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الممخص
ممخص ىذه الدراسة

أنيا تناولت دور األىالي في أنقاذ أسرى

المسممين من النصارى في األندلس وذلك عن طريق فدائيم عبر تقديم المال

الالزم بيدف تحرير أخوانيم المسممين من األسر ,فمن خالل ىذا البحث

أتضح جزء من الدور الفعال الذي أسيم فيو أىالي األندلس من أجل إنقاذ
إخوانيم من األسر .كما أتضح دور األىالي من صالحين وعمماء وتجار

ونساء وغيرىم من أفراد المجتمع اإلسالمي .
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Abstract
This study which was the process of ransom that is
explained in detail since it was practiced a lot by the
Moslems to get back their captives .All classes of Moslems
had contributed to the make this process successful when
they paid much money to save and get them back .
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المقدمة

دور األهالي في عممية الفداء اسري المسممين من النصارى في األندلس

يتناول ىذا البحث دور األىالي في عممية الفداء ,في أطار مساىمات المجتمع

األسالمي وعمى أختالف مكانتيم وطبقاتيم في أنقاذ األسرى المسممين وتحمل
واجباتيم تجاه أخوانيم المسممين في األندلس آبان الحكم األسالمي لألندلس.
وال سيما وأن لمعنصر الشعبي دو اًر كبي ًار في مساندة الدولة اإلسالمية في سبيل

أطالق سراح أسراىا من يد النصارى  ,بل أن الدولة اإلسالمية في كثير من األحيان
وجدت أن سياستيا العسكرية وتوجياتيا السياسية ال يكتب ليا النجاح وال يمكنيا
الحفاظ عمى مكتسباتيا عمى مختمف األصعدة إالّ بمعونة الفئات الشعبية والتي

أسيمت في كثير من مراحل حكم الدولة اإلسالمية في إنقاذ أسرى المسممين في

األندلس .
ومن المالحظ أن دور األىالي يتضح أكثر؛ عندما تشتد ىجمات النصارى

عمى المدن والثغور اإلسالمية  ,وضرب الحصار عمى المدن ,فقد مارست ىذه
الفئات دورىا بشكل فعال إلى جانب الدولة ,ولم يرىقيا الحصار وشدة اليجمات فقد
أعتمدت األىالي عمى قدراتيم الذاتية وتحمموا عمق المسؤولية الممقاة عمى عاتقيم ولم
ينظروا الى الموقف الرسمي الذي تعرض في كثير من المواقف الى المشكالت التي
حالت دون إيصال المساعدة الى المسممين وانقاذ أسراىم من يد النصارى في

األندلس ,فقد أتخذ األىالي إج ارءات دفاعية ضد ىجمات النصارى منذ البدايات
األولى ألشتداد اليجمات النصرانية ومحاولتيا إسترجاع األراضي من المسممين عبر

ّشن اليجمات وتسيير الجيوش نحو األراضي والثغور اإلسالمية .

كما اتضح دور األىالي من خالل تصدييم ليجمات النصارى ومساىمتيم في
إنقاذ األسرى المسم مين رغم الظروف التي أحاطت بيم من كثرة الجيوش والحصار ,
وتضاءل الفرص في وصول المساعدة من قبل الحكومة  ,والمالحظ ان مساىمة

األىالي جاءت بشكل طوعي  ,وىذا يدلل عمى أن األىالي كانوا يدركون خطورة
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

713

أ.م.د.حسين جبار مجتل

الباحثة.هدية خشن صوب اهلل

األوضاع والدور الممقى عمى عاتقيم في حماية المدن والذود عن أىميا وانقاذ أخوانيم
من األسر.
في إنقاذ األسرى

وما تجدر اإلشارة إليو أن معظم مساىمات األىالي

المسممين كانت بدافع الشعور بالمسؤولية تجاه ما تعرض إليو اخوانيم من شدة األسر
ووقوعيم في قبضة أعدائيم وما قد ينتج عن ذلك من مشكالت جمةّ

بالنسبة

لمحكومة اإلسالمية أنذاك .

فالتطوع وتقديم اإلنفاق المالي من اجل إنقاذ أسرى المسممين من أيدي آسرييم
يعد مرحمة متطورة من منطمق الشعور بالمسؤولية عمى مستوى أفراد المجتمع
ّ
اإلسالمي وىذا مانقمتو النصوص التأريحية .

دور األهالي في عممية فداء أسرى المسممين من النصارى في األندلس :
بذل ا لمسممون جيودا" عظيمة في تحرير أسراىم  ,انطالقا" من تعاليم دينيم

الذي زرع في نفوسيم أن المؤمنين اخوة وأنيم كالجسد الواحد أذا أشتكى منو عضو
تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى ,وأن من لم ييتم بأمور المسممين ليس منيم,
وأن أج ار عظيما" ينتظر من يبذل جيداً او ماالً في تحرير عبد مسمم من الرق

واألسر ,فقد شارك الخمفاء واألمراء والقادة في تحرير األسرى المسممين  ,وما

سنتطرق اليو في ىذا المبحث ىو ما بذلو أفراد المجتمع األسالمي من أغنياء وعمماء

وتجار وصالحون وغيرىم من سعي حثيث ألطالق سراح األسرى

()1

فقد شكل العنصر الشعبي ق طب الرحى في العمميات العسكرية التي كانت تقوم
بيا الدولة األسالمية  ,فقد أدركت الدولة في االندلس أنيا ال يمكن ليا المحافظة عمى
تقدميا ومكتسباتيا اال بمساعدة ىذا العنصر  ,وليذا عممت الدولة اإلسالمية عمى

أستنياض الموقف الشعبي  ,بأصدار األوامر والحث عمى التعبئة لمجياد والعمل عمى

التأكيد عمى فاعمية الجوانب المالية في أستنقاذ األسرى المسممين من النصارى(.)2
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ولعل أىم ما يستطيع القيام بو أفراد المجتمع األسالمي ىو تقديم األنفاق

المالي  ,ومساىمتيم في أنقاذ أخوانيم األسرى فقد كان الخمفاء واألمراء يعمدون الى
سياسة األعفاء من الضرائب  ,وذلك تبعا" ألستقرار الظروف أو اضطرابيا  ,ورغم
قمة الروايات والنصوص التي ذكرت ذلك  ,اال أننا نممس منيا أىمية دور األىالي

وتأييدىم لمدولة  ,ومن ىنا تسعفنا بعض المصادر عن ىذا الموقف ومنيا :المبادرة

التي انبرى ليا االمير ىشام (181-172ه 796-788 /م) ,اذ أن الجو العام الذي
ساد االندلس في عيده ىو كثرة الجياد  ,ويذكر انو بنى قنطرة عمى وادي قرطبة ,

وانفق عمييا أمواال" كثيرة وأمر ان اليجوز عمييا اال غازيا" او في مصمحة

()3

وأشار

أرسالن بأن المسممين كانوا يبذلون األـموال في أفتكاك أسراىم  ,فمنيم من يفكو أىمو,

ومنيم من يفكو أصحابو ,و منيم من يفكو سمطانو  ,وقد تأسست عند المسممين

()4
ال
جمعيات لفداء األسرى  ,فقد روي أن رجالً مات أيام األمير ىشام وأوصى بما ً

يفك بو أسرى من أرض العدو وأمر ىشام بأفتدائيم بذلك المال

()5

أضف الى ذلك

كن يوصين بجانب من أموالين ألطالق سراح
أن بعض نساء المسممين في األندلس ً
األسرى المسممين في بالد النصارى(.)6
وعمى مايبدو ان ىذه اليمة في الجياد والتشجيع لو  ,قد أخذت صداىا في
المجتمع االندلسي  ,وتفاعمت معيا القوى الشعبية بشكل أيجابي ,أذ أن سياسة
األنفاق أصبحت من أعمال الجياد  ,وعدت مثال" يحتذى بو أىل االندلس.

