ين   به نش ين جبقوفش    قنبت أر جب ن ت ب

ةى  بسوطرا  اي فسبق قت فبن أر ضبوهقذ ببذبك  ثوبًر  فبق  بقن فا  هبق وعفاب ن  ابي ت سبون  بع  بقت يونهبق 
 يون فا ك خرنقطم  ة قنت يونهفق    بقت  بد  م   د  إال أن ذببك ببم وبؤثر  ابي أهبد ف  ف ق بد ربو خ 

ب فقظ  اي  رفم   فقوم أ ر ض  بفسبافون  ةابم  بفجقهدون  ةام و دث يونهفق فق وؤثر  اي  ضوتهم ةى  
  83وفوا    بم و  ن   دونهم  يل ظا   ةى ن را  فعق نم إ   نهم. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف بما  بب

96. 

 ا   بتى ت   ةى خرو ي د  )ندبس   هى فبن  بففقببك  بتبى تعفبل  ابي طبرد  بفسبافون فبن مممكة البرتغاؿ
ا  ابببي أر ضببوهم يقبتعبببق ن فبب  خورهبببق  ففا ببم  ربببتقبم   فببن فا  هبببقا  بهبب نش يبببن يبب د  )نبببدبس    بسببوطر 

 .336  96د نوش  ين رقنجم    بذ   ستفر  بفاك ةى نسا . بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف ما  ب
م(  نفبببل  بطوبببو ةبببى خ بببن  )نبببدبس 3633هبببب  3343 بف بببر  )أ فبببد يبببن ف فبببد  بف بببر   بتافسبببقنى ت  (3)

  366 بب 6ما ج3968زورهبق بسبقن  ببدون يبن  ب طوبو  ت  وبقا إ سبقن  يبقس  يوبر ت  برطوو   ذ ر   



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سعيد عبد الجكاد أبك زيد
 

- 348 - 

 

كطننػا » ل«بػاألمـ الغريبػة» :صخػر فيقػكؿ كي ؼ أهؿ األندلس في مكضػعو  ل(ُ)«األمة الغريبة
كالقطػر الكحيػد المنقطػع بػيف » ل(ّ)«بػيف لحػـ أسػد ه ػكر مح ػكرةه  أنها بمده »ك ل(ِ)«الغريا

ف المسػمميف ه يبمػم مػف عػدد الك ػار » ل(ْ)«األمـ الظػافرة كالبحػكر الزاخػرةل كالمػراـ البعيػدة كا 
كقػػد أ ػػبحنا بػػدار غربػػةل كمحػػؿ »كيقػػكؿ: ل (ٓ)«جمػػكد العوػػار عوػػر المعوػػارل كه كبػػرة مػػف

ل مػف المسػمميف بعيػد كعهػدت باإلرفػاد كاإلمػداد ...كمظنة فتنةل كاإلسالـ عػددت قميػؿ ...ركعة
نمػايابتػةو  ن  ين ي أبنا ت بػ ف ه يح ػمكا عمػى عقػاراتو بؿ إل (ٔ)«ناودكـ في بقية الرمؽن  ل كا 

فػي حالػة الغػزكل حيػث  يسػتطيعكف نقمهػا معهػـ بسػهكلةو ين قكف أمكالهـ فػي أوػيا  منقكلػةل 
 الجهػادل لغيػر ي ػمي ه الػذم المهادل القمؽ الكطف بهذا ماهن  منكـ ؽى زً ري  فٍ كمى »يقكؿ المقرم: 

 تغمػا إف لن سػ  اكسػاعين  كاهحتقػارل للممذٌلػة عرضػة في ػبي العقػارل فػي أجمػع يستهمك  فال
 .(ٕ)«اليقاؿ الٌنكا أماـ اهنتقاؿل عف اكمعكقن  كاهفتقارل لاهفتضاح في دتبال عمى العدكٌ 

 .(ٖ)«كالبحر العدك ب  أحاط الذم الكطف» :أما المقرم في ؼ األندلس ب نها
الػػذيف أ ػػبحكا ه  لمسػػممي األنػدلسه ت ػػؼ فقػػط أحػكاؿ  «الغربػا »كالحقيقػة أف ل ظػػة 

 بي غريبنا فػي أرض طغػت الذم أ ليف اإلسالمي هناؾأحكاؿ الدا بؿ ت ؼ  لحكؿ لهـ كه قكة
 بىػدىأى » : كأ بي اإلسػالـ فػي األنػدلس ينطبػؽ عميػ  حػديث الحبيػا محمػد عميها الن رانيةل

 .(ٗ)«ا ً بى رى لمغي  ىكبى طي فى  لأى دى ا بى مى يبنا كى رً غى  كدي عي يى كسى  ليبنارً غى  ـي الى سٍ اإلً 

                                                                                                                                                      

  أزهببقر  بروببقض ةببى أ يببقر  ب قضببى  وببقض  ت  وببقا ف ببطفي  بسبب ق  آ ببر ن  ) ب ببقهرا 359 ببب 33ج
 .334 ب 3م(ا ج3945

 .386 ب 6 بف ر   نفل  بطووا ج (3)
 .386 ب 6 بف ر   نفل  بطووا ج (3)
 .337 ب 33 بف ر   نفل  بطووا ج (3)
 م(.3997  ) ةس ندروم 333أ فد  بط  ى  فظقهر  ب ضقرا ةى  )ندبس ةى   ر ينى  ) فرا  ب (4)
 7هبب(   بيل  ) ربي ةبى  بنق م  ةنربق ا ج833 ب ا رند  )رهقو  بدون أي   بعيقس أ فد ين  ابى ت  (5)

 م(.3933) ب قهرا  53 ب
 .347  346 ب 6 بف ر   نفل  بطووا ج (6)
 .334 ب 3  أزهقر  بروقضا ج359 ب 33 بف ر   نفل  بطووا ج (7)
 .343 ب 33نفل  بطووا ج (8)
 ب دوث ر  ي  ةفقم فسام ةى   و   يررح  ةفقم  بنب      بن أيبى هروبرا ةبى  تبقو  ةوفبقن   بدوث ر بم  (9)

 .333 ب 3(ا ج346)



 

 ػػ ـ(ُّٖٔ -ُِِٔهػ/َٕٕ -ُٔٔلسياسي في دكلة بني األحمر بغرناطة)متطكعة بني مريف كدكرهـ الجهادم كا
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كأراجػكفل كه ننسى أف غرناطة أ بحت محاطػة باألعػدا  مػف يػالث دكؿ هػي: قوػتالةل 
كالبرتغػػاؿل هػػذا األمػػر جعػػؿ الوػػعا الغرنػػاطي يعػػيش فػػي حالػػة خػػكؼل رافعنػػا رايػػة اهسػػتعداد 

حتى في أياـ األعياد حػامميف أسػمحتهـ معهػـد لقػربهـ مػف أراضػي العػدكل لمقتاؿ بوكؿ دائـل 
ل كقػد أوػار ابػف الخطيػا إلػى اإلعػداد الحربػي لموػباا فػي (ُ)كتعرضهـ لغزكات  في أم كقػت

بػ كهدهـ كعيػالهـل معػكليف  -الكديػاف كأمػاكف التنػزت–كالبركز إلى ال حػكص » بقكل : غرناطة
 .(ِ)«ا عدكهـل كات اؿ أب ارهـ بحدكد أرض يعمى وهامتهـ كأسمحتهـ عمى ك

 محاكلة تكحيد المغرا كاألندلس مرة أخرل: -ِ
   ل(ّ)فػا المرابطيػة أسالفهػاسػسارت عمى سي ة أف دكلة بني مريفلػكالحقيق
ككانػػت التػػي تقػػـك عمػػى حمايػػة األنػػدلس مػػف أطمػػاع جيرانهػػا المسػػيحييفل  (ْ)كالمكحػػديف

ػػا عمػػيهـ بعػػدما  أ ػػبي تمبيػػتهـ لػػدعكة إخػػكانهـ كبنػػي جمػػدتهـ المسػػممكف فػػي غرناطػػة فرضن
محا ػػريف بالعػػدكل كيوػػعركف أف زكالهػػـ عػػف بالدهػػـ أ ػػبي قػػاا قكسػػيف أك الغرنػػاطيكف 

كلػة ال تيػة الجديػدة التػي خم ػت دكلػة المكحػديفل ككريػت أدنىل فاتجهت أنظارهـ إلػى تمػؾ الد
عمػى مػا بقػي لممسػمميف باألنػدلس ف ار لزامنا عميهػا المحافظػة كؿ مواكمها أياـ انحطاطهال 

فػػػدكت  ػػػيحاتهـ إلػػػى سػػػالطيف المغػػػرا  مػػػف ح ػػػكف بعػػػد أف وػػػدد العػػػدك غاراتػػػ  عميهػػػال

                                                           

 .334أ فد  بط  ى  فظقهر  ب ضقرا ةى  )ندبسا  ب (3)
هبببب(   باف بببم  بيدروبببم ةبببى  بد ببببم  بن بببروم  د ر   ةبببقق 776 يبببن  ب طوبببو )بسبببقن  ببببدون يبببن  ب طوبببو ت  (3)

 .43م(ا  ب3983 بطيعم  بثقبثم  - بجدودا  يور ت
ببذ   سبتطقع أن و بوم د  تب  ةبى ا ونسي ن إببي ريبقط  يبد  ر يبن وقسبون  أ بد ة هبق   بفقب وبم    المرابطكف (3)

ي د  نهقجم   ظل ه بذ   تبي  سبتطقع أ بد أتيق ب  فبن  يوابم بفت نبم  هب  أيب  ي بر يبن  فبر   فبن يعبدي 
و سبببف  يبببن تقربببفون أن و بببوم د ببببم  بفبببر يطون يبببي د  بفغبببرو   )نبببدبس   ظابببت يق وبببم تبببد ة   بببن  ةسببب م 

هببب. بافزوببد  نظببرا  يببن أيببى زرع  543ون سببنم   بفسببافون يببي د  )نببدبس   تببي سبب طت  اببي أوببد   بف  ببد
 3  إير هوم  ر قت   بفغرو  ير  بتقرو ا ج333 ب 6    ين  اد ن   بعيرا ج337ر ض  ب رطقسا  ب

 .333  339  أ فد  بعيقد   در سقت ةى تقرو   بفغرو   )ندبسا  ب336 ب
تطقع أ بد أتيق ب   هب   يبد  بفبؤفن ا أ قم ف فد ين ت فرت د  تب  ةبى يب د  بف بقفدا   تبي  سبالمكحدكف (4)

يببن  ابببى أن و ببوم د ببببم  بف  بببدون  اببي أ تبببقف د بببم  بفبببر يطون    فابببت ر وببم  ببببدةقع  ببن  ةسببب م يبببي د 
 )نببدبس ضببد  بففقبببك  بن ببر نوم   ظاببت فسببوطرا  اببي يبب د  بفغببرو   )نببدبس   تببي سبب طت يعببد ف  عببم 

ضبببهق.  نظبببرا  يبببن أيبببى زرع  ر ض  ب رطبببقسا هبببب   أ بببقم ينببب  فبببرون د ببببتهم  ابببي أن ق633 بع بببقو سبببنم 
   بعيببقد   در سببقت ةببى 343 ببب 3   بسبب      الست  ببقا ج353 ببب 6   يببن  اببد ن   بعيببرا ج365 ببب

 .377 -369 ب 3   ر قت   بفغرو  ير  بتقرو ا ج365تقرو   بفغرو   )ندبسا  ب
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ـ( ُُِٕ/ُِِٓق( )َٕٔ/ِِٔ)عػػاـ مػػف ل خا ػػة كأف المسػػمميف قػػد فقػػدكا (ُ)إلنقػػاذهـ
كييػػػػػرنا مػػػػػف المػػػػػدف كالمراكػػػػػز المهمػػػػػة باألنػػػػػدلس كقرطبػػػػػة
      ـ(ل ُِّٖق/ ّٔٔعػػػػػاـ ) (ِ)

وػػػػػػػػػػػػػػبيميةـ(ل ُِْٔق/ ْْٔعػػػػػػػػػػػػػػاـ ) (ّ)كجيػػػػػػػػػػػػػػاف           ـ(ل ُِْٖق/ ْٔٔعػػػػػػػػػػػػػػاـ ) (ْ)كا 
مػػف المراكػػز التػي كانػػت بيػػدت عجػػزنا عػػف  لمعػدك عػػف كييػػر (ٔ)ل كتنػػازؿ ابػػف األحمػػر(ٓ)كبمنسػية

 .(ٕ)حمايتهال كاحت ظ مف أرض األندلس بالجنكا الغربي متخذنا غرناطة عا مة ل 
 ت اعد اهستغاية كالنجدة: -ّ

                                                           

 .39 ب 3 ا ج  إير هوم  ر قت   بفغرو  ير  بتقرو353 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
ا فدونبم  ظوفبم  سبط  )نببدبس    قنبت  ق بفم  ب  ةبم  )ف وبم   تعتيببر فبن أ ظبم يب د  )نببدبس  قرطبػة (3)

 بهببق  ببدا أريطببم   وفببر يهببق نهببر  ظببوم    اببي جببقنيى  بنهببر و ثببر يهببق  ب  بب ر   بفيببقنى   بفسببقجد   فببن 
  و ثببر يهببق ق  رًضبب   طبب اًل   قفوً ببتنأ ظببم فسببقجدهقا  بفسببجد  بجببقف   ةاببوس ةببى فسببقجد  بفسببافون فثابب  

. بافزوببد  نظببر وببق  ت  ب فبب   )رببهقو  بببدون أيبب   يببد  ر  ب فبب   ت ̎    بفق هببم   أسبب   هق  ببقفرا بببزر ع
   ب فوببر  )أيبب   يببد  ر ف فببد 335 -334 ببب 4ا ج3979هببب  3399هببب(  فعجببم  بياببد ن  يوببر ت 636

 بفعطببقر ةببى  يببر  ) طببقر  ت  وببقا إ سببقن  يببقس  يببن  يببد  ر    يببن  يببد  بفببنعم  ب فوببر (   بببر ض 
 .357  353ما  ب3983يور ت 

ا فدونم  يورا ت   ررق  رطيم   يونهق  يون  رطيم سبيعم  ربر ةرسبً ق   هبى  ب را تجفب   برى  يابد ن جياف (3)
   ب فوبر ا  ببر ض  بفعطبقر ةبى  يبر  ) طبقرا 395 بب 3 ثورا.  نظر وق  ت  ب ف    فعجم  بياد نا ج

 .73  73 ب
ا إ ببدى فببدن  )نببدبس  ب يببرى   قنببت ف ببر ينببى  يببقد   ت بب  خببرو  رطيببم  يونهفببق ث ثبب ن ةرسببً ق  إوػػبيمية (4)

 و ثر يهق رجر  بزوت ن   سقئر  بف   ب    فبق وبزرع يهبق  ب طبن  ببذ  و فبل ب قةبم أرجبق   )نبدبس   بفغبرو  
   ونسبببو إبوهبببق  ب ثوبببر فبببن  بعافبببق .  ت ببب  إربببيواوم  ابببي نهبببر  ظبببوم تسبببور ةوببب   بفر  بببو    اوببب   ب يبببقر 

 .33 -38   ب فور    بر ض  بفعطقرا ب395 ب3 نظراوق  ت  ب ف    فعجم  بياد نا ج
ا فدونم  يورا ت ب  ربرق  )نبدبس  يونهبق  يبون  رطيبم سبتم  ربر و ًفبق   تربتهر يق)سب  ق   فبق و ثبر بمنسية (5)

يهبببق   يهبببق يسبببقتون  جنبببقت  ثوبببراذ ببببذبك ر  بببت يهبببق يهبببق  ببببزر ع   بثفبببقرذ نظبببًر  ب ثبببرا  بجبببد  ل   )نهبببقر 
   ب فوبببر    ببببر ض  بفعطبببقر ةبببى  يبببر 493 بببب 3 )سبببعقر.  نظبببرا وبببق  ت  ب فببب    ف بببدر سبببقيقا ج

 .48  47 ) طقرا  ب
ا هببب  أيببب   يبببد  ر ف فبببد يبببن و سبببف يبببن ن بببر يبببن  بببوس  ب زرجبببى  سببباطقن  )نبببدبس  نرببب  ابػػػف األحمػػػر (6)

ةرو وبببم  ثبببمَّ د بببق با اوفبببم ي رج نبببم    بببقن ربببدود  ب بببزم   تظبببقهر ) ل أفبببري يطق بببم  بسببب طون يبببقبفغرو    ا
 بعيقسى   يتني   ن  ب فر     جاو ب   بفق   س ن    فأل  ز ئن   د ري فبقاًل  سب ً ق  أ  بو ث ثبم فبن 

 هبب/673 بذ  ر ف فد   بى  هد  أفور  بفسافون يعدي    )فوبرون ةرًجبق   و سبف ت ةوبق ةبى  وقتب    تب ةى 
 .49 -43م. بافزود  نظر  ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب3383

 .39 ب 3إير هوم  ر قت   بفغرو  ير  بتقرو ا ج (7)
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قد اقت ػرت حػدكدها عمػى مممكػة غرناطػة لما كانت األندلس عمى عهد الدكلة المرينيةل 
ل كه (ُ)ممػكؾ بنػي األحمػرل أك بنػي ن ػرل ككػاف يحكمهػا إسػبانيااإلسالمية في جنكا وػرؽ 

وؾ أف مممكة  ػغيرة محاطػة باألعػدا  ميػؿ مممكػة غرناطػةل كانػت فػي حاجػة إلػى مسػاعدة 
خكانهػػا فػػي الػػديف بالعػػدكة المغربيػػةل كلقػػد اسػػتجاا سػػالطيف بنػػي مػػريف إلػػى هػػذا  جيرانهػػا كا 

لمسػػاعدة إخػػكانهـ  (ِ)النػػدا ل كقػػادكا الجيػػكشل كأرسػػمكا الحمػػالت عبػػر مضػػيؽ جبػػؿ طػػارؽ
كاهحت اظ ببعض القكاعد الجنكبية األندلسية التي تضمف لهػـ السػيطرة مف جهةل  الغرناطييف

 .(ّ)عمى مضيؽ جبؿ طارؽ مف جهة أخرل
كأينػػا  ذلػػؾ أخػػذت رسػػؿ األنػػدلس ككفكدهػػا تتػػكالى عمػػى بنػػي مػػريف بػػالمغرال مطالبػػة 

لن ػارلل ف ليقيػت فػي ذلػؾ الق ػائدل بالمزيد مف العكف العسػكرم ل ػد الغػارات المتكػررة مػف ا
ككتبػػت الرسػػائؿل ككانػػت تمػػؾ الق ػػائدل كالخطػػا الحماسػػية تيمقػػى عمػػى المنػػابر بالمسػػاجدل 

 كالساحاتل ككانت قكية كمؤيرةل تبكي الحاضريف عند سماعها.
كالحقيقػػة أنػػ  منػػذ ت سػػيس غرناطػػة كأميرهػػا لػػـ ي تػػ  فػػي إرسػػاؿ الرسػػؿ إلخكانػػ  بالعػػدكة 

لمقيػػاـ بػػدكرهـل ميممػػا قػػاـ مػػف قػػبمهـ المرابطػػكف كالمكحػػدكفل فػػي  ػػد  يسػػتنجدهـالمغربيػػة 
الم ػػمميف عمػػى طػػرد مػػا بقػػي مػػف هجمػػات ال ػػميبييف القػػادميف مػػف مختمػػؼ بمػػداف أكركبػػال 

متحمسنػػػا لمعبػػػكر إلػػػى  (ْ)العػػػرا باألنػػػدلسل ككػػػاف السػػػمطاف أبػػػك يكسػػػؼ يعقػػػكا المرينػػػي
                                                           

  أفببق تسببفوتهم يينببى ا ورتفبب  نسببيهم إبببي سببعد يببن  يببقدا سببود  ب ببزرج  اببي  هببد رسبب ل  ر بنػػك األحمػػر (3)
برب را ةوب     بد  سبتفرَّ هبذ   باب ن  )رب ر  ) فرا ةنسبيم إببي جبدهم   وبل يبن ن بر   ببذ  ب بو يبق) فر 

