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  الملخص 

أن القصد من موضوع أسرى الحرب كموضوع له ارتباط كبير 

اي انه موضوع الصراع بين بالحروب الدينية بين المسلمين والنصارى 

فسهم أصحاب الحق في بالد ، السيما ان النصارى كانوا يعتبرون أناألديان

ء على بالدهم ، لذلك يمكن القول ان حياة األسرى ، وان العرب دخالاألندلس

لم تنعم بأي حقوق و مبادئ إنسانية ، وهذا ما يالحظ في البحث عند تعرض 

، أما المسلمين فقد عاملوا المسلمين األسرى لالضطهاد والقتلالعديد من 

، ومنها استبدال األسرى سواء فداء األموال األسرى معاملة الدين اإلسالمي

  . شخاص من أسرى النصارى او األ
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Abstract 

This research deals with the ransom of the captives of 
muslims in return of captives of Christians in Andalusia 
from 487-658H- 1094-125A.d. the research aims at explain 
the religious dispute between the Muslims and Christians on 
this lssue in Andalusia during this period . the research 
proves that the captives had been no human principalities ; 
and many of captives of muslims were persecuted and killed 
by C hristians . the muslims treated the C aptives of 
Christians in Human manner and released of captives in 
return of money etc .  
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  مقدمةال

اغفلت العديد من المصادر التاريخية في االندلس حياة االسرى ومعاناتهم 

لدى النصارى حيث كان جل اهتمام هوالء هو التركيزعلى امور تخص السياسة 

وبين النصارى  والمسلمين من .والعالقات بين المسلمين انفسهم في الشرق والغرب

انت قليلة اليمكن الحصول عليها جهة اخرى ، لذلك يمكن القول ان المعلومات ك

بسهولة لذلك كان البد من التركيز ولو بشكل متواضع على احوال االسرى من 

المسلمين في الحروب مع النصارى والتركيز على مدى اهتمام الخلفاء بهذا االمر 

كما ان هذا الموضوع يبين , والحيلولة دون بقاء رعاياهم اسرى لدى النصارى

انت تحصل انذاك بحق العرب من قساوة وغيرها من االمور الممارسات التي ك

  التعسفية 

ان القصد من موضوع اسرى الحرب وموضوع له ارتباط كبير بالحروب 

الدينية بين المسلمين والنصارى اي انه موضوع الصراع بين االديان ، السيما وان 

لعرب دخالء النصارى كانوا يعتبرون انفسهم اصحاب الحق في بالد االندلس وان ا

مبادئ  لذلك يمكن القول ان حياة االسرى لم تنعم باي حقوق أو, على بالدهم

انسانية ، وهذا ما يالحظ في البحث عند تعرض العديد من المسلمين االسرى 

اما المسلمين فقد عاملوا االسرى معاملة الدين االسالمي ومنها ,لالضطهاد والقتل  

  .ل او االشخاص من اسرى النصارىاستبدال االسرى سواء فداء االموا

حاولنا في هذا البحث مراعاة الجانب الزمني للدولة االسالمية في االندلس 

ها الخلفاء والقادة بفداء وحروبها مع النصارى مع ايضاح اهم االجراءات التي قام ب

، وتسليط الضوء قدر االمكان على المضايقات المشينة التي تعرض لها االسرى

  .بل الممالك االسبانيةاالسرى من ق
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/ هـ٦٥٨- ٤٨٧(المسلمين من النصارى في االندلس فداء اسرى

  )م١٢٥٩ – ١٠٩٤

، النه اضيع المهمة في التاريخ االندلسييعد موضوع االسرى من المو

ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالحروب بين المسلمين والنصارى وقد اتبع هؤالء ممارسات 

الحادي / صة في نهاية القرن الخامس الهجريخاعديدة بحق االسرى المسلمين وب

على  )١(Almoravides,Lesالميالدي والسيما بعد ان سيطر المرابطون عشر 

م اذ قام النصاري بقيادة  ١٠٩٠/ هـ٤٨٣االمور في االندلس بعد سنة مقاليد 

بشن غاراتهم على المدن االندلسية ، وتمكنوا من  )٢(Compeadorالقنبيطور 

ومن ثم  )٤(م١٠٩٤/ هـ٤٨٧سنة  )٣(Valenciaمدينة بلنسية  السيطرة على

ازدادت هجماتهم على المدن االخرى خالل هذه المدة ، فوقع العديد من اهلها في 

اسر النصارى فمارسوا شتى انواع القتل والتعذيب وكانوا يمثلون باالسير الذي ال 

لنا هذه الحالة المأساوية وقد وصف  )٥( يستطيع ان يفتدي نفسه بالمال تمثيالً فظيعاً

الغارات ويكشفون ، وكانوا يشنون على المسلمين : ((...ابن الكردبوس بقوله 

 الى ان انتهى بيعهم للمسلم... ، يقتلون الرجال ويسلبون النساء واالطفال، الحرمات

ـْد نفسه قطع لسانه وفقئت  )٦(،االسير بخبزة وقدح خمر ورطل حوت ومن لم يف

  )٧())ت عليه الكالب الضارية فأخذته اخذة رابيةاجفانه ، وسلط

ويبدو ان الجرائم التي ارتكبت ضد المسلمين ومنها مهاجمة المدن االندلسية 

وقتل واسر أهلها ربما كان ذلك جزءاً من سياسة االسترداد النصرانية اي استرجاع 

حادي ال/ لتي ظهرت في القرن الخامس الهجرياالراضي التي فتحها المسلمون، وا

عشر الميالدي، وان جذور تلك السياسة ترجع الى حدود منتصف القرن الثاني 

، كرار ما حدث بحق االسرى المسلمينوألجل عدم ت )٨(الثامن الميالدي/ جرياله

  برزت عملية فدائهم بشكل الفت في عهد دولة المرابطين، 
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/ هـ٥٢٦سنة  )٩(فبعد ان هاجمت قوة عسكرية نصرانية جهة قرطبة