وعمى الرغم من قمة النصوص التي تتحدث عن ىكذا مساىمات عمى
المستوى الشعبي ,اال اننا نستطيع ان نممس من خالليا الرغبة واالندفاع الكبير عند
بعض افراد المجتمع االندلسي  ,في عمميات الجياد وما يتخمميا من مساىمات

األىالي  ,وتماشيا مع االجواء العامة التي سادت االندلس  ,فقد تبرع العديد من افراد
المجتمع باالموال بيذا العمل الجيادي أو ذاك  ,اضافة الى أن الموقف الشعبي كان

مصدر ضغط عمى الدولة منذ سنة ( 177ه 793/م)  ,بفعل حالة األستياء الشعبي
التي عمت المجتمع األندلسي ,التي وقفت ضد حالة الصراع الداخمي بين أفراد األسرة
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الحاكمة ألجل مصالحيم الشخصية  ,األمر الذي أدى الى وقوف العمماء والفقياء
بالضد من ىذا الوضع والضغط عمى الدولة عبر أحد مصادر ثروتيا وىو الخراج ,

الذي افتى بعض الفقياء بعدم دفع الخراج الى األمراء الذين شغمتيم صراعاتيم

الداخمية متناسين أمور الغزو والجياد(.)7

وبسبب تفاقم المشكالت واالضطرابات آبان عيد األمير محمد بن عبد الرحمن
الثاني ( 238ه 273 -ه  886-852 /م )  ,التي أخذ األمير محمد يشكو عمى
أثرىا من نقصان التأييد الشعبي ومناصرة األىالي لمدولة  ,ضد التحديات الداخمية

والخارجية  ,فقد عانت حكومة قرطبة في ىذا الوقت  ,من قمة المساندة في تحشيد

الفئات الشعبية  ,وذكر ابن عذاري نصاً يبين فيو شكوى األمير محمد من نقصان

التأييد الشعبي(( ,انو غ از الثغر  ,فقال لو رجل من تجار قرطبة من القالسين

()8

يعرف بأبن الباقر :اييا األمير قال اهلل تبارك وتعالى (( :الذين قال ليم الناس ان
الناس قد جمعوا لكم فاخشوىم فزادىم ايمانا" وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل فأنقمبوا
بنعمة من اهلل وفضل لم يمسيم سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل ذو فضل عظيم ))

()9

فقال لو األمير  :رحمك اهلل اييا الشيخ  ,واهلل ما عددت ما في نفسي  ,غير ان ال
أرى لمن اليطاع ولست أستطيع ان أجاىد وحدي .))...

()11

وما يمكن مالحظتو عمى ضوء النص السابق  ,الذي أورده ابن عذاري يتضح

إن ىناك دورا" ميما وفعاالً ألصحاب األموال سواء في تقديم النصح والمشورة  ,أو

المساىمة في أعانة الدولة بأمواليم مع ان النص اليصرح بذلك  ,اال أننا نممس

ضعف المشاركة الشعبية واستجابتيا لنداءات الدولة بالعمل عمى مؤازرة  ,وبخاصة

في عيد األمير محمد(.)11

كما كان ىناك دو اًر لبعض العمماء والرواة والزىاد في االندلس في إنقاذ

األسرى المسممين من النصارى ,ففي ترجمة ألحمد بن يوسف بن مؤذن ت ( 317ه

م  919 /م ) ,من أىل وشقة

()12

 ,فقد حكى بعض أىل المعرفو عنو انو أنقذ من

أرض العدو مائو وخمسين سبية  ,من أسرى المسممين
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وفي عيد الخميفة عبدالرحمن الناصر (  351 -311ه  961- 912 /م) ,

برز دور االىالي مرة أخرى في أنقاذ أسرى المسممين من النصارى  ,فقد أشار
العذري أن مدينة بربشترBarbastro

()14

تعرضت ليجوم النورمان( )15سنة  331ه

 941 /م  ,فأسروا عامميا يحيى بن محمد بن عبد الممك الطويل( ,)16ىذا الموقف
دفع أحد التجار الى أن يفديو بألف مثقال  ,وعمى أثر ذلك أمر الخميفة عبد الرحمن

بمضاعفة المبمغ الذي دفعو ذلك التاجر  ,تشجيعاً لو عمى موقفو ىذا

()17

أختمف ابن حيان مع العذري حول الجية التي أسرت يحيى بن محمد بن
عبدالممك الطويل أذ ذكر بأن األتراك ىم الذين ىاجموا مدينة بربشتر ,وأسروا يحيى
الطويل ,وليس النورمان كما ذكر العذري ,كما أشار عن عودة الطويل من أسر
األتراك بعد فداءه بقولو((:ووافى الخبر من طرطوشة

()18

القاصية بخبر أفتكاك يحيى

بن محمد بن الطويل من أيدي ىؤالء األتراك غره المحرم سنة أحدى وثالثين وثالث
مائة بعدىا بفداء بذل ليم فيو)), ...

()19

وعمى ىذا المنوال تعددت األخبار التي

رصدت مساىمات األىالي بأختالف منزلتيم األجتماعية من عمماء وتجار وغيرىم ,

وبخاصة عمى فداء األسرى المسممين(.)21

وفي أطار مساىمة أفراد المجتمع األسالمي في انقاذ األسرى المسممين ,نسمط

الضوء عمى الدور الذي قام بو األىالي آبان عيد المرابطين  541- 484ه1191 /
 1146-م  ,فقد كشف لنا ابن األصبغ عن المساىمة الفعالة التي قام بيا العمماء

في سبيل أيجاد الحمول العممية  ,ووضع األحكام واألوقاف المتعمقة بأموال المواطنين

فقد تعددت مصاريف تمك األوقاف ,بتعدد حاجيات المجتمع األسالمي ,فيناك ما ىو
لمفقراء ,طمبة العمم  ,ولممرابطين في الثغور ,ومنيا ما ىو مخصص ألفتداء األسرى
من المسممين دار الحرب( , )21في وقت توقفت فيو العمميات والجيود الرسمية شيئا"

فشيئا" ,ومسألة طبيعية يقل معيا الموقف الشعبي ,وبخاصو وأن القوى النصرانية
أخذت تتحالف وتتوحد فيما بينيا وتجمع شتاتيا ضد المسممين  ,وعمى ىذا األساس

أنبرى العمماء ورجال الدين والفقياء والقضاة لدعم وتحفيز أفراد المجتمع ومساندة
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الموقف الشعبي وضرورة أنقاذ أسرى المسممين من دار الحرب

()22

فقد وضع العمماء

والفقياء المسائل والردود واألحكام في ىذا الخصوص  ,سئل أحد العمماء عن رجل

بيده مال أوقفو لفداء األسارى ؟ فقد أشترط عميو القضاة والفقياء عمى أن اليصرف

األموال اال في مصرفيا لألسارى بموضع كذا وكذا )23(,أضافة الى تاأكيد العمماء
عمى ضرورة أنقاذ األسير المسمم الذي ال طالب لو وأنو عمى القاضي أو الناظر

بالعيد تخميصو من األسر(. )24

ثم تطورت األوقاف أو األحباس التي خصصت وارداتيا ألنقاذ األسرى
المسممين  ,وأخذت تخصص ليا أماكن في المساجد والمؤسسات األجتماعية التي

تشكمت )25(,وىذا ما نممسو في وصف ابن الخطيب ليا))كميا ال نظير ليا في الحسن
والدماثة والربيع  ,وطيب التربة ورقد السقيا  ,الى ما يجاورىا ويتخمميا مما يختص

االحباس الموقفو))

()26

ويدلل أنتشار األحباس واألوقاف وما تقوم بو المساجد من

مبادرات ألنقاذ األسرى المسممين ,عن طريق جمع األموال ,عمى أىتمام األىالي
بتخميص األسرى المسممين من النصارى  ,فقد ظمت ىذه األحباس واألوقاف تعمل

حتى أوآخر عيد الدولة المرابطية (.)27

ولعل من األجدر األشارة ىنا الى دور العمماء في األندلس والذين عمموا
عمى جمع التبرعات المالية والعينية من أجل أنقاذ األسرى المسممين ,في أعقاب
المعارك التي حدثت بينيم وبين النصارى  .فقد كانوا يقصدون أماكن تجمعات الناس

فيدعونيم الى بذل ما تجود بو النفوس ,وما تسخو بو األيدي  ,من الصدقات ألطالق

سراح المسممين ال ذين وقعوا في األسر وىم يجاىدون ومن ىؤالء العمماء  :ابو الحسن
ابن ردي (ت 526ه1131/م ) ,والذي عرف عنو أنو من المسارعين الى أعمال
البر والسعي في فداء األسرى من مالو الخاص .فقد ذكر أنو كان يقوم بالذىاب
بنفسو الى النصارى لمفاوضتيم في أطالق سراح اولئك األسارى(.)28

وبعد أنتياء عيد الدولة المرابطية سنة ( 541ه1146/م)  ,ورثتيا دولة
جديدة عرفت بالدولة الموحدية  ,ALmohades ,Los,والسمو البارزة ليذه الدولة
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ىو استمرارىا في التصدي ليجمات النصارى بعد اشتدادىا ىذا من جانب  ,ومن

