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 الممخص 

بنك كانكديف أيسرة بربرية األصؿ ، تنتمي الى قبيمة ىنتاتةالمصمكدية ، 
كتينسب الى عميدىا يكسؼ بف كانكديف ، كقد أدت دكران كبيران فيتاريخ المكحديف 
منذ ابتداء دعكتيـ عمى يد الميدم محمد بف تكمرت في حكالي سنة 

ـ التي 1166ق/664ـ كحتى أكاخر عصر دكلتيـ كتحديدان سنة 1111ق/415
-664مثمت مطمع العيد القصير لمخميفة األخير الكاثؽ أبي دبكس )

ـ( . كقد تمثؿ ذلؾ الدكر في مجاؿ نشر الدعكة 1169-1166ق/668
المكحدية ، كالقيادة العسكرية في المغرب كاألندلس، كما يرتبط بيا مف دكر 

عف اسياميـ في تثبيت أركاف الدكلة المكحدية في مرحمة القكة ، سياسي معبر 
كما تمثؿ ىذا الدكر السياسي في انحيازىـ الى بعض أفراد األيسرة الحاكمة 
كتأييدىـ عمى حساب البعض اآلخر في مرحمة ضعؼ الدكلة كاالنشقاؽ 
الداخمي،  فضالن عف الدكر االدارم مف خالؿ تكلي بعض أفرادىا منصب 

رة كالكالية عمى بعض المدف كالمناطؽ المغربية. كقد ساعد عمى ىذا الدكر الكزا
الكبير الذم نيضت بو أيسرة بني كانكديف في دكلة المكحديف ، مسارعتيا الى 
اعتناؽ دعكة ابف تكمرت، ككالؤىا لأليسرةالمكحدية الحاكمة بشكؿ عاـ، كعقد 

ة العسكرية كاالدارية بعض أفرادىا عالقات مصاىرة معيا ، فضالن عف الكفاء
التي تميز بيا بعض أفرادىا . كمف ثـ فقد كانت ىذه األيسرة جديرة ببحث دكرىا 

دراسة  -عمى حد عممنا–في دكلة المكحديف، ذلؾ الدكر الذم لـ تتكفر عنو 
 مستقمة أك ضمنية .

في دولة  بنو وانودين ودورهم   

 الموحدين

 

                                                                             علي صدام نصر اهللد.    م. أ.    

 البصرة امعةجكلية  الرتبية للبهات/ 
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Abstract 

BanuWanaudin Berber origin family, belong to the 

tribe HntathAlmsamudah, and attributed to the dean Yusuf 

bin Wanaudin, it has played a significant role in the history 

of the Muwahdian since the beginning of their call at the 

hands of the Mahdi Mohammed bin Tumart in about the 

year 514 AH / 1120 AD and until the end of an era state and 

specifically the year 665 AH / 1266 AD, which represented 

the beginning of the last Testament short KhalifaAl-

Wathiq(665-668h / 1266-1269m). This may represent a role 

in the dissemination of the Almohad call, and the military 

leadership in Morocco and Al-Andalus, and the associated 

political role Crossing for their contribution to the pillars of 

the state Almohad at the stage of the force, also it represents 

this political role in the siding to some royal family 

Banu Wanudin and their role in 

the State of the Muwahdian 
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members and their support at the expense of others the other 

at the stage of the weakness of the state and internal dissent, 

as well as the administrative role by taking over some of its 

members be appointed a Minister and jurisdiction over some 

of the cities and regions of Morocco. It has helped this great 

role that I got it built and Wanaudin family in the State of 

the Muwahdian, Msaratha to embrace a call IbnTumart, and 

loyalty to the family Almohad ruling in general, holding 

some of its members affinity relationships with them, as 

well as military and administrative efficiency that 

characterized some of its members. And then the family has 

been living worthy to examine their role in the uniform, that 

role, which is not available by the end -alyAlmna- 

independent study or implied. 
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 دور بني وانودين في مرحمة الدعوة وتأسيس الدولة   

 تسمية اأُلسرة وأصمها

الذم  (1)بنك كانكديف أيسرة بربرية استمدت تسميتيا مف كانكديف بف تامصمت 
ينتمي الى قبيمة ىنتاتة التي سيميت بذلؾ نسبةن الى جدىا ىنتات ، كتيعىد مف أعظـ 

أكثرىا جمعان كأشدىا قكة كما كصفيا بذلؾ ابف خمدكف كأشار الى ك  (1)قبائؿ مصمكدة
عاصمة  (5)كحكاليو، كىك الجبؿ المتاخـ لمدينة مراكش (3)اف مكاطنيا كانت بجبؿ درف

المرابطيف كمف بعدىـ المكحديف. ككاف الينتاتيكف ىـ السابقيف لمقياـ بدعكة ابف 
مف بعده، حيث كاف  (6)مف بف عميكالمميديف ألمره كأمر خميفتو عبد المؤ  (4)تكمرت

، أكؿ مف بايع ابف  (8)في افريقية (7)الشيخ أبك حفص عمر بف يحيى جد الحفصييف
أك ما  (9)تكمرت مف قبيمتو ، كانتظـ في ًعداد صحابتو العشرة السابقيف الى دعكتو

 . (11)ييعرفكف بأىؿ عشرة أك أىؿ الجماعة

 استمدت تسميتيا مف كانكديفكعمى الرغـ مف اف أيسرة بني كانكديف قد 
اال انو لـ يكف لو دكر في دكلة المكحديف ، كانما كاف الدكر ألبنائو كأحفاده،  ،الينتاتي

فتسمية األيسرة باسمو جاءت مف ككنو جدان ليذه األيسرة المككنة مف عدة أبناء فضالن 
عبد عف األحفاد، اذ خمؼ كانكديف ىذا خمسةن مف األبناء الذككر كىـ: يكسؼ، ك 

الحؽ، كتميـ، كعبد اهلل ، فضالن عف محمد الذم ذيكر اسمو مف خالؿ ابنو سميماف 
 الذم كاف لو دكر في دكلة المكحديف كما سنأتي الى ذلؾ . 

 عميد اأُلسرة يوسف بن وانودين واتصاله بالموحدين

الينتاتي قد خمؼ خمسة مف األبناء  عمى الرغـ مف اف كانكديف بف تامصمت  
اف األيسرة قد استمدت تسميتيا مف اسمو لككنو جدان ليا، كلكنو مع ذلؾ لـ الذككر، ك 

نما كاف ابنو يكسؼ الميكنى بأبي  يكف عميدىا أك رئيسيا كالشخصية األبرز فييا، كا 
يعقكب ، لككنو أكؿ أفراد األيسرة اتصاالن بالمكحديف، فضالن عف الدكر الكبير الذم أداه 
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ى يد ابف تكمرت كمف ثـ قياـ الدكلة عمى يد خميفتو في تاريخيـ منذ بدء الدعكة عم
 عبد المؤمف بف عمي كحتى كفاتو كما سيمر بنا ذلؾ .

حيث ذكر ابف عذارم ما نصو: )) لـ يتقدـ أحد مف المكحديف بالدخكؿ في 
ىذا األمر كىك أمير عمى قبيمة إال أبك يعقكب يكسؼ بف كانكديف فانو كصؿ معسكران 

مف اخكانو الينتاتييف فضخـ بو التكحيد كعظـ بو التمييد كىك  في قبيمتو كمف طاكعو
كجمبيـ كأدناىـ ليذا األمر العالي كقربيـ ككاف عند  (11)الذم استاؽ قبيمة كزكلة

 . (13)(( ( 11)الخميفة أمير المؤمنيف مف كبار أىؿ خمسيف

يتبيف لنا مف خالؿ ىذا النص المكانة الكبيرة التي حظي بيا يكسؼ بف  
كديف لدل المكحديف ، النابعة مف دكره في دعكتيـ التي انضـ الييا كىك شيخ مف كان

أشياخ قبيمة ىنتاتة بمف تابعو مف أفراد قبيمتو ، كأثر ذلؾ في قكة الدعكة المكحدية مف 
خالؿ كثرة أعداد المنضميف الييا سكاء مف اخكانو الينتاتييف أك مف قبيمة كزكلة التي 

أك دخكليا في دعكة المكحديف، حتى انو غدا في عيد عبد  كاف لو دكر في تكحيدىا
ـ( مف كبار أىؿ خمسيف، كىك ما 1161-1119ق/448-415المؤمف بف عمي )

يعني أنو كاف مف أفراد ىذه الطبقة التي أسسيا ابف تكمرت في جممة ما أسسو مف 
 طبقات أيخرل بيدؼ تنظيـ أتباعو كتصنيفيـ كفؽ مراتبيـ مف حيث األسبقية في
اعتناؽ الدعكة، كىي تمي طبقة العشرة أك أىؿ الجماعة التي كانت تقؼ عمى رأس 
تمؾ الطبقات كالتي ضمت أصحاب الميدم الذيف سارعكا الى اعتناؽ دعكتو 

 كتأييدىا.

كلـ يكف ابف عذارم ىك أكؿ مف أشار الى اف يكسؼ بف كانكديف كاف مف أىؿ 
نما سبقو مؤرخكف آخركف كالبيذؽ كا بف القطاف الذم نقؿ عف ابف صاحب خمسيف، كا 

. في حيف ييفيـ مما أشار اليو ابف خمدكف كتابعو في ذلؾ الناصرم أف (15)الصالة
يكسؼ بف كانكديف كاف مف أىؿ عشرة الذيف سارعكا الى اعتناؽ دعكة ابف تكمرت في 

. كيبدك أف االشارة األيكلى التي جعمت يكسؼ في ًعداد أىؿ (14)ـ1111ق/414سنة 
ف ىي االشارة األرجح في ىذا الصدد، لككنيا قد كردت لدل عدد أكبر مف خمسي
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بمعاصرتو ألحداث الدعكة  -فضالن عف ذلؾ -المؤرخيف الذيف يتصؼ بعضيـ 
المكحدية كالحقبة المبكرة مف تاريخ الدكلة، كال سيما البيذؽ تمميذ ابف تكمرت المتكفى 

أحد كبار مؤرخي المكحديف ـ، ككذلؾ ابف صاحب الصالة 1161ق/444حكالي سنة 
 ـ . 1197ق/495المتكفى سنة 

كاف انتماء يكسؼ بف كانكديف الى طبقة الخمسيف مف اصحاب ابف تكمرت ال 
يقمؿ مف أسبقيتو في االنتماء الى دعكة المكحديف أك مف شأنو فييا، فقد كانت مكانتو 

حفص عمر  المنضكيف في دعكة ابف تكمرت تمي مكانة الشيخ أبي في قكمو ىنتاتة
، كما اف أىؿ خمسيف ىـ أصحاب مشكرة الميدم بف تكمرت بعد أىؿ (16)بف يحيى

 . (17)العشرة أك أىؿ الجماعة

كعمى الرغـ مف عدـ كركد اشارة صريحة أيخرل عف دكر يكسؼ بف كانكديف 
في دعكة المكحديف أياـ ابف تكمرت، اال انو مف الراجح أف يككف قد اشترؾ في معركة 

األخيرة ضد المرابطيف في حياة ابف تكمرت أال كىي معركة البحيرة التي المكحديف 
ـ. اذ ذكر بعض المؤرخيف  أف زعيـ المكحديف 1119ق/415جرت أحداثيا في سنة 

قد أعدى ليذه المعركة إعدادان جيدان فقاـ بحشد أتباعو كافة كال سيما المصامدة ، الذيف 
لمدة أربعيف يكمان ، إال انو مع ذلؾ  فرضكا حصاران عمى مراكش عاصمة المرابطيف

فقد انتيت المعركة بيزيمة كبيرة لممكحديف عمى أيدم المرابطيف الذيف كبدكىـ الكثير 
مف القتمى كاف مف بينيـ بعضان مف كبار أصحاب ابف تكمرت العشرة، كما اف ابف 

كعمى أية . (18)تكمرت نفسو قد تكفي بعد مدة قصيرة حزنان لما أصاب أتباعو المكحديف
حاؿ، فاف اشتراؾ أتباع ابف تكمرت كافة في ىذه المعركة كال سيما المصامدة الذيف 

ييرجح اشتراكو في ىذه  ينتمي الييـ يكسؼ بف كانكديف عف طريؽ قبيمتو ىنتاتة
 المعركة الكبيرة عمى الرغـ مف اف اسمو لـ يرد صراحةن .  

عف دكر يكسؼ بف كانكديف كاذا كانت االشارة آنفة الذكر ىي اشارة ضمنية  
العسكرم، فيناؾ اشارة أيخرل صريحة عف ىذا الدكر أكردىا البيذؽ الذم أكد مف 

أم بعد سنتيف -ـ 1131ق/416خالليا قياـ أبي يعقكب يكسؼ بف كانكديف في سنة 
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بفتح مدينة تارطكاؿ  -مف كفاة ابف تكمرت كتكلي خميفتو عبد المؤمف قيادة المكحديف
. كيبدك اف ذكر البيذؽ السـ أبي يعقكب بف كانكديف (19)السكسإحدل مدف بالد 

صراحةن مف خالؿ االشارة الى قيامو بفتح ىذه المدينة ، ال يدؿ فقط عمى اشتراكو في 
 فتحيا بؿ عمى قيادتو جيش المكحديف الذم تمكف مف فتحيا .  

كسؼ بف يتبيف لنا مف خالؿ ىذه االشارة األخيرة أف الدكر العسكرم القيادم لي
كانكديف بدأ يبرز بصكرة صريحة منذ عيد عبد المؤمف بف عمي حيث كاف لديو مف 

، فمـ يىعيد مجرد جندم مشارؾ في معارؾ المكحديف، بؿ أصبح (11)كبار أىؿ خمسيف
قائدان ناجحان أحرز عددان مف االنتصارات أك االنجازات العسكرية كاف مف بينيا ما 

عف اشارات أيخرل تؤكد ىذا الدكر العسكرم البارز،  تمت االشارة اليو سمفان، فضالن 
 سنأتي الى ذكرىا تباعان . 

حيث اتفقت بعض الركايات عمى الدكر العسكرم البارز ليكسؼ بف كانكديف  
 (11)في قتاؿ المرابطيف كبعض القبائؿ المكالية ليـ في أنحاء مف المغرب األكسط

 ي تفصيؿ ىذا الدكر . كتحقيؽ االنتصار عمييـ، كلكنيا قد اختمفت ف

كلدينا في ىذا الصدد ركايتاف رئيستاف: األيكلى أكردىا البيذؽ ككانت ركاية   
بعد تمييزىا، أيسندت (11)مختصرة أشار فييا الى خركج ثالثة عساكر مكحدية مف تاجرا

الى ابف كانكديف قيادة العسكر الثالث منيا الذم اتجو صكب جبؿ مديكنة مف أحكاز 
، فخرج اليو مف ىذه المدينة اثناف مف قادة المرابطيف كىما أبك بكر (13)افمدينة تممس

بف الجكىر كمحمد بف يحيى بف فانك ، فنشبت بيف الطرفيف معركة عنيفة انتيت 
 . (15)بيزيمة القائديف المذككريف كمقتميما بالقرب مف تممساف

ابف عذارم كابف أما الركاية األيخرل فكانت أكثر تفصيالن ، كقد أكردىا كؿ مف 
خمدكف فضالن عف الناصرم، كممخصيا انو بعد مكت أمير المرابطيف عمي بف يكسؼ 

ـ ، قسـ المكحدكف قكاتيـ الى ثالث فرؽ ، 1151ق/437في سنة  (14)بف تاشفيف
كانت احداىا بقيادة يكسؼ بف كانكديف باالشتراؾ مع اثنيف مف القادة اآلخريف، الذيف 
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مديكنة مف أحكاز تممساف، كتمكنكا مف ايقاع اليزيمة بكالي  اتجيكا بقكاتيـ صكب جبؿ
تممساف المرابطي محمد بف يحيى بف فانك كقتمو بعد خركجو متصديان ليـ. ككاف مف 

 عف المرابطيف (16)أبرز نتائج ىذه المعركة انشقاؽ بني كمانك أحد بطكف قبيمة زناتة
المؤمف الذم كاف مقيمان آنذاؾ كانضماميـ الى المكحديف ، كاتصاؿ جماعة منيـ بعبد 

، فأرسؿ معيـ قكات مكحدية رافقتيـ الى (18)مف المغرب األقصى (17)بمنطقة الريؼ
بالدىـ مف أجؿ الحصكؿ عمى طاعة مف تبقى مف اخكانيـ ىناؾ. كلكف المرابطيف لـ 

-1151ق/439-437يرضخكا ليذا الكضع، فحيف عمـ أميرىـ تاشفيف بف عمي )
كمانك أرسؿ الييـ عسكران بقيادة قائده الركمي المسمى  ـ( بخالؼ بني1155

بىْرًتير( ، اال انو قد ميني بيزيمة عمى أيدييـ. كبعد تمؾ اليزيمة التي حاقت  )الري
بالمرابطيف أغارت الفرقة المكحدية التي اشترؾ في قيادتيا ابف كانكديف كاثنيف مف 

كبني  (19)ني عبد الكادأصحابو كالتي ضمت جمعان مف بني كمانك ، عمى بالد ب
فقتمكا كغنمكا، كبعثكا بالغنائـ الى عبد المؤمف. إال اف جمعان مف الزناتييف  (31)يمكمي

خرجكا عمييـ كتمكنكا مف اعتراض ىذه الغنائـ كاستعادتيا كقتؿ كافة أفراد القكة 
 المكمفة بإيصاليا ككاف ييقدر عددىا بنحك سبعمائة رجؿ مف بني كمانك كغيرىـ. كعمى
أثر ىذه األحداث تحصف يكسؼ بف كانكديف بمف معو مف المكحديف بجبؿ ىناؾ 
ييسمى جبؿ سيرات ، الى أف كصؿ عبد المؤمف الى جية تممساف مف أجؿ انقاذ 
الكضع كالثأر لمف قيتؿ مف بني كمانك ، فنزؿ في مكضع ييدعى )بيف الصخرتيف( ، 

ع آخر، الى أف كصؿ الى بالد كىناؾ التحؽ بو بنك كمانك ، ثـ تكجو معيـ الى مكض
بني يمكمي مف زناتة، ثـ اشتبؾ مع قكات المرابطيف بقيادة الربرتير كتمكف مف 
ىزيمتيـ كاالستحكاذ منيـ عمى كمية كبيرة مف الغنائـ. إال اف الربرتير تمكف مف 
استنقاذىذه الغنائـ كقتؿ عدد كبير مف المكحديف، ليعكد بعدىا الى تممساف كيجتمع 

 .(31)ر تاشفيفباألمي

ثـ تكالت األحداث في غير صالح المرابطيف ، مما اضطر أميرىـ تاشفيف الى 
التي كانت معقمو األخير، اذ لقي فييا حتفو في  (31)االرتحاؿ صكب مدينة كىراف

ـ ، بعد أف سقط بو فرسو مف 1155ق/439السابع كالعشريف مف شير رمضاف سنة 
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تحاؽ بقائد اسطكلو الذم ىرع الى نجدتو مف أحد المرتفعات ، حيف كاف يرـك االل
 . (33)قبضة القكات المكحدية التي أحدقت بو

كاستنادان الى ما تقدـ نجد أف البيذؽ قد أشار فقط في ركايتو المختصرة الى 
دكر يكسؼ بف كانكديف في تحقيؽ االنتصار عمى القكات المرابطية في معركة جبؿ 

ركايتو انيا قد جعمت مف ابف كانكديف ىك القائد  مديكنة ، ككاف مف أىـ ما تميزت بو
الكحيد لذلؾ الجيش الذم أحرز االنتصار ، كىذا مما ييضاعؼ مف دكره في ىذه 
المعركة. في حيف كانت الركاية التي أكردىا كؿ مف ابف عذارم كابف خمدكف فضالن 

انكديف قائدان عف الناصرم أكثر تفصيالن مف ركاية البيذؽ، كما انيا لـ تجعؿ مف ابف ك 
مستقالن كانما أشركت معو في القيادة أثنيف مف القادة اآلخريف، فضالن عف انيا لـ 
تكتؼ باإلشارة الى دكر ابف كانكديف في تحقيؽ االنتصار عمى المرابطيف في معركة 
نما أشارت أيضان الى دكره في تحقيؽ االنتصار عمى بني عبد الكاد  جبؿ مديكنة ، كا 

زناتة. كعمى الرغـ مف كجكد بعض التعارض أك االختالؼ بيف كبني يمكمي مف 
  ،الركايتيف إال انيما قد اتفقتا عمى أمر ميـ ىك القيادة العسكرية الناجحة البف كانكديف

التي كردت لدل البيذؽ بشكؿ مستقؿ كبارز ، في حيف كردت في الركاية األيخرل 
 بشكؿ أكثر تفصيالن . 

ريحةن أيخرل عف دكرو عسكرم ليكسؼ بف كانكديف كما أكرد النكيرم اشارةن ص
، ىذه المدينة المككنة ان كتحديدان في فتح مدينة تممساففي منطقة المغرب األكسط أيض

مف مدينتيف : األيكلى تيسمى تاجرا أك تاجررت التي كاف ييقيـ بيا أصحاب األمير 
ميحدثة البناء، المرابطي، أك أصحاب السمطاف كما عبر عنيـ النكيرم، كىي مدينة 

أما األيخرل فتيسمى أجادير كىي مدينة قديمة. ككاف كاليان عمى تاجررت يحيى بف 
، فدخميا عبد المؤمف (34)الذم فر منيا بعسكره صكب مدينة فاس (35)الصحراكية

، تقباليـ اياه بالخضكع كاالستكانةبجيشو كلـ يمنح أىميا األماف عمى الرغـ مف اس
دئ األمر كفدان مف أىميا مككف مف ستيف رجالن عند خركجيـ فقتؿ أحد قادتو في با

اليو طالبيف األماف إلخكانيـ في داخؿ المدينة ، ثـ عندما دخؿ عبد المؤمف قاـ بدكره 
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. (37)، ربما ألف الكثير مف المرابطيف كانكا ييقيمكف بيا(36)بقتؿ عدد آخر مف أىميا
مف تممساف عفا عمف تبقى مف  كبعد أف تمكف عبد المؤمف مف فتح مدينة تاجررت

أىميا ، كأقاـ بيا مدة سبعة أشير، ثـ عيف كاليان عمييا أحد أفراد أيسرة بني كانكدينكىك 
سميماف بف محمد بف كانكديف، كذلؾ في شير ربيع اآلخر مف سنة 

. ككما ىك كاضحه مف اسمو فمف الراجح أف يككف سميماف بف (38)ـ1154ق/451
فيدان لكانكديف جد األيسرة، كفي الكقت نفسو ابف أحد اخكة محمد بف كانكديف ىذا ح

 يكسؼ بف كانكديف عميد األيسرة، ييسمى محمد .

أما المدينة األيخرل مف تممساف الميسماة مدينة أجادير ، فرفضت التسميـ لعبد  
المؤمف كأعمنت مقاكمتيا لجيشو. كيبدك أف أحد أسباب ىذه المقاكمة ىك ما حؿ 

مف تنكيؿ بأىميا عمى الرغـ مف استسالميا، األمر الذم دفع عبد  بمدينة تاجررت
، أسند قيادتيا الى يكسؼ فرقة مف جيشو بفرض الحصار عمييا المؤمف الى أف ييكمؼ

بف كانكديف، أما ىك فاضطر الى الرحيؿ نحك مدينة فاس ليفرض عمييا ىي األيخرل 
الصحراكية الييا كاعتصامو  حصاران ، بعد أف تنامى الى أسماعو نبأ فرار يحيى بف

بيا. كعمى أية حاؿ، فاف يكسؼ بف كانكديف قد فرض عمى مدينة أجادير حصاران 
شديدان استمر حكالي سنة، استعمؿ فيو المجانيؽ كآالت الحصار األيخرل، كتكمؿ في 
النياية بدخكؿ المدينة كاستباحتيا بقتؿ الكثير مف أىميا كسبي الذرارم كالحـر كبيعيـ 

 . (39)س األثماف فضالن عف االستحكاذ عمى كميات كبيرة مف األمكاؿ كالجكاىربأبخ

ىذا ما أشار اليو النكيرم عف دكر يكسؼ بف كانكديف في حصار مدينة  
أجادير مف تممساف كفتحيا، كمعاممتو الشديدة ألىميا بعد الفتح، ىذه المعاممة الناتجة 

االستسالـ ليـ. كلكف ابف خمدكف  مف مقاكمتيـ لممكحديف كرفضيـ -عمى ما يبدك–
ف أشار الى قياـ المكحديف بحصار مدينة أجادير إال انو لـ يجعؿ القائد الذم تكلى  كا 

نما شخصان آخر ىك ابراىيـ بف جامع ، أما (51)حصارىا ىك يكسؼ بف كانكديف كا 
يكسؼ فقد أشار الى انو قد أصبح كاليان عمى المدينة األيخرل مف تممساف كىي 

ت، في اشارةو يبدك انيا ضعيفة حيف أشار قائالن: )) كرحؿ )عبد المؤمف( عنيا تاجرر 
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لسبعة أشير مف فتحيا بعد أف كلى عمييا سميماف بف محمد بف كانكديف كقيؿ يكسؼ 
. ككما ىك كاضح فاف لفظ )قيؿ( يفيد التشكيؾ كبدليؿ اف اسـ (51)بف كانكديف ((

ذم أشار اليو أكالن، فكافؽ بذلؾ ابف عذارم يكسؼ قد كرد بعد اسـ ابف أخيو سميماف ال
،  (51)الذم أشار الى كالية سميماف ىذا عمى تممساف أم تاجررت مف قبؿ عبد المؤمف

ليس ىذا فحسب بؿ اف ابف خمدكف نفسو كفي مكضع آخر قد أكد عمى أف سميماف 
 .  (53)ىك الذم عقد لو عبد المؤمف عمى كالية تاجررت مف تممساف

مف اف ابف خمدكف قد أكرد اشارةن أيخرل بيف مف خالليا أف يكسؼ كعمى الرغـ 
بف كانكديف كاف عامالن عمى تممساف مف دكف أف ييحدد أم مدينة مف مدينتييا 
االثنتيف: تاجررت أك أجادير، كذلؾ حيف أشار الى اف عبد المؤمف قد كتب الى 

ذيف اعترضكا بقيادة يكسؼ عامؿ تممساف يأمره بأف ييجيز العساكر الى بني مريف ال
ب بف عسكر، قكة عسكرية مف المكحديف ، فنالكا منيا ، ككانت ىذه  أميرىـ الميخىضى

كانت تحمؿ غنائـ  -بعد أف فتح تممساف كفؽ ركايتو القكة بقيادة ابراىيـ بف جامع _
كذخائر استكلى عمييا عبد المؤمف سابقان مف المرابطيف عمى أثر ىزيمتيـ في كىراف، 

كجو بيا الى عبد المؤمف الذم كاف ييحاصر حينذاؾ مدينة فاس، لذا كتب ينكم الت
خميفة المكحديف لعامؿ تممساف يكسؼ بف كانكديف بأف ييجيز العساكر الى بني مريف، 
فامتثؿ يكسؼ أمره كبعث بالعساكر التي تمكنت مف ىزيمة بني مريف كقتؿ أميرىـ 

الميخىضىب
(55)  . 

و ىذه لـ يبيف أية مدينة مف مدينتي تممساف كاف كبما اف ابف خمدكف في اشارت
يكسؼ بف كانكديف عامالن عمييا ، لذا فمف الراجح أنو كاف يقصد بيا مدينة أجادير، 
التي ذكر النكيرم في اشارتو سالفة الذكر انو قد فتحيا بعد حصار شديد. كبما اف 

تممساف، لذا  ابف خمدكف قد ذكر أيضان أف ابراىيـ بف جامع قد حاصر أجادير مف
يمكف التكفيؽ بيف اشارتي أك ركايتي النكيرم كابف خمدكف كالقكؿ بأف يكسؼ بف 
كانكديف قد اشترؾ مع ابراىيـ بف جامع في حصار أجادير، كانو قد أصبح كاليان عمييا 
بعد فتحيا. كمف ثـ يككف اثناف مف أيسرة بني كانكديف قد أصبحا كالةن أك عماالن عمى 
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كىما: سميماف بف محمد بف كانكديف الذم كلي عمى تاجررت ، كعمو مدينتي تممساف 
 يكسؼ الذم كلي عمى أجادير . 