تاشفين بعد  Almeria )١١(والمرية Cranada )١٠(م ، تجهز امير غرناطة١١٣١

علي بن يوسف بن تاشفين بعد علمه بذلك ، وتوجه بحملة عسكرية تمكنت من 

، وقد اسفرت المواجهة )١٢(Calatravaالتصدي لهم بالقرب من مدينة قلعة رباح 

في هذه المعركة  العسكرية من هزيمة النصارى وتكبدهم خسائر كبيرة، وقد اسر

قائد الجيش القشتالي وعشرين من زعمائهم باإلضافة الى الغنائم العديدة ، وبعد هذه 

االحداث رجع تاشفين بن علي الى مدينة غرناطة وترك في مدينة قلعة رباح اسرى 

النصارى لكي يفدوا بهم اسراهم الذين اسرهم النصارى من اهالي قلعة رباح في 

  .)١٣(المواجهات السابقة 

، وترك االسرى عندهم ليفادوا (( ...  :ابن عذاري على ذلك بقوله وقد علق

  .)١٤(...))بها من في دار الحرب من اسراهم وصدر الى غرناطة ظاهراً وظافراً، 

م، ورثتها ١١٤٦/هـ٥٤١وبعد انتهاء الدور السياسي للدولة المرابطية سنة 

 ,Almohadesدولة جديدة عرفت باسم الدولة الموحدية  Los)والسمة  )١٦() ١٥

لنصارى بعد البارزة في الدولة الجديدة هو استمرارها في التصدي لهجمات ا

، ومن جانب اخر هو كثرة فداء اسرى المسلمين في عهدها، اشتدادها هذا من جانب

وبخاصة بعد مهاجمة النصارى اغلب المدن االندلسية الخاضعة لسلطة الموحدين، 

، العتداء م١١٦٨/ هـ٥٦٤في سنة  Badajozبطليوس  اذ تعرضت احواز مدينة

، وساهم معهم في هذه الحملة نصاري مدينة شنترين ينصراني بقيادة جرانده الجليق

Santarem)لذلك كبير من المسلمين في كمين وضعوه ، وتمكنوا من اسر عدد)١٧ ،

ابن الشيخ كان البد للمسلمين من انقاذ اسراهم، ولهذا عمل حاكم المدينة ابو يحيى 

، واستطاع ان يفتدي اكثرهم من اسر النصارى هذا الغرضب )١٨(ابي حفص عمر

  .)١٩(بماله الخاص

: (( ... وقد علق ابن ابي صاحب الصالة على فداء اسرى المسلمين بقوله 

فاسر العلج اللعين من المسلمين جماعة ،ومن اصحاب الحافظ االسنى يقصد به ابو 
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، )٢٠(عبد اهللا محمد بن الشيخ الشهير ابي حفص بن تيفرجيناقواماً فيهم ابو  –يحيى

احد اصحابه المختصين به ،ففدى  )٢١(وعلي بن محمد بن صاحب الصالة الباجي

اكثرهم من االسر الذي كانوا فيه عند النصارى اهلكهم اهللا من مال نفسه، واجبرهم 

ابن صاحب الصالة  الى االسالم، وانقذهم من ربقة الكفرة اهل االصنام ، واما علي

ففداه بثالث مائة دينار جشمية في اسرع مدة ، واعطاه كل ماسلب له من فرس 

وآلة وحلية وحالة، فشكر فعله امير المؤمنين بن امير المؤمنين رضي اهللا ،عنه 

عند الموحدين ة،وثبتت له الفضائل المحمودة، والجالالت الموصوفة المسرود

  .)٢٢(...)) تعالى،اعزهم اهللا ،وحاز اجرهم عند اهللا

 ،أضف الى ذلك ان الموحدين اهتموا بموضوع االسرى حتى بعد فدائهم

م، وقد وفد رجل ١١٧٠/هـ٥٦٦ففي سنة  وقدموا خدمات جليلة لهذه الشريحة،

بن عبد المؤمن كبير السن من اهالي مدينة بطليوس على الخليفة الموحدي يوسف 

: له حاله للخليفة قائالً ، وشرح )م١١٨٤ -١١٦٢/ هـ٥٨٠-٥٥٨(بن علي 

س الليهن وانه اسر يوم دخول النصارى مدينة بطليوس، وان له ثالث بنات ،لي((

، فامر له بمائتي دينار في فديته، وبثالث ماية مثقال عن جهاز حلية بما يسترهن

  .)٢٣(...))لبناته

م ،عاود النصارى هجماتهم على المدن ١١٧٢/ هـ٥٦٨وفي سنة 

، اال انهم لم يمكثوا فيها  )٢٤(Bejaوا من السيطرة على مدينة باجة وتمكن ،االندلسية

- ٥٣٣(الفونسو ابن الرنك  Portugalطويالً، اذ سرعان ما انسحب ملك البرتغال 

، بقواته منها في السنة نفسها ، بعد ان احتلها نحو عدة )م١١٨٥-١١٥٨/ هـ٥٨١

، وفعالً اسرهمالبد من فك ، لذلك كان ذ معه الكثير من اهلها كأسرىاشهر، وقد اخ

ولما اخذ ((: انقذ معظم هؤالء االسرى بالفداء، وقد علق على ذلك ابن عذاري بقوله

ابن الرنك باجة ودخلها عاين كبرها وانها ال يمكن امتناعها التساعها  فأخالها 

  .)٢٥(...))وحرقها وهدم سورها واسر اهلها الى ان انقذها اهللا من االسر بالفداء
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م،  بعد ١١٧٩/هـ٥٧٥م فداء العديد من االسرى المسلمين سنة كذلك ت

حملة عسكرية قام بها النصارى ، اذ سارت قوة بحرية برتغالية الى الجنوب 

، وتمكنت من االستيالء على جزيرة وهاجمت شواطئ مدن الغرب الجنوبية

تى ، واسرت العديد من سكانها المسلمين، وقد ظلوا في االسر ح)٢٦(Saltisشلطيش 

قام الخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بافتدائهم وفك اسرهم من يد 