وظهر ةى يعض أةر د هذي  )سرا فثلا ف فد  بسبقدس   فبق  ت بذ فاب ك خرنقطبم  باب ن  ) فبر ربعقًر  بهبم 
ةى    رهم يقب فر    أ  فهم    يقيهم يل  ةى ب ن  ب رق  بذ  و تي ن  او  رسقئاهم. بافزود  نظرا  يبن 

  أ فببد ف تببقر 363 -363 ببب 6  ج49 ببب 5بف ببر ا نفببل  بطوببوا ج   43  43 ب طوببو   باف ببما  ببب
 .337 -336 بعيقد   در سقت ةى تقرو   بفغرو   )ندبسا  ب

ا هبب  جيببل  روببو فببن  بجزوببرا  ب ضببر     ببرج فنبب  طببقرق يببن زوببقد ةس ببف ى يقسببف   ةببقةتتل يبب د جبػػؿ طػػارؽ (3)
 ر    تطهببق  بف  ببد ن ةببى  هببد  يببد  بفبببؤفن  )نببدبس  ي نببى  اوبب  فدونببم  ثوببرا  بعفببر ن    بفبببق     )رببجق

  يببببن  اببببى    ببببقرت فدونببببًم  ببببقفرًا  سببببفوت يفدونببببم  بفببببتل   قنببببت ي  يببببًم بببببي د  )نببببدبس. بافزوببببد  نظببببرا 
 .333  333   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب333 ين  ب طوو   باف ما  ب

  368نبببى فبببرونا  ببببف بببطفي أيببب  ضبببوف  أثبببر  بعبببرو ةبببى تبببقرو   بفغبببرو  ببب ل   بببر  بف  بببدون  ي (3)
 م(.3983)إس ندروم 

ا أيبب  و سببف وع بب و يببن  يببد  ب ببق   ببقن فاً ببق  ببقبً ق  سبباوم  ب ببدر  ف فبب ض  بجنببقح ب  فبب   أرببي  هػػك (4)
يقبرو خ فن  يقبفا ك ةى   تفقل  بافظ    ةخضق   ن  بجف ا   بند   يقب نوم   ه   بذ   ست بي  ابي فابك 
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كػػف ألسػػباا سياسػػية اضػػطر لمعمػػؿ عمػػى تكطيػػد لمموػػاركة فػػي جهػػاد الن ػػارلل كل داألنػػدلس
ل  لػػذلؾ اكت ػػى بإرسػػاؿ فػػرؽ مػػف المجاهػػديف مػػف زناتػػ  يقػػكدهـ األمػػف بػػالمغرا األق ػػى أكهن

 .(ُ)ويكخ مف بني مريف
 المغػرا بسػمطاف قػاـ أف الحػؽ عبػد بػف يعقػكا ينوػا كلػـ»كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف 

 بعػد الجهػاد فػي مػنهـ (ِ)إدريػس أخيػ  ابػف وػ ف كأهٌمػ . بوػ ن  كوػغؿ يحيػى أبػي أخيػ  بعد
معػ   كأجػاز. يزيػدكف أك صهؼ ياليػة عمػى زناتػة مطكعػة مػف لػ  كعقػد من  فاغتنمها العدكةل

 سػػنة األنػػدلس إلػػى  ػػمكاك ك  ل(ّ)الحػػؽ عبػػد بػػف اهلل عبػػد عمػػ  كابػػف رٌحػػك األميػػر مكسػػى ابػػف
كإلحسػاس ممػكؾ ل (ْ)«مقامػاتهـ ككرمػت الجهػاد فػي فحسػنت صيػارهـ كستمائةل كستيف إحدل

– األكسػط بػالمغرا الممػكؾ أبنػا  فػاجتمع»المغرا بكاجبهـ تجات األندلس يقكؿ ابف خمػدكف 
 بػف منػديؿ بػف كعػامر زيػافل بػف سػفاكيغمر  الممػؾ عبػد ميػؿ -مف أبنا  ممكؾ بني عبد الػكاد

 إلػػى األنػػدلس إلػػى اإلجػػازة عمػػى فتعاهػػدكا القػػكم عبػػد ابػػف محمػػد بػػف كزيػػاف الػػرحمفل عبػػد
 األنػدلس فػامتتت كسػتمائةل كسػبعيف ست سنة قكمهـ مف معهـ خؼٌ  فيمف كأجازكا الجهادل

 .(ُ)«منهـ الممؾ (ٓ)كأعياص زناتة ياؿفب 
                                                                                                                                                      

م   جتببقز إبببي يبب د  )نببدبس فببر ت خقزًوببق  فعق ًنببق إ   نبب  فببن  بف  ببد     جتببث رببجرتهم    رث سبباطقنه
 بفسافون برد   د  ن  بن قرى  ن ي دهم    قنت    ت   فوفم يفا ك خرنقطم   قن فاك ينى فبرون ةبى 
ذروتبب   تبب بي  ب  ببم يعببدي  ينبب   بسبباطقن أيبب  وع بب و و سببف يببن وع بب و  تبب ةى أيبب  و سببف وع بب و يببقبجزورا 

 .485 ب 7   ين  اد ن   بعيرا ج54افزود  نظرا  ين  ب طوو   باف م  بيدروما  بهب. ب685 ب ضر   
 .364ما  ب3953د ر  بفعقرف  - ين  اد ن   بف دفم (3)
ا أيبب   ببقفر  ثفببقن يببن إدروببس يببن  يببد  ب ببق  بفرونببى   و نببي أيببق ثقيببت   ببقن جاببوً  ةببذ   ةببى  ب فقوببم هػػك (3)

هم   أرسببا   بسبباطقن وع بب و يببن  يببد  ب ببق  بفرونببى إبببي  )نببدبس    ةدر ك   قرًةببق ياسببقن   فبب    أخر ضبب
 نزل   طروف  فنهق إبي خرنقطمذ باجهقد يهق   ب ن     يون   يون  بسباطقن  ب ف ةرجب  إببي  بفغبرو  
 ن ببو  جفق تبب  يسببيتم    ببيض  اوبب   أ دع يسببجن ف نقسببم.  نظببرا  يببن  ب طوببو   ة قطببم ةببى أ يبببقر 

  .485 ب 7ن  اد ن   بعيرا ج   ي67 -64 ب 4خرنقطما ج
م   بقد  بدا  بر و ضبد ن بقرى  )نبدبس  وبث  تبل 3374هبب/ 673ا أجبقز بألنبدبس  بقم مكسى بف رحػك (3)

 .488 ب 7 ق م د نم   رج  بافغرو.  نظر  ين  اد ن   بعيرا ج
 .486 -485 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (4)
ا جف   وص  ه  فنيبت  يبقر  بربجر    بربجر  ب ثوبر  بفاتبف    ) بل  و بقلا ةب ن فبن  بوص أعياص (5)

ف فببد  بنجبقر   بفعجببم  - قفبد  يببد  ب بقدر -أ فبد  بزوببقت -ينبى هقرببم أ ا فبن أ بباهم. إيبر هوم ف ببطفي
فابك     بفعنبيا أنهبم ورجب ن  نت بقل  ب643 بب 3 ب سوط  ت  وقا فجفب   باغبم  بعريوبم  طا د ر  ببد  اا ج

 إبو  فن أ  ب   أ ا فن آيقئ    أجد دي. 
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كاسػػػتقبؿ بنػػػك األحمػػػر هػػػؤه  القػػػادة بترحػػػاا كمػػػكدةل كعقػػػدكا لهػػػـ عمػػػى قيػػػادة الغػػػزاة 
المجاهػػػػديف الكافػػػػديف لتنػػػػدلس سػػػػكا  ب ن سػػػػهـ أك مػػػػع جيػػػػكش المغػػػػرال كوػػػػغؿ األمػػػػرا  

 .(ِ)المرينيكف كخا ة مف بني عبد الحؽ هذت الكظي ة بطريقة تكاد تككف كرايية
 الم الي الموتركة: -ْ

خػكانهـ  كفي الحقيقة  مػفأف القكاسـ الموتركة التي كانت تجمع بيف مسممي األنػدلس كا 
كالعػػدك بنػي مػػريف كانػػت كييػػرة كمتوػػعبةل فاإلسػػالـ يجمعهػـل كالم ػػير الػػذم ينتظػػرهـ كاحػػدل 

مهـل جعمهػػـ فػػي خنػػدؽ كاحػػدل كعميػػ  فقػػد اسػػتطاع بنػػك مػػريف كبنػػك األحمػػر ممػػكؾ الػػذم يقػػات
أف ي ػمكا إلػى نتػائج حسػنة كمهمػة لمتعػاكف الموػترؾ لػرد الخطػر الن ػراني القػادـ  غرناطةل

ل كلػذلؾ رأت القيادتػاف المرينيػة كالغرناطيػة ضػركرة كضػع قػكات (ّ)مف مممكػة قوػتالة كغيرهػا
ل فظهػػر مػػا يعػػرؼ فػػي تػػاريخ (ْ)لإلقامػػة فػػي العا ػػمة غرناطػػةمػػف المجاهػػديف فػػي األنػػدلس 

كالمطكعة مػف قبائػؿ المغػرا »الغزاة المجاهديفل كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف  لويكخاألندلس 
كابػػف عمػػ  عبػػد اهلل بػػف عبػػد الحػػؽل كك ػػمكا إلػػى األنػػدلس  كتػػكلي هػػؤه  مكسػػى بػػف رحػػك

مػػف أبنػػا  ممػػكؾ  ـ(ل ككمػػا انتقػػؿ إلػػى األنػػدلس لالنضػػماـ إلػػى المجاهػػديفُِِٔق/ ُٔٔ)
 عمػى فتعاقػدكا سف بف زياف بف محمػد بػف عبػد القػكملاالمغرا األكسط ميؿ عبد الممؾ كيغمر 

ق/ ٕٔٔ) سػػنة قػػكمهـ مػػف عهػػـم خػػؼٌ  فػػيمف كأجػػازكا الجهػػادل إلػػى األنػػدلس إلػػى اإلجػػازة
 مػػػف أجػػػاز فػػػيمف ككػػػاف. مػػػنهـ الممػػػؾ كأعيػػػاص زناتػػػة يػػػاؿب ف األنػػػدلس فػػػامتتت لـ(ُِٕٕ

 سػميماف كمػنهـ. حمامػة بػف بكػر أبي ابف عٌبك بف كسناف بف يحيى بف عيسى بنك أعيا هـ
براهيـ  .(ٓ)«محمكدة كمقامات الجهاد في صيار لهما ككانت كا 

ػا ألم قائػد فقػد المجاهػديف ك وػيخ  من ػاكالحقيقة أف الك كؿ إلػى  الغػزاة لػـ يكػف متاحن
أف  د  بيػػ كانػػت لػػ  وػػركط كمػػؤهالت رئيسػػية هبػػد أف تتػػكافر فػػي مػػف يتػػكلى هػػذا المن ػػال فػػال

كأف ينتسػا إلػى بنػي عبػد الحػؽ أقػارا بنػي مػريفل ألنهػـ يككف مف العدكة المغربية بؿ هبػد 

                                                                                                                                                      

 .486 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .487 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
  43 فببر سببعود ن   بع  ببقت  ةسببيقنوم  )ندبسببوم ةببى  ب ببرن  بر يبب   رببر  بفببو د   سبب  ط خرنقطببما  ببب (3)

 (.3333)ت نس 
)فدروبد   48أ فد ف تقر  بعيقد   ةترا فضطريم ةى تقرو  خرنقطم  فجابم فعهبد  بدر سبقت  ةسب فوما  بب (4)

 (.3963  3959  37  38م
 .486 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
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د تػػزعـ بنػػك العػػال  )مػػف أقػػارا السػػمطاف قػػل ك (ُ)«يعسػػكا زناتػػة»كمػػا يقػػكؿ ابػػف خمػػدكف: 
عبػد       رياسة الموػيخة  ىتكل ل ككاف مم فكهك من ا عسكرم قيادة المويخةلالمريني( 

ق(ل فكانػػػت ألخيػػػ  أبػػػي سػػػعيد عيمػػػاف بػػػف ّٗٔحتػػػى استوػػػهد سػػػنة )اهلل بػػف أبػػػي العػػػال  
 مػريف بنػي ممػكؾ يػزؿ لػـ»ل كعف هذت المويخة يذكر المق رم في ن ي الطيا أنػ  (ّ)(ِ)العال 

 السػػػمطاف أقػػػارا مػػػف معتبػػػرة ح ػػػة مػػػنهـ كتركػػػكا كالرجػػػاؿل بالمػػػاؿ األنػػػدلس أهػػػؿ يعينػػػكف
 ابػػف عنػػد ككػػاف موػػككرةل كمكاقػػؼ مػػذككرةل العػػدك فػػي كقػػائع لهػػـ فكانػػت غػػزاةل باألنػػدلس
 وػػػيخ يسػػػمكن  مػػػريف بنػػػي ممػػػؾ بيػػػت مػػف رئػػػيس كعمػػػيهـ بغرناطػػػةل جماعػػػة مػػػنهـ األحمػػر
 .(ْ)«الغزاة

ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ الحػػـز أكالك ػػا ة العسػػكريةل كمػػا أنػػ  هبػػد لػػ  أف يتمتػػع بػػالقكة كالمهػػارة 
ل كهػك عمػى درايػة كالدها  حتى يتعامؿ مع الكضع الوائؾ في األندلس كال راع مع الن ػارل

ٍـّ بما يتطمب  المكقؼ صنذاؾ.  ككعي تا
ة كالخا ة عمػى حػد لدل العام بمكانة كبيرة جدنا المجاهديف كالمتطكعةكلقد تمتع ويكخ 

بػػ  فػػي الػػدفاع عػػف األنػػدلسل كالجهػػاد ضػػد سػػكا  لمػػدكر العسػػكرم الكبيػػر الػػذم يقكمػػكف 
الن ارل هناؾل ككاف المقرا الرئيسي لمويخة الغػزاة فػي غرناطػةل باإلضػافة إلػى عػدة مقػرات 

                                                           

 .453 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 ب بق  بفرونبى   ببد يعبد ا  برو  أي  سعود  ثفقن ين أيى  بع   إدروس ين  يد  ر ين وع ب و يبن  يبد هك (3)

هببب  نربب  ف ي ببق باجببد   بجهببقد  ةببقق ةببى  بفر سببوم  ت ببدم  اببي  بجوبب ش إبببي أن تبب بي رئقسببم   وببقدا 653 ببقم 
 بفجقهدون يق)ندبس  يل  تب بي  وبقدا جوب ش ينبى  ) فبر   بقن  يوبر يوتب  بيبقو   فب    ابت هبذي  بفرتيبم 

طاق  او   برو   بي هفم  بفبقرس  ببذ  ال وبدر  فبن أوبن  فنزبم رو   بفجقهدون بفق ت الهق  نيهت ي  ة قن و
وؤتي ب  فن ردا ي س    قد  ثوًر  فن  بفعقرك ضد  بن بقرىذ دةقً بق  بن  ةسب م   بفسبافون  تبي  ستربهد 

هبببب   تببب بي أينبببقؤي فبببن يعبببدي رئقسبببم  بفجقهببدون  تبببي أسببب طهق  أبغقهبببق  بسببباطقن  بغنبببى يبببقر  يبببن 739سببنم 
 7 فببق يعببدهق   يببن  اببد ن   بعيببرا ج 83را  يببن  ب طوببو   باف ببم  بيدروببما  بببهببب.  نظبب776 ) فببر سببنم 

 -   ين  جر  بعس  نى   بدرر  ب قفنم ةى أ وقن  بفقئم  بثقفنم      ا  يد  ب  رث ف فد  اى493 ب
 .365 ب 3ما ج3997يور ت 

هببب  3435(  دفرببق  نظببرا  يببد  بببر فن  اببى  ب جببى ) بتببقرو   )ندبسببى فببن  بفببتل  تببي سبب  ط خرنقطببم (3)
 .543ما  ب3994

 .385 ب 4 بف ر   نفل  بطووا ج (4)
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المنػػاطؽ الحدكديػػة لن ػػارل أخػػرل فرعيػػة تنتوػػر فػػي بقيػػة مػػا تبقػػى مػػف األنػػدلسل ه سػػي ما 
 .(ْ)(ّ)ل ككادم صش(ِ)ل كالمرية(ُ)في مالقة األندلس
يتمت عػػكف بسػػمطات كاسػػعة تحػػت سػػيطرة سػػمطاف غرناطػػةل المجاهػػديف كػػاف وػػيكخ كمػػا 

كغالبنا ما كانت هذت السمطات عسكرية جهاديةل ككاف بميابة القائػد العسػكرم األعمػى لمقػكات 
لي  تسند قيادة كرئاسة جميػع  القبائػؿ المغربيػة فػي األنػدلسل كيعتبػر المرابطةل كالمجاهدةل كا 
حتػى  المجاهػديفل كازداد ن ػكذ وػيكخ (ٓ)نائبنا لمسمطاف فيما يقع تحت إمرتػ  مػف بػالدل كعبػاد

الكليػد  يتعيػيف ممػكؾ بنػي األحمػرل كمػا حػدث مػع السػمطاف أبػعزؿ ك ك ؿ بهـ األمر القياـ ب
بنػ  اـل كتكليػة ُِّْهػػ/ ِٕٓبػف األحمػر سػنة إسماعيؿ بف فرج بف إسماعيؿ بػف يكسػؼ 

بمسػػاعدة الػػكزير ابػػف  هػػػّّٕأبػػي الحجػػاج يكسػػؼ بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ سػػنة ال ػػبي 
 .(ُ)(ٔ)المحركؽ

                                                           

ا فدونببم يق)نببدبس  ببقفرا فببن أ فببقل روببم  سبب رهق  اببي رببقطا  بي ببر   ت بب  يببون  بجزوببرا  ب ضببر   مالقػػة (3)
  بفروم   ت    اي سق ل  بي ر  بفت سطذ بذبك و  دهق  بتجقر  ةتضق فت  فقرتهق   ونسو إبوهبق  ب ثوبر 

 .377   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب43 ب 5 بعافق .  نظرا وق  ت  ب ف    فعجم  بياد نا جفن 
ا فدونبم  يوببرا فبن أ فبقل  ب را  بيوببرا فبن  )نبدبس   ت بب   ابي سبق ل  بي ببر  بفت سبط   فنهبق ور ببو المريػة (3)

 فونقؤهبق ورب ن يقبسبفن   بتجقر إبي   ةقق   وعفل يهق  ب رى   بدويقج  بذ  و در إبي  قةم يابد ن  بعبقبم 
بغز   ةةرنج    اوهق س ر   ون فنو  ينقي أفور  بفؤفنون  يبد  ببر فن  بفر يطبى   وفبر يهبق   د  يجقنبم 
وعببم يقبسبب ى يسبببقتون  بفروببم   و بببدهق  بي ببر فببن  بجهبببم  ب ياوببم   ي  بببيتهق   ببن فنوبب  وفتبببد  فببن  بربببرق 

ر  ببو  بتجببقر فببن  ةسبب ندروم    برببقم   بببم و ببن باغببرو   ببب  يببقو  ياببى وفضببى بافدونببم   و  ببد  بفروببم ف
يق)ندبس أ ثر فن أهاهق فقاًل   و قط يقبفدونم س ر   بهق  بدا أيب  و   ةوهبق أببف ةنبدق إال ث ثبون. بافزوبد 

 .383 -383    ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب339 ب 5 نظرا وق  ت  ب ف    ف در سقيقا ج
ن خرنقطم   يورا ت  طهق  بفوقي فن  بنهر  بنقي  فبن جيبل رباور    اوب  ا فدونم يق)ندبس  رويم فكادم صش (3)

أر ق    و ثر يهق زر  م  بتب ت    بعنبو    بزوتب ن   أ بنقف أ برى   يهبق  فقفبقت    اوهبق سب ر.  نظبرا 
 .393 ب فور    بر ض  بفعطقر ةى  ير  ) طقرا  ب

 .453 ب 7   بعيرا ج37 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (4)
 -بسقن  بدون ين  ب طوبو  رو قنبم  ب تبقو  نجعبم  بفنتبقو  ت  وبقا ف فبد  يبد  ر  نبقن  ف تيبم  ب بقنجى (5)

 .69 ب 3م   بطيعم  ) بيا ج3983 ب قهرا 
م   نرب  ف ي بق 3373هبب/ 673 بفعر ف يقين  بف ر ق   ببد  بقم  ا ف فد ين أ فد ين ف فد  )سعرد هك (6)

ف ي بق بافضبقئل   تر ببي ةبى  بفنق بو إبببي أن تب بي  بب ز را ةببى د ببم ف فبد يببن أيبى  ب بوبد   أ ببذ ةبى إيعببقد 
 يقر  بد بم فثلا  ثفقن ين أيى  بع     ببذ   برج فبن خرنقطبم إببي أنبدرش   سبق ت  بع  بم يونهفبق إببي 
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باإلضػػافة إلػػى الكضػػع مرمػػكؽول أدبػػيٍّ بمركػػزو  المجاهػػديف بغرناطػػة تمت عػػكاكمػػا أف وػػيكخ 
ل (ِ)الضػرائانالكا الكييػر مػف الحظػكة لػدل سػالطينهال ككػاف لهػـ جػز  كبيػر مػف الماليل فقد 

ل زيػدت مرتبػات الجنػكد الزنػاتييف التػي (ّ)كفي عهد أبػي عبػد اهلل محمػد الخػامس الغنػي بػاهلل
ل كأكيػػر لهػػـ مػػف الجبايػػة فػػي األعطيػػةل (ْ)ل كمػػا زيػػد ن ػػيبهـ مػػف الغنػػائـكانػػت تػػدفع مقػػدمنا

مػف  بالعكلػة كهػي أقػكاتهـ كعمكفػاتهـ»ل كذلؾ كاف السمطاف يخت هـ في عطائهـ (ٓ)كاألرزاؽ
[ كػػاف الزنػػاتيكف يقيمػػكف Zenithل كمػػا كانػػت لهػػـ ضػػاحية فػػي غرناطػػة تسػػم ى ](ٔ)«عك الػػٌزر 

يكتبػكف عنػ  الرسػائؿ كالكتػا ا اكت ػ المجاهػديفل كمػا كػاف لوػيخ (ٕ)فيها في عهػد بنػي ن ػر
عمػي بػف محمػد بػف عبػد الحػؽ بػف  التي ترسؿ إلى سالطيف بني مريفل كبنػي األحمػر مػنهـ:

بػف أبي زكريا يحيى بف عمػر  المجاهديفهػل الذم كتا عف ويخ ْٕٗال باغ العقيمي تكفي 
كػػذلؾ عبػػد اهلل بػػف عبػػد الممػػؾ بػػف سػػكار المحػػاربي الػػذم كػػاف كاتبنػػا ك ل (ٖ)عمػػى عهػػدترحػػك 

منكهنا ب  موهكرنا لممجاهديف
(ٗ). 

