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 عبد هللا بن ياسين
 واضع األسس األولى لدولة المرابطين في المغرب األندلس
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 بالعهد الثانوي التابع للجامعة اإلسالمية لفضيلة الشيخ/ إبراهيم الجمل. المدرس

  

 
  
كان بين عبد هللا وجدالة ثأر ال تزال آثاره موجودة: فهي القبيلة التي منعته  

يت  عليه ، ممها جعله  يفهر من تأدية رسالت ، وهددت  بالقتل، بل لقد حاولت هدم ب
أمام قوة القوم، أما اليوم فيستطيع عبد ّللاه أن يخضع قبيلة جدالة للدين الصهحي،، 
وأن يجعلها تأتمر بأمره، معلنة الجهاد ضد كل من يخهالف مها يجهن أن ي هون عليه  

 الناس؛ ثم يتبعها باقي القبائل.
أشياخ المهرابطين،  رجع عبد ّللاه إلى مركز قيادت  في رباط السنغال، وجمع

ليأخذ مشورتهم في أمر القبائل وفي مقدمتهم جدالة، وذهن إليها ليعهر  عليهها 
تعاليم  ومع  جيش المهرابطين، وراحهوا يرجهونهم أن يعهودوا إلهى الصهواو ويرضهوا 
، وأن ي ونوا عوناً ل  علهى رد كيهد الطغهاة والمشهركين وانتههز  بح م اإلمام عبد ّللاه

لمة المهرابطين، فأحهدقوا بجهيش المهرابطين يريهدون القضها  الجداليون فرصة مسها
عليهم، فقد التفوا حولهم من كل جهة، وتنبه  المرابطهون لمها سهوع يقعهون فيه ، 
ورأوا أنهههم أمههام عههدو مههن أعههدا  الههدعوة يريههد أن يطفههه نههور هللا، فسههر  فههيهم 

هزمهوا الحماس، ودو  صوتهم بالت بير، وانقضوا على أعدائهم ين لون بهم، حتهى 
 شر هزيمة، فأذعنوا للدعوة ودخلت القبيلة كلها في زمرة المجاهدين.

سار عبد ّللاه إلى قبيلة لمتونة، وضهيق علهى كهل مهن تهأخر منهها الخنها ، 
، وبعههدها سههار إلههى سههوقة فنهاههها وحههذرها  حتهى أذعنههوا، ورضههوا بح ههم عبههد ّللاه

  كلمهة هللا. وحهذ  ووعظها، فآمنت بما يدعو إليه ، وعاهدته  علهى الجههاد، وإعهال
حذوها لمطة وجزولهة وبههذا أصهبحت وجههة القبائهل واحهدة، قائمهة علهى مبهاد  
سامية، وعقيدة راسخة، وفي واع لما يدعو إلي  اإلمام ابن ياسين من نشهر للهوا  

 العدل، ورفع لراية اإلسالم الصحي،.
ن إن في استطاعة عبهد ّللاه انن أن يزحهف لنصهرة المظلهوم والوقهوع بجانه

الضعيف وتهيئة القوم إلصالح المجتمع. واتخذ لنفس  ح ومة منظمة، تضم كل من 
استجاو للدعوة.. فرح الفقها  فرحا كبيرا وأخذهم الزههو والفخهر بنجهاح أخ مهنهم، 
واعتبروا أنفسهم مشاركوه في ههذا النجهاح.. كهذلق فقهد وصهلت كتهبهم بالتهنئهة 

 الح ام الطغاة المارقين.طالبين من  الزحف إليهم إلنقاذ البالد من 
  

 زحف اإلمام عبد هللا على المغرب..
كان في مقدمة من كتن إلى ابن ياسين إخوانه  مهن فقهها  لسجلماسهة  
الغيورين على الدين، يرغبون  في الوصهول إلهيهم لتخلهيص الهبالد ممها تعانيه  مهن 

. ولمساعدتهم الح ام الطغاة الظلمة زنات  المغراويين وأميرهم مسعود بن وانودين
على القضا  على البدع وإقامة العدل وإظهار السنة، وكهان الفقهها  قهد طلبهوا مهن 
 األمير األمر بالمعروع والنهي عن المن ر فلم يأب  بهم ولم يلتفت إلى مطالبهم..