  .)٢٧(النصارى

ويبدو ان الخليفة ابو يعقوب يوسف لم يقتنع بذلك، واراد اخذ الثأر لهذا 

االعتداء النصراني، لذلك امر بتجهيز اسطول اسالمي لمهاجمة البرتغال وفعالً 

واخوه ابو العالقي حملة بحرية وتوقفت هذه ) ٢٨(خرج القائد غانم بن مردنيش

 Sanالحملة عند سان مارتين دوبورتو martin  doporto   شمالي لشبونه

Lisbon)وهاجموا بورتو دي موس،ونفذ المسلمون الى الداخل)٢٩ ، 

Portodemos ، وكرد فعل من قبل النصارى ، قام  التي تقع بالقرب من الشاطئ

باستنفار اهالي مدينة شنترين  Fuas Roupinhoروبنهو حاكمها البرتغالي فواس 

لمساعدته ، فاسرعوا حاالً النجاده ، ودبروا البرتغاليون كميناً للمسلمين وانقضوا 

عليهم ، وتمكنوا من اسر غانم بن مردينش واخوه ابو العال وعدد اخر من زعماء 

لى السفن م ، كذلك استولوا البرتغاليون ع١١٨٠/هـ ٥٧٦الموحدين في سنة 

الموحدية ، واسروا من كان فيها ، وساروا الى مدينة لشبونة ، ويبدو ان غانم بن 

، اذ بقوا طويالً في االسرمردنيش واخيه ابو العال وبقية االسرى المسلمين لم ي

 ،سرعان ما بعث غانم كتاباً من مكان اعتقاله الى الخليفة الموحدي يلتمس منه فداءه

، بالنظر في فداء اخيه )٣٠(ليفة الى اخيه هالل بن مردنيشوعلى اثر ذلك عهد الخ

ومنها حمل الى  )٣١(Sevillaوبعث الى مدينة اشبيلية  فجمع المال الالزم لذلك،

  .)٣٢(وبذلك تم فك اسر غانم واخيه ابو العال وبقية اسرى المسلمين النصارى ،

ة وهي سنة وفي هذه السن: (( ابن عذاري عن هذه الحادثة بالقولوقد تحدث 

واخوه ابو العال . )٣٣(ست وسبعين اسر غانم بن مردنيش قائد االسطول بسبته
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وجملة من اصحابه واستشهد باقي اخوته وجماعة من المسلمين رحمهم اهللا تعالى 

واحتوى النصارى على الكثير من القطائع وعلى من كان فيها من المسلمين 

تقاطع غانم بمال عظيم وكتب وانصرفوا الى لشبونه وذلك في منتصف محرم ف

الميرالمؤمنين من موضع اعتقاله بوصف اسره وسوء حاله فوصل كتابه الى 

في اول صفر فامر في الحين البي القمر هالل بن محمد اخي غانم ان  )٣٤(تلمسان

لينظر في فداء اخيه وامر بأنشاء االسطول فلما ) ٣٥(ينصرف الى حضرة مراكش

حضر المال وبعث به الى اشبيلية فانصرف الفكاك به وصل ابو القمر الى مراكش 

ودفعه الى النصارى، وانطلق غانم المذكور من االسر واخوه ومن كان بقي من 

  . )٣٦(...))اصحابه

اما ابن ابي صاحب الصالة ، فقد اشار الى عملية فداء اسرى المسلمين 

الذين تم ودور الخليفة ابو يعقوب في ذلك ، وذكر اسماء اشخاص اخرين من 

زعماء الموحدين ، اذ  الذي يعد من )٣٧(فداءهم من النصارى ومنهم علي بن وزير

من ربقة الكفر  وفدى من االسرى من وجد من اهلها عند الروم وانقذهم(( ... :قال

، وفدى علي بن وزير وغانم بن مردنيش قائديه من اسر الى حرية االسالم

  .)٣٨(...))النصارى بمال كبير

لية فداء اسرى المسلمين في عهد الدولة الموحدية، وبخاصه بعد تكررت عم

/ هـ٥٧٨اشتداد الهجمات النصرانية على المناطق التابعة لهم ، اذ هاجم في سنة 

 Alfonsoالفونسو الثامن  Castillaم ملك قشتالة ١١٨٢ VIII )هـ٦١١-٥٥٣ /

  مناطق االندلس ، ) م١٢١٤-١١٥٨

، ويعد هذا الحصن من  Santafileفيلهوتمكن من االستيالء على حصن شنت

، وقد اسر فيه  )٣٩(Cordobaامنع الحصون الواقعة بين مدينتي اشبيلية وقرطبة 

اعداد كبيرة من المسلمين بلغ عددهم سبعمائة بين رجال ونساء ، اال ان اهالي 

اشبيلية لم يتخلوا عن االسرى المسلمين، لذلك تم فداءهم من النصارى بمبلغ الفين 

  .)٤٠(بعمائة وخمسة وسبعين دينار ، وجمعت من الناس بالمسجد الجامعوس
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، فاسر فيه من : (( ...وقد اوضح ابن عذاري فداء االسرى المسلمين بقوله 

