
موضوعات /  روافد/  الصفحة الرئيسة

 تاريخية

 
الدافع الديني في هجوم المرابطين على 

 غانا

 . سعود بن حمد الخثالند
 

 -ميالدي  21/09/2007 تاريخ اإلضافة:

 هجري  9/9/1428
 

 
 الدافع الديني في هجوم المرابطين على غانا

 على ضوء كتابات المؤّرخين المسلمين مع اإلشارة

 على َوْجِه الخُصوص لتفسير ابن خلدون للهجوم

 

ة يختتته هتتلا البحتتي بناحيتتة متتن تتتاريخ حركتت

 المرابِطين، وفيه يحاول الباحي تأكيد مسألتين:

أهمية الدافع الديني في هجتوم فريتم متتن  :األولى

المرابِطين على غانتا وسستطااهاح حيتي كتان هتلا 

الدافع هو المحرِّك األساس لهت  فتي مستيرته   تو  

 السودان.

أن تفسير ابن خلدون للهجوم ال يعنتي أن  :الثانية

ا لهتتؤالء المتترابطين هتتلا المتتؤرج يوجِّتته اتهام تت

 بالعدوان والطََّمِع الماّدي في غانا.

 

قبائتتا البربتتر وسمبرااوريتتة غانتتا قبتتا حركتتة 

 المرابطين:

تشير المصادر سلى أنه منل أواخر الطترن الثتاني 

الهجري )الثامن الميالدي( كان البربر من وقت آلخر 

ُينشؤون فيما بينه  ما يشبه الحِْلت،، حيتي تنيتوي 

الطبائا تحت لواء واحد، تكون السيطرة مجموعة من 

فيه للطبيلة األقوى، سال أنَّ هله األحالف ال تلبتي أن 

تؤول سلى الزوال نتيجة عودة الطبائا المتحالفتة 

 .[1]سلى حالة التفكُّكِ والتناحُِر فيما َبْيَنَها

 

وخالل الطرن الثالي الهجري )التاسع الميالدي( بدأ 

اإلستتالم ينتشتتر ويطتتوى بتتين قبائتتا البربتتر فتتي 
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الصحراء، وأخلت الطبائا ذات النفتوذ، خا تة فتي 

" نهاجة ولمتونة وجدالتة" فتي توفيت، التحتال،ح 

لتشكيا جبهة تطوم من خاللها ِبُممارسة الجهتاد ضتتد 

لموالية له  من بالد غانتا، الوثنيين في الجهات ا

ونتيجة لللكح كانت قبائا البربر بين فترة وأخرى 

تفرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من الصحراء وبتالد 

 .[2]السودان

 

بع الهجري وفي بداية النص، الثاني من الطرن الرا

)العاشر الميالدي( َتشكَّا أحُد هله األحتالف الطويتة، 

وكانت الرئاسة فيه لطبيلة "لمتونتة"ح حيتي نصَّت  

، [3]البربر عليه  "تين يروتان" اللمتتونى َمِلك تا

الَملكُ من ختالل الحلت، ِمتن الستلطان وقد َبَلغ هلا 

والنفوذ َمبلغ ا عظيم ا، سذ و تفْته المصتادر بأنته 

كان يسيُر في بعض حمالته في مائتة ألت، جمتا، وأن 

سلطانه كان يمتد مسيرَة شهرين فتي مثلهتا. وكتان 

جزء ِمن هله المنططة داخا بالد السودان حيتي خيتع 

وأدَّْوا لته له أكثُر ِمن عشرين حاكم تا ِمتن حُكَّامهتا 

 .[4]الجزية

 

م( بشتيء متن 1977هت /  367ويسعفنا ابن حَْوَقا )ت 

التفصيا عن الحِْل، في النه التالي، والتلي نطلته 

عن شاهد عيان: "وكان َملك " تنهاجة" يلتي أْمتره  

شرين سنة، وأنه ال يزال في كا سنة َيِرد عليه منل ع

قوم منه  زائرين له، ل  يعرفه  وال ستمع بهت  وال 

: ويكونون نحو ثالثمائة أل، بيت من [5]َمَطله ، قال

 .[6]بين نوالة وخه"

 

وبعد انحالل هلا الحل، نتيجة الختالف بتين قبائتتا 

 نهاجة دبت الُفْرقة بينها من جديد، ودام ذلك عدة 

عطود سلى أن قامت قبيلة لمتونتة مترة أخترى فتي 

دي عشر النص، األول من الطرن الخامس الهجري )الحا

المتتيالدي( بلتت ِّ شتتْما الطبائتتا تحتتت زعامتتة أحتتد 

رجاالتهتتا األميتتر محمتتد بتتن تيفتتاوت المعتتروف 

"بتارشتا". وقد َمثَّا ذلك آخَر تجمُّع لطبائا  نهاجة 

 .[7]قبا قيام حركة المرابطين

 

ل  يستمر هلا التجمع اويال ح سذ ُيفه  من المصتادر 

أنتته لتت  َيُعتتد لتته كبيتتر فعاليتتة بعتتد استشتتهاد 
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"تارشتا"ح حيي انحصر األمر فتي لمتونتة وجدالتة. 

ويبدو أنه لما اختير األميتتر يحيتى بتن سبتراهي  

الجدالي ليخل، "تارشتا" في زعامة  نهاجة انصترف 

وضاع الداخلية االهتمام سلى ما يمكن أن نسميه باأل

لهله الطبائا، فطد ذه  هلا األمير في رحلة اويلة 

سلى الحج دامت حوالي ثتال  ستنوات، وا تطح  معته 

فيها نخبة  ِمن رؤساء العشائر ِمتن قومته. وأثنتاء 

وجوده في بالد المغر  تتردد علتى مجتالس الِعلت ، 

األمر اللي دعاه سلى سعادة النظر في أحوال قومته 

، كمتا سيشتار [8]اعيتة المترديتةالدينية واالجتم

 سليه في ِفْطرات تالية.

 

ويبدو أنه كان لتفكُِّك هلا الحِْل، األخير أثتُره فتي 

سضتتعاف موقتت، قبائتتا البربتتر فتتي منططتتة جنتتو  

ي على ميزان الطوى بين الصحراء، اللي أثَّر بالتال

هله الطبائا وسمبرااورية غانتاح ممتا شتجََّع هتله 

األخيتترَة لرستتراع فتتي َبسْتت  نفوذهتتا علتتى مدينتتة 

في أواختر الَعطتد الثالتي متن الطترن  [9]أودغست

 .[10]الحادي عشر الميالدي( الخامس الهجري )

 

وبالرَّْغِ  ِممَّا اتَّسََمْت به الرواياُت التي تحتدثْت عتتن 

َتجَمُّعات الَبْرَبِر من مبالغة، َكِتْلكَ التي و تفت جتي  

لتتي شتملها ُنُفتوُذه، سال "تين يروتان" والمناام ا

أنَّنا َنجُِد فيها ما ُيظهر مدى الطوة التتي بلغْتهتا 

قبائُا الَبْرَبِر في تلك الفترات. وممَّا يؤيد ذلك أن 

سمبرااورية غانا مع ِعظمها ل  تستطع الصمود أمام 

َهجََمتتاتِ الَطَباِئتتِا الُمَتحاِلَفتتِة علتتى أقاليمهتتا 

ٌر من حُكَّام هتله األقتالي  الشماليَّة، َوَقِد اْضطُرَّ كثي

سلى َدْفِع الجِْزَيِة سلى "تين يروتان". ليس ذلك َفحَسْ  

با سن هلا الملك ل  يتردد في التتدخا فتي نتزاع 

بين سقليمتين متن أقتالي  غانتا وهمتا "أوغتام" 

و"ماسين" حيي قتام بمستاعدة حتاك  هتلا اإلقلتي  

األخير ضد أوغام وذلتك بممتتداده بعتدد كبيتر متتن 

. أما "تارشتا" زعي   نهاجة في الحل، [11]الجمال

األخير، فطد كان من الشجاعة والحماس لنشر اإلستالم 

في بالد السودان سلى درجة أنه اسُتشتهد فتي سحتدى 

لتتى أرض المعتتارك التتتي خاضتتها ضتتد التتوثنيين ع

سمبرااورية غانا في موضع يطال له "فنفار" وذلتتك 

 .[12]بعد ثال  سنوات من قيام الحل،
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ومما يدل أيي ا على قوة قبائتا البربتر فتي تلتك 

على الطيام الفترات أن سمبرااورية غانا ل  تجرؤ 

بأية محاولة لمتدِّ نفوذهتا علتى مدينتة أودغستت، 

المركز التجاري المه  على حدودها الشتمالية، سال 

بعد أن تراجعت سطوة هله الطبائا سثر تفكُّك حلفه  

األخير، كما سبطت اإلشارة سليه. أما قبا ذلك فطتد 

اتخل البربر مدينَة أودغست مركَز تجمع له  مؤكدين 

 .[13]عليهابللك سيطرته  

 

ولما كانت سمبرااورية غانا ميتطرَّة  للتعامتا متع 

أودغست وذلك لحاجتها الماسة للِمْلت  الطتادم متَن 

الشمال عن اريم هلا المركزح فمن سمبرااور غانتتا 

أقاليمها كانوا َيخْطُبتوَن ُودَّ َمِلتتِك  وكثير ا ِمن حكام

الَبْرَبتتِر فتتي أودغستتت َفُيْرِستتلوَن ِسَلْيتتِه فتتي بعتتض 

 .[14]المناسبات الهدايا الثمينة

 