جمع عبد ّللاه األشياخ، وقرأ عليهم رسالة فقها  سجلماسهة، فقهالوا له : ل 
منها ويلزمهق فسهر بنها علهى بركهة ّللاه  زحفهت جيهو  أيها الشيخ الفقي  ههذا يلز

المرابطين في حشود ضخمة، ونزلوا بوادي درعة، وكانت أخبارهم قد وصهلت إلهى 
أميرهم مسعود، فأعد جيشا قوام  أكثر من عشرة آالع للقا  المرابطين، ففروا من 
ن أمامهم وتشتت شملهم وقتل أميرهم مسعود، وتقهدم القهوم ورا  فلهول الزنهاتيي
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متجهين نحو سجلماسة، ولم يتركهم المرابطون ليحصهنوا أنفسههم بالمدينهة، بهل 
 انقضوا عليهم بالسيوع حتى فرقوا شملهم وتمت الغلبة عليهم..

تركت جيو  المهرابطين حاميهة فهي لسجلماسهة  واتجههوا إلهى الصهحرا  
علهى  للقضا  على ثورة الزنوج، وما كانت زنات  تعلم بتحركها  القهوم حتهى انقضهوا

الحامية وقتلوها عن آخرها.. وغضن عبهد هللا غضهبا شهديدا ورجهع إلهى رناته  مهرة 
أخر ، فألحق بهم خسائر فادحة، وقضى عليها جميعا، وثبَت أقدام المرابطين في 

 هذه البالد وانتشر  أخبار ما حدث في جميع أنحا  بالد المغرو..
ئرة، وتفريق األخماس علهى أمر عبد ّللاه بإزالة المن را ، ورفع الم وس الجا

المرابطين وفقها  البالد وتطبيق أح ام الدين، واختار عامال من قبيلة لمتونة لح م 
سجلماسة ذكر المؤرخون: ل أنهم أصلحوا أحوال سجلماسهة وغيهروا مها فيهها مهن 
المن را  وقطعوا المزامير وأحرقوا الديار التي بها بيع الخمهور  أخهذ عبهد ّللاه رحمه  

ههه فغهز  بهالد 484اإلمام والمعلم يستعد لغزو بالد السهوس وكهان ذلهق عهام ّللاه 
جزولة وماسة فضمها للمرابطين ثم قصد عاصمة السوس مدينة لتارودانت   وكهان 
بها طائفة من الشيعة يقهال لهها البجليهة نسهبة إلهى مؤسسهها عبهد ّللاه البجلهي 

الشيعي أواخر القرن الثالث الرافضي وكانوا قد قدموا إلى سوس زمن أبى عبد ّللاه 
الهجري، وزمن ح م الفاطميين بالمغرو، ونشروا مذهبهم، وتوارثوه جيال بعد جيل 
وكان مذهبهم يتضمن كثيرا من التعاليم المثيرة التي منها أنهم ال يرون الحق إال ما 

 في أيديهم.
 هاجم المرابطون المدينة هجوما عنيفا ثم اقتحموها وقتلوا من الشيعة كهل

أن  -كمها كانهت عهادة اإلمهام  -من خالفهم، حتى إذا استسلم الباقي طلبوا منهم 
يسلموا إسالما جديدا، ويبايعوا بيعة جديدة، وقضوا أيضا على تجمعا  اليهود بتلق 
المنطقههة واسههتولوا علههى سههائر نواحيههها، وعههين عبههد هللا لههها عههامال المههرابطين، 

ن هر وأتبهاع مها جها  به  القهرآن والسهنة، وأوصاهم باألمر بالمعروع والنهي عهن الم
 .[1]1وإسقاط المغارم والم وس واالكتفا  بتحصيل الزكاة واألعشار.. 