الرجال والنساء سبع مائة ففداهم اهل اشبيلية بألفين وسبع ماية دينار وخمسة 

دينار عيناً والباقي جمعه  من ماله ماية )٤١(وسبعين دينار ذهباً، دفع منها ابن زهر

  .)٤٢())الناس بالمسجد

ان الدور العسكري الكبير الذي تمتع به الموحدين ، كان له االثر االيجابي 

الكبير في فداء اسرى المسلمين من النصارى، وبخاصة في نهاية القرن السادس 

فداء الثاني عشر الميالدي، اذ اجبر النصارى الى المبادرة هم انفسهم ب/ الهجري

اسرى المسلمين مقابل فك الحصار عن اتباعهم المحاصرين في حصن االرك 

Alarcos)٥٨٠(م في عهد الخليفة الموحدي المنصور ١١٩٤/ هـ ٥٩١سنة  )٤٣ -

، الذي وافق على ذلك حرصا على استنقاذ االسرى ) م١١٩٨-١١٨٤/ هـ ٥٩٥

ذق بهم المسلمون فاح(( ... :عذاري بقوله، وقد اشار الى ذلك ابن )٤٤(المسلمين

حتى اشرفوا على الهالك فصالح عليهم بيطرة بن فراندس اللعين الموالي للمسلمين 

بفداء عددهم اسارى من المسلمين واخراجهم، من دار الحرب ، وبلغ عدد حصراء 

االرك المذكورين خمسة االف شخص بين صغير وكبير ذكراً وانثى، فاسعف في 

ى استنقاذ اسرى المسلمين واخذت، منهم رهائن ذلك المنصور اشفاقاً وحرصاً عل

  .)٤٦(...))وسرح الجميع منهم  )٤٥(وجه بهم الى اشبيلية ثم الى رباط  الفتح

يد من ، بل واصلوا سياستهم العدائية الهادفة الى قتل المزلم يستكن النصارى

م ، هاجمت قوة نصرانية ١٢٣٣/ هـ٦٣١، ففي سنة المسلمين واسر البعض االخر

، وتمكنت من )٤٧(Cadizجزيرة قادس) سانشو(اخو شانجة)كونثالو(دة غنصلة بقيا

السيطرة عليها ، وقتل واسر العديد من اهلها، وقد حمل النصارى اسرى المسلمين 

فقام اهل الثغر هذا بافتدائهم فاطلق سراحهم، وقد وصف  ، )٤٨(معهم الى ثغر اسفي

ومن فيها من المسلمين واستباح كل  ، فغدر الجزيرة: (( ...ابن عذاري ذلك بقوله 

من بها واستاق من اهلها جماعة الى رباط اسفي فانتدب المسلمون الفتكاكهم بالفداء 

  .)٤٩())فلم يبق بأيدي الروم احد من المسلمين
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٣٩٠ 

ويبدو من خالل النص ان اهالي المغرب االسالمي المتمثلين بمدينة اسفي 

، وقد انعكس االندلس من النصارى مسلميهم اسرى الذين قاوموا بفداء اسرى 

م، اذ قام اهالي االندلس بفداء اسرى بالد ١٢٥٩/ هـ٦٥٨االمر نفسه في سنة 

المغرب بعد ان حملهم النصارى الى االندلس، على اثر تمكن ملك قشتالة الفونسو 

بقواته من اسر العديد من  )م١٢٨٢-١٢٥٢/هـ٦٨١-٦٥٠(Alfonsoالعاشر 

من بالد المغرب بعد مهاجمتهم المدينة ، وقد فدى قسم . )٥٠(Saleاهالي مدينة سال 

، والقسم االخر فداهم الخليفة ابو  Jerez delafrontelمنهم اهالي مدينة شريش 

واهبط من : (( يوسف ، ومنهم قاضي مدينة سال، وقد علق ذلك ابن عذاري بقوله 

شريش وغيرهم  اسرى المسلمين ثالثمائة وثمانين شخصاً فداهم المسلمون من اهل

طالبين االجر من ربهم، الى ان وصلوا بعد ذلك الى بلدهم ، وقيل ان جملة ما 

اجتمع بإشبيلية من اسرى سال نحو ثالثة االف نفس بين ذكر وانثى صغير وكبير 

اكثرهم اطفاالً صغاراً وعجائز وشيوخاً كباراً وبعث االمير ابو يوسف رحمه اهللا 

في اواسط شهر ذي القعدة من العام المؤرخ برسم  )٥١(تعالى ابا بكر بن يعلي

افتكاك االسرى المذكورين ففك اهللا اسرهم على يديه وافتدى اكثرهم وكان قد اسر 

، ابن عشرة ففداه االمير ابو يوسف في جملة )٥٢(في حملتهم قاضي سال ابو علي

  .)٥٣(...))من فداهم ، واستنقذهم من ايدي اعاديهم

ين المتكرر سواء كان الرسمي المتمثل بالخالفة او ويبدو ان موقف المسلم

، هو الذي دفع النصارى الى باألهالي الستنقاذ اسرى المسلمينالشعبي المتمثل 

او مدينة  االلتجاء باألسرى الى االندلس او المغرب واالستقرار في مدينة اشبيلية

ألطالق  ، وهي محاولة من قبلهم للحصول على الفدية من المسلمين ثمناًاسفي

  .سراحهم
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  هوامش البحث

يرجع تأسيس الدولة المرابطية الى قبيلة لمتونة البربرية ، احدى بطون صنهاجه من  )١(

م ، على اساس العقيدة الدينية ١٠٤٨/ هـ ٤٤٠البرانس، وقد قامت دعوة المرابطين سنة 

لجهاد لهذه االسالمية على يد عبد اهللا بن ياسين الجزولي، وقد تزعمت قبيلة لمتونة ا

، ابن االثير ، الكامل في التاريخ :الدعوة في بالد المغرب اوالً ثم االندلس بعد ذلك ينظر

؛ ابن ابي ١١- ٧، ص ٤؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، جـ ٣٠٢- ٢٩٩، ص ٨جـ 

 .١٢٧- ١٢٢زرع ، االنيس المطرب ، ص

يجوب شرق وهو فارس قشتالي مغامر تزعم فرقة من الفرسان النصارى، واخذ ) ٢(

االندلس ويستاجر نفسه لحكامها، ثم يضرب بعضهم ببعض من اجل ضعافهم وعندما راى 

اختالل االمور في مدينة بلنسية، توجه اليها بصحبة المستعين بن هود وضرب عليها 

الحصار، مما اضطر اهلها الى االستسالم بعد ان عقدوا معه معاهدة تصب في صالحة 

ابن عذاري ، البيان : ينظر . م ١٠٩٤/هـ ٤٨٧ذلك سنة  واسيادة حكام قشتالة وكان

 ٢٣٥-٢٢٤؛عنان دول الطوائف ، ص ٤٢-٣١،ص٤المغرى ، جـ

مدينة اندلسية، تقع في الشرق ، تعد من القواعد المهمة ولها عدة حصون ومدن تابعة  )٣(