 المرابطون:

للي قام بته الَبْرَبتُر ولكنَّ اللي يالحظ أنَّ الجهاَد ا

ْحالِفِهْ  ِتْلكَ لت  ُيتؤتِ نتتائَج 
َ
في بالد غانا ِمْن خالِل أ

حاستتمة ولتت  يتتتمخَّضْ عنتته تغييتتر جتتْلري فتتي وضتتع 

المنططة. وقد يعود ذلك سلى الوضتع الهت ّ لكيتان 

تلك األحالفح سذ كانتت ال تتدوم اتويال ، كمتا سَتَبَطتِ 

 ألَيِّ 
ختالف بتين الطبائتتا اإِلشاَرُة سليه، فكانت عُرضة 

يتتؤّدي سلتتى انهيارهتتا. وكتتان لطبيعتتة َفْهتت  هتتله 

الطبائا لرسالم فتي تلتك الفتترات أثتٌر فتي ضَتْع،ِ 

تحاُلِفها، فل  يكن أفتراد تلتك الطبائتا يفهمتون 

اإلسالم الَفْه  الكافَي حتَّى سنَّ َبْعتضَ الُكتَّتا  و تفه  

بأنَّه  قبتا قيتام حركتة المترابطين لت  يكونتوا 

. وممتا يؤيتد [15]من اإلسالم سال الشهادتينيفهمون 

ذلك أنَّ األمير يحيى بن سبتراهي  الجتدالي أثنتاء 

حيوره بعض مجالس العل  في بالد المغتر  أدرك متا 

م، ولمَّا سأله كان عليه قومه من جها لتعالي  اإلسال

الفطيه أبو عمران الفاستي عتن حالتة قومته ومتتا 

ينتحلونه من مله  في اإلسالم كانت سجابته  تريحةح 

حيي و ، قومه بأنه  أناسٌ غََلَ  عليه  الجها ولتيس 

عنده  من العل  عن اإلسالم شتيٌء، ولتيس فتيه  َمتن 

. فكتتان لتتللك بتتال شتتك آثتتاره [16]يطتترأ الطتترآن
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السلبية على تحالفاته  وبالتالي على جهاده  فتي 

 السودان.

 

والمصادر ُتجِمع على أن األمير يحيى بن سبراهي  من 

هلا المنطلم رأى أنه البد من الَبْدء بم تال  حالتة 

عدة ِمن الفطهتاء قومه الدينية، فتطدم بطل  المسا

في بالد المغر  وكانت النتيجة أنه رجع سلى قومته 

م(، ومعته الفطيته 1048هتت )440في الصحراء ستنة 

 .[17]عبدهللا بن ياسين

 

نهاجة وعلى يد هلا الفطيه وأيتدي األمتراء ِمتن  ت

قامت حركة المرابطين في بيع ستنين وهتي الحركتتة 

التي ترتَّ  على جهاد فريم مِن أتباعها فتي منططتة 

جنو  الصحراء انهياُر سمبرااورية غانا الوثنيتة، 

هلا االنهيار اللي ُيَعدُّ في الحطيطة أهت َّ حَتد ف فتي 

تتتاريخ المنططتتة منتتل بتتدأ البربتتر  تتراعه  متتع 

عليته متن تحتوُّلف للستلطة اإلمبرااوريةح لما ترت  

فيها سلى اإلسالم وما أعطبه من تتدعي  اإلستالم فتي 

هتت 469المنططة حتى سن بعض الُكتَّا  رأى أن لستنة 

وهو تاريخ ستطو  غانتا الوثنيتة علتتى  -م( 1076)

من األهميتة بالنستبة للستودان  -أيدي المرابطين 

هتتت( متتن األهميتتة 459م )1066الغربتتي متتا لستتنة 

ترا، وهتي الستنة التتي فتت  فيهتا بالنسبة إلنجل

 .[18]النورمان هلا البلد

 

 المرابطون في المغر  والمرابطون في الصحراء:

ليس من اختصاص هلا البحي التفصيُا في كيفية قيام 

نه البد لنا هنا من اإلشتارة حركة المرابطين، سال أ

بميجاز شديد سلى تطور أه  األحدا  في عهد األميتر 

أبي بكر بن عمر، فبعد وفاة عبدهللا بن ياسين سمتام 

م( تتولَّى هتلا األميتر 1059هت )451المرابطين سنة 

جميع المهام في قيادة المرابطين جاِمع ا بللك بين 

ن عمتته اإلمامة واإلمارة. ومع مرور الوقت أ ب  ابت

 .[19]يوس، بن تاشفين ساِعَدُه األيمن

 

ولما ترامت سلى مسامع األمير أبتي بكتر بتن عمتر 

أخباُر النزاع بين قبائا البربر في الصحراء ستار 

سلتى الصتحراء، وهنتاك ِمن َتوِّه بجُتْزءف ِمتَن الجَتْي ِ 

استطاع أن يحس  الخالف وأن يططتع دابتر الفتنتة. 
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وقد أخل منته سنجتاُز َهتِلِه المهمتة بعتضَ الوقتت. 

وعندما عاد سلى المغر  وجد يوس، بن تاشتفين قتد 

رتَّ  شؤون الدولة واستتطرت لته األوضتاع، فتنتازل 

األميُر أبو بكر بن عمر البن عمته عتن الستلطة فتتي 

لطاء بينهما، وقترر أن يعتود متع المغر  في أول 

فريم من المرابطين في الصحراء وحََمَا لواء الجهاد 

 .[20]في بالد السودان

 

َوَقْبَا الَبْدء في الحديي عن أهداف الهجوم على غانا 

نَّ نرى من اليَّرُ 
َ
وِريِّ اإلشارُة سلى ناحية ُمِهمَّتةف َوِهتَي أ

َهَلا الَفِريَم من المرابطين اللي عاد سلى الصتحراء 

وحََمَا ِلواَء الجهاد ِضدَّ غانتا، َوالُمترابطين التلين 

َبُطوا في المغر ، فَلُّوا مع ا ايلة أيام أبي بكر بن 

عمر ويوس، بن تاشفين، يمثلتون حركتة المترابطين 

ت في الصحراء، في مبادئها وجهادها بدون التي نشأ

تغيير. وما يلكره بعيته  متِن انطستامف فتي حركتتة 

المرابطين واستطالل فريم بالمغر  وبطاء فريم آخر 

لواقتع  ال يعطي الصتورة الحطيطتة [21]في الصحراء

المرابطين عندما تولى يوست، بتن تاشتفين األمتور 

بالمغر  وانصرف أبو بكتر بتن عمتر ليتدير شتؤون 

، سذ سن ذلك لتت  [22]الحركة في الصحراء والسودان

بعيتهما أو انططتاع يؤدِّ سلى انفصال الفريطين عن 

االتصال بينهما، فابن علارى، على ستبيا المثتال، 

في حديثه عن مراسي  وداع يوس، بتن تاشتفين ألبتي 

بكر، قال ما نصه: ".. فدعا له األمير يوس، وشتكر 

وقال له: َلكَ عليَّ أال أقطع أمر ا دونك، وال أستتأثر 

. وُقبيا تحرك أبي بكتر [23]سن شاء هللا، بشيء عليك"

بن عمر من مدينة "أغمتات" متجه تا سلتى الصتحراء 

أرسا سليه يوس، بهدية عظيمة فسُرَّ بهتا أبتو بكتر 

وقال: "خَْيٌر كثيٌر، َوَلْ  َيخُْرِج الُمْلك متن َبْيِننتا وال 

. ويلكر ابن عتلارى أيي تا أن [24]زال عَْن أيدينا"

يوس، بن تاشفين فا ُيِمد أبا بكر بن عمتر بتالتح، 

والهدايا حتى ُتتوفي هتلا األخيتر فتي جهتاده ضتتد 

. كما أن يوس، بن تاشتفين بتدأ ضتر  [25]السودان

م( 1071هتت )464دينار الله  المرابطتي فتي ستنة 

ر استمه وقد استمر فهتو [26]باس  أبي بكر بن عمر

هتت 480على الدينار المرابطتي حتتى وفاتته ستنة 

 .[27]م(1087)
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فما حصا من تطسي  ل  يكن سذ ا في كيان المرابطين 

بصفته  حركة أو دولتة، وسنمتا كتان فتي اإلدارة، 

مت الدولة وأ ب  أماَمها أرجاٌء واسعة خا ة وقد عَظُ 

تتطل  جهاد ا وفتح ا وبالتالي سدارة فَتَوجَّتَ  لتللك 

أن يكون للمغر  جنُدها وسدارُتها وللصحراء جنتُدها 

يتمف فتي جَِهِتتِه ويحطتم ح ليعما ُكاُّ فر[28]وسدارُتها

 تطلُّعاتِ المرابطين وأهداَفه  من الجهاد.

