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Resumen: “El armamento del ejército almorávide”. El estado almorávide se sustentaba en 
elementos bélicos y militares. El ejército era la base fundamental de su existencia. Yusuf Ibn 
Tašufin, el fundador del gran estado almorávide, procuró organizar el ejército almorávide y 
proveerlo del equipamiento y el armamento necesario, hasta que se convirtió en uno de los ejércitos 
más poderosso del momento, al sustituir el armamento sencillo propio de los combates de la vida 
beduina por un tipo de armamento que le permitió superar a sus enemigos en el Magreb, al-Andalus 
y los reinos cristianos. Este tipo de armamento incluía armas ligeras, pesadas, económicas, 
personales y defensivas (fortificaciones). El presente estudio detalla algunas de esas armas, 
incluyendo armamento de tipo químico, que se utilizaba dependiendo del tipo de combate o batalla 
al que se enfrentaban. 

 
Palabras clave: Historia de al-Andalus, Dinastía Almorávide, Ejército Almorávide. 

 
Abstract: "The armament of the Almoravid army." The Almoravid state was based on war and 
military elements. In fact, the army was considered a crucial element. Yusuf Ibn Tashufin, the 
founder of the great Almoravid state, sought to organize the Almoravid army and provide the 
necessary equipment and weapons so it became one of the most powerful armies of the time, by 
menas of replacing the simple type of weapons used in Bedouin life style by new types of weapons 
that allowed them to overcome their enemies in the Maghrib, Al-andalus and the Christian 
kingdoms. These weapons include light, heavy, economic, personal and defensive weapons 
(fortifications). This paper provide further details about some of these weapons, including weapons 
of chemical nautre, which were used in some batles they faced. 
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حياا األوىل، وقد بذل يوسف بن يقوم نظام دولة املرابطني على أسس حربية وعسكرية، فكان اجليش قوام : ملخص البحث

 عظمأ، يف تنظيم اجليش املرابطي، ويف تزويده بالعتاد والسالح جهودا رائعة، حىت غدا من )منشئ الدولة املرابطية الكربى(تاشفني 
م أو مغربية أبدوية  سلحةأ، من أعدائهالقتالية البدوية البسيطة،مبا يفوق تسليح وجتهيز  ساليبهأبدل اسلحتة و  نأاجليوش، بعد 

، وانفردوا باالطاس ودروع )التحصينات(والدفاعية  ، اخلفيفة،والثقيلة، واالقتصادية، والنفسيةسلحتةأندلسية ونصرانية، واشتملت أ
اللمط واقواس العقارة، وفضلوا العرادة،وبرعوا يف احلرب النفسية، وقهروا حتكيمات اعدائهم باحلصار االقتصادي، وركنوا إىل 

الداخلي وكذلك يف مرحلة تدهور قوم وتفوق اعدائهم، وانفوا عن استخدام  منالغراض األ) التحصينات(الدفاعية االسلحة 
واحد باملعركة ) جمولقة -تعاون (االسلحة الكيمياوية رغم معرفتهم ا على عكس اعدائهم، واستخدموا هذه االسلحة بتشكيل 

  .وحسب، مدياا وطبيعة املعركة
 

  .عصر املرابطني، جيش املرابطني، األندلس تاريخ: حكلمات مفاتي
 
 

، وكـان فكـان اجلـيش هـو قـوام حياـا األول، )1(يقوم نظام دولة املرابطني على أسس حربيـة وعسـكرية 
منشيء الدولـة املرابطية الكربى يوسف بن تاشفني جندياً وقائداً من أعظم قواد عصـره، وقـد بـذل هـذا البطـل 

، )2(يش املرابطي ويف تزويده بالعتاد والسـالح جهـوداً رائعـة، حـىت غـدا مـن أعظـم اجليـوش الشيخ يف تنظيم اجل
وإذا كان يوسف بن تاشفني قد عمد إىل إصالح النظم احلربية، بإدخال نظام التجنيد الشامل لكافة طبقات 

يش وطريقـة تسـليح اجلـ صـالحإالشعب على الصورة اليت عرضناها،فإنه عمد إىل إصـالح ناحيـة أخـرى، وهـي 
إعــداده للقتــال، ذلــك أن أســلحة امللثمــني كانــت يف الواقــع أســلحة بدويــة، وكــان شــأم شــأن بــدو الصــحراء، 

،وضــح ذلــك كلــه )3(يعتمــدون علــى اإلبــل اعتمــاداً كليــاً وال يكثــرون مــن اخليــل ويفضــلون القتــال وهــم راجلــون
 ا املغـرب يف ثالثـني ألـف مجـل مســرجأـم دخلـو  نو حـني أخـذت مجـوعهم تطـرق أبـواب املغـرب،إذ روى املؤرخــ

، ولكن االبل إذا كانت تصـلح للقتـال يف الصـحراء فإـا ليسـت صـاحلة للقتـال يف املنـاطق اجلبليـة واهلضـبية )4(
فرق اخليالة املمتازة مـن الزنـاتيني  مال تستطيع أن تصمد أما) اهلجانة(يف املغرب األقصى، كما أّن فرق األبالة 

وســف بــن تاشــفني إىل اإلكثــار مــن اخليــل، وكــّون فرقــاً مــن الفرســان، ودّرــم علــى هــذا واملصــامدة،لذا عمــد ي
اللون من ألوان القتال، ويبدو لنا أن يوسف بن تاشفني استعان بالفرسان الزناتيني على نطاق واسـع، وكانـت 

أخــرى، فجعلهــا  بـل، بــل اسـتفاد منهــا يف نـواحيهلـم يف فنــون القتـال شــهرة واسـعة، كمــا أنــه مل يغفــل شــأن اإل

                                                 
سالم السياسي الديين والثقايف تاريخ اال ،حسن ابراهيم ؛417ص  ،األندلس يف عصر املرابطني واملوحدين ،أشباخ )1(

  .119، ص 4ج  ،)1970 ،القاهرة( ،، مكتبة النهضة املصرية1ط  ،واالجتماعي
 ،الة العسكرية ،أسس تارخيية حول عملية التطوير القتايل ،قائد جمهول ؛418ص  ،عصر املرابطني واملوحدين ،عنان   )2(

    .)1983 ،بغداد(، العدد الثالث
  .166ص  ،ملغربا ،البكري   )3(
  .197ص  ،املغرب ،البكري   )4(
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إىل احلــرب فتــدخل الرعــب يف قلــوب الفرجنــة، وجيمــح  بــلحتــدق مبعســكره، حــىت إذا احتــدم القتــال ســيقت اإل
  .ملرآها خيلهم فيقع االرتباك يف صفوفهم

، من لبـس اخلوذات والـدروع والـزرد، كمـا كـان يفعـل أهـل )5(كما أّن امللثمني مل يألفوا السالح الثقيل 
وقتاهلـم، إذ اعتـادوا على التسلح بأسلحة خفيفة تناسب طبيعتهم البدوية البسيطة، وكانوا األندلـس يف حرم 

، ومل يغــري يوسـف مـن هــذا النظـام يف التســليح، )6( يتسـلحون بأسـلحتهم احملليــة مثـل درق اللمـط والقنــا الطـوال
، )7(الرمــي  تقــانإفتــك و علــى مــا هــو عليــه، إذ اســتعان بفــرق مــن الرمــاة الــيت ذاع صــيتها يف شــدة ال بقــاهأبــل 

ويبدو لنا أنه استعان مبقاتلة مهرة من املغرب، وملا التحم املرابطون بالفرجنة وجدوهم يعتمـدون اعتمـاداً مطلقـاً 
فلـــم يغفــل املرابطـــون هــذه الناحيـــة، وبـــدأوا باســـتخدام هــذه األســـلحة الثقيلــة وجتهيـــزات  علــى التســـليح الثقيــل

وأصــبح اجلــيش املرابطــي تتمثــل فيــه مجيــع األســلحة املســتعملة يف عصــره ســواء  ، )8( للمقاتــل )الوقايــة( احلمايــة
، وممــا يلفــت النظــر يف حــروب املــرابطني اســتعماهلم )9( كانــت أســلحة بدويــة أو مغربيــة أم أندلســية أو نصــرانية