                                                                                                                                                      

م. بافزوببد  نظببرا  يببن  جببر  بعسبب  نى   بببدرر 3333هببب/ 733ب بوببد ب تببل  زوببري  ببقم   ببدم ف فببد يببن أيببى  
 .333 ب 3 ب قفنما ج

 .93 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (3)
 .377 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
ن هبب   بقن  سب755ا  بغنى يقر ف فد ين و سف ين إسفق ول ين ةرج  ت بي  ب  م يعد ف تل أيو   قم هك (3)

 ب  را  سباوم  ب بدر   ب ول  ال ت بقد   ربتفل  ابي  ب لا  أ  بقف  بل أن تجتفب  ةبى سب  ي فبن فاب ك 
ينى  ) فر  فت اى يقب  قر    بسب ونم  ربجقً ق ف ي بق باجهبقد   بغبز   جب  ًد   روًفبق   بقن  ابي  باما طويبما 

  ثبمَّ  بو ن فبرًا ثقنوبًم سبنم هبب763يفا ك  بفغرو إال ةى يعض  )  قت  أ يت  ر وتب    اب  فبن  ب  بم سبنم 
هببب  تا ببو يببقبغنى يببقر   ببقن ببب  فببن  ب بببد و سببف سببفَّقي  اببي  سببم أيوبب    دفبب   ببب زور بسببقن  بببدون يببن 763

 ب طوو ة قن  ندي فسف ع  ب افم   برأ    قن ثقفن فا ك ينى  ) فر  ظل ةى  ب  بم إببي أن فبقت  بقم 
  ف فبببد  يبببد  ر  نبببقن  نهقوبببم 335  334ف بببما  ببببم. بافزوبببد  نظبببرا  يبببن  ب طوبببو   با3393هبببب/ 793

 .339(ا  ب3966) ب قهرا  - )ندبس  تقرو   بعرو  بفنت رون
 .54 ب 9  ج7 ب 7 بف ر   نفل  بطووا ج (4)
 .533 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
 .364ما  ب3953 ين  اد ن   بف دفم  د ر  بفعقرف  (6)
 .336أ فد  بط  ى  فظقهر  ب ضقرا ةى  )ندبسا  ب (7)
 .347 -333 ب 4 ين  ب طوو   ة قطم ةى أ يقر خرنقطما ج (8)
 .336أ فد  بط  ى  فظقهر  ب ضقرا ةى  )ندبسا  ب (9)
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فقػد اتسػمت بػن س  ي كػانكا يسػتخدمكنهاهػؤه  المتطكعػة كاألسػمحة التػأما عػف توػكيؿ 
ػال  يقػكؿ ابػف ال  ات التي كانت في الجيش المرينيل كالغرناطيل كاستعممت ن س العػدة أيضن

كسػالح جمهػكرهـ الع ػي الطكيمػة المينػاة »الخطيا عػف األسػمحة التػي كػانكا يسػتخدمكنها: 
 .(ُ)«مداساألبع ي  غار ذات عرل في أكساطهال تدفع باألنامؿ عند قذفها تسمى ب

كقطػػا لعرفػػائهـ مػػف كبػػار القبائػػؿ ل رجػػع أمػػرهـ إلػػى رئػػيس عمػػى رؤسػػائهـي»كيقػػكؿ: 
 .(ِ)«ممؾ المغرا بنسا إلى المرينية يمتا 

 
 
 
 
 

ككانت الكتائا مككنة مف مواةول كفرسافل كما كانت تتككف مػف عػدد مػف القبائػؿل منهػا 
ل كالقبائػػػؿ (ٔ)ل كالعػػػرا المغربيػػػة(ٓ)كالعجيسػػػيةل (ْ)ل كالتيجانيػػػةل كالمغراكيػػػة(ّ)غمػػػارة الزناتيػػػة

                                                           

 .39 ين  ب طوو   باف ما  ب (3)
 .39 ين  ب طوو   باف ما  ب (3)
   يهبذ   السبم نسبيم ب  ببدهم خفبقر يبن ف بف د    وبلا خفبقر ا فن أرهر رع و  بيرير   يبقئاهم  سبفغمارة (3)

 ين سطقف ين فاول ين ف ف د   تز م  بعقفبم أنهبم  برو خفبر   ةبى  بجيبقل  ةسبف   خفبقرا   هب  فبذهو 
 بقفى  تفتببد فبب  طنهم  ابي سببق ل  بي ببر  بفت سبط فببن  ببد يب د  بروببف إبببي  بف بوط  )طاسببى  ثببم  ببدثت 

ق خفرت  ب يقئل  به بوم  بفغرو  ةقست ر   جن و ررق تط  ن  اي سبق ل تغور ت  ثورا ةى فسق نهم  ندف
 -335م(ا  بب3968هبب/ 3388 بي ر  بفت سط.  نظرا  يد  ب هقو ين فن ب ر   يقئبل  بفغبرو  ) بريبقط 

336. 
ا ةببرع فببن زنقتببم   سببت رت ةببى ف نقسببم  ثببم طببرد   فنهببق  اببي وببد  بب م ونتفبب ن إبببي  يواببم  ببنهقجم  مغػػراكة (4)

 ن يافت نبم   تفببرق ربفل فغببر  ا  إببي أن ظهببر فبنهم ينببى فبرون  بتببى  سبت بت  اببي  ب  بم    ت ببذت  وعرةب
ةببقس  ق ببفم بهببق.  نظببرا  ب سببن  ببب ز ن    ببف أةرو وببق  ترجفببما ف فببد  جببى  ف فببد زنيوببر  )يوببر ت 

 .38 -37 ب 3م(ا ج3983
هببق يببقبفغرو  ) سببط يجبب  ر ا فببن ينببى يببرنس   هببم فببن أ ببد  بيطبب ن  بيريروببم   سبب ن أخاببو يط نعجيسػػة (5)

 ببنهقجم ةببى جيببل  اعببم ينببى  فببقد   هببقجرت يعببض يطبب ن هببذي  ب يواببم  نببدفق  ببدم  بعببرو    بيببق ى و ببوم 
 .336جن و يجقوم.  نظرا  يد  ب هقو ين فن  ر   يقئل  بفغروا  ب

   ذ    سبقن ا هى  يقئل سوفقن    ب اط    بعق م    يبن جبقير فبن يطب ن جبثم فبن  )ثبيجالقبائؿ العربية (6)
  برببيقنقت فببن  ببرو  بفع ببل    يقئببل ريببقح  خوببرهم.  نظببرا ف ببطفي أيبب  ضببوف  أثببر  بعببرو ةببى تببقرو  

 .368 بفغروا  ب
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ل ككػػػانكا غالبنػػػا فرسػػػاننال اوػػػتهركا بوػػػجاعتهـل كمػػػا اوػػػتهركا بالنظػػػاـل كالتكتيػػػؾ (ُ)المرينيػػػة
 بػالد األنػدلسالحربي الخاص بهػـ عػرؼ باسػـ قبيمػتهـ زناتػةل كذاع هػذا النظػاـ الحربػي فػي 

قوػػتالة إلػػى جانػػا فػػرقهـ اليقيمػػة  سػػكا ل كلقػػد اتخػػذ ممػػكؾ حية عمػػى حػػدٍّ ياإلسػػالمية كالمسػػ
المدرعة بالحديد فرقنػا خا ػة مػف ال رسػاف يحػاربكف عمػى طريقػة ال رسػاف الزنػاتييف الخ ي ػة 

عمػيهـ الحركة ذات الدركع الجمدية كالركاا المرت ػعل كطريقػة الكػرا كال ػرا فػي القتػاؿل كأطمقػكا 
تػػ ل كه يػػزاؿ ل ػػظ زنا [ أمZeniths[ كيالحػػظ أف اهسػػـ موػػتؽ مػػف ل ػػظ ]Genetsاسػػـ ]

[Genetsمسػػتعمالن إلػػى اليػػـك فػػي المغػػة األسػػبانية بمعنػػى فػػارس ](ِ) ل كمػػا أف ابػػف الخطيػػا
يمتدح فركسػية األميػر فػرج بػف محمػد بػف محمػد بػف يكسػؼ بػف ن ػر بككنػ  زنػاتي الوػكؿل 

 .(ّ)كالركضل كاآللةل كعركس الميداف
كبمكانػػةو أدبيػػة مرمكقػػةو لػػدل الكتػػاا  بػػؿ تمت عػػت هػػذت الطائ ػػة كزعماؤهػػا بمنزلػػةو عاليػػةول

« الممحػة البدريػة»كالم كريف خالؿ هذا الع ر يدؿ عمى ذلؾ ما ذكرت ابف الخطيا فػي كتابػ  
أن  كمما ذكر سمطاننا مف سػالطيف بنػي األحمػر يتػرجـ لػ ل فيػذكر كيػؼ تػكلىل كأهػـ أعمالػ ل 

األمرا  الػذيف عا ػركت مػف كفتكحات ل كجهادتل كمىٍف كاف عمى عهدت مف الممكؾ كالسالطيف ك 
ـ  يقكؿ: كرئيس جنػدت المغربػيل أك يقػكؿ:  المسمميف كالن ارلل ككزرائ ل ككتاب ل كقضات ل ي

 .(ْ)كويخ المجاهديف مف المغاربةل أك ويخ الغزاة عمى عهدت
ػا ه وػؾ  فيػ  يػدؿ عمػى مػا ك ػؿ إليػ  وػيكخ المجاهػديف مػف المتطكعػة كالغػزاة  كهذا مم 

 المنزلة كالمكانة العالية لدل ممكؾ كسالطيف بني األحمر كغيرهـ.المغاربة مف 
  

                                                           

 .336 ب 3 ين  ب طوو   ة قطم ةى أ يقر خرنقطما ج (3)
 يببن  ب طوببو  نفقضببم  بجببر و ةببى   بببم  الختببر و  ت  وببقا أ فببد ف تببقر  بعيببقد   فر جعببما  يببد  بعزوببز  (3)

 .37 )ه  نى  ) ب قهرا د.ت(ا  ب
 .346 ب 4 ين  ب طوو   ة قطم ةى أ يقر خرنقطما ج (3)
 .39 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (4)
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 المبحث األكؿ
 الجهادم هـدكر جاهديف ك مويكخ ال

غرناطػػةل كتت ػػرع عنػػ  قيػػادات فرعيػػة وػػيكخ المجاهػػديف فػػي قيػػادة الرئيسػػي لمقػػر الكػػاف 
ل كرينػػػػدةفػػػػي كادم صشأخػػػػرل 

شل كح ػػػػف قوػػػػتاؿل كح ػػػػف ر ل كمالقػػػػةل كذكػػػػكافل كقمػػػػا(ُ)
 يؤكاػد عمػى تكاجػدهـب غمػا مػدف األنػدلس  المجاهػديفل هػذا التكاجػد لقيػادة وػيكخ (ِ)عمكداف

المعػػػارؾ التػػػي كػػػاف لوػػػيكخ  هػػػذتفػػػي كػػػؿ معركػػػة تػػػدكر رحاهػػػا عمػػػى أرض األنػػػدلسل فمػػػف 
 ٕهػػ/ ْٕٔربيػع األكؿ عػاـ  ُٓيػـك السػبت  (ّ)ةسػتجأالدكر ال عاؿ فيها مكقعة  المجاهديف
ا كبيػػر فػػي الػػدفاع عػػف اإلسػػالـ عنػػدما نػػادل أبػػك ـل حيػػث كػػاف لهػػـ ن ػػيُِٕٓسػػبتمبر 

فػي المجاهػديف مػف جنػدتل كيقػدـ ابػف أبػي زرع  ػكرة المرينػي يكسؼ يعقكا بف عبد الحؽ 
يػػػا معوػػػر المسػػػمميف كع ػػػابة المجاهػػػديف إف هػػػذا يػػػـك عظػػػيـل كموػػػهد »لمكاقػػػعل فيقػػػكؿ: 

ل فارت عػػت ديفالمجاهػػل ككػػاف لهػػذا النػػدا  أكبػػر األيػػر عمػػى المسػػمميف خا ػػة وػػيكخ «جسػػيـ
أ ػػكاتهـ بػػالتكبيرل كبػػدأ القتػػاؿل كالتقػػى الجمعػػافل كلػػـ تمبػػث أف هبػػت ريػػي الن ػػرل كدارت 
الػػدائرة عمػػى الن ػػارلل كلػػـ يتمهػػؿ القائػػد الن ػػراني حتػػى ت ػػم  التعزيػػزاتل حيػػث أ ػػر  عمػػى 

مكاقعة المسمميف فكرنا
فكانت النتيجة أف انت ر المسممكفل كقد اوترؾ فػي هػذت المعركػة  د(ْ)

                                                           

اببي نهببرا جببقرا   يهببق زر ع    وببلا   ببن يببون إرببيواوم  فقب ببم. ا فدونببم  دوفببم يهببق آثببقر  ثوببرا   ت بب   رينػػدة (3)
 .79   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب74 -73 ب 3 نظرا وق  ت  ب ف    فعجم  بياد نا ج

   يبن  ابد ن   بعيبرا 93  57   باف م  بيدروبما  بب67 ب 4 ين  ب طوو   ة قطم ةى أ يقر خرنقطما ج (3)
 .354  533  486 ب 7ج

هببى فدونببم  دوفببم ت بب  جنبب يى خببرو  رطيببم  اببي نهببر رببنيل ةببرع  ببب  د   ب يوببر   اوهببق سبب رون   اأسػػتجة (3)
أ دهفقا   ر  يوض    بثبقنىا  ب ر أ فبر ي جفبل  بنعم   ردم يونهفبق   يقبسب ر أريعبم أيب  و    رويبم 

ظببرا  يببن فببن  بي ببر   بهببق  ببدا أريببقض   أسبب  ق  ببقفرا   ةنببقدق   ت ثببر يهببق  بيسببقتون    بببزر ع. بافزوببد  ن
   قرببوم  بف  ببق ف فببد  نببقن   ب فوببر    بببر ض  بفعطببقرا 333هببقفش  3 ب طوببو  رو قنببم  ب تببقوا ج

 .35  34 ب
 .337 ين أيى زرع  ر ض  ب رطقسا  ب (4)
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ل (ُ)مكسػى بػػف رحػػك المجاهػػديفعمػػى رأسػػهـ وػيخ كػاف ل ك الكييػر مػػف المجاهػديف كالمتطكعػػة
 .(ِ)أن بتهـ مف الغنائـ مفالسمطاف  زادكمقابؿ جهادهـ كبالئهـ في هذت المكقعةل 

الػذم  غرناطػةالمغػرال كممػؾ  كمف صيػار هػذا اهنت ػار عقػد  ػمي أقػرت كػؿ مػف سػمطاف
الن ػػيا األكبػػر فيػػ ل كرجػػع أبػػك يكسػػؼ إلػػى المغػػرا معتمػػدنا عمػػى  المجاهػػديفكػػاف لوػػيكخ 

فػػي اهحت ػػاظ بهػػذا الن ػػرل كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ كمػػاؿ  كالمغاربػػة المتطكعػػةالمجاهػػديف وػػيكخ 
مػؼ سػمطاف المغػرا مػف كرائػ  أف خ -سػيندلالت ػاهـ المغربػي األ –ككاف مف نتػائج »وبانة: 

 .(ّ)«المجاهديفببالط غرناطة بعض مواهير القكاد مف ويكخ 
ـ تػكلى َُِٖهػػ/ ٕٗٔككاف عمى رأس هؤه  الويكخ مكسى بف رحكل كلما تكفي عػاـ 

عبد الحؽ بف مكسى بف رحكل الذم وارؾ في حممة مالقة مع أبي محمػد عبػد اهلل  ابن بعدت 
فطمػا مػف السػمطاف يعقػكا بػف عبػد الحػؽ عػاـ  تضػعؼ أمػر  يكلةل الػذممبف الحسف بف أوػق

: ُِْٕهػ/ ّٕٔ إني عجزت عف ضػبطهال فػإف لػـ ت ػؿ إليهػا »ـ أف يتسمـ من  مالقة قائالن
ل كه يتممكها ابف األحمػر أبػدنا السػمطاف ل كقػد قبػؿ منػ  (ْ)«كتضبطها مف يدم أعطيتها لمرـك

ػػا عمػػى إرجاعهػػا إلػػى ابػػف  يعقػػكا عرضػػ  بعػػد تػػرددل كذلػػؾ خوػػية تسػػمـ الن ػػارل لهػػال معتزمن
األحمػػر بعػػد هػػدك  الحالػػةل كعقػػد عميهػػا هبنػػ  أبػػي زيػػاف منػػديؿ حيػػث رحػػؿ إليهػػال كدخػػؿ 

ل يقػكؿ ُِٖٕهػػ/ مػارس ٕٔٔخر رمضاف عاـ أكاق بتهال في  ـل كتمقػات أهمهػا ب ػرحو عظػيـو
يػػـ عقػػد عميهػػا لعمػػر بػػف يحيػػى بػػف محمػػى مػػف  لخػػاتـ سػػنت  فػػيهـ إلػػىكأقػػاـ »ابػػف خمػػدكف: 
كأنزؿ مع  المالي كزياف بػف أبػي عٌيػاد بػف عبػد الحػؽ فػي طائ ػة مػف أبطػاؿ  ل نائع دكلتهـ

 .(ٓ)«.. كارتحؿ إلى الجزيرةبني مريف.
 ل القػائـ عمػى حمايػة مالقػة(ٔ)في هذت الحادية زياف بف أبػي عيػاد المجاهديفككاف ويخ 