 

 أهداف الهجوم على غانا:

سن من الواض  أن المصارد ل  تع  اهتمام تا ُيتْلكر 

للا فلتيس متن  [29]لجهاد المرابطين في السودانح

المتوقع أن يوجد فيها حديٌي مفصَّا عن هتلا الهتدف 

أو ذاك من زح، أبي بكتر بتن عمتر وَمتن معته ِمتن 

المرابطين على غانا. ولهتلا الستب ، وأْختل ا فتي 

الحسبان باستمرارية حركة المترابطين ممثَّلتة  فتي 

فريَطْيها كاٌّ فتي منططتته، كمتا تبتيَّن فتي األستطر 

د لنا من االتجاه سلى جوان  متن السابطة، فمنه الب

تاريخ هله الحركة، والمبادئ التي قامتت عليهتا، 

وتطور جهاد أفرادها في الصتحراء والمغتر ، لكتي 

نتلمس ونحدد الهتدف متن هجتوم هتلا الفريتم متتن 

المرابطين على غانا، فطد جاء ضمن هتله الجوانتت  

من الدَّالالت ما يكفي للطول بأن الهدف كتان إلزاحتة 

 [30]الوثنية وسبدال ستلطة سستالمية بهتاح السلطة

تدعيم ا وتعميط تا لوجتود اإلستالم التلي و تا سلتى 

المنططة عن اريم التجار المسلمين و ار له أتباٌع 

استع في غانتا منتل الطترن الثالتي الهجتري )الت

 .[31]الميالدي(

 

وسنَّ من هله الدَّالالت اإلشارَة سلى متا كتان للظتروف 

الدينية واالجتماعية التي كانتت ستائدة فتي بتالد 

المغتتر  والصتتحراء ِمتتن أثتتر فتتي قيتتام حركتتة 

لبكري أورد تفصيالت عن موجة التنبؤ المرابطين، فا

والشعوذة التي عمَّت جزء ا كبير ا متن بتالد المغتر  

األقصتتى فتتي الفتتترة التتتي قامتتت فيهتتا حركتتة 

، وقد عبَّر ابن أبي دينار عتن هتله [32]المرابطين

الحالة السيئة بطوله: "وقام بالمغر  عدة أقتوام 

ِمن المفسدين وقليا من المصلحين، فطيَّض هللا ستبحانه 
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وتعتتالى دولتتة الملثَّمتتين البربتتر ويطتتال لهتت  

 .[33]المرابطين .." 

 

ا أورده ابتتن أبتتي زرع عتتن "درعتتة ونجتتد فيمتت

وسجلماسة" مثاال  للحالة التتي و تلت سليهتا بعتضُ 

المناام في المغر ، فطد أشار سلى اتصتال أهتالي 

هاتين المدينتين بالمرابطينح الب تا للختالص ممتا 

تعانيتته بالدهتت  متتن المنكتترات وشتتدة الَعسْتت، 

. وشبَّه ابن علارى حالة الفوضى التتي [34]والجَْور"

كانت تعيشها بالد المغر  في تلك الفترة بالحالتتة 

. أمَّتا [35]التي كان عليها ملوك الطوائ، باألندلس

الطبائا في الصحراء فمنها ل  تكن تعرف من اإلسالم 

في تلك الفترة سال الشهادتين كمتا ستبطت اإلشتارة 

 سليه.

 

ومن هله الدَّالالت أيي ا ما حظيت به الحركة وقادتها 

من ثناء بالغ في المصادر، ورب  ذلتك بمتا قدمته 

، أولئك الطادُة من جهود لتردِّ النتاس سلتى السُّتنَّة

وقْمع الِفَرق والفئات المنحرفة في المغتر ، وحمتا 

لواء الجهاد في الصتحراء والستودان، فعبتدهللا بتن 

ياسين، قائد الحركة والمؤسس األول لها، أ ي  على 

أرض المعركتتة وُتتتوفي أثنتتاء الجهتتاد فتتي بتتالد 

ويحيتتى بتتن عمتتر، التتلي كتتان رجتتا  [36]المغتتر ،

المرابطين الثتاني فتي حيتاة عبتدهللا بتن ياستين، 

اسُتشهد أثناء الجهتاد ضتد التوثنيين علتى تختوم 

السودان. وأبو بكر بن عمتر، التلي أ تب  الرجتتا 

األول في الحركة بعد استشهاد ابن ياسين، ُتوفي هو 

لجهاد ضد الوثنيين في اآلخر على أرض المعركة في ا

 .[37]بالد غانا

 

يطول البكري عن قبائا  نهاجة: "وهله الطبائا هي 

التي قامت بعد األربعين واألربعمائة بدعوة الحتم، 

 .[38]وردِّ المظال ، وقْطع جميع المغارم"

 

ويشير ابن أبي زرع سلتى أنته بتالرَّغ  متن غلبتة 

البداوة على المرابطين سال أنه  كانوا أهتا ِديتتن 

 .[39]َمِتين عَدلوا في أحكامه  ووافبوا على الجهاد

 

وُيعدِّد ابن أبي زرع أيي ا منجزاتِ عبدهللا بتن ياستين 
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في "سجلماستة" بعتد فتحهتا، فيطتول: ".. وأ تل  

أحوالها وغيَّر ما وجد بهتا متن المنكترات، وَقطَتع 

التي كانت تباع بهتا  [40]المزامير وأحرق الديار

الخمتتتتر، وأزال المكتتتتوس وأستتتتط  المغتتتتارم 

ي بكتر ، ويطول متحدث ا عن األمير أب[41]المخزنية"

بتتن عمتتر: "وستتار سلتتى الصتتحراء فهتتدنها وستتكَّن 

 .[42]أحوالها

 

فالمصارد سذ ا تعيد قيتام حركتة المترابطين سلتى 

فروف دينية واضحة المعتال  فتي كتاّف متن المغتر  

نشتئين األول لهتله الحركتة والصحراءح دفعتت بالم

للسعي حثيث ا لر ال  الدينيح فدخلوا في جهاد علتتى 

نطاق واسع في هاتين المنططتين، ففي بالد المغتر  

المنحرفة، وقيتوا  [43]جاهدوا فئة "البرغواايين"

ى الشيعة والوثنيين، ودخلوا في حر  مع اليهود عل

. وفي الصحراء جاهدوا كا قبائا البربتر [44]هناك

التي وقفت ضد دعوة اإل تال  والعتودة سلتى اإلستالم 

. ولما كان ذلك الجي  اللي هاج  غانا [45]الصحي 

كان جزء ا من تلك الحركةح فليس متن المستتغر  أن 

ُينظر سلى زحفه على غانا على أنه كان بدافع ديني 

في المطام األولح رغبة  فتي الجهتاد فتي ستبيا هللا، 

ِلمنا أن أبا بكر بن عمتر، قائتد هتلا خا ة سذا ع

الجي ، ل  يأتِ من فراغ ول  يكن رجال  مغمور ا، بتا 

كان أحد قادة الجهاد في المغر  والصتحراء، فهتو 

اللي قدَّمه عبدهللا بن ياسين، مؤسس الحركتة لرمتارة 

على المرابطين، وأثنى عليه في سحدى المناستبات، 

يديته متن فلكر زهتده وورعته ومتا أ تل  هللا علتى 

 .]*[البالد

 

وقد تناقلت المصادر مواقَ، عظيمة لألمير أبي بكتتر 

بن عمر، أبرُزها تنازُله عن السلطة البن عمه يوست، 

بن تاشتفين، األمتر التلي يؤكتد  تدق نياتته فتتي 

. وقتد [46]لدنيويَّتةالجهاد، وزهده في المكاست  ا

اشتهر األمير أبي بكر بتن عمتر بتين الستودانيين 

بهله الصفاتح فمال سليه الناس، وال أدل على ذلتك 

ِمن أن الطبائا السودانية المسلمة ثارت ثائرتهتا 

، وقامتتت تطالتت  باألختتل بالثتتأر ِمتتن عنتتدما ُقِتتتا

. ليس ذلك فحسْ  با كان لستيرته  تداها [47]قاِتله
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في الترا  الشعبي في المنططتةح حيتي رويتت قصتتة 

 .[48]ُتظهر ورعه وتطواه

 

وسن مما يدع  الطول بأهمية التدافع التديني فتتي 

هجوم أبي بكر بن عمر وجيشه على غانا ما ورد فتي 

المصادر من سشارات  تريحة سلتى عمليتة الجهتاد. 