تقاليـــد للطبـــول الـــيت يقرعوـــا قبـــل القتـــال، إرهابـــاً للعـــدو وتشـــجيعاً للمســـلمني،ويبدو أـــم قـــد اقتبســـوها مـــن 
، أمــا عــن كيفيــة تــأمني )10( الســودان يف احلــرب، ومل يكــن معتــاداً لــدى العــرب، وإمنــا اســتخدم هــؤالء الــدفوف

السالح والتجهيزات بأنواعها ووسائط النقل جليشهم، ففي البداية اعتمدوا على شراء األسلحة باملال ) توفري(
، وكــذلك اعتمــدوا علــى األســلحة )11(ن ياســني عهــد الفقيــه عبــد اهللا بــ الــذي مجعــوه مــن الزكــاة والعشــور علــى

  . )12(والدواب واألموال اليت غنموها من القبائل املناوئة هلم 
البـالغ عـددها مخسـون ألـف  واإلبـلعبـد اهللا بـن ياسـني قـد غـنم األسـلحة واألمـوال  أنويؤكد الناصـري 

  ل جواز يوسف بن تاشفني إىل األندلس جوازه األولب، وق)13(ناقة يف درعة 
عث إىل األندلس برسم شراء العدة، واآلالت احلربية، فاشـرتى لـه منهـا الكثـري، وكـان ذلـك العـام عـام اقتنـاء ب"

                                                 
 ،2ج  ،الد احلادي عشر ،جملة كلية اآلداب جبامعة القاهرة ،الثغر األعلى األندلسي يف عصر املرابطني ،حسني مؤنس   )5(

  .141ص  ،1949سنة 
  .11ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي ؛22ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول   )6(
  .313ص  ،قيام دولة املرابطني ،حممود   )7(
  .381ص  ،2ج  ،اإلحاطة ،ابن اخلطيب   )8(
  .171ص  ،دولة املرابطني ،نصر اهللا   )9(
  .150ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع ؛484ص  ،2ج  ،وفيات األعيان ،ابن خلكان   )10(
  .126ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع   )11(
   ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي ؛128ص  ،األنيس املطرب ،زرعابن أيب    )12(

  .77ص 
  .116ص  ،2ج  ،االستقصا   )13(
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اختــاذ  ،"، وعنــد بنــاء مدينــة مــراكش مل يــنَس يوســف بــن تاشــفني بعــد بنــاء املســجد)14( "العــدة واختــاذ الســالح
  .)15("قصبة صغرية الختزان ماله وسالحه

راء الســالح، ويبــدو لنــا أن عمليــة الشــراء قــد فرضــت نفســها لكــون مل يســتمر يوســف بــن تاشــفني بشــو 
الدولـــة يف بدايـــة نشـــأا مل تكتمـــل مؤسســـاا لفـــرتة حمـــدودة، وبعـــدها اهـــتم املرابطـــون بصـــناعة األســـلحة، مث 

، )16( أسسوا مصانع منذ عهد يوسف بن تاشفني لصنع السهام واملطارد والرعادات، وغريها من آالت احلـرب
زن السـالح، إذ حــرص يوسـف بــن تاشـفني أشــد احلـرص علــى تزويـد جيشــه مبـا حيتــاج إليـه مــن عــدة واختـاذ خمــا

تاشــفني وســبق النظــر لديــه، قــد واكبــت عمليــة  وســالح،وهكذا يبــدو أن املرونــة العســكرية للقائــد يوســف بــن
ش تبعاً لذلك  التوسع للدولة وجيوشها الزاحفة حنو الشمال سواء يف املغرب أو األندلس، وطّورت تسليح اجلي

  .كماً ونوعاً مبا يضمن التفوق على األعداء وإحراز النصر
  :وعليه يالحظ أن تسليح جيش املرابطني قد تنوع وأصبح يضم األنواع التالية

  
   ):الفردية(أوالً ـ األسلحة الخفيفة 

وهـــي الـــيت تســـتخدم مـــن قبـــل شـــخص واحـــد يف الصـــفحة التعرضـــية أو الدفاعيـــة، وهـــي تعـــد أســـلحة 
ية يف املعركــة، وحيمــل املقاتــل بعضــها يف كــل األوقــات ســواء يف احلــرب أو الســلم، مثــل الســـيف وحيمــل أساســ

  :حتت هذه التسمية األسلحة التالية ويض، وتن)17(بعضهـا يف حالة احلرب مثل الرمـح 
  
   :ـ السيف 1

م حـــىت يعــُد الســيف أشـــهر األســلحة وأقـــدمها عنــد املـــرابطني، وهــو أشـــرف أســلحتهم وأفضـــلها عنــده
أشعارهم وأخبارهم، وأطلقوا عليه امساًء وأوصافاً عدة، مما يدل على اعتزازهم ـذا السـالح  )18( امتألت بذكره

الــذي يعدونــه عنــوان البطولــة والفروســية، والســيف مــن أســلحة االشــتباك القريــب وهــو ســالح املعركــة الرئيســي 
 صــناعته، لكونــه مــن أقــوى الســيوف وقــد والســيف يصــنع مــن احلديــد، ويفضــل احلديــد الصــلب أو الفــوالذ يف

أو احلديد الذي جلب من ذلك البلـد، ومـن أشـهرها السـيوف  هائاشتهرت السيوف يف ذلك العصر تبعاً ملنش
، ويفضـل أن يسـتخدم السـيف يف طعـن اخلصـم )19( اليمانية، والسيوف اهلندية الـيت اسـتعملها املرابطـون بكثـرة

                                                 
  .37ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول   )14(
  .24ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري   )15(
  .283ص  ،1ج  ،ابن اخلطيب  االحاطة ؛18ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول   )16(
  .178ص  ،)1977 ،بغداد(، جامعة بغداد ،اجليش السالح يف العهد اآلشوري احلديث ،وسف خلف عبد اهللاي   )17(
دولة  ،اهلرقي ؛179ص  ،النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني ،حركات ؛27ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول   )18(

  .261ص  ،املرابطني
 ،)م 1974 ،القاهرة(جامعة القاهرة  ،أطروحة دكتوراه ،رابطني واملوحدين باألندلسالشعر يف عهد امل ،حممد جميد السعيد   )19(

  .106ـ  105ص 
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 جســم اخلصــم ممــا يــؤدي إىل قتلــه، بعكــس القطــع الــذي يكــون علــى ، ألّن الطعــن ينفــذ يف)20( ولــيس للقطــع
ويشـري  الدروع فتحمي اخلصم من الضربة القاتلة للسيف، وتعتمد قوة ضربة السـيف علـى قـوة سـاعد املقاتـل،

أقوام من الروم عليهم دروع حمصنة قطعت السـيوف ) معركة الزالقة(وجد فيها  إىل هذا األمر "احللل"صاحب 
، األمـــر الـــذي يـــدل علـــى قـــوة ســـواعد جنـــد املـــرابطني وتـــدريبهم الراقـــي باســـتخدام )21("اجلثـــث أوســـاطها مـــع

الســيف، ويــتكلم الطرطوســي عــن الســيف بإســهاب فيتحــدث عــن مواضــعه ومعادنــه وأماكنــه وكيفيــة صــناعته 
وجد منه باهلنـد منه ما يكون باملغرب واألندلس وبالد الروم وي"واملواد الكيمياوية اليت تزيد يف صالبته، ويذكر 

  .)22("والصني ما هو خمتار معدوم والذي يوجد باملغرب وجزيرة األندلس جباية وأشبيلية وما واالها
  
   ):القنا(الرمح  ـ 2

وهــو الســالح الــذي يســتخدم للطعــن، ويعتــرب مــع الســيف مــن أســلحة االشــتباك القريــب، ويتســلح بــه 
أذرع يف رأســه حربــة  7ـ  4مــن عــود يــرتاوح طولــه بــني  أيضــاً، ويتــألف )23(الفرســان والرجالــة ويســمى بالقنــاة 

معدنيــة، ويصــنع مــن خشــب الــزان أو الشــوحط، وأحســن الرمــاح مــا كــان متينــاً ومرنــاً لضــمان عــدم انكســاره، 
ويتألف من ثالثة أجزاء هي املنت والسنان والزج، واملنت هو جسم الرمح اخلشيب، والسنا يؤلف القسم العلـوي 