جانب آخر ىو كثرة الحروب ووقوع األسرى من الجانبين ,وىذا أدى الى كثرة عمميات

فداء األسرى المسممين في عيدىا ,سيما بعد مياجمة النصارى أغمب المدن االندلسية

الخاضعة لسمطان الموحدين(.)29

وبعد أن تعرضت مدينة بطميوس  )31( Badajozسنة  564ه  1168 /م ,

الى أعتداء نصراني بقيادة القائد جيراندة الجميقي ( )31وشارك معيم في ىذا اليجوم

نصارى مدينة شنترين  ,)32( Santaremتمكن النصارى من أسر أعداد كبيرة من
المسممين  ,وكان البد من أنقاذ األسرى المسممين أثر الكمين الذي وقعوا فيو فقد

أستطاع المسممون من فداء أكثر األسرى المسممين( )33أذ عمل أىالي المدينة الى

جانب حاكم الم دينة أبو يحيى ابن الشيخ ابي حفص عمر ,فقد أستطاع أن يفتدي
أكثرىم من أسر النصارى بمالو الخاص

()34

وقد عمق أبن أبي صاحب الصالة عمى

فداء أسرى المسممين  ,بقولو  , ...(( :فاسر العمج( )35المعين من المسممين جماعة ,

ومن اصحاب الحافظ االسنى يقصد بو يحيى – اقواما" فييم ابو عبد اهلل محمد بن
الشيخ الشيير ابي حفص بن تيفرجين

()36

 ,وعمي بن محمد بن صاحب الصالة

الباجي احد اصحابو المختصين بو ففدى اكثرىم من األسر الذي كانوا فيو عند
النصارى أىمكيم اهلل من مال نفسو  ,وأجبرىم الى االسالم  ,وأنقذىم من ربقة الكفرة

أىل األصنام  ,واما عمي ابن صاحب الصالة ففداه بثالث مائة دينار جشمية في

أسرع مدة .)37()) ... ,

وبرز دور األىالي مرة أخرى في سنة  578ه  1182 /م  ,بعد أن ىاجم ممك
قشتالة الفونسو الثامن  611 – 553( ,Alfonso V IIIه  1214- 1158 /م ),

مناطق األندلس ,بخاصة بعد أن تمكن من األستيالء عمى حصن شنقيمة (شنتفيمة)

 , Santafilaويعد ىذا الحصن من أمنع الحصون الواقعة بين مدينتي أشبيمية
وقرطبة ,وقد أسر أعداد كبيرة من المسممين بمغ عددىم سبعمائة بين رجال ونساء ,
وىنا ظير موقف أىالي أشبيمية  ,أذ لم يتخمو عن األسرى المسممين وقاموا بفداءىم
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من ا لنصارى بمبمغ ألفين وسبعمائة وخمسة وسبعين دينار  ,جمعت من الناس
بالمسجد الجامع(. )38

وقد اوضح ابن عذاري فداء أسرى المسممين الذين فداىم أىل اشبيمة بقولو :

((  , ...فأسر فيو من الرجال والنساء سبع مايو ففداىم أىل اشبيمة بالفين وسبع مايو
دينار وخمسة وسبعين دينارا" ذىبا  ,دفع منيا ابن زىر
والباقي جمعو الناس بالمسجد ))(.)41

()39

من مالو مايو دينار عيناً

كذلك كان كان لمحمد بن عداهلل االنصاري ( ت  598ه  1211 /م )(,)41
دور كبير في أنقاذ بعض أسرى المسممين  ,أذ خصص جزءاً من أموالو لمفاداة

األسرى المسممين فقد كان عالماً وذا تجارة وكان يصرف معزم ريعيا في الصدقات ,
وأنقاذ األسرى

()42

كما أن عبداهلل ابن الحجام (ت  614ه  1217 /م ) )43(,نيض الى المسجد
األعظم باشبيمية  ,وحث الناس وتالمذتو عمى انقاذ األسرى المسممين والبذل في

اطالق سراحيم(.)44

كما ساىم المدجنين , Losmadejares

()45

بفداء األسرى المسممين في سنة

 813ه 1411/م ,فقد كان ليم دورا" كبيرا" في أستنقاذ األسرى المسممين سيما
أولئك الذين حمميم النصارى الى أقميم بمنسية  ,وكانت غالبيتيم من النساء واألطفال,

وعمى الرغم من أرتفاع قيمة فدية ىؤالء األسرى  ,اال أن المدجنين أفتدوىم  ,فعاد

األسرى الى بالدىم( .)46وقد وصف ابن جبير دور أىالي األندلس

في أفتكاك

األسرى المسممين قائالً  (( :مامنيم اال من يصوم األشير تطوعاً وتأج اًر ,ويتصدق

تقرباً الى اهلل وتزلفاً ,ويفتك األسرى ويربي األصاغر منيم ويزوجيم ويحسن

الييم ,....وليم في فعل الجميل أخبار مؤثرة وفي أفتكاك األسرى صنائع عند اهلل
مشكورة ))

()47
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وفي سنة 631ه 1233 /م  ,ىاجم النصارى جزيرة قادس  )48( Cadizوتم

االستيالء عمييا  ,وقتل وأسر العديد من أىميا  ,و حمل النصارى أسرى المسممين
معيم الى ثغر اسفي

()49

والذي كان عمى األرجح تحت نفوذ النصارى إضافة الى ما

يمثمو ىذا المرسى كونو محطة عبور ونقطة التقاء بين المغرب واألندلس ومن

الطبيعي أستغاللو من قبل النصارى لمصالحيم,

فقد قام

أىالي الثغر بأفتداء

األسرى وأطالق سراحيم( )51وقد وصف ابن عذاري ذلك بقولو  (( :فغدر الجزيرة ومن
فييا من المسممين واستباح كل من بيا واستساق من اىميا جماعة الى رباط أسفي
فأنتدب المسممون ألفتكاكيم بالفداء فمم يبق بأيدي الروم احد من المسممين ))(.)51

وعمى مايبدو ان النص أعاله يدل عمى ان لألىالي دور كبير وفعال في أنقاذ

األسرى المسممين في مدينة أسفي وبخاصة أن الذين قاموا بيذا العمل ىم أىالي
المغرب األسالمي وقد انعكس االمر نفسو عمى اىالي االندلس في انقاذ أسارى
المغرب األسالمي  .ويبدو أن جيود األىالي ألفراد المجتمع األسالمي أستمرت بما

يقدمونو من أموال لممساجد واألحباس ألجل أنقاذ أخوانيم من األسر ,فقد كان
المسممون يتسارعون في أنقاذ أسراىم  ,سيما أولئك غير القادرين عمى فداء أنفسيم,
فقد أعتبرت الوصايا أحدى السبل التي يتم بيا أنقاذ االسير المسمم ,ففي معرض
جواب عمن أوصى بمالو لفداء قوم معينين ؟ اال أنيم تخمصوا من األسر دون ىذا

المال  ,فأنو يجب فيو أنقاذ غيرىم من األسرى فقد أشار ابن لب الغرناطي عن أنو

تم جمع أموال الصدقات ألفتداء أمرأة أسيرة عمياء(.)52

كما روي أن إمرأة من غرناطة تكنى بأم العالء وأسميا سيدة بنت عبدالغني
العبدري ( ت  646ه 1248 /م )  ,والتي عرفت بقياميا بأعمال البر وتخميص

األسرى المسممين( )53كما لجأ بعض األندلسيين من العمماء وغيرىم الى نوع أخر من
المساىمات الشعبية في البذل ألنقاذ األسرى المسممين منيا :
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من النصارى مقابل األسرى المسممين .

*الوصية بأن يكون أطالق سراح األسرى بوصية لصرف المال الموقف لوجو اهلل
تعالى بعد الممات بيدف أفتداء األسرى المسممين

(. )55

.