كيبدك أف بقايا المرابطيف لـ يستكينكا لممكحديف بعد استيالئيـ عمى عاصمتيـ  
ـ كقضائيـ عمى دكلتيـ، فأخذكا في مقاكمتيـ كال 1156ق/451مراكش في سنة 

دأ يتنقؿ بيف مدف المغرب األقصى كنكاحيو الى أف سيما يحيى بف الصحراكية الذم ب
، التي غدت بعد حمكلو بيا مركزان لممقاكمة (56)كدكالة (54)كصؿ الى منطقة برغكاطة

المرابطية، فما كاف مف عبد المؤمف إال أف يبعث بالكتب الى سائر أنحاء دكلتو طالبان 
ف في مقدمتيا الحشد الذم المدد، فيرعت اليو الحشكد مف كؿ مكاف ممبيةن دعكتو، ككا

يقكده يكسؼ بف كانكديف ، الذم كافاه بعساكر النكاحي الشرقية ، كييقصد بيا نكاحي 
شرؽ المغرب األقصى، أم المغرب األكسط كتحديدان تممساف كنكاحييا التي أصبح 
كاليان عمى مدينتيا أجادير كما سبقت االشارة الى ذلؾ. إال اف يكسؼ بف كانكديف لـ 

لو االلتحاؽ بقكات عبد المؤمف ، اذ تكفي في مدينة فاس بعد كصكلو الييا ييكتب 
كمرضو فييا كديفف في طريؽ القمعة، فخمفو في قيادة الحشد الذم جاء بو مف المغرب 
األكسط قادة آخركف كانكا بمعيتو كيعممكف تحت امرتو. ككاف ىذا الحدث قد كقع في 

 .(57)ـ كما أرخو البيذؽ1158ق/453سنة 

كىذا يعني أف يكسؼ بف كانكديف قد استمر في كالئو لممكحديف منذ بدء  
دعكتيـ التي تزعميا ابف تكمرت كمف ثـ قياـ دكلتيـ عمى يد عبد المؤمف ، حتى 

ـ في طريقو إلمداد قكات عبد المؤمف التي كانت ترـك 1158ق/453كفاتو في سنة 
طة كدكالة، ال بؿ اف يكسؼ القضاء عمى مركز المقاكمة المرابطية في منطقة برغكا

قد برىف عمى اخالصو لعبد المؤمف مف خالؿ مسارعتو الى تمبية دعكتو بحيث كاف 
أكؿ الميمبيف لتمؾ الدعكة، إال اف األجؿ لـ يفسح لو المجاؿ لممشاركة في قتاؿ بقايا 

 المرابطيف كأعكانيـ فتكفي بمدينة فاس في التاريخ الميشار اليو أعاله. 
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 بن وانودين ودورهم في دولة الموحدينأخوة يوسف 

سبؽ أف أشرنا الى اف كانكديف قد خمؼ خمسة مف األبناء الذككر ، ذكرنا منيـ 
يكسؼ الذم كاف عميدان أليسرة بني كانكديف، نظران ألسبقيتو في االتصاؿ بالمكحديف 

الى كلدكره الكبير في تاريخيـ في مرحمة الدعكة كتأسيس الدكلة . كما أشرنا ضمنان 
ابفو آخر لكانكديف ىك محمد كالد سميماف الذم عينو عبد المؤمف عمى احدل مدينتي 
تممساف كىي تاجررت بعد أف أتـ فتحيا كذلؾ في شير ربيع اآلخر مف سنة 

ـ ، إال اف المصادر لـ تذكر لمحمد بف كانكديف ىذا أم دكر في دكلة 1154ق/451
. كاآلف سنتناكؿ أدكار بقية أبناء المكحديف، سكل ما كاف البنو سميماف مف دكر

 كانكديف في دكلة المكحديف . 

لقد ذكر البيذؽ في ًعداد الميستدركيف بعد التمييز ثالثةن مف أبناء كانكديف كىـ 
كؿ مف: أبك محمد عبد اهلل، كأبك محمد عبد الحؽ ، كأبك الطاىر تميـ . كييقصد 

أيضيفكا الى أىؿ خمسيف بعد  بالميستدركيف بعد التمييز ىـ أكثر مف عشرة أشخاص
بأمرو (59)، كىك عبارة عف عممية تصفية جسدية نفذىا شخصه ييدعى البشير(58)التمييز

مف ابف تكمرت ، بيدؼ التخمص مف المشككؾ بكالئيـ البف تكمرت كدعكتو. كقد بمغ 
عدد القتمى نتيجة عممية التمييز ىذه سبعيف ألفان كفؽ ما جاء في بعض الركايات 

النظر عف حجـ المبالغة في ىذا العدد ، الذم كاف ذكره معبران عف كثرة عدد  ،بصرؼ
 .  (41)ـ1114ق/419القتمى مف جراء ىذه الحادثة التي كقعت في سنة 

اذف فقد كاف ثالثة مف أبناء كانكديف المشار الييـ أعاله ىـ مف الميستدركيف 
الحادث الحاصؿ سنة  بعد التمييز الذيف تمت اضافتيـ الى أىؿ خمسيف بعد ىذا

ـ. كلكف ىذا قد ال يعني أف ىذه السنة كانت تمثؿ تاريخ التحاقيـ 1114ق/419
نما الراجح أنيا تمثؿ تاريخ اضافتيـ الى أىؿ خمسيف، بدليؿ  بدعكة المكحديف، كا 
تسميتيـ بالمستدركيف بعد التمييز، أم الذيف تـ استدراكيـ كاضافتيـ الى ىذه الطبقة 

ديف، ىذا الى اف التمييز أصالن قد شمؿ المنضكيف الى الدعكة مف طبقات المكح
المكحدية. كيبدك أف انضماـ أبناء كانكديف ىؤالء قد سبؽ ىذا التاريخ ببضعة سنكات ، 
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كانو قد تمى تاريخ انضماـ أخييـ أبي يعقكب يكسؼ الذم كاف مف أكائؿ الينتاتييف 
بف يحيى كما سبقت االشارة  الذيف اتصمكا بابف تكمرت بعد الشيخ أبي حفص عمر

الى ذلؾ، بدليؿ أف يكسؼ بف كانكديف ىذا كاف ذك دكرو كبير في تكحيد مف تابعو مف 
في تكحيد  -بعد تكحيده -أفراد قبيمتو ىنتاتة، لذا فمف باب أكلى أف يككف قد أسيـ 
 اخكانو كىـ أقرب اليو بطبيعة الحاؿ مف سائر أفراد قبيمتو . 

شتراؾ يكسؼ بف كانكديف في آخر معركة خاضيا ككما رجحنا سابقان ا
المكحدكف أياـ ابف تكمرت ضد المرابطيف، المعركفة بمعركة البحيرة سنة 

ـ، التي تعرض فييا المكحدكف الى خسارة فادحة مات عمى أثرىا ابف 1119ق/415
تكمرت حزنان عمى نتيجة المعركة، يمكف أف نيرجح أيضان اشتراؾ أخكتو ىؤالء: أبك 

عبد اهلل، كأبك محمد عبد الحؽ ، كأبك الطاىر تميـ، نظران إلشارة بعض  محمد
المصادر الى قياـ ابف تكمرت بحشد أتباعو كافة كفي مقدمتيـ المصامدة ، لخكض 
ىذه المعركة الكبيرة ضد المرابطيف التي كانت تيدؼ الى االستيالء عمى عاصمتيـ 

 مراكش . 

ألبناء كانكديف: عبد اهلل كعبد الحؽ  كبعد أف أشرنا الى األدكار المشتركة
ـ كاضافتيـ الى 1114ق/419المتمثمة باستدراكيـ بعد التمييز الحاصؿ سنة  ،كتميـ

ـ، سنحاكؿ 1119ق/415طبقة الخمسيف، كترجيح اشتراكيـ في معركة البحيرة سنة 
اآلف االشارة الى بقية أدكارىـ سكاء أكانت منفردة أـ مشتركة ك كفؽ التسمسؿ 

 ريخي. التا

كأكؿ ما ييطالعنا في ىذا المجاؿ تمؾ االشارة التي تيفيد اشتراؾ عبد اهلل بف 
قاعدة ممؾ بني  (41)كانكديف تحت قيادة عبد المؤمف بف عمي في فتح مدينة بجاية

ـ، فيذا ما نفيمو مف خالؿ اشارة 1141ق/457في شير ذم القعدة سنة  (41)حماد
تجييز حممتيف لكضع حد لتجاكزات بعض بعض المصادر الى قياـ عبد المؤمف ب

القبائؿ العربية التي كانت تعيش في ظؿ دكلة بني حماد ضد القكات المكحدية مف 
خالؿ مياجمة مؤخرة ىذه القكات ، ذلؾ أف ىذه القبائؿ العربية قد أحست بالخطر 
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عمى كجكدىا بعد نجاح المكحديف في القضاء عمى دكلة بني حماد ، فقامت بالتعرض 
كات المكحدية، األمر الذم دفع عبد المؤمف الى تجييز حممتيف لكضع حد لمق

لتجاكزات تمؾ القبائؿ ، أسند قيادة األكلى الى صيره زكج ابنتو عبد اهلل بف كانكديف، 
. كلكف سرعاف ما دب الخالؼ بيف  (43)كأسند قيادة الثانية الى يصالسف بف المعز

لى صير الخميفة عبد اهلل بف كانكديف قائدم الحممتيف ، عندما تعرض يصالسف ا
كأىانو ثـ تطكر المكقؼ الى تركو كحيدان في الميداف بمكاجية العرب الذيف انتيزكا 
الفرصة فياجمكه كىزمكه ثـ أسركه كقتمكه. فأثار ىذا التصرؼ مف قبؿ يصالسنالذم 
تسبب بقتؿ صيره غضب الخميفة عبد المؤمف، فجيز حممة كبيرة ضمت كافة 

. كتمكنت ىذه  (45)يف المتكاجديف في بجاية كلـ يستبًؽ منيـ سكل أىؿ الدارالمكحد
بعد أف أكصاىا باالستمرار في متابعة العرب كعدـ االلتفات الى الغنائـ –الحممة 

مف إحراز النصر عمى العرب كذلؾ في شير ذم القعدة مف عاـ  -كاالنشغاؿ بجمعيا
 .(44)ـ1143ق/458

مؤمف ازاء مقتؿ صيره عبد اهلل بف كانكديف عمى كلـ يقتصر رد فعؿ عبد ال
أيدم العرب، عمى تجييز حممة كبيرة لالنتقاـ منيـ ، بؿ شمؿ أيضان معاقبة يصالسف 
بف المعز لتسببو في قتمو بعد خالفو معو كتركو كحيدان في مكاجية العرب، اذ أمر 

رسالو اليو ميك بالن، فنفذ كالي سبتة كالي سبتة بالقبض عميو أثناء تكاجده في مدينتو كا 
األمر كقبض عمى يصالسف كأرسمو الى عبد المؤمف في مراكش فأمر بقتمو 

 . (46)كصمبو

لقد كانت عالقة المصاىرة بيف الخميفة عبد المؤمف كأيسرة بني كانكديف مف 
خالؿ تزكيج ابنتو الى أحد أفراد األيسرة كىك عبد اهلل بف كانكديف، دليؿ عمى قكة 

ا، ىذه العالقة التي تكضح في الكقت نفسو مدل أىمية ىذه األيسرة العالقة بينيم
كمكانتيا الكبيرة لدل الخميفة عبد المؤمف النابعة مف اخالصيا ككالئيا لمدكلة 
المكحدية، الى الحد الذم بمغت العالقة بينيما درجة المصاىرة، كىذا ما ييفسر لنا رد 

هلل بف كانكديف كىـ العرب، كمف تسبب فعؿ عبد المؤمف ازاء مف نفذ قتؿ صيره عبد ا
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في قتمو عمى أيدييـ أم يصالسف بف المعز. كمع اعترافنا بيذا األمر إال اننا ال نىعيد 
مقتؿ ابف كانكديف ىك السبب الكحيد لالجراء الميتخذ مف قبؿ الخميفة ضد قتمة صيره 

نما ىناؾ سببه آخر يكمف في ادراكو مدل خطكرة  العرب كمف تسبب في قتمو، كا 
الذيف كانكا يعيشكف في ظؿ دكلة بني حماد، الذيف أصبحكا شككة في جنب المكحديف 
بعد استيالئيـ عمى بجاية، فضالن عف ادراكو خطكرة يصالسف بف المعز عمى حكمو 

 .  (47)لضمكعو في التآمر ضده مع أعدائو أك خصكمو السياسييف

أدكار أبناء كانكديف: كعمى الرغـ مف اننا قد خصصنا ىذا المكضكع لتناكؿ 
عبد اهلل كعبد الحؽ كتميـ، إال اف ذلؾ ال يمنع مف أف نشير الى دكر شخصية أيخرل 
مف أفراد األيسرة ، ذلؾ حفيد كانكديف المسمى سميماف بف محمد، الذم سبؽ أف أشرنا 
اليو عند تناكلنا دكر عمو يكسؼ في دكلة المكحديف، حيث ذكرنا بأنو قد أصبح كاليان 

مدينة تاجررت مف تممساف مف قبؿ عبد المؤمف بعد استكمالو فتحيا ، في حيف عمى 
أصبح عمو يكسؼ كاليان عمى المدينة األيخرل أجادير بعد فتحو اياىا عمى أثر حصار 

 شديد داـ حكالي سنة .

ككما قيؿ فاف الشيء بالشيء ييذكر، اذ أشرنا قبؿ قميؿ الى اشتراؾ عبد اهلل  
دة عبد المؤمف في فتح مدينة بجاية، كما أشرنا الى تعيينو مف بف كانكديف تحت قيا

قبؿ عبد المؤمف عمى قيادة احدل الحممتيف المكمفتيف بكضع حد لتجاكزات بعض 
القبائؿ العربية عمى القكات المكحدية بعد استيالئيا عمى بجاية عاصمة دكلة بني 

يماف بف محمد بف حماد التي كانت تمؾ القبائؿ تعيش في كنفيا. كذلؾ كاف سم
كانكديف ىك اآلخر لو دكر في فتح مدينة بجاية، كلكنو دكر تمييدم أك مساعد، مف 

حيف بدأ حركتو مف  –خالؿ تكميفو مف قبؿ خميفة المكحديف عبد المؤمف بف عمي 
بكصفو عامالن عمى تممساف أك  –ـ 1141ق/456عاصمتو مراكش في أكاخر سنة 
نع انتقاؿ تجار المدينة بران كبحران الى افريقية عامة باألحرل مدينة تاجررت منيا، بم

كمدينة بجاية خاصة، حفاظان عمى سرية الحممة التي جيزىا عبد المؤمف لفتح بجاية، 
كعدـ ذيكع خبرىا، مما سييفشؿ عامؿ المباغتة في فتح المدينة، فامتثؿ سميماف األمر 
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لدكر الذم كاف مف العكامؿ الصادر لو مف قبؿ عبد المؤمف كأدل دكره بنجاح، ىذا ا
المساعدة عمى نجاح حممة فتح بجاية، اذ انو أسيـ في الحفاظ عمى سريتيا كما أراد 

 .  (48)ليا قائد الحممة الخميفة عبد المؤمف

كاآلف نأتي الى استكماؿ أدكار بقية أبناء كانكديف كىما أبك محمد عبد الحؽ 
نيما، اذ أشارت بعض المصادر الى اف كأبك الطاىر تميـ، كنبدأ ىذه المرة باألكؿ م

ـ بتعييف ابنو األكبر محمد كليان لمعيد، 1145ق/459عبد المؤمف عند قيامو في سنة 
كتعييف بقية أبنائو عمى كاليات الدكلة، جعؿ لكؿ منيـ مستشاران ككاتبان، ككانت حصة 

ت الدكلة مدينة تممساف كأعماليا كىي مف كاليا(49)ابنو السيد األعمى أبي حفص عمر
الشيخ أبا  -كما عبرت عف ذلؾ بعض المصادر–الميمة، فعيف لو مستشاران أك كزيران 

ليفيض عميو مف خبرتو بكصفو أحد الشيكخ الذيف ليـ  (61)محمد عبد الحؽ بف كانكديف
باع طكيؿ في تاريخ المكحديف منذ السنكات األيكلى لبدء دعكتيـ أياـ ابف تكمرت، كما 

صادر مف عبد المؤمف كاف نكع مف الترضية ليؤالء المشايخ الذيف اف ىذا األجراء ال
استبدليـ بأبنائو عمى كاليات الدكلة فأصبحكا مستشاريف بعد أف كانكا كالةن حاكميف، 
كعمى الرغـ مف اف عبد الحؽ بف كانكديف لـ يكف كاليان مف قبؿ، إال اف أكثر الكالة 

ؤمف الحكـ الكراثي في سنة كانكا مف شيكخ المكحديف قبؿ اعالف عبد الم
 .  (61)ـ1145ق/459

كمف األدكار المشتركة التي جمعت بيف األخكيف أبي محمد عبد الحؽ كأبي  
الطاىر تميـ ابني كانكديف ، ىك دكرىما في نكبة الخميفة ألخيو غير الشقيؽ ككزيره 

، (61)ـ بعد انصرافو مف فتح الميدية1161ق/444عبد السالـ الككمي في سنة 
ضالن عف األسباب األيخرل التي أدت الى نكبتو المتمثمة في استبداده كتعاليو عمى ف

أبناء الخميفة مف السادات كاالساءة الييـ كالى أشياخ المكحديف، ككذلؾ احتجانو 
التي كيمؼ بفتحيا مف قبؿ عبد المؤمف ، فضالن (63)لألمكاؿ كال سيما غنائـ مدينة قابس

تممساف كاحتجاف أمكاليـ كعدـ اعتراضو عمى تصرفاتيـ، عف اساءة عمالو الى أىالي 
 . (65)فيذه األسباب كميا تضافرت مع بعضيا كأدت الى نكبتو في العاـ المذككر
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كقد ابتدأت ىذه النكبة حيف امتعض الخميفة عبد المؤمف مف كثرة الشكايات 
بو مف قمة الكاردة اليو ضد عبد السالـ كاستبداده باألمكاؿ، اذ أبدل الخميفة تعج

األمكاؿ الكاردة الى خزينة الدكلة كعدـ انصاؼ الرعية في الجانب المالي مع سعة 
الدكلة المكحدية كتممكيا بالد المغرب كميا مقارنةن بالمرابطيف الذيف لـ يكف ممكيـ 
يتجاكز تممساف في المغرب األكسط، كلكنيـ مع ذلؾ كانكا منصفيف لرعاياىـ في ىذا 

عبد المؤمف نفسو. ككاف حينيا عبد السالـ كاقفان بقرب الخميفة  الجانب بحسب شيادة
كقد سمع منو مقالتو ىذه التي تنـ عف غضبو كتعجبو في الكقت ذاتو، فانبرل في ىذه 
المحظة أبك محمد عبد الحؽ كأخكه أبك الطاىر تميـ فأجابا الخميفة عف تعجبو قائميف: 

  ،الخميفة ييكرر الكممة األخيرة ) كالديف ( ، فأخذ (64))) ذلؾ لتضيع المخازف كالديف ((
كما لبث أف غادر المجمس ميغضبان الى مقره كىك حافي القدميف، كفي ظييرة ىذا اليـك 
أمر بسجف عبد السالـ، الذم سرعاف ما قيتؿ مسمكمان في سجنو، إما بتدبير عبد 

 . (66)في ذلؾالمؤمف نفسو، أك بتدبير أعداء عبد السالـ ، بحسب اختالؼ الركايات 

كقد أكد أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف دكر عميو في نكبة عبد  
السالـ الككمي مف خالؿ شيادتيما ضده، حيف أشار الى انو قد طمب منيما أف ال 
ييزيدا في الشيادة عميو، لككف عبد السالـ مف أصدقائو، فقاباله بالرفض القاطع كأصرا 

سالـ، ال بؿ انيما أمرا ابف أخييما محمد بف يكسؼ عمى مكقفيما اتجاه عبد ال
 . (67)بالسككت كىدداه بالقتؿ إف لـ يىكيؼ عف التدخؿ في ىذا األمر

دور أبي عبد اهلل محمد بن يوسف بن وانودين في مرحمة توطيد الدولة  
-0037ه/331-333) (33)الموحدية عمى عهد يوسف بن عبد المؤمن

 م(0033

فإف أبا عبد اهلل محمد ىذا ىك ابف يكسؼ بف  كما ىك كاضحه مف اسمو
  ،كانكديف عميد أيسرة بني كانكديف ، كعمى الرغـ مف اف المصادر لـ تذكر لو ابنان سكاه

إال اف ىذا ال ييعىد دليالن عمى عدـ كجكد أبناء آخريف ليكسؼ ، كال سيما أنو كاف ييكنى 
، أـ اف لو كلد ييسمى يعقكب.  بأبي يعقكب ، مع اننا ال نعمـ إف كاف ذلؾ مجرد كنية
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  ،كلكف مف المحتمؿ جدان أف يككف لو أبناء آخريف غير أف المصادر لـ تذكر أسماءىـ
ربما لعدـ اىتماميا بيذا األمر، أك لعدـ كجكد دكر ليـ في دكلة المكحديف ، فاكتفت 
 بذكر ابنو محمد ىذا الذم كاف ذك دكر كبير في تمؾ الدكلة، كما سيتضح لنا ذلؾ

 مف خالؿ ىذا المبحث الذم خصصناه ليذه الشخصية مف أيسرة بني كانكديف .

كعمى الرغـ مف اف أبا عبد اهلل محمد ىذا كاف لو دكره كبير في عيد عبد  
مف  -كما سنأتي الى ذلؾ الحقان –ـ( 161-1119ق/448-415المؤمف بف عمي )

ال بؿ انو كاف مف خالؿ نشأتو الدينية كالعممية فضالن عف العسكرية في عيده، 
المقربيف اليو عمى الرغـ مف صغر سنو، بحيث كاف يصطحبو معو في غزكاتو في 

ـ كالميدية سنة 1141ق/457بالد المغرب كال سيما غزكتي بجاية سنة 
ـ ، ىذا الى اننا سبؽ أف أشرنا في نياية المبحث السابؽ الى مكقفو 1161ق/444

عمى يد عبد المؤمف في سنة  الرافض لنكبة الكزير عبد السالـ الككمي
ـ بعد االنصراؼ مف غزكة الميدية، لككف عبد السالـ ىذا كاف مف 1161ق/444

أصدقائو ، ىذا المكقؼ الذم اتضح مف خالؿ محاكلتو ثني عميو عبد الحؽ كتميـ 
ابني كانكديف عف الشيادة ضد عبد السالـ، إال انو لـ ينجح في مسعاه ىذا ، ال بؿ 

التيديد بالقتؿ مف قبؿ عميو المذككريف إف لـ يىكيؼ عف التدخؿ في  انو قد تعرض الى
ىذا الشأف. فعمى الرغـ مف ىذه االشارات التي تبيف دكر أبي عبد اهلل محمد بف 
يكسؼ بف كانكديف في عيد عبد المؤمف، إال اننا لـ تبيف دكره في المبحث األكؿ الذم 

ة كتأسيس الدكلة، كذلؾ لسببيف خيصص لدكر أيسرة بني كانكديف في مرحمة الدعك 
 -رئيسيف:

يتمثؿ السبب األكؿ في أف ما ذيكر عف دكره العسكرم في عيد عبد المؤمف ،  
مف خالؿ اصطحابو معو في غزكاتو عمى الرغـ مف أىميتو ، كاف عبارة عف إشارة 
مقتضبة تفتقر الى التفصيؿ كالتكضيح، عمى العكس مما كرد مف إشاراتو متعددة عف 

العسكرم في عيد الخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف الذم كاف أكثر كضكحان  دكره
كتفصيالن. كعالكة عمى ذلؾ فاف ىذا الدكر العسكرم ألبي عبد اهلل محمد قد تميز 
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بميزة ميمة كىي ارتباطو باألندلس، في حيف لـ يكف ألفراد األيسرة السابقيف دكر في 
شارة المتعمقة بمكقفو الرافض لنكبة عبد ىذا الجزء مف الدكلة المكحدية. كما اف اإل

السالـ ، قد جاء ذكرىا سابقان بصكرةو ضمنية تبيف اختالؼ مكقفو عف مكقؼ عميو 
 المذيف كانا ىما المعنييف الرئيسيف بيذا األمر في إطار دكرىما في الدكلة المكحدية . 

عيد أما السبب اآلخر فيتعمؽ بعيد يكسؼ بف عبد المؤمف الذم ممكف عىدىه 
تكطيد لمدكلة المكحدية، بعد أف كاف عيد كالده عيد تأسيس . كمف ثـ فإف تناكؿ 
الدكر البارز ألبي عبد اهلل محمد في عيد يكسؼ بف عبد المؤمف ييكسب دكره ميزةن 
أيخرل غير تعمقو باألندلس الى حد كبير، كىي ميزة دكره في مرحمة تكطيد الدكلة، بعد 

رة السابقيف تقتصر عمى مرحمة الدعكة كتأسيس الدكلة، أف كانت أدكار أفراد األيس
األمر الذم ييثبت استمرار دكر أيسرة بني كانكديف في ىاتيف المرحمتيف، كمف ىنا جاء 
تخصيص ىذا المبحث لبياف دكر أبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف في دكلة 

 المكحديف عمى عيد يكسؼ بف عبد المؤمف. 

أبي عبد اهلل محمد في ىذا العيد ، ال بد أف نميد لذلؾ  كقبؿ أف نبيف دكر 
بذكر دكره في عيد عبد المؤمف بف عمي، كما لخص ذلؾ ابف عذارم بعد أف أشار 
أكالن الى دكر كالده يكسؼ بف كانكديف، فقاؿ في ىذا الصدد: )) كنشأ أبك عبد اهلل ىذا 

مع العقائد الميدية كعرض  أحسف منشأ عمى الطيارة الدينية كتالكة كتاب اهلل تعالى
في المجمس السامي بمحضر أمير المؤمنيف عبد المؤمف كعمية الناس  (69)المكطأ

كقربو كثيران مع صغر سنو فزادت نجابتو كعمت مكانتو كقدمو قائدان عمى العسكر 
كأصحبو مع نفسو في الغزكات كالحركات كحضر معو فتح بجاية كالميدية كسائر 

 . (71)شجاعان ذا نجدة كشيامة (( الفتكحات ككاف بطالن 

لقد تضمف ىذا النص معمكمات ميمة حكؿ نشأة أبي عبد اهلل محمد التي  
كانت نشأة دينية كعممية عمى مذىب المكحديف كدعكتيـ التكمرتية، مف خالؿ حفظو 
العقائد الميدية كعرضو كتاب ابف تكمرت الميسمى بالمكطأ في المجمس السامي الذم 

بار المكحديف كعمى رأسيـ خميفتيـ عبد المؤمف بف عمي، الذم قربو كاف يحضره ك
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كثيران عمى الرغـ مف صغر سنو ، فزادت بذلؾ نجابتو كعمت مكانتو بفعؿ ىذا 
التقريب، الذم كاف ثمرة مف ثمار المكانة الكبيرة التي حازىا كالده يكسؼ مف قبؿ لدل 

سيف. كمف ىنا جاءت النشأة الخميفة عبد المؤمف حيث كاف عنده مف كبار أىؿ خم
الدينية كالعممية البنو أبي عبد اهلل محمد التي كانت تحت رعاية البالط المكحدم 
بشكؿ عاـ كالخميفة عبد المؤمف بشكؿ خاص الذم زاد مف تقريبو كتكريمو الى الحد 
الذم كاف يقدمو فيو عمى العساكر كيصطحبو معو في غزكاتو ببالد المغرب كال سيما 

ـ كالميدية في سنة 1141ق/457يف المتيف أسفرتا عف فتح بجاية في سنة الغزكت
ـ ، التي أثبت مف خالليا صفات البطكلة كالشجاعة كالنجدة كالشيامة، 1161ق/444

األمر الذم يكضح أف نشأة أبي عبد اهلل محمد في عيد عبد المؤمف لـ تكف نشأة 
متو الى منصب القيادة منذ ذلؾ دينية كعممية فقط، بؿ كانت أيضان نشأة عسكرية أكص

العيد، ككاف ليا دكر كبير فيما تحقؽ عمى يديو بعد ذلؾ مف انجازات عسكرية ببالد 
 األندلس في عيد يكسؼ بف عبد المؤمف كما سنأتي الى ذلؾ . 

لقد سبؽ أف أشرنا الى اف أبرز ما ميز دكر أبي عبد اهلل محمد في دكلة  
ألندلس الذم بدأت بكادره بالظيكر منذ سنة المكحديف ىك دكره العسكرم في ا

ـ ، حيف كاف في جممة أعياف المكحديف الذيف اصطحبيـ السيد 1165ق/461
األعمى أبك حفص عمر بف عبد المؤمف فضالن عف اصطحابو غيرىـ مف كبار رجاؿ 
الدكلة في حركتو مف مراكش في أكائؿ شير ربيع األكؿ مف تمؾ السنة ، ككانت 

فتح )جبؿ طارؽ( ، لاللتقاء بأخيو السيد أبي سعيد كمف ثـ اصطحابو كجيتيا جبؿ ال
معو الى العاصمة مراكش ألداء البيعة الى أخييما الخميفة يكسؼ. كالميـ في األمر 
أف ميرافقة أبي عبد اهلل محمد لمسيد األعمى في حركتو تمؾ قد اختمفت عف مرافقة 

، بؿ رافقو عمى رأس قكة عسكرية اآلخريف، فيك لـ ييرافقو كعضك مف أعضاء الكفد
ضمت نيخبة مف فرساف العرب قيدر عددىـ بأربعة آالؼ، اشترؾ في قيادتيا مع 
شخصو آخر ييدعى أبا سعيد يخمؼ بف الحسيف. كقد تقدمت ىذه القكة بيف يدم السيد 

 .(73)لحمايتيما مف غارات األعداء النصارل (71)كقرطبة (71)األعمى الى اشبيمية
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ة السيد األعمى برفقة أخيو السيد أبي سعيد الى مراكش كاستقباليما كبعد عكد 
بحفاكة مف قبؿ أخييما الخميفة يكسؼ، بقي أبك عبد اهلل محمد كأبك سعيد يخمؼ بمف 
معيما مف عسكر العرب في األندلس كتحديدان في اشبيمية عاصمة المكحديف ىناؾ. 