مف أم غزك  ميبي لهال خا ة كأف األمػكر كانػت هادئػة بعػد عقػد ال ػمي بػيف أبػي يكسػؼ 
ـل كلكػف جػا ت الريػاح بمػا ه توػتهي السػ فل حيػث ُِِٖهػػ/ ُٖٔكال كنسك العاور عػاـ 

كقػد فسػد مػا بػيف ابػف سػػمطاف »ل يقػكؿ ابػف الخطيػا: ـُِْٖهػػ/ ّٖٔمػات ال كنسػك عػاـ 

                                                           

 .487 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .54 ب 9  ج7 ب 7 بف ر ا نفل  بطووا ج (3)
 .39م(ا  ب3969هب  ) ب قهرا 755 -733 فقل ريقنم  و سف  ) ل  ين  ) فر ساطقن خرنقطم  (3)
 .338 ين أيى زرع  ر ض  ب رطقسا  ب (4)
 .363 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
 .488 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج( 6)
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نظػرنا لػنقض وػانجة ات ػاؽ  را بيف أبي يكسؼ كاألسػبافدددت الحفتج ل(ُ)«الرـك كبيف الممؾ
ر عبػكر األنػدلس لمكا ػمة حركػة الجهػادل يػخفقػرر األل يعقكا المرينػي كالدت مع أبي يكسؼ

كمعػ  ـل ُِٖٓأبريػؿ  ُِهػـ ْٖٔ  ر  ٓفي كتمكف أبك يكسؼ مف العبكر إلى األندلس 
ل (ّ)ل كنػزؿ طريػؼ(ِ)هما أل ػيفؽ المتطكعة كالتي بمػم عػددرالكيير مف الجندل كعمى رأسهـ ف
ل ف قاـ بها أيامنا استعد خاللهػا لغػزك قوػتالةل كأينػا  ذلػؾ (ْ)كمنها سار إلى الجزيرة الخضرا 

ل كقائػػدهـ يعمػى بػػف أبػػي عيػػاد بػػف المجاهػػديفمػف عسػػاكر وػػيكخ ك كافػات المػػدد مػػف غرناطػػةل 
أبػي يكسػؼ إلػى مػا  دك نػل كك ػؿ عػدد ج(ٔ)ل فالقػاهـ بػالبر كالتكػريـ(ٓ)كبذةعبد الحؽ بكادم 

 يزيد عمى عوريف أل نا.
ل (ٖ)ل كأرسؿ كتائا أخرل لمحا رة وػريش(ٕ)مف اقتحاـ قرمكنة يعقكا تمك ف أبك يكسؼ

ل ككػػػاف الكقػػػت صنػػػذاؾ مكسػػػـ الح ػػػادل فػػػ مر جنػػػكدت بح ػػػاد الػػػزرع كنقمػػػ  إلػػػى (ٖ)وػػػريش
 .معسكراتهـ

                                                           
 .57 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (3)
 .374 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
ا جزوببرا  اببي  بي ببر  بفت سببط  اببي فببد ل جيببل طببقرق   وت ببل خريهببق يببقبف وط  )طانطببى   هببى طريػػؼ (3)

فدونم  غورا  اوهق س ر   ورب هق نهبرص  بغورص   يهبق  بدا أسب  ق   ةنبقدق    فقفبقت   فبن جزوبرا طروبف 
 .337إبي  بجزورا  ب ضر   ثفقنوم  رر فوً .  نظر  ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب

ا ت قم  ابي ريب ا فربرةم  ابي  بي بر  بفت سبط   و وطهبق سب ر    نبدق و بقط يهبق فبق  بد  زيرة الخضرا الج (4)
جهم  بي ر   هى فنوعم   ونم  يقبجزورا جقف   سن  بينبق  و ب  ةبى  سبط  بجزوبرا   أسب   هق د ئفبم   يهبق 

وببث تببد ل فونق هببق د ر  ببنق م  بسببفن    )سببا م   يغريببى  بجزوببرا  ببدا يسببقتون   فونببق  برسبب   بسببفن   
 3 بسفن فن ير  بعبد ا    ةب    يبقبجزورا  ب ع    ب ن. بافزوبد  نظبر وبق  ت  ب فب    فعجبم  بيابد نا ج

 .75 -73   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب336 ب
ا فدونبم يق)نبدبس   بن  ابي   دا ي برو أ ابوش   ثوبرا  بفوبقي    ب ضبر    بف   ب   فقؤهبق بعب ج كادم كبذة (5)

ي   يهببق  ثوببر فببن  )رجببق    و ببقم  اببي جبببقنيى  بنهببر  ببدا  ببرى   وببزرع يهببق  ببدا أنبب  ع فبببن  اببم  ب  بب
 .394 بف ق ول.  نظرا  ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب

 .375 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (6)
 فسم   ريع ن فوً    هى فدونم  يورا  اوهبق  ا فدونم يق)ندبس ةى ررق إريواوم  يونهق  يوت أستجمقرمكنة (7)

 اوهق سب ر   بون  رتفق ب  ث ثبم  أريعب ن ذر ً بق    ابي  بسب ر أيبر ج  ون بو  ابي  بسب ر  بعبر د ت  نبد 
 ب تببقل    بسبب ر يبب   ببدا أيبب  و   ي رف نببم جببقف ص  يوببرص   سبب  هق جقفعببم وع ببد وبب م  ب فببوس   يهببق  فقفببقت  

يواوم  رببر ن فببوً . بافزوببد  نظببرا وببق  ت  ب فبب    فعجببم  بياببد نا  د ر ب ببنق م  بسبب ح   يونهببق  يببون إربب
 .363  359   ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب333 ب 4ج

ا ياببدا فببن  بب را رببذ نم يق)نببدبس  يونهببق  يببون  ارببقنم  فسببم   رببر ن فببوً    هببى  اببي ف ريببم فببن وػػريش (8)
بي ببر  بفت سببط  يونهفببق سببتم  فوببقل   بي ببر   ت ثببر يهببق  بببزر ع   يببقب رو فنهببق  سببن ر طببم  اببي رببقطا  

و  ببد إبوهببق فببن  ) طببقر  ) ببرى   رببروش فدونببم  - بفجقهببدون–  ب  ببن ف ضبب  ريببقط  ف ببر با ببقب ون 
 .333فت سطم   ونم  سنم  بجهقت. بافزود  نظرا  ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب
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ل (ُ)«كالوػعيرلـ يبؽ فػي المحمػة دابػة إه جػا ت مكفػكرة بػالقمي »كيقكؿ ابف أبي زرع: 
كانتوػػر جػػيش المسػػمميف لمحا ػػرة بقيػػة الح ػػكف لمتضػػييؽ عمػػى القوػػتالييف حتػػى خضػػع 

 .(ِ)وانجة لمسمـل كقبؿ جميع الوركط
يق ػػػد المجاهػػػديف –كعمػػػى أيػػػدم ال ئػػػة القميمػػػة مػػػف المسػػػمميف »يقػػػكؿ ابػػػف الخطيػػػا: 

 .(ّ)«عظـ الن رل كأس ر الميؿل كانجمت الودة -كالمتطكعة
 (ْ)هػ قاـ السمطاف أبك يعقػكا يكسػؼ بػف يعقػكا المرينػيّٗٔكفي سنة كتمر األحداث 

بحممة مؤل ة مػف خمسػة صهؼ جنػدم بقيػادة كزيػرت عمػر بػف أبػي السػعكد الجوػمي لح ػار 
مدينػػػة طريػػػؼ كاسػػػترجاعها مػػػف القوػػػتالييفل كتخمػػػؼ السػػػمطاف محمػػػد بػػػف األحمػػػر الممقػػػا 

ل كأرسػؿ عػددنا قمػيالن مػف الجنػد (ٔ) ػاب أ رضة في ح ارهاد متعمالن بمعف الموارك (ٓ)بال قي 
الجنػد بقيػادة أحػد أبنائػ ل كعقػػد لعبػد اهلل بػف أبػي العػال  عمػػى جنػد زناتػة لمعاكنػة السػػمطافل 

                                                           

 .343 ين أيى زرعا ر ض  ب رطقسا  ب (3)
رببقرل أندروبب  ج بوببقن  تببقرو  إةرو وببق  برببفقبوم  ترجفببما ف فببد فز بببى    377 ببب 7 يببن  اببد ن   بعيببرا ج (3)

 .333م(ا  ب3978 بيرور  ين س فم  )ت نس 
 .58 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (3)
هببب    ببقن فاً ببق رةوبب  685ا أيبب  وع بب و و سببف يببن وع بب و يببن  يببد  ب ببق  تبب بي  بفاببك يعببد  ةببقا أيوبب  هػػك (4)

 ب ببدر  فرهبب و  بجقنببو   طببد أر ببقن  بد بببم  بفرونوببم    ضببي  اببي  بفببتن   بثبب ر ت    ست  ببل فببن تي ببي 
دبس  ةجبقز ةبى ر  ت  فن أ قريب  ة قةب   بجفوب     فبل بب     ببدةقع  بن  ةسب م   بفسبافون ةبى يب د  )نب

   تبب  فببر ت  دوببدا ونببقزل ةوهببق  بن ببقرى   تببي  ضببطرهم إبببي ف ببقب ت   طاببو  بسببام فنبب     سببتتو أفببر 
هبب   هب  736 بفغرو ةى  وقت    ظابت د ببم ينبى فبرون فره يبم  بجقنبو ةبى  وقتب  ه بذ   تبي فبقت سبنم 

 .346 ب 7 بعيرا ج    ين  اد ن 64ف ق ر بفدونم تافسقن. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف م  ب
م   وعتيبر  بفؤسبس 3335هبب/ 633ا ف فد ين ف فد ين و سف ين ن ر  و نبي يقبف وب    ببد يغرنقطبم هك (5)

 ب  و ى باد بم   وث  ستطقع إ فقد  ب ثور فن  بفبتن   بثب ر تذ ففبق ذ ع  بوت  يبون  بفاب ك  فبق  بقم يعبدا 
فدونبببم  وجقطبببم   أسببب نهق جوًربببق فبببن   فببب ت ضبببد  بن بببقرى    نت بببر ةوهبببق يفسبببق دا ينبببى فبببرون  ةبببتل

 بفسافون   طقئفم فن  بفجقهدون فن  بفتط  م   فق ةبتل فدونبم  ب وبذ ق   هبدم جبزً   فبن أسب  رهق   أسب ن 
 -83ةوهبق ر يطببم فبن  بفسببافون  بفتط  بم   يقرببر  بعفبل ينفسبب . بافزوبد  نظببرا  يبن  ب طوببو   باف بما  ببب

 يببل  ال ببت م فبببن فابب ك  ةسبب م  نربببري بوفببى ير ةنسبببقل      يببن  ب طوببو أ فبببقل  ) بب م ةببوفن ي وببب 58
 .393 ب 3ما ج3956يور ت 

 .63  63 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (6)
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فنازلها السمطاف يكسؼل كامتنعػت عميػ  فرحػؿ عنهػا بعػد معػارؾ ضػاريةل راح ضػحيتها وػيخ 
 .(ُ)ـُِّٗهػ/ّٗٔالمجاهديف عبد اهلل بف أبي العال  

ال قيػػ  عػػاـ ا ببػػف محمػػد بػػف يكسػػؼ الممق ػػالسػػمطاف محمػػد  ىتػػكفكيتمضػػي األحػػداث ك 
ل (ِ)بػف يكسػؼ السػمطاف أبػك عبػد اهلل محمػد بػف محمػدبعدت ابن  تكلى كيـل َُُّهػ/ َُٕ

عمػػى حاميػػة مالقػػة  كالػػذم قػػاـ بإسػػناد قيػػادة موػػيخة المجاهػػديف  لعيمػػاف بػػف أبػػي العػػال 
ل كقػػد ارت عػػت أخيػػ  عبػػد اهلل بػػف أبػػي العػػال د نظػػرنا لمػػدكر الػػذم قػػاـ بػػ  فػػي حيػػاة (ّ)كغربيهػػا

 مكانة ويكخ المجاهديف في عهدتد لمدكر الكبير الذم قامكا ب  في جهاد الن ارل.
هػػ/ ٖٓٔالمغػرا مػع بػاقي العائمػة عػاـ مف بػالد عيماف بف أبي العال  حيث أجاز كاف ك 

كاسػػػتقركا ـ كمػػػع أكهد أبػػػي يحيػػػى بػػػف عبػػػد الحػػػؽل كأكهد عيمػػػاف بػػػف عبػػػد الحػػػؽل ُِٖٔ
ػاف بػف أبػػي »باألنػدلس بعػد فوػم  فػي اهسػتيال  عمػى سػبتةل يقػكؿ السػالكم:  لمػا رأل عيٍيمى كى

 لفىعبر اٍلبىٍحر ًفيمىف مىعى  مف اٍلقىرىابىػة ًإلىػى األنػدلس لاٍلعىالى  ذىًلؾ سقط ًفي يىدت كأيس مف اٍلمغرا
كلي مويخة اٍلغيزىاة بهىا ػا فىكىانىت لى ي ًفي ًجهىاد اٍلعىػدك  لكى ل حيػث بػدأ الػدكر الػذم (ْ)«اٍليىػد اٍلبىٍيضى

ا كأف عيمػاف بػف أبػي العػال   قػد تػكلى ينتظر أبنا  أبي العال  في إدارة حركة الجهاد خ ك ن
 .(ٓ)الجيش الغرناطي قيادة

                                                           

   يد  بر فن  اى  ب جى   بتقرو  63  63   باف م  بيدروما  ب38  36 ب 7 ين  ب طوو   ة قطما ج (3)
  ف فببد  نببقن  543ما  ببب3994هبب  3435رببق  )ندبسبى فببن  بفببتل  ةسبب فى  تبي سبب  ط خرنقطببم  دف

 .337نهقوم  )ندبسا  ب
ا ف فد ين ف فد ين ف فد ين و سف  و ني أيق  يد  ر   قن فبن أ ظبم سب طون ينبى  ) فبر   وبث هك (3)

 تدرو ةى  ب  م ةى  وقا أيو     قن أديو ق و برض  بربعر   فجاسب  ال و اب  فبن  )ديبق     بعافبق   بب  يبقعص 
جهببقد  بففقبببك  بن ببر نوم   فببق  ببقن ببب  ةضببل  يوببر  اببي  بعفببقرا   وببث ينببي  بفسببجد  ) ظببم  ط وببلص ةببى

يقب فر   يغرنقطم   بم وستفر  ب ض   ثوًر   ب ن سر قن فق   عت يغرنقطم  ضطر يقت أد ت إببي  اب  أيبى 
و    سبتفرَّ م    يض  او    فع   زوري  نفى إبي فدونبم  بفن ب3339هب/ 738 يد  ر ف فد  بف ا ع  قم 

م   ت بي خرنقطم يعبدي أ ب ي 3334هب/ 733يهق  فسم أ   م   رج  يعدهق إبي خرنقطم إبي أن ت ةى  قم 
 .73 -63ن ر ين ف فد  بفا و أي   بجو ش. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف م  بيدروم   ب

 .338 -337  ف فد  يد  ر  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب493 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .98 -97 ب 3 بس      الست  قا ج (4)
   فبر 45   فبقل ربيقنم  فرجب  سبيق ذ بريا  بب537 بب 3 يبن  ب طوبو   ة قطبم ةبى أ يبقر خرنقطبما ج (5)

 .43 ب 3سعود ن  فرج  سيق ذ ريا ج
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كلػػـ تمػػًض حيػػاة السػػمطاف أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف األحمػػر عمػػى مػػا يػػراـل يقػػكؿ ابػػف 
 ػػة ال ػػحةل كنغ ػػ  مػػالذ الممػػؾ بزمانػػة سػػدكت كقػػد كػػاف الػػدهر ضػػايق  فػػي ح»الخطيػػا: 

د ممػا جعػؿ كزيػرت (ُ)«م ػاا بعينيػ  مقعػد فػي ك ػ »ل كيقكؿ عنػ : «بعيني  لمكا مة السهر
أبا عبد اهلل محمد بف الحكـ المخمػي يجحػر عميػ د لعػدـ حسػف تػدبيرت لتمػكر إلػى جانػا أنػ  

د ممػػا أسػػخط عميػػ  ممػػؾ المغػػرا السػػمطاف يكسػػؼ بػػف عقػػد معاهػػدة  ػػمي مػػع ممػػؾ قوػػتالة
يعقكال ف سػدت العالقػات بينهمػاد لػذلؾ قػاـ محمػد بػف األحمػر سػمطاف غرناطػة بالتػدخؿ فػي 
وئكف مدينة سبتةل ف راد السيطرة عميهال ككانت تابعػةن لبنػي مػريفل كقػد سػاعدت بعػض أفػراد 

حاكمهػا مػف  يي العبػاس العزفػحكامهال كقد حاكؿ الرئيس أبػك طالػا بػف أبػ يمف أسرة العزف
قبػػؿ بنػػي مػػريف الػػدفاع عنهػػال كلكػػف انتهػػى األمػػر باحتاللهػػال ككقعػػت فػػي يػػد ابػػف األحمػػر 

هػػػد ممػػا أسػػخط سػػمطاف بنػػي مػػريف َٕٓبمسػػاعدة عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  وػػيخ المجاهػػديف 
حمػػؿ عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  أف يقػػدـ عمػػى هػػذا هػػك الخػػالؼ الػػذم كػػاف بػػيف عميػػ ل كالػػذم 

 .(ِ)كأبنا  عمكمت  ممكؾ بني مريفد لمطالبت  بحق   في ممؾ بالد المغرا عيماف
كلػـ يسػػتمر الكضػػع طػػكيالن فػي غرناطػػةل كلكػػف سػػرعاف مػا كقعػػت اهضػػطرابات التػػي أد ت 

ـل كقبض عميػ  كمعػ  َُّٗهػ/ َٖٕإلى خمع السمطاف أبي عبد اهلل محمد بف األحمر عاـ 
 .(ّ)كزيرتل كن ي إلى مدينة المنكا

هػػل َٖٕحكـ غرناطة سنة ل (ْ)«أبك الجيكش»بعدت أخكت ن ر بف محمد الممقا  تكلىك 
يكليػػك  ُِهػػػ/ َٕٗ ػػ ر عػػاـ  ِٗفاسػػتغمت قوػػتالة هػػذت األكضػػاع المضػػطربة كقامػػت فػػي 

ن ر بف محمد أبػك السمطاف ـ بح ار الجزيرة الخضرا ل كلـ تبرحها إه بعد أف تعهد َُّٗ
                                                           

 .63  63 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (3)
 .66 ين  ب طوو   باف ما  ب (3)
يق)نببدبس  اببي  بي ببر  بفت سببط   وفببر يهببق نهببر ورفببى ةببى  بي ببر    اببي  بفرسببي   ببنص ا فرسببي المنكػػا (3)

 يوببرص    بفن ببو فدونببم  سببنم فت سببطم و ثببر يهببق  ببود  )سببفقك   فببق وببزرع يهببق  ببدا أنبب  ع فببن  بف   بب   
  336 بببب 5  )ربببجقر   يهبببق أسببب  ق   جبببقف   سبببن  بينبببق .  نظبببرا وبببق  ت  ب فببب    فعجبببم  بيابببد نا ج

 .386 بر ض  بفعطقرا  ب ب فور   
ا ن بر يبن ف فببد يبن ف فبد يببن ن بر   و نبي أيبق  بجوبب ش   بقن دفبث  ) بب ق  ببون  بعرو بم   فوًفببق  هػك (4)

ف ي ببق با وببر   هببتمَّ يعاببم  بفاببكذ بببذبك  ببقن ببب  جببد  ل   ببن  آالت بر ببد  بنجبب م    قنببت أوقفبب  أوببقم ذ ببر 
هبب/ 733أينق   ف فت   بذون نق ر ي إبي أن ت ةى  بقم بغز   بر م ي دي  إبي جقنو  وقم  بث ر ت ضدي فن 

 .77 -73م. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب3333
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كمبمغنػا مػف المػاؿ مقابػؿ رفػع الح ػار عػف الجزيػرة الخضػرا ل م  عػدة قػالعل يالجيػكش بتسػم
كبمجػػرد انتهػػا  الح ػػار مػػف الجزيػػرة قػػاـ فرنانػػدك الرابػػعل كحا ػػر جبػػؿ طػػارؽ بػػر ا منتهػػزنا 