سابق ًمر
وعمى أثر قيام أىالي المغرب بأنقاذ أسرى مسممي االندلس في وقت
ُ
ذكرهُ َو ىنا أنعكس األمر نفسو عمى أىالي األندلس ألنقاذ أسرى مسممي المغرب بعد
أن حمميم النصارى الى األندلس سنة  658ه  1259 /م  ,بعد حصار الفونسو
العاشر ممك قشتالة (  681- 651ه  1282 – 1252 /م )( ,)56مدينة سال
Sale

()57

 .وقد فدى قسم منيم أىالي مدينة شريش , Jerez delafrontel

()58

وعمق ابن عذاري عمى ذلك بقولو  (( :وأىبط من أسرى المسممين ثالثمائة وثمانين

شخصا" فداىم المسممون من اىل شريش وغيرىم طالبين األجر من ربيم  ,الى ان
وصموا بعد ذلك بمدىم  ,وقيل ان جممة ما اجتمع بأشبيمة من أسرى سال نحو ثالثة

اآلف نفس بين ذكر وانثى صغير وكبير اكثرىم اطفاالً صغا اًر وعجائز وشيوخاً

كبا اًر))( ,)59ولعل من األسباب التي دفعت النصارى لمياجمة مدينة سال  ,ىو
أستغالل النصارى الصراع بين

قبيمة زناتة

من بني مرين الذين خرجوا عمى

الموحدين فمكثوا يطاولونيم نحوا من ثالثين سنة واستولوا عمى فاس واقتطعوىا
وأعماليا من ممكيم ثم أقاموا في محاربتيم ثالثين سنة أخرى حتى استولوا عمى

كرسييم بمراكش(.)61

كما قام أىالي مدينة وادي آش في سنة  659ه  1261 /م  ,بفداء أسارى
من المسممين من اىل مدينة المرية Almeria

()61

بمبمغ الف وسبعة مائة دينار

()62

وفي عيد دولة بني نصر( 897- 636ه1491 -1238 /م) ,فقد تطورت
أساليب أفتداء األسرى المسممين ,وظيرت الجيود التي أسيم بيا أفراد المجتمع
األسالمي  ,ويذكر أن ابراىيم بن عبداهلل بن محمد بن ابراىيم كان من أىل غرناطة

قد توجو رسوالً الى تممسان من قبل السمطان الغرناطي الى صاحب تممسان احمد بن
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موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن  ,فوقع أسي اًر بيد النصارى

ىو ومن معو بأسطول سفره مع المسممين  ,ففداه أىالي األندلس من األسر بعد

أن مكث عشرون يوماً في األسر ذلك سنة  721ه  1321 /م(.)63

وذكر في نص رسالة تعود لمقرن التاسع اليجري /الخامس عشر الميالدي ,

أن أسي اًر مسمماً  ,مضت عميو عشر سنوات في األسر  ,فأرسل الى صديق لو يطمب
منو السعي ألطالق سراحو ,أما بشراء أسير نصراني من المغرب ,وأرسالو عبر مدينة

طريف ليتم فداؤه بو  ,أو أن يقوم بطمب من السمطان أن ييسر خالصو عبر
مايجمعو المسممون من صدقات لتحرير أسراىم

()64

كما أسيم أىالي غرناطة والبيازين وضواحييا ومنطقة البشرات في أبراز
دورىم الفعال في تخميص األسرى المسممين عن طريق أفتدائيم من النصارى في ظل
المواجيات العسكرية بين قشتالة وغرناطة وما ترتب عميو من عمميات أنقاذ أسرى

المسممين سنة  812ه  1399 /م ,

()65

كما وتجدد الدور الفعال لممدجنين( ,)66في

أنقاذىم ألسرى المسممين ,وليذا تقدم النصارى بالشكاوي والتحريض ضدىم ,بحجة
مساعدتيم ألىل الثغور المجاورة لمممكة قشتالة بيدف األغارة عمييا والحصول عمى
أسرى نصارى لغرض مفاداتيم بأسرى مسممين  ,وليذا عقدت اتفاقية بين النصارى

والمدجنين في سنة ( 812ه 1399 /م)  ,نصت عمى ما يمي :
(( كل مسيحي تم اسره في مدينة اريولة

()67

من طرف مسممي غرناطة  ,ومكان

تواجده بغرناطة او اي مكا ن آخر  ,يتحمل ىؤالء المدجنون مسؤولية فدائو خالل
ثالثة اشير من تاريخ وقوعو باالسر ,واذا لم يبادر المدجنون الى فدائو  ,يقوم مجمس

المدينة او اىمو او اصدقائو  ,بافتدائو .)68())... ,

كما ساىم المدجنين  , Losmadejaresبفداء األسرى المسممين في سنة

 813ه  1411 /م ,

فقد كان ليم دورا" كبيرا" في أستنقاذ األسرى المسممين سيما

أولئك الذين حمميم النصارى الى أقميم بمنسية( ,)69وكانت غالبيتيم من النساء
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واألطفال ,وعمى الرغم من أرتفاع قيمة فدية ىؤالء األسرى  ,اال أن المدجنين أفتدوىم,
فعاد األسرى الى بالدىم(. )71

وقام ال مدجنين في أنقاذ األسرى المسممين مرة أخرى سيما في مدينة بمنسية

وما قاموا بو من موقف مشرف من عمميات أفتداء األسرى المسممين والتي مست فئة
االطفال والنساء والشيوخ والرقيق من أىل المدينة  ,وقد بمغ ىذا النشاط أوجو في
الفترة الممتدة مابين (826-813ه 1422-1411 /م)  ,وبخاصة سنة 826ه/

1422م  ,نتيجة ألشتداد اليجمات النصرانية عمى الموانئ األسالمية  ,األمر الذي
ترتب عميو وقوع األسرى المسممين بيد النصارى غالبيتيم من النساء واالطفال تم

جمبيم الى مدينة بمنسية والذين أفتداىم المدجنون( ,)71كما كان لمعمماء والفقياء أبان
عيد سمطنة غرناطة دورا" بارزا" في أستنقاذ أسرى المسممين من النصارى غير

المساىمة باألموال والطرق المادية  ,مثل لجوء الفقراء والمساكين الييم طمباً لدعائيم
من أجل تخميص ذوييم من األسر(. )72
كما ساىم أىالي

الشاعر عبدالكريم القيسي

اليجري  /الخامس عشر الميالدي

()74

()73

من رجال القرن التاسع

ولم نتعرف الى كيفية وقوعو باألسر ,فقد ذكر

انو تعرض لألسر خالل تجوالو في بعض الطرقات في قرى سمطنة غرناطة  ,وقيل
أنو أسر اثر مشاركتو في مجاىدة النصارى خالل الغارات التي شنيا النصارى عمى

مدينة بسطة في أوآخر القرن الثامن اليجري  /ال اربع عشر الميالدي  ,فقيل انو جمع
ثمن فديتو من بيعو لكتبو  ,ولكن األرجح أنو تم جمع جزء من فديتو والذي بمغ الف

دينار من ذويو وأصدقائو  ,نظ اًر لمكانتو العممية (.)75

وذكر أيضاً أن رجالً لم يحدد أسمو خرج في رحمة الى الحج  ,وفي طريقو

تعرض لألسر من قبل القراصنة النصارى واقتيد أسي اًر الى ميورقة( ,)76اال أنو وبعد

أربع سنوات من األسر ,أفتداه المدجنون ونقموه الى بالد المسممين ذلك في القرن
التاسع اليجري/الخامس عشر الميالدي

()77

وخالل حصار النصارى لمدينة مالقا

()78

وبعد أن تمكنوا من السيطرة عمييا  ,فقد وضعوا السكان كأسرى  ,في وقت أظير فيو
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الممك فرناندو الثاني( 923 -865ه1517 -1461 /م ) ,الميارة في المساومة في
فداء المسممين ألسراىم فقد أجبر األىالي عمى عمى فداء األسرى من أمواليم
ومجوىراتيم  ,والتي أعتقد فرناندو أنيم أخفوىا في جدران اآلبار وتحت االرض  ,مما
يعني أنو خسر ال كثير من الغنائم  ,لذلك حدد قيمة الفدية عمى أساس ضعف تقدير
ما يممكو كل فرد  ,وأنو قبل الفدية تكرماً منو(.)79

وبعد ذلك عرفت مدينة مالقة نشاطاً كبي اًر لعمميات أفتداء األسرى منذ نياية

القرن العاشر اليجري/السادس عشر الميالدي ,ومن المالحظ ىو أرتفاع قيمة الفدية

والتي تتراوح مابين أربعين الف الى ثمانين الف دينار  ,ووصمت في بعض األحيان
الى مائتين وسبعين الف دينار في بعض الحاالت  ,وىذا يشير الى المساىمة الكبيرة
ألفراد المجتمع األسالمي من خالل جمع ىذه المبالغ الطائمة من أجل أفتداء