يطول ابن أبي زرع عن األمير أبتي بكتر بتن عمتر: 

كثيرة، وخرج سلى غزو بالد الستودان،  "وجَمع جيوش ا

. وفي موضع آخر يشير ابتن أبتي زرع [49]فجاهده "

سلى جهاد هلا األمير لكفتار الستودان واستشتهاده 

ا هناك، فيطول: "وانصرف سلى الصحراء، فأقتام بهت

 -مدة يجاهد الكفرة من السودان سلتى أن اسُتشتهد 

. وأشار ابن عتلارى [50]في بعض غزواته" -رحمه هللا 

لى وفتاة أبتي بكتر بتن عمتر وهتو يحتار  أيي ا س

. [51]السودان المجاورين "للمتونة" فتي الصتحراء

انا أن أهلها تحولتوا وذكر الزهري في حديثه عن غ

سلى اإلسالم، وحَسُن سسالمه  عندما خترج سلتيه  أبتتو 

. وتحد  ابن خلتدون عتتن [52]بكر بن عمر اللمتوني

مآثر أبي بكر بن عمر فلكر ضمن ذلك أنه فت  باب ا 

د السودان، واستولى على نحو تسعين مرحلتتة من جها

 .[53]من بالده 

 

وسن مما يدعمه أيي ا أن سسطا  السلطة الوثنية في 

سمبرااورية غانا ل  يكن مجرد سنجتاز محتدود، أو 

من األهمية البالغة بمكان لمتا حَد ف عابر، با كان 

نتج عنه من آثار مهمة. والتفصيا في هلا الجانت  

، سال [54]َيخُرج عن نطاق البحي التلي بتين أيتدينا

أنتته باإلمكتتان الطتتوُل بميجتتاز سن المتترابطين 

زه  هلا أعطوا اإلسالم في المنططة َدفعة  قوية بمنجا

، األمتر التلي ترتت  [55]تركت فيها أثار ا عميطتة

عليه حتدثان هامتان فتي تتاريخ المنططتة: األول: 

طة علتى أيتدي ازدياد انتشار اإلسالم في هله المنط

والتكترور  [56]السودانيين أنفسته  متن الستوننك

وغيره ، والثاني: فهور عدد من الممالك اإلستالمية 

التي كان لبعيها أثٌر واضت  فتي تتاريخ سفريطيتتا 

. ول  يكن ذلك ليتحطم من مجرد أهداف [57]الغربية

 عابرة ونيات غير جادة.

 

 األهداف األخرى:
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لطد حاولنا في الِفْطترات الستابطة التأكيتَد علتى 

الجهاد على أنه هدف ديني، اندفع أبو بكر بن عمر 

جلتته لتطتتويض الستتلطة الوثنيتتة فتتي بجيشتته متتن أ

سمبرااورية غانا سال أن ذلك ال يعني سنكتار وجتود 

الهدف االقتصادي لدى المرابطين، وأثره في سنجتا  

 مهمة هلا الجي  في بالد غانا.

 

لطد استتلزم الهتدف االقتصتادي، بطبيعتة الحتال، 

السرعة في السيطرة على الطرق والمراكز التجارية 

صتحراء وعلتى تختوم الستودان، المهمة في شمال ال

وهلا ما فعله المرابطون، فطتد اتجهتوا للستيطرة 

على مدينتي "سجلماسة وأودغست" في السنوات األولى 

من قيام الحركة حيي استولوا علتى "أودغستت" فتتي 

نفس السنة التي أخيعوا فيهتا مدينتة "سجلماستة" 

. وكان ذلك كله علتى [58]م( 1054هت )446وهي سنة 

يد عبدهللا بن ياسين التزعي  األول للحركتة. وبتللك 

هيَّأ المرابطون ألنفسه  التحكَ  في أه  اريم تجاري 

رب  بالد المغر  بالسودان الغربي في ذلك الوقتت، 

ة الجنوبيتة فمدينة "أودغست" كانت تمثتا النهايت

لهلا الطريم، وبوابة "التبر" حيي يخرج منها فتتي 

اريطه سلى الشمال، "وسجلماسة" كانت تمثا نهايته 

الشمالية والبوابة المستتطبلة "للتبتر" وتجتارة 

 .[59]السودان األخرى

 

ولعا المرابطين قصدوا من ذلك الطمتو  االقتصتادي 

تأميَن وسائا الطوة الماديتة والمعنويتة للحركتة 

ليتسنى لها الطيام بالجهاد، وهو الهدف األه ، من 

مركز قوة كافية، سذ سن من الُمالحَظ أن ما قام بته 

المرابطون من أعمال فيما يخه الناحية االقتصادية 

أو َقَبِليَّة بحتة. وال أدل ل  يرتب  بمكاس  سقليمية 

على ذلك من تلك الختدمات الجليلتة التتي قتدمها 

، فطتتد [60]المرابطتتون لتجتتارة المنططتتة بأستترها

قتتاموا بخطتتوات عمليتتة مهمتتة فتتي مصتتلحة تجتتارة 

طروا عليها، معطتين بتللك دعم تا المنططة التي سي

قوي ا للتبادل التجاري بين بالد المغر  والستودان 

الغربي. ومن هله الخطوات سستطاُ  كتا متا يختال، 

السُّنَّة من مكوس وضرائَ  مالية. فطد ذكر ابتن أبتي 

زرع في حديي عن سيرة المرابطين في حُْكمه  من سنة 

ام م( فتي المنتا1145 –م 1069هتت )540هت سلى 462
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التي امتد سلطانه  سليها، بما فيها بتالد غانتا، 

أنه ل  يكن فيها رس  مكس وال وفيفة متن الوفتائ، 

المخزنية ما عدا الزكاَة والعشتر حست  متا أقتره 

هُ  بتأمن الطترق . ومنها أيي تا اهتمتام[61]الشرع

وسالمة الطوافا وذلك باألخل على أيدي قطاع الطترق 

واللصوص، يطول ابن أبي زرع: "ول  يكن في أيامه  

. وقتد [63]وال قطاع وال َمن يطوم علتيه " [62]نفاق

أشار ابن خلدون سلى ناحية من ذلتك عنتدما أثنتى 

على يوس، بن تاشفين لَما قام به من أعمال عظيمة، 

وختته بالتتلكر اهتماَمتته بتتأمن الرعايتتا متتن جتتور 

 .[64]واستبداد بعض الفئات والطبائا

 

ومن هله الخطوات أيي ا عََمُا المرابطين على تحستين 

عالقات الطبائا بعيها مع بعض وذلك بحَاِّ ما بينهتا 

من خالفات ونزاعات. ويشير ابن علارى، علتى ستبيا 

ين في ذلتك فيتلكر المثال، سلى جهود عبدهللا بن ياس

أن ابن ياسين عَِما كا ما في وستعه إلخمتاد الفتتن 

التي ثارت بين قبائتا "المصتامدة" وقبائتا بتالد 

م( حيتتي ستتار متتن 1058هتتت )450"تامستتنا" ستتنة 

"سجلماسة" واتاف بمتواان هتله الطبائتا واجتمتع 

برجاالتها ووعظه ، ولت  يغتادر حتتى أختل علتيه  

عة لألمير أبي بكر العهوَد والمواثيم بالسمع والطا

بن عمر، وكان مما قاله له  في سحتدى خطبته: "أال 

تعرفتتون أنتته َمتتن متتات متتنك  فتتي هتتله الحتترو  

. وال ننستى [65]الجاهليةح فمنه ِمتن أهتا النتار"

ن عمر سلى الصحراء على عَجَتتاف أيي ا عودة أبي بكر ب

عندما جاءه الخبر بأن "جدالة" أغارت علتى فئتات 

 .[66]ِمن "لمتونة" هناك

 

وقد كان لهله الخطوات األثتتُر الكبيتر فتي تشتجيع 

تجارة، والتوستع فيهتاح الناس على اإلقبال على ال

األمر اللي ستاعد فتي تنشتي  الحركتة التجاريتة، 

وانخفاض األسعار وفهور فترة من األمتن االقتصتادي، 

والرخاء في المراكز التجارية التتي كانتت ُتشترف 

. وسن مما يؤكد ذلك [67]على التجارة عْبر الصحراء

ازدياَد رواج التبادل التجاري بتين بتالد المغتر  

والستتودان الغربتتي فتتي مختلتت، أنتتواع الستتلع، 

م(، على سبيا المثتال، 1165هت / 560فاإلدريسي )ت 

و ، أها مدينة "أغمات" فطال: "وه  أملياء )هكلا 
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تجتار مياستتير يتدخلون سلتى بتالد  [68]في النه( 

السودان بأعداد الجمال الحاملة لطنااير األمتوال 

من النُّحاس األحمر الملون، واألكسية وثيتا  الصتوف 

والعمتتائ  والمتتآزر، و تتنوف التتنظ  متتن الزجتتاج 

يه والعطر وآالت واأل داف واألحجار، وضرو  من األفاو

الحديد المصنوع. وما منه  ِمن رجتا يستفر عبيتده 

ورجاله سال وله في قوافله  المائُة جما والستبعون 

والثمانون جمال ، كلها ُموَقَرٌة، ول  يكتن فتي دولتتة 

حٌَد أكثر متنه  أمتواال  ..." 
َ
. وسن [69]الملثَِّميَن أ

مما يؤكده أيي ا ما  ار يتدفم على مراكز المغتر  

التجارية ِمن ذهت ِ الستودان، ومتن هتله المراكتز 

المهمة مدينُة "سجلماستة" التتي أ تبحت مطتر ستكِّ 

 .[70]العملة المرابطية

 

كن أن نستمَيه باألوضتاع  ويص، ابن أبي زرع متا يم

االقتصادية في عهد المرابطين، فيطول هلا المؤرج: 

"وكانت أيامه  )أي المرابطين( أيام دعة ورفاهية 

ورخاء متصا وعافية وأمن، تناهى الطم  في أيامه  

ْوسُتم بنصت، مثطتال
َ
، والثمتاُر سلى أن ِبيَع أربعُة أ

ْوسُم بنص، مثطال، والططتاني
َ
ال تبتاع  [71]ثمانية أ

وال تشترى" سلى أن قال "وكثرت الخيرات في دولته  

. فهلا النه، وسن كان فيه شتيٌء [72]وعمرت البالد"

، كمتا أشتار سلتى ذلتك األستتاذ [73]من المبالغة

، سال أنه ُيظهر بشكا واضت  متا كتان [74]الجنحاني

للمتترابطين متتن متتآثَر وسيجابيتتات علتتى الناحيتتة 

 االقتصادية في المنططة.