مف خمسمائة فارس الى مدينة  ففكر كصكليما الى ىذه المدينة بعثا بحممة مككنة
في غربي البالد، لحماية ثغكرىا مف ىجمات القكات النصرانية . ثـ  (75)بطميكس

تمكنكا مف ىزيمتيا كقتؿ  (74)اشتبككا مع قكات نصرانية أيخرل مف أىؿ شنتريف
مجمكعة مف افرادىا فضالن عف االستحكاذ عمى كميات مف الغنائـ كأعداد مف 

 . (76)السبي

يمبث أف خرج كؿ مف أبك عبد اهلل محمد كأبك سعيد يخمؼ بعساكرىـ مف ثـ لـ 
أمير (78)التي تعرضت الى ىجـك قكات ابف مردنيش (77)العرب الى مدينة غرناطة

شرقي األندلس، الذم طمع في االستيالء عمييا، فالتقت القكتاف في مكضع حصف 
عمى اآلخر، عمى الرغـ مف ، فكاف بينيما قتاؿ لـ ييسفر عف انتصار أحدىما  (79)لؾ

ظيارىـ مف الصبر في القتاؿ )) ما لـ  استبساؿ أبي عبد اهلل محمد كسائر العسكر كا 
يظير مثمو إال في زماف األبرار، المجاىديف األخيار(( عمى حد تعبير ابف صاحب 

.كمع ذلؾ فقد اضطر أبك عبد اهلل محمد كأبك سعيد يخمؼ الى االستغاثة (81)الصالة
ألعمى الذم كاف متكاجدان في العاصمة مراكش ، فأسرع الى اغاثتيما حالما بالسيد ا

كصؿ اليو كتاب االستغاثة، كبادر بالخركج الييـ بقكات مكحدية فضالن عف نخبة مف 
الفرساف العرب، كمصطحبان معو أخيو السيد أبي سعيد، كذلؾ في العشر األيكؿ مف 

الى اشبيمية اجتمعا بالقكات ـ . كحاؿ كصكليما 1165ق/461شير رمضاف سنة 
المتكاجدة فييا بقيادة أبي عبد اهلل محمد كأبي سعيد يخمؼ لمتشاكر في األمر، فاستقر 
الرأم عمى مياجمة أندكجر، لقربيا مف مدينة قرطبة، كلما تسببيميا مف خطكرة في 
حالة االستيالء عمييا ، فضالن عف انيا كانت بمثابة ريؼ ليا . ككاف خركجيـ مف 

ـ ، 1165ق/461شبيمية لالستيالء عمى ىذه المدينة في أكؿ شير ذم القعدة سنة ا
فاستطاعكا فتحيا عنكة في أكؿ يـك مف نزكليـ عمييا . كسرعاف ما بادر أىؿ 
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الحصكف المجاكرة لمدينة أندكجر الى الدخكؿ في طاعة المكحديف. ثـ أغارت القكات 
 .  (81)الغنائـ كالسبيالمكحدية عمى بعض النكاحي بغية الحصكؿ عمى 

كبعد ذلؾ صمـ السيد األعمى عمى قصد ابف مردنيش في عقر داره مدينة  
ابف مردنيش أف تسقط مدينة  -عندئذ–الكاقعة شرقي األندلس، فخشي (81)مرسية
بأيدييـ ألنيا كانت بمثابة خط الدفاع عف قاعدتو مرسية، فسار بقكاتو كمف  (83)لكرقة

لى لكرقة ليسبؽ بذلؾ المكحديف ، حتى يككف أقدر عمى انضـ اليو مف النصارل ا
تحقيؽ النصر عمييـ، فنزؿ بكادو ضيؽ كأكصد أبكابو ، ككاف يرمي بذلؾ الى اعاقة 
تقدـ القكات المكحدية إال بعد مقارعة معو. بيد اف السيد األعمى قد فكت عميو 

غربي فالتؼ حكؿ ىذا الكادم كنزؿ في مكضع ييسمى فحص الفندكف  ،الفرصة
 . (85)لكرقة

كعمى أثر ذلؾ أحس ابف مردنيش بالخطر المحدؽ بعاصمتو مرسية التي 
خشي أف تداىميا قكات المكحديف ، فأسرع باالنسحاب الييا. ثـ استعد كال الطرفيف 
لممعركة المرتقبة، فنظما صفكفيما الى أف حاف يـك الجمعة السابع مف ذم الحجة 

التقى الجيشاف بمكافو ييسمى فحص الجالب  ـ ، ففي ىذا اليـك1165ق/461سنة 
عمى بعد عشرة أمياؿ عف مرسية، ككانت معركة كبيرة أبمى فييا المكحدكف كالعرب 
أحسف البالء، كاستطاعكا قتؿ أعداد كبيرة مف قكات ابف مردنيش، الذم ارتد بمف نجا 

تمي مف قكاتو تحت جنح الظالـ الى جبؿو قريب ثـ أسرع بالفرار الى مرسية ليح
 . (84)بيا

أما المكحدكف فقد أسرعكا بالتقدـ نحك مرسية في اليـك التالي كاستطاعكا 
االقتراب منيا كالنزكؿ بساحاتيا كقضاء عيد األضحى ىناؾ . ثـ بعد ذلؾ كصمت 
طالئعيـ الى متنزىات ابف مردنيش فعاثكا بيا خرابان . كعند ذلؾ بعث السيد األعمى 

فة يكسؼ في مراكش ، فكصؿ ذلؾ الكتاب في الثالث بكتاب الفتح الى أخيو الخمي
 . (86)ـ1165ق/461كالعشريف مف شير ذم الحجة سنة 
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كقد اضطررنا الى أف نيفصؿ في ىذه المعركة المعركفة بمعركة فحص 
لما كاف ألبي عبد اهلل مف دكرو فييا تحت القيادة العامة لمسيد األعمى الذم   ،الجالب

استطاعت الحاؽ اليزيمة بقكات ابف مردنيش، مكجيةن اليو  قاد القكات المكحدية التي
 بذلؾ ضربةن مكجعةن ، مثمت بداية النياية إلمارتو في شرؽ األندلس .

كعمينا أف ننكه أيضان الى اف استغاثة أبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف 
ال ييقمؿ كرفيقو في قيادة عسكر العرب أبي سعيد يخمؼ بف الحسيف بالسيد األعمى، 

مف شأنيما في مكاجية ابف مردنيش في المعركة السابقة ليذه االستغاثة، فيما قد 
استطاعا الصمكد أماـ ابف مردنيش كعدـ تمكينو مف احراز أم نصر عمى قكاتيما، 
كلكنيما قد اكتشفا بثاقب نظرتيما العسكرية انيما ازاء خصـ ليس بالعادم أك السيؿ 

ان استطاع أف يتحدل المكحديف كيؤسس امارة مستقمة عنيـ بؿ كاف خصمان قكيان كخطير 
ـ( ، 1171-1157ق/467-451في شرقي األندلس دامت ربع قرف مف الزمف )

مكف ليا مف خالؿ امتالكو طمكحو سياسي كقدراتو عسكرية ، كبفضؿ تحالفاتو أقاميا 
كؼو ، فضالن عف استغاللو ما مركا بو مف ظر (87)مع خصـك المكحديف مف النصارل

سيئة كمشكالتو ألمت بيـ في المغرب كاألندلس . كمف ىنا كاف قرار أبي عبد اهلل 
محمد كأبي سعيد يخمؼ في االستعانة بالسيد األعمى لمكاجية ىذا الخصـ القكم 

 كالعنيد حتى تـ تحقيؽ النصر عميو في مكقعة فحص الجالب .  

نا بأية معمكمة كبعد ذلؾ تسكت المصادر لمدة سبعة عشر عامان عف تزكيد 
عف الدكر العسكرم ألبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف في األندلس حتى 

ـ كتحديدان في شير محـر منيا. اذ ذكر ابف عذارم ما بذلو 1181ق/477مطمع سنة 
أبك عبد اهلل محمد مف مجيكدو كبير في حشد جميع المكحديف المتكاجديف في اشبيمية 

جناد ، فضالن عف أىؿ الحصكف المجاكرة مف الفرساف كجميع مف كاف فييا مف األ
كالرماة ، كالخركج بيـ عمى أتـ االستعداد ، ميممان كجيو نحك الشماؿ الغربي حيث 

، فتمكف جيشو بدءان مف غنيمة جميع ما عثركا عميو خارج سكرىا مف  (88)مدينة يابرة
قتصادية التي أمر أبك الغنـ كالبقر، فكانت ىذه أيكلى خطكات الحصار أك الحرب اال
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عبد اهلل بشنيا عمى ىذه المدينة، ثـ أتبعيا بخطكةو أيخرل مف خالؿ اصدار أمره في 
عفاء رسكميا ، كفي كؿ ذلؾ كاف ابف كانكديف  يـك عاشكراء بقطع ثمارىا كأشجارىا كا 
يتقدـ جيشو حتى ألجأ النصارل الى االحتماء خمؼ سكر مدينتيـ . كبينما كاف في 

ـ في قيمكلة بعد أف اطمئف عمى ما كاف يقـك بو جنده مف االغارة عمى كؿ أحد األيا
جية، حتى خرج النصارل فجأةن، فاستيقظ مف نكمو في الحاؿ ، كركب فرسو ليقكد 
جنده الى أف تمكف مف احراز النصر عمييـ بعد أف فركا أمامو تاركيف خمفيـ دكابيـ 

قتمكا أيضان الكثير منيـ . كمنذ ىذه كأسالبيـ لتقع غنيمةن بأيدم المسمميف الذيف 
 . (89)الحادثة لـ يجرؤ أحده منيـ عمى الخركج مف مدينتيـ

كعمى الرغـ مف ىذا النصر الذم أحرزه أبك عبد اهلل محمد عمى نصارل  
يابرة، إال انو لـ يتمكف مف فتح مدينتيـ ، كيبدك اف ذلؾ راجع الى حصانتيا ، كاف 

يحقؽ الفائدة المرجكة المتمثمة بإجبارىـ عمى االذعاف الحصار الذم فرضو عمييـ لـ 
كالتسميـ، ربما المتالكيـ خزينان مف القكت الذم يمكنيـ مف الصمكد لمدة طكيمة. 
كيبدك اف أبا عبد اهلل محمد سرعاف ما أدرؾ ىذه األمكر ، فمـ ييضع كقتو في حصار 

نحك حصفو آخر ييدعى  المدينة . فبعد أف أقاـ عمييا يكميف ، قرر االنصراؼ عنيا
حصف قميج ، فباغت أىمو صباحان كتمكف مف محاصرتيـ مف كؿ جانب حتى تـ لو 
النصر بالتغمب عمى ىذا الحصف كفتحو، كسبى ما كجد بداخمو مف النساء الالئي 
قيدر عددىف بأربعمائة امرأة ما بيف كبيرة كصغيرة، فضالن عف أسر مائة كعشريف 

كبيران منيـ. عاد بعدىا الى اشبيمية فدخميا في أكاخر شير  رجالن ، بعد أف قتؿ عددان 
محـر في استقباؿو حافؿ. ثـ لـ يمبث أف أمر ببيع ما تـ سبيو مف النساء، فكثر يكمئذو 

 .(91)الخدـ عند الناس، كتحسنت أحكاليـ

ـ ، ككاف ألبي عبد 1181ق/477كمف األحداث األيخرل التي شيدتيا سنة 
ىك مرافقتو كفد اشبيمية برئاسة السيد أبي اسحاؽ ابف الخميفة  اهلل محمد دكر فييا ،

يكسؼ بف عبد المؤمف عند تكجيو الى العاصمة مراكش فكر سماعو بكصكؿ الخميفة 
يكسؼ الييا في شير صفر مف ىذه السنة، لتينئتو بكصكلو سالمان كبما تـ لو مف فتح 
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ـ تمردان استدعى 1181ق/476، اذ شيدت ىذه المدينة في سنة  (91)مدينة قفصة
خركج الخميفة بنفسو عمى رأس جيش كبير لقمعو ، كتـ لو ما أراد في شير رمضاف 
مف السنة نفسيا . كبعد أف انجز فتح قفصة أرسؿ بكتب الفتح الى العاصمة مراكش 
ككذلؾ األندلس كال سيما عاصمة المكحديف فييا مدينة اشبيمية، كعمى أثر كصكؿ 

ية قرر كالييا كابف الخميفة السيد أبك اسحاؽ التكجو عمى رأس كتاب الفتح الى اشبيم
كفد مف أىميا ضـ أشياخ المكحديف عمى رأسيـ أبك عبد اهلل محمد ، لتينئة الخميفة 
بسالمة العكدة كبما تـ لو مف فتح . كقدمت أيضان كفكده أندلسية أيخرل مف قرطبة 

لكفكد في مراكش حتى أكاخرسنة كغرناطة كمرسية لغرض تينئة الخميفة، كأقامت ىذه ا
 .  (91)ـ ، لتنصرؼ بعدىا عائدة الى بالدىا1181ق/477

كيبدك مف خالؿ ىذه االشارة أف أبا عبد اهلل محمد كاف مف أبرز أعضاء الكفد 
االشبيمي ، بدليؿ ذكره مف دكف بقية أعضاء الكفد ، كفي ىذا داللة عمى مكانتو 

الثانية فييا بعد كالييا السيد أبي اسحاؽ ، الذم الكبيرة في اشبيمية ، كانو الشخصية 
 كاف أبك عبد اهلل بمثابة ساعده األيمف كقائد جيشو . 

كيكاصؿ أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف دكره العسكرم في األندلس  
ـ ، التي شيدت أحداثان 1181ق/478في التصدم لمقكات النصرانية ىناؾ في سنة 

عدكاف القكات البرتغالية عمى اراضي األندلس في مطمع ىذه خطيرة ، منيا تفاقـ 
السنة ، عند اغارتيا بحممة مككنة مف ألؼ فارس كألؼ راجؿ عمى أراضي الشرؼ 

، فاقتحمتيا كقتمت عددان مف  (93)جنكبي اشبيمية حتى كصمت الى مدينة شمكقة
غنائـ . ثـ المسمميف فييا ، فضالن عف أسر عدد آخر كاالستيالء عمى كثير مف ال

كغيره مف حصكف تمؾ الناحية ، لتعكد بعدىا عف  (95)استكلت عمى حصف القصر
 .  (96)دكف أف يعترض سبيميا أحد(94)طريؽ لبمة

لقد برىنت ىذه األحداث  عمى ضعؼ المسمميف حينذاؾ ، مما دفع عدكان آخر 
 أذفكنش بف شانجة أك أذفكنش مف أعدائيـ النصارل ، كنقصد بو ممؾ قشتالة

أف ييغير  (97)ـ(1115-1148ق/611-443الصغيرالمعركؼ بالفكنسك الثامف )
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بقكاتو عمى مدينة قرطبة احدل قكاعد المسمميف الميمة في بالد األندلس ، فاستطاع 
ق( ، ففرض عمييا 478النزكؿ عمييا في الرابع مف شير صفر مف ىذا العاـ )

كاد الغذائية فييا . ككاف كفده حصاران أدل الى اضطراب أكضاعيا كارتفاع أسعار الم
مف أىميا عند اقتراب قكات الفكنسك الثامف منيا قد قصدكا اشبيمية باعتبارىا عاصمة 
المكحديف في األندلس ، لييبمغكا كالييا السيد أبا اسحاؽ ابف الخميفة يكسؼ بالخطر 

مدفه  المحدؽ بمدينتيـ ، التي لـ تكف استثناءان مف بيف مدف األندلس ، فقد تعرضت
ْندىة (98)أيخرل الى خطرو مماثؿ مف قبؿ ممؾ قشتالة كىي مدف مالقة كغرناطة كري

(99) ،
التي أرسؿ الييا فرقان عسكرية مف قكاتو لإلغارة عمييا ، كحصؿ فييا ما حصؿ في 

 . (111)قرطبة مف اضطراب أكضاعيا كارتفاع أسعار مكادىا الغذائية

 محمد يتمثؿ بحشد قكاتو كتكجيييا الى ككاف رد الفعؿ الذم اتخذه أبك عبد اهلل
األنحاء المجاكرة الشبيمية ، لحماية ىذه المدينة التي تيعىد قاعدة المكحديف في 
األندلس، لذا فال غرابة مف االىتماـ بيا أكالن قبؿ غيرىا مف مدف البالد ، كمف ثـ 

الشرؽ مف اشبيمية  الكاقعة الى (111)التفرغ لحماية المدف األيخرل ، كمنيا مدينة قرمكنة
عمى الطريؽ المؤدم الى قرطبة ،  فكجو الييا بعض قكاتو التي استطاعت أف تدفع 

 .  (111)خطر القشتالييف عف فحصيا

كلكف عدكاف القشتالييف استمر في التفاقـ عمى أراضي األندلس األيخرل، اذ  
يتصدل الييـ أخذكا ييغيركف عمى األراضي الكاقعة بيف قرطبة كاشبيمية مف دكف أف 

لكال  (113)أحد مف المسمميف . ككاد الفكنسك الثامف أف يتغمب عمى مدينة استجة
صمكد كالييا أبي محمد بف طاع اهلل الككمي الذم أجبر الفكنسك عمى مغادرتيا ، 
فتكجو صكب اشبيمية كىك ييعيث في تمؾ المنطقة فسادان كتدميران . كفي الكقت نفسو 

نجاحات مف خالؿ تمكف قكاتيـ الزاحفة نحك الجنكب مف أحرز القشتاليكف بعض ال
ْندىة بغدرو مف الييكد المتكاجديف فييا ، كتمكنكا مف  االستيالء عمى بعض حصكف ري
أسر عدد كبير مف المسمميف، فضالن عف االستحكاذ عمى غنائـ مف الدكاب 

 . (115)كغيرىا
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ا حققكه في عدكانيـ كييعىد استيالء القشتالييف عمى حصف شنتفيمة مف أخطر م 
عمى األراضي االسالمية ، اذ كاف ىذا الحصف مف امنع الحصكف الكاقعة بيف 
اشبيمية كقرطبة، فيك محاط بأسكارو منيعة كيقع عمى ربكة عالية. كلكف مع ذلؾ 
استطاع القشتاليكف االستيالء عميو في السابع عشر مف شير صفر سنة 

المسمميف ككاف عددىـ ييقدر بسبعمائة  ـ ، كأسركا مف كجدكا فيو مف1181ق/478
مف الرجاؿ كالنساء الذيف تـ افتدائيـ فيما بعد. كفكر استيالء الفكنسك عمى ىذا 
الحصف عمد الى زيادة تحصينو، فكضع بو حامية مككنة مف خمسمائة فارس كألؼ 
راجؿ ، كشحنو باألقكات كالسالح . ككاف االستيالء عمى ىذا الحصف مقدمة 

عمى قرطبة كاشبيمية، فيذا ما صرح بو الفكنسك الثامف عند االستيالء عميو  لالستيالء
. كلكف ممؾ قشتالة لـ يمكث طكيالن في (114)بقكلو: )) اآلف آخذ قرطبة كاشبيمية ((

ىذا الحصف بعد االستيالء عميو ، اذ سرعاف ما أقمع عنو عائدان الى بالده في الثالث 
ضى في غزكتو ىذه ما يقارب خمسة كأربعيف عشر مف شير ربيع األكؿ بعد أف ق

 . (116)يكمان 

لذا فقد استغؿ المسممكف مغادرتو ىذا الحصف ، الذم أدرككا مدل الخطكرة 
التي ييسببيا استيالء القشتالييف عميو، فعممكا عمى استعادتو، كقد ميد لذلؾ كالي 

، كبعد اجتماعيا  اشبيمية السيد أبك اسحاؽ باستدعاء الحشكد مف سائر أنحاء األندلس
لديو خرج بيا في غرة ربيع األكؿ مف تمؾ السنة، كاستطاع المسممكف التغمب عمى 
الحامية النصرانية بعد خركجيا لإلغارة عمى بعض األنحاء المجاكرة، كتـ اعداـ 
األسرل الذيف كقعكا في قبضتيـ بأمر مف السيد أبي اسحاؽ . فشجع ىذا النصر 

شنتفيمة كفرضكا عميو حصاران مشددان استمر مدة ستة  المكحديف عمى منازلة حصف
كأربعيف يكمان حتى ىمؾ أكثر الجند كالدكاب في داخمو. إال اف الفكنسك الثامف بعد 
سماعو بحصار الحصف مف قبؿ المسمميف كخكفو مف سقكطو بأيدييـ، ىب مسرعان 

صؿ نبأ مقدمو الى نجدتو فخرج بقكاتو مف طميطمة قاصدان انجاد الحصف المذككر. كك 
الى المكحديف في السادس مف شير جمادل األكلى ، فرفعكا الحصار كعادكا الى 
اشبيمية . كيبدك انيـ كانكا غير مستعديف لمالقاة جمكعو الزاحفة نحك الحصف. 
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كلكنيـ مع ذلؾ فقد حققكا نجاحان مف خالؿ محاصرتيـ ليذا الحصف فألحقكاخسارة 
ت الفكنسك باستحالة االحتفاظ بو فأمر بإخالئو كالرحيؿ كبيرة بحاميتو النصرانية، أقنع

، ككاف أمر اإلخالء كالرحيؿ  (117)عنو في الخامس عشر مف شير جمادل اآلخرة
 ىذا بمثابة ىزيمة لو كانتصار لممسمميف .

كما كادت غزكة شنتفيمة تنتيي لصالح المكحديف، حتى قرركا استئناؼ الغزك 
مع أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف بدكرو مف جديد ، كفي ىذه المرة اضط

كبير، مف خالؿ حشده الجند الذيف اجتمع منيـ في اشبيمية عدد كبير، كعمى أثر ذلؾ 
قرر في الثامف مف شير جمادل اآلخرة مف ذلؾ العاـ مغادرة اشبيمية بعسكره ىذا 

مى طريؽ برفقة أشياخ المكحديف كأشياخ األندلس، كسمؾ بيـ في بادئ األمر ع
قرطبة، ثـ لـ يمبث أف تركو كسمؾ طريقان آخر حتى كصؿ الى حصف بثة. كعند 
كصكلو اليو ميز عسكره فكجد منيـ اقباالن عمى الغزك أشعره بالطمأنينة. كبعد ىذا 
التمييز تشاكر مع األشياخ في كجية الحممة ، مما يدؿ عمى انو لـ يكف قد قرر بعد 

كىي  (118)لرأم بعد المشاكرة عمى مياجمة مدينة طمبيرةالكجية الدقيقة ليا، فاستقر ا
مف مدف الحدكد القشتالية التي تقع شماؿ غرب طميطمة. كمف ثـ اتجو المكحدكف 
شماالن نحك ىذه المدينة، ككاف الجك حينيا مساعدان عمى تقدميـ صكب أراضي مممكة 

تحركاتيـ فمـ يشعر قشتالة، اذ كاف ميمبدان بالغيـك كالضباب التي عممت عمى اخفاء 
العدك باقترابيـ مف طمبيرة، كىناؾ التقكا بسرية نصرانية في نحك عشريف فارسان ، تـ 
أسرىـ جميعان باستثناء دليميـ الذم الذ بالفرار كاستطاع اخبار النصارل بتقدـ القكات 
ؿ االسالمية التي لـ تجد ما تغنمو عند كصكليا نير التاجة نتيجة ما قاـ بو ىذا الدلي

الفار. كلكف مع ذلؾ فاف القكات االسالمية بقيادة أبي عبد اهلل محمد قد أسرعت 
بالتقدـ صكب مدينة طمبيرة حتى كصمت الى ظاىرىا في منتصؼ شير جمادل 

. كفي اليـك التالي استقر المكحدكف في ربكة عالية مشرفة عمى المدينة  (119)اآلخرة
الذيف لـ يعتادكا تجرؤ المسمميف عمى  بنحك ميؿ، األمر الذم أثار دىشة النصارل

دخكؿ بالدىـ منذ أمد طكيؿ ، فقامكا باستعداد كبير مف أجؿ التصدم ليـ كذلؾ 
بحشد قكاتيـ مف داخؿ المدينة فضالن عف االستنجاد بأىؿ الحصكف المجاكرة ، بعد 
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 أف شعركا بالخطر المحدؽ بيـ مف قبؿ المسمميف. كقد أدل قسيس طمبيرة دكران كبيران 
في ىذا الحشد. كبعد أف أكممكا استعداداتيـ خرجكا لقتاؿ المسمميف. كمف جيةو أيخرل 
فقد قاـ ابف كانكديف بدكرو مماثؿ لما قاـ بو القسيس، اذ عمؿ عمى اثارة حماس 
أصحابو ك تشجيعيـ عمى القتاؿ كالثبات ، كضمف ليـ النصر إف ىـ أخمصكا في 

مثؿ بعدـ االصطداـ بالنصارل عند مدينتيـ، قتاؿ النصارل . ككاف قد كضع خطةن تت
فأخذ يطاكليـ في القتاؿ كيتظاىر باالنسحاب أماميـ الى أف أشرؼ بقكاتو عمى جبؿ 

. كىذا  (111)يسترىـ فنزلكا كراءه كقاؿ ليـ ىذا ىك مكضع الحرب اف شاء اهلل تعالى
ليختار  يعني أف ابف كانكديف كاف ييدؼ مف خطتو ىذه ابعاد النصارل عف بالدىـ

ىك ميداف المعركة المرتقبة في مكاف بعيد نسبيان كمالئمان لقكاتو مف خالؿ االحتماء 
 بالجبؿ المذككر . 

ثـ عمؿ ابف كانكديف مجددان عمى إثارة حماس جنده ، فعزمكا عمى قتاؿ  
النصارل ، ككاف ىك يتقدميـ حتى تمكنكا مف ايقاع ىزيمة كبيرة بيـ، فر عمى أثرىا 

ـ، أما مف لـ يستطع الفرار فقد قيتؿ عمى أيدم المسمميف، ككاف عددىـ مف نجا مني
كبيران بمغ أزيد مف عشرة آالؼ مف الفرساف كالرجالة، غير مف قيتؿ فييا مف الييكد 
الذيف كاف ييقدر عددىـ بنحك ألؼ، فضالن عف ذلؾ فقد امتألت أيدم المسمميف مف 

 . (111)أسالبيـ كغنائميـ

كبير الذم حققو المكحدكف عمى نصارل طمبيرة، عادكا الى كبعد ىذا النصر ال
اشبيمية فرحيف مسركريف، كعند ذلؾ أرسؿ محمد بف يكسؼ بف كانكديف بكتاب الفتح 
الى الخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف، فسير بيذا االنتصار، كلكنو خاطبو قائالن: )) كما 

كؿ ارتياحان في نفس ابف ، فمـ يبعث ىذا الق(111)رميت اذ رميت كلكف اهلل رمى ((
كانكديف، الذم شعر بالكجؿ نتيجة ذلؾ، كأحس بأف الخميفة قد غىصى باالنتصارات 
المتالحقة التي أحرزىا في األندلس مف دكف بقية أشياخ المكحديف كالسادة ، لذا فقد 
أبدل غضبو مف ابنو السيد أبي اسحاؽ لعدـ مشاركتو في ىذه الغزكة التي نيسب 
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صار فييا الى ابف كانكديف، الذم كاف مف جممة قكاده ، كما اف الخميفة تحقيؽ االنت
 . (113)أمر بمعاقبة الجند المتخمفيف عف القتاؿ كحرمانيـ مف العطاء

كنحف نرل بدكرنا أف جكاب الخميفة عمى كتاب ابف كانكديف الذم بعثو اليو 
نكديف كتثبيط ليمتو، ليبشره باالنتصار عمى نصارل طمبيرة ، فيو تقميؿ لجيكد ابف كا

فعمى الرغـ مف اف النصر قد تـ بتكفيؽ اهلل أكالن كآخران ، إال انو كاف يجدر بو أف 
يككف في جكابو مقدران لجيكده كي يرفع مف معنكياتو كيدفعو الى تحقيؽ المزيد مف 

 االنتصارات مستقبالن . 