أسراىم(.)81

وبسقوط غرناطة سنة 897ه 1491/م  ,وزوال الشريط الحدودي الفاصل

بين المسممين والنصارى  ,متمثال" بمممكة قشتالة ,حينيا عرفت تمك الحقبة من تاريخ
األندلس عمميات أنقاذ األسرى المسممين بعيداً عن السمطة المركزية األسالمية ,

فظيرت أسماء وأسر متنفذة أسالمية ونصرانية أخذت عمى عاتقيا العمل عمى أفتداء

األسرى وتخميصيم من األسر في المدن الساحمية لمجانبين( )81وحينما أنتيى الوجود
األسالمي في غرناطة تقدم أىالي المدينة الى الممك والممكة الكاثوليكيين بشروط

ومطالب ومن ضمن ىذه المطالب ىي :

في اليوم الذي يتسممون فيو الحمراء .العمل عمى أصدار أمر بأطالق سراح
السيد األمير ابو عبداهلل الصغير

 ELchicoأي الصغير الموجود في موكمين وان

يسمموه الى والده األمير ابي الحسن عمي بن سعد في نفس اليوم  ,وأطالق سراح كل
الذين كانوا رىائن وأتباعيم من الذكور واألناث دون عذر أو تأخير وىنا تتصح صورة

أخرى أيتبين لمجيد الذي يبذلو األىالي في سبيل أنقاذ أولئك المحتجزين لدى النصارى
والعمل عمى أفتدائيم وأنقاذىم من األسر(. )82
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الهوامش

( )1ناضر  ,محمد  ,إفتكاك األسير في الغرب اإلسالمي من دار الحرب ما بين القرن
الرابع والحادي عشر لميجرة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية العموم اإلسالمية  ,جامعة

الجزائر  , 2115 /2114 ,ص .1

( )2المياحي  ,شكري ناصر عبد الحسن  ,العمياوي  ,حسين جبار مجيتل,

الموقف

الشعبي من ىجمات النصارى عمى االندلس حتى نياية الدولة العامرية (399-114ه /
1118-732م )  ,مجمة آداب ذي قار ,العدد ( , )6المجمد ( 2112 , )2م  ,ص .141
( )3أبن عذاري  ,ابو العباس أحمد بن محمد ,البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ,
تحقيق  ,ج  .س  .كوالن و إ ليفي بروفنسال  ,ط  , 2دار الثقافة  ,بيروت 1981 ,م ,
ص . 66
( )4أرسالن ,شكيب  ,تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويس ار وايطاليا وجزائر البحر
المتوسط  ,دار الكتب العممية  ,بيروت  ( ,د  .ت )  ,ص . 225
()5مجيول ,أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر إمرائيا رحميم اهلل والحروب الواقعة
بينيم  ,تحقيق إبراىيم اإلبياري  ,ط  , 2دار الكتاب المصري  ,القاىرة 1989 ,م  ,ص
. 121
()6شكيب أرسالن  ,الحمل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية ,ط ,1الرحمانية ,
القاىرة  1936,م  ,ج  , 1ص . 417
( )7المياحي و العمياوي  ,الموقف الشعبي  ,ص .156
( )8القالسين  :صانع القمنسوة  ,ينظر :ابن القوطية  ,تاريخ افتتاح االندلس ,تحقيق عبداهلل
أنيس الطباع  ,ص .114
( )9سورة آل عمران  /اية .173

( )11ابن عذاري  ,البيان المغرب ,ج  , 2ص 166؛ ينظر  :الذىبي  ,شمس الدين
محمد بن أحمد بن عثمان (ت748 :ه  1347 /م).سير أعالم النبالء  ,مؤسسة الرسالة ,
بيروت 1993 ,م ,ج ,13ص .172
( )11المياحي و العمياوي  ,الموقف الشعبي  ,ص .158
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( )12وشقة  :مدينة أندلسية ليا سوران من حجر  ,بينيا وبين سرقسطة حمسون ميالً ووشقة

مدينة حسنة ليا أسواق عامرة وىي مدينة أولية كبيرة رائعة البنيان كثيرة الثمار ينظر :

الحميري  ,محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم ( ت :حوالي 711ه 1311 /م )  .صفة

جزيرة االندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار  ,تحقيق  :أ .ليفي
بروفنسال  ,ط , 2دار الجيل  ,بيروت 1988 ,م  ,ص . 195- 194
()13ابن الفرضي  ,عبد اهلل بن محمد بن يوسف ( ت 413 :ىـ  1113 /م ) .
تاريخ عمماء االندلس  ,تحقيق  :ابراىيم االبياري  ,ط , 1دار الكتاب المصري  ,القاىرة ,
دار الكتاب المبناني  ,بيروت 1983 ,م ,ص . 68
( )14بربشتر  :مدينة أندلسية  ,وتعد ىذه المدينة من أميات مدن الثغر الفائقة الحصانة
واألمتناع تعرضت المدينة ليجوم النصارى سنة  456ه  , 1163 /فقتموا عامة رجاليا
وأصابوا االموال والغنائم والسبايا بما يعجر عن وصفو  ,الى أن فتحيا سميمان بن ىود الذي
تسمى بالمقتدر باهلل صاحب سرقسطة بعد مرور تسعة أشير من أستيالء النصارى عمييا.
الحميري  ,صفو  ,ص . 41-39

()15النورمان  :ويطمق عمييم أالردمانيون  ,وأيضاً عرفوا بالفايكنك  ,سكن ىؤالء نورمنديا

شمال غرب فرنسا  ,ثم ىاجموا أيطاليا ,األمر الذي أدى الى توقف عالقاتيم مع البابوية .
ينظر :ابن حيان  ,ابو مروان حيان بن خمف  ,المقتبس في أنباء أىل األندلس ,تحقيق :
عبد الرحمن عمي الحجي  ,دار الثقافة  ,بيروت  1965 ,م  ,ص . 249
( )16يحيى بن محمد بن عبد الممك الطويل  :واله الخميفة عبد الرحمن الناصر عمى مدينة

بربشتر سنة  331ه  941 /م ,وبعد أن تم أسره ومن ثم فدائو  ,وعودتو الى مدينة بربشتر
سنة  331ه  942 /م  ,أستمر والياً عمى المدينة حتى وفاتو سنة  341ه 951 /م .
ينظر  :العذري  ,أحمد بن عمر بن أنس ( ت 478 :ه  1185 /م )  .نصوص عن

االندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان في غرائب البمدان والمسالك الى
جميع الممالك ,تحقيق  :عبد العزيز االىواني ,منشورات معيد الدراسات االسالمية  ,مدريد,

( د  .ت )  ,ص . 73-72
( )17نصوص عن االندلس  ,ص . 73- 72
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( )18طرطوشة  :مدينة في األندلس تقع عمى سفح جبل عال ليا سور حصين وبيا أسواق
وضياع ليا أرباض وبيا صناعات وجوامع وبيا خشب الصنوبر  ,كثيرة األشجار  ,وىي
ذات قصبة منيعة  .الحميري  ,صفة  ,ص. 125- 124
()19ابن حيان  ,أبو مروان حيان بن خمف ( ت469 :ىـ 1176 /م ) .
المقتبس من أنباء أىل االندلس لمحقبة (  331 -311ه  941 -912 /م ) ,

تحقيق  :ب  .شالميتا بالتعاون ف  .كورينطي و م  .صبحي  ,المعيد األسباني العربي
لمثقافة  ,مدريد 1979 ,م  ,ص . 483 – 481
( )21ناضر  ,أفتكاك االسير  ,ص . 73 – 72
( )21ابي األصبغ  ,عيسى ابن سيل بن عبداهلل األسدي  ,األعالم بنوازل االحكام وقطر
من سير الحكام  ( ,المعروف بديوان االحكام الكبرى )  ,تحقيق  ,الدكتورة نورة محمد
عبدالعزيز التويجري  , ,ط , 1د .م  1995 ,م  ,ص . 149
( )22المياحي و العمياوي  ,الموقف الشعبي ,ص .159
( )23ابي األصبغ  ,األعالم بنوازل االحكام  ,ج , 1ص . 146
( )24ابي األصبغ ,األعالم بنوازل االحكام  ,ج  , 1ص . 147 – 146
( )25ناضر  ,افتكاك االسرى  ,ص .69
( )26ابن الخطيب  ,لسان الدين أبو عبد اهلل محمد التممساني( ت 776 :ه 1374 /م ) .
اإلحاطة في أخبار غرناطة  ,تحقيق  :محمد عبد اهلل عنان ,ط , , 1القاىرة 1974 ,م ,
ج ,1ص .117
( )27ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .71
( )28أبا الخيل  ,محمد بن ابراىيم بن صالح الحسين  ,جيود عمماء االندلس في الصراع
مع النصارى خالل عصري المرابطين والموحدين (483ه 1191-م641/ه 1242-م ) ,