 

مما سبم يتي  أن ما تهيأ للمترابطين متن مصتال  

اقتصادية من جرَّاء جهاده  وس الحاته  في الصتحراء 

م السودان جعا أبا بكر بتن عمتر وجيشَته وعلى تخو

كز قتوة ممتا يؤكتد أن  ينطلطون سلى غانا ِمتن مر

الناحية المادية ل  تكن هي المطلت  متن الهجتوم 

 على تلك اإلمبرااورية.

 

وبالرَّغ  من وضو  موق، المرابطين في هله الناحية 

سال أن هناك ِمن الُكتَّا  الغربيين َمن ينفي التدافع 

رو  التي قام بها أبو بكر بن عمتر الديني من الح

. ومنه  َمن ال ينكر الدافع [75]وجيشه في بالد غانا
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الديني سال أنه يؤكد على السل  والنه  كهتدف متن 

 .[76]أهداف هجومه  على غانا

 

 تفسير ابن خلدون للهجوم:

لطد كان ابن خلدون ضمن الُكتَّا  المستلمين التلين 

كتبوا عن المرابطين وعتن الممالتك اإلستالمية فتي 

السودان بما فيها مملكتة غانتا. وهتو َينُطتا عتتن 

ي وابن سعيد بن أبتي زرع، كمتا مصادَر مثا اإلدريس

هو واض  من سشاراته لمصادره. وهله المصتادر وسن 

سبطت ابن خلتدون فتي الترتيت  الزمنتي سال أنهتتا 

جميعها ليست بالطبع مصادَر معا رة  ألحدا  الفتت . 

وقد انفرد ابن خلدون ِمن َبْين هله المصادِر وغيرها 

بتتميراد نتته قصتتير يصتت، فيتته بعتتض أحتتدا  هجتتوم 

بطين على غانا. يطول ابن خلتدون فتي ذلتك: المرا

"ث  سن أهتا غانيتة ضَتُع، ُملكهت ، وتالشتى أمتُره  

واستفحا أْمر الملثَّمين المجاورين لهت  متن جانت  

الشمال مما يلي البربر كما ذكرناه وعَبتروا علتتى 

السودان، واستباحوا حِماه  وبالده ، واقَتيَْوا منه  

ير ا منه  علتى اإلستالم اإلتاوات والجَِزى، وحََمُلوا كث

 .[77]فدانوا به"

وبصرف النظر عن ِقصَر النه، وعن ُبْعتِد ابتن خلتدون 

الزماني والمكاني عتن األحتتدا  سال أننتا نترى أنَّ 

 ، وذلك لسببين:للنه أهمية  تجعله جدير ا بالدراسة

 

عالقة النه المباشرة بجهاد المترابطين فتي  األول:

غانا، وبالتالي هدفه  متن الهجتوم عليهتا، وهتو 

 موضوع البحي اللي بين أيدينا.

 

كتتون عبتتارات التتنه ُتتتِدين فتتي فاهرهتتا  الثتتاني:

المرابطينح حيي ُتظِهر الهجوم وكأنه مجترد عتدوان 

 على غانا، وامع مادي فيها.

المرء ال يملك سال أن يتساءل ها قصد ابن  لللك فمن

خلدون هلا المعنتى  وهتا تحتد  ابتن خلتدون عتتن 

المرابطين في مواضع أخرى بما يؤيد ذلك  وها متا 

ذكره في هله المواضع ينسج  مع ما ورد من سشارات 

 عن المرابطين في المصادر األخرى 

 

وسن مناقشة النه السابم من خالل محاولتة اإلجابتتة 

ه التستاؤالت ستُتِعين فتي استتجالء المعنتى على هتل
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المراد من عباراته، وتدع  في نفس الوقت ما ستبم 

وقيا عن الهدف الرئيس من هجتوم المترابطين علتى 

 غانا.

 

فكطول ابن خلدون: "واستباحوا حماه  وبالده " يج  

أن ُيفَه  ضمن ساار ما كان المسلمون يتخلونته متن 

خطوات قبا الطيام بعملية الجهاد. والتفصتيا فتي 

هله الناحية َيخُرج بالطبع عن نطاق هلا البحي، سال 

أننا نرى أنه من المفيد أن نشير هنا سلى األمتور 

ها المستلمون علتى الجانت  الثالثة التي كان َيعِرض

األخر قبا الشروع في الحر ح حيي كان ذلك سُنَّة  فتي 

اإلسالم، ففي الحديي اللي رواه "مسل " فتي  تحيحه 

 تلى هللا عليته  -ُذكرت الو ايا التي كتان الرستول 

ُيوِ ي بها َمن كان يؤمِّره  على الجيوش، وِمن  -وسل  

َذا َلِطيتَت : ))َوسِ -عليه الصتالة والستالم -ذلك قوله 

ْو خالَلف  -عَُدوََّك ِمَن اْلُمشِْرِكيَن َفاْدعُُهْ  ِسَلى َثالَ ِ خِصَالف 
َ
أ

جَاُبوَك َفاْقَبْا ِمْنُهْ  َوُكت،َّ عَتْنُهْ  ..((  -
َ
يَُّتُهنَّ َما أ

َ
َفأ

اإلستالَم ثت   -عليه الصتالة والستالم  -وَذَكر النبي 

. ولما كان هتدُف المترابطين [78]الجزية ث  الحر 

األستتاسُ ِمتتن حتتركته  كتتان ردَّ النتتاس سلتتى اإلستتالم 

الصحي ، والعما على نشر اإلسالم، كما تبيَّن سابط اح 

للا فطتد حََر توا علتى تطبيتم السُّتنَّة فتي عمليتتة 

ذلك على مله  اإلمام مالك، الجهاد، وقد ساروا في 

فالبكري، وهو ممن عا ر قيام الحركتة، يطتول عتتن 

المرابطين: "وه  على السُّنَّة متمسكون بمله  اإلمام 

. وكان اللي نهج ذلتك -رضي هللا عنه  -مالك بن أنس 

فيه  ودعا الناس سلى الربا  ودعوة الحم عبُدهللا بن 

ويلكر ابن علارى، في حديثه عن جهتاد  [79]ياسين"

المرابطين في السنوات األولى متن قيتام الحركتة، 

أنه رأى كتاب ا قديم ا كان قد بعي به الفطيه عبدهللا 

بن ياسين سلى أها الجبا الموالي لبالد "لمتونتة" 

اإلسالم وشريعة محمتد ت  تلى هللا يدعوه  للدخول في 

عليه وسل  ت وقد كان أولئك الطوم مشركين حس  ما 

ويؤيد ذلك متا ذكتره ابتن  [80]ذكره ابن علارى. 

أبي زرع في "األنيس المطر "، وهتو أحتد المصتادر 

لتي اعتمد عليها ابن خلدون، من أن ابتن ياستين ا

خط  في أْتباعه عند أول خروج له  وَبيَّن أن علتيه  

أن يبدؤوا باإلنلار والتدعوة وسبتالغ الحُجَّتة قبتا 

 .[81]الشروع في الجهاد والدخول في الحر 
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وابَّم المرابطون مبدأ التبليغ قبا الحر  كللك مع 

البرغواايين اللين عُدُّوا أها كفر وضتالل حست  متتا 

 .[82]أشارت سليه المصادر

 

التدعوة قبتا  ول  يكتِ، المرابطون بتطبيتم مبتدأ

الحر  في بالد المغتر  فطت ، بتا أختلوا بته فتي 

األندلس، فِمن ذلك أن يوس، بن تاشتفين أرستا سلتى 

"ألفونسو" يدعوه للدخول في اإلسالم أو دفع الجزية 

أو الحر  وذلك قبا معركة الزالقة، التي حدثت سنة 

 .[83]م1086هت / 479

 

وعلى هلا األساس فمن المرابطين البد أن يكونوا قد 

ساروا في جهاده  ضد سمبرااوريتة غانتا الوثنيتة 

حسَ  السُّنَّةح سذ ال يوجد في المصادر ما يشتير سلتتى 

سلوب ا آخَر في جهاده  لهتله 
ُ
أن المرابطين ابَّطوا أ

ْ  يعلمون أنها ُتمثِّا أمة كتافرة. اإلمبرااورية، فهُ 

وسذا كان أستالفه  قتد حملتتوا لتواء الجهتاد فتتي 

الستتودان متتن قبتتُا، فِمتتن البتتدهي أن يستتير فيتته 

المرابطون على الوجه المطلو ، وه  اللين نتادوا 

بحركة التصحي  بعد أن ابتعدت قبائله  عن اإلستالم 

وتفرقت كلمته . وسذا كان األمر كللك فأبو بكر بن 

مر سذ ا ل  يدخا بجيشه بالد غانا وحِماها سال بعتد ع

أن وجبت الحر ح فاستحا الستيطرة عليهتا للطيتاء 

علتتى الستتلطة الوثنيتتة، وسخيتتاع التتبالد لحُْكتت  

 المسلمين، كما سبطت اإلشارة سليه.