ف كانكديف كيبدك اف انتصار المكحديف بقيادة أبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ ب
ـ ، قد حقؽ نكعان 1181ق/478عمى أىؿ طمبيرة في شير جمادل اآلخرة مف سنة 

مف اليدكء النسبي عمى صعيد العالقات العسكرية في األندلس مع الممالؾ النصرانية 
التي لـ تبدر منيا أية بادرة عدائية طيمة األشير المتبقية مف تمؾ السنة. كحتى بعد 

النشاط العسكرم النصراني قد اقتصر عمى القياـ  ـ فاف1183ق/479حمكؿ سنة 
بغارة تدميرية عمى بعض حصكف مدينة بطميكس استيدفت قطع األشجار كحرؽ 
الزركع كتخريب الديار، فبادر كفد مف أىؿ تمؾ الحصكف كأشياخيا بالذىاب الى 
خباره عما ناليـ  مراكش عاصمة المكحديف لاللتقاء بالخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف كا 
مف أذل جراء ىذه الغارة التخريبية. فمبى الخميفة طمبيـ كأمر المكحديف في اشبيمية 
بإغاثتيـ مف خالؿ ارساؿ الميرة الييـ مف الطعاـ كاآلالت كغير ذلؾ، كما كعدىـ 
بالنصر عمى أعدائيـ بكضع حد لتعدياتيـ كغاراتيـ . كقد تكلى ميمة ايصاؿ قافمة 

أربعة آالؼ دابة الى أىؿ تمؾ الحصكف ، أبك عبد اهلل المساعدات الكبيرة المككنة مف 
بف كانكديف عمى رأس قكة عسكرية مف المكحديف. كقد كاف ليذه المساعدات األثر 
بعاد شبح المجاعة عنيـ ، بعد الضرر  الكبير في انعاش أحكاؿ أىؿ تمؾ الحصكف كا 

 .  (115)الذم حاؽ بمزركعاتيـ بفعؿ تمؾ الغارة التخريبية النصرانية

كعمى الرغـ مف الجيكد الكبيرة التي بذليا أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف 
كانكديف في خدمة دكلة المكحديف ، كال سيما في عيد يكسؼ بف عبد المؤمف ، مف 
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خالؿ الدكر العسكرم الذم نيض بو في األندلس، ذلؾ الدكر الذم تكمؿ بتحقيؽ عدد 
نية في تمؾ البالد، إال اف الخميفة يكسؼ مف االنتصارات الميمة عمى القكات النصرا

ـ ، كقد عمؿ 1185ق/481سرعاف ما نكؿ بو في التاسع عشر مف شير صفر سنة 
ابف عذارم ذلؾ بعدـ خركج ابف كانكديف الستقباؿ الخميفة عند كصكلو الى اشبيمية، 
ـى بو مف مرضو أقعده عف الخركج لمقاء ، فاستغؿ الحاقدكف عمى ابف كانكدي ف لما ألى

كالمنافسكف لو ىذا األمر، فكشكا بو لدل الخميفة كقالكا فيو ما كاف كما لـ يكف، فأمر 
ليسكنو (116)عمى مقربة مف قمعة رباح (114)بخركجو عمى أسكأ حاؿ الى حصف غافؽ

عمى كجو التغريب كالتأديب، فمبث ىناؾ حينان، ثـ اتجو بعد ذلؾ الى تكنس ليستقر 
 . (117)بيا

بالخميفة يكسؼ عدـ االنصات الى أقكاؿ الكشاة ضد أبي عبد لقد كاف األجدر 
اهلل محمد، كتحميؿ تصرفو المتمثؿ بعدـ الخركج الستقبالو أكثر مما يحتمؿ ، كال 
  ،سيما أنو كاف معركفان بكالئو لمدكلة المكحدية بشكؿ عاـ كلمخميفة يكسؼ بشكؿ خاص

نما كاف مف سمات بقية أفراد أيسرتو ، الذم  ىذا الكالء الذم لـ يكف مف سماتو كحده كا 
تجسد مف خالؿ مكاقفيا االيجابية المؤيدة في تاريخ المكحديف منذ بدء دعكتيـ عمى 

 يد ابف تكمرت . 

كقد برىف يكسؼ بف عبد المؤمف مف خالؿ نفيو ألبي عبد اهلل محمد الى 
عاجو حصف غافؽ عمى سكء تقديره لقادتو البارزيف، كسبؽ أف أثبت ذلؾ مف خالؿ انز 

مف االنتصارات المتكالية التي حققيا أبك عبد اهلل في األندلس، التي خشي مف أف 
تؤدم الى ازدياد نفكذه في تمؾ البالد، لذا فقد كجد في عدـ خركجو الستقبالو عند 
كصكلو الى اشبيمية فرصةن سانحةن لمتنكيؿ بو، مع اف تصرؼ ابف كانكديف ىذالـ يكف 

نما لسكء حالتو الصحية حسبما مستحقان لتمؾ العقكبة، أل نو لـ يصدر عف سكء نية كا 
 جاء في ركاية ابف عذارم . 
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-314دور بني وانودين في مرحمة ضعف الدولة الموحدية )
 م(0734-0707ه/333

 أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن يوسف بن وانودين

يف لـ تحافظ دكلة المكحديف الكبرل عمى ما كانت عميو مف قكة في المرحمت 
السابقتيف ، فسرعاف ما دب الضعؼ فييا نتيجة عكامؿ عدة تضافرت فيما بينيا 

.  (118)ـ1169ق/668لتؤدم في النياية الى سقكطيا عمى أيدم المرينييف في سنة 
ككاف الحد الفاصؿ بيف ىذه المرحمة مف تاريخ الدكلة المكحدية كالمرحمتيف السابقتيف، 

سنة  (119)ا المكحدكف في معركة العقابىك الخسارة الكبيرة التي ميني بي
ـ ، اذ لـ تقؿ دكلتيـ بعدىا العثرة كاستمرت في الضعؼ كالتراجع الى 1111ق/619

أف أيسدؿ عمييا الستار بشكؿ نيائي عمى أيدم المرينييف في التاريخ الميشار اليو 
 أعاله . 

عؼ كفي ىذه المرحمة مف تاريخ المكحديف التي يمكف تسميتيا بمرحمة الض
ـ( ، كاف لبني كانكديف حضكره أيضان ، 1169-1111ق/668-619كسقكط الدكلة )

كقد تجسد ىذا الحضكر بأدكار عدد مف الشخصيات التي تنتمي الى ىذه األيسرة كىـ 
كؿ مف: أبك محمد عبد اهلل بف كانكديف، كأبك عمي بف كانكديف، كأبك سعيد بف 

كانكديف. كباستثناء الشخصية األخيرة كىك كانكديف، كأبك زكريا يحيى بف عبد اهلل بف 
أبك زكريا يحيى بف عبد اهلل الذم ذكرت المصادر اسـ كالده، فاف الشخصيات الثالثة 
األكلى قد اشتركت فيما بينيا بعدـ ذكر المصادر اسـ كالد كؿ منيا، ال بؿ عدـ ذكر 

نا معالجة ىذا أسمائيا ىي أيضان باستثناء أبي محمد عبد اهلل، األمر الذم يقتضي م
االشكاؿ الذم أكقعتنا بو المصادر حتى يتسنى لنا معرفة سمسمة نسب ىؤالء 
 األشخاص الثالثة ضمف أيسرة بني كانكديف أك عالقتيـ بمف سبقيـ مف أفراد األيسرة .

كأكؿ خطكة نخطكىا في ىذا المجاؿ ىك عرض أدكار ىؤالء األشخاص  
اهلل لككنو الكحيد مف بينيـ الذم ذكرت  الثالثة تباعان، مبتدئيف بأبي محمد عبد
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المصادر اسمو، كلدكره الكبير في دكلة المكحديف ، ىذا الدكر الذم عكستو كثرة 
االشارات الكاردة حكلو في المصادر، التي سنأتي الى ذكرىا فيما يأتي مف صفحات 

 البحث .

ده، إال كأبك محمد عبد اهلل ىذا عمى الرغـ مف اف المصادر لـ تذكر اسـ كال 
انو مف الراجح أف كالده ىك أبك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف كانكديف، الذم سبؽ أف 
تناكلنا دكره في دكلة المكحديف ضمف المبحث الثاني، كذلؾ لكجكد صمة بيف اسمو 
نما  ككنية ىذا األخير، ليس ىذا فحسب بؿ اف الصمة بينيما ال تقتصر عمى ذلؾ كا 

ا كىك تكنس، اذ سبؽ أف ذكرنا أف أبا عبد اهلل محمد تشمؿ المكاف الذم جمع بينيم
بعد نفيو مف الخميفة يكسؼ بف عبد المؤمف الى حصف غافؽ باألندلس في سنة 

ـ ، أقاـ فيو مدة ثـ لـ يمبث أف تركو الى تكنس لييقيـ ىناؾ ما تبقى 1185ق/481
كره مف مف عمره. أما أبك محمد عبد اهلل ىذا فقد ذكر ابف عذارم في معرض ما ذ

قد تركو في تكنس بصحبة الشيخ أبي محمد عبد  (111)نشأتو أف الخميفة الناصر
في جممة مف تركو معو مف أكالد أشياخ المكحديف، ككاف (111)الكاحد بف أبي حفص

حينذاؾ في سف الشباب ، كقد استمر في االقامة بتكنس حتى كفاة الشيخ أبي محمد 
ـ ، انتقؿ بعدىا الى مراكش عاصمة 1111ق/618عبد الكاحد المذككر في سنة 

 . (111)الدكلة المكحدية

كقبؿ أف نستكمؿ ما ذكره ابف عذارم عف نشأة أبي محمد عبد اهلل كما جرل  
لو بعد انتقالو الى مراكش، نكد التنكيو ىنا الى اف الخميفة الناصر قد تركو بصحبة 

حينيا في سف  ـ ، كانو كاف1116ق/613الشيخ أبي محمد عبد الكاحد في سنة 
الشباب، األمر الذم ييرجح أف كالدتو كانت في تكنس بعد انتقاؿ كالده الييا بمحض 
أرادتو عمى أثر انتياء عقكبة نفيو الى حصف غافؽ باألندلس، الذم أقاـ بو مدة ابتداءن 

ـ . كاف ما ذكره ابف عذارم مف قياـ الناصر بتركو في تكنس 1185ق/481مف سنة 
محمد عبد الكاحد ال يتعارض مع كالدتو كنشأتو ىناؾ ، اذ قد  بصحبة الشيخ أبي

تعني ىذه االشارة أف أبا محمد عبد اهلل بعد كالدتو كنشأتو في تكنس قد التحؽ بجيش 
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الثائريف ضد الدكلة  (113)الناصر المكحدم الذم كاف حينذاؾ يقاتؿ جيش بني غانية
رحيؿ الناصر صكب عاصمتو المكحدية في تمؾ المنطقة مف بالد المغرب، كقبيؿ 

مراكش عيد بميمة استكماؿ قتاؿ بني غانية الى أبي محمد عبد الكاحد الذم أسند 
اليو كالية افريقية بصالحيات كاسعة كي يتمكف مف تحقيؽ ما عييد اليو مف ميمة، 
كبما أف أبا محمد عبد اهلل كاف مف أيسرة بني كانكديف التي عيرفت بكالئيا لممكحديف 

داء دعكة ابف تكمرت، لذا كاف في جممة أبناء أشياخ المكحديف الذيف تركيـ منذ ابت
 الناصر ىناؾ لمعكنة الشيخ أبي محمد عبد الكاحد بف أبي حفص .

كعكده عمى بدء، فبعد انتقاؿ أبي محمد عبد اهلل الى مراكش نزؿ في داره 
 ، الى أف تقمد الكزارة (115)بالسبتييف كأقاـ مع اخكانو الينتاتييف ، ثـ تدرج في الكظائؼ

. كيبدك اف تكليو الكزارة كاف في أكاخر سنة  (114)ألمير المكحديف يحيى بف الناصر
قامتو بيا حتى 1135ق/631 ـ عند دخكؿ يحيى مدينة مراكش في ىذا التاريخ كا 

. عممان باف أبا محمد عبد اهلل بف كانكديف لـ يكف  (116)ـ1134ق/633صدر سنة 
. كيبدك  (117)حيى بف الناصر، فقد اتخذ ىذا الى جانبو كزيريف آخريفالكزير الكحيد لي

اف ىذه ليست المرة األيكلى التي يتكلى فييا أبك محمد عبد اهلل منصب الكزارة في 
كما ذىب الى  (118)الدكلة المكحدية، اذ سبؽ أف تكالىا في عيد الخميفة المستنصر

. كيبدك انو قد  (119)نصر كزيران سكاهذلؾ صاحب الحمؿ المكشية الذم لـ يذكر لممست
انفرد بيذه االشارة، فمف المعركؼ اف المستنصر قد اتخذ كزراء آخريف في عيده مف 

الذم تكلى الكزارة منذ بداية عيده سنة (131)أشيرىـ أبك سعيد بف جامع
ـ ، مع العمـ انو كاف كزيران ألبيو 1118ق/614ـ كحتى عزلو سنة 1113ق/611

ؿ. كبغض النظر عف صحة ىذه االشارة مف عدميا ، فاف أبا محمد الناصر مف قب
ذا عالقة بالخميفة المستنصر، كىذه العالقة تعكد الى  -عمى ما يبدك–عبد اهلل كاف 

-1113ق/611-611اف كصكلو الى مراكش قادمان مف تكنس كاف في عيده )
ة الشيخ أبي ـ( بحسب اشارة ابف عذارم سالفة الذكر التي جعمت ذلؾ بعد كفا1113

ـ ، كربما كانت جذكر ىذه العالقة تعكد 1111ق/618محمد عبد الكاحد في سنة 
الى ما قبؿ ذلؾ، حيف أرسؿ الخميفة الناصر الى الشيخ أبي محمد عبد الكاحد كفدان 
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ضـ مف بيف أعضائو ابنو يكسؼ المستنصر، مف أجؿ اقناعو بقبكؿ كالية 
ؼ المستنصر قد تعرؼ شخصيان حينذاؾ بأبي . فمف الراجح أف يككف يكس(131)افريقية

محمد عبد اهلل الذم كاف في رفقة الشيخ عبد الكاحد بتكنس. ىذا الى اف أبا محمد 
عبد اهلل لـ يكف أساسان مجيكالن عند المكحديف، ألنو كاف مف أيسرة عيرفت بكالئيا ليـ 

النستبعد بأف يككف منذ أف برزكا عمى مسرح التاريخ. كعميو كنظران ليذه العالقة فنحف 
الخميفة المستنصر قد اتخذ أبا محمد عبد اهلل كزيران بعد عكدتو مف تكنس الى مراكش 
في تاريخ غير معمـك عمى كجو الدقة، كال سيما أف عالقة أبي محمد عبد اهلل بالخميفة 

ـ ، مف خالؿ زكاجو 1113ق/611المستنصر قد استمرت الى ما بعد كفاتو سنة 
زكاج الذم ييرجح أف  يككف قد حصؿ بعد كفاة الخميفة المستنصر في بابنتو، ىذا ال

السنة المذككرة أعاله عف عمر يناىز السادسة كالعشريف بحسب الركاية التي جعمت 
ـ ستة عشر عامان. ىذا الى اف زكاج 1113ق/611سنو حيف تكليو الخالفة في سنة 

ف عالقتو بالخميفة المذككر أبي محمد عبد اهلل مف ابنة المستنصر ىك ليس تعبيرأ ع
فحسب بؿ ىي عالقة بالبيت المكحدم الحاكـ بشكؿ عاـ كال سيما أخ الخميفة 
المستنصر يحيى بف الناصر الذم تكلى أبك محمد عبد اهلل الكزارة في عيده بحسب 
االشارة السالفة البف عذارم التي بيف مف خالليا أثر ىذه المصاىرة في ازدياد مكانة 

بد اهلل لدل المكحديف مف خالؿ قكلو: )) كتزكج ابف كانكديف السيدة بنت أبي محمد ع
يكسؼ المستنصر باهلل فساد بسببيا كزاد حظكة بيا الى ما كاف مف حظكتو كمكانتو ، 
فدخؿ مع يحيى مراكش ثالث مرات بالحركب كرحؿ معو منيا كذلؾ باليزيمة 

مع يحيى بف الناصر مدينة . كقبؿ أف نبيف كيفية دخكلو  (131)كاليركب، ... ((
مراكش أكثر مف مرة كرحيمو معو منيا ، نكد أف نيمفت االنتباه ىنا الى اف عبارة 
))فدخؿ مع يحيى مراكش...(( قد أعقبت مباشرةن العبارة السابقة التي بينت ازدياد 
مكانتو بفعؿ ىذه المصاىرة، فالفاء في كممة )فدخؿ( ىي لمتعقيب، لذا فمف الراجح أف 

ف ىذه المصاىرة قد كثقت عالقتو بيحيى بف الناصر عـ زكجتو ، كجعمتو ينضكم تكك 
في خدمتو كيرافقو في دخكؿ مراكش عدة مرات، ال بؿ اف ىذه العالقة المتينة قد 

ـ كما تمت االشارة الى ذلؾ 1135ق/631دفعتو الى تكليتو الكزارة في أكاخر سنة 



                                                                      

 (7102 كانون األول العشرون )و  الثالث العدد 

737 

 بنو وانودين ودورهم في دولة الموحدين 

تكسط أبك محمد عبد اهلل لدل يحيى بف  سابقان. كقد بمغت العالقة بينيما حدان بأف
  .(133)الناصر في تعييف جاره بالسبتييف الكاتب أبي الحسف السرقسطي ليككف كاتبان لو

ىذا ما ذكره ابف عذارم عف دكر ابي محمد عبد اهلل في عيد الخميفة الناصر 
كابنو  (135)كعيد ابنو يحيى الذم كاف عيدان متداخالن مع عيدم عمو المأمكف

، كلذا آثرنا التكقؼ ىنا قبؿ استكماؿ دكر أبي محمد عبد اهلل في عيكد (134)لرشيدا
بقية الخمفاء المكحديف، كلنيشير أيضان الى أكجو الصمة بيف دكره في الحقبة المذككرة 
التي تـ تناكليا كبيف دكر كؿ مف ابي عمي بف كانكديف كأبي سعيد بف كانكديف ، 

 بي محمد عبد اهلل كما سيتضح لنا ذلؾ . المذيف كانا شخصيف معاصريف أل

فبالنسبة لألكؿ منيما أم أبي عمي بف كانكديف ، فمـ تذكر المصادر سكل 
اشارة يتيمة عف دكره في عيد الخميفة المستنصر، الذم عينو عمى قيادة جيش 
مكحدم خرج مف العاصمة مراكش لغزك المرينييف بعد عيثيـ فسادان في منطقة 

كلكف أبا عمي بف كانكديف لـ يتجو مباشرةن بعد خركجو مف العاصمة  المغرب األقصى.
نما التحؽ أكالن  بحسب األكامر الصادرة اليو مف الخميفة –لمالقاة المرينييف، كا 

بعامؿ فاس السيد أبي ابراىيـ اسحاؽ بف يكسؼ بف عبد المؤمف، ثـ اتجو -المستنصر
لمكاجية المرينييف في كادم  -مذككربعد أف أصبحت القيادة العميا لمسيد ال-االثناف 

 ،ـ1116ق/613، فحدث ىذا المقاء في سنة ، الذيف استعدكا بدكرىـ لمقائيـ(136)نككر
 (137) كأسفر عف ىزيمة فادحة لممكحديف كفرارىـ مف ميداف المعركة صكب تازة

ردكا مف ثيابيـ -كىـ يستركف أنفسيـ  ،كفاس بكرؽ النبات المعركؼ -بعد أف جي
، التي  (138)ة، حتى لقد سيميت تمؾ المعركة ال بؿ ذلؾ العاـ بعاـ المشعمةبالمشعم

كاف مف نتائجيا أيضان كقكع السيد أبي ابراىيـ أسيران في قبضة المرينييف الذيف ما لبثكا 
 . (139)أف أطمقكا سراحو بعد أف تـ فداءه

بد اهلل ككاضحه مما تقدـ أف كجو الصمة بيف أبي عمي بف كانكديف كأبي محمد ع
بف كانكديف ، ىك معاصرتيما لمخميفة المستنصر كدكرىما في عيده. كلكف بما أف أبا 
عمي بف كانكديف ىك شخصية غامضة بالنسبة لنا سكل ما نعرفو مف انتمائو الى أيسرة 
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بني كانكديف كدكره في عيد المستنصر بحسب ىذه االشارة اليتيمة، لذا فنحف نيرجح 
ك نفسو أبك محمد عبد اهلل بف كانكديف، الذم كاف أكثر أف يككف أبك عمي ىذا ى

كضكحان بالنسبة الينا، لمعرفتنا بنسبو في أيسرة بني كانكديف، فيك عبد اهلل بف محمد بف 
يكسؼ بف كانكديف، كلدكره الكبير في دكلة المكحديف حسبما أشرنا الى ذلؾ فيما تقدـ 

كره ابف عذارم عف تاريخ عكدتو مف كما سنيشير اليو الحقان. أما بالنسبة الى ما ذ
ـ بعد كفاة الشيخ أبي محمد عبد الكاحد ، 1111ق/618تكنس الى مراكش في سنة 

أم بعد حدكث معركة المشعمة بخمس سنكات ، فيبدك انو تاريخ غير دقيؽ، اذا ما 
عرفنا أف الغاية التي مف أجميا تركو الناصر مع الشيخ عبد الكاحد في تكنس ، ىي 

المعكنة الالزمة لو في تحقيؽ الميمة التي كيمؼ بيا مف قبؿ الخميفة، كىذه لتقديـ 
ـ ، لذا فال مبرر لبقائو بعد ذلؾ 1111ق/618الميمة تـ انجازىا قبؿ كفاتو سنة 

بتكنس عمى الرغـ مف انيا كانت بحسب ما رجحنا مكاف كالدتو كنشأتو، ألف المكاف 
كلة ، كي يككنكا بالقرب مف الخمفاء الطبيعي لبني كانكديف ىك مراكش عاصمة الد

المكحديف تعبيران عف كالئيـ ليـ، كلينيضكا بدكرو أكبر في الدكلة مف خالؿ تكاجدىـ 
 في العاصمة مركز القرار السياسي كاالدارم كالعسكرم . 

أما بالنسبة الى أبي سعيد بف كانكديف فال يختمؼ دكره كثيران في دكلة المكحديف 
كانكديف ، اذ لـ ترد عنو في المصادر سكل اشارتيف ترتبط  عف دكر أبي عمي بف

احداىما باأليخرل، كىاتاف االشارتاف تعبراف عف دكره في عيد خميفة مكحدم كاحد أك 
متصدم لمخالفة كىك يحيى بف الناصر الممقب بالمعتصـ بديف اهلل ، الذم كاف أبك 

المكحديف الذيف رافقكه عند  مف أبرز أشياخ -بحسب االشارة األيكلى–سعيد بف كانكديف
ـ ، لما طالت غيبة عمو المأمكف 1131ق/619اقتحامو مدينة مراكش في سنة 

بسبب خركجو لقمع تمرد أخيو الممقب بالمؤيد في مدينة سبتة، كما حدث بعد  ،عنيا
ذلؾ مف كفاة المأمكف كىك في طريقو الى مراكش إلخراج ابف أخيو يحيى بف الناصر 

 . (151)ـ1131ق/619آخر يـك مف سنة منيا ، كذلؾ في 
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ـ ، 1131ق/631كفي اليـك التالي لكفاة المأمكف ، أم اليـك األكؿ مف سنة  
بكيع عبد الكاحد بف المأمكف بالخالفة كليقب بالرشيد . ككاف أكؿ عمؿ قاـ بو بعد 
بيعتو ىك الزحؼ عمى العاصمة مراكش ، لتحقيؽ ما عـز عميو كالده مف قبؿ لكال أف 

ت منيتو دكف ذلؾ، كىك إخراج يحيى بف الناصر منيا، الذم ما أف سمع بخبر حال
زحفو عمييا حتى خرج بجمكعو لمالقاتو خارج المدينة، بعد أف استخمؼ عمييا أبا 
سعيد بف كانكديف، الذم لـ يمكث في منصبو ىذا كنائب ليحيى بف الناصر عمى 

ياـ أك أسابيع، الى أف كيتب سكل مدة قصيرة ، ربما كانت أ (151)العاصمة مراكش
النصر لمرشيد عمى يحيى، فدخؿ مراكش التي كاف أبك سعيد قد فر منيا قبيؿ دخكلو 

 .(151)الييا

اذف كما ىك كاضحه مما تقدـ أف أبا سعيد بف كانكديف كاف مف أبرز مشايخ 
عند المكحديف المؤيديف ليحيى بف الناصر، كقد برز ىذا التأييد مف خالؿ مرافقتو اياه 

ـ ، فكانت ىذه االشارة األيكلى عف دكره، في 1131ق/619اقتحامو مراكش في سنة 
حيف كانت االشارة الثانية تتمثؿ في استخالفو عمى مراكش مف قبؿ يحيى عند 
خركجو لمالقاة الرشيد الذم زحؼ عمى المدينة بغية إخراجو منيا . ككاف ىذا 

سرعاف ما فر أبك سعيد مف مراكش بعد  االستخالؼ لمدة قصيرة كما نكىنا آنفان ، اذ
سماعو بنبأ انتصار الرشيد عمى يحيى بف الناصر. كعمى الرغـ مف قصر مدة نيابة 
أبي سعيد بف كانكديف عمى العاصمة مراكش ، إال اف ىذه النيابة بحد ذاتيا كانت مف 
المناصب الميمة في دكلة المكحديف التي ال تيسند إال الى كبار الشخصيات مف 

 السادة كاألشياخ، مما يعكس مكانة أبي سعيد لدل ابف الناصر .  

كاآلف كبعد أف بينا دكر أبي سعيد بف كانكديف المؤيد ليحيى بف الناصر،  
يمكف القكؿ أف دكره ال يختمؼ عف دكر أبي محمد عبد اهلل المؤيد أيضان ليحيى بف 

شار الى دخكلو معو الناصر الذم أكضحو ابف عذارم في النص سالؼ الذكر، حيف أ
مدينة مراكش أكثر مف مرة ، كرحيمو معو أيضان منيا باليزيمة كاليركب. كعميو كنظران 
لتشابو ىذا الدكر بيف الشخصيتيف المشار الييما، فضالن عف عدـ كجكد أية اشارة في 
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المصادر حكؿ نسب أبي سعيد ىذا مف أيسرة بني كانكديف سكل ما يتعمؽ بانتمائو 
دكف ذكر اسـ أبيو كجده ، يمكننا أف نيرجح استنادان الى ذلؾ أف أبا سعيد  لأليسرة مف

بف كانكديف ىك نفسو أبك محمد عبد اهلل، كما فعمنا ذلؾ بالنسبة الى أبي عمي بف 
كانكدينالمار الذكر . أما فيما يخص اختالؼ الكنى فيك أمره ربما يعكد الى عدـ دقة 

أبا محمد عبد اهلل كاف لديو أكثر مف كنية كىك المصادر في ذكر ىذه الكنى ، أك اف 
أمره غير مستبعد. كعمى العمـك فاف منطمقنا في ما ذىبنا اليو مف ترجيحو ال يتعمؽ 
باتفاؽ الكنى أك اختالفيا، بقدر ما يتعمؽ بأمكر أىـ تتمثؿ بمعاصرة الشخصيات 

ييف كعدـ المذككرة لبعضيا كتشابو أدكارىا، فضالن عف غمكض الشخصيتيف األيخر 
كضكحيما بشكؿو كاؼو كال سيما مف ناحية سمسمة نسبيما ضمف أيسرة بني كانكديف، 
فضالن عف عدـ بياف المصادر ألكليتيما كتتبع بقية أدكارىما أك تحديد مصيرىما. 
مقارنةن بأبي محمد عبد اهلل الذم كاف الشخصية األكثر كضكحان كاألىـ دكران في دكلة 

األيخرييف المذيف رجحنا أنيما لـ يككنا سكل أبك محمد عبد  المكحديف مف الشخصيتيف
اهلل ، كلكف المصادر قد اكقعتنا في اشكاؿو مف خالؿ ذكرىما بكنيتيف مختمفتيف عف 

 كنيتو المعركفة كىي أبي محمد .

كنأتي اآلف الى استكماؿ دكر أبي محمد عبد اهلل في عيكد بقية الخمفاء 
ـ(. 1151-1131ق/651-631لرشيد بف المأمكف )المكحديف، مبتدئيف بالخميفة ا

كقد سبؽ أف ذكرنا بأف أبا محمد عبد اهلل كاف مف مؤيدم يحيى بف الناصر كأنو رافقو 
في دخكؿ العاصمة مراكش مرات عدة، كغادرىا معو أيضان باليزيمة كاليركب. ككانت 

ـ ، 1135/ق631المرة األخيرة التي اقتحـ فييا يحيى مدينة مراكش في أكاخر سنة 
أم لمدة قصيرة ، اذ لمييميمو الرشيد كثيران ، فسرعاف ما زحؼ مف مدينة 

صكب العاصمة كتمكف مف دخكليا بعد انتصاره عمى يحيى الذم خرج  (153)سجمماسة
. ككاف يحيى عند دخكلو مراكش في ىذه المرة األخيرة قد عيف  (155)بجمكعو لمالقاتو

ئو الى جانب كزيريف آخريف. لذا فنحف نيرجح أف أبا محمد عبد اهلل ليككف أحد كزرا
يككف أبك محمد عبد اهلل قد استمر في خدمة يحيى بف الناصر حتى إخراجو مف 

ـ مف قبؿ الرشيد ، لينتقؿ بعدىا الى خدمة ىذا 1134ق/633مراكش في أكائؿ سنة 
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حمد األخير. كعميو فال صحة لما أشار اليو ابف عذارم مف اف الرشيد قد عيف أبا م
، ألنو  (154)ـ1135ق/631عبد اهلل عمى كالية درعة بعد انتقالو الى خدمتو في سنة 

كاف في أكاخر ىذه السنة مف المرافقيف ليحيى في دخكلو مراكش، كقد عينو ىذا كزيران 
لو فكر دخكلو ، فال مبرر بعد ىذا لتركو خدمتو في الكقت نفسو الذم عييف فيو كزيران. 