ط ,1دار اصداء المجتمع ,القصيم 1419 ,ه1998 ,م  ,ص .266-264
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()29خمف  ,أبو طالب زايد  ,فميح  ,أحمد فرج  ,دراسات تاريخية  ,فداء أسرى المسممين
من النصارى في األندلس ( 658-487ه 1259-1194 /م)  ,العدد

 2115 ,م ,

ص .385
( )31بطميوس  :مدينة في األندلس من اقميم ماردة  ,بناىا عبد الرحمن بن مروان المعروف
بالجميقي  ,وىي مدينة حسنة كثيرة البناء وليا ربض كبير ومدينة في شرقيييا ليا نير كبير
يسمى الغور ينتيي الى حصن مارتمة ومن بطميوس الى أشبيمية ستة أيام  .الحميري ,
صفة ,ص . 46

( )31قائدا" البن الرنك وصاحب جيوشو وكان قد غدر بمدينة باجو والكثير من الحصون
والمدن وىو جيراندة الجميقي  ,الذي يسميو ابن صاحب الصالة بالكمب المعروف ب
 , Giralda sem parorوكان من النصارى الذين دخموا في خدمة ابن مردنيش في وادي
آش  .ابن ابي صاحب  ,محمد بن احمد الباجي  ,ت 594ه1198 /م  ,تاريخ المن
باالمامة  ,تحقيق عبد اليادي التازي  ,ط ,1دار الغرب االسالمي  ,بيروت 1964 ,م ,
ص .436
( )32مدينة اندلسية  ,تقع بالغرب من مدينة باجة  , Bejaبينيا وبين مدينة بطميوس اربع
مراحل  ,ذات اقاليم وجزائر  ,تقع عمى جبل عال  ,الحميري  ,صفو  ,ص .114-113
( )33ابن عذاري ,

البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص  119خمف و فميح  ,فداء

أسرى المسممين  ,ص 385
( )34ابن عذاري و البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص . 119
( )35العمج  :األعالج  ,والعمج بالكسر ,وىو حمار الوحش السمين القوي  ,والرجل من
الكفار العجم وعموج وأعالج ومعموجاء وعمجة ,غميو فييا واستعمج جمده  .ينظر  :الفيروز
ابادي  ,القاموس المحيط  ,تحقيق عمي شيري  ,ط ) ,1د  .م )  1994 ,م ,ص.211
( )36تيفرجين  :ابو عبد اهلل بن محمد بن الشيخ الشيير ابي حفص بن تيفرجين ويعتقد أن
اسمو محمد زكنيتو ابي محمد  ,واسم عبداهلل أنما ىو خطأ وقع فيو الناسخ  ,وىو من أىل

تينمل  ,وىو يحمل أسم تفراكين أو تافراجين  .ابن ابي صاحب الصال ة  ,تاريخ المن
باالمامة  ,ص . 317
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( )37تاريخ المن باالمامة  ,ص  .317-316يصف ابن ابي صاحب الصالة (بالعممة
الجشمية) والتي نجدىا ايضا عند ابن عذاري وبعض كتب المغة  .والتي تعني الدراىم
الرديئة  .يعتقد أن الموحدين كانوا يصنعون عممة من النحاس ما يعطونو زيفاً  -أسم الدينار

الذىبي  -ابن ابي صاحب الصالة  ,تاريخ المن باألمامة  ,ص  , 317ىامش (.)4

( )38ابن عذاري  ,البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص  146؛ عنان  ,محمد عبداهلل
دولة االسالم في األندلس عصر المرابطين والموحدين ,ط , 4مطبعة المدني  ,القاىرة ,
 1997م  ,ق  , 2ص  113؛ خمف و فميح  ,فداء أسرى المسممين  ,ص . 388
( )39ابن زىر  :أبو بكر بن زىر بن محمد بن أبي مروان األيادي من عمماء االندلس
يمقب بالحفيد ولد في مدينة أشبيمة  ,وأخذ الطب عن أبيو  ,وقد توفي في مدينة مراكش سنة
596ه 1199 /م ودفن في مقابر الشيوخ وعمر نحو الستين سنة  .ينظر  :ابن أبي

أصيبعة  ,أحمد بن سديد الدين القاسم خميفة الخزرجي  ,عيون األنباء في طبقات األطباء ,

تحقيق  :نزار رضا  ,دار مكتبة الحياة  ,د .ت  ,بيروت  ,ص  522-512؛ أبا الخيل ,
جيود عمماء االندلس  ,ص .262
( )41البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص .146
( )41محمد بن عبداهلل االنصاري من عمماء وذا تجارة  ,كان يصرف معظم ريع تجارتو
في الصدقات وأنقاذ األسرى المسممين  .أبا الخيل  ,محمد بن ابراىيم بن صالح الحسين ,
جيود عمماء االندلس في الصراع مع النصارى خالل عصري المرابطين والموحدين (483

 641ه 1242- 1191 /م ) دار أصداء المجتمع  ,القصيم  ,ص . 263( )42أبا الخيل  ,جيود عمماء األندلس  ,ص . 263

( )43عبداهلل بن الحجام  :محمد بن أحمد بن محمد المخمي  .سكن مدينة مراكش وحظى
بمنزلة لدى الحكام الموحدين كان زاىداً أديباً نظم الشعر وعني بالوعظ والتذكير  ,توفي في
شعبان من سنة  614ه 1217 /م  .ابن خمدون  ,ابي زكريا يحيى  ,بغية الرواد في ذكر
المموك من بني عبد الواد ,تحقيق عبد الحميد حاجيات ,المكتبة الوطنية الجزائرية ,
1981م ,ج  , 1ص . 113- 112
( )44ابن عذاري  ,البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص . 146
()45

المدجنون جمع مدجن  ,تحول مع مرور الزمن عند نصارى االندلس الى
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موديخاريس  , Mudejaresاي المورو المسممون الذين لبثوا في شبو جزيرة ايبيريا ابان
حروب االسترداد في البداية وخصصت ليم احياء واماكن كمواطنين اقل درجة لكنيم

اجبروا عمى التنصير القرن العاشر اليجري  /السادس عشر الميالدي  ,عيسى  ,ابراىيم
احمد  ,المدجنون فصل من فصول االندلس المنسية  ,ساسو ,موقع SaS POST
http://www.sasapost.com/opinion/madjanon, 2115
( )46ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .75
( )47إبن جبير ,ابو الحسن محمد  ,رحمة ابن جبير  ,دار القصبة لمنشر  ,الجزائر,

 2111م  ,ص . 264

()48جزيرة باالندلس من مدن اشبيمة  ,ذات مزارع كثيرة وحصون وآثار كثيرة  ,بيا كنيسة
معروفة تسمى شنت بيطر  ,الحميري  ,صفو  ,ص .149-145
( )49أسفي ثغر ومرسى يقع اقصى المغرب وعن طريقو يتم العبور الى االندلس  ,ويذكر
ان قوما ارادوا ركوب البحر ليقفوا عمى نيايتو فرأىم جماعة من البربر فتعرفوا الييم فقال
زعيميم :وا أسفي  .تحس ار عمييم لما قاسوه وظل الى اليوم يعرف بتمك الكممة (أسفي )
االدريسي  ,أبو محمد بن عبد اهلل ( ت561 :ىـ  1164 /م عبد اهلل محمد بن عبد اهلل )

.نزىة المشتاق في اختراق اآلفاق ,ط ,1مطبعة عالم الكتب  ,بيروت 1989 ,م  ,ج, 2
ص 549؛ الحميري  ,الروض  ,ص  57؛ ابن خمدون  ,عبد الرحمن بن محمد ( ت :
 818ه 1415 /م )  .العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن
عاصرىم من ذوي السمطان األكبر  ,مؤسسة األعممي لممطبوعات  ,بيروت 1971 ,م  ,ج

 , 7ص . 443

()51خمف و فميح  ,فداء أسرى المسممين  ,ص .389
()51البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص .317
()52الغرناطي  ,ابي سعيد بن لب  ,تقريب االمل البعيد في نزاول اإلستاذ أبي سعيد بن لب
الغرناطي  ,تحقيق  :حسين مختاري وىشام الرامي  ,ط  , 1دار الكتب العممية  ,بيروت ,
 2114م  ,ق  , 3باب اليبات  ,ج  , 1ص . 163

( )53الدرويش  ,جاسم ياسين  ,أعالم نساء األندلس  ,ط , 1البصرة  2111 ,م  ,ص
. 168
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( )54ممك اليمين :ىو واحد من ثالثة :
أسترقاق األسرى الكفار والسبي من األعداء والكفار .ولد األمة من غير سيدىا يتبع امو في الرق  ,سواء أكان أبوه حر أو عبداً -أسترقاقاألسرى الكفار والسبي من األعداء والكفار .