كتيف ه بنػػي قػػد لػػذلؾ لػػـ ينقػػذ جبػػؿ طػػارؽ أحػػد ال(ُ)انوػػغاؿ بنػػي مػػريف بموػػاكمهـ الداخميػػة
ـ  سقط في يد ف ككػاف ل (ِ)ـَُُّهػػ/ َٕٗعاـ ل رناندك الرابعاألحمرل كه بني مريفل كمف ي

كلـ ينتػً  األمػر لهذا السقكط أكبر األير عمى المسمميفد حيث كاف همزة ك ؿ بيف العدكتيفل 
كحػػرض مممكػػة أرجػػكاف عمػػى ح ػػار المريػػة عػػاـ إلػػى هػػذا الحػػدل بػػؿ تطػػاكؿ فرنانػػدك الرابػػع 

كعالقػػات  ػػداقة وخ ػػية بػػيف ممػػؾ أرجػػكاف  ؼـ رغػػـ كجػػكد معاهػػدة تحػػالَُُّهػػػ/ َٕٗ
ل فحا ػركها بػر ا كبحػرنال (ّ)عيمػاف بػف أبػي العػال  كأبنائػ  المجاهديفكسمطاف غرناطة كويخ 

المجانيؽل كلكػنهـ فوػمكا فػي اهسػتيال  عميهػا نتيجػة المقاكمػة اإلسػالمية لهػا  كن ا عميها
فرفعػكا الح ػار عػف المريػة  عيمػاف بػف أبػي العػال ل ـل كعمػى رأسػهوػيكخ المجاهػديفبقيادة 

 .(ْ)بعد ستة أوهر مف الح ار
مدينػػػة المريػػػة غػػػرة ربيػػػع  -بروػػػمكنة–كنػػػازؿ  ػػػاحا برجمكنػػػة »يقػػػكؿ ابػػػف الخطيػػػا: 

 .(ٓ)«األكؿ... كاستمرت المطاكلة إلى أخريات وعباف كن س اهلل الح رل كفرج الكربة
كعقػػد ابػػف األحمػػر لعيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  زعػػيـ األعيػػاص عمػػى »كيقػػكؿ ابػػف خمػػدكف: 

عسػػكر بعيػػ  مػػددنا ألهػػػؿ المريػػةل فمقيػػ  جمػػػعه مػػف الن ػػارل كػػػاف الطاغيػػة بعػػيهـ لح ػػػار 

                                                           

هبب   نربو  بر ع د  ابى يبون أينقئب  736 دث  ب ل هبذي  بفتبرا أن  تبل  بسباطقن و سبف يبن وع ب و سبنم  (3)
قيببت  ببقفر يببن  يببد  ر يببن و سببف يببن  أ فببقدي   نتهببي يبب ن تبب بي فاببك ينببى فببرون أ ببد أ فببقدي   هبب  أيبب  ث

وع بب و    بببذ   سببتطقع أن و ضببى  اببي  بفببتن  بد  اوببم   ب نبب  بببم وعفببر طبب وً   ة ببد فببقت يطنجببم سببنم 
هببب   تبب بي يعببدي أ بب ي أيبب   بريوبب  سبباوفقن يببن  يببد  ر يببن و سببف  بفرونببى    بببذ   ثببرت ةببى  هببدي 738

ق  يل  أ قد فدونم سيتم إبي   زا ينى فرون    بقن  بث ر ت    الضطر يقت   ب ن   ستطقع أن و ضى  اوه
هب  ثبم تب بي  بفابك يعبدي  بم أيوب   بسباطقن أيب  سبعود  ثفبقن يبن وع ب و 733ف ي ق باجهقد  ت ةى يتقز  سنم 

يبن  يببد  ب ببق  بفرونببى    ببقن  بب    بربب وفم   بباًيق  ف ي ببق باجهببقد  ضببقيًطق بألفبب ر  ظببل  بفاببك ةببى ذروتبب  
 .73فزود  نظرا  ين  ب طوو   باف ما  ب أ الدي فن يعدي. با

 .335  ف فد  يد  ر  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب77-73 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (3)
 .45  43 ب 3 نظرا  فر سعود ن   بع  قت  )سيقنوما ج (3)
 .543   يد  بر فن  ب جى   بتقرو   )ندبسىا  ب333 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (4)
 .75 ين  ب طوو   باف ما  ب (5)
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ل فهػػزمهـ عيمػػاف كاسػػتحمهـل كنػػزؿ قريبنػػا مػػف معسػػكر الطاغيػػةل كألػػي بمغػػادرتهـ (ُ)مروػػانة
 .(ِ)«رج عف البمدالسمـ كأخ ـ إلى أف رغبكا إلي  فيكمراكحته

ككاف هنوغاؿ بني مريف ب مر المغرا أكبػر األيػر عمػى مممكػة غرناطػةد حيػث اضػطربت 
أحكالهال كاستكلى القوتاليكف عمى طريؼل كجبؿ طارؽد لمنع اإلمدادات القادمة مػف الغػرال 

الممقػػا بػػ بي الجيػػكش بيػػد ا مػػف عقػػد  كأمػػاـ هػػذت األحػػداث لػػـ يجػػد السػػمطاف ن ػػر بػػف محمػػد
ل كقػد أغضػا (ّ)معاهدة  ػمي مػع فرنانػدك الرابػع ممػؾ قوػتالةل دفػع عمػى أيرهػا جزيػة لمعػدك

هذا العمػؿ أهػؿ غرناطػةل كعمػى رأسػهـ وػيكخ المجاهػديف المقيمػيف بغرناطػةل كظهػرت بػكادر 
يكش مػف السػمطةل اليكرة في مدينة مالقةل حيث انتهت بخمع السمطاف ن ر الممقا ب بي الج

 (ْ)كتكلي  حاكـ مالقػة إسػماعيؿ بػف فػرج بػف إسػماعيؿ بػف يكسػؼل كالػذم يكنػى بػ بي الكليػد
هػػػل كقػػد قػػاـ  بتعيػػيف أبػػي سػػعيد عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  قائػػدنا ُّٕسػػنة  سػػمطاننا لغرناطػػة
 .(ٓ)لمجيش الغرناطي

كعمػك منزلتػ  كجهػادتل كلـ يكػف هػذا التعيػيف إه اعترافنػا بك ػا ة عيمػاف بػف أبػي العػال ل 
لدرجػػة أف بنػػي األحمػػر قػػد تحممػػكا الخػػالؼ كالج ػػكة مػػع بنػػي مػػريفد بسػػبا عيمػػاف بػػف أبػػي 

 العال .
عمػى فػي الهجػـك عمػى أراضػي غرناطػة فاسػتكلكا القوتاليكف  كفي خالؿ هذت ال ترة اوتد

هػػ/ ُٕٔعػاـ  عدة ح كف كقكاعدل كهـز الجيش الغرناطي بكادم خرتكنة ضاحية كادم صش
ـل ككانت هزيمة فادحة قتػؿ فيهػا عػدد كيػر مػف المسػمميفل كاسػتكلى العػدك ال ػميبي ُُّٔ

بػػادر السػػمطاف إسػػماعيؿ بػػف فػػرج سػػمطاف كأمػػاـ هػػذت الضػػغكط ل بعػػدها عمػػى ح ػػف قنبيػػؿ
ل فتخاذؿ عػف (ٔ)سمطاف المغراعيماف غرناطة بطما الغكث كاإلمداد مف السمطاف أبي سعيد 

                                                           

 .383ا فن    ن  بفروم.  نظرا  ب فور    بر ض  بفعطقرا  بمروانة (3)
 .543   يد  بر فن  ب جى  فرج  سقيقا  ب333 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .336ف فد  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب (3)
ف ين ف فد ين أ فد يبن ف فبد يبن  فبوس ا  بساطقن أي   ب بود إسفق ول ين ةرج ين إسفق ول ين و سهك (4)

ا ق   ثوبر  ب وبق    ق بر فاب ك  بفغبرو  ببذون   تافب   فعب  يسبيو فدونبم سبيتم    ين ن ر   قن جفول  ب  
م.  نظببرا  يببن 3334هببب/ 735ففبق جعابب  ةببى ف  جهببم ن ببقرى  )نببدبس  ةعرضبب  بعبدا هببز ئم    ختوببل  ببقم 

 .88 -78 ب طوو   باف ما  ب
 .336  ف فد  نقن  فرج  سقيقا  ب75  74باف ما  ب ين  ب طوو    (5)
ا  بساطقن أي  سعود  ثفبقن يبن وع ب و يبن  يبد  ب بق  بفرونبى   بقن ف ي بق باجهبقد   جب ًد   روًفبق  تب بي هك (6)

هب    فل  اي س فم  بد بم   ت  ود أر قنهق   قن ف ي ق 733 بساطم يعد  ةقا  بساطقن أي   بريو  ساوفقن 
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بتسميـ عيماف بف أبػي العػال  لمػا كػاف منػ  فػي حػؽ بنػي مػريفل فػ بي   عف معاكنت ل كطالب
ل كزحػػؼ القوػػتاليكف عمػػى غرناطػػة (ُ)سػػمطاف غرناطػػة خوػػية العكاقػػاكإسػػماعيؿ بػػف فػػرج 

مف األمرا  القوتالييفل كفرقػة مػف المتطكعػة  دبجيش عظيـل يقكدت الدكف بيدرك كمعهما عد
عمػى مقربػة  (ِ)المسػممكف إلػى لقػائهـ فػي هضػبة البيػرةاإلنجميز بقيادة أمير إنجميزمل فبػادر 

مف غرناطةل ككاف الجيش الغرناطي ه يتجاكز ستة صهؼ جندم منهـ نحػك ألػؼ كخمسػمائة 
وػيخ  ذا الجػيشهػ ل ككاف قائػدمف المجاهديف كالمتطكعة  كة المقاتمة كانكا فارسل كلكنهـ 

المهػاجـ كعػكؿ ال ػميبي يرة الجػيش سعيد عيماف بف أبي العال ل فمـ ترع  ك يأب مجاهديفال
فكـ مػف فئػةو قميمػةو  -تعالى–عمى إيمان  باهلل  حاسمةالمعركة هذت الفي الحاؿ عمى لقائ  في 
ل فادحػةو  الن ػارل كردكهػـ بخسػارةو التقى فرساف األنػدلس بطالئػع فل غمبت فئةن كييرةن بإذف اهلل

ـ  زحؼ أبك سعيد عيماف بف أبي العال  فػي نخبػة مػف جنػدتل كنوػبت بػيف ال ػريقيف مكقعػة  ي
 كاف مػفتؿ منهـ عدد كبير وديدةل كانت الدائرة فيها عمى القوتالييفل فمزقكا ور ممزؽل كقي 

بينهـ دكف بيدرك كدكف خكافل كرهط كبير مف األمرا ل كالنبال ل كاألخيارل كغرؽ مػنهـ عنػد 
في نهر ونبؿ عدد كبير كاسػر مػنهـ بضػعة صهؼل كاسػتمر  القتػاؿ كاألسػر فػيهـ ياليػة ال رار 
 .هػُٖٕل ككاف ذلؾ في ربيع الياني عاـ (ّ)أياـ

ككاف ن رنا موهكدنا أعاد ذكرل الجهاد المجيدل ككاف معظـ ال ضؿ فػي إحػرازت يرجػع إلػى 
لػػػى وػػػيكخهـ بنػػػي العػػػال  الػػػذيف تزعمػػػكا الجيػػػكش األندلسػػػيةل ككضػػػع  الجنػػػد المغاربػػػة كا 

تنكيهنػا بالن ػرل كتخميػدنا لػذكرل  المدينػة المسممكف جية الدكف بيػدرك فػي تػابكت عمػى سػكر
 .(ٓ)«كن ا رأس بطرة بسكر البمد عبرة لمف يتذكر»ل ككما يقكؿ ابف خمدكف: (ْ)المكقعة

                                                                                                                                                      

   رج خقزًوق بي د  )نبدبسذ ببرد  « بساطقن  بفجقهد   ب قبل  بفر يط» بترف  ة قن و طا ق  او  باجد  و ري 
 .83 -73هجفقت  بن قرى  ن  بفسافون. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف ما  ب

 .333 ب 3 بس      الست  قا ج (3)
فن  بعرو   هبى  ثوبرا  )نهبقر   بقش ةوهبق  ا فدونم جاوام  ب در   رويم فن خرنقطم  نزبهق جند دفرقالبيرة (3)

 .33 -39 ثورص فن  بعافق .  نظرا  ب فور    بر ض  بفعطقرا  ب
 .365 ب 3 ين  جر  بعس  نى   بدرر  ب قفنما ج (3)
 .453 ب 3   بف ر   نفل  بطووا ج349 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (4)
 .333 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
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كزادت مكانػػة عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  وػػيخ المجاهػػديف عنػػد ممػػكؾ بنػػي األحمػػرل كالػػذم 
هػػ بعػد أف أبمػى ِٕٗما لدي  مف خبرةو في قتاؿ الن ارل إلى أف تكفي عاـ  كؿ يعطياستمر 

 .(ُ)بال ن حسننا في سبيؿ ن رة اإلسالـ كالمسمميف باألندلس
كنظرنا لهذا الدكر قاـ السمطاف إسماعيؿ بف فرج سػمطاف غرناطػة بتعيػيف ابنػ  أبػي يابػت 

 اطيل كالػذم اسػتمر يمػارس سػمطاف أبيػ عامر بف عيماف بف أبي العػال  قائػدنا لمجػيش الغرنػ
كن كذت كتدخم  فػي وػئكف الدكلػةل ككػاف يػؤازرت إخكانػ  إدريػسل كمن ػكرل كسػمطافل كبػاقي 

 .(ِ)أقارب ل كذلؾ خالؿ حكـ أبي الكليد بف األحمر
بعػػد كفػػاة أبيػػ  أبقػػى الوػػيخ عػػامر بػػف  (ّ)كلمػػا تػػكل ى أبػػك الحجػػاج يكسػػؼ بػػف إسػػماعيؿ

ا لممجاهديفل كقائدنا لمجيش الغرناطيل كظؿ هكذا حتى  هػل كلمػا كيػر تػدخؿ ُْٕعيماف ويخن
اج يكسػػؼ يتبػػـر مػػف تػػدخمهـ جػػبنػػا  أبػػي العػػال  فػػي وػػئكف الدكلػػة بػػدأ السػػمطاف أبػػك الحأ

 .(ْ)كاستبدادهـ باألمكرد لذلؾ هرا منهـ مف هرا إلى إفريقية
ـ  تعيػػيف إدريػػس بػػف  كفػػي خػػالؿ هػػذت ال تػػرة تػػكفي عػػامر بػػف عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال ل كتػػ

ا لممجاهديفل كالػذم اسػتطاع اسػترجاع عػدة ح ػكف مػف ن ػارل  عيماف بف أبي العال  ويخن
قوتالة منها: ح ف بويرل كال خرةل كالسهمةل كظؿ  يتكلى مويخة المجاهديف حتػى تػدخمت 

بػػيف سػػمطاف غرناطػػة كأبنػػا  أبػػي العػػال ل فػػ مر  بعػػض الن ػػكس المريضػػةل ف فسػػدت العالقػػة
خكت ل كأقاـ بدهن من  ابف عمهـ أبك زكريػا يحيػى بػف عمػر  بالقبض عمى إدريس بف عيماف كا 

ا لممجاهديف (ٓ)بف رحك  .(ٔ)ل كرئيسنا لهـويخن
                                                           

 .365 ب 3   ين  جر  بعس  نى   بدرر  ب قفنما ج493 ب 7يرا ج ين  اد ن   بع (3)
 .493 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
ا أيبب   ب جببقج و سببف يببن إسببفق ول يببن ةببرج   و نببي أيببق  ب جببقج  تبب بي  بسبباطم يعببد  تببل أ وبب   ببقم هػػك (3)

فر يبن  ثفبقن   قًفق    قن رئوس جندي  بفغريى فن  بفجقهبدون أيب  ثقيبت  بق 35م   فري 3343هب/ 734
ثم  ون يعبد  ةقتب   ابوهم  يبن  فهبم أيبق ز روبق و وبي يبن  فبر   بقن  قزًفبق فرهب و  بجقنبو  ف ي بق باعافبق  

هبببب/ 755ف رًفبببق بهبببم  خابببو  ابببي  هبببدي  ب بببال فببب   بعبببد    ظبببل و  بببم  تبببي  ختوبببل  هببب  و ببباى سبببنم 
 .333  333م. بافزود  نظرا  ين  ب طوو   باف ما  ب3354

 .498  497 ب 7بعيرا ج ين  اد ن    (4)
ا أيبب  ز روببق و وبي يببن  فبر يببن ر بب  يبن  يببد  ر يببن  يبد  ب ببق   رتفعبت فنزبتبب  يببون   فب    نت ببل يببون هػك (5)

إةرو وم   )ندبس أثنبق  أزفبم سبيتم ةبى  هبد ربو   بفجقهبدون  ثفبقن   بفبق  نتهبت أزفبم سبيتم  رجب   ثفبقن 
ي فرو م  بفجقهبدون ةبى   د  آش    سبتفر يهبق  تبي إبي  )ندبس   طفقي  ز ج   ينت     الي  ثفقن  ا

 ون  أي   ب جقج و سف روً ق بافجقهدون يغرنقطم   ظل ه ذ   تبي ن يب   بسباطقن  بغنبى يبقر هب    ينب . 
   يبببن 66  64 بببب 3   يبببن  ب طوبببو  رو قنبببم  ب تبببقوا ج336بافزوبببد  نظبببرا  يبببن  ب طوبببو   باف بببم  بببب

 .336 ب 4عس  نى   بدرر  ب قفنما ج   ين  جر  ب495 ب 7 اد ن   بعيرا ج
 .335 ين  ب طوو   باف ما  ب (6)
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هػػل كتػكلى بعػدت ابنػ  ٕٓٓكظؿ األمر هكذا حتى قتؿ السمطاف أبك الحجاج يكسؼ سػنة 
يكسػػؼ الممقػػا بػػالغني بػػاهللل فػػ قر عمػػى المجاهػػديف وػػيخهـ يحيػػى بػػف السػػمطاف محمػػد بػػف 

أقر  عمى الغزاة أبا زكريا يحيػى بػف عمػر بػف »عمرد لمكانت ل كعمك قدرتل يقكؿ ابف الخطيا: 
ػا كدهػا نل  رحك بف عبد اهلل بف عبد الحؽ مطمي الطرؼل كمرمػى اهختيػارل كلبػاا القػـك حزمن

سرل سياستهـل كزادت خ ك ية بمالزمة مجمػس العػرضل نسابة القبيؿل كأ معي لغتهـل كك
 .(ُ)«كممتقى الرسؿ الكاردة

ل كهػك أحػد كبػار كفي خالؿ فترة حكـ السمطاف الغني باهلل لغرناطة كاف سػميماف بػف داكد
رجػاؿ دكلػة بنػي مػػريفل كالموػهكد لػ  بالك ػػا ة العسػكريةل كالػذم خػدـ تحػػت أمػرت أبنػا  أبػػي 

ة المجاهػػديفل ككػػاف قريبنػػا مػػف السػػمطاف الغنػػي بػػاهللل ككػػاد العػػال  يطمػػع فػػي رئاسػػة موػػيخ
السمطاف أف يسند إلي  رئاسة مويخة المجاهديف لكه تدخؿ الكزير لساف الديف بف الخطيػال 
كالػذم كقػػؼ عيػرة دكف تحقيػػؽ هػذت األمنيػػة لسػميماف بػػف داكدد لمػا كػػاف بينهمػا مػػف عػػداكةول 

دكف تحقيػػؽ هػػذا المطمػال كتعمػػؿ بػػ ف هػػذت  كمنافسػةول األمػػر الػػذم جعػؿ ابػػف الخطيػػا يحػكؿ
ك مػف بنػي مػريفد لػذلؾ غضػا يػالكظي ة ه يتكهها إه مف كاف مػف أبنػا  عبػد الحػؽ بػف مح

سميماف بف داكد مف  نيع ابف الخطيال كلـ ينسى لػ  هػذا المكقػؼ عنػدما كقػع فػي اهبػتال  
 كال تنة التي أتحدث عنها في المبحث الياني.