كان هذا أمرا عجيبها فهي وسهل المغهرو األقصهى، فهأين تعلهم ههذا الرجهل 
العجين، إن هذه المباد  الحقة السليمة لم يرها المغرو من قبل، وما عهرع عهن 

ستورا مطبقا إال القليهل، ومها كهان فهي األنهدلال الهبالد اإلسالم الصحي، عقيدة ود

التي تعلم فيها إال رسما لإلسالم أن ههذا الرجهل تعلهم أول مها تعلهم علهى مائَهدة 
اإلسالم األولى فدرس القرآن ووعاه، وحفظ السنة إلى درجة اإلفتا ، وحرص على 

بها، وما كان  أن يعي جيدا ما كان علي  الرسول من تنفيذ للشريعة. وطريقة العمل
علي  الخلفا  الراشدون وبخاصة الفتهرة المجيهدة مهن حيهاة أبهي ب هر وعمهر رضهى 

لقد كهان عنهده مهن اإللههام الهذي حيهاة ّللاه به ، والتمسهق بتنفيهذ أح هام  -عنهما
الشريعة، ما وصهل  إلهى علمهه  ب هل طريقهة حتهى يطمهئن إلهى أن ّللاه را  عهن 

 عمل .
ر بقعة من األر  " لذلق فإننا نراه يسابق الري، لقد أراد أن ينفذ ذلق في أكب

محتسبا عمل  هلل وفي سبيل هللا، وطاوع  المغاربة، وما أحن العمل عند المغاربة 
.  إذا تيقنوا أن هذا العمل ّلله ومن أجل ّللاه

إن البالد العريضة التي فتحها كانت تفهت، قلبهها وعقلهها ولسهانها لعبهد ّللاه 
 ج  إلى الوجهة التي يريدها اإلمام والمعلم.تنتظر إشارة من  لتت

لم تقف الجبال سدا منيعا ضد نشر الهدعوة، فلقهد عبهر ههو ومهن معه  مهن 
المهرابطين جبههال األطلهال عههازمين علههى فهت، مدينههة لأغمها   فمههروا علههى وزده 

من فيها لح م اإلسالم، وكذلق سائر منطقة جدميوه، ثم اتج   وشفشاوة فأخضعوا
إلى مدينة لأغما   وأميرها لقوط بن يوسف المغزاوي فحاصرها المرابطون، ودافهع 
عنها أميرها دفاعا شديدا، ول ن  وجهد أن ال فائهدة مهن المقاومهة وخهاع مهن بهأس 

يهة بنهي يفهرن، ودخهل المرابطين، ففر مختفيا والليل، والتجأ إلى لتادال  تحهت حما
هه وأزالوا ما بها من مناكير استراحوا بها نحو شهرين،  449المدينة المرابطون سنة 

قصدوا بعدها تادال ودعوا أهلها إلى الدخول في الدعوة فأبى علهيهم أمهرامهم مهن 
 بني يفرن، فهاجموهم وقتلوا من خالفهم، وظفروا بأمير لأغما   فقتل ومن مع ..

  
 ياسين والبراغواطيون.. اإلمام ابن

لم ي ن في المغرو أخطر على الدعوة اإلسالمية مهن البرغهواطيين وكهانوا 
أقويا  بحيث لم يستطع الح ام واألمرا  المغاربة قبل عبد ّللاه أن ينالوا منهي وكلفها 
مر  األيام ازدادوا قوة وبأسا واستماتة في سبيل نشر مبادئهم الهدامة ضد أصول 

 م، لهذا فقد كان كل هم اإلمام هو القضا  على هؤال  الخلق..وقواعد اإلسال
هذه القبائل التي تسمى لالبرغواطية  كانت تدين بمذهن تتنافى تعاليمه  
مع أح ام اإلسالم فقهد أسه  رجهل يههودي يسهمى طريهف بهن برنهاط مهن أعمهال 

صول  شدونة باألندلال، كان من جماعة يهودية تقصد اإلسا ة إلى اإلسالم بتغيير أ

                                                

 



منتهزين الفرصة مهما طال الزمن لينفثوا سمومهم، يوصى بعضهم بعضها حتهى إذا 
 الوقت المناسن أعلنوا ذلق.