ولد األمة من غير سيدىا يتبع امو في الرق  ,سواء أكان أبوه حر أو عبداً .-الشراء ممن يممكيا ممكاً صحيحاً معترفاً بو شرعاً  ,وكذا اليبة والوصية وغير ذلك من

صور أنتقال األموال من مالك الى مالك  .وايضا ممك الحربي وممك المسمم  ,وياتي ممك
اليمين من الجياد بين المسممين والكفار  ,فسبايا الكفار تنطبق عمييم احكام الرق وممك
اليمين  ,وال يصح العقد بين المسمم والكافر .ابن حجر ,شياب الدين العسقالني  ,فتح

الباري ( شرح صحيح البخاري)  ,ط ,2دار المعرفة  ,بيروت  ( ,د .ت ) ج ,4ص;432

الحمبي  ,ابن زىرة  ,غنية النزوع  ,تحقيق  ,الشيخ ابراىيم البياذري  ,ط ,1مطبعة اعتماد,

قم ,مؤسسة االمام الصادق (ع) 1417 ,ه  ,ص 341؛ ابن شير أشوب  ,متشابة القران
ومختمفتو ,شركة سيامي  ,طيران  ,د .ت  ,ج ,2ص.186
( )55أبا الخيل  ,جيود عمماء االندلس  ,ص .263
()56ابن عذاري  ,البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص  423؛ خمف وفميح  ,فداء أسرى
المسممين  ,ص  391؛ المصري  ,أحمد بن حازم محمد بك توفيق مصارع الدول https: ,
& ,// boo google.iq/books?id=YEttN5ywxKYCص  132؛ ناضر  ,أفتكاك
االسير  ,ص . 83

( )57مدينة سال  :مدينة في بالد المغرب  ,قديمة أزلية فيياآثار لألول والعدوة الشرقية ىي
سال الحديثة حسنة الديار كصيرة األسواق كثيرة الكروم والغالت اما سال القديمة فيي خراب
اآلن  .ينظر :الحميري  ,محمد بن عبد اهلل  ,الروض المعطار في خبر األقطار ,تحقيق:
أحسان عباس  ,ط  , 1بيروت  1975 ,م ,ص . 319

( )58شريش  :من كور شذونة في األندلس قديمة البنية  ,وىي حصينة حسنة الجيات ,
أطافت بيا الكروم الكثيرة وشجر الزيتون  :الحميري  ,صفو  ,ص . 112
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( )59ابن عذاري  ,البيان المغرب  ,قسم الموحدين  ,ص .423-422
( )61ابن خمدون  ,العبر  ,ج  , 1ص . 311

( )61مدينة في االندلس محدثة أمر ببنائيا عبد الرحمن الثالث

عمييا سور حصين ,

مدينة كثيرة الخيرات والصناعات والبناء  ,وىي اليوم من أشير مراسي شبو الجزيرى

األيبيرية وأعمرىا  .الحميري  ,صفو  ,ص . 184 -183

( )62األزدي  ,أحمد بن محمد ابن ابراىيم بن يحيى  ,تحفة المغترب ببالد المغرب  ,تحقيق
فرناندو دي أجوانا  ,مجمة المعيد المصري لمدراسات األسالمية  ,مدريد 1973 – 1972 ,

م  ,مج (  , )17ص . 155

( )63ناضر  ,اقتكاك االسير  ,ص .69
( )64لممزيد من التفاصيل حول نص تمك الرسالة ينظر  :ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص
.74

( )65عوض  ,عبد الفتاح  ,فصول من تاريخ االندلس بداية النياية  ,عين لمدراسات

والبحوث االنسانية واالجتماعية  , ,ط  , 1كمية اآلداب  ,جامعة القاىرة  2119 ,م ,

ص .198

()66المدجنون جمع مدجن  ,تحول مع مرور الزمن عند نصارى االندلس الى موديخاريس
 , Mudejaresاي المورو المسممون الذين لبثوا في شبو جزيرة ايبيريا ابان حروب االسترداد
في البداية وخصصت ليم احياء واماكن كمواطنين اقل درجة لكنيم اجبروا عمى التنصير

القرن العاشر اليجري  /السادس عشر الميالدي  ,عيسى  ,ابراىيم احمد  ,المدجنون فصل

من فصول االندلس المنسية  ,ساسو ,موقع

http://www.sasapost.com/opinion/madjanon,

SaS POST

2115

( )67أريولة  :من كور مدينة تدمير السبع في األندلس  ,التي تضم سبع مدائن لقنت
ومولة ويالنة ولورقة وألة وغيرىا  .ينظر  :الحميري  ,صفة  ,ص . 63

( )68ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .77

( )69بمنسية  :مدينة في شرق األندلس ,مدينة سيمية وقاعدة من قواعد األندلس ,كثيرة
التجارة واألسواق والقالع ,ليا أقاليم كثيرة كثيرة الخيرات .الحميري  ,صفو  ,ص . 47-.46
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( )71ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .75
( )71ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .75
( )72ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .78
( )73الشاعر عبدالكريم القيسي البسطي من رجال القرن التارسع اليجري  /الخامس عشر
الميالدي  ,من شعراء االندلس المتأخرين  ,كان قد زج بو في سجن النصارى في أبذة

ألسباب لم يصرح بيا  ,ويقول محمد بن شريفة صاحب كتاب البسطي آخر شعراء
االندلس (( :أن السجن قد فجر قريحتو الشعرية  ,أذ أصبح النظم أنيسو في وحدة السجن
القاتمة

وسموتو

في ظممتو القاتمة ))  ,كما أن الشاعر قد أوضح في نازلية لو أن ىناك

أسرى مسممين كانوا معو في سجن أبذة لم يعرف مصيرىم قائالً:
ما في الوجود سواه ارجو فضمو – في أن يبدل شدتي برخاء .

ويحل قيد األسر عني عاجالً – مع من بأبذة من األسراء  .الوراكمي  ,حسن  ,ياقوتة
االندلس  ,دراسات في التراث االندلسي  ,دار الغرب االسالمي  ,بيروت  ,لبنان ,1994 ,

ص . 144

( )74الوراكمي  ,ياقوتة االندلس  ,ص . 145 – 144
( )75ميورقة  :ىي جزيرة في البحر وشرقي ميورقة تقع سردانية وغربييا تقع يابسة وميورقة
أم ىاتين الجزيرتين .ينظر  :الحميري  ,صفة  ,ص . 191- 188

( )76ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص . 88

( )77مالقة  :مدينة في األندلس حسنة عامرة آىمة كثيرة الديار ليا سور غاية في الحصانة
والمنعة وىي من تأسيس االول .الحميري  ,صفة  ,ص .178

( )78ايرفنغ  ,اخبار سقوط غرناطة  ,ترجمة  :ىاني يحيى نصري  ,ط ,1األنتشار  (,د.
م ) 2111 ,م  ,ص .299

( )79ناضر  ,افتكاك االسير  ,ص .129
()81ناضر افتكاك االسير  ,ص .129
( )82عوض  ,عبد الفتاح  ,فصول من تاريخ االندلس بداية النياية  ,عين لمدراسات
والبحوث األنسانية واألجتماعية ص .198
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قائمة المصادر والمراجع :
القران الكريم .

 االدريسي ,أبو محمد بن عبد اهلل ( ت561 :ىـ  1164 /م عبد اهلل محمد بن عبداهلل ) .
اخترق اآلفاق ,ط ,1مطبعة عالم الكتب ,بيروت 1989 ,م .
ا
 )1زىة المشتاق في

 -أرسالن  ,شكيب .

 )2تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويس ار وايطاليا وجزائر البحر المتوسط ,دار
الكتب العممية  ,بيروت  ( ,د  .ت ) .
 )3الحمل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية ,ط ,1الرحمانية  ,القاىرة,
 1936م .