لتغيير مكقفو ازاء يحيى كاالنضماـ الى خصمو الرشيد مف  كليس ىناؾ كقت أنسب
الكقت الذم ىيـز فيو األكؿ كفقد السيطرة عمى العاصمة مراكش لصالح الثاني في 

ـ. كيبدك أنو قد أدرؾ في ىذه المرة أف يحيى بات ال يمتمؾ 1134ق/633أكائؿ سنة 
و، لذا اتخذ قراره بترؾ القدرة عمى مجاراة الرشيد الذم أخذت كفة الصراع تميؿ لصالح

خدمة يحيى كالدخكؿ في خدمة الرشيد. كىك بيذا قد أثبت أف كالءه ليحيى في السابؽ 
نما كالءن سياسيان أك مصمحيان يميؿ بو حيث تككف مصمحتو،  لـ يكف كالءن حقيقيان كا 
فحيف رأل أف مصمحتو قد أصبحت مع الرشيد بعد أف مالت كفة الصراع لصالحو 

ى كانضـ اليو، فرحب بو الرشيد بغية االفادة مف خدماتو كجيكده ، ترؾ خدمة يحي
كليقطع عميو بذلؾ خط العكدة الى خدمة يحيى مجددان، فيحـر ىذا مف جيكد كخدمات 
أحد كبار مشايخ المكحديف، كال سيما أف أبا محمد عبد اهلل ىك مف أيسرة عيرفت بكالئيا 

قديمان قدـ تاريخ المكحديف الذم ابتدأ لممكحديف بشكؿ عاـ ، ىذا الكالء الذم كاف 
بالدعكة التكمرتية التي تمخضت عنيا الدكلة المكحدية، كىك بيذا كالء لـ ينشأ في 
حقبة الصراع كالتنافس بيف أفراد األيسرة المكحدية لمظفر بمنصب الخالفة. كبعبارة 

ف انتقؿ بكالئو مف يحيى الى الرشيد إال  انو بقي مكاليان أيخرل فاف أبا محمد عبد اهلل كا 
 لأليسرة المكحدية بشكؿ عاـ .

كبعد أف أصبح أبك محمد عبد اهلل مكاليان لمرشيد في بداية سنة  
. كفي أثناء كاليتو عمييا أثبت  (156)ـ ، قاـ بتعيينو كاليان عمى درعة1134ق/633

 خدمتو ككالءه لسيده الجديد حيف نجح في إعادة مدينة سجمماسة الى طاعتو، بعد أف
. كفي ىذا العاـ أيضان استدعاه  (157)ـ1136ق/635شيدت تمردان ضده في عاـ 
 . (158)الرشيد الى العاصمة مراكش
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ـ حيف عيد اليو 1137ق/634إال اف الحدث الميـ كقع في أكاخر سنة 
الرشيد بكالية المنطقة الغربية التي كانت تضـ مدنان عدة مف أىميا فاس كسبتة 

. كيبدك أف الرشيد أراد بذلؾ أف يفيد مف (159)مارة كنكاحيياكطنجة فضالن عف بالد غ
خبرتو في ضبط أكضاع ىذه المنطقة الكاسعة كال سيما أنيا كانت ميددة مف قبؿ بني 
مريف الذيف باتكا يشكمكف قكة كبيرة ييحسب ليا حساب كأخذكا ييددكف األراضي التابعة 

اخمية عمى منصب الخالفة، ىذا لممكحديف باإلغارة عمييا، مستغميف صراعاتيـ الد
التيديد الذم أخذت بكادره تمكح باأليفؽ منذ خسارة المكحديف الكبرل في مكقعة العقاب 

ـ ، ككاف مف أبرز مصاديقو ىزيمتيـ لجيش المكحديف 1111ق/619باألندلس سنة 
 ـ، كما تمت االشارة الى ذلؾ سابقان . 1116ق/613في معركة المشعمة سنة 

لجيكد أبي محمد عبد اهلل بعد ما أصبح كاليان عمى المنطقة  ضكقبؿ أف نعر  
الغربية، نكد التنكيو أكالن الى أف ىذه التكلية مف قبؿ الرشيد تعكس مدل ثقتو بو التي 
لكالىا لما أسند اليو الكالية عمى ىذه المنطقة التي اتسمت بسعتيا كأىميتيا. كقد تجمت 

إلدارة ىذه المنطقة . كلكف ىذه الثقة لـ  ثقة الرشيد بو في منحو صالحيات كاسعة
تمنعو مف تزكيده ببعض الكصايا فيما يخص السياسة التي سيتبعيا مع بني مريف، 

، ألف الرشيد كاف مدركان مدل قكتيـ (141)ىذه الكصايا التي تركزت عمى عدـ اثارتيـ
إلعادة كخطكرتيـ عمى المكحديف الذيف كانكا حينذاؾ بحاجة الى المزيد مف الكقت 

 تكحيد صفكفيـ كبناء قكاىـ التي أينيكت بفعؿ الصراع الداخمي .

كبما أف المنطقة الغربية كانت كالية كاسعة ، لذا فقد كجو الرشيد بصحبة أبي  
محمد عبد اهلل بعض األشخاص إلعانتو في ادارة بعض أجزائيا ، مثؿ سبتة التي 

ي، كعيف عمى دار صناعتيا ابا عيف الرشيد كاليان عمييا أبا عمي بف خالص البمنس
زكريا بف مزاحـ الككمي، مما يعكس أىميتيا لدل المكحديف ألنيا مدينة ثغرية ذات 
مكقع حيكم مكاجو لألندلس، كسبؽ أف شيدت بعض حركات التمرد ، كتمرد المؤيد 

. (141)ضد أخيو المأمكف، فضالن عف أطماع بعض الثائريف في األندلس بيا كابف ىكد
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ىذا الى اف أبا محمد عبد اهلل نفسو قد صحب معو صديقو الفقيو أبا الحسف 
 .(141)السرقسطي ليعمؿ كاتبان عنده

كلكف أبا محمد عبد اهلل لـ يمتـز بما أكصاه الرشيد، فبعد خركجو مف مراكش  
عمى رأس جيش كبير متكجيان ألداء ميامو ككالي عمى المنطقة الغربية، استقر أكالن 

ة لبضعة أياـ، رحؿ بعدىا صكب بالد غمارة لينظر في أعماليا كأشغاليا، في سبت
ففرت منو بعض قبائميا كتحصنت في مكانع جباليا. كيبدك أف تكجو أبي محمد عبد 
اهلل الى بالد غمارة كاف بيدؼ إعادة بعض قبائميا المكالينمبني مريف الى طاعة الدكلة 

ريف ليطمب منيـ تسميمو الفاريف الييـ مف المكحدية. لذلؾ أسرع بالتكجو نحك بني م
بالد غمارة، فرفضكا ذلؾ ، مما اضطره الى قتاليـ، فرد عميو بنك مريف باإلغارة عمى 
معسكره كقتؿ عدد كبير مف جنده ، فساءت أحكالو، ككصؿ خبر ذلؾ الى الرشيد 

كاف الذم أمره بالتكقؼ كاالستقرار في تمؾ المنطقة، فامتثؿ أمره عمى مضض ألنو 
 . (143)يتكؽ الى أخذ الثأر مف بني مريف

ف منعو الرشيد مف التحرؾ العسكرم، إال انو لـ   بيد أف أبا محمد عبد اهلل كا 
يقؼ مكتكؼ األيدم ازاء بني مريف ، الذينأيغتيؿ أميرىـ أبك سعيد عثماف بف عبد 

ـ عمى يد فتى مف خاصتو رباه صغيران ، فطعنو 1139ق/637في سنة  (145)الحؽ
بخنجر كأرداه قتيالن، كفر بعدىا الى ابف كانكديف لييعممو باألمر، فكافأه ىذا بما 
أرضاه، لذا فقد حامت الشككؾ حكلو كأيتيـ بتدبير اغتياؿ األمير المريني، كألنو أبرز 
مف كانت لو مصمحة في ذلؾ، كبدليؿ أنو قد أبدل فرحو بقتمو، كأسرع الى مكاتبة 

االغتياؿ، الى درجة أنو قد بعث صديقو ككاتبو أبا الحسف الرشيد ميعممان اياه بخبر 
السرقسطي بكتابو ىذا الى الرشيد لييعرفو باألمر ميشافيةن كلينكب عنو في شرح ذلؾ، 
ألف أبا الحسف ىذا كاف مف أكبر أعكانو كليس لديو مف ىك أفضؿ منو ليقـك 

 . (144)مقامو

د الحؽ، قد ترؾ أثره عمى كيبدك أف اغتياؿ األمير أبي سعيد عثماف بف عب 
قكمو بني مريف ، فعمى الرغـ مف مسارعتيـ الى بيعة أخيو أبي معرؼ 
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لينكب مقامو ، إال اف ىذا األمير الجديد لـ يحظ بإجماع بني مريف عمى (146)محمد
بيعتو، اذ خالؼ بنكعسكر في ىذا األمر بني عمكمتيـ بني عبد الحؽ الذيف مثمكا 

مارة. فانتيز عند ذلؾ أبك محمد عبد اهلل فرصة ىذا الخالؼ الفرع الحاكـ أك بيت اال
كعمؿ عمى استغاللو لصالحو مف خالؿ كسب بني عسكر الى جانبو في صراعو مع 
بني عمكمتيـ بني عبد الحؽ، كقد نجح في مسعاه ىذا، كسرعاف ما التقى الفريقاف: 

، في معركة المكحدكف كبنك عسكر مف جية، كبنك مريف كحمفاؤىـ مف جية أيخرل
أسفرت عف كقكع قتمى مف الفريقيف. كعمى أثر ذلؾ عاد ابف كانكديف أدراجو بمف معو 

، التي عامؿ أىميا معاممة  (147)مف المكحديف كبني عسكر، كنزؿ بظاىر مكناسة
سيئة ففرض عمييـ ضرائب مجحفة ، كذلؾ لمكاالتيـ بني عبد الحؽ . ثـ انتقؿ الى 

و ، ليعكد بعدىا الى مكناسة مجددان، فنزؿ بقرب جبؿ فاس ففعؿ بأىميا الشيء نفس
 .  (149)في شماليا (148)زرىكف

أما بالنسبة الى مكقؼ بني مريف مف ىذه األحداث، فبعد أف التفكا حكؿ اميرىـ 
محمد بف عبد الحؽ، كضمكا الييـ حشكد زناتة كغيرىا، ساركا الى مقربة مف مكناسة 

ماليا، كىناؾ اصطدمكا بسرية نصرانية ، كاف ابف التي نزؿ ابنكانكديف بقكاتو في ش
، كعمى الرغـ  (161)كانكديف قد أرسميا لحراسة تمؾ المنطقة، كنجحكا في القضاء عمييا

مف تأثر ابف كانكديف مف ىذا الحدث، إال انو لـ ييضعؼ ىمتو في مكاصمة جيكده 
قكاتو كمف لمقضاء عمى بني مريف، فكضع خطةن لمياجمتيـ، اقتضت سيره نحكىـ ب

انضـ اليو مف بني عسكر، فاستعد بنك مريف بدكرىـ لمكاجيتو، كنشبت المعركة بيف 
الطرفيف في مكضع يبعد ثمانية أمياؿ عف مكناسة، انتيت بيزيمة ابف كانكديف، كذلؾ 
لتخمي بني عسكر عنو عند احتداـ المعركة. كعمى أثر ىذه اليزيمة لجأ ابف كانكديف 

حصف بيا، بعد أف ترؾ خمفو متاعو كدكابو ليغنمو بنك مريف. إال بفمكلو الى مكناسة كت
انو لـ يمكث طكيالن في مكناسة، اذ سرعاف ما غادرىا بصحبة بعض اتباعو كابنو ابي 

متكجيان صكب قصر  -الذم سيككف لو دكر في اكاخر عصر المكحديف–زكريا يحيى 
 . (161)المكاف المنيع ليمحؽ بأيسرتو التي كانت تيقيـ في ىذا (161)عبد الكريـ
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ـ ، كبذلؾ دامت كالية 1139ق/637كقد كقعت ىذه الحكادث في أكاخر سنة  
، لـ ينجح (163)أبي محمد عبد اهلل بف كانكديف عمى المنطقة الغربية حكالي سنتيف

خالليا في أداء المياـ الميكمؼ بيا مف قبؿ الرشيد ، ألسباب يتعمؽ بعضيا بشخصو 
حصكؿ عمى طاعة بعض الغمارييف المكاليف لبني مريف، مف خالؿ تسرعو في ال

كعممو عمى إثارة ىؤالء األخيريف ، األمر الذم دفع أحد الباحثيف الى اتيامو بخيانة 
المكحديف، ألنو بتصرفو ىذا قد أسيـ في عرقمة خطط الرشيد الرامية الى فرض 

سيطرة عمى منطقتي االستقرار في منطقة المغرب األقصى، كالتفرغ بعدىا الستعادة ال
. كلكف اتياـ أبي محمد عبد اهلل بخيانة المكحديف  (165)المغرب األكسط  كاألدنى

لمجرد ككنو قد عمؿ عمى إثارة خصكميـ المرينييف، ال ييعىد دليالن كافيان. فبنك مريف 
ليسكا بحاجة الى مف ييثيرىـ ألنيـ كانك أصحاب مشركع ييدؼ الى القضاء عمى 

ة المتداعية، ىذا المشركع الذم برز الى الكجكد منذ السنيف األيكلى الدكلة المكحدي
ـ ، كاستمر 1111ق/619ليزيمة المكحديف القاسية في معركة العقاب باألندلس سنة 

مع تكقؼ في بعض السنكات النشغاليـ بمشكالتيـ الداخمية، الى أف نجحكا أخيران في 
عمى الدكلة المكحدية. كلك كاف أبك ـ لييسدلكا بذلؾ الستار 1169ق/668تحقيقو سنة 

محمد عبد اهلل ينكم خيانة المكحديف فعالن لما دبر عممية اغتياؿ األمير المريني أبي 
سعيد عثماف بف عبد الحؽ ، كلما استغؿ اختالؼ بني مريف فيما بينيـ كتحالؼ مع 
بني عسكر ضد بني عبد الحؽ ، كلما اصر بعد ذلؾ عمى قتاليـ لكال تخمي بني 

سكر عنو مما أدل الى ىزيمتو عمى أيدم المرينييف. كقد أثبت األخيركف مف خالؿ ع
ذلؾ قكة عصبيتيـ القبمية التي جعمتيـ يتناسكف خالفاتيـ الداخمية في المكاقؼ 
الصعبة كيتحدكف فيما بينيـ لمكاجية أعدائيـ الحقيقييف . كخالصة األمر أف بني 

متكثبة الى نيؿ الممؾ كالسمطاف عمى حساب  مريف كانكا ال يزالكف حينذاؾ قكة فتية
الدكلة المكحدية التي أمست دكلة ىرمة في طريقيا الى الزكاؿ ، عمى الرغـ مف 
المحاكالت الجدية التي بذليا بعض الخمفاء مف أجؿ اعادة الركح الييا، إال اف ذلؾ لـ 

 ييجًد نفعان أماـ استفحاؿ مشكالتيا كقكة الخصـك المرينييف .
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ما يثبت عدـ خيانة أبي محمد عبد اهلل لمرشيد بشكؿ خاص كلممكحديف كلعؿ م
بشكؿ عاـ، براءتو مف التيـ المكجية اليو مف قبؿ عماؿ كأىؿ بعض النكاحي في 
المنطقة الغربية، ربما لسكء معاممتو ليـ ، كما فرضو عمييـ مف ضرائب مجحفة، 

طقة الغربية كيعمؿ عمى تكرار فكتبكا بذلؾ الى الرشيد بأنو يحاكؿ االستقالؿ في المن
تجربة بني حفص فييا . كلما تيقف أبك محمد عبد اهلل بأف الرشيد قد صدؽ ما كيتب 
اليو في شأنو، أسرع في مغادرة مقره في قصر عبد الكريـ بصحبة أىمو كخمسيف 
فارسان مف أتباعو كاتجو نحك جباؿ المكحديف، التي تمكف مف الكصكؿ الييا بعد أف 

ير ليالن كنياران ، كبعد أف تخمص في طريقو مف بعض فرساف بني مريف كاصؿ الس
الذيف حاكلكا المحاؽ بو كالقبض عميو، كىذا دليؿه آخر يثبت عدـ تكرطو في خيانة 
المكحديف، كانو خصـ لدكد ألعدائيـ المرينييف . كالميـ في األمر أف أبف كانكديف بقي 

مما أيلصؽ بو مف تيـ ، فصفح عنو الرشيد  مستقران في مقره الجديد حتى ثبتت براءتو
 .  (164)كعاد عمى أثر ذلؾ الى مراكش معززان مكرمان 

كيبدك أف أبا محمد عبد اهلل  قد حافظ عمى مكانتو كرجؿو مؤثر في مسار 
األحداث السياسية بالدكلة المكحدية ، اذ عاد الى الظيكر بقكة في اليـك نفسو الذم 

ـ. ففي 1151ق/651العاشر مف شير جمادل اآلخرة سنة شيد كفاة الرشيد المكافؽ 
ىذا اليـك حدث خالؼه بيف أشياخ المكحديف حكؿ مف يمي الخالفة بعد الرشيد، فبينما 
أيد بعضيـ تقديـ ابف الرشيد الصبي، رفض البعض اآلخر ذلؾ بحجة السأـ مف 

الحسف  خالفة الصغار كيكسؼ المستنصر كأخيو يحيى فضالن عف الرشيد. ككاف أبك
عمي أخ الرشيد حاضران في جممة مف حضر مف السادة في ىذا االجتماع الذم عيقد 
الختيار الخميفة الجديد، كلكف أحدان لـ يمتفت اليو، ربما لككنو ابف جارية نكبية ، أك 
لميابتو كشدة سطكتو . إال اف أبا محمد عبد اهلل قد حسـ ىذا األمر ككضع حدان ليذا 

بنفسو كأجمس أبا الحسف عمي عمى كرسي الخالفة كبايعو بذلؾ،  االختالؼ حيف بادر
فكاف أكؿ المبايعيف ثـ تاله بقية األشياخ كالسادة . كبذلؾ أصبح أبك الحسف عمي 
خميفةن بمقب السعيد، فضالن عف اتخاذه لقبان آخر كىك المعتضد، إال اف المقب األكؿ 
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بف كانكديف التي أثبت مف . كؿ ىذا قد حدث بفضؿ جيكد ا (166)كاف ىك األشير
 خالليا قكة تأثيره في سياسة الدكلة المكحدية .

كنيؤيد عناف في كصفو اختيار السعيد لمنصب الخالفة بأنو كاف أمران مكفقان، 
، كالسطكة، بحيث كاف أقكل رجؿ في الدكلة  لما تميز بو مف قكة الشخصية، كالعـز

ظركؼ العصيبة التي كانت تمر بيا آنذاؾ، فكاف اختياره لمنصب الخالفة في تمؾ ال
الدكلة المكحدية مف العكامؿ المطمئنة، الباعثة عمى االستبشار كاألمؿ في استعادة 

. كنضيؼ الى ذلؾ بأف الفضؿ في ىذا االختيار المكفؽ يعكد الى ابف (167)قكتيا
كانكديف الذم آثر اختيار شخصية قكية مف بني عبد المؤمف عمى اختيار ابف الرشيد 

لصبي أك أية شخصية ضعيفة أيخرل، كقد أثبت بذلؾ كالءه لمدكلة المكحدية التي ا
كاف يأمؿ أف تعكد الى سابؽ عيدىا أك تستعيد عمى األقؿ شيئان مف قكتيا عمى يد 

 السعيد .

كعمى الرغـ مف دكر أبي محمد عبد اهلل في بيعة السعيد بالخالفة ، إال اف ىذا 
كلة. كلكف ذلؾ لـ يمنعو مف االستمرار في خدمتو، لـ ييسند اليو أم منصب في الد

فعندما ثار أبك عبد اهلل بف زكريا اليزرجي في سجمماسة عمى السعيد كبايع أبا زكريا 
ـ ، اتخذ السعيد جممة مف االجراءات 1155ق/651بتكنس في سنة  (168)الحفصي

، كمحاكلة عزليا الرامية لمقضاء عمى ىذه الثكرة، كاف مف بينيا سرعة التحرؾ لقمعيا 
بمنع كصكؿ االمدادات الييا، فضالن عف الحفاظ عمى سرية حركتو الى سجمماسة 
لمقضاء عمى ىذه الثكرة . كقد أسيـ ابف كانكديف في الحفاظ عمى ىذه السرية، حيف 
أمر اخكانو مف بني يعز بقطع طريؽ درعة حتى ال يتعرؼ ابف زكريا الثائر 

ذم نجح بفضؿ ىذه االجراءات التي اتخذىا كالجيكد بسجمماسة عمى حركة السعيد، ال
التي بذليا ابف كانكديف كغيره مف األشخاص كالجماعات المؤيدة، في كضع حد ليذه 

 .  (169)الثكرة كقتؿ زعيميا في العاـ نفسو

كحتى بعد الدكر الذم أداه أبك محمد عبد اهلل في القضاء عمى ثكرة ابف زكريا      
عف دكره السابؽ في تقديـ السعيد الى منصب الخالفة ، إال اف  في سجمماسة ، فضالن 
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ىذا لـ يكافئو عمى ىذه الخدمات الكبيرة التي قدميا اليو، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، 
ـ كىي السنة نفسيا التي شيدت ثكرة ابف زكريا 1155ق/651فقد أمر في سنة 

لييسجف بيا مع  (171)مكركالقضاء عمييا ، بالقبض عميو كارسالو مقيدان الى مدينة أز 
شخصيف آخريف ىما أبك زكريا بف مزاحـ كابك زكريا بف عطكش، مف دكف كجكد 
أسباب كاضحة ليذا االعتقاؿ الذم كاف اعتقاالن مشددان ، حيث سيجف ابف كانكديف 
كرفيقيو في أزمكر تحت حراسة قكية . كلكنو مع ذلؾ لـ يستسمـ لقدره ، فدبر الحيمة 

نة أحد الحراس الميكمفيف بمراقبتو بعد أف استطاع ارشائو . كبذلكنجح في فراره ، بمعك 
نح الظالـ ، كتكجو أكالن الى منازؿ عرب سفياف  (171)في الخركج مف سجنو تحت جي

حيث التقى بزعيميـ كانكف بف جرمكف الذم كانت تربطو بو صداقة قكية ، فقدـ لو 
قبيمتو ، فسار بصحبتيـ حتى مساعدة كبيرة حيف أرسؿ برفقتو محمكعة مف فرساف 

 . (171)كصؿ الى جباؿ المكحديف كلحؽ بقكمو ىنتاتة

كبعد أف عمـ السعيد بفراره مف السجف أمر بضرب أعناؽ الحراس ، كتعميؽ  
رؤكسيـ عمى سكر مدينة أزمكر. كما أمر في الكقت نفسو باطالؽ سراح رفيقي ابف 

 . (173)كانكديف في السجف كىما ابف مزاحـ كابف عطكش

ثـ حاكؿ السعيد أف يعتذر عما بدر منو اتجاه ابف كانكديف فبعث اليو كفدان ضـ 
عشرة مف كجكه المكحديف مع خاصتو، لييبمغو بيذا االعتذار كانو قد أسؼ لما حدث، 
كزاؿ ما في نفسو اتجاىو. فقصد ىذا الكفد ابف كانكديف في مكضع ييسمى تامزاكرت، 

. فشكر ابف كانكديف الخميفة عمى ذلؾ، كلكنو لـ يىعيد مع كأبمغكه بما أمرىـ بو السعيد 
ىذا الكفد الى مراكش كفضؿ البقاء في جباؿ المكحديف ، ليعيش بيا مع أىمو ، 
فاحتـر السعيد رغبتو . كعاش ابف كانكديف ىناؾ حتى كفاتو في السنة نفسيا التي قيتؿ 

قبؿ يـك كاحد مف مقتؿ ـ، كييقاؿ اف كفاتو كانت 1158ق/656بيا السعيد كىي سنة 
 .  (175)السعيد

تمت حياة ىذه الشخصية البارزة مف أيسرة بني كانكديف ، كىي   كبذلؾ خي
شخصية أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف كانكديف ، الذم كاف لو دكر ميـ 
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في دكلة المكحديف، كقد عاصر عددان كبيران مف خمفائيا ابتداءن بالناصر كانتياءان 
يد. كمع ذلؾ الدكر الميـ كالكبير فقد حامت حكلو بعض الشككؾ ، كأيلصقت بو بالسع

بعض التيـ، كاف آخرىا في عيد السعيد الذم أمر بسجنو في أزمكر، كيبدك أف ذلؾ 
. ك ربما كاف لمكشاية بو دكره في ذلؾ مف  (174)كاف بسبب خشيتو مف تعاظـ نفكذه

مف مكانة لدل الخمفاء المكحديف فأخذكا  قبؿ خصكمو كمنافسيو الذيف حسدكه لما نالو
يبحثكف لو عف مثالب كعممكا عمى تأليب السعيد ضده، كال سيما أف جذكر خشية 

ـ ، فعمى الرغـ مف 1151ق/651ىذاأك تكجسو منو تعكد الى بيعتو بالخالفة سنة 
دكر ابف كانكديف في تقديمو لمخالفة، إال انو لـ ييسند اليو أم منصب في الدكلة، 

حتى بعد أف عفا عنو السعيد بعد ىركبو مف السجف، إال اف ابف كانكديف قد رفض ك 
العكدة الى مراكش كفضؿ البقاء في مقره بالجباؿ، كىذا دليؿه عمى عدـ ثقتو بو، كقد 
أكدت ذلؾ احدل الركايات حيف اشارت الى أف السعيد كاف ييـ مراران بقتؿ ابف 

 . (176)كانكديف

 ي محمد عبداهلل بن محمد بن يوسف بن وانودينأبو زكريا يحيى بن أب

ييعىد أبك زكريا يحيى بف أبي محمد عبد اهلل بف محمد بف يكسؼ بف كانكديف  
آخر شخصية مف أيسرة بني كانكديف كاف ليا دكره في دكلة المكحديف. كقد ابتدأ ىذا 

التي  الدكر عسكريان بحسب أكؿ اشارة عف ظيكره عمى مسرح األحداث ، ىذه االشارة
أكردىا ابف عذارم كييفيـ منيا اسيامو في المعركة األخيرة التي خاضيا الجيش 
المكحدم بقيادة كالده أبي محمد عبد اهلل ضد جيش بني مريف بالقرب مف مدينة 

ـ ، كقد آلت نتيجتيا الى ىزيمة المكحديف 1139ق/637مكناسة في أكاخر سنة 
قامتيـ فييا بعض الكقت ثـ سرعاف ما غادرىا أبك  كالتجائيـ الى المدينة المذككرة كا 

محمد عبد اهلل برفقة ابنو أبي زكريا يحيى كمجمكعة مف الفرساف قاصدان قصر عبد 
. فعمى الرغـ مف اف ابف عذارم لـ يذكر  (177)الكريـ حيث التحؽ ىناؾ بأكالده كعيالو

الخركج مف صراحةن اسياـ أبي زكريا في ىذه المعركة، إال اف مرافقتو لكالده في 
مكناسة نحك قصر عبد الكريـ، ىي مف األدلة التي تيرجح اسيامو في تمؾ المعركة 
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تحديدان ، كال سيما أف المكاف الذم التجأ اليو برفقة كالده كاف ييقيـ فيو بقية اخكتو، 
الذيف لـ يكف ليـ أم دكر ييذكر الى جانب كالدىـ، إلقامتيـ في القصر المذككر كعدـ 

ه في تحركاتو العسكرية، كما كاف ألخييـ أبي زكريا يحيى ىذا الدكر الذم مرافقتيـ ايا
أكردىا  -سنأتي الى ذكرىا الحقان –جسدتو المرافقة المذككرة، كأكدتو فيما بعد اشارات 

بعض المؤرخيف مف بينيـ ابف عذارم عف قياـ أبي زكريا بأدكار عسكرية أيخرل 
التي لـ تكف تيناط اليو لك لـ يمتمؾ خبرة تميزت بأنيا أدكار قيادية، ىذه األدكار 

قيادة كالده عسكرية سابقة تكلدت لديو مف خالؿ اسيامو في المعركة المذككرة تحت 
 أبي محمد عبد اهلل .

كلعؿ مف أيكلى تمؾ األدكار العسكرية القيادية ألبي زكريا يحيى ىك تكميفو مف  
ة الجيش المكحدم ـ( بقياد1166-1158ق/664-656قبؿ الخميفة المرتضى )

كالرـك ، الذم خرج بو مف مراكش  (178)الكبير المتككف مف المكحديف كالعرب كاألغزاز
ـ مف أجؿ التصدم لمجيش المريني الذم أرسمو األمير 1161ق/649في سنة 

لمرعي كالكأل كتكطيد نفكذىـ بيف قبائؿ (181)الى بالد تامسنا (179)يعقكب بف عبد الحؽ
اطة كغيرىـ. فما أف سمع المرتضى بخبر تكجو ذلؾ الجيش تمؾ البالد مف برغك 

المريني الى تامسنا حتى أعدى الجيش المذككر لمالقاتو ، إال اف الجيش المريني لـ 
يمكف الجيش المكحدم مف االصطداـ بو، فانسحب مف أمامو باتجاه كادم أيـ 

نو قد انيـز . كلكف ، فتبعو الجيش المكحدم بقيادة أبي زكريا ظنان منو أ (181)الربيع
ذلؾ لـ يكف سكل خدعة عسكرية طبقيا المرينيكف لإليقاع بالمكحديف لدفعيـ الى 
اتباعيـ كمف ثـ معاكدة اليجـك عمييـ بشكؿ مفاجئ . كىذا ما حصؿ فعالن ، اذ 
سرعاف ما كىرى الجيش المريني عمى الجيش المكحدم كخاض معيـ معركة عنيفة في 

ييسمى بأيـ الرجميف النحسار الماء عف جياتو بحيث تبدك  مكضع مف كادم أيـ الربيع
ككأنيا أرجؿ. حدث ىذا المقاء بيف الجيشيف في التاريخ المذككر أعاله كأسفر عف 
انتصار المرينييف عمى المكحديف انتصاران كبيران كقتؿ عدد كبير مف جنكدىـ فضالن 

ي ميداف المعركة لتقع في عما غنمكه منيـ مف أمكاؿ كأسالب كدكاب كانك قد ترككىا ف
 . (181)قبضة المرينييف
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كعمى أثر ىذه اليزيمة التي حاقت بالجيش المكحدم ، انسحبت فمكلو بقيادة 
أبي زكريا يحيى صكب العاصمة مراكش ، كىناؾ التقى قائد الجيش بالخميفة 
المرتضى كبرر لو اليزيمة بما صدر عف عرب بني جابر مف غدر كتخاذؿ في 

. كعمى الرغـ مف أىمية ىذا السبب في ىزيمة المكحديف، إال انو  (183)ركةميداف المع
لـ يكف السبب الكحيد لتمؾ اليزيمة، فيناؾ سبب آخر ال يقؿ عنو أىمية، يتمثؿ 
بالخدعة العسكرية التي اتبعيا بنك مريف مف خالؿ تظاىرىـ باالنيزاـ أماـ المكحديف 

بسرعة مفاجئة أحدثت ارتباكان في صفكفيـ  في بادئ األمر ثـ معاكدتيـ اليجـك عمييـ
أفضى في نياية األمر الى ىزيمتيـ. كىذا األسمكب العسكرم ىك ما ييعرؼ بأسمكب 
الكر كالفر، إال اف المرينييف قد بدأكا أكالن بالفرار ثـ سرعاف ما كركا عمييـ باليجكـ 

 كاستطاعكا ىزيمتيـ . 