 

يلكر ابن خلدون في سشارته سلى الناحية الماليتة 

ك بعد فت  المرابطين لغانا، اإلتاوات والجزية وذل

في قوله: "واقتيوا منه  اإلتاوات والجتزى". وقتد 

يعود تفسير ذلك سلى احتمتالين: األول: أنته أورد 

كمرادف لكلمة جزى )جمع  [84]ستاوات )جمع ستاوة( 

، الثتاني: أنته أراد التفصتيا فطصتد [85]جزية( 

باإلتاوة ضريبة األرض كتالخراج، وبالجزيتة ضتريبة 

. وابتن خلتدون [86]الرأس كما ورد في ُكُت  األحكام

ل  يكن بالطبع شاِهَد ِعيان، ولكن ليس من المتوقَّتع 

مع مكانة ابن خلدون العلمية وثطافته الدينيتة  -

أن ال يتوافم قصده ِمن هله المفردات مع متا ورد  -

 في كت  الفطه.
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ومما يطوي وجهة النظر هله أننا لتو نظرنتا سلتى 

بدايتهح لوجدنا أن ِمتتن  تاريخ حركة المرابطين من

أبرز األمور التي أجمتع عليهتا المؤرختون التلين 

وِمن بينه   -اهتموا بالكتابة عن حركة المرابطين 

َرْفتَض المترابطين أيَّ تتدابير  -ابن خلتدون نفسُته 

مالية ال تتوافم مع السُّنَّة من مكوسف وضرائَ  سضافيَّةف 

 وما سلى ذلك، با وتشدَُّده  في هلا األمر.

 

وقتتد رأينتتا البكتتري فتتي نتته ستتابم يثنتتي علتتى 

. وكللك ابن [87]المرابطينح لطْطِعه  جميع المغارم

علارى ل  ُيغِفا هله الناحية في سشتارته سلتى متا 

. [88]بيم السُّتنَّةعُِرف به المرابطون ِمن حرص على تط

ويشير ابن أبي زرع سلى اهتمام عبتدهللا بتن ياستين 

بمسألة األموال، فيْلُكر أنه بعد االنتصتارات التتي 

حططها المرابطون في بالد السوس أخرج ابتن ياستين 

على نواحيها، وكان من ضمن ما ألتزمه  بته  عمَّاله

وشدَّد عليه  فيه أخُل الزكاة والعشر، وسستطاُ  متتا 

. والتتتزم [89]ستتوى ذلتتك متتن المغتتارم الُمحَدثتتة

د يوست، المرابطون بهله السياسة الجبائية في عهت

بن تاشفين، فيلكر ابن أبي زرع أنه لت  يكتن فتي 

عهده اوال أيامه رسُ  مكتس وال مغتارم، ولت  يكتن 

يجبي سوى ما أوجبه حُْك  الكتا  والسنة من الزكاة 

واألعشتتار وجزيتتة أهتتا اللمتتة وأخمتتاس غنتتائ  

. ويؤكد ابن خلدون ذلك بمشارته سلى [90]المشركين

أن ابن تاشفين أنكر على أمراء الطوائ، باألنتدلس 

وجوَد المكوس والمغتارم، وأنته تعهتد برفتع هتله 

 .[91]المظال ، وتحرى العدل

 

لللك البد لنا في تفستير العبتارة الستابطة البتن 

خلدون ِمن أن ننظر سليهتا ضتمن موقت، المترابطين 

ُتجاه الناحية الماليتة بوجته عتام، سذ لتيس متتن 

المتوقع أن يشل المرابطتون عتن السُّتنَّة فتي هتلا 

المجال لمجرد تغيُّر المكان وقد ساروا عليهتا فتتي 

كر بن عمر، وهو التلي كا جهاده ، خا ة وأن أبا ب

قاد الزح، على غانا، قد عُتترف بتالتطوى والتورع، 

كما سبطت اإلشارة سليه، ول  يكن في ذلك بأقا متن 

 عبدهللا بن ياسين.
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أما العبارة األخيرة في النه والتتي يطتول فيهتتا 

ابن خلتدون: "وحََملتوا كثيتر ا متنه  علتى اإلستالم 

لمرابطين فدانوا به" فمن الواض  أنه ال يطصد أن ا

كانوا ُيكِرهون الناس بالطوة على اعتناق اإلسالم سذ 

لو أمعنا النظر في عبارات أخرى البن خلدون شبيهةف 

بهله العبارةح لتأكد لنا ذلك، فهو عنتدما تحتد  

عن تاريخ الملثمين قبا حركة المرابطين أشار سلى 

جهاده  ضد أم  السودان الوثنية وقتال متا نصته: 

ِمن أم  الستودان وحملتوه  علتى  "وجاهدوا َمن بها

اإلسالم فدان به كثيره  )هكلا في التنه( واتطتاه  

. وفتي عبتارة [92]آخرون بالجزية فطبلوها متنه "

 أخرى يستخدم ابُن خلدون نفس المعنى أِي الدخول في

الجهاد ضد الفئة المخالفة، حيي يطول عن ابتتداء 

خروج المرابطين للجهاد: "ولما َكُما معه  ألٌ، متتن 

الرجاالت قال له  شيخه  عبدهللا بن ياسين: سن ألف تا 

لن ُتْغَلَ  من ِقلَّةف، وقد تعيَّن علينا الطياُم بتالحم، 

والدعاء سليه، وحَْمُا الكافَّة عليته فتاخرجوا بنتا 

. فكلمتتة "حمتتا" فتتي هتتله [93]جتتوا"لتتللك فخر

االستتتخدامات ال تعنتتي سجبتتار النتتاس بتتالطوة، أو 

سكراهه  فرادى على الدخول في اإلستالم، بتا تفيتتد 

مواجهة َمن يعتترض اريتم اإلستالم، أو بمعنتى آختتر 

ه ومناجزتتتهح حتتتى ال يكتتون ستتددا يحتتول دون جهتتاد

 انتشار اإلسالم َبْين َمن وراءه ِمن الناس.

 

وأما بالنسبة لما كتبه ابن خلدون عن المترابطين 

في مواضع أخرى من تاريخهح فمنته يوجتد فيته متا 

يبرهن بال شك علتى أن ابتن خلتدون ال يطت، موقف تتا 

ينتة سلبيدا منه ، فطد تحد  عن فت  المرابطين لمد

"سجلماسة" وأشار سلى اإل الحات التي قاموا بها في 

هله المدينة بعد سخيتاعها فطتال: "وأ تلحوا ِمتن 

أحوالها، وغيَّتروا المنكترات، وأستططوا المغتارم 

. وفي موضتع آختر [94]والمكوس، واقتيوا الصدقات"

ير أبتي بكتر بتن عمتر  ذكر ابن خلدون أعماَل األم

وأشار سلى جهوده في سبيا سخماد نار الفتنة التي 

تأجج أوارها بتين قبيلتتي "لمتونتة" و"مستوفة"، 

وهما من أكبر قبائا البربر. كما أشار ابن خلدون 

سلى فت  هلا األمير باب ا للجهاد في السودان لنشر 

. وذكر أيي ا مزيتة أخترى [95]لوثنييناإلسالم بين ا
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للمرابطين على جان  متن األهميتة وهتي اهتمتامه  

بأمن الرعايا وستالمته  متن فلت  واستتبداد بعتض 

ي الجماعات والطبائا حيي قال: "ث   ترف عَْزَمتُه )أ

يوس، بن تاشتفين( سلتى مطالبتة "مغتراوة" وبنتي 

"يفرن" وقبائا "زناتة" بالمغر ، وجل  الخيا ِمتن 

أيديه  وكش، ما نزل بالرعايا ِمن جتوره  وعَسْتفه  

 .[96]فطد كانوا ِمن ذلك على أل "

 

 خاتمة البحي:

لطد اتي  ِمن البحي أن أبا بكر بن عمر، وهو ممتن 

قادوا حركة المرابطين في جهادها في المغر  وفتتي 

الصحراء، زح، بجيشه ِمتن المترابطين علتى غانتاح 

ليزي  السلطة الوثنيتة ِمتن الحُْكت  وذلتك بتدافع 

 الجهاد في سبيا هللا وليس بدافع مادِّيّ.

 

للهجوم فطد تبتيَّن أنته لت  أما تفسير ابن خلدون 

يطصد توجيه أّي اتهام للمترابطين ال بالعتدوان وال 

بالطمع المادي. وابن خلدون علتى العمتوم ال يطتت، 

موقف ا سلبيدا ُتجتاه المترابطين وال ُتجتاه جهتاده  

 سواء في غانا أو في غيرها. 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

ابن أبي زرع، علي بن عبتدهللا، "األنتيس المطتر   [1]

بروض الطرااس فتي أخبتار ملتوك المغتر  وتتاريخ 

مدينتتة فتتاس"، تحريتتر وتعليتتم محمتتد الهاشتتمي 

عة الوانيتة،  هتت/ 1355الفياللي، الربتا ، المطب

الرحمن بن محمتد، ح ابن خلدون، عبد6، ص2م، ج1936

"العبر وديوان المبتدأ والخبر"، بيتروت، مؤسستة 

-181، ص6م، ج1971هتتت/ 1391األعلمتتي للمطبوعتتات، 

182. 

[2] (oxford, oxford university press, 1970  ). 