، فرحة ابن غالب: ينظر. فواكه والثمرات لها مثل حصن شاطبة ومدينة ابذة وهي كثيرة ال

 ٥٥-٤٧؛، الحميري، صفة جزيرة االندلس ، ص  ١٦االنفس ، ص

؛ ابن عذاري،  ١٠٣ابن الكردبوس ، تاريخ االندلس ، ص: لمزيد من التفاصيل ينظر )٤(

 ٣٦-٤٥، ص٤البيان المغرب، جـ

 ٢٧٨دوزي ، ملوك الطوائف ، ص )٥(

لكردبوس ، تاريخ ابن ا: يطلق لفظ الحوت في المغرب على االسماك بوجه عام ينظر )٦(

 )٤(، هامش ١٠٣االندلس ،ص

 . ١٠٤-١٠٣تاريخ االندلس ، ص )٧(

 . ٥٤-٥٢العلياوي، الحمالت الصليبية ، ص )٨(

ابن غالب ، فرحة : مدينة اندلسية ، تعد قاعدة مهمة لكونها عاصمة االندلس ينظر )٩(

 .١٥٨-١٥٣، الحميري ، صفة جزيرة االندلس ، ص٢٧-٢٦االنفس ، ص

اميال ، وعرفت بمدينة اليهود، يخترقها  ٦نة اندلسية، بينها وبين مدينة البيزا مدي) ١٠(

. نهر شنيل المشهور وغيرها من االنهار االخرى، وتشتهر بكثرة البساتين والكروم 
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؛ ٥٤٧؛ القزويني ، اثار البالد، ص١٧٤ابن الخراط، اختصار اقتباس االنوار، ص: ينظر

 .١٢٥؛ مؤلف مجهول، تاريخ االندلس ، ص٢٦٦ابن بطوطة ، رحلة ابن بطوطة، ص

م ، تعد ٩٠٥٥/ هـ ٣٤٤مدينة اندلسية، بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة  )١١(