رير الذم قدمو اليو أبك زكريا يحيى كيبدك أف الخميفة المرتضى قد اقتنع بالتب 
بف كانكديف حكؿ سبب اليزيمة أماـ المرينييف في مكقعة أيـ الرجميف سنة 

ـ ، فيذا ما يتضح مف خالؿ استمراره في االعتماد عمى خدماتو 1161ق/649
العسكرية في السنكات التالية، اذ اسند اليو قيادة الجيش المكحدم المتكاجد في بالد 

ـ عندما أخذ السيد 1166ق/664كقد برز دكره القيادم منذ مطمع سنة  .(185)حاحة
أبك دبكس ييدد بجمكعو العاصمة مراكش بعد أف ظير في الجبؿ المتاخـ ليا، 
مستغالن خمكىا مف األجناد، إال القميؿ منيـ، ذلؾ أف المرتضى قد كجو أبا زكريا يحيى 

خر ييدعى ابف عطكش عمى رأس جيش مكحدم الى بالد حاحة، كأرسؿ شخصان آ
. كفي ىذه األثناء تقدـ بالنصح الى  (184)عمى رأس جيش آخر الى بالد رجراجة

المرتضى كزيره كصيره أبك مكسى بف عزكز بضركرة استدعاء ىذيف القائديف مف 
المناطؽ المذككرة ليصال بأجنادىما الى العاصمة كيحكال دكف سقكطيا في أيدم السيد 

رتضى لـ يستجب الى نصح كزيره ابف عزكز ، كلـ يكتؼ أبي دبكس . إال اف الم
نما عمد الى تقريعو، ميظيران بذلؾ سكء تصرؼ كعدـ ادراؾ لحجـ الخطر  بذلؾ كا 
المحدؽ بو، ىذا الخطر الذم لـ يمتفت اليو إال بعد فكات األكاف حيف أصبح خارج 

كالسيطرة العاصمة مراكش بعد أف فر منيا عمى أثر نجاح أبي دبكس في اقتحاميا 
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ـ ، فعند ذلؾ بعث يطمب مف أبي 1166ق/664عمييا في شير محـر مف سنة 
زكريا يحيى كابف عطكش االلتحاؽ بو، إال اف القائديف المذككريف لـ يستطيعا 
نما تكجيا الى العاصمة  االلتحاؽ بو في المكضع الذم كاف بو خارج مراكش ، كا 

.كيبدك  (186)خارج عميو السيد أبي دبكسنفسيا، كعند ذلؾ فقد األمؿ باستعادتيا مف ال
أف تكجو أبي زكريا كابف عطكش بأجنادىما الى العاصمة مراكش التي أصبحت 
حينذاؾ في قبضة أبي دبكس ، كاف تكجيان مقصكدان ، فمك لـ يكف كذلؾ بالمرتضى 
خارج العاصمة كعمال معو عمى استعادة السيطرة عمييا مف جديد. فيما بيذا 

بدر منيما قد أدركا بأف استعانة المرتضى بيما كانت متأخرة ، كأف التصرؼ الذم 
-1166ق/668-664عيده قد انتيى كبدأ عيد جديد ىك عيد ابي دبكس )

ـ(، الذم أصبح آخر الخمفاء المكحديف بمقب الكاثؽ باهلل . لذا فإنيما فضال 1169
مما يؤكد ذلؾ ىك  االعتراؼ باألمر الكاقع كالدخكؿ في طاعة الخميفة الجديد . كلعؿ

أف أبا زكريا بشكؿ خاص قد دخؿ في طاعتو كصار مف جممة قكاده في السنة نفسيا 
 ـ كما سيمر بنا ذلؾ . 1166ق/664التي تكلى فييا الخالفة كىي سنة 

ففي شير شعباف مف ىذه السنة قرر الخميفة الكاثؽ باهلل أبك دبكس استعادة  
ا عمي بف يدر منذ اياـ المرتضى الذم أرسؿ السيطرة عمى بالد السكس التي ثار فيي

ـ إال انيا لـ تنجح في تحقيؽ ىدفيا ، 1143ق/641اليو حممة عسكرية في سنة
األمر الذم دفع الكاثؽ الى التصميـ عمى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ الذم فشؿ فيو سمفو. 
فبعد أف تمكف مف القضاء عمى الفتف التي كاجيتو في مطمع عيده ، كعمؿ عمى 

، خرج في التاريخ المذككر أعاله مف العاصمة مراكش  (187)أمكر العاصمةتنظيـ 
عمى رأس حممة عسكرية كبيرة متكجيان الى بالد السكس لكضع حد لثكرة ابف يدر فييا 
ضد الدكلة المكحدية. كعمى الرغـ مف ضخامة جيش الكاثؽ إال انو لـ يعتمد عميو 

نما أراد أ ف يعتمد فضالن عف ذلؾ عمى بعض كحده في تحقيؽ ىدفو المنشكد ، كا 
القبائؿ السكسية المعارضة البف يدر كبني كاكزجيت، كلذا أرسؿ فكر شركعو بالحركة 
نحك بالد السكس أبا زكريا بف كانكديف في مقدمتو ليعمؿ عمى استنفار القبائؿ 

. كقد نجح  (188)المذككرة لاللتحاؽ بجيش المكحديف الرامي الى القضاء عمى ابف يدر
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ك زكريا في تحقيؽ الميمة المككمة اليو مف قبؿ الكاثؽ عمى أتـ كجو كأسرعو، فما أف أب
استأنفت حممة الكاثؽ سيرىا في بالد السكس في الحادم كالعشريف مف شير شكاؿ 

ـ حتى قدـ عميو ابف كانكديف بجمع كبير مف بني كاكزجيت 1166ق/664سنة 
عمى الكاثؽ بعد يكميف مف مقدميـ خصـك عمي بف يدر. كبعد أف أتـ ىؤالء السالـ 

أم في الثالث كالعشريف مف شكاؿ، انطمؽ الخميفة بحشكده صكب تاركدانت قاعدة 
بالد السكس كاستطاع النزكؿ بالقرب منيا . إال انو لـ يمبث أف غادرىا متكجيان نحك 
ىدفو النيائي كىك حصف تيكينكيف آخر معاقؿ ابف يدر في بالد السكس. كبعد أف 

ىذا بعدـ جدية المقاكمة أعمف استسالمو لمخميفة الكاثؽ كدخؿ في طاعتو في أيقف 
 . (189)الحادم كالعشريف مف شير ذم الحجة مف السنة نفسيا

كبذلؾ كاف ىذا الدكر الذم أداه ابك زكريا يحيى في حممة الكاثؽ الى بالد 
دكر اضطمع السكس مف أجؿ استعادتيا مف أيدم ابف يدر الثائر فييا، ىك أكؿ كآخر 

بو في عيد الكاثؽ، ال بؿ انو كاف في الكقت نفسو آخر دكر أليسرة بني كانكديف في 
 دكلة المكحديف .
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 :الهوامش
  518( النكيرم: تاريخ المغرب االسالمي، ص1)

( مصمكدة: تينسب الى مصمكد بف يكنس بف بربر، كىي مف أكثر قبائؿ البربر كأكفرىا، 1)
طة كغمارة كأىؿ جبؿ درف فضالن عف ىنتاتة، كقد استكطنت المغرب برغكا كمف بطكنيا

     6/174األقصى منذ حقبة قديمة. ينظر: ابف خمدكف: تاريخ، 

( جبؿ درف: ىك عبارة عف جبؿ عظيـ، يمتد عمى عرض الصحراء، مبتدئان مف أقصى 3)
دىا بجباؿ السكس غربان، الى أف يصؿ الى جباؿ نفكسة في المغرب األدنى، ثـ يتصؿ بع

؛ الزىرم: كتاب 161طرابمس، الى أف يضعؼ أثره كيختفي. ينظر: البكرم: المغرب، ص
   116الجغرافية، ص

مراكش: كىي مدينة تقع في داخؿ المغرب األقصى عمى بعد اثني عشر ميالن شماؿ  (5)
ق كقيؿ في سنة 571أغمات، كقد أسسيا أمير المرابطيف يكسؼ بف تاشفيف في سنة 

تخذىا عاصمةن لدكلتو. كسرعاف ما أصبحت كاحدةن مف أشير مدف المغرب ق، كا549
األقصى ال بؿ مدف المغرب كالعالـ االسالمي، اذازدادت أىميتيا في عصر المكحديف الذيف 
اتخذكىا عاصمةن لدكلتيـ أيضان كزادكا مف عمرانيا. ينظر: الحميرم: الركض المعطار، 

  451-451ص

د اهلل محمد بف عبد اهلل بف تيكمىْرت ، كقد أيختمؼ في نسبو اذ ( ابف تكمرت: ىك أبك عب4)
قيؿ انو ينتمي الى الرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو كسمـ( عف طريؽ الفرع الحسني، كىناؾ مف 

المصمكدية، كيبدك انو األرجح. كعمى أية  ييرجع نسبو الى البربر عف طريؽ قبيمة ىرغة
الركحي لممكحديف كمؤسس دعكتيـ بعد أف ادعى  حاؿ، فاف ابف تكمرت ىذا ييعىد الزعيـ

االمامة كتمقب بالميدم، فاستطاع بذلؾ كضع المبنات األيكلى لمدكلة المكحدية التي أكمميا 
خميفتو عبد المؤمف بف عمي. ينظر: البيذؽ: أخبار الميدم بف  ق415بعد كفاتو سنة 

دىا؛ ابف خمكاف: كما بع 154؛ عبد الكاحد المراكشي: المعجب، ص69-11تكمرت، ص
؛ الزركشي: تاريخ الدكلتيف، 311-6/311؛ ابف خمدكف: تاريخ، 44-4/54كفيات األعياف، 

  76-5/48؛ السماللي: اإلعالـ، 8-3ص
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( عبد المؤمف بف عمي: ىك أبك محمد عبد المؤمف بف عمي، أيختمؼ في نسبو أيضان إال 6)
تطاع إكماؿ جيكد ابف تكمرت بعد كفاتو اف مف الراجح أنو بربرم مف قبيمة ككميةالزناتية. اس

ق في القضاء عمى الدكلة المرابطية كاالستيالء عمى عاصمتيا مراكش سنة 415سنة 
ق، كتكحيد بالد المغرب تحت سمطتو فضالن عف األندلس، كبذلؾ استطاع تأسيس دكلة 451

مى أيدم ق كحتى سقكطيا ع448المكحديف الكبرل التي حكمتيا أيسرتو مف بعد كفاتو سنة 
كما بعدىا؛ ابف  164ق. ينظر: عبد الكاحد المراكشي: المعجب، ص668المرينييف سنة 

؛ 114-183؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص151-3/137خمكاف : كفيات األعياف، 
 كما بعدىا  1/89؛ الناصرم: االستقصا، 15-7الزركشي: تاريخ الدكلتيف، ص

المغرب األدنى( ينظر: البدراني: الدكلة الحفصية، ( عف الدكلة الحفصية في افريقية )7)
  77ص

( افريقية: كتيسمى أيضان المغرب األدنى كىك منطقة كبيرة كاسعة مف بالد المغرب ، تبدأ 8)
مف غرب االسكندرية شرقان كحتى مدينة بجاية غربان، كتشمؿ األقاليـ األربعة: برقة، طرابمس، 

   11ألدنى، صتكنس كشرؽ الجزائر. شافعي: المغرب ا

  371- 371، 6/361( تاريخ، 9)

( أىؿ عشرة أك أىؿ الجماعة: ىك مجمس أك ىيئة تتككف مف عشرة أشخاص عينيـ ابف 11)
؛ 31-31تكمرت مف خيرة أصحابو كالسابقيف منيـ باالنضماـ اليو . ) البيذؽ: المقتبس، ص

؛ 176ب، ص؛ ابف أبي زرع: األنيس المطر 118-114ابف القطاف: نظـ الجماف، ص
(، كيبدك اف عدد أعضاء ىذا المجمس كاف في بادئ 116النجار: الميدم بف تكمرت، ص

  67األمر عشرة أشخاص، إال أف ىذا العدد لـ يظؿ ثابتان فيما بعد. مكسى: المكحدكف، ص

( قبيمة كزكلة أك جزكلة: ىي قبيمة صنياجية األصؿ كلكنيا أصبحت في ًعداد 11)
ة كالكالء، كىي عبارة عف قبائؿ كثيرة يقيـ معظميا في اقميـ السكس المصامدة بحكـ المجاكر 

؛ الشمرم: اقميـ السكس األقصى،  331، 1/317األقصى. ابف منصكر: قبائؿ المغرب، 
   58-57ص
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( أىؿ خمسيف: كىك مجمس يضـ خمسيف شخصان يمثمكف مختمؼ القبائؿ كال سيما 11)
؛ ابف القطاف: نظـ 34-31بيذؽ: المقتبس، صالمصمكدية، كييضاؼ الييـ أىؿ العشرة. )ال

( ، كييرجح مكسى )المكحدكف، 116؛ النجار: الميدم بف تكمرت، ص86-85الجماف، ص
نما ىك اسـ لمييئة أك المجمس، كال سيما أف انضماـ 73ص ( أف أىؿ خمسيف لـ يكف عددان كا 

الن في بعض القبائؿ لـ يكف في كقت كاحد، كما أف ابف تكمرت كاف ييضيؼ الييـ رجا
 األكقات مثمما فعؿ بعد التمييز. 

  141قسـ المكحديف، ص-( البياف13)

  84، 85؛ نظـ الجماف، ص33( المقتبس، ص15)

؛ كينظر أيضان: بنعبد  1/77كقد سماه يكنس بف كانكديف؛ االستقصا،  6/315( تاريخ، 14)
  113اهلل: تاريخ المغرب، ص

  371-6/371( ابف خمدكف: تاريخ، 16)

؛ 144؛ عبد الكاحد المراكشي: المعجب، ص115، 85( ابف القطاف: نظـ الجماف، ص17)
  177ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص

؛ 4/43؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف، 51-39( البيذؽ: أخبار الميدم بف تكمرت، ص18)
  6/314ابف خمدكف: تاريخ، 

ك السكس األقصى: يقع الى ؛ كبالد السكس: أ 94( أخبار الميدم بف تكمرت، ص19)
الجنكب مف السكس األدنى، كيشمؿ األراضي الجنكبية الغربية مف منطقة المغرب األقصى 

؛ الزىرم: 89المطمة عمى المحيط األطمسي. ينظر: ابف خرداذبة: المسالؾ كالممالؾ، ص
؛ النكيرم: تاريخ 113-111؛ مجيكؿ: االستبصار، ص118-117كتاب الجغرافية، ص

 ؛ كلممزيد مف المعمكمات ينظر: الشمرم: اقميـ السكس األقصى 191السالمي، صالمغرب ا

  141قسـ المكحديف، ص-( البياف11)

( المغرب األكسط: سيمي بيذا االسـ لتكسطو المغربيف األدنى كاألقصى، كتمتد حدكده 11)
. ابف مف مدينة بجاية شرقان حتى كادم ممكية كجباؿ تازا غربان، كقاعدتو مدينة تممساف
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( ؛ عبد اهلل: النشاط االقتصادم بالمغرب 17، ىامش )1/139منصكر: قبائؿ المغرب، 
  7األكسط، ص

رىة: بمدة صغيرة بالمغرب في نكاحي ىينىيف مف سكاحؿ مدينة تممساف، بيا 11) ( تاجرا أك تاجى
  514-515، ص1كاف مكلد عبد المؤمف بف عمي. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف ، مج

ممساف: ىي عبارة عف مدينتيف متجاكرتيف مسكرتيف بينيما رمية حجر، أحدىما قديمة ( ت13)
تيسمى اقادير )أكادير( تسكنيا الرعية، كاأليخرل حديثة اختطيا المرابطكف تيسمى تافزرت 

، 1)تاجررت( كيسكنيا الجند أك أصحاب السمطاف. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج
  545ص

؛ كينظر أيضان: عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 64ف تكمرت، ص( أخبار الميدم ب15)
1/151-151  

( عمي بف يكسؼ بف تاشفيف: ىك أبك الحسف عمي بف يكسؼ بف تاشفينالممتكني 14)
ق، كقد 411الصنياجي، خمؼ كالده يكسؼ في حكـ دكلة المرابطيف بالمغرب كاألندلس سنة 

د الممالؾ النصرانية، كفي عيده ظيرت دعكة اقتفى نيجو في مكاصمة الجياد باألندلس ض
ق بعد أف استخمؼ ابنو 437ق، تكفي سنة 415المكحديف بزعامة ابف تكمرت في سنة 

؛ مجيكؿ: الحمؿ المكشية، 164-147تاشفيف. ينظر: ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص
   58-9/55؛ السماللي: اإلعالـ، 61-1/44؛ الناصرم: االستقصا، 111-85ص

زناتة: قبيمة كبيرة مف البربر البتر، ينتسبكف الى زانا بف يحيى بف ضىرم بف زجيؾ بف  (16)
مادغس بف بر، مف أشير بطكنيا بنك يفرف كبنك مغراكة. كقد كانت المكاطف األصمية لقبيمة 
زناتة بصحراء المغرب ما بيف غدامس الى كادم الساكرة، ثـ استكطنت جماعات منيـ 

سيكلو كجبالو  حتى عيرؼ بكطف زناتة ، كما استكطنكا القسـ  المغرب األكسط كمألت
كما بعدىا؛  7/3الشرقي مف المغرب األقصى حتى جباؿ تازة. ينظر: ابف خمدكف: تاريخ، 

 1/311ابف منصكر: قبائؿ المغرب، 
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( منطقة الريؼ: ىي المنطقة الشمالية مف المغرب األقصى الممتدة مف تطكاف الى نير 17)
المنطقة عبارة عف سمسمة جباؿ لذا سيميت بجباؿ الريؼ. ابف الخطيب: أعماؿ  ممكية، كىذه
 ( 1، ىامش )3/171األعالـ، 

( المغرب األقصى: ىك أحد األقساـ الثالثة الرئيسة لبالد المغرب، كيشمؿ األراضي 18)
المحصكرة بيف كادم ممكية شرقان كالمحيط األطمسي غربان. دبكز: تاريخ المغرب الكبير، 

3/154  

( بنك عبد الكاد: ىـ أحد بطكف قبيمة زناتة، التي استقرت في المغرب األكسط، كعيرفكا 19)
ق أف 633أيضان ببني زياف نسبةى الى أميرىـ يغمراسف بف زياف، الذم استطاع في سنة 

يؤسس دكلة قكية في تمؾ المنطقة، اتخذت مف تممساف عاصمةن ليا، كدخمت في صراع مع 
مريف، كقد عمرت ىذه الدكلة مدة طكيمة أربأت عمى ثالثة قركف ، اذ تـ الحفصييف كبني 
  76-65، 43ق. ينظر: شقداف: تممساف في العيد الزياني، ص961سقكطيا في سنة 

( بنك يمكمي: مف بطكف قبيمة زناتة، استكطنت المغرب األكسط في الضفة الغربية لكادم 31)
ىذا الحمؼ لـ يدـ بينيما، فعند ظيكر دكلة ميناس، ككانكا حمفاء لبني كمانك، إال أف 

المكحديف تباينت مكاقفيما اتجاىيا، فبينما انضـ بنك كمانك الييا منذ البداية، ظؿ بنك يمكمي 
عمى كالئيـ لدكلة المرابطيف، كقد تسبب ذلؾ في حدكث فتف كحركب بينيما أفضت الى 

-1/317لقبائؿ األمازيغية، ؛ الدراجي: ا76-7/75اضعافيما. ينظر: ابف خمدكف: تاريخ، 
319   

  94-1/93؛ االستقصا، 318-6/316؛ تاريخ، 19-18قسـ المكحديف، ص-( البياف31)

( كىراف: مدينة صغيرة بالمغرب األكسط عمى ساحؿ البحر المتكسط، قريبة مف تممساف، 31)
، 5ق . ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج191بناىا جماعة مف األندلسييف في سنة 

   565ص

  1/94؛ الناصرم: االستقصا، 6/318( ابف خمدكف: تاريخ، 33)

( يحيى بف الصحراكية: ىك يحيى بف ابي بكر بف يكسؼ بف تاشفيف، أبمى بالءان شديدان 35)
في مقاكمة المكحديف دفاعان عف دكلة المرابطيف ، فحارب في تممساف كفاس، إال انو أضطر 
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نضكاء تحت لكائيـ، فنصبو عبد المؤمف قائدان عمى مف كحد أخيران الى االنقياد لممكحديف كاال
 ( 1، كىامش )168مف قكمو. عبد الكاحد المراكشي: المعجب، ص

مدينة فاس: كىي كاحدة مف أشير مدف بالد المغرب، أسسيا األدارسة الحسنيكف في ( 34)
ارة عف المغرب األقصى لكي تككف عاصمة لدكلتيـ كذلؾ في عيد ادريس الثاني . كىي عب

مدينتيف مسكرتيف يفصؿ بينيما نير ييسمى نير فاس، كتيعرؼ إحداىما بعدكة األندلسييف كتقع 
ق كسيميت بذلؾ نسبةن الى ساكنييا 191في الجانب الشرقي مف ىذا النير كقد أيسست سنة 

ق كسيميت بعدكة القركييف اذ 193مف ربضية األندلس ، أما األيخرل فقد أيسست في سنة 
كما  114ب القيركاف ، كتقع في الجانب الغربي . ينظر: البكرم: المغرب، صسكنيا عر 

  534-535بعدىا؛ الحميرم: الركض المعطار، ص

قسـ المكحديف، -؛ كينظر أيضان: ابف عذارم: البياف518( تاريخ المغرب االسالمي، ص36)
  13، 11ص

فييا، ككذلؾ اشارة  ( كما ييفيـ ذلؾ مف اشارة النكيرم الى إقامة أصحاب السمطاف37)
كانكا  -كيقصد بيـ المرابطيف أك أتباعيـ–( الى أف الحشـ 1/94الناصرم )االستقصا، 

 يمثمكف أكثرية أىؿ تاكرارت . 

  13قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف38)

  519-518( تاريخ المغرب االسالمي، ص39)

ربرية ذات أصؿ أندلسي، كاف ليا أيسرة ب( ابراىيـ بف جامع: ىك عميد بني جامع، كىـ 51)
دكر كبير في تاريخ المكحديف منذ بداية دعكتيـ عمى يد ابف تكمرت، اذ انضـ ابراىيـ ىذا 

ق، كأصبح مف أىؿ داره، 415الى ابف تكمرت منذ بدء دعكتو في المغرب األقصى سنة 
كييرجح أنو كفي عيد عبد المؤمف بف عمي تكلى مناصب ميمة كالقيادة العسكرية كالكالية، 

ق. ينظر: نصر اهلل: بنك جامع، ص 448تكفي في عيد عبد المؤمف الذم ينتيي في سنة 
13-16  

  1/94؛ كينظر أيضان: الناصرم: االستقصا، 6/319( تاريخ، 51)
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  13قسـ المكحديف، ص -( البياف51)

  7/115( تاريخ، 53)

  6/319( تاريخ، 55)

احدل قبائؿ مصمكدة البربرية، التي اتخذت مف اقميـ ( بىرىْغكىاطىة: ىك اسـ أيطمؽ عمى 54)
ف استقرارىا في ىذا االقميـ يعكد  تامسنا المطؿ عمى ساحؿ المحيط األطمسي مكطنان ليا، كا 
الى حقبة العصر البيزنطي في القرف السادس لمميالد أك ما قبمو. كىناؾ مف يجعؿ اسـ 

أتباع صالح بف طريؼ الذم ابتدع ديانة برغكاطة ذا أساسو ديني ، اذ ييطمؽ ىذا االسـ عمى 
؛الفريجي: 176-6/174منشقة عف االسالـ، كىك رأمه ضعيؼ . ينظر: ابف خمدكف: تاريخ، 

  55-51دكلة بني طريؼ البرغكاطييف، ص

( دكالة: قبيمة مصمكدية كبيرة، تسكف المنطقة المحاذية لساحؿ المحيط األطمسي 56)
ـ الربيع ككادم تانسيفت. ابف منصكر: قبائؿ المغرب، كالسيكؿ المجاكرة ليا بيف كادم أي 

1/315  

؛ كينظر أيضان: عناف: عصر المرابطيف  69-67( أخبار الميدم بف تكمرت، ص57)
  1/174كالمكحديف، 

  74، 71؛ كينظر أيضان: مكسى: المكحدكف، ص34( المقتبس، ص58)

تير بالبشير، لقيو ابف ( البشير: ىك أبك محمد عبد اهلل بف محسف الكنشريسي، اش59)
تكمرت أثناء مركره بجباؿ كنشريس عند عكدتو مف رحمتو المشرقية، فصار مف خكاصو، 
كمف العشرة الذيف سارعكا الى بيعتو، عيد اليو ابف تكمرت قيادة عدد مف الحمالت، فيقد في 

اكش معركة البحيرة التي خاضيا المكحدكف ضد المرابطيف كانتيت بيزيمتيـ عمى أبكاب مر 
(؛ المقتبس، 15، كىامش )19ق. البيذؽ: أخبار الميدم بف تكمرت، ص415في سنة 

  31ص

-9/198؛ ابف األثير: الكامؿ، 158-156( ينظر: ابف القطاف: نظـ الجماف، ص41)
  511-511؛ النكيرم: تاريخ المغرب االسالمي، ص199



                                                                      

 (7102 كانون األول العشرون )و  الثالث العدد 

732 

 بنو وانودين ودورهم في دولة الموحدين 

لخيرات، اختطيا الناصر بف ( مدينة بجاية: ىي مدينة كبيرة ، كثيرة الفكاكو كالثمار كا41)
ق عمى ساحؿ المغرب األكسط 547ًعمناس مف بني حماد الصنياجييف في حكالي سنة 

؛ ياقكت 131-118فأصبحت قاعدة ممؾ بني حماد . ينظر: مجيكؿ: االستبصار، ص
  171، ص1الحمكم: معجـ البمداف، مج

صنياجي، مؤسس دكلة ( بنك حماد: ينتسبكف الى حماد بف بمكيف بف زيرم بف مناد ال41)
بني حماد في المغرب األكسط المنشقة عف دكلة بني زيرم في المغرب األدنى، كذلؾ في 

ق، اذ تـ سقكطيا عمى أيدم المكحديف. 457ق، كقد دامت ىذه الدكلة حتى سنة 518سنة 
 لممزيد مف المعمكمات ينظر: بك ركيبة: الدكلة الحمادية؛ عكيس: دكلة بني حماد 

بف المعز: أك يصالتف بف المعز، ىك مف قرابة ابف تكمرت الذيف كانكا  ( يصالسف43)
ييعرفكف بأيت أغمار أم أبناء الشيخ، كقد كاف يصالسف ىذا ابف عـ ابف تكمرت كصيره، 
كلقرابتو ىذه فقد رفع مع عبد العزيز كعيسى أخكم ابف تكمرت لكاء الثكرة ضد عبد المؤمف ، 

؛ 57، 39قسـ المكحديف، ص-منو . ابف عذارم: البياف لككنيـ يركف أنيـ أحؽ بالخالفة
  51-39، 37كينظر أيضان: عجيؿ: أيسرة السيد األعمى، ص

( أىؿ الدار:كىـ رجاؿ مف أصحاب ابف تكمرت يخدمكنو في داره ، يختصكف بو في 45)
  86ليمو كنياره . ابف القطاف: نظـ الجماف، ص

؛ عناف: عصر المرابطيف 74-75، ص( ينظر: البيذؽ: أخبار الميدم بف تكمرت44)
  184-1/185كالمكحديف، 

  195( ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص46)

  1/187( عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 47)

  56-54قسـ المكحديف، ص-( ينظر: ابف عذارم: البياف48)

ز ( السيد األعمى أبك حفص عمر: ىك أبك حفص عمر بف عبد المؤمف بف عمي، أبر 49)
مف تمقب بالسيد األعمى في دكلة المكحديف، كيعني ىذا المقب كبير السادة مف بني عبد 

ق(، كما كاف 481-448المؤمف، كاف لو دكر كبير في خالفة أخيو أبي يعقكب يكسؼ )
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أليسرتو مف بعده دكر متميز كفاعؿ في دكلة المكحديف. لممزيد مف المعمكمات ينظر: عجيؿ: 
 أيسرة السيد األعمى

؛ ابف 141؛ مجيكؿ: الحمؿ المكشية، ص195( ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص61)
ق؛ 458ق أك 457كييفيـ مما أشار اليو أف تاريخ التكلية كاف سنة  6/316خمدكف: تاريخ، 

  56؛ كينظر أيضان: عجيؿ: أيسرة السيد األعمى، ص 111-1/119الناصرم: االستقصا، 

  311، 181( ينظر: مكسى: المكحدكف، ص61)

الميدية: كىي المدينة التي أسسيا الخميفة الفاطمي األكؿ عبد اهلل الميدم منذ سنة (61)
ق، كتقع في الساحؿ الشرقي لتكنس 318ق كدخميا سنة 314ق كأكمؿ بناءىا سنة 311

المطؿ عمى البحر المتكسط، كتبعد عف مدينة القيركاف مسافة ستيف ميالن، كىي عبارة عف 
بيا المياه مف ثالث جيات ما عدا الجية الغربية المتصمة بالبر. ككاف شبو جزيرة تحيط 

اليدؼ مف بنائيا اتخاذىا عاصمة يتحصف بيا الفاطميكف ضد أعدائيـ في بالد المغرب، 
فضالن عف تنفيذ مشاريعيـ في التكسع شرقان كفي البحر المتكسط. ينظر: البكرم: المغرب، 

-115نظر:حسف كشرؼ: عبيد اهلل الميدم، ص؛ كعف دكافع بناء المدينة ي 31-19ص
  91-91؛ طقكش: تاريخ الفاطمييف، ص118

( مدينة قابس: مدينة مف أعماؿ افريقية ، يحيط بيا سكر صخرم مف بنياف األيكؿ، كتيعىد 63)
مف البالد الجريدية ، بينيا كبيف القيركاف أربع مراحؿ ، كبينيا كبيف طرابمس ثمانية أياـ. 