Trimingham, j. a History of Islam in west 

Africa. P. 21.  
ابن حوقا، أبو الطاس  محمد بن حوقتا، " تورة  [3]

ح 97م، ص1979األرض"، بيروت، دار مكتبتة الحيتاة، 

عبتتدهللا بتتن عبتتد العزيتتز، أبتتو عبيتتد  -البكتتري، 

"المغر  في ذكر بالد سفريطية والمغتر "، بتاريس، 

ابتن  -ح159م، ص1965المكتبة الشرقية األمريكيتة، 

، ويشتتير ابتتن خلتتدون فتتي هتتلا 182، ص6خلتتدون، ج
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الموضوع على االختالف في اسمه بطولته: كتان استمه 

تيزاوا بن وانشتم بتن بيتزا، وقيتا يروتتان بتتن 

 واستولي بن نزار.

 .7-6، ص2ح ابن أبي زرع، ج159البكري، ص [4]

جا يدعى سبتراهي  بتن ابن حوقا ينطا هنا عن ر [5]

عبدهللا واللي يبدو أنه من أها مدينة أودغستت وقتد 

قابله ابن حوقا في مدينتة سجلماستة. انظتر ابتن 

 .97-65حوقا، ص

 .97ابن حوقا، ص [6]

 .7، ص2ح ابن زرع، ج64البكري، ص [7]

ابن علارى، أحمد بن محمد، "البيان المغر  في  [8]

األندلس والمغتر "، تحطيتم: سحستان عبتاس،  أخبار

هتت 1400الطبعة الثانية، بيتروت، دار الثطافتة، 

ح ابتن 9-8، ص2ح ابن أبتي زرع، ج8-7، ص4م، ج1980

 .183-182، ص6خلدون، ج

وكانتتت تطتتع سلتتى الشتتمال  Awdaghastأودغستتت  [9]

الغربي من غانا، ولتفصيا أكثر عنهتا انظتر ابتتن 

ح ويتاقوت الحمتوى، "معجت  البلتدان"، 91حوقا، ص

، 1، ج1979بيتتروت، دار سحيتتاء التتترا  العتتر ، 

 .278-277ص

عصمت عبداللطي، دنتدش، "دور المترابطين فتي  [10]

-1038هتت/ 515-430نشر اإلسالم في غر  أفريطيتا"، 

هتتت/ 1408م، بيتتروت، دار الغتتر  اإلستتالمي، 1121

 .55م. ص1988

 .159ص البكرى، [11]

 .7، ص2ح ابن أبي زرع، ج164البكرى، ص [12]

 .98صابن حوقا،  [13]

[14] Levtzion, N. Ancient Ghana and Mali, 

(London, Methuen and Co. Ltd., 1973)P. 28 .  
من المعروف أن  نهاجة كانت واحتدة متن أهت   )*(

قبائا البربر وقد اعتاد الرجال من هله الطبيلة، 

خا ة في الجنو  من الصحراء لتبس اللثتام، لهتلا 

سميت  نهاجة اللثام، كما يطال الملثمتون ويطصتد 

ح ابن خلدون، 170به  المرابطين، انظر: البكري، ص

دى، "فتتي تتتاريخ ح أحمتتد مختتتار العبتتا181، ص6ج
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المغر  واألندلس"، بيروت، دار النهيتة العربيتة، 

 .269م، ص1978

ح النا تتري ومحمتتد 21، ص2ابتتن أبتتي زرع، ج [15]

م، 1954النا ري، التدار البييتاء، دار الكتتا ، 

 .7ص ،2ج

 .9، ص2ح ابن أبي زرع، ج7، ص4ابن علارى، ج [16]

ح ابتن 8، ص4ح ابن علارى، ج165-164ص البكرى، [17]

 .9-8، ص2أبي زرع، ج

[18] Fage, J. A history of Africa, (London 

Hutchinson, 1979 ,)p >69 ;McCall, D. 

"Islamization of the Western and Central 

Sudan in the IIthe Century", Boston Unver-

sity Papers in Africa, Vol. 5.1971, P. 7. 

انظر عبدالحم حمروش، "ابن تاشتفين"، التدار  [19]

. وعتن تتاريخ 42كتتا ، د. ت.، صالبيياء، دار ال

ح 16، ص4وفاة عبدهللا بن ياسين انظر ابتن عتلارى، ج

 .30، ص2ابن أبي زرع، ج

ح ابن خلتدون، 23-22، ص2انظر ابن أبي زرع، ج [20]

 .184، ص6ج

 ;McCall, p. 12انظتر علتى ستبيا المثتال:  [21]

Morales Ferias, p" ,.the Almoravids: some 

Questions Concerning the Character of the 

Movement During its Periods of Closest 

contact with the western Sudan". Bulletin de 

L,institut Fundamental d. Argue Noire, Vol. 

29, 1967, p. 848; Levtzion, N. "the earl 

states of the Western Sudan to 1500", History 

of west Africa, edited by J. Ajani and M .
ndCrowder, 2 , 1976), edition, (London, Longman

Vol. I, p. 123   
، 104ويالحظ هنا، وكما أشار الدكتور دنتدش، ص [22]

أن بعض المؤرخين المستلمين، أمثتال ابتن عتلارى 

وابن أبي زرع والنا ري، مالوا سلتى سضتفاء ستمة 

ألسطورة على مالبسات عودة أبي بكتر بتن عمتر متن ا

الصحراء سلى المغر  ومطابلته البن عمه يوست، بتتن 

تاشفين ث  التنازل له عتن الستلطة فتي المغتر . 
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، أن ما ذكتره المؤرختون 42ويرى األستاذ حمروش، ص

 في هلا الصدد ليس له سال قيمة محدودة.

 .25، ص4ابن علارى، ج [23]

 .105دندش، ص [24]

 .26، ص4ابن علارى، ج [25]

 .22، ص4ابن علارى، ج [26]

  Moraes Farias, p. 849ح 155انظر دندش، ص [27]
، أن يوس، بن تاشتفين 46، ص2وذكر ابن أبي زرع، ج

هت وكت  عليها اسمه، وقد يكون 473بدل السكة سنة 

االختالف بسب  التباين في التواريخ عند ابتن أبتتي 

 زرع، أو أن التغيير أحد  في الدره  فط .

انظر محمد عبتدالهادي شتعيره، "المرابطتون:  [28]

تتتاريخه  السياستتي"، الطتتاهرة، مكتبتتة الطتتاهرة 

 .78م ص1969الحديثة، 

، حيي أشار سلى هله الناحية 112انظر دندش، ص [29]

واقتر  تعليالت لللك في قوله: "ويبتدو أن أحتدا  

المغر  ومن بعدها جهاد المرابطين في األندلس قتتد 

 اغت على أحدا  الجنو ".

يشير أحد المستشرقين سلى نفس المعنى بطوله:  [30]

"سن األجواء في غانا كانت قد تهيأت للتحتول سلتى 

اإلسالم وذلك من خالل التأثير السلمي على مدى فترة 

اويلة للمستلمين المطيمتين فتي غانتا ومتع ذلتك 

ة مازالت الحاجة قائمة لتدمير تلك الطوة العسكري

والسياسية الوثنية في غانا والتي فلت تط، بصالبة 

رافية اإلسالم. وهلا متا فعلته المرابطتون انظتر. 

Levtzion, Ancient ghana and Mali, p.  
رااوريتتة غانتتا سبتتراهي  علتتى ارختتان، "سمب [31]

اإلستتالمية"، الطتتاهرة، الهيئتتة المصتترية العامتتة 

  .44-41، ص1970للتألي، والنشر، 
  .141-134البكرى، ص  [32]
ابتتن أبتتي دينتتار، محمتتد بتتن أبتتي الطاستت   [33]

الرعيني، "المؤنس فتي أخبتار سفريطيتا وتتونس"، 

تحطيتتم محمتتد شتتمام، تتتونس، المكتبتتة العتيطتتة، 

  .99-98هت. ص1387
  .19-17، ص2ابن أبي زرع، ج [34]
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  .10، ص4ابن علارى ج [35]
  .29، ص2ابن أبي زرع، ج [36]
  .35-20، ص2ابن أبي زرع، ج [37]
-10، ص4، وانظر ابتن عتلارى، ج164البكرى، ص [38]

11.  
  .92، ص2ابن أبي زرع، ج [39]
هكلا في النه، والمعنى دور، جمع دار. انظتر  [40]

ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العر "، بيروت، 

  .298، ص4دار  ادر، د. ت، ج
  .20، ص2ابن أبي زرع، ج [41]
  .33، ص2ابن أبي زرع، ج [42]
رغوايين وسب  نعته  بهلا االست  انظتر عن الب [43]

ح 26-24، ص2، ابتتن أبتتي زرع، ج140-134البكتتري، 

  .287-278العبادى، ص
  .93-92انظر العبادى، ص [44]
ح ابن أبتي دينتار، 15-14، ص2ابن أبي زرع، ج [45]

 .107-106ص

  .15-14، 4)*(ابن علارى، ج
، 2ح ابتن أبتي زرع، ج25-24، ص4ج ابن علارى، [46]

. يعترف أحد الكتا  184، ص6ح ابن خلدون، ج35-32ص

الغربيين بأثر شخصية أبي بكر بن عمتر فتي وجتود 

رو  الجهاد الحطيطي لدى المترابطين فتي هجتومه  

على غانا، وما قاموا به بعد ذلك متن أعمتال فتي 

السودان سال أن الكات  يرى أن هتله الترو  فطتدت 

 ,Moraes Fariasة أبي بكر بن عمر. انظر: بعد وفا

p. 800 

 .115دندش، ص [47]

  Moraes Farias, p. 850انظر.  [48]
 .33، ص2ابن أبي زرع، ج [49]

 .35، ص2ابن أبي زرع، ج [50]

 .26، ص4ابن علارى، ج [51]
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ى، محمد بن أبي بكر، كتا  الجغرافيتة، الزهر [52]

 عن:

Corpus of Early Arabic Sources for west 

Afreican History, Edited by j. Hopkins and N. 