الرشاطي، االندلس في اقتباس : اشهر مراسي االندلس واعمرها وعليها سور منيع ينظر

؛ ١٩٣ص ٢؛ ابن سعيد المغرب ، جزء  ١٠١؛ الزهيري ، الجغرافية ،ص٥٩االنوار ص

 .١٨٤- ١٨٣الحميري ، صفة جزيرة العرب ، ص

الى الغرب من  Toledoوطليطلة  Cordobaمدينة اندلسية تقع بين مدينتي قرطبة )١٢(

ابن الخراط ، اختصار : ينظر  Rio Guadianaاالخيرة ، ويخترق اراضيها نهر آنه 

صفة جزيرة  ؛ الحميري،٢٠؛ ابن غالب ، فرحة االنفس ، ص ١٤١اقتباس االنوار ، ص 

 ٤٧ ؛ مؤلف مجهول، تاريخ االندلس، ص١٦٣االندلس ، ص

، ١؛ ابن الخطيب ، االحاطة ،جـ٨٦-٨٥، ص ٤ابن عذاري، البيان المغرب، جـ )١٣(

 .٤٥٢-٤٥١ص

 ٨٦- ٨٥، ص ٤البيان المغرب ، جـ )١٤(

حركة دينية ظهرت في بالد المغرب ، تزعمها محمد بن عبد اهللا بن تومرت الملقب )١٥(

هدي ، الذي ينتمي الى قبيلة مصمودة البربرية ، سعى الموحدون الى انهاء حكم بالم

المرابطين في المغرب واالندلس، وفعالً تمكنوا من ذلك، اذ دخلوا عاصمتهم مراكش سنة 

م، واحكموا سيطرتهم عليها وبعدها تم عبورهم الى االندلس ، لمزيد من ١١٤٦/ هـ ٥٤١

 ،؛ ابن ابي زرع االنيس المطرب١٤٩-١٤٣عجب،صالمراكش ، الم: التفاصيل ينظر

 .بعدها وما ١٧٢ص

؛ ٤٥-٤٣الضبي،بغية الملتمس ،ص: لمزيد من التفاصيل حول ذلك ينظر )١٦(

؛ ١٧١-١٧٠، ص٤ومابعدها ، ابن خلدون، العبر ،جـ ١٤٣المراكشي؛ المعجب ، ص

 . ٢٥٩-٢٥٨، ص٥القلقشندي ، صبح االعشى ،جـ

بينها وبين مدينة بطليوس اربع  Bejaالقرب من مدينة باجة مدينة اندلسية ، تقع ب )١٧(

، البكري ، جغرافية االندلس واوربا: مراحل ، وتوجد فيها بساتين كثيرة وفواكه ينظر

 ،؛ الحميري ، صفة جزيرة االندلس٢٢؛ ابن غالب ، فرحة االنفس ، ص ٦٣ص

  ١١٤-١١٣ص



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٣٩٣ 

 فداء أسرى المسلمين من النصارى في األندلس 

احد اصحاب محمد بن تومرت  ابو يحيى بن الشيخ عمر بن يحيى الهنتاتي، ابوه )١٨(

قسم  –ابن عذاري، البيان المغرب : العشرة واليهم تنسب دولة الحفصيين في تونس ينظر

 . ٧/٥٠٧؛ ابن خلدون العبر  ١٠٩الموحدين ، ص

 ١٠٩ص ابن عذاري ، البيان المغرب ، قسم الموحدين ، )١٩(

ة الموحدين كان ابوه احد قاد) او تافراجين نفراكين(محمد بن حفص بن تيرفرجين  )٢٠(

 . ٧٨واليا على مراكش ايام عبد المؤمن بن علي البيذق، اخبار المهدي بن توموت ،ص

لم يعثر له على ترجمة ويرجح التازي انه اخ لعبد الملك بن ابي صاحب الصالة  )٢١(

 . )٢(، هامش رقم ٤١٨ص: صاحب كتاب تاريخ المن باالمامة ، ينظر

 . ٤١٩-٤١٨، صتاريخ المن باالمامة  )٢٢(

 .٤٨٢ابن ابي صاحب الصالة، تاريخ المن باالمامة ، ص )٢٣(

، وتبعد عن Meridaمدينة اندلسية قديمة تقع غرب االندلس ، تتصل بمدينة ماردة  )٢٤(

ابن غالب ، فرحة : مائة فرسخ ، ولها معاقل حصينة ينظر Cordoaمدينة قرطبة 

 . ١٦، ص ؛ الحميري ، صفة جزيرة االندلس٢١ص ، االنفس

 . ١٣٠- ١٢٩البيان المغرب ، قسم الموحدين ، ص )٢٥(

 ،مدينة تقع باالندلس بالقرب من مدينة لبلة ، وهي جزيرة السور لها وال حضيرة )٢٦(

الحميري، صفة : وبها دار لصناعة الحديد ، وتعد من المراسي المهمة في االندلس ينظر

 ١١١-١١٠جزيرة االندلس ،ص

 . ١٤٠يان المغرب، قسم الوحدين ، صابن عذاري ، الب )٢٧(

هو غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش من امراء شرق االندلس الموحدي ابو  )٢٨(

م، ابن ١١٧٤/ هـ ٥٧٠يعقوب يوسف بن عبد المؤمن قيادة االسطول الموحدين بعد سنة 

 .٢/٥٤١الخطيب ، اعمال االعالم،

احواز مدينة شنترين ويكثر في جبالها مدينة اندلسية قديمة تقع غربي باجة ، تتصل ب )٢٩(

؛ الحميري، ٢٢ابن غالب ،فرحة االنفس، ص: العسل ، كما يوجد فيها معدن التبر ينظر

 . ١٨-١٦صفة جزيرة االندلس ، ص

وهو هالل بن محمدبن سعد بن مردنيش، كان اثير عند الخليفة ابو يعقوب يوسف  )٣٠(

من اخت بن سعد بن مردنيش عنده في بن عبد المؤمن ،اذ جعله االخير بعد الزواج 

 .٢/٢٤١الحضرة ، ابن الخطيب ،اعمال االعالم 
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: مدينة اندلسية قديمة ،بناها يوليوس قيصر، تبعد عن قرطبة ثمانون ميالً ينظر )٣١(

 ١٧٥-١٧٤؛ ابو الفدا ، تقويم البلدان ،ص٢٢-١٨الحميري، صفة جزيرة االندلس ،ص

عنان، عصر : ؛ ينظر١٤٣قسم الموحدين ، صابن عذاري ، البيان المغرب ، )٣٢(

؛ سالم والعبادي ،تاريخ البحرية االسالمية في ١٠٠، ص ٢المرابطين والموحدين ،ق

 .٢٦٧-٢٦٦المغرب واالندلس ،ص

مدينة تقع في شمال افريقيا على البحر ، تقابل الجزيرة الخضراء االندلسية ، وهي  )٣٣(

ة ، طولها من المغرب الى المشرق سبعة جبال صغار متصلة بعضها ببعض محصور

 .٥٢٩-٥٢٨، ص٢االدريسي ، نزهة المشتاق، جـ: نحو ميل ينظر

مدينة قديمة في بالد المغرب ، تبعد عن مدينة تنس سبع مراحل وايضاً تبعد عن  )٣٤(

االدريسي، : مدينة وهران الساحلية مرحلتان او ثالث مراحل ولها سور حصين ينظر

 .٢٥٢-٢٤٨، ص٢نزهة المشتاق ، جـ

مدينة تقع في بالد المغرب، بناها اميرالمرابطين يوسف بن تاشفين ، تقع شمال  )٣٥(

، ٢االدريسي ،نزهة المشتاق، جـ: مدينة اغمات اذ تبعد عنها اثنا عشر ميالً ينظر

 .٢٣٤-٢٣٣ص

 ١٤٣البيان المغرب ، قسم الموحدين ، ص )٣٦(

زير احد الثوار في االندلس، الذي هو ابو الحسن علي بن وزير اخ سيدراي بن و )٣٧(

انضم الى الموحدين واصبح هو واخوه من جملة رجالهم، وقد وقع في اسر ملك البرتغال 

م، وفداه الخليفة الموحدي ابو يعقوب باربعة االف دينار ١١٧٥/ هـ٥٧١ابن الرنك سنة 

 .١٣٥-١٣٤ابن عذاري ، البيان المغرب ، قسم الموحدين ،ص: ينظر

 . ٢٣٢المن باالمامة، صتاريخ  )٣٨(

 .١٤٦البيان المغرب، قسم الموحدين ، ص)٣٩(

هو ابو بكر محمد بن عبد الملك بن ابي العالء بن زهر ، يلقب بالحفيد ولد في )٤٠(

اشبيلية واخذ الطب عن ابيه وخدم خلفاء الموحدين وكانت وفاته في مراكش سنة 

-٥٢١ء في طبقات االطباء ،صابن ابي اصيبعة، عيون االنبا: م، ينظر١١٩٩/ هـ٥٩٦

٥٢٢. 