ل كتػػكلى أخػػكت هػػػَٕٔسػػنة  الغنػػي بػػاهلل ممكػػ  كسػػمطان ل كتػػـ خمعػػ كلمػػا فقػػد السػػمطاف 
ا لممجاهػػديف  إسػػماعيؿ بػػف يكسػػؼ السػػمطة فػػي غرناطػػة أبقػػى الوػػيخ يحيػػى بػػف عمػػر وػػيخن
الغزاةل كظؿ بها حتى قتؿ السمطاف إسماعيؿ لما يػار النػاس عميػ ل كقتػؿ عمػى يػد زكج أختػ  

يدل كالػذم تػكلى السػمطة فػي غرناطػةل محمد بف إسماعيؿ بف فرج الممقا بػالرئيس أبػك السػع
هػػػل كأعػػاد النػػاس ّٕٔكلكػػف لػػـ يػػرض النػػاس عنػػ ل فيػػاركا عميػػ ل ف ػػر إلػػى ممػػؾ قوػػتالة 

ل كظػؿ الوػيخ يحيػى هػػّٕٔ السمطاف محمد بف يكسؼ الغني باهلل مرة يانيةن سمطاننا لغرناطة
ا لممجاهػػديف حتػػى نكبػػ  كجػػار عميػػ  هػػك كابنػػ  السػػمطاف الغنػػي بػػا هللل كقػػبض بػػف عمػػر وػػيخن

 عميهمال كأكدعهما السجف بمدينة المنكا.

                                                           

 .337  336 ين  ب طوو   باف ما  ب (3)
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ػال كممكنػا كبيػرنال كأحػاؽ بػ  مكركهنػا مبيػرنا»يقكؿ ابف الخطيا:  ل (ُ)«فاسػتمب  جاهنػا عريضن
 هػ.ْٕٔكظؿ محبكسنا حتى مات سنة 

كيػػذكر ابػػف خمػػدكف أف السػػمطاف الغنػػي بػػاهلل لمػػا اسػػترد ممكػػ  كػػاف أكؿ مػػا فعمػػ  أف قػػاـ 
أبي العال ل كأكدعهـ السجفل كمحا خطة الغزاة مف بنػي مػريفل كأسػندها  بالقبض عمى أبنا 

 .(ِ)هبن  ككلي عهدت األمير يكسؼل فمبث مضطمعنا بها زها  يالية أعكاـ
فاسػتقر بهػال ككػاف عمػي  كلما خمع السمطاف الغني بػاهلل مػف الحكػـ خػرج إلػى كادم صش

بف بدر الديف مقدمنا عمى مويخة المجاهديف في منطقة كادم صشل ف حسف إلى الغنػي بػاهللل 
كتكيقػت العالقػة بينهمػػا فممػا عػاد الغنػػي بػاهلل إلػػى الحكػـ مػرة يانيػػةل عػاد معػ  عمػػي بػف بػػدر 

يػ ل فكقػػع بحػػث عمػف يسػػندها إل المجاهػديفالػديفل فممػػا فكػر الغنػػي بػاهلل فػػي إحيػا  موػػيخة 
ـل كلكن  مػا لبػث أف تػكفي ُّٓٔهػ/ ٕٕٔفيها عاـ اختيارت عمى عمي بف بدر الديفل فعين  

بعػد عػاـ كاحػػدو مػف تقمػدت إياهػػال فعندئػذو قػرر الغنػػي بػاهلل أف يمحػك هػػذت الخطػة مػف مممكتػػ ل 
 .(ّ)إلى السمطاف مباورةنل حيث عني بوئكنهـ بن س كالمتطكعة ك ار أمر المجاهديف 

  

                                                           

 .333 ين  ب طوو   باف ما  ب (3)
 .343  ف فد  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب498 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .336 ب 3  إير هوم  ر قت   بفغرو  ير  بتقرو ا ج346ف فد  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب (3)
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 الياني المبحث
 المجاهديفالدكر السياسي لويكخ 

ـم لػػيس فػػي أمػػكر الكالمتطكعػػة  المجاهػػديفلقػػد كػػاف لوػػيكخ  جهػػاد كالحػػرا ضػػد دكره مهػػ
ل بؿ تعػد ات لعػد ة جكانػا حضػارية أخػرلل منهػا: الجكانػا السياسػيةل فمقػد كػانكا الن ارل فقط

ف دكرهػـ عػاألندلسل كهذا الػدكر السياسػي الهػاـ نػاتج المغرا ك محركنا لتمكر السياسية في 
ال عاؿ فػي الجهػاد فػي سػبيؿ اهللل كمكػانتهـ الكبيػرة لػدل عامػة النػاسل كخا ػتهـل كالسػمطة 

فعندما قامػت دكلػة بنػي مػريف بػالمغرال كاسػتكلى أبػك يعقػكا يكسػؼ بػف يعقػكا السياسيةل 
ًجػدى لػ  منافسػكف  مػف ن ػس العائمػةل إلػى جانػا أبنػا  بف عبد الحؽ المريني عمى السػمطةل كي

عمكمتهـ بني كطاسل يضاؼ إلػى ذلػؾ فرسػاف بنػي مػريف البػاحييف عػف السػمطة كالكراسػيل 
 ككذلؾ مغامريف ممف تكاد أرضهـ تزهد فيهـ.

د لكػي فما كاف مف سمطاف المغرا مف أمرو إه إبعادهـ عف الكطف األـ إلى بالد األنػدلس
ا لػػـ يمػػنعهـ مػػف الػػدخكؿ إلػػى بػػالد المغػػرا منتهػػزيف ل كلكػػف هػػذينوػػغمكا بجهػػاد الن ػػارل

رض تكاجػدهـ خا ػة كأف بػالد المغػرا األق ػى فػي عهػد بنػي مػريف  كمستغميف أم فر ة ل
دخمت في كيير مف المواكؿ كالمواغؿ السياسيةد لذلؾ كجد ويكخ المجاهديف المقيمكف فػي 

ػػا لمتػػدخؿ عػػ األنػػدلس فر ن الف اليػػكرة عمػػى النظػػاـ فػػي الوػػئكف السياسػػية بػػبالد المغػػرال كا 
 .الحاكـد لممطالبة بحقهـل ككاف مف هذت الوخ يات: عيماف بف أبي العال 

عيمػػػاف بػػػف أبػػػي العػػػال  فػػػي ت ػػػ ية  المجاهػػػديفوػػػيخ يػػػكرة قػػػد اسػػػتغؿ بنػػػك األحمػػػر ف
بنػػي  ممػػؾحسػػاباتهـ مػػع السػػمطة المرينيػػة مسػػتغميف رغبػػة عيمػػاف فػػي المطالبػػة بحقػػ  فػػي 

ل كقػد كػاف الن ػارلفػي طريقهػا لمكقػكع فػي أيػدم  مدينػة سػبتةر أف مريفل فاد عى بنك األحم
أبػك عبػد اهلل محمػد بػف محمػد بػف د لػذلؾ جهػز (ُ)سكانها يعانكف مف سك  األحكاؿ المعيوية

كابػف عمػ  الػرئيس أبػك سػعيد فػرج بػف إسػماعيؿ حممػة محمد بف يكسؼ يالث ممكؾ غرناطة 
ـل كقػد َُّٔمػايك  ُِهػػ/ َٕٓوكاؿ يـك  ِٕيـك  بقيادة عيماف بف أبي العال  مف مالقة

                                                           

 .387 ين أيى زرع  ر ض  ب رطقسا  ب (3)
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تمك نت الحممة مف اهستيال  عمى سبتةل كرحا سػكانها بانضػكائهـ تحػت لػكا  بنػي األحمػرل 
 .(ُ)كنقمكا أسرة بني العزفي إلى مالقةل كمنها إلى غرناطةل كاستقبمهـ بنك األحمر

الد المغػػرا األق ػػى ككػػاف عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  يطمػػع فػػي اهسػػتيال  عمػػى الحكػػـ بػػب
فعندما ك مت أخبار استيال  بني األحمػر عمػى  ل(ِ)بمساعدة بني األحمر مف أيدم المرينييف

سػػبتةل كػػاف السػػمطاف يكسػػؼ بػػف يعقػػكا محا ػػرنا تممسػػافل فعظػػـ عميػػ  األمػػرل فبعػػث كلػػدت 
ػا فغضػا عميػ   األمير أبا سػالـ إبػراهيـ فػي جػيش كييػؼ هسػترداد سػبتةل كلكنػ  رجػع مهزكمن

ـ  ما لبث أف قتػؿ السػمطاف يكسػؼ بػف يعقػكا(ّ)لدتكا عمػى يػد أحػد الخ ػياف فػي السػابع  ل ي
إبػراهيـل  ل فقػاـ  ػراع عمػى السػمطة بػيف أبػي سػالـ(ْ)ـَُّٕهػػ/ َٕٔمف ذم القعدة عػاـ 

قتػؿ ل كنوػبت حػرا أهميػة بينهمػال عػامر بػف عبػد اهلل بػف يكسػؼ أخيػ  أبػي يابػتابػف  كبيف
 ل كفػر  عػامر بػف عبػد اهلل بػف يكسػؼ بػف يعقػكا انت ػر فيهػا أبػك يابػتل (ٓ)فيها الكيير منهـ

ػػ ل كتحػػرؾ (ٔ)ل كانضػػمكا إلػػى عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  بسػػبتةبعػػد مقتمػػ  كػػاف مػػع أبػػي سػػالـ فٍ مى
ل كانتهػى (ٖ)ل كالعػرائش(ٕ)عيماف في نكاحي سبتةل كبػالد غمػارة كتغمػا عمػى مكناسػة كأ ػيال

                                                           

   يبن  ) فبر  نثبر ةر ئبد  بجفبقن 63   يبن  ب طوبو   باف بما  بب387 ين أيبى زرع  ر ض  ب رطبقسا  بب (3)
وببقي  بزفببقن  ت  وببقا ف فببد رضبب  ن   م(   بسبب     3976  )يوببر ت 38بد وببما  بببةببى رببعر فببن نظفببى   ا

 .83 ب 3 الست  قا ج
  33م(ا  ببب3966 يبن  ب طوببو   نقسببم  بببد قن يعببد  نت ببقل  بسب قن  ت  وببقا ف فببد  فببقل رببيقنم  ) ب ببقهرا  (3)

 م(.3985) ب  وت  93ف فد  وسي  ب رور   تقرو   بفغرو  ةس فى   )ندبس ةى  بع ر  بفرونىا  ب
 3   بسبب      الست  ببقا ج333 ببب 7   يببن  اببد ن   بعيببرا ج388ر ض  ب رطببقسا  ببب  يببن أيببى زرع  (3)

 .83 ب
 7   يببن  ابب ن   بعيببرا ج55 ببب 3   يببن  ب طوببو   ة قطببما ج388 يببن أيببى زرع  ر ض  ب رطببقسا  ببب (4)

 .85 ب 3   بس      الست  قا ج338 ب
 .65  64 ين  ب طوو   باف ما  ب (5)
 .333   يد  ب هقو ين فن  ر   يقئل  بفغروا  ب339 -338 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (6)
ا فدونمص  يوراص يهق آثقر  قفرا   ثورا  ب  و   بهق فرسي ورتقدي  بتجقر   هبى أ ل فبدن  بفغبرو فبن أ يال (7)

جهبم  بغببرو  ت ب   اببي  بي بر  بفت سببط   و ببقم يهبق سبب ق  يوبر ثبب ث فببر ت ةبى  بسببنم   وفبد  اوهببق  بتجببقر 
 .333 -333 ب 3دا فن  بسا . بافزود  نظرا  ب سن  ب ز ن    ف أةرو وما جي ن  ع  

ا فدونم أسسهق  )ةقر م  اي رقطا  بف وط  )طانطى  ند ف و نهبر  با ب س   هبى    عبم  ابي العرائش (8)
 .333 ب 3إ دى ضفقف  بنهر  يهق خقيقت  ثورا. بافزود  نظرا  ب سن  ب ز ن    ف أةرو وما ج
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كفػػي ذلػػؾ الكقػػت كػػاف ل (ِ)سػػمطاننا عمػػى بػػالد  المغػػرال كأعمػػف ن سػػ  (ُ)إلػػى ق ػػر كتامػػة
السمطاف أبك يابت محا رنا تممساف فرفع ح ارت عنها متكجهنا إلى سبتةل ف رسػؿ قبمػ  جيونػا 

ـل كلكػف َُّٖهػػ/ َٕٕيكسؼ في نهاية عاـ  بف الحسف بف عامر بف عبد اهللابن  بقيادة 
بايعػػت القبائػػؿ عيمػػاف بػػف أبػػي عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  اسػػتطاع هزيمػػة جػػيش بنػػي مػػريفل ك 

ل كاستكلى عيماف بف أبي العػال  عمػى الػبالد المحيطػة بق ػر كتامػةل كانضػمت إلػى (ّ)العال 
باإلضػافة إلػى ذكم  ل(ْ)عيماف بف أبي العػال  القبائػؿ الهاربػة مػف بطػش السػمطاف أبػي يابػت

األطمػاعل كالػراغبيف فػي السػمطةل كأعطػى كػؿ هػػؤه  قػكة لعيمػاف بػف أبػي العػال د ممػا جعمػػ  
قػػكات بخطػكرة المكقػػؼ اسػتجمع السػػمطاف أبػك يابػػت  كعنػػدما أحػس يتحػدل السػػمطة المرينيػةل
ة ل كفػػرؽ جنػػكدت فػػي نػػكاحي سػػبت(ٓ)متجػػ  إلػػى بػػالد غمػػارةجػػرار كتحػػرؾ عمػػى رأس جػػيش 

أرسػؿ كفػدنا فػي ن ػس الكقػت ل ك (ٔ)ل حتى يضعؼ أمر اليػكاراراتل كيخربكف الزركعيونكف الغ
د لي اكضػ  حمد بف محمػدمأبي عبد اهلل بقيادة أبي يحيى بف أبي ال بر إلى سمطاف غرناطة 

ـا سػػبتة ـ مػػات َُّٖهػػػ/ َٖٕكفػػي أينػػا  انتظػػار قػػدـك كفػػد غرناطػػة فػػي عػػاـ ل (ٕ)فػػي ضػػ
فػػي ذلػػؾ الكقػػتل كتػػكلى مكانػػ   هلل بػػف يكسػػؼ المرينػػيالسػػمطاف أبػػك يابػػت عػػامر بػػف عبػػد ا

السمطاف أبك الربيع سميماف بف عبد اهلل بف يكسؼ في ن س يـك كفػاة أخيػ ل كعػاد السػمطاف 
كلمػػا أبػػك الربيػػع إلػػى فػػاسد لتنظػػيـ قكاتػػ  لمقضػػا  عمػػى هػػذت اليػػكرةل كالتػػي اسػػت حؿ أمرهػػال 

لعػػال  مػػف الميػػدافل كأسػػر كلػػدت اوػػتدت رحػػى الحػػرا بػػيف الطػػرفيفد فػػر  عيمػػاف بػػف أبػػي ا

                                                           

ا هب   ببذ  و عبرف يقب  بر  ب يوبر  أسبس ةبى  هبد  بفن ب ر  بف  بد    وجبر  يجب  ر  ب  بر كتامةق ر  (3)
نهر  با  س   و ثر يهذ   ب  ر  ب نقع   بتجقر   ي   دد فن  بج  ف   فدرسبم  فقرسبتقن   أهبل  ب  بر 

و م  الثنون  رفق  بيقسهم  سن    قرج  ب  ر  د ئق  ثورا   أرض يهق ثفقر فثل  بعنو   بهق س ق وع د 
وفدي أ ر و  بن   ى  بفجق را   ويعبد  ب  بر خبن فدونبم أ بو  يثفقنوبم  ربر فبوً .  نظبرا  ب سبن  بب ز ن  

 .333   يد  ب هقو ين فن  ر   يقئل  بفغروا  ب335 -333 ب 3  ف أةرو وما ج
 3 الست  ببقا ج   بسبب     333 ببب 7   يببن  اببد ن   بعيببرا ج389 يببن أيببى زرع  ر ض  ب رطببقسا  ببب (3)

 .93   ب رور   تقرو   بفغروا  ب83 ب
 .95   ب رور   فرج  سقيقا  ب83 ب 3   بس      الست  قا ج33 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .95 ب 3   بس      الست  قا ج333 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (4)
 .95رور   فرج  سقيقا  ب   ب 95 ب 3   بس      الست  قا ج333 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
 .334 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (6)
 3   بسب     فرجب  سبقيقا ج337 بب 7   يبن  ابد ن   بعيبرا ج393 ين أيى زرع  ر ض  ب رطقسا  بب (7)

 .96 ب
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كجماعة مف عسكرتل كقتؿ منهـ خمقنا كييرنا
سػ ير السػمطاف أبػي  كك ػؿ فػي ن ػس الكقػتل (ُ)

ا مػع السػمطاف أبػي عبػد اهلل محمػد ل كعقد  محن  يابت مف غرناطة بعد أف أنهى مهمت  بنجاحو
عيمػاف بػف أبػي العػال  مػف إحػراز أم ن ػر ضػد القػكات المرينيػةل عندئػذو فيػئس  بف األحمرل

 .(ِ)كبالتالي عبر عيماف إلى بالد األندلس فيمف مع  مف القرابةل كلحؽ بغرناطة
كاستطاع السمطاف أبك الربيع فيما بعد مف إعادة مدينة سبتة إلى بنػي مػريف فػي أيامػ ل 

بعدت ممؾ بنػي مػريف عػـ أبيػ  السػمطاف هػل كتكلى َُٕكلـ تطؿ حيات ل فقد تكفي بتازا سنة 
 أبك سعيد عيماف بف يعقكا بف عبد الحؽ.