  
ارتحل طريف هذا إلى تأمنا، وتحايل بالم ر والخداع على البربر حتى قدموه 
على أنفسهم فولوه أمرهم، وكان متظاهرا بالدين اإلسالمي، فبقي أميهرا علهيهم 

فتولى بعده ابن  صالحا، وسمى نفس  بصال، المؤمنين، فتنبأ وشرع إلى أن هلق 
لهم ديانة وعهد إلى ابن  من بعده بنشر ذلق، فتناقلت األجيال أمهره إلهى أن ظههر 
فيهم يونال وادعى النبوة انتقلت إلي  مهن جهده، واجبهر البربهر بهالقوة حتهى ضهلوا 

 األفاك.واتبعوه قال الشاعر يلومهم على إطاعتهم لهذا المدعى 
 وقولي وأخبري خبرا يقينا قفي قبل التفر  فاخبرينا
 وخابوا ال سقوا ما  معينا وهذ  أمة ههله وا وضهلوا
 فأخز  ّللاه أم ال اذبين يهقولون النبي أبو غهفير

 على آثار خيلههم رنينا ألم تسمع ولم تر لؤم بيت
 وغاويهة ومسقطهة جنينا رنين البهاكهيا  بهم ثه هالى

 أتوا يوم القيامهة مهطعينا يعلم أههل تامسنا إذا ماس
 يوالهينها البوار معظمينا هنهالق يونال وبنو أبيه 

 [2]2ليالي كنتم مستيسرينا  فليال اليوم يوم م ول ن
أما الضالل الذي شرع لهم، فإنهم يقرون بنبو ة صال، بن طريف وأن ال الم الذي ألف  لههم 

في ذلق ففر  عليهم صوم رجن وأكل شهر رمضان، وخمهال صهلوا  هو من عند ّللاه ال يش ون 
بالنهار ومثلها بالليل والوضو  غسل السهرة والخاصهرتين وغسهل الهرجلين مهن الهركبتين، ويتهزوج 
الرجل ما استطاع من النسا ، ويقتل السار  باإلقرار والبينة، والديق والبيض حرام عندهم، وأكهل 

وال إقامة للصالة، وقد وضع لهم صال، قرآنهم الم ون من ثمانية الدجاج م روه، وليال عندهم آذان 
سور أولها سورة أيوو وآخرها يونال ومنها سهورة الهديق وفرعهون والجهراد وغيهر ذلهق مهن الههرا  

 وال ذو الذي قصد ب  اإلسا ة إلى الدين اإلسالمي الحنيف.
م من تبديل وتغييهر لمعهالم كان في قلن عبد ّللاه قرح، فقد مر ببالدهم، ورأ  ما علي  القو

الدين، واطلع على أحوالهم وألم  ما سمع، ولم يستطع في ذلهق الوقهت أن يفعهل شهيئا سهو  
 مناقشة لم تفد ولم تنفع فهؤال  ال يجدي القول معهم.

أما وقد اصطب، عبد ّللاه في قهوة فهأكبر خدمهة يؤديهها لإلسهالم ههو استئصهال ههذه الفئهة 
 أكثر حماسا وأشد قوة.الخارجة. ذهن إليهم وهو 

كان األمير على برغواطة في هذا الوقت أبو حفص بن أبي غفير محمد بن معاذ بن اليسع 
بن صال، فسار إليهم عبد هللا وقاعده أبهو ب هر فهي جمهوع المهرابطين ودار  معهارك ضهارية بعهين 

رك وال يرضهى بهأن الفريقين اشترك فيها عبد ّللاه وكثيرا ما كان داعية اإلسالم يشهترك فهي المعها
ي ون المعلم والمفق  للدين وحده، ف ان ينضوي تحت لوا  القيادة لينال شرع الجهاد فهي سهبيل 
هللا، وال ندري لماذا كان ينسى نفس  وهو الهذي ضهرو األميهر والقائهد يحيهى بهن عمهر عشهرين 

رسهم سوطا ألن  اشترك في القتال على حين كان يجن علي  أن يقف عن كثن يحر  النهاس وي
 لهم الخطة ال فيلة بتحقيق النصر.