 األزدي  ,أحمد بن محمد ابن ابراىيم بن يحيى .)4

تحفة المغترب ببالد المغرب  ,تحقيق فرناندو دي أجوانا  ,مجمة المعيد
المصري لمدراسات األسالمية  ,مدريد  1973 – 1972 ,م .

-

 )5ابي األصبغ  ,عيسى ابن سيل بن عبداهلل األسدي (ت486:ه  1193 /م) .

األعالم بنوازل االحكام وقطر من سير الحكام (,المعروف بديوان االحكام

الكبرى) ,تحقيق ,الدكتورة نورة محمد عبدالعزيز التويجري ,ط ,1د .م  1995 ,م.
 ابن أبي أصيبعة  ,أحمد بن سديد الدين القاسم خميفة الخزرجي  (.ت  668 :ه / 1269م)

)6

عيون األنباء في طبقات األطباء  ,تحقيق  :نزار رضا  ,دار مكتبة الحياة ,

بيروت  ,د .ت .
 ايرفنغ  ,واشنطن. )7اخبار سقوط غرناطة  ,ترجمة :ىاني يحيى نصري  ,ط ,1األنتشار ( ,د .م )
2111 ,م ,

 إبن جبير ,ابو الحسن محمد  (.ت 614 :ه  1217 /م ) )8رحمة ابن جبير  ,دار القصبة لمنشر  ,الجزائر2111 ,م .
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 ابن حجر ,شياب الدين العسقالني (.ت  338 :ه 852 /م ) )9فتح الباري ( شرح صحيح البخاري) ,ط ,2دار المعرفة  ,بيروت ( ,د .ت ) .
-

الحمبي  ,ابن زىرة  (.ت  585 :ه1189 /م)
 )11غنية النزوع  ,تحقيق  ,الشيخ ابراىيم البياذري  ,ط ,1مطبعة اعتماد ,قم ,
مؤسسة االمام الصادق (ع) 1417 ,ه.

 الحميري  ,محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم ( ت :حوالي 711ه 1311 /م ) . )11صفة جزيرة االندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار,
تحقيق  :أ .ليفي بروفنسال  ,ط , 2دار الجيل  ,بيروت1988 ,م .

 )12الروض المعطار في خبر األقطار ,تحقيق  :أحسان عباس  ,ط  , 1بيروت ,
 1975م .
 ابن حيان  ,أبو مروان حيان بن خمف ( ت469 :ىـ 1176 /م ) . )13المقتبس من أنباء أىل االندلس لمحقبة ( 331 -311ه  941 -912 /م) ,
تحقيق  :ب  .شالميتا بالتعاون ف  .كورينطي و م  .صبحي  ,المعيد
األسباني العربي لمثقافة  ,مدريد 1979 ,م .
 ابن الخطيب ,لسان الدين أبو عبد اهلل محمد التممساني( ت776 :ه 1374 /م ). )14اإلحاطة في أخبار غرناطة  ,تحقيق :محمد عبد اهلل عنان ,ط ,1القاىرة ,
1974م
-

ابن خمدون  ,ابي زكريا يحيى .

 )15بغية الرواد في ذكر المموك من بني عبد الواد  ,تحقيق عبد الحميد حاجيات ,
المكتبة الوطنية الجزائرية 1981 ,م .

 ابن خمدون  ,عبد الرحمن بن محمد ( ت  818 :ه 1415 /م ) . )16العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرىم من
ذوي السمطان األكبر  ,مؤسسة األعممي لممطبوعات  ,بيروت 1971 ,م .

 -خمف  ,أبو طالب زايد  ,فميح  ,أحمد فرج .

 )17دراسات تاريخية  ,فداء أسرى المسممين من النصارى في األندلس (-487
 658ه 1259-1194 /م )  ,البصرة  2115 ,م .
-

أبا الخيل  ,محمد بن ابراىيم بن صالح الحسين .
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 )18جيود عمماء االندلس في الصراع مع النصارى خالل عصري المرابطين

والموحدين ( 641- 483ه 1242- 1191 /م) دار أصداء المجتمع ,
القصيم .

 -الدرويش  ,جاسم ياسين .

 )19أعالم نساء األندلس  ,ط , 1البصرة  2111 ,م .

 الذىبي  ,شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 748 :ه  1347 /م ) . )21سير أعالم النبالء  ,مؤسسة الرسالة  ,بيروت 1993 ,م .

 ابن شير أشوب  (.ت 588 :ى 1192 /م ) .-

 )21متشابة القران ومختمفو ,شركة سيامي  ,طيران  ,د .ت .

ابن ابي صاحب  ,محمد بن احمد الباجي  ,ت 594ه1198 /م .

 )22تاريخ المن باالمامة  ,تحقيق عبد اليادي التازي  ,ط ,1دار الغرب
االسالمي ,بيروت 1964 ,م .

 -أبن عذاري  ,ابو العباس أحمد بن محمد (.ت نحو 695ه 1295 /م ) .

 )23البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب  ,تحقيق  ,ج  .س  .كوالن و إ

-

ليفي بروفنسال  ,ط  , 2دار الثقافة  ,بيروت 1981 ,م .

العذري  ,أحمد بن عمر بن أنس ( ت 478 :ه  1185 /م ) .

 )24نصوص عن االندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان في
غرائب البمدان والمسالك الى جميع الممالك  ,تحقيق  :عبد العزيز االىواني ,

منشورات معيد الدراسات االسالمية  ,مدريد  ( ,د  .ت ).

 -عنان  ,محمد عبداهلل .

 )25دولة االسالم في األندلس عصر المرابطين والموحدين ,ط , 4مطبعة المدني ,
القاىرة  1997 ,م .

 -عوض  ,عبد الفتاح .

 )26فصول من تاريخ االندلس بداية النياية  ,عين لمدراسات والبحوث االنسانية
واالجتماعية  , ,ط  , 1كمية اآلداب  ,جامعة القاىرة  2119 , ,م .

 -الغرناطي  ,ابي سعيد بن لب .

 )27تقريب االمل البعيد في نزاول اإلستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي  ,تحقيق :
حسين مختاري وىشام الرامي ,ط  , 1دار الكتب العممية ,بيروت  2114 ,م .
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 -ابن الفرضي ,عبد اهلل بن محمد بن يوسف(ت413 :ىـ 1113 /م ).

 )28تاريخ عمماء االندلس  ,تحقيق  :ابراىيم االبياري ,ط, 1دار الكتاب المصري ,
القاىرة  ,دار الكتاب المبناني  ,بيروت 1983م .

 -الفيروز ابادي  ( ,ت  817 :ه  1414 /م ) .

 )29القاموس المحيط  ,تحقيق عمي شيري  ,ط ) ,1د  .م )  1994 ,م,

 -ابن القوطية  ,أبو بكر محمد القرطبي ( ت  367:ه977 /م )

 )29تاريخ افتتاح االندلس ,تحقيق عبداهلل أنيس الطباع  ,كميات جامعة البصرة ,
(د  .ت ),

 -مجيول  ,مؤلف (.ت  :القرن الرابع اليجري  /العاشر الميالدي ) .

 )31أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر إمرائيا رحميم اهلل والحروب الواقعة
بينيم  ,تحقيق إبراىيم اإلبياري  ,ط  , 2دار الكتاب المصري  ,القاىرة ,

-

1989م .

المصري  ,أحمد بن حازم محمد بك توفيق .

 )31مصارع الدول ,

&https: // boo google.iq/books?id=YEttN5ywxKYC

 -المياحي  ,شكري ناصر عبد الحسن  ,العمياوي  ,حسين جبار مجيتل .

 )32الموقف الشعبي من ىجمات النصارى عمى االندلس حتى نياية الدولة العامرية
(399-114ه 1118-732 /م )  ,مجمة آداب ذي قار  ,العدد (, )6
المجمد ( 2112 , )2م .

ناضر  ,محمد . )33إفتكاك األسير في الغرب اإلسالمي من دار الحرب ما بين القرن الرابع
والحادي عشر لميجرة  ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كمية العموم اإلسالمية ,
جامعة الجزائر 2115 /2114 ,
 )34عيسى  ,ابراىيم احمد  ,المدجنون فصل من فصول االندلس المنسية  ,ساسو,
موقع 2115 SaS POST
,http://www.sasapost.com/opinion/madjanon
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