Levtzion, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1981, p. 98. 

 .184، ص6ابن خلدون، ج [53]

لطد بحتي موضتوع اآلثتار الطريبتة والبعيتدة  [54]

المدى لفت  المرابطين لغانا ودعوته  في السودان 

علمية تركز على فتترة متا بعتد  الغربي في أعمال

 الفت  منها:

عصمت عبداللطي، دندش، دور المرابطين في نشتتر  -1

 م(.1121-1038هت )515-430اإلسالم في غر  سفريطيا 

2- Paulo F. De Morases Farias, "the 

Almoravid: some questions concerning the 

Character of the Movement during its Periods 

of Closest contact with the Western Sudan.'  
 والمشار سليهما أعاله.

انظتتر حستتن أحمتتد محمتتود، اإلستتالم والثطافتتة  [55]

العربيتتة فتتي سفريطيتتا، الطتتاهرة، دار الفكتتر 

 Levtzion, Ancient Ghanaح 215م، ص1986العربي، 

and Mali, P .186. 

وهتتو فتترع متتن الفتتروع    soninkeالستتوننك  [56]

   Mandingoاألساستتية متتن المانتتدي )المانتتدنجو( 

ولمزيتد متن    sarakulleويسمون أيي ا الستراكولي 

 المعلومات عنه  انظر:

Ajayi, j.f. and Crowder, M., eds., History of 

west Africa, Vol. I, London, Longman, 1976, 

pp. 15-18; Levtzion, Ancient Ghana and Mali, 

pp. 16-17. 

نعي  قدا ، حيارة اإلسالم وحيارة أوروبتا فتي  [57]

م، 1965سفريطيا الغربيتة، دمشتم، مكتبتة أالتس، 

 .68ص

 .168-167البكرى، ص [58]

انظتتر الحبيتت  الجنحتتاني، المغتتر  اإلستتالمي:  [59]

م، 10-9هتتت/ 4-3الحيتتاة االقتصتتادية واالجتماعيتتة 
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-193، ص178، ص1978تونس، الدار التونسية للنشر، 

194. 

انظر محمد الغربي بداية الحك  المغربتي فتي  [60]

السودان الغربي، الكويت، مؤسسة الخليج للطباعتة 

، واللي يشير على شيء متن ذلتك 43، ص1982 والنشر،

في قوله عن حك  المرابطين: "أنته قتدم للمنططتتة 

منجتزات فتي الميتدان االقتصتادي ال أعماال  جليلة و

 سبيا سلى نكرانها".

 .94، ص2ابن أبي زرع، ج [61]

لطد تمت مراجعة عدد من معاج  اللغة: المخصه  [62]

البن سيده، والصحا  للجوهري، ولستان العتر  البتن 

منظور وتاج العروس للزبيتدى، والطتاموس المحتي  

للفيروز أبادى، وذلك ليتب  وتحديتد معنتى كلمتة 

نفاق، سال أن الكلمة ل  توجد في هله المعاج  بما 

رد في النه. واللي يبدو لي أن يناس  السياق الوا

ابن أبي زرع يعني بالكلمة النهتابين أو الستراق 

 أو المحتالين.

 .94، ص2ابن أبي زرع، ج [63]

 .184، ص6ابن خلدون، ج [64]

 .15، ص4ابن علارى، ج [65]

، وقد جعا ذلك من أحتدا  20، ص4ابن علارى، ج [66]

، 32، ص2م(، أما ابن أبتي زرع، ج1070هت )463سنة 

هت 452، فطد جعال ذلك في سنة 184، ص6وابن خلدون ج

 م(.1060)

انظر الحبي  الجنحتاني، "السياستة الماليتة  [67]

، 13للدولة المرابطية"، المؤرج العربتي، العتدد 

 .16، ص1980

كلمتة بهتلا  ل  أعثر في معتاج  اللغتة علتى [68]

اللفتتظ، ويحتمتتا أن تكتتون مشتتتطة متتن االمتتتالء، 

وأوردها اإلدريسي، على ما يبتدو، كمترادف لكلمتة 

 مياسير.

محمد بن محمد الشري، اإلدريسي، "المغر  وأرض  [69]

ومصر واألندلس"، مأخوذ متن كتتا  "نزهتة  السودان

المشتاق في اختراق اآلفاق"، ليدن، مطبعتة بريتا، 

 .66م ص1968
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انظر الجنحاني، "السياستة الماليتة للدولتة  [70]

 .19المرابطية"، ص

"الططاني" يطال هو اس  جتامع للحبتو  التتي  [71]

تطبخ مثا العدس، واللوبيا، والحمه وما شتاكلها. 

، 13ويطال الططتاني خيتر الصتي،. ابتن منظتور، ج

 .345-344ص

 .94، ص2ابن أبي زرع، ج [72]

وتظهر المبالغة في الزع  باستتمرار الرختاء  [73]

ذلك برخه األسعار، سذ ال يعطتا أن  والرفاهية ورب 

يدوم الرخه ويشما كتا المنتاام وال يتتأثر بطلتتة 

األمطار مثال ، أو بكثرة الحرو  في عهتد يوست، بتن 

تاشفين وحفيده تاشفين بن علي، كما أشار سلى ذلك 

ابن أبي زرع نفسته وغيتره متن المتؤرخين. وعلتى 

العموم فمن فهور الرخاء والرفاهية ورخه األستعار 

 ي فترات ال يخول تعميمه ايلة فترة حكمه .ف

الجنحتتتاني، "السياستتتة الماليتتتة للدولتتتة  [74]

 .16المرابطية"، ص

[75] Moreas Farias, p. 80  . 

 انظر على سبيا المثال: [76]

Davidson. B the Lost Cities of Africa, 

Boston, Little Brown and Company. 1987. P. 

88; Fage. J. A History of West Africa, 

Cambridge University Press, 1972, p. 190  
  .  200، ص6ابن خلدون، ج [77]
الطشيري، مسل  بن الحجاج،  حي  مسل ، تحطيم  [78]

محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دار سحياء التترا  

 .1731، حديي رق  1357هت، ص1375العر ، 

 .164البكري، ص [79]

 .12، ص4ابن علارى، ج [80]

 .14، ص2ابن أبي زرع، ج [81]

ح ابتتن أبتتي  24، ص 2انظتتر ابتتن أبتتي زرع، ج [82]

 .106دينار ص 

 .115، ص4ابن علارى، ج [83]
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ل  يرد في كا من اللستان والطتاموس المحتي   [84]

ستاوات كجمتع لكلمتة ستتاوة، وسنمتا ورد أتتاوى 

ح الفيتتروز 18، ص 14منظتتور، جوأتتتى، انظتتر ابتتن 

أبتتادي مجتتد التتدين محمتتد بتتن يعطتتو ، الطتتاموس 

هتت / 353المحي ، الطاهرة، المطبعتة المصترية ، 

 . 297، ص 4م، ج1935

 .147، ص 14ابن منظور ، ج [85]

انظر ابن قي  الجوزية، محمد بتن أبتي بكتر،  [86]

أحكام أها اللمة، تحطيم  تبحي الصتال ، بيتروت، 

 .100، ص1م، ج1983دار العل  للماليين، 

 .164البكري، ص  [87]

 .11، ص4ابن علارى، ج [88]

 .22، ص2ابن أبي زرع، ج [89]

انظر الجنحاني، "السياستة الماليتة للدولتة  [90]

 .15المرابطية"، ص

متن 183، وانظر أييتا ص 187،ص 6ابن خلدون، ج [91]

 الجزء نفسه.

 .181، ص6ابن خلدون، ج [92]

. ويالحتظ أن سيرادنتا 183، ص 6ابن خلتدون، ج [93]

لهلين االستشتهادين عتن ابتن خلتدون هتو لتأكيتد 

النه، وسال فهلا االستخدام  مطصوده من كلمة حما في

(، علتى ستبيا المثتال، 172ليس غريب ا فالبكري )ص

و ، جهود ملك التكرور وحر ه علتى تطبيتم شترائع 

اإلسالم على شعبه، فطتال: "وأقتام شترائع اإلستالم، 

وحمله  عليها، وحطم بصائره  فيها" وكا ذلك يتفم 

مع المعنى اللغوي لكلمة حما فطد ورد فتي معتاج  

قوله : وحمله على األمر يحملته فانحمتا أي اللغة 

أغراه به، وحما على نفسته فتي الستير أي جهتدها 

، ابتتن 361، ص 3فيتته. انظتتر الفيتتروز أبتتادي، ج

 .181، ص11منظور، ج

 .183ص، 6ابن خلدون، ج [94]

  .184، ص6ابن خلدون، ج [95]
 .184، ص6ابن خلدون، ج [96]
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