حديــد مــدبب يركــب علــى املــنت، أمــا الــزج فهــو حديــدة مســتديرة ومدببــة الطــرف قلــيًال، مــن الــرمح، وهــو رأس 
بنــو األصــفر " ، )24(تركــب يف الطــرف الثــاين مــن الــرمح وتســاعد علــى تثبيتــه يف األرض، والطعــن عنــد احلاجــة 

اريـات رماحاً من اخلشب الزان والشوح ومـا شـاكله ويسـموا النظ) يصنعون(ومن جانسهم من الروم يعتدون 
.. ومـــــن جــــنس الرمـــــاح املزاريــــق يـــــزرق ــــا، والفرجنيـــــات مثلهــــا، والضـــــواري.. ليســــت بالطويلــــة ويطعنـــــون ــــا
، وجيــري تــدريب اجلنــود )25( "قتلــت أو جرحــت ال غــري .. وكــل هــذه األســنة.. والصــرببرات وطوهلــا مخســة أذرع

ب القيــام بتــدريبات بدنيــة تقــوي علـى كيفيــة قــذف الرمــاح القصــرية بتســديد وقــوة مالئمتـني، األمــر الــذي يتطلــ
، متكنه مـن قـذف الرمـاح القصـرية بقـوة ومهـارة ختـرتق الـدرع مـن غـري صـعوبة، وتعـد السـالح )26(ذراع اجلندي 

أو ثالثــة مــن هــذه الرمــاح يف املعركــة، ويالحظــون عنــدما  ثنــنياالرئيســي للمشــاة املهــامجني، وحيمــل كــل جنــدي 
                                                 

 ،بغداد( ،املطابع العسكرية ،1ط  ،التكرييت ،كنعان خورشيد عبد الوهاب  :ـ ترمجة،جذور السوق ،صن تزو وآخرين   )20(
  .418ـ  417 ص ،1ج  ،السالح خزانة ،اخلطط ،املقريزي :ينظر ،للمزيد من االطالع ؛77ص  ،)1987

  .62ص  ،مؤلف جمهول   )21(
تبصرة أرباب األلباب يف كيفية النجاة يف احلرب األسواء ونشر أعالم االعالم يف  ،مرضي بن علي بن مرضي الطرسوسي   )22(

    .4ص  ،)1948، بريوت(، كلود كاهني  :حتقيق ،العدد واآلالت املعينة على لقاء األعداء
  .697ص  ،9ج  ،بريوت ،دائرة املعارف ،بطرس البستاين ؛196ص  ،املغرب ،البكري   )23(
   .11ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي   )24(
  .11ص  ،تبصرة ارباب األلباب ،الطرطوسي   )25(
  .77ص  ،جذور السوق ،صن تزو وآخرون   )26(
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مام على العكس عندما يكونون قريبني من العدو تكون القدم اليمىن 
 إىل األمام، لكي يكون اجلسم أقل بروزاً كهدف أمام العدو، وتكـون اليـد اليمـىن أكثـر مالءمـة لتوجيـه الضـربة

، )28() انمزاريـق الـز (والرمـاح القصـرية ويسـموا 
عنــد أخــذ ) ةالطويلــة والقصــري 

يف األمـــام ومـــن خلفهـــم ) الرمـــاح
لعدو تصدى له الصف األمامي وهم جـامثون علـى 
األرض، فيصـــدوم وبـــنفس الوقـــت تطلـــق علـــيهم رشـــقات ناريـــة كثيفـــة مـــن الصـــف الثـــاين مـــن مزاريـــق الـــزان 
وكانت هذه الرماح القصرية املقذوفة من الكثافة املهلكة للعـدو، وكانـت هـذه 
ن قبــل رجــل بيــده رايــة وتنطلــق حســب االشــارة املتفــق عليهــا حســب حركــة 
يف الرسـالة بعـث ـا لـزف بشـرى 
تـدريب جيـد باسـتخدامها ولياقـة 

، ويبـــدو أن رميـــة الـــرمح )32
إذ أّن أحــدهم أطلــق رحمــه باجتــاه قــومس الــروم حــىت خــرج مــن 
عليها املطـارد وهـي رمـاح قصـرية 

ى لنا أن هناك أثناء حصار مـراكش يف عهـد علـي بـن يوسـف كـان ضـمن 
احملاصــرين رجــل مــن األنــدلس يعــرف عبــد اهللا بــن مهشــك، الــذي اقــرتح علــى علــي بــن يوســف أن خيــرج ملقاتلــة 

طلـب مـن ) املوحدين(تارهم،وبعد تردد وافق على خروجه، فخرج وملا رأى قتال 
أصــحابه أن يقصــروا رمــاحهم، وأن يردوهــا مــن ســتة أذرع،وبــرز هلــم أول النهــار، فمــا أن انتصــف النهــار حــىت 

القليــل أدخــل البلــد مــنهم ثالمثائــة رأس، فتشــجع النــاس وخرجــوا ملقاتلــة املوحــدين وهزمــوهم ومل يــنُج مــنهم إالّ 

                                        

مكتبة النهضة  ،3ط  ،النظم االسالمية

ص  ،دولة املرابطني ،اهلريف ؛602
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مام على العكس عندما يكونون قريبني من العدو تكون القدم اليمىن يقاتلون بالرماح تكون القدم اليسرى لأل
إىل األمام، لكي يكون اجلسم أقل بروزاً كهدف أمام العدو، وتكـون اليـد اليمـىن أكثـر مالءمـة لتوجيـه الضـربة

والرمـاح القصـرية ويسـموا ) القنا الطوال(وعرف املرابطون الرماح الطوال ويسموا 
الطويلــة والقصــري (والــيت تقــذف باليـــد، وكــان تصــميم املعركــة يقــوم علــى أســاس تعبيــة هــذه الرمــاح 

الرمـــاح(تشـــكيل املعركـــة، فكـــان املرابطـــون يضـــعون الرجـــال املســـلحني بالقنـــا الطـــوال 
لعدو تصدى له الصف األمامي وهم جـامثون علـى الرجال املسلحون مبزاريق الزان ورماة النشاب، فإذا اقرتب ا

األرض، فيصـــدوم وبـــنفس الوقـــت تطلـــق علـــيهم رشـــقات ناريـــة كثيفـــة مـــن الصـــف الثـــاين مـــن مزاريـــق الـــزان 
وكانت هذه الرماح القصرية املقذوفة من الكثافة املهلكة للعـدو، وكانـت هـذه .  )29(والسهام الناشرة فتصدهم 

ن قبــل رجــل بيــده رايــة وتنطلــق حســب االشــارة املتفــق عليهــا حســب حركــة الرميــات منســقة ومســيطر عليهــا مــ
يف الرسـالة بعـث ـا لـزف بشـرى " وأظلـتهم سـحائب الرمـاح : " ، ويصفها يوسف بن تاشفني بقولـه

تـدريب جيـد باسـتخدامها ولياقـة  ا، وكان اجلندي املسلح مبزاريق الزان يبدو ذ)31(النصر يف الزالقة إىل مراكش 
(بدنيـــة جيـــدة، لكونـــه حيمـــل عـــدة مزاريـــق فـــال يكـــاد خيطـــيء هدفـــه لدقـــة تصـــويبه 

إذ أّن أحــدهم أطلــق رحمــه باجتــاه قــومس الــروم حــىت خــرج مــن  تني،للجنــدي املرابطــي كانــت بقــوة وســرعة عــالي
عليها املطـارد وهـي رمـاح قصـرية ، وعرف املرابطون نوعاً من الرماح يطلقون )33(ظهره رغم الدروع اليت يرتديها 

  . )34( يضرب ا وال تقذف
ى لنا أن هناك أثناء حصار مـراكش يف عهـد علـي بـن يوسـف كـان ضـمن اءيرت أنه ومن اجلدير بالذكر 

احملاصــرين رجــل مــن األنــدلس يعــرف عبــد اهللا بــن مهشــك، الــذي اقــرتح علــى علــي بــن يوســف أن خيــرج ملقاتلــة 
تارهم،وبعد تردد وافق على خروجه، فخرج وملا رأى قتال املوحدين مع ثالمثائة فارس خي