 . ١٤٦البيان المغرب ، قسم الموحدين ،ص)٤١(



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٣٩٥ 

 فداء أسرى المسلمين من النصارى في األندلس 

: ينظر  Calatravaهو حصن باالندلس ، يقع بالقرب من مدينة قلعة رباح )٤٢(

 .١٤-١٢الحميري، صفة جزيرة االندلس ، ص

 .١٣-١٢الحميري، صفة جزيرة االندلس ، ص )٤٣(

هـ ٥٦٨لخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف سنة هي مدينة في بالد المغرب، بناها ا )٤٤(

مؤلف : م، على سفح جبل في فسحة من االرض يشقها جداول مياه عذبة ، ينظر١١٧٢/

 .١٨٦مجهول كتاب االستبصار ، ص

 .٢٢٠البيان المغرب ، قسم الموحدين ، ص)٤٥(

اثنا وهي جزيرة باالندلس ، تعد من مدن اشبيلية ، وطولها من القبلة الى الجوف  )٤٦(

عشر ميالً ، وعرضها في اوسع المواضع ميل، وتشتهر بكثرة المزارع وفيها اثار عدة 

، الحميري ، صفة جزيرة االندلس؛  ٥٥١-٥٥٠القزويني ، اثار البالد، : ينظر

 .١٤٩-١٤٥ص

ياقوت ، معجم : مدينة تقع على شاطئ البحر المحيط باقصى المغرب ، ينظر )٤٧(

 .١٤٨، ص ١البلدان، جـ 

 .٣٠٧البيان المغرب، قسم الموحدين ، ص)٤٨(

مدينة تقع اقصى بالد المغرب، وهي متوسطة في الصغر والكبر موضوعة على  )٤٩(

 ٥٤، ص٥ياقوت، معجم البلدان ، جـ: زاوية من االرض ، تحاذي البحر والنهر ينظر

شرون مدينة اندلسية ، تعد قاعدة كورة شذونة، بينهما وبين مدينة قلشانة خمسة وع )٥٠(

ميالً، وشريش مدينة متوسطة حصينة، وتنتشر حولها اشجار الكروم والزيتون والتين 

؛ ابن غالب فرحة االنفس ،  ٥٧٣-٥٧٢، ص٢االدريسي ، نزهة المشتاق ، جـ: ينظر

 .١٠٢؛ الحميري ، صفة جزيرة االندلس ،ص٢٥ص

ف يعقوب بن لم نجد له ترجمة ولعله من المقربين من السلطان المريني ابو يوس )٥١(

 .٤٢٣، ٤١٦البيان المغرب، قسم الموحدين ، ص: عبد الحق، ينظر

ينتسب الى بني عشرة وهم اهل بيت كانوا يسكنون في مدينة سال وكان منهم  )٥٢(

عن بني عشرة الحميري، الروض : القاضي علي بن القاسم بن عشرة قاضي سال ، ينظر

 .٦١٦- ٦١٥المعطار، ص

  .٤٢٣-٤٢٢لموحدين ، صالبيان المغرب، قسم ا)٥٣(

  



                                                                      

  )٢٠١٥ حزيران ( العشرونعدد ال 

 أحمد فرج فليح. م.ابوطالب زايد خلف       م.د.م

٣٩٦ 

  قائمة المصادر والمراجع

 ).   م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (ابي الكرم بن عبد الكريم الجزري ابن االثير علي بن •

 م٢٠٠٤الكامل في التاريخ ، تحقيق خيري سعيد ، القاهرة ، ) ١

االدريسي، ابي عبد اهللا محمد بن محمد بن عبد اهللا بن ادريس الحميري الحسني  •

 .  )م١١٦٤/ هـ ٥٦٠(

 .م١٩٨٩، عالم الكتب ، بيروت، ١نزهة المشتاق في اختراق االفاق ، ط) ٢

 )م١٢٦٩/ هـ ٦٦٨ت (ابن ابي اصبعة ، موفق الدين ابن عباس احمد بن قاسم  •

  .م ١٩٩٦، مصر،  ١عيون االنباء في طبقات االطباء ،تحقيق عامر النجار، ط) ٣

/ هـ  ٧٧٩ت(للواتيابن بطوطة، محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ابراهيم ا •

 )م١٣٧٧

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار، ) ٤

 .م٢٠٠٧اعتنى بمراجعته درويش جويدي ، المطبعة العصرية، بيروت، 

).                   م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ت (البكري، ابو عبد اهللا بن عبد العزيز  •

، تحقيق عبد الرحمن علي واوربا من كتاب المسالك والممالكاالندلس  جغرافية) ٥

 .م١٩٦٨، بيروت،، دار االرشاد للطباعة والنشر١الحجي ، ط

الثاني عشر / ت القرن السادس الهجري(البيذق، ابو بكر بن علي الصنهاجي  •

 ) الميالدي

طنية للنشر ، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، الشركة الواخبار المهدي بن تومرت) ٦

  .م١٩٧٥والتوزيع، الجزائر، 

/ هـ ٧١٠ت حوالي (الحميري ، ابي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد المنعم  •

 ).       م١٣١٠

، مؤسسة ناصر ٢الروض المعطار في خبر االقطار، تحقيق احسان عباس ، ط) ٧

 . م١٩٨٠للثقافة ، بيروت ،

المعطار في خبر االقطار  صفة جزيرة االندلس منتخبة من كتاب الروض) ٨

ليفي بروفنسال ، مطبعة لجنة التأليف  -نشرها وصححها وعلق حواشيها ا

 .م١٩٣٧والترجمة والنشر ، القاهرة ، 



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٣٩٧ 

 فداء أسرى المسلمين من النصارى في األندلس 

).                   م١١٨٥/هـ ٥٨١ت (ابن الخراط ،ابي محمد  •

ايميلومولينا وخافينتو بوسيك بيال، اختصار اقتباس االنوار ، تقديم وتحقيق )٩

 .م١٩٩٠المجلس االعلى لالبحاث العلمية ، معهد التعاون العربي، مدريد، 

 م                ١٣٧٤/ هـ ٧٧٦ت(ابن الخطيب ، لسان الدين ابو عبد اهللا محمد التلمساني  •

، الشركة ١، طرناطة، تحقيق محمد عبد اهللا عناناالحاطة في اخبار غ)١٠

 .م١٩٧٣ة للطباعة والنشر ، القاهرة، المصري

اعمال االعمال في من بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم، تحقيق سيد ) ١١