ـ  ما لبث أف قامت فتنة بيف الكزير محمد بف أحمد بف محمد بػف المحػركؽل  كهػك أحػد ي
عيمػاف بػف أبػي العػال  بػيف ك كبار رجاهت دكلة بني األحمرل كالمسيطر عمػى وػئكف الدكلػةل 

المحػػركؽ فػػرض بػػف ـل عنػػدما حػػاكؿ الػػكزير محمػػد ُِّٔهػػػ/ ِٕٕفػػي  المجاهػػديفوػػيخ 
اهت ػاؿ بالسػمطاف محمػد بػف ل كمنعػ  مػف مػف قبػؿ عمي  كما فرضها عمى السػمطاف سيطرت 

مػف دخػكؿ المدينػةل يػـ  المجاهػديفل كمنػع رجػاؿ وػيكخ إه عف طريقػ  (ّ)الغرناطيإسماعيؿ 
بػد الحػؽ بػدهن عيحيى بػف عمػر بػف رحػك بػف  عزؿ عيماف بف أبي العال ل كقدـ عمي تطاكؿ ف

فخرج عيماف بػف أبػي العػال ل كلحػؽ بالمريػةل حيػث  د مما أدل هذا إلى إوعاؿ ال تنةل(ْ)من 

                                                           

 .97 ب 3   بس      الست  قا ج334 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
  334 ببببب 7   يببببن  اببببد ن   بعيببببرا ج537 ببببب 3   ة قطببببما ج33 يببببن  ب طوببببو   نقسببببم  بببببد قنا  ببببب (3)

 .98 -97 ب 3 بس      الست  قا ج
ا ف فد ين إسفق ول ين ةرج ين إسفق ول   و نبي أيبق  يبد  ر   بقن ربجقً ق فعبد ًد  فبن نبي    بفاب ك  هك (3)

طيم  م   أ ل  فل  قم ي  خز  فدونم  يرا فن أ فقل  ر 3334هب/ 735أ ذت ب   بيوعم و م فهاك أيو   قم 
 د اهق  ن ًا    نت ر  اي ن قرى  رتقبم   فق خز    ن  ررا فن ن   ى طاوطام   فق ةتل جيل  بفتل  
 طرد جن د  رتقبم فن   ب ن   عت أ د ث سوئم يون  زوري   رو   بفجقهدون  ثفقن ففق  ضطري إببي  تبل 

ب ببن  )فببر بببم ونتبب ل  وببث  تببل  زوببري  بفتغاببوذ  سببيو  الضببطر و يونبب   يببون رببو   بغببز ا    سببت قم  )فببر    
م. بافزوببد  نظببرا  يببن  ب طوببو   باف ببم  بيدروببما 3333هببب/ 733 اببي وببد جفق ببم فببن جنببد  بفغقريببم  ببقم 

 .97 -93 ب
 يببن  ب طوببو  أ فببقل  ) بب م ةببوفن ي وبب   يببل  ال ببت م فببن فابب ك  ةسبب م   ب سببم  بثببقنى  ت  وببقا بوفببى  (4)

 .396 ب 3ما ج3956ير ةنسقل  يور ت 
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ل كبػػدأ يػػدعك لميػػكرة عمػػى الػػكزيرل (ُ)مقػػر الموػػيخة كبهػػا جيوػػ ل كاعت ػػـ بح ػػف أنػػدرش
فػرج بػف فاستجاا ل  السكاف المجاكركف لمح ػفل كبعػث فػي اسػتدعا  عػـ السػمطاف محمػد 

بف إسماعيؿ الذم كاف من ي ا في تممسافل كدعا ل  بالسمطةل فقدـ محمد بػف فػرج عمػى كجػ  
فجػا  إليػ  كن ػب  »كفػي ذلػؾ يقػكؿ ابػف خمػدكف: ـل ُِّٔهػ/ ِٕٕالسرعة في   ر عاـ 

ا كمسػػػا نل كاضػػػطرمت نػػػار ال تنػػػةلتمػػػرل كوػػػف  الغػػػارات عمػػػى غرن كبػػػذلؾ ل (ِ)«اطػػػة  ػػػباحن
ل كاسػتكلكا ال تنػة ل فػاغتنـ القوػتاليكف هػذت(ّ)است حمت ال تنةل كنوبت حػركا بػيف ال ػريقيف

 .(ْ)عمى يغر كبرتل كجممة مف الح كف التي تجاكرت
ػػا ت ػػػاقـ  صيػػػر السػػػمطاف محمػػد بػػػف إسػػػماعيؿ الت ػػػاهـ مػػػع اليػػػكارل  خطػػػر القوػػػتالييفكلم 

كترددت الرسائؿ بين  كبيف عيماف بف أبي العال ل كانتهت بعقد هدنة بينهمػال كرجػكع عيمػاف 
المحػػركؽ بػػ مرتل فػػي بدايػػة عػػاـ بػػف بػػف أبػػي العػػال  لمطاعػػةل كقتػػؿ الػػكزير محمػػد بػػف أحمػػد 

 .(ٔ)المتسبا في إوعاؿ نار ال تنة (ٓ)ـُِّٖهػ/ ِٕٗ
عيمػاف بػف  -أم السمطاف محمد بػف إسػماعيؿ–كاستدعى »كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف: 

أبي العال ل كعقد ل  السمـ عمى أف يجيز عم  إلى المغػرال كيمحػؽ هػك بغرناطػة لوػ ن  مػف 
ـ  ذلؾ سنة   .«مكان  مف الدكلة إلى هػل كرجعِٕٗرياسة الغزاةل فت

عػػػـ السػػػمطاف ككرقػػػة ضػػػغط عمػػػى كمػػػف الكاضػػػي أف عيمػػػاف بػػػف أبػػػي العػػػال  اسػػػتخدـ 
السمطاف في مقابؿ التخمص مف الكزير ابف المحركؽد لذلؾ ردت إلى تممساف مػرة يانيػة دكف 

 أدنى موكمة.
بػف عيمػاف بػف أبي العال  في وئكف الدكلة في عهد أبي يابػت عػامر  أبنا كازداد تدخؿ 

ذت عمػى مقاليػد الحكػـ مر  في ممارسػة سػمطات أبيػ ل كمحاكلػة بسػط ن ػك تالذم اسأبي العال  
فكػػانكا كبقيػػة العائمػػةل كسػػمطافل  لمن ػػكرك  لبغرناطػػةل ككػػاف يػػؤازرت فػػي ذلػػؾ إخكانػػ  إدريػػس

إلػػى النػػزاع مػػع ذلػػؾ يتػػدخمكف بػػهرائهـ فػػي حػػؿ الكييػػر مػػف الموػػكالتل كاألزمػػاتد كقػػد أد ل 

                                                           

 .33ا فدونم فن أ فقل  بفروم   هى فن أ سن فدن  بفروم.  نظرا  ب فور    بر ض  بفعطقرا  بأندرش (3)
 .493 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .493 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .93 ين  ب طوو   باف م  بيدروما  ب (4)
 .94 بف در  بسقيقا  ب (5)
 .94 -93 بف در  بسقيقا  ب (6)
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السػػمطاف أبػػي  ذلػػؾ ل الػػذم تبػػر ـ مػػف اسػػتبدادهـل كتطػػاكلهـل كخاطػػا فػػي(ُ)سػػمطاف غرناطػػة
 وػػيكخبك ػػ   وػب  مسػػئكؿ عػف ـ ُُّّهػػ/ ِّٕعنػد زيارتػػ  لػ  عػػاـ  (ِ)الحسػف المرينػػي

من  إيجاد حؿ لمخالص مػنهـل كلمػا بمغهػـ الخبػر خوػكا أف المجاهديف باألندلسد لذلؾ طما 
بعػد أف أقمػع فل (ّ)ي تؾ بهـ بالتعاكف مػع أبػي الحسػف المرينػيل ف ػممكا عمػى الخػالص منػ 

ػال فقػؿ السػمطاف محمػد بػف إسػماعيؿ راجعنػا إلػى ال كنسك ممؾ  قوتالة عػف جبػؿ ال ػتي منهزمن
فتر دكا ل  فػي الطريػؽل بمكضػع يعػرؼ بػكادم السػقائيفل كهجمػت عميػ  مجمكعػة غرناطةل 

منهـل ككاف راكبنا بغالن أهدات إلي  ال كنسك عند مقابمت  ل  بجبؿ ال تيل كبػدأكا فػي ت نيبػ ل يػـ 
يػؾ أبيػ  كػانكا أحضػركت لػذلؾل كطعنػ  يػـ تناكلػ  البػاقكف بالرمػاح كيا عمي  مممػكؾ مػف ممال
ـل كفػر  الجنػاة بعػد أف تركػكت ُّّّهػ/ ّّٕذم الحجة عاـ  ُٕطعننا حتى قضكا عمي  في 

يكسػؼ بػف إسػماعيؿ بالعرا  مسمكبنا سيئ الم رعل يـ أقاـ أبنػا  ابػي العػال  بإحضػار أخيػ  
 .(ْ)كبايعكت

المجاهػػديف فػػي بػػالد األنػػدلس بقػػدر مػػا حققػػكت مػػف انت ػػاراتو فػػي كهكػػذا نػػرل أف وػػيكخ 
 مياديف الجهاد لبني األحمر بقدر ما أ بحكا وككةن في ظهرهـ يحسا لهـ ألؼ حساا.

إسػماعيؿل إه  ية أبػي الحجػاج يكسػؼ بػففي تكل ويكخ المجاهديفكعمى الرغـ مف دكر 
ؽ ع ػبتهـل كقػبض  أن  أخذ في تتبع بني أبي العال  قتمة أخي ل كجر دهـ مف كظائ هـل كمػز 

 بي الحسػفـ تحقيقنا لرغبة السمطاف أَُّْػ/ هُْٕربيع األكؿ عاـ  ِٗعمى ويكخهـ في 
الح  ػيل طالػا زكريػا ل كلما فػركا هػاربيف كنزلػكا عمػى سػمطاف تػكنس أبػي يحيػى (ٓ)المريني

 مػع طمػا الوػ اعة لهػـل فػ كرمهـل مطاف أبك الحسف بتسػميمهـل ف رسػمهـ إليػ  أبػك يحيػىالس

                                                           

 .493 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
هبب   بقن ف ي بق 733ا أي   ب سن  اى ين  ثفقن ين وع  و ين  يد  ب ق  ت بي  بساطم يعد  ةبقا   ببدي هك (3)

باجهببقد   روًفببق  ف ي ببق باعاببم   بعافببق   ببب     ببم   ببد  م فبب  فابب ك ينببى  ) فببر. بافزوببدا  يببن  ب طوببو  
 .95 باف ما  ب

 .335  ف فد  يد  ر  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب793 ب 7ا ج ين  اد ن   بعير (3)
  ف فببد  يببد  ر  نببقن  بسبببقن 494 ببب 7   يببن  ابببد ن   بعيببرا ج97 يببن  ب طوببو   باف ببم  بيدروببما  ببب (4)

 .35م(ا  ب3968هب/ 3388 بدون   ين  ب طوو  وقت   تر ث   بف ر  ) ب قهرا 
 .494 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
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ـ  مػػا لبػػث أف  عػػاـ  (ُ)بتهمػػة التػػهمر عميػػ ل كاعػػتقمهـ بمكناسػػة قػػبض عمػػيهـكع ػػا عػػنهـل يػػ
 .(ِ)ـُِّْهػ/ ّْٕ

ـ كتػكلى ابنػ  أبػك عنػاف المرينػي ُُّٓهػػ/ ِٕٓكلما تكفي السمطاف أبػك الحسػف عػاـ 
ل كعهػد (ّ)سػجنهـل كأفػاض فػيهـ اإلحسػافل كأخػذ فػي تعييػنهـ بػالمغرا األق ػىأطمقهـ مػف 

بػػف أبػػي العػػال  إلػػى وػػيخ صخػػر مػػف  إدريػػسبعػػد  المجاهػػديفالسػػمطاف أبػػك الحجػػاج بموػػيخة 
تػكلى اسػتمر فػي الموػيخة مػدة طكيمػة الػذم قرابة بني مريف هك يحيى بػف عمػر بػف رحػكل ك 

ؼ حكػـ غرناطػةل يػـ خمػعل يػـ تكههػا مػرة يانيػةل خاللها السمطاف الغني بػاهلل محمػد بػف يكسػ
يحيػػى بػػف عمػػر وػػيخ المجاهػػديف  كفػػي أينػػا  الكهيػػة اليانيػػة حػػدث أف جػػار الغنػػي بػػاهلل عمػػى

 .(ْ)كنكب  هك كابن  فقبض عميهما كأكدعهما السجف بمدينة المنكا
عػاـ يـ أسند الغني باهلل مويخة المجاهػديف إلػى عمػي بػف بػدر الػديفل كالػذم تػكفي بعػد 

كاحدو مف تقمدت إياهال فعندئذو قرر الغني بػاهلل أف يمحػك هػذت الخطػة مػف مممكتػ ل ك ػار أمػر 
 .(ٓ)المجاهديف كالمتطكعة إلى السمطاف مباورةل حيث عني بوئكنهـ بن س 

كمف الوخ يات البارزة التي كػاف لهػا دكر سياسػي اسػتغم  بنػك األحمػر لتحقيػؽ بعػض 
مػػػريف: األميػػػر عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي ي مكسػػػف بػػػف  الم ػػػالي السياسػػػية عمػػػى حسػػػاا بنػػػي

السمطاف أبي الحسف عمي بف عيماف بف يعقكا بف عبد الحؽ المرينيل كالذم لمػا ضػاؽ بػ  
الحاؿ في بالد المغرا مػف تسػمط الػكزير المغربػي عمػر بػف عبػد اهلل بػ مكر دكلػة بنػي مػريف 

حسف المريني كأبنػا  عمكمتػ  إلى جانا سك  المعاممة التي كجدها مف أبنا  السمطاف أبي ال

                                                           

ا فدونم  يورا أسستهق  يوام ف نقسم ةسفوت يقسفهق   تيعد  ن ةقس ين ب  سبتم  ث ثبون فبوً     بن مكناسة (3)
 )طاس ي فسم  رر فوً    ت    ابي سبهل يبدو    وفبر يبقب رو فنهبق نهبر  بغور   ت بوط يهبق  ب بد ئق  

ابق  اوهبق ف نقسببم  و ثبر يهبق أنب  ع  بدا فبن  بفق هبم  ق بم  بعنبو   فبق وبزرع يهبق  بزوتب ن يب ةراذ ببذبك أط
 بزوتبب ن    بببذ  و ببدر زوتبب  إبببي   ةببقق   و ببقم  اوهببق سبب ر  ظببوم   هببى فدونببم   ببونم جببد     و ثببر يهببق 

 .335 -334 ب 3 ب فقفقت    )س  ق    بفسقجد. بافزود  نظرا  ب سن  ب ز ن    ف أةرو وما ج
 .335بسا  ب  ف فد  يد  ر  نقن  نهقوم  )ند494 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .494 ب 7   ين  اد ن   بعيرا ج73 -69 ب 3 ين  ب طوو  رو قنم  ب تقوا ج( 3)
 .333 ين  ب طوو   باف ما  ب (4)
  إيببر هوم  ر بقت   بفغببرو  يببر 343  ف فببد  نبقن  نهقوببم  )نبدبسا  ببب533 ببب 7 يبن  اببد ن   بعيبرا ج (5)

 .336 ب3 بتقرو ا ج
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هػػػ/ ٕٕٔلػػ  كلبقيػػة أسػػرت  قػػرر الرحيػػؿ إلػػى بػػالد األنػػدلس مػػع كزيػػرت مسػػعكد بػػف ماسػػام 
ل فنػػػزؿ عمػػػى السػػػمطاف الغنػػػي بػػػاهلل كعمػػػى كزيػػػرت ابػػػف الخطيػػػا كالػػػذم ا ػػػط ات (ُ)ـُّٓٔ

عمػػى  لػػ  ل كعقػػد(ِ)كاستخم ػػ  لنجػػكات كرفػػع فػػي الدكلػػة رتبتػػ  كأعمػػى منزلتػػ  لػػدل السػػمطاف
هػػ/ ٖٕٔكاف ابف عم  عمي بف بدر الديف كذلػؾ مالمغاربة كالمجاهديف مف زناتةل  المتطكعة
 .(ّ)ـُّٔٔ

ككػػاف هػػذا األمػػر ممػػا أغضػػا السػػمطاف عبػػد العزيػػز المرينػػي خا ػػة كأف األميػػر عبػػد 
الرحمف بف أبي ي مكسف قد كير وغب  ضػد بنػي مػريفل كبػدأ يحػرض غيػرت مػف فرسػاف زناتػة 

األمر الذم أيار غضا السمطاف عبػد العزيػز المرينػي فبعػث كفػدنا إلػى  عمى ممكؾ بني مريفل
يف إلػػى الػػكزير ابػػف الخطيػػال كأك ػػات دبػػالد األنػػدلس برئاسػػة كاتبػػ  أبػػي يحيػػى بػػف أبػػي مػػ

 .(ْ)بالقبض عمى األمير عبد الرحمف ككزيرت مسعكد بف ماسام
لخطيػا فػي ذلػؾ ككاف ابف الخطيا سػاعينا فػي مرضػاة السػمطاف عبػد لعزيػز فػ دار ابػف ا

مكػػرت كحمػػؿ السػػمطاف الغنػػي بػػاهلل عميهمػػا إلػػى أف سػػطا بهمػػال كاعتقمهمػػال كظػػال فػػي الحػػبس 
 .(ٓ)بغرناطة سائر أياـ السمطاف عبد العزيزد إرضا ن ل 

ػا لػدل السػمطاف الغنػي  كلكف تغير الحاؿ بالنسبة هبف الخطيا فبعػد أف كػاف كزيػرنا مطاعن
ربنػا إلػى بػالد المغػرا لػدل السػمطاف عبػد العزيػزل كظػؿ فػي باهلل تنكر ل  كتغير عمي ل ف ر ها

 .(ٔ)كن   كتحت رعايت 
كهػػذت ال تنػػة كتمػػؾ المحنػػة التػػي كقػػع فيهػػا ابػػف الخطيػػا كانػػت مػػف تػػدبير مجمكعػػة مػػف 
عمما  كفقها  غرناطةل كاف عمػى رأسػهـ قاضػي القضػاة القاضػي أبػك الحسػف عمػي بػف عبػد 

وػػاعر األندلسػػي منافسػػة لػػ  كحسػػدنا عمػػى مػػا نالػػ  ابػػف اهلل النبػػاهيل كابػػف زمػػرؾ الكاتػػال كال
الخطيا مف مكانةول كقد تػ ير ابػف الخطيػا بهػذت الحممػة اليػائرة ضػدتل كالتػي أفضػت بػ  إلػى 
الت كيػػػر فػػػي مغػػػادرة األنػػػدلس إلػػػى بػػػالد المغػػػرال كقػػػد سػػػا ت حالتػػػ  الن سػػػية لمػػػا عمػػػـ أف 

                                                           

 .448 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .34 ين  ب طوو   ب ال  بف روما  ب (3)
 .533 ب 7   ين  اد ن   بعيرا ج34 ين  ب طوو   ب ال  بف روما  ب (3)
 .34 ين  ب طوو   ب الا  ب (4)
 .533  448 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (5)
 .34 ين  ب طوو   ب الا  ب (6)
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ـ اإلعػػػداـ فيػػػ د ألنػػػ  ممحػػػد خ ػػػكم  قػػػامكا بحػػػرؽ كتبػػػ  كمؤل اتػػػ ل بػػػؿ طػػػالبكا بتن يػػػذ حكػػػ
 .(ُ)زنديؽ

كقػػد اوػػتد السػػمطاف الغنػػي بػػاهلل عميػػ  كت كػػدت العػػداكة بينهمػػا لمػػا نمػػى إليػػ  أف ابػػف 
عميػػ د لػػذلؾ  عمػػؿ   الخطيػػا يرغػػا السػػمطاف عبػػد العزيػػز فػػي ممػػؾ بػػالد األنػػدلسل كيحممػػ

ـ يسػمع بميمهػا السمطاف الغني بػاهلل جاهػدنا فػي القػبض عميػ ل فبعػث بالهػدايا اليمينػة التػي لػ
ابػف الخطيػال كلكػف السػمطاف عبػد العزيػز تسػميـ إلى سمطاف المغرال كأكفد بها رسم  يطما 

 .(ِ)الطما رفض ذلؾ
لذلؾ سا ت العالقات بيف الدكلتيفد فكانت النتيجة أف قػاـ السػمطاف الغنػي بػاهلل بػإطالؽ 

حبسػ  بغرناطػةل سراح األمير عبد الرحمف بف أبي ي مكسف ككزيػرت مسػعكد بػف ماسػام مػف م
بؿ كأمدهما بالماؿ كالسالح كالرجاؿل كأرسمهـ إلى بالد المغرال حيث بدأ األمير عبػد الػرحمف 
يواغا ممكؾ بني مريفل كيطما بحق  في الممؾل كه سػيما بعػد كفػاة السػمطاف عبػد العزيػزل 

مػر كقد انضمت إلي  بعض القبائؿل كاوتد وككت ل كأ بي يميػؿ خطػر عمػى بػالد المغػرال األ
الػذم جعػؿ السػمطاف أبػك العبػػاس أحمػد بػف أبػي سػالـ إبػػراهيـ بػف أبػي الحسػفل كالػذم تػػكلى 
السػػمطة فػػي بػػالد المغػػرا بعػػد كفػػاة السػػمطاف عبػػد العزيػػزل كالػػذم حػػاكؿ إرضػػا  األميػػر عبػػد 

 .(ّ)الرحمف بف أبي ي مكسف فكهت عمى مدينة مراكش
مات السمطاف عبػد العزيػزد ممػا أما بالنسبة لكضع ابف الخطيا فقد كاف في م مف حتى 

جعػػؿ السػػمطاف الغنػػي بػػاهلل يمػػي فػػي طمػػا ابػػف الخطيػػال كأ ػػبحت قضػػية القػػبض عمػػى ابػػف 
الخطيال كتسميم  إلى بالد غرناطةل أك هالك  الوغؿ الواغؿل كغايػة مػف أهػـ الغايػات لػدل 

 السمطاف الغني باهلل كرجاؿ دكلت .
ابػف الخطيػا فػي القػبض عميػ د لػذلؾ  كلذلؾ سعى سميماف بف داكد كهػك مػف ألػد أعػدا 

أغػػرل السػػمطاف أبػػك العبػػاس أحمػػد المرينػػيل كالػػذم حػػاكؿ إ ػػالح العالقػػات بػػيف الػػدكلتيف 
فسمي بالقبض عمي ل فتمكف سميماف بف داكد مف القبض عمػى ابػف الخطيػال كبعػث بػ  إلػى 