أصــحابه أن يقصــروا رمــاحهم، وأن يردوهــا مــن ســتة أذرع،وبــرز هلــم أول النهــار، فمــا أن انتصــف النهــار حــىت 
أدخــل البلــد مــنهم ثالمثائــة رأس، فتشــجع النــاس وخرجــوا ملقاتلــة املوحــدين وهزمــوهم ومل يــنُج مــنهم إالّ 

                                                 
  .81ص  ،جذور السوق ،صن تزو وآخرون

النظم االسالمية ،حسن ابراهيم وعلي حسن ابراهيم ؛47ص  ،2 ج ،االستقصا ،الناصري
  .196ص  ،)1963، القاهرة( ،املصرية

  .145ص  ،سراج امللوك ،الطرطوشي
  .11ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي

  .151ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع
  .417ص  ،عصر املرابطني واملوحدين ،عنان ؛196ص  ،باملغر  ،البكري

  .91ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي
602ص  ،)1999، بريوت(، الدار الشامية ،2ط  ،قادة النيب  ،حممود شيت خطاب
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يقاتلون بالرماح تكون القدم اليسرى لأل
إىل األمام، لكي يكون اجلسم أقل بروزاً كهدف أمام العدو، وتكـون اليـد اليمـىن أكثـر مالءمـة لتوجيـه الضـربة

وعرف املرابطون الرماح الطوال ويسموا .  )27(
والــيت تقــذف باليـــد، وكــان تصــميم املعركــة يقــوم علــى أســاس تعبيــة هــذه الرمــاح 

تشـــكيل املعركـــة، فكـــان املرابطـــون يضـــعون الرجـــال املســـلحني بالقنـــا الطـــوال 
الرجال املسلحون مبزاريق الزان ورماة النشاب، فإذا اقرتب ا

األرض، فيصـــدوم وبـــنفس الوقـــت تطلـــق علـــيهم رشـــقات ناريـــة كثيفـــة مـــن الصـــف الثـــاين مـــن مزاريـــق الـــزان 
والسهام الناشرة فتصدهم 

الرميــات منســقة ومســيطر عليهــا مــ
، ويصفها يوسف بن تاشفني بقولـه)30( الراية

النصر يف الزالقة إىل مراكش 
بدنيـــة جيـــدة، لكونـــه حيمـــل عـــدة مزاريـــق فـــال يكـــاد خيطـــيء هدفـــه لدقـــة تصـــويبه 

للجنــدي املرابطــي كانــت بقــوة وســرعة عــالي
ظهره رغم الدروع اليت يرتديها 

يضرب ا وال تقذف
ومن اجلدير بالذكر 

احملاصــرين رجــل مــن األنــدلس يعــرف عبــد اهللا بــن مهشــك، الــذي اقــرتح علــى علــي بــن يوســف أن خيــرج ملقاتلــة 
املوحدين مع ثالمثائة فارس خي

أصــحابه أن يقصــروا رمــاحهم، وأن يردوهــا مــن ســتة أذرع،وبــرز هلــم أول النهــار، فمــا أن انتصــف النهــار حــىت 
أدخــل البلــد مــنهم ثالمثائــة رأس، فتشــجع النــاس وخرجــوا ملقاتلــة املوحــدين وهزمــوهم ومل يــنُج مــنهم إالّ 

صن تزو وآخرون   )27(
الناصري   )28(

املصرية
الطرطوشي   )29(
ابن عذاري املراكشي   )30(
ابن أيب زرع   )31(
البكري   )32(
ابن عذاري املراكشي   )33(
حممود شيت خطاب   )34(
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معرفة خبواص السالح ومعاجلة نقاط الضعف فيـه واسـتخدامه بوضـعية تـؤثر علـى  ا، وهذا يدلل على أنه ذ)35(
العــدو مــن أســباب النصــر، واخللــل يف الرمــاح الطــوال، يبــدو أنــه كــان بســبب وجــود فســحة قريبــة تقــدر بعــدة 

فة اآلمنــة وصــعوبة معاجلتــه بــالرمح أمتــار، إذ اســتطاع اخلصــم الروغــان مــن ضــربة الــرمح ودخــل بســرعة يف املســا
الطويل استطاع االلتحام مع صـاحب الـرمح وقتلـه، وهـذا األمـر شّخصـُه ابـن مهشـك بتقصـري الرمـاح، وبالتـايل 

  .منع اخلصم من االلتحام جبنده ومتكنهم من قتله قبل أن يصل إليهم
  
   :ـ القـوس 3

وهــــو الســــالح الوحيـــد للرمــــي إىل الـــيت اســـتخدمت طـــوال قـــرون عديـــدة،  وهـــو مـــن األســـلحة القدميـــة
، وقــد اســتعملتها األمــم واجلماعــات )36(" متــر مساءهــا بنبــل الوبــال : " مســافات بعيــدة، ويصــفه أحدهـــم بقولــه

مــن القــدم يف حالــة احلــرب والســلم، فقــد اســتعملوها لصــيد احليوانــات والطيــور، فضــالً عــن اســتعماهلا يف رمــي 
، وأبســـط أشـــكال )37( وكـــان يتســـلح بـــه اخليالـــة أيضـــاً ) النشـــابة(ة العـــدو، وهـــي الســـالح الـــرئيس لصـــنف الرمـــا

القــوس عبــارة عــن أعــواد لّينــة متينــة تتخــذ مــن أشــجار النبــع أو الســنديان، وتقــّوس علــى شــكل هــالل، ويثبــت 
فيهـا وتـر قــوي بإحكـام، وكــان الـوتر يتخــذ مـن جلــد البعـري أحيانــاً وترمـى بــه السـهام، جيــذب الـوتر إىل اخللــف 

، وكـــان احملـــارب حيمـــل معـــه جمموعـــة مـــن )38(رامـــي، وبـــوترية يـــرتك الســـهم لينطلـــق إىل اجلهـــات املعينـــة باجتـــاه ال
كانـت تصـنع مـن ) الكنانـة(السهام يرميها حني احلاجة يودعها يف كيس يضعها على كتفه، يسمى اجلعبـة أو 

منهـــا أو عـــدد  ، وشـــهدت صـــناعة القـــوس تطـــورات عديـــدة ســـواء مـــن املـــواد الـــيت تصـــنع)39(اجللـــد أو اخلشـــب 
الســهام الــيت تنطلــق منهــا يف كــل رميــة وتبعــاً لـــذلك تعــددت أمساؤهــا مثــل قســي الزيــار وقســي اجلــروخ وقـــوس 

وقــوس قاذفــة الــنفط، وكــل واحــد منهــا خيتلــف مــن ناحيــة املــواد  جتــاهالالرجــل وقــوس احلســبان والقــوس املتعــدد ا

                                                 
وتسمى هذه املعركة بوقعة  .116ـ  115ص  ،احللل املوشية ،لف جمهولمؤ  ؛86ص  ،املن باألمامة ،ابن صاحب الصالة   )35(

   ،مطبعة السعادة ،البداية والنهاية ،ابن كثري: للمزيد ينظر. البحرية
ص  ،أخبار املهدي ،البيذق ؛215ص  ،10ج  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ؛195ص  ،12ج  ،)م  1932 ،القاهرة(

    .129ص  ،4ج  ،السياسي والديين والثقايف واالجتماعي ؛ حسن، تاريخ االسالم79ـ  78
  .403ص  ،2و  1ج  ،اية األرب يف فن األدب ،النويري    )36(
تنظيمات اجليش العريب االسالمي يف العصر األموي،  ،خالد جاسم اجلنايب ؛139ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع    )37(

   .146، ص)366(لسلة دراسات رقم العراق، منشورات وزارة الثقافة واالعالم، س
، مطبعة جلنة التأليف 3ط  ،أمحد أمني وآخرون :شرح وتصحيح ،العقد الفريد ،عمر بن حممد بن عبد ربه األندلسيو أب    )38(

  .7ص  ،تبصرة األلباب ،الطرسوسي ؛187ـ  186ص  ،1ج  ،)م 1965 ،القاهرة(والرتمجة والنشر، 
 ،1ط  ،اجليش األيويب يف عهد صالح الدين ،حمسن حممد حسني ؛7ـ  6ص  ،لبابتبصرة أرباب األ ،الطرسوسي    )39(