-189، ص5؛ ياقكت الحمكم: معجـ البمداف ، مج19-17المغرب، ص ينظر: البكرم:
  541-541؛ الحميرم: الركض المعطار، ص191

؛ ابف األبار: الحمة السيراء، 116-113( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص65)
  68-67قسـ المكحديف، ص-؛ ابف عذارم: البياف1/138

  117( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص64)

قسـ -؛ ابف عذارم: البياف119-116( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص66)
كقد أشار الى دكر عبد الحؽ بف كانكديف فقط في الشيادة ضد عبد  68المكحديف، ص
 السالـ الككمي. 
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  118-117( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص67)

د المؤمف بف عمي ثاني خمفاء ( يكسؼ بف عبد المؤمف: ىك أبك يعقكب يكسؼ بف عب68)
ـى بأمير المؤمنيف اال بعد مركر بضع 448المكحديف، تكلى بعد كفاة كالده سنة  ق، كلـ يىتىسى

سنكات مف حكمو ك اتفاؽ الكممة عميو مف جانب أيسرتو . حقؽ المكحدكف في عيده بعض 
دنيش في شرؽ االنتصارات الميمة كال سيما في األندلس حيث تـ القضاء عمى امارة ابف مر 

ق ، عيرؼ الخميفة يكسؼ باىتماماتو العممية. كقد استمرت خالفتو حتى 467البالد سنة 
ق متأثران بالجراح التي أيصيب بيا أثناء حصاره لمدينة شنتريف في غرب 481كفاتو سنة 

قسـ -؛ ابف عذارم: البياف138-7/131األندلس . ينظر: ابف خمكاف: كفيات األعياف،
؛ الناصرم: 114-114كما بعدىا؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص 83المكحديف، ص

   151-1/131االستقصا، 

( المكطأ: كييعرؼ بمكطأ ابف تكمرت أك مكطأ الميدم، كىك كتاب يشمؿ األحاديث 69)
النبكية الكاردة في مكطأ مالؾ بف أنس بعد حذؼ معظـ االسناد منيا لالختصار. العبادم: 

  145ر: الميدم بف تكمرت، ص؛ النجا119دراسات، ص

  141قسـ المكحديف، ص -( البياف71)

( اشبيمية: ىي كاحدة مف كيبريات المدف االسالمية في األندلس، تقع الى الغرب مف 71)
قرطبة بمسافة ثمانيف ميالن، كىي مدينة قديمة أزلية، كأصؿ تسميتيا اشبالي كتعني المدينة 

كس قيصر، كىي مدينة كبيرة عامرة ذات أسكار حصينة المنبسطة، كييقاؿ انيا مف بناء يكلي
ؿى تجارتيـ الزيت الذم ييصدركنو الى المشرؽ كالمغرب بران  كأسكاؽ عامرة ، كأىميا مياسير جي

ق . ينظر: العذرم: نصكص عف 656كبحران ، كقد استكلى عمييا االسباف النصارل سنة 
  11-18؛  الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص96-94األندلس، ص

( قرطبة: ىي قاعدة األندلس كأيـ مدائنيا كعاصمة األيمكييف، كىي عبارة عف مدف خمسة 71)
يتمك بعضيا بعضان، تقع عمى سفح جبؿ العركس، سقطت بيد النصارل االسباف سنة 

  148-143ق. ينظر: الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص633

  181-179( ينظر: ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص 73)
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( مدينة بىطىْمييكس: ىي مدينة كبيرة محدثة مف أعماؿ ماردة ، بناىا عبد الرحمف بف 75)
ق( عمى نير آنة غربي قرطبة، 311-174مركاف الجميقيباذف األمير عبد اهلل بف محمد )

كتبعد عف اشبيمية ستة أياـ ، كعف قرطبة ستة مراحؿ . ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، 
  56حميرم: صفة جزيرة األندلس، ص؛ ال343، ص1مج

( شنتريف: ىي مدينة متصمة األعماؿ بأعماؿ باجة في غربي األندلس ثـ غربي قرطبة، 74)
كتقع عمى نير تاجة بالقرب مف مصبو في المحيط األطمسي ، كتمتاز بالحصانة لكقكعيا 

عبد ق، كقد حاصرىا يكسؼ بف 453عمى جبؿ عاؿو جدان، استكلى عمييا االسباف سنة 
ق، كلكنو أيصيب بجراحو عمى أسكارىا لـ يمبث أف تكفي عمى 481المؤمف المكحدم في سنة 

؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، 149، ص3أثرىا . ياقكت الحمكم: معجـ البمداف مج
  115-113ص

  196-194( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص76)

بيرة ، تقع في جنكب شرؽ األندلس كيشقيا ( غرناطة: مدينة أندلسية محدثة مف مدف ال77)
دىريه ، كقد عمرت عمى حساب البيرة التي خمت كانتقؿ أىميا الى غرناطة ، اذ  نير ييسمى حى
بيكس الصنياجي، ثـ كممت في أياـ ابنو  قاـ بتمدينيا كتحصيف أسكارىا كبناء قصبتيا حى

  15-13باديس . ينظر: الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص

بف مردنيش: ىك أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف محمد بف سعد الجذامي الممقب بابف ( ا78)
مردنيش، استقؿ عف المكحديف في شرؽ األندلس حيث أسس امارتو ىناؾ متخذان مف مدينة 

ق كدخكؿ أبنائو 467ميْرسية عاصمةن لو. كقد خاض صراعان مع المكحديف انتيى بكفاتو سنة 
  7/131اف: كفيات األعياف ، في طاعتيـ. ينظر: ابف خمك

( حصف لؾ: يقع عمى مقربة مف مدينة غرناطة الى الجنكب منيا. ابف صاحب 79)
 ( 1، ىامش )196الصالة: المف باالمامة، ص

  196( المف باالمامة، ص81)

  197-196( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص81)
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عيد األمير عبد الرحمف بف الحكـ ،  ميْرًسية : كىي قاعدة ككرة تيْدمير، بينيت في (81)
كأيتخذت داران لمعماؿ كمقران لمقكاد، كتقع عمى نير كبير يسقي جميع أراضييا ، كليا جامع 
جميؿ ، كحمامات كأسكاؽ عامرة، كىي رخيصة الفكاكو بسبب كثرتيا. ينظر: الحميرم: صفة 

  183-181جزيرة األندلس، ص

اكو كالزركع ، مف أعماؿ ككرة تيدمير، كاحدل المعاقؿ ( لكرقة: مدينة محصنة كثيرة الفك 83)
السبعة التي عاىد عمييا حاكميا النصراني تيدمير مع عبد العزيز بف مكسى بف نيصير سنة 

؛ ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، 41ق. الرشاطي: األندلس في اقتباس األنكار، ص95
 173-171؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس ، ص185، ص5مج

  198( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص85)

  111-198( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص84)

  111( ابف صاحب الصالة: المف باالمامة، ص86)

  1/43( عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 87)

( يابيرىة: مدينة قديمة مف أعماؿ باجة في غربي األندلس . الرشاطي: األندلس في 88)
  197؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص94س األنكار، صاقتبا

؛ عناف: عصر 6/315؛كينظر أيضان:ابف خمدكف:تاريخ،155قسـ المكحديف،ص-(البياف89)
  1/111المرابطيف كالمكحديف، 

؛ كينظر أيضان: عناف: عصر 154-155قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف91)
  1/111المرابطيف كالمكحديف، 

فصة: مدينة في طرؼ افريقية مف عمؿ الزاب الكبير بالجريد، بينيا كبيف القيركاف ( ق91)
ثالثة أياـ ، كىي أكثر بالد افريقية فستقان، كمنيا ييحمؿ الى جميع نكاحي افريقية كاألندلس 

  77، ص5كسجمماسة. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج
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؛ عناف: عصر المرابطيف 155، 153-151قسـ المكحديف، ص-(ينظر:ابنعذارم:البياف91)
  111-1/119كالمكحديف، 

( مدينة شمكقة: ىي مف أراضي الشرؼ جنكبي اشبيمية، تقع عمى مصب نير الكادم 93)
؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف،  154قسـ المكحديف، ص-الكبير. ابف عذارم: البياف

1/111  

نة اشبيمية. االدريسي: نزىة (حصف القصر:كىك أحد الحصكف الكاقعة في غرب مدي95)
 318، 1/319؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 437،ص 1المشتاؽ، مج

( لىْبمىة: مدينة قديمة كبيرة في غرب األندلس ، تيعرؼ بالحمراء، يتصؿ عمميا بعمؿ 94)
أكشكنبة، اذ تقع الى الشرؽ منيا ، كالى الغرب مف قرطبة، كىي سيمية جبمية، غزيرة 

؛ الرشاطي: 111الثمر كالزرع كالشجر. العذرم: نصكص عف األندلس، صالفضائؿ ك 
؛ 173-171، ص5؛ ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج41األندلس في اقتباس األنكار، ص

  169-168الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 154قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف96)
1/111  

   184( السامرائي كآخركف: تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، ص97)

يىة ، في غاية الحصانة كالمنعة، كىي قديمة البناء، ثـ 98) ( مالىقىة: مدينة مف أعماؿ رى
؛ 46عمرت ككثر قصد المراكب كالتجار الييا. الرشاطي: األندلس في اقتباس األنكار، ص

-177؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص197ص، 5ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج
179  

ْنا، بيا آثار كثيرة لأليكؿ، تقع عمى نيرو 99) ْندىة: ىي مدينة أندلسية قديمة، مف مدف تاكيري ( ري
؛ الحميرم: صفة جزيرة 514، ص1جارو يينسب الييا. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج

   79األندلس، ص
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؛ عناف: عصر المرابطيف 156-154لمكحديف، صقسـ ا-( ابف عذارم: البياف111)
  1/111كالمكحديف، 

( قرمكنة: أك قىْرميكنيىة، ىي مدينة كبيرة قديمة البناء، تقع شرقي اشبيمية كغربي قرطبة، 111)
؛ 36، ص5كىي في سفح جبؿ، عمييا سكر حجارة. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج

  149-148الحميرم: صفة جزير األندلس، ص

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 156قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف111)
1/111  

( مدينة استجة: ىي ككرة قديمة كاسعة الرساتيؽ كاألراضي، بينيت عمى نير شنيؿ 113)
الذم تقع عميو غرناطة، تبعد عف جنكب قرطبة مسافة ستة كخمسيف ميالن، كىي مف 

يىة. ينظر: ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مجأعماليا، كما تتصؿ أراضييا ب ، 1أراضي رى
؛ حتاممة: مكسكعة الديار األندلسية، 14-15؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص153ص
1/46-61  

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 156قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف115)
1/111-113  

  156يف، صقسـ المكحد-( ابف عذارم: البياف114)

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 156قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف116)
1/113   

؛ 6/315؛ ابف خمدكف: تاريخ، 157-156قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف117)
  115-1/113؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 1/137الناصرم: االستقصا، 

و، الى الشماؿ الغربي مف  ( طىمىبيرىة: مدينة118) كبيرة قديمة البناء ، تقع عمى نير تاجي
طميطمة، كتيعىد مف أقصى ثغكر المسمميف ، فمنيا ييدخؿ الى أرض النصارل. ياقكت 

  118-117؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص163، ص3الحمكم: معجـ البمداف، مج



                                                                     

 (7102 كانون األول ) العشرونو  ثالعدد الثال 

                                                    عمي صدام نصر اهلل                         د. م. أ.

743 

ناف: عصر المرابطيف ؛ ع141-159قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف119)
  1/115كالمكحديف، 

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 141قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف111)
1/115  

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 141قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف111)
1/115-114  

  141قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف111)

؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 141قسـ المكحديف، ص-بف عذارم: البياف( ا113)
1/114  

  144-145قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف115)

( حصف غافؽ: حصف كمعقؿ جميؿ مف أعماؿ فحص البمكط، يقع بقرب حصف 114)
. ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج ْكش، كأىمو ذكم نجدة كحـز ؛ الحميرم: 375، ص3ًبْطرى

  139صفة جزيرة األندلس، ص

مدينة أحدثيا األيمكيكف بيف قرطبة كطميطمة ، كتعد مف عمؿ جياف ، ( قمعة رباح: 116)
ممكيا النصارل فيما بعد ، حكالي اثنيف كخمسيف عامان ، إلى أف تمكف الخميفة المكحدم 

عيف عمى قيادتيا ـ ، ك 1195ىػ/491يعقكب المنصكر مف استرجاعيا في كقعة األرؾ عاـ 
   163يكسؼ بف قادس . ينظر: الحميرم : صفة جزيرة األندلس، ص

  149قسـ المكحديف، ص-( البياف117)

( عف عكامؿ سقكط دكلة المكحديف ينظر: عبد الجبار: سقكط الدكلة المكحدية، 118)
 كما بعدىا  99ص

-494اصر )( معركة العقاب: حدثت ىذه المعركة في أكاخر عيد الخميفة الن119)
ق ، في مكضع العقاب بيف جياف كقمعة 619ق(، كتحديدان في شير صفر مف عاـ 611
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رباح مف بالد األندلس، كقد انتيت بيزيمة الجيش االسالمي ىزيمة كبرل أماـ تحالؼ القكل 
النصرانية األيكربية بقيادة ممؾ قشتالة الفكنسك الثامف. ينظر: عبد الكاحد المراكشي: المعجب، 

قسـ -؛ ابف عذارم: البياف138-137؛ الحميرم: صفة جزيرة األندلس، ص513-398ص
   151-133؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص164-161المكحديف، ص

( الخميفة الناصر: ىك ابك عبد اهلل محمد بف يعقكب المنصكر بف يكسؼ بف عبد 111)
ق، شيد عيده 494يو في سنة المؤمف، الممقب بالناصر لديف اهلل، كلي الخالفة بعد كفاة أب

أحداثان ميمة منيا: قضاؤه عمى بني غانية في معقميـ بالجزر الشرقية كاضعافيـ في افريقية، 
ق كمنحو 613كتكلية الشيخ أبي محمد عبد الكاحد بف أبي حفص عمى افريقية في سنة 

الممالؾ صالحيات كاسعة، كآخر ىذه األحداث الميمة ىك اليزيمة الفادحة لممكحديف أماـ 
ق. ينظر: عبد 611ق، تكفي في سنة 619النصرانية في معركة العقاب باألندلس في سنة 

-136قسـ المكحديف، ص-؛ ابف عذارم: البياف513-386الكاحد المراكشي: المعجب، ص
  169-5/167؛ السماللي: اإلعالـ، 151-131؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص164

كاحد بف أبي حفص: ىك عبد الكاحد بف أبي حفص عمر بف ( الشيخ أبك محمد عبد ال111)
يحيى الينتاتي، كبير شيكخ المكحديف، كاف قائدان لفرقة المطكعة في معركة األرؾ سنة 

ق عمى 613ق، بمغ مكانة كبيرة في عيد الناصر، فاتخذه مستشاران كعينو في سنة 491
انية، فنجح في ميمتو ، اذ كالية افريقية بصالحيات كاسعة ، بغية كضع حد لخطر بني غ

ق، 618تمكف مف تحقيؽ االنتصار عمييـ، كاستمرت كاليتو عمى افريقية حتى كفاتو في سنة 
-6/331ككانت ىذه الكالية أساس الدكلة الحفصية في تكنس. ينظر: ابف خمدكف: تاريخ، 

-58ص؛ ابف الشماع: األدلة البينة النكرانية، 114-115؛ ابف القنفذ: الفارسية، ص335
؛ 145-143؛ ابف أبي دينار: المؤنس، ص19-18؛ الزركشي: تاريخ الدكلتيف، ص43

  78-71البدراني: الدكلة الحفصية، ص

  341قسـ المكحديف، ص-( البياف111)

( بنك غانية: ىـ أبناء عمي بف يحيى المسكفي مف رجاالت دكلة المرابطيف في عيد 113)
مد الذيف عرفكا ببني غانية نسبةن إلى أيميـ التي يكسؼ بف تاشفيف ، أيشتير منيـ يحيى كمح

كانت تعرؼ بيذا االسـ ، كذلؾ جريان عمى تقميد مرابطي معركؼ . ينظر: عبد الكاحد 
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كما بعدىا ؛ كينظر أيضان: نصراهلل: عكامؿ استقالؿ بني  351المراكشي: المعجب ، ص
   185-177غانية ، ص

عؿ مع الكقافيف ثـ نيقؿ الى مزكرة العز((، ( حيث ذكر ابف عذارم قائالن: ))ثـ جي 115)
؛ كال نعمـ تحديدان ماذا كاف يعني ابف عذارم بالكقافيف، أما  341قسـ المكحديف، ص-البياف

بالنسبة الى مزكرة العز: فالمزكرة ىي تسمية ذات أصؿ بربرم تعني الرئاسة، كيبدك أف 
(؛ 1، كىامش )1/131ـ الناس، المقصكد بيا ىنا كظيفة الحجابة. ابف زيداف: اتحاؼ أعال

   176الحريرم: تاريخ المغرب االسالمي، ص

؛ كيحيى بف الناصر: ىك أبك زكريا  341قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف114)
يحيى بف أبي عبد اهلل محمد الناصر لديف اهلل بف يعقكب المنصكر بف يكسؼ بف عبد 

المأمكف الخالفة كمف بعده ابنو الرشيد الى أف  المؤمف، الممقب بالمعتصـ باهلل، نازع عمو
ق. ينظر: ابف أبي زرع: األنيس المطرب، 633تكفي مقتكالن عمى أيدم عرب معقؿ في سنة 

-11/117؛ السماللي: اإلعالـ، 167-166؛ مجيكؿ: الحمؿ المكشية، ص159-157ص
119  

  331قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف116)

راف ىما أبك اسحاؽ بف الشيخ كأبك يحيى بف زكرياء بف (كىذاف الكزي117)
  318قسـ المكحديف،ص–يجمد.ابنعذارم:البياف

( الخميفة المستنصر: ىك أبك يعقكب يكسؼ بف محمد الناصر بف يعقكب المنصكر 118)
بف يكسؼ بف عبد المؤمف، بكيع بالخالفة بعد كفاة أبيو الناصر في شير شعباف سنة 

تنصر باهلل أك بالمنتصر باهلل كفؽ ركايات أيخرل، شيد عيده بداية ق، كتمقب بالمس611
ضعؼ الدكلة المكحدية بعد ىزيمتيا الكبرل في مكقعة العقاب باألندلس أكاخر عيد كالده في 

ق، قيؿ بأنو لـ يغادر عاصمتو مراكش، إال انو مع ذلؾ فإف عيده لـ يخؿي مف 619سنة 
ى بعض الثكرات التي حصمت في منطقة المغرب بعض االنتصارات المتمثمة بالقضاء عم

ق، إال انيا قد 611األقصى، أما عف كفاتو فقد اتفقت الركايات عمى أنيا كانت في سنة 
؛ ابف عذارم: 511-515اختمفت حكؿ سببيا. ينظر: عبد الكاحد المراكشي: المعجب، ص
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؛ 153-151؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص169-164قسـ المكحديف، ص-البياف
   391-11/389؛ السماللي: اإلعالـ، 115-1/111الناصرم: االستقصا، 

  11/391؛ كينظر أيضان: السماللي: اإلعالـ، 161( مجيكؿ، ص119)

( أبك سعيد بف جامع: ىك أبك سعيد عثماف بف عبد اهلل بف ابراىيـ بف جامع، ينتمي 131)
المكحديف. كقد تكلى أبك سعيد ىذا  الى أيسرة بني جامع التي كاف ليا دكر كبير في تاريخ

ق، كاستمر في ىذا المنصب حتى كفاة الناصر 614منصب الكزارة في عيد الناصر سنة 
كتكلي ابنو يكسؼ المستنصر ، الذم كزر لو ىك اآلخر الى أف أقدـ عمى عزلو في سنة 

ق بسعاية أبي يزيد بف يكجاف ، إال أف المستنصر قد رضي عنو في أكاخر عيده 614
ق، بدليؿ 611كأعاده الى الكزارة، التي ييرجح أنو قد استمر فييا حتى كفاة المستنصر سنة 

دكره في بيعة الخميفة الجديد عبد الكاحد المخمكع، الذم أصبح كزيران لو، إال اف دكره قد انتيى 
  53-31ق. ينظر: نصر اهلل: بنك جامع، ص611بنياية عيده في سنة 

؛ ابف القنفذ: 6/335؛ ابف خمدكف: تاريخ، 361-361( التجاني: الرحمة، ص131)
 18؛ الزركشي: تاريخ الدكلتيف، ص114الفارسية، ص

  341قسـ المكحديف، ص-( البياف131)

  341قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف133)

( المأمكف: ىك أبك العال أدريس بف يعقكب المنصكر بف يكسؼ بف عبد المؤمف. بكيع 135)
ق، ثـ بايعو المكحدكف في مراكش. كلما عبر مف األندلس الى 615اشبيمية سنة أكالن في 

ق 616المغرب قاصدان مراكش، قتؿ الكثير مف أشياخ المكحديف الناكثيف لبيعتو . كفي سنة 
أبطؿ رسـك الميدم بف تكمرت. دخؿ في صراع حكؿ الخالفة مع ابف أخيو يحيى بف 

ما تمرد عميو أخكه أبك مكسى عمراف الممقب بالمؤيد في الناصر الذم تمقب بالمعتصـ باهلل، ك
ق. ينظر: ابف عذارم: 619سبتة. كقد كانت كفاة المأمكف ىذا في آخر يـك مف سنة 

؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، 198-197، 176-175قسـ المكحديف، ص-البياف
-1/118؛ الناصرم: االستقصا، 166-163؛ مجيكؿ: الحمؿ المكشية، ص145-159ص

   11-3/4؛ السماللي: اإلعالـ، 111-114، 119
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( الرشيد: ىك ابك محمد عبد الكاحد بف ادريس المأمكف بف يعقكب المنصكر بف يكسؼ 134)
ق، 631بف عيد المؤمف، بكيع في اليـك التالي لكفاة أبيو المكافؽ األكؿ مف شير محـر سنة 

عمى الخالفة مع ابف عمو يحيى ككانت أيمو حبابة ىي مف سعت في بيعتو. دخؿ في صراع 
بف الناصر، كاستطاع أف يكسب نتيجة ىذ الصراع بعد أف ألحؽ اليزيمة بيحيى الذم لـ 

ق. كقد استمرت خالفة الرشيد حكالي 633يمبث أف قيتؿ عمى أيدم عرب معقؿ في سنة 
ـ قس-ق. ينظر: ابف عذارم: البياف651عشرة أعكاـ انتيت بكفاتو غريقان بمراكش في سنة 

؛ الناصرم: 144-145كما بعدىا؛ ابف أبي زرع: األنيس المطرب، ص 199المكحديف، ص
  418-8/415؛ السماللي: اإلعالـ، 111-1/116االستقصا، 

( كادم نككر: ىك أحد أكدية )أنيار( مدينة نككر، كبو سيميت، كمنبعو مف جبؿ ىناؾ. 136)
يؼ شماؿ المغرب األقصى، كيفصميا كمدينة نككر مف المدف القديمة األزلية في منطقة الر 

عف البحر المتكسط حكالي عشرة أمياؿ كقيؿ خمسة. ينظر: الحميرم: الركض المعطار، 
  477-476ص

تازة أك تازا: كىي آخر بالد المغرب األكسط كأكؿ بالد المغرب األقصى، عبارة عف ( 137)
أكثر شجرىا الجكز. كقد بنى جباؿ عظيمة حصينة ، كثيرة الفكاكو كال سيما التيف كاألعناب، ك 

المكحدكف عمى سفح أحد جباليا مدينة كبيرة تيسمى رباط تازا عمى الطريؽ المار بيف المغرب 
  186األقصى كاألكسط. ينظر: مجيكؿ : االستبصار، ص

-6/115؛ ابف خمدكف: تاريخ، 18-17( ينظر: ابف أبي زرع: الذخيرة السنية، ص138)
114  

   1/137بطيف كالمكحديف، ( عناف: عصر المرا139)

  114-1/115( الناصرم: االستقصا، 151)

( عف منصب النائب عمى العاصمة مراكش ينظر: حسف: الحضارة االسالمية، 151)
  83-81ص

؛ 6/315؛ ابف خمدكف: تاريخ، 311قسـ المكحديف، ص-( ينظر: ابف عذارم: البياف151)
  1/116الناصرم: االستقصا، 



                                                                      

 (7102 كانون األول العشرون )و  الثالث العدد 

744 

 بنو وانودين ودورهم في دولة الموحدين 

مدينة تقع جنكب شرؽ المغرب األقصى، أسسيا أبك القاسـ سمكك ( سجمماسة: ىي 153)
ق . 151بف كاسكؿ المكناسي لتككف عاصمة لدكلتو التي عيرفت بدكلة بني مدرار كذلؾ سنة 

ككانت ذات أىمية اقتصادية كال سيما في الجانب التجارم، اذ كانت مف أىـ المحطات 
بيف شماؿ المغرب األقصى كافريقيا جنكب  التجارية الكاقعة عمى الطريؽ الغربي الذم يربط

؛ الفريجي:  141-158الصحراء المعركفة بالسكداف الغربي. ينظر: البكرم: المغرب، ص
  75-41دكلة بني مدرار في سجمماسة، ص

  355-6/353( ابف خمدكف: تاريخ، 155)

  341قسـ المكحديف، ص-( البياف154)

( كـ الى 15األقصى، تبعد حكالي ) ( درعة: ىي مدينة تقع في جنكب المغرب156)
الجنكب الغربي مف سجمماسة، كىي مدينة عامرة آىمة ، بيا جامع كأسكاؽ حافمة كثيرة 
كمتاجر رائجة، كتيعرؼ بكادييا كىك نير كبير يجرم مف المشرؽ الى المغرب كمنبعو مف 

؛ الحميرم: الركض 197، ص1جبؿ درف. ينظر: ياقكت الحمكم: معجـ البمداف، مج
  136-134المعطار، ص

  341قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف157)

  341قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف158)

؛  6/354؛ ابف خمدكف: تاريخ، 343-341قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف159)
البحر كبالد غمارة: تينسب الى قبيمة غمارة مف مصامدة الشماؿ، كتمتد بالدىـ عمى ساحؿ 
  1/314المتكسط مف حد منطقة الريؼ حتى المحيط األطمسي. ابف منصكر: قبائؿ المغرب، 

؛ عناف: عصر المرابطيف 343قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف141)
  1/411كالمكحديف،

( ابف ىكد: ىك محمد بف يكسؼ بف ىكد، ينتمي الى أيسرة بني ىكد الجذامييف حكاـ 141)
الطكائؼ. اتصؼ بالشجاعة كالطمكح السياسي، اذ استطاع في سنة  سرقسطة في عصر

ق أف يفرض سيطرتو عمى الكثير مف المدف األندلسية كمرسية كقرطبة كاشبيمية 614
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كغرناطة كمالقة كالمرية كغيرىا، فعظـ نفكذه كتمقب باأللقاب السمطانية كمف أبرزىا أمير 
ق. 634ـ تعمر طكيالن فقد انتيت باغتيالو سنة المسمميف كالمتككؿ عمى اهلل. إال أف دكلتو ل