ول نها الغيرة الشديدة على المسلمين، فلم ير  عبد هللا أن يقف م توع اليهدين والعهدو 
يعمل السيف في صفوع المرابطين متأسيا بما عرع عن الرعيل األول من المسهلمين، لقهد نهزل 

 كلمة ّللاه هي العليا. إلى ساحة القتال يحر  الناس ويبشرهم بالجنة واالستشهاد لت ون
كان يعمل سيف  في رقاو تلق الطائفة الضالة الباغية حتى أصين داعية اإلسالم ومحيى 
سنة رسول هللا صلى ّللاه علي  وسلم بجروح بالغة قاتلة ولهم تمنعه  انالم وال قهرو خهروج الهروح 

القتهال، ويحهذرهم مهن الطاهرة أن يعجل باجتماع معِ أشياخ المرابطين، ويحثهم على الثبا  في 
:  عواقن التفرقة والتحاسد في طلن الرياسة قائال رحم  ّللاه

 -"يامعشر المرابطين أنا ميت فهي يهومي ههذا وأنهتم فهي بهالد عهدوكم، فإيهاكم أن تحنثهوا
، وإيهاكم والمخالفهة  -وتفشهلوا وتهذهن ريح هم -تجبنوا كونهوا ألفهة علهى الحهق، وإخوانها فهي ّللاه

وإني ذاهن عن م، فانظروا من ترضون  ألمركم يقود جيش م ويغزو أعدا كم  -اوالتحاسد على الدني
 ويقسم ركاب م وأعشاركم"..

ولقي رب  في يوم  ودفن بموضع مرتفع في م ان يعرع ب ريفلة قريبا من تامسنا وهو بين 
ى يهوم الرماني وابن سليمان في طريق الرباط الدار البيضا  في الرابع والعشرين من جماد  األول

 هجرية وبنى مسجدا ال يزال حتى انن. 431األحد سنة 
لقد أفا  المؤرخون والفقها  والعلما  في الثنا  على أبى محمد عبد ّللاه بهن ياسهين فهي 

 ذكر أعمال  وجهاده وإخالص  يقول الخطين:
 "وكان عبد ّللاه رجال ورعا سنيا ذكهروا أنه  غهزا السهودان فهي جهيش لمتونهة ففقهدوا المها 

 وأشرفوا على الهالك فتوج  عبد ّللاه إلى ّللاه ودعا وأمنوا على دعائ  ثم قال:
احتفروا تحت رجلي فحفروا فألفوا الما  علهى مقهدار شهبر مهن األر ، واسهتقوا ولهم يهزل 

 صائما في بالدهم من يوم دخولها إلى أن توفي، ولم يقتت إال من لحوم الصيد"..
 محمود: ويقول المؤرخ اإلسالمي د. حسن

                                                

 



"على أن الجانن السياسي من شخصية عبد ّللاه بن ياسين لم يحجن الجانهن العلمهي، 
وهو جانن الفقي  المعلم إذ لم ي ف عبد ّللاه عن أدا  رسالت  فظل يروي ويحدث ويعلم حتى خلق 

علم وال في الصحرا  جوا من العلم والمعرفة لم يألف  الناس من قبل، إذ ال تثبت أركان الدين إال بال
إسالم صحي، إال بدراسة حقة ل تاو ّللاه وسنة رسهول  ، وقهد أد  إلهى خلهق جيهل مهن الفقهها  
الصنهاجيين عرفوا بالورع والتقى وإن ار الذا ، خلصت نيهاتهم وزكهت نفوسههم ومهن أمثلهة ههؤال  

صهحرا  الفقها  تالميذ ابن ياسين لمتاد بن نصير اللمتوني الهذي يضهرو المثهل بفتيهاه فهي بهالد ال
ومنهم أيضا ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني الذي رحل إلى األنهدلال محهدثا وراويها بهل إن 

 أمرا  الملثمين أنفسهم أخذوا من العلم الذي بث  عبد ّللاه بن ياسين بنصين وافر"..
 رحم  ّللاه ورضي عن .

 عن ابن عمر رضي ّللاه عنهما عن النبي صلى ّللاه علي  وسلم قال:
ل م راع وكل م مسئول عن رعيت  واألمير راع، والرجل راع على أهل بيت  والمرأة راعيهة "ك

 . متفق علي على بيت زوجها وولده ف ل م راع وكل م مسئول عن رعيت "
 عن أبي هريرة رضى هللا عن  أن رسول هللا صلى ّللاه علي  وسلم قال:

 متفق علي . عند الغضن ""ليال الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملق نفس  
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