الدار القومية للطباعة  ،أسلحتنا العربية قدمياً وحديثاً  ،حممود بن الشريف ؛279ص  ،) 1986 ،بريوت( ،مؤسسة الرسالة
   .40ـ  25ص  ،)م 1965 ،القاهرة(والنشر، 
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وع السـهام املنطلقـة مـن ناحيـة الكثافـة منهـا مـا الداخلة يف صناعته وعـدد السـهام الـيت يطلقهـا يف كـل رميـة ونـ
، ومنها ما يطلـق السـهام احلارقـة، )كأا اجلراد املنتشر(ومنها ما يُطلق حزمة من السهام  ،اواحد ايطلق سهم

، وجيـب علـى الرامـي بـالقوس أن ميسـك )40(ومنها ما يطلـق عـدة سـهام يف اجتاهـات خمتلفـة بسـيطرة راٍم واحـد 
تعني عليه شد وتره بقوة، وإبقاء اليد اليسرى ثابتة، وسحب اليمىن مبهارة، وتوجيه االنتبـاه القوس بثبات، إذ ي

، واملرابطــون الــذين اهتمــوا جبميــع )41(والعــني حنــو اهلــدف، مث التســديد بدقــة ســواء كــان راجــالً أو علــى حصــان 
، )43( از والســهام والنشــاب، أنشــأوا فرقــاً مــن الرمــاة واألغــز )42(األســلحة املعروفــة يف عصــرهم مــن نشــاب وســهام

، وقــد امتــاز )44(وكــان القــوس يتخــذ مــع مزاريــق الــزان يف تشــكيل املعركــة لتكثيــف النــريان علــى العــدو املهــاجم 
املرابطون بنوع خاص من األقواس مل تعرف إالّ يف األنـدلس واملغـرب وتسـمى بالقسـي العفـارة، وهـذه األقـواس  

 البعيـد، وتـوفر منهـا لـدى ابـن هاكونون بوضع اجلثو، ومتتاز مبداي كبرية احلجم، وتستخدم من قبل عدة جنود
سـواء يف  ، ومـن املعـروف أن قيمـة السـالح تزيـد بزيـادة مـداه)45(اآلالف منهـا  شرتبهود عند استعادة مدينة بر 

  . العصور املاضية أو حالياً 
  
  ): الخنجر المعقوف(ـ األطاس  4

ملرابطون وانفردوا ا هـي األطـاس وهـو خنجـر معقـوف ومن أسلحة االشتباك القريب اليت استخدمها ا
، مل يكـــن معروفـــاً لـــدى نصـــارى األنـــدلس قبـــل معركـــة الزالقـــة، فيـــذكر صـــاحب احللـــل )1ينظـــر الشـــكل رقـــم (

لقـي ادفـنش غـالم أسـود بيـده خنجـر يـدعوه الربابـرة بـاألفطس، قطـع جـزر درعـي، وطعنـه يف فخـذه، " املوشية 
تحق يب غالم أسود فضربين مبنجل أراق دمي، فتخيل له األفطس أنـه منجـل فكان ادفنش يقول بعد ذلك، ال

األمـري يوسـف أمـر العبيـد  ،ويـذكر ابـن اخلطيـب أن)46(" لكونه رآه معوجاً ففر أمامه، وسيوف املسلمني تتبعه 
فرتجلوا ودخلوا املعركـة والتصـق مـنهم بـاألدفنش عبـد قـبض عنانـه وضـربه خبنجـر يف خـده وهتـك درعـه، وشـك 

  . )47(ده، وهذا اخلنجر يدعوه الرببر بالطاس، أو األطاس وظنُه االدفنش أنه منجلخ
  
   ):المقالع(ـ المخالي  5

                                                 
  .10ـ  6ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )40(
  .76ص  ،جذور السوق ،صن تزو وآخرون    )41(
  .200ص  ،دوليت املرابطني واملوحدين ،الصاليب    )42(
  .169ص  ،دولة املرابطني ،نصر اهللا ؛139ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع    )43(
  .196ص  ،املغرب ،البكري    )44(
  .76ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول    )45(
     .61ص  ،مؤلف جمهول    )46(
 ،شركة االبداع ،3ط  ،األندلس التاريخ املصور ،طارق سويدان ؛244ـ  241ص  ،ـ القسم الثالث مالأعمال األع    )47(

   .284ص  ،) 2009 ،الكويت(
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، فيــــذكر صــــاحب احللــــل املوشــــية يف تشــــكيل املربــــع )املخــــايل(لقــــد عــــرف يف زمــــن املــــرابطني املقــــالع 
ويف  السـالح، الدفاعي للموحدين، أنه يتكون من عـدة صـفوف علـى شـكل مربـع كـل صـف مسـلح بنـوع مـن

، وقـذف األمــري أبـو حفـص عمـر بـن احلــاج )48(" ومـن ورائهـم أصــحاب املخـايل فيهـا احلجـارة"الصـف الثالـث 
اللمتوين صاحب أشبيلية أثناء االشتباك مع نصارى األندلس حبجر أهلبت فرسه باجلري فسقط وداسـته اخليـل 

  .)49(واستشهد 
عيار قطعـة قمـاش أو جلـد قليلـة العـرض مطويـة متسـك ويطلق على رامي املقالع العيار، واملقالع أو ال

مــن طرفيهــا ويوضــع احلجــر أو احلصــاة أو قطــع احلديــد، أو الرصــاص يف الطــرف املطــوي، وبعــد تــدويرها عــدة 
مرات، يفلت أحد الطرفني، فيقذف ما فيه حنو اهلدف، واستخدم العيارون هذا السالح، وكان بعضهم جييـد 

فلـه ) املقـالع(ة العيـار أو املقـالع واحـدة، إّال أن األول لـه طرفـان، بينمـا الثـاين ، وفكـر )50(الرمي ذا السالح 
 .)51( ثالثة أطراف

وكثر استخدام املقالع عنـد القتـال يف املنـاطق احلجريـة، وللـدفاع عـن جبـل أو هضـبة، أو لصـد هجـوم 
 الح، لكــن املصــادر مل تشــروالــذي يبــدو لنــا أن املــرابطني قــد عرفــوا هــذا الســ ،)52( العــدو علــى قلعــة أو مدينــة

صراحًة إىل إستخدامه من قبلهم، بل تشري إىل استخدام خصـومهم لـه ضـدهم، وقـد يُعـزى السـبب إىل إمهـال 
املؤرخني لذكر استخدامهم هلذا السالح لكونه قليل األمهية بالنسبة لألسلحة األخرى، فهذا السالح أكثر ما 

  . إذا كان يرتدي اخلصم الدرع الواقي كون تأثريه قلياليسببه هو الكدمات للخصم يف بعض األحيان، وي
  

  :ـ النبوت والعمود والدبوس 6
وهي من األسلحة اليت كانت شائعة يف زمن املرابطني، والنبـوت عصـا غليظـة رفعيـة وثقيلـة مـن الطـرف 

، أمـا )53(لفرسـان اآلخر،وقد جيعلون يف رأسها املسامري احلادة لتصبح أكثر تـأثرياً، وهـي أكثـر اسـتعماالً لـدى ا
العمود فهو يشبه النبـوت، إّال أنـه يصـنع مـن احلديـد وحـده، أمـا الـدبوس فيكـون يف رأسـه احلديـد ونصـابه مـن 

                                                 
  .484ص  ،األندلس يف عصر املرابطني واملوحدين ،أشباخ ؛132ص  ،مؤلف جمهول    )48(
  .701ص  ،5ج  ،دائرة املعارف ،؛ البستاين82ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي   )49(
 ،مطيع املرابط :حتقيق ،التذكرة اهلروية يف احليل احلربية ،علي بن أيب بكر اهلروي ؛132ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول    )50(

داد جديد حسن مطبعة بغ ،اجلندية يف الدولة العباسية ،نعمان   ثابت ؛82ص  ،) 1972 ،دمشق( ،مطبعة وزارة الثقافة
جيش مصر يف  ،نظري حسان سعداوي ؛701، ص 9ج  ،تاينبسدائرة معارف ال ؛2160ص  ،) 1939 ،بغداد( ،باشا