 .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١كسروني،ط

).                   م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت (، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون •

بتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم العبر وديوان الم) ١٢

 .م١٩٩٩، دار احياء التراث العربي، بيروت،١من ذوي السلطان االكبر، ط

.                                                                                    رينهرت دوزي، •

، ١م ، ترجمة كامل كيالني، طملوك الطوائف ونظرات في تاريخ االسال) ١٣

 م١٩٣٣القاهرة، 

 ) م١١٤٧/هـ٥٤٢ت(الرشاطي، ابي محمد  •

االندلس في اقتباس االنوار ، تقديم وتحقيق اميلو مولينا وخاثينتو بوتيك بيال، ) ١٤

المجلس االعلى لالبحاث العلمية ، معهد التعاون مع العالم العربي، مدريد، 

 .م١٩٨٠

 )          م١٣٢٥/ هـ ٧٢٦كان حياً سنة (سن علي بن عبد اهللا ابن ابي زرع ، ، ابو الح •

االنيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة )١٥  

 .١٩٧٢فاس ، الرباط ،

الثاني عشر / ت القرن السادس الهجري(الزهيري، ابو عبد اهللا محمد بن ابي بكر  •

 )الميالدي

 ت .ج صادق ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة، دالجغرافية ، تحقيق محمد حا) ١٦

.                                                          ، والعبادي احمد مختار سالم، عبد العزيز •

 ،تاريخ البحرية في المغرب واالندلس دار النهضة العربية للطباعة والنشر) ١٧

 .١٩٦٩بيروت، 



                                                                      

  )٢٠١٥ حزيران ( العشرونعدد ال 

 أحمد فرج فليح. م.ابوطالب زايد خلف       م.د.م

٣٩٨ 

 )م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت (موسى ابن سعيد، ابو الحسن علي بن  •

، دار المعارف، القاهرة ٤المغرب في حلى المغرب، تحقيق شوقي ضيف، ط) ١٨

 م١٩٩٣، 

).                   م١٢٠٨/ هـ ٦٠٥ت حوالي (ابن ابي صاحب الصالة ، عبد الملك •

 تاريخ المن باالمامة على المستضعفين بان جعلهم اهللا ائمة وجعلهم الوراثين)  ١٩

 م١٩٧٩تحقيق عبد الهادي التازي، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،

 ).                  م١٣١٢/ هـ ٧١٢ت (ابن عذاري المراكشي ، ابو العباس احمد بن محمد  •

البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرب ، تحقيق احسان عباس ، بيروت )٢٠ 

يق محمد ابراهيم الكتاني البيان المغرب ، قسم الموحدين ، تحق. م ١٩٦٧،

 م١٩٨٥، دار الثقافة ، بيروت ،١وآخرون ، ط

.                                                                     العلياوي، حسين، جبار مجيتل  •

/ هـ ٥٤١-٩٦(الحمالت الصليبية على االندلس حتى نهاية عهد المرابطين ) ٢١

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة البصرة،  )م١١٤٦-٧٤١

 .م٢٠٠٥

.                                                                            عنان ، محمد عبد اهللا  •

                     ٥ ١٩٦٠، القاهرة ،١دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ، ط)  ٢٢

 .١٩٦٤، القاهرة ،١عصر المرابطين والموحدين في المغرب واالندلس ، ط )٢٣

).                   م١١٧٥/ هـ ٥٧١ت (ابن غالب حمد بن ايوب بن غالب البلنسي  •

قطعة من كتاب فرحة االنفس في تاريخ االندلس ، تحقيق لطفي عبد البديع ، ) ٢٤

 .م١٩٥٦ القاهرة ،

           .  ١٥) م١٣٣١/ هـ٧٣٢ت (الدين اسماعيل بن محمد بن عمر ابو الفدا، ، عماد  •

 .م١٨٤٠تقويم البلدان ، دار الطباعة السلطانية ، باريس ، ) ٢٥

.                   )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢ت (القزويني ، زكريا بن محمد محمود  •

 .م١٩٦٩اثار البالد واخبار العباد ،دار صادر، بيروت،) ٢٦

).                                       م١٤١٨/هـ٨٢١ت (القلقشتدي، ابو العباس احمد علي  •

 . م١٩٦٣صبح االعشى في صناعة االنشا ، المطبعة االميرية ، القاهرة ، ) ٢٧



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران ( العشرونالعدد  
٣٩٩ 

 فداء أسرى المسلمين من النصارى في األندلس 

من علماء القرن السادس (ابن الكردبوس ، ابو مروان عبد الملك التوزري  •

                                                                    ).الثاني عشر الميالدي/ الهجري

تاريخ االندلس البن الكردبوس ووصفه البن الشباط نصان جديدان ، تحقيق )  ٢٨

 م١٩٧١احمد مختار العبادي ، مطبعة الدراسات االسالمية ، مدريد،

 )الثاني عشر الميالدي/ ت القرن السادس الهجري(مجهول ، مؤلف  •

االستبصار في عجائب االمصار، نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد ، دار ) ٢٩

 .م١٩٨٦الشؤون الثقافية ، بغداد ،

).                                       م١٤٨٩/ هـ ٨٩٥ت في حدود (، مؤلفمجهول •

 .م٢٠٠٧ ، بيروت،١تاريخ االندلس ، تحقيق عبد القادر بوباية، ط )٣٠

).                   م١٢٤٩/ هـ ٦٤٧ت(المراكشي، عبد الواحد بن علي  •

المعجب في تلخيص اخبار المغرب، وضع حواشية خليل عمران المنصور، )٣١

 .م٢٠٠٥، بيروت، ٢ط

ت (ياقوت الحموي ، شهاب الدين ابي عبد اهللا بن عبد اهللا الرومي البغدادي  •

 ).  م١٢٢٨/ هـ٦٢٦

، دار احياء التراث ١معجم البلدان، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي ، ط) ٣٢

  .م٢٠٠٨العربي، بيروت،

  