؛ ابف الخطيب: أعماؿ األعالـ، 178قسـ المكحديف، ص-ينظر: ابف عذارم: البياف
1/177-186  

  343قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف141)

  343قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف143)

أبك سعيد عثماف بف عبد الحؽ بف محيك  ( أبك سعيد عثماف بف عبد الحؽ: ىك األمير145)
بف أبي بكر بف حمامة المريني الزناتي، بكيع بعد مقتؿ أبيو كأخيو األكبر ادريس عمى أيدم 

ق، كفكر بيعتو عـز عمى أخذ الثأر منيـ فاثخف فييـ حتى 615عرب بني رياح في سنة 
أمر المكحديف خرج أذعنكا بالطاعة كصالحيـ عمى دفع االتاكة كؿ سنة . كلما رأل ضعؼ 

بقكمو الى أنحاء المغرب األقصى فأطاعتو قبائؿ كمدف عدة كفرض عمييا ضرائب معمكمة. 
ق 637كلـ يزؿ بقية أيامو مكاصالن غزكاتو في بالد المغرب حتى تـ اغتيالو في أكاخر سنة 

ة ق في ركاية أيخرل. ينظر: ابف أبي زرع: الذخير 638كما كرد في المتف أك في أكائؿ سنة 
  38-34السنية، ص

  345-343قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف144)

( أبك معرؼ محمد: ىك األمير أبك معرؼ محمد بف عبد الحؽ بف محيك بف أبي بكر 146)
ق، 638بف حمامة المريني الزناتي، بكيع بعد اغتياؿ أخيو أبي سعيد عثماف في أكائؿ سنة 

جبالو كقالعو المنيعة، كفرض ففتح الكثير مف  المغرب األقصى،فاقتفى نيجو في غزك 
الضرائب عمى قبائمو،كىـز جيش المكحديف بقيادة ابف كانكديف كما تمت االشارة الى ذلؾ في 

ق( تمكف مف أخذ الثأر مف بني مريف ، اذ أرسؿ 656-651المتف. كلكف الخميفة السعيد )
عمييـ كقتؿ أميرىـ أبي ق حممة كبيرة استطاعت تحقيؽ االنتصار 651الييـ في سنة 

  63-49معرؼ. ينظر: ابف أبي زرع: الذخيرة السنية، ص

( مكناسة: مكناس أك مكناسة الزيتكف ، مف كبريات المدف في المغرب األقصى، تقع 147)
بالقرب مف جبؿ زرىكف ، كبينيا كبيف فاس أربعكف ميالن مف جية الغرب، كىي محاطة 
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كمف ىنا جاءت تسميتيا مكناسة الزيتكف، كما اشتيرت بالسيكؿ الخصبة كغابات الزيتكف ، 
؛ الصديؽ بف 455باعتداؿ مناخيا كعذكبة مياىيا. ينظر: الحميرم: الركض المعطار، ص

  183العربي: كتاب المغرب، ص

ْرىيكف: ىك جبؿ مغطى بغابة مف الزيتكف، يقع بيف مدينتي فاس مف الغرب 148) ( جبؿ زى
   1/195نظر: الحسف الكزاف: كصؼ افريقيا، كمكناس )مكناسة( مف الشرؽ. ي

  345قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف149)

؛ كينظر أيضان: ابف خمدكف: 344-345قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف161)
  6/116تاريخ، 

(قصر عبد الكريـ: كلو تسميات أيخرل مثؿ القصر الكبير كقصر صنياجة كقصر 161)
بد الكريـ بف عبد الرحمف بف العجكز الكتامي في عصر المكحديف، كىك كتامة ، أسسو ع

عبارة عف مدينة متكسطة تقع بيف مدف العرائش كفاس كتطكاف كما تبعد عف طنجة مسافة 
يكميف ، كىي محاطة بالبساتيف كليا سكؽ عامرة بالسمع كالصناعات. ينظر: الحميرم: 

    111-119تاب المغرب، ص؛ الصديؽ بف العربي: ك576الركض المعطار، ص

  344قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف161)

  344قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف163)

  185-183( القبمي: تاريخ المغرب، ص165)

  346-344قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف164)

: ابف خمدكف: ؛ كينظر أيضان 361-349قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف166)
؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف،  1/111؛ الناصرم: االستقصا، 6/354تاريخ، 

1/416-417  

  1/417( عصر المرابطيف كالمكحديف، 167)
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(أبك زكريا الحفصي: ىك األمير الحفصي أبك زكريا يحيى بف الشيخ أبي محمد عبد 168)
ق، كبعد عاميف 614في تكنس سنة  الكاحد بف أبي حفص عمر بف يحيى الينتاتي، بكيع

أعمف استقاللو عف دكلة المكحديف في عيد المأمكف ، كال سيما بعد أف أقدـ األخير عمى 
ق بعد حكـ داـ اثنيف كعشريف عامان. ينظر: 657ازالة رسـك الدعكة التكمرتية، تكفي سنة 

؛ 61-45نية، ص؛ ابف الشماع: األدلة البينة النكرا116-117ابف القنفذ: الفارسية ، ص
 113-85؛ البدراني: الدكلة الحفصية، ص31-13الزركشي: تاريخ الدكلتيف، ص

  366-364قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف169)

( آزميكر: احدل مدف المغرب األقصى، تقع عمى مصب نير أيـ الربيع في المحيط 171)
يؽ بف العربي: كتاب ؛ الصد1/147األطمسي. ينظر: الحسف الكزاف: كصؼ افريقيا، 

  41-41المغرب، ص

( عرب سفياف:  يرجع نسبيـ الى جشـ بف معاكية بف بكر بف ىكازف ، كىـ أخكة 171)
مط كبني جابر، أدخميـ يعقكب المنصكر الى المغرب األقصى، فسكنكا في بادئ األمر  الخي

كمف أشير بالقرب مف مدينة آسفي، ثـ انتقؿ معظميـ شماالن فسكنكا في بسيط المغرب، 
  1/511بطكنيـ أكالد جرمكف كأكالد مطاع. ابف منصكر: قبائؿ المغرب، 

؛ ابف خمدكف: تاريخ، 369-367قسـ المكحديف، ص-( ينظر: ابف عذارم: البياف171)
6/356  

  369قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف173)

ابف خمدكف:  ؛ كينظر أيضان:371-369قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف175)
  6/356تاريخ، 

  41( ينظر: نشاط: السجف كالسجناء، ص174)

  371قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف176)

 35؛ كينظر أيضان: ص344قسـ المكحديف، ص-( البياف177)
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( األغزاز: كىـ جنس مف الترؾ ، تقع بالدىـ في أقصى المشرؽ. كاف دخكليـ بالد 178)
عمى شكؿ رقيؽ بأعداد قميمة. كفي عصر المكحديف قامكا بغزك  المغرب في بادئ األمر

المغرب مع قراقكش، اال اف المكحديف تمكنكا مف اخضاعيـ ثـ ادخمكىـ بالجيش فأصبحكا 
؛ كلالطالع عمى دكرىـ في دكلة 161أحد عناصره. ينظر: الزىرم: كتاب الجغرافية، ص

كسى: النشاط االقتصادم، ؛ م98-1/91المكحديف ينظر: الطيبي: دراسات كبحكث، 
   84-85؛ حداد: سياسة الدكلة المكحدية ، ص114-111ص

( األمير يعقكب بف عبد الحؽ: ىك أبك يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ بف محيك بف أبي 179)
بكر بف حمامة المريني الزناتي، الممقب بالمنصكر باهلل، تكلى امارة المرينييف بعد كفاة أخيو 

، كشيد عيده جممة مف االنجازات الميمة في تاريخ المغرب ق646أبي بكر في سنة 
كاألندلس منيا: االستيالء عمى مراكش عاصمة المكحديف كالقضاء عمى دكلتيـ في شير 

ق، كتأسيس مدينة فاس الجديد كاتخاذىا عاصمة لدكلتو، كالعبكر الى 668محـر مف سنة 
النصرانية، تكفي في شير محـر  األندلس مرات عدة لمدفاع عف مممكة غرناطة ضد الممالؾ

 84ق بعد حكـ داـ حكالي ثالثيف عامان . ينظر: ابف أبي زرع: الذخيرة السنية، ص684سنة 
-11/171؛ السماللي: اإلعالـ، 448-446كما بعدىا؛ ابف القاضي: جذكة االقتباس، ص

173  

قصى ، المطؿ ( بالد تامسنا: ىي اقميـ يقع في الجزء الغربي مف منطقة المغرب األ181)
عمى المحيط األطمسي، الذم ييشكؿ الحدكد الغربية ليذا االقميـ، بينما تيشكؿ جباؿ درف 
)جباؿ األطمس( الحدكد الشرقية، أما حدكده الشمالية فيمثميا نير سال ، كيمثؿ نير أيـ الربيع 

  17-13حدكده الجنكبية. ينظر: الفريجي: دكلة بني طريؼ البرغكاطييف في تامسنا، ص

( كادم أيـ الربيع: ىك نير عظيـ ينبع مف جباؿ صنياجة )األطمس المتكسط( مف 181)
مكضع ييعرؼ بػ )كاْنسيفىف( ، كيصب في المحيط األطمسي عند مدينة آزمكر. عبد الكاحد 

  15؛ ، كينظر أيضان: الفاسي: التعريؼ بالمغرب، ص 541المراكشي: المعجب، ص

؛ ابف أبي زرع: الذخيرة السنية، 518-517كحديف، صقسـ الم-( ابف عذارم: البياف181)
ق ؛ الناصرم: 661كقد جعؿ تاريخ المعركة سنة  6/341؛ ابف خمدكف: تاريخ، 96-94ص
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ق ؛ عناف: عصر المرابطيف 661كقد جعؿ تاريخ المعركة سنة  131-1/119االستقصا، 
  443-1/441كالمكحديف، 

؛ 6/341؛ ابف خمدكف: تاريخ، 518قسـ المكحدبف، ص-( ابف عذارم: البياف183)
  1/443؛ عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 1/119الناصرم: االستقصا، 

(بالد حاحة:تقع في منطقة المغرب األقصى، يحدىا المحيط األطمسي مف جيتي 185)
الغرب كالشماؿ،كجباؿ األطمس مف جية الجنكب، أما مف جية الشرؽ فيحدىا نير أسيؼ 

عف األقاليـ المجاكرة ليا.كقد سكنت في ىذه البالد قبيمة عيرفت باالسـ نكاؿ الذم يفصميا 
كما  1/94نفسو،غمب عمييا طابع الجيؿ كخشكنة العيش.ينظر:الحسنالكزاف:كصؼ افريقيا،

 بعدىا 

( بالد رجراجة: تسكف ىذه البالد قبيمة رجراجة ، احدل قبائؿ المصامدة في المغرب 184)
دم تانسيفت، عند مصبو في المحيط األطمسي. البيذؽ: األقصى، كتقع عند عدكتي كا

؛ 7(؛ كينظر أيضان: الرجراجي: رجراجة كتاريخ المغرب، ص111، ىامش )41المقتبس، ص
  1/315ابف منصكر: قبائؿ المغرب، 

؛ ابف خمدكف: تاريخ، 551، 537-536قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف186)
6/341  

  148األعمى، ص ( عجيؿ: أيسرة السيد187)

؛ عناف: 6/343؛ ابف خمدكف: تاريخ، 543قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف188)
  1/465عصر المرابطيف كالمكحديف، 

؛ 6/343؛ ابف خمدكف: تاريخ، 561-549قسـ المكحديف، ص-( ابف عذارم: البياف189)
  1/464عناف: عصر المرابطيف كالمكحديف، 
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 (1)رة بني كانكديفمخطط يكضح أيس ممحؽ: 

 كانكديف بف تامصمتالينتاتي

 

 

 

 

 محمد     م     ابو طاهر تميابو محمد عبد الحق               ابو محمد عبد اهلل      يوسف ابو يعقوب

 

 

                                                                          ابك عبد اهلل محمد                                                      سميماف  

                                                                                               

 

 ابك محمد عبد اهلل 

 

 

 ابك زكريا يحيى

 ( تـ االعتماد في اعداد ىذا المخطط عمى مصادر متنكعو كردت في البحث.1)
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 -المصادر والمراجع:قائمة 

 -المصادر: -أولا 

 ـ(1149ق/648ابف األبار، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر القضاعي )ت

 ـ . 1984، دار المعارؼ، القاىرة، 1الحمة السيراء، تحقيؽ كتعميؽ: حسيف مؤنس، ط -1

 ـ(1131ق/631ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد )ت

، دار الكتب العممية، 1في التاريخ، تحقيؽ: أبي الفداء عبد اهلل القاضي، ط الكامؿ -1
 ـ .1987ق/1517بيركت، 

 ـ(1165ق/461االدريسي، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد اهلل )ت

 ـ .1111ق/1511نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة،  -3

 ـ( 1195ق/587هلل بف عبد العزيز )تالبكرم، أبك عبيد عبد ا

المغرب في ذكر بالد افريقية كالمغرب) كىك جزء مف كتاب المسالؾ كالممالؾ( ، دار  -5
 الكتاب االسالمي، القاىرة، )د.ت( 

 ـ(1161ق/444البيذؽ، أبك بكر بف عمي الصنياجي )ت

ة كالكراقة، أخبار الميدم بف تكمرت كبداية دكلة المكحديف، دار المنصكر لمطباع -4
 ـ. 1971الرباط، 

المقتبس مف كتاب األنساب في معرفة األصحاب، تحقيؽ: عبد الكىاب بف منصكر، دار  -6
 ـ .1971المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 

 ـ(1317ق/717التجاني، أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف أحمد )ت

تكنس، -لعربية لمكتاب، ليبيارحمة التجاني، تقديـ: حسف حسني عبد الكىاب، الدار ا -7
 ـ .1981
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الحسف الكزاف، الحسف بف محمد الكزاف الفاسي المعركؼ بػ ))ليكف االفريقي(( 
 ـ(1441ق/961)ت

، دار الغرب 1كصؼ افريقيا، ترجمو عف الفرنسية محمد حجي كمحمد األخضر، ط-8
 ـ.1983االسالمي، بيركت، 

 ـ(1311ق/711عبد المنعـ )تالحميرم، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف 

، مكتبة لبناف، بيركت، 1الركض المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ: احساف عباس، ط -9
 ـ.1985

صفة جزيرة األندلس )منتخبة مف كتاب الركض المعطار(، نشر كتصحيح كتعميؽ:  -11
 ـ. 1988ق/1518، دار الجيؿ، بيركت، 1إ.ليفيبركفنساؿ، ط

 ـ(911ق/311عبيد اهلل بف عبد اهلل )ت في حدكد  ابف خرداذبة، أبك القاسـ

ـ ، أعادت طبعو باألكفسيت مكتبة 1889المسالؾ كالممالؾ، مطبعة بريؿ، ليدف،  -11
 المثنى ببغداد . 

 ـ(1375ق/776ابف الخطيب، لساف الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل السمماني )ت

مف كتاب أعماؿ األعالـ في مف بكيع قبؿ تاريخ اسبانيا االسالمية، )القسـ الثاني  -11
، دار المكشكؼ، بيركت، 1االحتالـ مف ممكؾ االسالـ(، تحقيؽ كتعميؽ: إ.ليفيبركفنساؿ، ط

 ـ .  1946

تاريخ المغرب العربي في العصر الكسيط، )القسـ الثالث مف كتاب أعماؿ األعالـ(،  -13
كتاني، دار الكتاب، الدار البيضاء، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد مختار العبادم كمحمد ابراىيـ ال

 ـ. 1965

 ـ( 1514ق/818ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد )ت
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تاريخ ابف خمدكف المسمى )العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف  -15
عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر(، ضبط المتف ككضع الحكاشي كالفيارس: خميؿ شحادة، 

 ـ  1111ق/1511زكار، دار الفكر، بيركت، راجعو: سييؿ 

 ـ(1181ق/681ابف خمكاف، شمس الديف أبك العباس أحمد بف محمد بف أبي بكر )ت

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ: احساف عباس، دار صادر، بيركت،  -14
 )د.ت( . 

 ـ(1699ق/1111)ت ابف أبي دينار، أبك عبد اهلل محمد بف أبي القاسـ الرعيني القيركاني

 ـ .1993، دار المسيرة، بيركت، 3المؤنس في أخبار افريقية كتكنس، ط -16

 ـ(1157ق/451الريشاطي، أبك محمد )ت

األندلس في اقتباس األنكار، تقديـ كتحقيؽ: ايميميك مكلينا كخاثينتك بكسؾ بيال،  -17
 ـ . 1991، مدريد، المجمس األعمى لألبحاث العممية، معيد التعاكف مع العالـ العربي

 ـ(1314ق/716ابف أبي زرع، أبك الحسف عمي بف عبد اهلل الفاسي )ت بعد 

األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس، دار  -18
 ـ .1971المنصكر لمطباعة كالكراقة، الرباط، 

لمطباعة كالكراقة، الرباط، الذخيرة السنية في تاريخ الدكلة المرينية، دار المنصكر  -19
 ـ . 1971

 ـ(1588ق/895الزركشي، أبك عبد اهلل محمد بف ابراىيـ )كاف حيان سنة 

، المكتبة  1تاريخ الدكلتيف المكحديةكالحفصية، تحقيؽ كتعميؽ: محمد ماضكر،ط -11
 ـ.1966العتيقة، تكنس، 

 ـ(1161ق/446الزىرم، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر )ت

 الجغرافية، تحقيؽ: محمكد محمد، مكتبة الثقافة الدينية، بكر سعيد، )د.ت( . كتاب  -11
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 ـ(1546ق/861ابف الشماع، أبك عبد اهلل محمد بف أحمد )ت بعد 

األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية، تحقيؽ كتقديـ: الطاىر بف محمد  -11
 ـ .1985تكنس، -المعمكرم، الدار العربية لمكتاب، ليبيا

 ـ(1198ق/495ابف صاحب الصالة، عبد الممؾ )ت

، دار الغرب االسالمي، بيركت، 3المف باالمامة، تحقيؽ: عبد اليادم التازم، ط -13
 ـ .1987

 ـ(1159ق/657عبد الكاحد المراكشي، عبد الكاحد بف عمي )ت

ة المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، منشكرات لجن -15
 احياء التراث االسالمي، القاىرة )د.ت( . 

 ـ(1311ق/711ابف عذارم، أبك العباس أحمد المراكشي )ت بعد 

البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب) القسـ الخاص بالمكحديف(، تحقيؽ: محمد  -14
 ـ. 1984ق/1516، دار الغرب االسالمي، بيركت، 1ابراىيـ الكتاني كآخركف، ط

 ـ(1184ق/578مد بف عمر بف أنس )تالعذرم، أح

نصكص عف األندلس مف كتاب ترصيع األخبار كتنكيع اآلثاركالبستاف في غرائب  -16
البمداف كالمسالؾ الى جميع الممالؾ، تحقيؽ: عبد العزيز األىكاني، منشكرات معيد الدراسات 

 ـ.1964االسالمية، مدريد، 

عبد الممؾ الكتامي )ت  ابف القطاف، أبك محمد حسف بف عمي بف محمد بف
 ـ(1131ق/618

نظـ الجماف لترتيب ما سمؼ مف أخبار الزماف، دراسة كتقديـ كتحقيؽ: محمكد عمي  -17
 مكي، دار الغرب االسالمي، بيركت، )د.ت( . 

 ـ(1517ق/811ابف القنفذ، أبك العباس أحمد بف حسيف بف عمي القسنطيني )ت
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تقديـ كتحقيؽ: محمد الشاذلي النيفر كعبد المجيد  الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، -18
 ـ . 1968التركي، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 

 مؤلؼ مراكشي مجيكؿ )مف القرف الساس اليجرم/الثاني عشر الميالدم(

االستبصار في عجائب األمصار، نشر كتعميؽ: سعد زغمكؿ عبد الحميد، دار الشؤكف  -19
 د.ت( الثقافية العامة، بغداد، )

 مؤلؼ أندلسي مجيكؿ )مف القرف الثامف اليجرم/الرابع عشر الميالدم(

الحمؿ المكشية في ذكر األخبار المراكشية، تحقيؽ: سييؿ زكار كعبد القادر زمامة،  -31
 دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، )د.ت( . 

 ـ(1331ق/731النكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب )ت

المغرب االسالمي في العصر الكسيط )الجزء الثاني كالعشركف مف كتاب نياية تاريخ  -31
األرب في فنكف األدب(، تحقيؽ كتعميؽ: مصطفى أبك ضيؼ أحمد، دار النشر المغربية، 

 ـ. 1984الدار البيضاء، 

 ـ(1118ق/616ياقكت الحمكم، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل )ت

، دار احياء التراث العربي، 1تقديـ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، طمعجـ البمداف،  -31
 ـ .1118ق/1519بيركت، 

 -المراجع: -ثانياا 
 بكركيبة، رشيد

تاريخيا كحضارتيا، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر،  -الدكلة الحمادية -1
 ـ . 1977ق/1377

 حتاممة، محمد عبدة

 ـ . 1999ق/1511األردف، -ف، عما1مكسكعة الديار األندلسية، ط -1
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 الحريرم، محمد عيسى

-ـ1113ق/611تاريخ المغرب االسالمي كاألندلس في العصر المريني ) -3
 ـ .1987ق/1518، دار القمـ، الككيت، 1ـ(، ط1564ق/869

 حسف، حسف ابراىيـ كشرؼ، طو احمد

بالد المغرب،  عبيد اهلل الميدم اماـ الشيعة االسماعيمية كمؤسس الدكلة الفاطمية في -5
 ـ . 1957ق/1366مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، 

 حسف، حسف عمي

، مكتبة 1الحضارة االسالمية في المغرب كاألندلس عصر المرابطيف كالمكحديف، ط -4
 ـ .1981الخانجي، القاىرة، 

 دبكز، محمد عمي

 .ـ1961ق/1381القاىرة،، دار احياء الكتب العربية،1ر، طتاريخ المغرب الكبي -6

 الدراجي، بك زياني

 ـ .1117أدكارىا، مكاطنيا، أعيانيا، دار الكتاب العربي، الجزائر،  -القبائؿ األمازيغية -7

 الرجراجي، محمد السعيدم

، منشكرات جمعية البحث كالتكثيؽ كالنشر، الرباط، 1رجراجة كتاريخ المغرب، ط -8
 ـ .1115ق/1515

 ابف زيداف، عبد الرحمف بف محمد

، مكتبة 1حاؼ أعالـ الناس بجماؿ أخبار حاضرة مكناس، تحقيؽ: عمي عمر، طات -9
 ـ . 1118ق/1519الثقافة الدينية، القاىرة، 

 السامرائي، خميؿ ابراىيـ كآخركف
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، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، 1تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس، ط -11
 ـ .1111

 السماللي، العباس بف ابراىيـ

، 1عالـ بمف حؿ مراكش كأغمات مف األعالـ، راجعو عبد الكىاب بف منصكر، طاإل -11
 ـ . 1993ق/1513المطبعة الممكية، الرباط، 

 الصديؽ بف العربي

، دار الغرب االسالمي، بيركت، دار الثقافة ، الرباط، 3كتاب المغرب، ط -11
 ـ. 1985ق/1515

 طقكش، محمد سييؿ

،دار النفائس، بيركت، 1ريقية كمصر كبالد الشاـ،طتاريخ الفاطمييف في شمالي اف-13
 ـ .1117ق/1518

 الطيبي، أميف تكفيؽ

تكنس، -دراسات كبحكث في تاريخ المغرب كاألندلس، الدار العربية لمكتاب، ليبيا -15
 ـ .1997

 العبادم، أحمد مختار

 .  ـ1968، مطبعة المصرم، االسكندرية، 1دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس، ط -14

 ابف عبد اهلل، عبد العزيز

العصر القديـ كالعصر الكسيط، نشر كتكزيع: مكتبة السالـ، الدار  -تاريخ المغرب -16
 البيضاء، مكتبة المعارؼ، الرباط، )د.ت( .

 عناف، محمد عبد اهلل
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، 1دكلة االسالـ في األندلس، عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاألندلس، ط -17
 ـ. 1991ق/1511ي، القاىرة، مكتبة الخانج

 عكيس، عبد الحميـ

، دار الصحكة، 1دكلة بني حماد صفحة رائعة مف التاريخ الجزائرم، ط -18
 ـ . 1991ق/1511القاىرة،

 الفاسي، محمد

التعريؼ بالمغرب )كىك مقدمة لتاريخ األدب العربي في المغرب األقصى(، مطبعة  -19
 .ـ 1961لجنة البياف العربي، القاىرة، 

 القبمي، محمد 

، منشكرات المعيد الممكي لمبحث في تاريخ 1تحييف كتركيب، ط -تاريخ المغرب -11
 ـ .1111المغرب، الرباط، 

 ابف منصكر، عبد الكىاب

 ـ . 1968ق/1388قبائؿ المغرب، المطبعة الممكية، الرباط،  -11

 مكسى، عز الديف عمر

، دار الغرب االسالمي، 1ميـ، طتنظيماتيـ كنظ-المكحدكف في الغرب االسالمي -11
 ـ .1991ق/1511بيركت، 

، دار 1النشاط االقتصادم في المغرب االسالمي خالؿ القرف السادس اليجرم، ط -13
 ـ .1113ق/1515الغرب االسالمي، بيركت، 

 الناصرم، أحمد بف خالد

دار االستقصا ألخبار دكؿ المغرب األقصى، تحقيؽ كتعميؽ: جعفر كمحمد الناصرم،  -15
 ـ . 1945الكتب، الدار البيضاء، 
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 النجار، عبد المجيد

، دار 1حياتو كآراؤه كثكرتو الفكرية كاالجتماعية كأثره بالمغرب، ط -الميدم بف تكمرت -14
 ـ . 1983ق/1513الغرب االسالمي، بيركت، 

 نشاط، مصطفى

طني نماذج مف تاريخ المغرب الكسيط، منشكرات المجمس الك  -السجف كالسجناء -16
 ـ . 1111لحقكؽ االنساف، الدار البيضاء، 

 

 -الرسائل واأُلطروحات الجامعية: -ثالثاا 
 البدراني، نيى أحمد محمد السمماف

الدكلة الحفصية النشأة كالتككيف )دراسة سياسية(، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية  -1
 ـ .  1118ق/1519اآلداب، جامعة المكصؿ، 

 حداد، مزكزية

ـ(، 1169-1111ق/668-414الدكلة المكحدية مف خالؿ الرسائؿ الديكانية )سياسة  -1
-رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية ، جامعة الحاج لخضر

 ـ . 1113-1111ق/1535-1533باتنة، الجزائر، 

 

 

 شافعي، لمياء أحمد
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ق الى سنة 131غالبة مف سنة المغرب األدنى في عيد كالة بني العباس حتى قياـ األ -3
ـ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الشريعة كالدراسات االسالمية، 811-741ق/185

 ق . 1511جامعة أـ القرل، 

 شقداف، بساـ كامؿ عبد الرزاؽ

ـ( ، رسالة ماجستير غير 1444-1134ق/961-633تممساف في العيد الزياني ) -5
 ق1511فمسطيف،  -امعة النجاح الكطنية، نابمسمنشكرة ، كمية الدراسات العميا، ج

 ـ .   1111/

 الشمرم، عبد الحسف كاظـ عناد

اقميـ السكس األقصى كدكره في الحياة السياسية كالفكرية في عيد دكلة المكحديف، رسالة  -4
 ـ .1117ق/1518ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة بابؿ، 

 عبد اهلل، حارث عمي

القتصادم بالمغرب األكسط مف القرف الثالث اليجرم الى منتصؼ القرف النشاط ا -6
الخامس اليجرم، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة بابؿ، 

 ـ . 1111ق/1533

 عبد الجبار، صديقي

دراسة تحميمية في األسباب كالتداعيات، رسالة ماجستير غير -سقكط الدكلة المكحدية -7
الجزائر،  -لعمـك االنسانية كالعمـك االجتماعية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسافمنشكرة، كمية ا

 ـ .  1115-1113ق/1535-1534

 عجيؿ، ستار جميؿ

أيسرة السيد األعمى أبي حفص عمر بف عبد المؤمف كدكرىا في دكلة المكحديف ، رسالة  -8
 ـ . 1114ق/1537ماجستير غير منشكرة، كمية التربية لمبنات، جامعة البصرة، 

 الفريجي، عمي صداـ نصر اهلل
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ـ( دراسة في 1149-739ق/541-111دكلة بني طريؼ البرغكاطييف في تامسنا ) -9
أحكاليا السياسية كالدينية، أيطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة البصرة، 

 ـ .1118ق/1519

اسة في أحكاليا ـ( در 977-747ق/367-151دكلة بني مدرار في سجمماسة ) -11
 ـ .1111السياسية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة البصرة، 

 

 -البحوث والدوريات: -رابعاا 

 نصر اهلل، عمي صداـ

(، 11بنك جامع كدكرىـ في تاريخ المكحديف، مجمة آداب جامعة ذم قار، العدد ) -1
 ـ .1115

شرقية عف سمطة المكحديف في بالد األندلس، عكامؿ استقالؿ بني غانية في الجزائر ال -1
 ـ . 1118(، 57مجمة آداب البصرة، العدد )

 

 

 

 

 