   .20ص  ،) 1959 ،القاهرة( ،مكتبة النهضة املصرية ،2ط  ،أيام صالح اللدين
  .23ص  ،تنظيمات اجليش يف العصر العباسي ،اجلنايب    )51(
  .78ص  ،لسوقجذور ا ،صن ترو وآخرون    )52(
   ،اجليش األيويب على  عهد صالح الدين ،حسن ؛15ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )53(

    .276ص 
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، وهذه األسلحة تتشابه يف وظيفتها وختتلف مبواد صـنعها، إذ تسـتخدم لتهشـيم رأس العـدو حـىت )54(اخلشب 
ا حتـــت الســـروج، وكانـــت تســـتخدم بعـــد التضـــارب ولـــو كـــان البســـاً اخلـــوذة املعدنيـــة، وكـــان الفرســـان حيملوـــ

بالســيوف والرمــاح كمحاولــة أخــرية لــدحره، وعليــه فهــي تبــدو مــن أســلحة االشــتباك القريــب يف مرحلــة القتــال 
.  )55(األخــرية، وقـــد أفـــاض الطرسوســـي بأنواعهـــا وطـــرق صــنعها وتزيينهـــا، فضــــالً عّمـــا يزيـــد يف تأثريهـــا القاتـــل 

أّن آخر األمـراء املوحـدين كـان يلقـب بـأيب دبـوس، ألنـه كـان يف بـالد األنـدلس، ويذكر صاحب احللل املوشية 
  .)56( ال يفارقه الدبوس فاشتهر به

  
  ):المدية(ـ الحربة  7

ومــن األســلحة الشــائعة يف عهــد املــرابطني هــي احلربــة وهــي تســتخدم يف االشــتباك القريــب وبعــد ظهــور 
وقـد اسـتخدم املوحـدون احلـراب الطويلـة يف حـروم مـع  الرماح القصرية قّلت أمهيتها وبقيت كسالح شخصي

، فـاملرابطون يبـدو لنـا أـم قـد اسـتخدموا مزاريـق الـزان الـيت عوضـت عـن اسـتخدام احلربـة القصـرية )57( املرابطني
  . وكذلك استخدامهم لألطاس أيضاً 

  
    ):الجماعية(ثانياً ـ األسلحة الثقيلة 

ملعركـــة عـــدد مــن اجلنـــود، يتناســب عـــددهم طرديــاً مـــع حجـــم وهــي األســـلحة الــيت يتـــوىل اســتخدامها با
السـالح، وقـد يصـل عـددهم إىل أكثـر مـن مائـة جنـدي إذا كـان هـذا السـالح كبـري احلجـم، بعكـس األسـلحة 
الفرديــة الــيت جيــري اســتخدامها مــن قبــل جنــدي واحــد وهــو حاملهــا، وهلــا تــأثري فّعــال يف املعركــة ملــا تســببه مــن 

 حصون العدو، وهي تستخدم يف اهلجوم لفتح حصون العدو بشكل رئيسي، وأكثر ختريب ودمي وحرائق يف
، وتــزود اجلــيش )58(مــا تســتخدم يف الــدفاع عنــدما تفــرض ظــروف املعركــة االلتجــاء إىل احلصــون والــدفاع عنهــا 

  :املرابطي باألسلحة الثقيلة التالية
  
  :ـ المنجنيق 1

ســبياً، وهـو مـن األسـلحة الـيت اقتبسـوها مـن ملــوك لقـد عـرف املرابطـون هـذا السـالح يف وقـت متـأخر ن
                                                 

  .189ص  ،اجلندية يف الدولة العباسية ،ثابت ؛189و 15ص  ،تبصرة األلباب ،الطرسوسي    )54(
  .16ـ  15ص  ،تبصرة األلباب ،الطرسوسي    )55(
  .288ص  ،األندلس يف عصر املرابطني واملوحدين ،أشباخ ؛261ـ  260ص  ،املطرباألنيس  ،ابن أيب زرع    )56(
ص  ،أعمال االعالم ـ القسم الثالث ،ابن اخلطيب ؛169ص  ،املغرب ،البكري ؛168ص  ،احللل املوشية ؛مؤلف جمهول    )57(

  .702ص  ،5ج  ،دائرة املعارف ،البستاين ؛244ـ  241
املؤسسة املصرية  ،عبد الرؤوف عون وحممد مصطفى زيادة :حتقيق ،تصر سياسة احلروبخم ،اهلرمثي صاحب املأمون    )58(

التذكرة  ،اهلروي ؛76ص  ،الفتح القسي يف الفتح القدسي ،األصفهاين ؛61ـ  58ص  ،القاهرة ،مطبعة مصر ،العامة
  .403ص  ،2و  1ج  ،اية األرب يف فن األدب ،النويري ؛84ص  ،اهلروية واحليل احلربية
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، واملنجنيــق هــو الســالح الرئيســي واألشــد نكايــًة يف تــدمري )59( الطوائــف واألمــويني والــروم، ومنهــا املنجنيقــات
، وإحــداث التهــدمي والفتحـات الــيت ينفــذ منهــا املقــاتلون )3و  2ينظــر الشـكلني رقــم (أسـوار حصــون األعــداء 
ادي، وكـــذلك إحـــداث احلرائـــق والتـــدمري، وتكســـر األبـــواب، وهـــدم القـــالع واحلصـــون إىل داخـــل احلصـــن املعـــ

،واملنجنيق عبارة عن قاعدة من اخلشب السميك، يرتكز عليها عمـود خشـيب مسيـك يف رأسـه كفـة )60(املعادية 
فل لوضع املقذوفات، ويشد هذا العمـود بـأقواس متينـة أو لولـب، فـإذا أريـد الرمـي بـه سـحب العمـود إىل األسـ

بواسطة اللولب أو األقواس، مث يفلت فجأًة، ويصطدم بعارضة خشبية قوية أمامه فريمي ما بـداخل الكفـة إىل 
، وقــد أدخلــت حتســينات وتطــويرات إىل حتســني الرمــي بــه ســـواء باملــدى أو ثقــل املقذوفــة، )61(مســافات بعيــدة 

مـــن حيـــث صـــنعها، فمنهـــا العـــريب وختتلـــف املنجنيقـــات بـــاختالف أحجامهـــا، فمنهـــا الكبـــري أو الصـــغري، أو 
، وختتلــف مقــذوفاا، فمنهــا مــا يرمــي الســهام والنبــال، أو احلجــارة هلــدم )62( )الفارســي(واألفرجنــي والرتكــي أو 

احلصون، أو رمي قدور النفط، أو الكرات املشتعلة وقنابل النحاس، أو قنابـل الزجـاج، أو القنابـل املضـيئة، أو 
  . )64( وهنـاك شروط على رماة املنجنيق التقيد ا لزيادة مدى الرمية.  )63(ر قنابل خانقة، أو قنابل املنشا

أن للرمايــة أســرار جيــب أن حتــرز وحتفــظ، ومعــاٍن يتعــني علــى " ومــن الالفــت للنظــر أّن الطرسوســي يــذكر 
املسـافة  ، فهـم عرفـوا أن يتحكمـوا يف حتديـد)65( "الطالب معرفتها أن حيوط ا لتكون له معينة على بلوغ الغـرض 

،ويبدو لنا أـا تشـبه مـا يسـمى معلومـات )66( إىل حد بعيد، ووضعوا القوانني لتحديد الزاوية، وتعيني اهلدف بدقة
الرميــة يف صــنف املدفعيــة اليــوم، واملرابطــون ســّلحوا جيشــهم باملنجنيقــات، وأكثــروا مــن الصــغرية منهــا والــيت تســمى 

، ويبــــدو أن )67(" وأكثــــروا مــــن عمــــل العــــردات " ري املراكشــــي العــــرادات، وقــــاموا بصــــناعتها، إذ يــــذكر ابــــن عــــذا
                                                 