مػا سػمؼ لػ  مػف بالد األندلسل ف كدع بالسجف بغرناطةل كأراد سميماف بف داكد اهنتقاـ من  ل

                                                           

 .63 ب 4   بس      الست  قا ج533 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .63 ب 4   بس      الست  قا ج533 ب 7 ين  اد ن   بعيرا ج (3)
 .533 -448 ب 7   ين  اد ن   بعيرا ج35 ين  ب طوو   ب ال  بف روما  ب (3)
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عداكة بينهمال فدس إلي  سميماف بف داكد بعػض األكغػاد مػف حاوػيت ل فطرقػكا عميػ  السػجف 
ليالن فقتمكت خنقنا في السجفل يـ أخرجت جيتػ  فػي الغػد فػدفف فػي مقبػرة بػاا المحػركؽ سػنة 

 .(ُ)قٕٕٔ
كهكذا نرل أف ممكؾ بني األحمر استغمكا بعض الوخ يات مػف ذكم األطمػاع السياسػية 
مػػف بنػػي مػػريف هسػػتغاللهـ فػػي ت ػػ ية الحسػػابات السياسػػية بػػيف الػػدكلتيفد لػػذلؾ لعػػا كييػػر 
ممػػف تكلػػكا موػػيخة المجاهػػديف المغاربػػة بػػبالد األنػػدلس أدكارنا سياسػػية كػػاف لهػػا أيرهػػا عمػػى 

 العالقات بيف بني مريفل كبني األحمر.
 ػرانية ب سػبانيال كما كاف لويكخ المجاهديف عالقػات سياسػية متناقضػة مػع الممالػؾ الن

ف ي الكقت الذم كانت في  عالقتهـ بمممكة قوػتالة عدائيػة فػي حالػة حػراو دائمػةو كمسػتمرةول 
فػي أغمػا -فال تنقطع الحركا كالمعارؾ بينهمال نجد أف عالقتهـ بمممكة أراجكف كانت تقـك 

حيػاف إلػى عمى ال داقةل كالكدل كحالة مف السمـ العاـل بؿ ك مت فػي كييػرو مػف األ -أكقاتها
حػػد تبػػادؿ الهػػدايال كالمراسػػالتل كتقػػديـ يػػد العػػكف كالمسػػاعدة لهػػـل ككػػؿ مػػا يحتاجكنػػ  مػػف 

 .(ِ)خدمات
كما عير عمى كييقة تعازم  ادرة مف ويخ المجاهديف عامر بف عيمػاف بػف أبػي العػال  

ل كرسػالة أخػرل  ػادرة (ّ)إلى ممؾ أراجكف بيدرك الرابع يعزي  فػي كفػاة كالػدت ال كنسػك الرابػع
مػػف سػػمطاف بػػف عيمػػاف بػػف أبػػي العػػال  لػػن س الغػػرضل كيهنػػئ بيػػدرك الرابػػع باعتالئػػ  عمػػى 

 .(ْ)العرش
ميػػػؿ عػػػامر بػػػف عيمػػػاف بعػػػض الوخ ػػػيات  المجاهػػػديفككػػػاف ي ػػػد عمػػػى بعػػػض وػػػيكخ 

ليمحقػ   أراجػكفالسيد إسػتبياف سانوػتل الػذم طمػا منػ  التكسػط لػدل ممػؾ  :ميؿالمسيحية 
 .(ٓ)جكنياالبالط األر  بالخدمة في

                                                           

 .33 ب 7   بف ر   نفل  بطووا ج33 ين  ب طوو   باف م   قروما  ب (3)
  و سببببف  ) ل  يببببن  ) فببببرا    فببببقل رببببيقنم383  348 ببببب 3 فببببر سببببعود ن   بع  ببببقت  )سببببيقنوما ج (3)

 .533 ب
 .544   فقل ريقنم  و سف  ) لا  ب353 ب 3 فر سعود ن   بع  قت  )سيقنوما ج (3)
 .546 فقل ريقنم  و سف  ) لا  ب (4)
 .556   فقل ريقنم  فرج  سقيقا  ب334 ب 3 فر سعود ن  فرج  سقيقا ج (5)
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كقد استغؿ ويكخ المجاهديف هذت العالقة بينهـ كبيف ممكؾ أراجكفد لالست ادة منهػا فػي 
ن ع المسػمميفل كحمايػة أعراضػهـل كأمػكالهـل كفػؾ أسػراهـ مػف أيػدم الن ػارل اآلخػريفل بػؿ 

ويكخ المجاهديفد لتخ يؼ حدة التػكتر فيمػا بينهمػا بكربما انت ع ممكؾ أراجكف مف عالقاتهـ 
بمػػا يسػػاعدهـ فػػي الت ػػدم ألطمػػاع ممػػكؾ قوػػتالة فػػي أراضػػي مممكػػة أراجػػكف خا ػػة كأف 

اإلمكانيػػات الماديػػة كالعسػػكرية التػػي بهػػا مممكػػة أراجػػكف كانػػت مممكػػة فقيػػرة لػػـ يكػػف لػػديها 
ػػا أف يكػػكف بينهػػا كبػػت يف المسػػمميف حالػػة مػػف سػػتطيع مكاجهػػة المسػػمميفد لػػذلؾ حر ػػت دائمن

السػػمـ الػػدائـل المهػػـ إه فػػي بعػػض األكقػػات التػػي تحػػاكؿ فيهػػا مممكػػة قوػػتالة جػػر رجمهػػا فػػي 
حركبهػػا مػػع المسػػمميفل فكانػػت توػػارؾ مرغمػػةنل أك تحػػت ضػػغكط البابػػا كمػػا يػػذكر ذلػػؾ ابػػف 

الػػذم إليػػ  ينقػػادكف كفػػي  -يق ػػد البابػػا-كهػػك أف كبيػػر ديػػف الن ػػرانية »الخطيػػا فيقػػكؿ: 
كف كيعػػادكفل كعنػػد رؤيػػة  ػػميب  يكبػػكف كيسػػجدكف لمػػا رأل أف ال ػػتف قػػد فات  ي ػػامرضػػ

 .(ُ)«أكمتهـ... أعمؿ نظرت في أف يجمع منهـ ما افترؽل كيرفع ما طرؽ
ل -يق ػػد البابػػا-فىػػًإف القػػكمس اأٍلىٍعظىػػـل قيػػـك ديػػف الن ٍ ػػرىاًني ة»كيػػذكر فػػي مكضػػع صخػػر: 

فتطيعل كمخال ت  هى تىٍستىًطيعل رمى هىًذت اأٍلمة الغريبػة المنقطعػةل ًمػٍنهيـ بجػراد هى  ـال ًذم ي مره
 .(ِ)«يسد طريقهال كىهى ييٍح ى فريقها

كهكذا نرل أف هذت العالقة التي كانت بيف وػيكخ المجاهػديف كممػكؾ غرناطػة مػع مممكػة 
إنمػا عالقػتهـ ك ػداقتهـ معهػـ كانػت تقػـك عمػى رعايػة م ػالي المسػمميفل كن عهػـل  أراجكف

 كليس إللحاؽ الضرر بإخكانهـل أك كقكع خيانة لدينهـ أك بني جمدتهـ.
  

                                                           

 .344 فد  نقن  نهقوم  )ندبسا  ب  ف53  49 ب 3 ين  ب طوو  رو قنم  ب تقوا ج (3)
 .33  33 ب 3 ين  ب طوو  رو قنم  ب تقوا ج (3)



 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د. سعيد عبد الجكاد أبك زيد
 

- 383 - 

 

 الخاتمة
ـا ال الحاتل كال الة كالسالـ عمى مف خػتـ اهلل بػ  النبػكاتل    الحمد هلل الذم بنعمت  تت

- ػمى اهلل عميػ  كسػمـ–هؤهـ كتوػيعهـ لمحمػد بػف عبػد اهلل كعمى صل  ك حب  الذيف كاف ك 
 كلمحؽ الذم جا  ب ل ككانكا بنعمة اهلل إخكاننا في جميع األكقات.

 كبعد
مسػتمهمنا منػ  الهػدمل كالروػادل  -سػبحان  كتعػالى–فقد بدأت هذا البحػث مسػتعيننا بػاهلل 

  وئ     وئ  وئ      وئ  وئ  وئ  وئ  وئ  وئچ طمبنػػػا منػػػ  التكفيػػػؽ كالسػػػدادل

[ل كفي خاتمة هذا البحث أحػا أف أبػرز بعػض ّْ]األعراؼ:  چ   وئوئ  وئ  وئ  وئ
إلػػى الك ػػكؿ إليػػ  مػػف  -سػػبحان  كتعػػالى–الحقػػائؽ المكضػػكعية المتميمػػة فيمػػا كفقنػػي اهلل 

 نتائج:
  الػػدكر الجهػػادم العظػػيـ الػػذم قامػػت بػػ  غرناطػػة التػػي تحممػػت عػػا  مكاجهػػة المػػد

  ميبي.ال
 ل كجهادهاالدكر المساعد لدكلة بني مريف لغرناطة في  مكدها. 
  كالموػجع لهػـ فػي الجهػاد ضػد  المجاهػديفالدكر المسػاند لدكلػة بنػي مػريف لوػيكخ

هػػذت الممالػػؾد حتػػى ه تحقػػؽ الممالػػؾ الن ػػرانيةل كاسػػتخدامهـ كوػػككة فػػي حمػػؽ 
 .أهدافها

  فػػي ت ػػ ية الخالفػػات بػػيف المممكتػػيف:  المجاهػػديفالػػدكر السياسػػي ال اعػػؿ لوػػيكخ
 الغرناطيةل كالمرينية.

  كالممالػػؾ الن ػػرانية فػػي األنػػدلس ف ػػي  المجاهػديفالتنػاقض فػػي العالقػػة بػػيف وػػيكخ
مػػع مممكػػة  عدائيػػةالكقػػت الػػذم كانػػت كديػػة مػػع مممكػػة أراجػػكفل نجػػد أنهػػا كانػػت 

 قوتالة.
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 الم ادر كالمراجع
: الم ادر:  أكهن

 الكريـ.القرصف  -
 :ـ(َُْْ/ َٕٖابف األحمر: أبك الكليد إسماعيؿ بف يكسؼ )ت  -ُ

  ركضة النسريف في دكلة بني مريفل تحقيؽ: عبد الكهاا بػف من ػكرل )الربػاط
 ـ(.ُُٗٗ

  يػػات الزمػػافل تحقيػػؽ: محمػػد رضػػكاف نيػػر فرائػػد الجمػػاف فػػي وػػعر مػػف ننظمػػي كا 
 ـ(.ُٕٔٗالداية )بيركت 

ابف بطكطة: أبك عبد اهلل محمد بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف إبػراهيـ المػكاتي الطنجػي  -ِ
 :(ـُّٖٗ/ هػٖٖٕ)
  تح ة النظار في غرائا األم ار كعجائا األس ارل ورح ككتا هكاموػ : طػالؿ

 ـ(.ُّٗٗحرال )بيركت 
 :ـ(َُٓٓهػ/ ٕٓٗالحسف الكزاف: محمد ال اسي )ت  -ّ

 مػػد حجػػيل محمػػد األخضػػرل )بيػػركت ك ػؼ أفريقيػػةل ترجمػػ  عػػف ال رنسػػية: مح
 ـ(.ُّٖٗ

هػػ/ ِٖٓابف حجر العسقالني: الحػافظ وػهاا الػديف أحمػد بػف عمػي بػف محمػد )ت  -ْ
 :ـ(ُْْٖ

  الػدرر الكامنػة فػي أعيػػاف المائػة اليامنػةل طبعػ  ك ػػحح : الوػيخ/ عبػد الػػكارث
 ـ(.ُٕٗٗهػ/ ُُْٖمحمد عميل )بيركت 

 :(ـُّْٔهػ/ ٖٔٔالحميرم: محمد بف عبد المنعـ )ت  -ٓ
  ـ(.ُْٖٗالركض المعطار في خبر األقطارل تحقيؽ: إحساف عباس )بيركت 

 ـ(:ُّْٔهػ/ ٕٕٔابف الخطيا: لساف الديف )ت  -ٔ
  ـ(.ُْٕٗاإلحاطة في أخبار غرناطةل تحقيؽ: محمد عبد اهلل عنافل )القاهرة 
  أعػػالـ األعػػالـ فػػيمف بكيػػع قبػػؿ اهحػػتالؿ مػػف ممػػكؾ اإلسػػالـل القسػػـ اليػػانيل

 ـ(.ُٔٓٗبركفنساؿل )بيركت تحقيؽ: لي ي 
  ـ(.ُٖٕٗالممحة البدرية في الدكلة الن ريةل )بيركت 
  رقـ الحمؿ في نظـ الػدكؿل أعػدت لمطبػع كعمػؽ عميػ  كقػد ـ لػ : عػدناف دركيػشل

 ـ(.َُٗٗ)دموؽ 
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  كناسػػػة الػػػدكاف بعػػػد انتقػػػاؿ السػػػكافل تحقيػػػؽ: محمػػػد كمػػػاؿ وػػػبانةل )القػػػاهرة
 ـ(.ُٔٔٗ

 تػػراال تحقيػػؽ: أحمػػد مختػػار العبػػادمل مراجعػػة: ن اضػػة الجػػراا فػػي عاللػػة اهغ
 عبد العزيز األهكانيل )القاهرة د.ت(.

 الجػػز   -ن اضػػة الجػػراا فػػي عاللػػة اهغتػػراال تقػػديـ كتحقيػػؽ: السػػعدية فاغيػػة
 ـ(.ُٕٗٗاليالثل )المغرا 

  ريحانػػػة الكتػػػاا كنجعػػػة المنتػػػاال تحقيػػػؽ: محمػػػد عبػػػد اهلل عنػػػافل )القػػػػاهرة
 ـ(.ُُٖٗ

 ـ(:َُْٓهػ/ َٖٖالرحمف )ابف خمدكف: عبد  -ٕ
  ـُّٓٗالمقدمةل دار المعارؼ 
  العبر كديكاف المبتػدأ كالخبػر فػي أيػاـ العػرا كالعجػـ كالبربػر كمػف عا ػرهـ مػف

الجػز  الرابػع كالسػادس كالسػابعل دار الكتػاا المبنػاني كمكتبػة ذكم السمطاف األكبرل 
 ـ.ُٕٗٗالمدرسةل بيركت 

 ـ(:َُِّهػ/ َِٕل اسي )ت ابف أبي زرع: أبك الحسف بف عبد اهلل ا -ٖ
  مدينػػة كتػػاريخ األنػػيس المطػػرا بػػركض القرطػػاس فػػي أخبػػار ممػػكؾ المغػػرال

 ـ(.ُِٕٗفاسل )الرباط 
  ـ(.ُِٕٗالذخيرة السنية في تاريخ الدكلة المرينيةل )الرباط 

 ـ(:ُٕٖٗهػ/ ُُّٓالسالكم: أحمد بف خالد النا رم )ت  -ٗ
 ـ(.ُٓٓٗألخبار دكؿ المغرا األق ىل )المغرا  اهستق ا 

 :(ـُّْٕهػ/ ْٖٕ)ت ابف فضؿ اهلل العمرم: وهاا الديف أحمد بف يحيى  -َُ
  ك ؼ إفريقية كالمغرا كاألندلسل تحقيؽ: حسػف حسػني عبػد الكهػاال )تػكنس

 د.ت(.
 ـ(:ُُْٖهػ/ ُِٖالقمقوندم: وهاا أبك العباس أحمد بف عمي )ت -ُُ

  اإلنوال )القاهرة د.ت(. بي األعوى في  ناعة 
 ـ(:ُُٕٔهػ/ َُُْالمقرم: أحمد بف محمد )ت  -ُِ

  األنػػػدلس الرطيػػػال تحقيػػػؽ: إحسػػػاف عبػػػاس )بيػػػركت ن ػػػي الطيػػػا مػػػف غ ػػػف
 ـ(.ُٖٔٗ
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  أزهػػار الريػػاض فػػي أخبػػار عيػػاضل تحقيػػؽ: م ػػط ى السػػقا كصخػػركف )القػػاهرة
 ـ(.ُّٗٗ

هػػػ/ ُُٕابػػف منظػػكر: جمػػاؿ الػػديف أبػػك ال ضػػؿ محمػػد بػػف مكػػـر بػػف عمػػي )ت  -ُّ
 ـ(.ُُُّ

 .)لساف العرال )بيركت د.ت 
 ـ(:ُِِٖهػ/ ِٔٔياقكت الحمكم: وهاا الديف أبك عبد اهلل )ت  -ُْ

  (.ـُٕٗٗهػ/ ُّٗٗمعجـ البمدافل )بيركت 
 يانينا: المراجع العربية كالمعربة:

 إبراهيـ حركات: -ُٓ
  ـ(.َََِالمغرا عبر التاريخل )المغرا 

 القادر:حامد عبد  -أحمد الزيات -إبراهيـ م ط ى -ُٔ
  طبعة دار الدعكة. -المعجـ الكسيطل ت: مجمع المغة العربية 

 أحمد مختار العبادم: -ُٕ
  ـ(.ُٖٔٗدراسات في تاريخ المغرا كاألندلسل )القاهرة 
  فتػػرة مضػػطربة فػػي تػػاريخ غرناطػػةل مجمػػة معهػػد الدراسػػات اإلسػػالميةل بمدريػػد
 ـ(.َُٔٗ -ُٗٓٗ) ِٖل ِٕـ
 أحمد الطكخي: -ُٖ

  ـ(.ُٕٗٗاألندلس في ع ر بني األحمرل )اإلسكندرية مظاهر الحضارة في 
 وارؿ اندري  جكلياف: -ُٗ

  تػػػاريخ وػػػماؿ أفريقيػػػال تعريػػػا محمػػػد مزالػػػيل البوػػػير بػػػف سػػػالمةل )تػػػكنسل
 ـ(.ُٖٕٗ

 عبد الكهاا بف من كر: -َِ
  ـ(.ُٖٔٗهػ/ ُّٖٖقبائؿ المغرال )الرباط 

 عبد القادر زمامة: -ُِ
   ـ(.ُٖٔٗأبك الكليد بف األحمرل )الدار البيضا 

 عبد الرحمف عمي الحجي: -ِِ
  ـ(.ُْٗٗهػ/ ُُْٓالتاريخ األندلسي مف ال تي حتى سقكط غرناطة )دموؽ 

 عبد اهلل سعيد بف محمد سافر الغامدم: -ِّ
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  دكر المتطكعة في حركة الجهاد ضد ال ميبييف كالمغكؿل مجمػة المػؤرخ العربػي
 ـ(.ُْٗٗ) ُعدد مارس 

 عمر سعيداف: -ِْ
 سػػػية فػػػي القػػػرف الرابػػػع عوػػػر )ـ( كسػػػقكط غرناطػػػةل العالقػػػات اإلسػػػبانية األندل

 ـ(.ََِّ)تكنس 
 محمد عبد اهلل عناف: -ِٓ

  ـ(.ُْٗٗنهاية األندلس كتاريخ العرا المنت ريفل )القاهرة 
  ـ(.ُٖٔٗلساف الديف بف الخطيا حيات  كتراي  ال كرمل )القاهرة 

 :الحسف الكزاف -ِٔ
  ـ(.ُّٖٗ: محمد حجيل محمد زنبير )المغرا ةأفريقيال ترجمك ؼ 

 محمد عيسى الحريرم: -ِٕ
  ـ(.ُٖٓٗتاريخ المغرا اإلسالمي كاألندلس في الع ر المرينيل )الككيت 

 محمد كماؿ وبانة: -ِٖ
 ( هػػػػػ(ل )القػػػػاهرة ٕٓٓ -ّّٕيكسػػػػؼ األكؿ ابػػػػف األحمػػػػرل سػػػػمطاف غرناطػػػػة

 ـ(.ُٗٔٗ
 م ط ى أبك ضيؼ: -ِٗ

  أيػػر العػػرا فػػي تػػاريخ المغػػرا خػػالؿ ع ػػر المكحػػديف كبنػػي مػػريفل )إسػػكندرية
 ـ(.ُّٖٗ

 نظير حساف سعداكم: -َّ
  ـ(.ُٗٓٗجيش م ر في أياـ  الح الديفل )القاهرة 