ص  ،النظام السياسي واحلريب على عهد املرابطني ،حركات ؛118ص  ،ـ القسم الثالث مالأعمال األع ،ابن اخلطيب    )59(
 ،) 1971 ،بغداد( ،مطبعة اإلرشاد ،1ط  ،أمارة املوصل يف عهد بدر الدين لؤلؤ ،؛ سوادي عبد حممد الرويشدي179
  .116ـ  115ص 

اجلندية  ،ثابت ؛216ص  )هـ  1305 ،القاهرة( ،املطبعة امليمنية ،ار األول وترتيب الدولآث ،احلسن بن عبد اهللا العباسي    )60(
  .191ص  ،يف الدولة العباسية

 ،خطاب ؛148ص  ،تنظيمات اجليش يف العصر األموي ،؛ اجلنايب18ـ  16ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )61(
  .73ص  ،الشورى العسكرية النبوية

   .17ـ  16 ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )62(
 ؛16ـ  13ص  ،3ج  ،)1978 ،القاهرة(عبد السالم هارون، :البيان والتبيني، حتقيق ،أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ    )63(

  .150ـ  146ص  ،ثابت اجلندية يف الدولة العباسية
  .304ص  ،د صالح الديناجليش األيويب على عه ،حسن ؛16ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )64(
  .16ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )65(
 ،جملة آفاق عربية ،املنجنيق سالح عريب ،صالح حسني ؛303ص  ،اجليش األيويب على عهد صالح الدين ،حسن    )66(

    .م 1979سنة  ،)5(العدد 
   .68ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول ؛142ص  ،4ج  ،البيان املغرب    )67(



 148 عادل عواد الطائي
 

 
AAM, 21 (2014) 137-172 

بـالرغم : " قـولإىل الاملرابطني مل يكونوا جييدون استخدام هـذا السـالح بكفـاءة، األمـر الـذي دفـع يوسـف أشـباخ 
من أم يعرفون آالت احلصار وطرق رميها، مل يكونوا علـى براعـة كافيـه بفنـون احلصـار، العتمـادهم علـى سـالح 

  . )68(" ان، على أم جييدون االمتناع باحلصون وحيسنون الدفاع عن األماكن املعنية الفرس
وقـد ينطبـق هـذا األمـر يف بـدايتهم، ولكـن بعــد الفشـل يف اقتحـام حصـن ليبــط، يبـدو أـم جتـاوزا هــذا 

، )69(اخللل يف تسليحهم، ويتضح ذلك من خـالل اسـتخدامهم للمجـانيق والعـرادات يف حصـار حصـن ليـبط 
، ومتكـن األمـري تاشـفني بـن علـي )70( وطّوروا أسلوم، ويؤكـد ذلـك حماصـرم ملدينـة شـنرتين واسـتيالئهم عليهـا

  .)71( من فتح بعض حصون طليطلة، وفتح ثالثني حصناً يف غرب األندلس
ومــن جانــب آخــر اســتخدم نصــارى األنــدلس املنجنيقــات ضــدهم، إذ يــذكر ابــن أيب زرع أن الفونســو 

، وهكــذا يالحــظ أن املــرابطني قــد طــّوروا أســلوب فــن )72( عشــرين منجنيقــاً الحــتالل سرقســطةاألول اســتخدم 
احلصار للقالع واملدن واتقنوه، كما أتقنوا فن الدفاع داخل املدن وكيفية كسر احلصار، كما يتضح من خالل 

ب علـيهم واخلـروج حصار املوحدين هلم يف مراكش ملدة تقارب أربعني يوماً، ومتكنهم مـن فـك احلصـار املضـرو 
  .)74(يف واقعة البحرية  ،)73( املوحدين وإيقاع هزمية منكرة م ةإىل مالقا

  
  :ـ العـرادة 2

، ممــا يــؤدي إىل أن تكــون مــديات رمياــا أقصــر، )75(هـي نــوع مــن املنجنيقــات، إالّ أــا أصــغر حجمــاً 
ار واحلصـون أو ضـرب املعسـكرات وأن تكون مقذوفاا أخـف من املنجنيقات الكبيــرة، وتسـتعمل هلـدم األسـو 

أو اجلنــد املهــامجني، وتشــري املصــادر التارخييــة أن العــرادات كانــت مــن األســلحة املفضــلة لـــدى املــرابطني، وأــم 
، ويف فـــتح حصــــون )76( اســـتخدموها بكفــــاءة عاليـــة يف حـــروم، واســـتخدمت يف ضـــرب حصـــن ليبــــط بكثـــرة

، ويبــــدو لنــــا أن ســــبب إكثــــار املــــرابطني مــــن )78(ون بصــــناعتها ، وأــــم كــــانوا يقومــــ)77( األنــــدلس النصــــارى يف

                                                 
  .481ص  ،تاريخ األندلس يف عصر املرابطني واملوحدين    )68(
 ،القاهرة( ،دار املعارف مبصر ،ليفي بروفنسال :التبيان ـ حتقيق ،)آخر ملوك بين زيري بغرناطة(مذكرات األمري عبيد اهللا     )69(

  .109ـ  108ص  ،) 1955
  .391ص  ،رابطنيقيام دولة امل ،حممود ؛66ـ  65ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري    )70(
  .68ص  ،االستقصا ،الناصري    )71(
  .163ص  ،األنيس املطرب    )72(
    .79ـ  78ص  ،أخبار املهدي بن تومرت )البيذق(أبو بكر الصنهاجي     )73(
  .166ص  ،احللل املوشية ،جمهول ،مؤلف    )74(
 ؛53ص  ،)1977 ،دمشق ،قافة واالرشاد القوميمنشورات وزارة الث ،عيون األخبار ،عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري    )75(

  .84ص  ،التذكر اهلروية يف احليل احلربية ،اهلروي ؛16ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي
  .112ـ  108ص  ،التبيان ،عبد اهللا بن بلكني    )76(
  .68ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول    )77(
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ويبـدو لنـا (الواطئة لصناعتها، واملرونـة العاليـة عنـد نقلهـا يف سـاحة املعركـة  قتصاديةاستخدامها كان للكلفة اال
ة وتأثريهـــا الفّعـــال، وعقيـــدم العســـكري )املتوســـطة والثقيلـــة المـــورتر(أـــا تشـــبه مدفعيـــة امليـــدان أو اهلاونـــات 

  .)79( املتسمة باحلركة واخلفة باملعدات العسكرية، لذا أكثروا منها يف جتهيز جيوشهم أثناء احلروب
  
  :ـ الدبابة وملحقاتها 3

، وتغلف باللبود )80(هي آلة هجومية مجاعية متحركة، تصنع من اخلشب السميك اجليد، أو ما شاكله
يســهل دفعهـــا، وحــني الوصـــول إىل  عجــالت مســـتديرةأو اجللــود املنقعــة يف اخلـــل ملنــع احرتاقهـــا، وتركــب علـــى 

هــــدفها قــــرب األســــوار املعاديــــة، كــــان املقــــاتلون يصــــعدون عليهــــا أو بــــداخلها، وبيــــدهم آالت شــــيم الســــور 
وهدمه، وكـذلك كـانوا يسـتعملون الدبابـة يف تسـلق السـور، أي أـم جعلوهـا مبثابـة بـرج وسـلم، ويرتقـون أعلـى 

، وميشــي أمامهــا )81(، ويرمــون ــا جنــود العـدو داخــل احلصــن أو املـدن احملاصــرة السـور، وبيــدهم النبــال والـرمح
عــدة جنــود حلمايتهــا وتســهيل حركتهــا، فهــي أذن عبــارة عــن قلعــة ســائرة علــى العجــالت يهجمــون ــا علــى 

 ، ويبـــدو أّن املـــرابطني مل)82( األســـوار املعاديـــة، واجلنـــود بـــداخلها حمتمـــني بســـقوفها وجـــدارها مـــن ســـهام العـــدو
يهتموا ا االهتمام الكايف كالعرادات، وقـد يعـزى السـبب لكوـا معرضـة لنـريان العـدو عنـد قرـا مـن األسـوار 
املعادية، وبطء حركتها وصعوبة نقلها إىل جبهة أخرى، وأّن وعورة األرض، وباألخص يف األنـدلس جعـل مـن 

 يف مذكراتــه، أنــه أثنــاء حصــار حصــن الصــعوبة اســتخدامها، ومــع ذلــك يشــري أمــري غرناطــة عبــد اهللا بــن بلكــني
ليبط، قام ابن صمادح بعمل حريب جديد، فصنع فيًال، واقرتب به مـن أسـوار احلصـن، فرمـاه النصـارى بسـهم 

  . )83(ناري فاحرقه
ويبدو لنا أن هذه الدبابات تقوم مـا تقـوم بـه العجـالت املدرعـة، والـيت حتمـي اجلنـود مـن نـار األسـلحة 

  .توسطة وشظايا قنابل املدفعية واهلاونات وتوصلهم إىل اهلدفاخلفيفة والرشاشات امل
، ويتصـل هـذا )4ينظر الشـكل رقـم (رأسه مثل رأس الكبش  علىأما رأس الكبش فأصله دبابة، لكن 

الــرأس يف داخـــل الدبابـــة بعمـــود غلـــيظ معلــق حببـــال جتـــري علـــى بكـــرة معلقــة بســـقف الدبابـــة لتســــهيل جّرهـــا، 
حصـــنون يف داخـــل الدبابـــة، وجنــود آخـــرون اســـتقروا بـــدروع الدبابـــة، ووقفـــوا خلفهـــا، ويتعــاون اجلنـــود الـــذين يت

ومل تــذكر لنــا املصــادر . )84(يتعــاون كــل هــؤالء علــى ضــرب الســـور ــا، حــىت خيرقــوه، ودق البــاب حــىت تكســره 
                                                                                                             

  .142ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي    )78(
   .179ص  ،النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني ،حركات    )79(
    .179ـ  176، ص 1ج  ،التمدن االسالمي ،؛ زيدان19ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )80(
  .309ص  ،اجليش األيويب على عهد صالح الدين ،حسني ؛82ص  ،التذكرة اهلروية يف احليـل احلربية ،اهلروي    )81(
  .193ص  ،اجلندية يف الدولة العباسية ،نعمان ؛54ـ  53ص  ،عيون األخبار ،الدينوري    )82(
  .108ص  ،التبيان    )83(
ج  ،دارة املعارف ،البستاين ؛194ص  ،نعمان، اجلندية يف الدولة العباسية ؛59ـ  58ص ،خمتصر سياسة احلروب ،اهلرمثي    )84(
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الـــــيت تناولناهـــــا اســـــتخدام رأس الكـــــبش ســـــواء مـــــن املســـــلمني أو النصـــــارى يف األندلــــــس، وعلـــــى الرغــــــم مـــــن 
، )الدراجــة(، وقــد عرفــت الدبابــة بأمســاء أخــرى منهــا )85( ســتخدامها بكثــرة يف املشــرق أثنـــاء احلــروب الصــليبيةا

وكــذلك عرفـــت باســم الـــربج الــذي يوصـــف بأنــه جهــــاز متحــرك مـــن اخلشـــب ومغطـــى باحلديــد واجللـــد، وكـــان 
هام واألحجــــار أو أيــــة يســـتعمل لالقــــرتاب مــــن احلصــــون املعاديــــة أو املــــدن احملصــــنة، القتحامهــــا ولقــــذف الســــ

وينقــل لنــا ابــن أيب زرع، عــن كيفيــة قيــام . )86( مقــذوفات أخــرى، وكــان جيــر علــى عجــالت خشــبية أو حديديــة
وضعوا أبراجاً من خشب جتري على بكرات، وقربوهـا منهـا، ونصـبوا فيهـا " الفونسو األول باحتالل سرقسطة 

  .)87(" العرادات، ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً 
جانب املرابطني فتذكر املصادر احلصون النصرانية اليت فتحوها يف األندلس، ومنهـا فـتح األمـري  أما من

، وتـذكر اسـتخدام العـرادات واملنجنيقــات )88( تاشـفني بـن علـي أكثـر مـن ثالثـني حصــناً للنصـارى يف األنـدلس
اسـتخدمت،ولكن لسـبب أو ، ويبدو لنا البد وأا قـد )89( خالل ذلك، ولكنها مل ذكر األبراج أو السالمل

آلخر امهل ذكرها واكتفى مؤرخو تلك احلقبة بذكر الفتح دون تدوين تلك التفاصيل الصغرية بنظـرهم آنـذاك،  
كون االقتباس والتأثري وتطوير األسلحة كان عمليـة مسـتمرة دائمـة لـدى املـرابطني، ويقومـون باسـتمرار بتطـوير 

  .جتهيزام العسكرية، كما عرضنا لذلك سابقاً 

  

  :العسكرية) الوقاية(ثالثاً ـ تجهيزات الحماية 
وهــي التجهيــزات الــيت يســتخدمها املقــاتلون للحمايــة مــن تعرضــهم لإلصــابة بأســلحة العــدو كضــربات 

، وهذه التجهيزات يرتديها اجلندي يف اهلجوم أو الدفاع، واملرابطون )90( السيوف أو طعنات الرماح أو السهام
، وكانوا يف الواقع قد اعتادوا على التسلح بأسلحة وجتهيـزات وقايـة خفيفـة )91( ية الثقيلةمل يألفوا جتهيزات الوقا

                                                                                                             
  .705ص  ،9

 ،حسني ؛103ص  ،)2000، القاهرة( ،دار املنار ،1ط  ،سرية صالح الدين األيويب ،)أبن شداد(بـ اد الدين املعروف     )85(
  .313ص  ،اجليش األيويب يف  عهد صالح الدين

   360ص  ،؛ حسني، اجليش األيويب يف عهد صالح الدين19ـ  18ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي    )86(
   .163ص  ،األنيس املطرب    )87(
  .68ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري    )88(
وقد كانت تصنع  ،وفتح مغاليق احلصون ،من ملحقات الدبابة السالمل اليت كانت تساعد املهامجني على اعتالء األسوار    )89(

كما    ،تصنع من اخلشب أو احلديدت مث صار  ،أول األمر من احلبال اليت تنتهي خبطافات يسهل تعلقها حبجارة السور
اجليش األيويب على  ،حسني: ينظر. هل نقلها من مكان إىل آخر بعض األحيان بعجالت أو بكرات ليسكانت تزود يف

  .314ص  ،عهد صالح الدين
  .707ص  ،9ج  ،دائرة املعارف ،البستاين ؛47ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري    )90(
الثغر  ،مؤنس ؛244ـ  243ص  ،م الثالثأعمال األعالم ـ القس ،ابن اخلطيب ؛22ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول    )91(

  .141ص  ،األعلى
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، وملــا الــتحم املرابطــون بنصــارى األنــدلس، وجــدوهم يعتمــدون اعتمــاداً )92( البســيطة دويــةبتناســب طبيعــتهم ال
، )93(ســـلحة الثقيلـــة مطلقـــاً علـــى األســـلحة والتجهيـــزات الثقيلـــة، بـــدأوا يســـلحون فـــرقهم ـــذه التجهيـــزات واأل

ويبدو أم مل يتخذوا الدروع الثقيلة اليت يرتديها الفارس النصراين واليت تغطي كامل بدنه، ويف بعض األحيان 
مبـــا هـــو ضـــروري لـــرد ضـــربات ســـيوف األعـــداء ) املرابطـــون(، واكتفـــى )94( قـــد يغطـــي أجـــزاء مـــن بـــدن حصـــانه

ر، وهــذا أدى إىل اتســام حــركتهم باخلفــة والســرعة مــا بأيــديهم ومحايــة الــرأس، ويف بعــض األحيــان محايــة الصــد
فسح اـال هلـم لـألداء والقيـام باملنـاورة يف سـاحة املعركـة بسـهولة، علـى عكـس أعـدائهم الـذين كانـت تـثقلهم 

  :وتشمل جتهيزات الوقاية لدى املرابطية ما يلي. الدروع وتبطئ حركتهم لتنفيذ املناورة املطلوبة
  
  :ـ الدرق اللمطية 1

هـــي إحـــدى جتهيـــزات احلمايـــة الـــيت انفــــرد ـــا املرابطـــون، وهـــي أول مـــا جتهـــزوا ـــا، لكوـــا تصـــنع يف و 
، علـــى أّن الـــدرق اللمطيـــة )96( ، ويف مدينـــة نـــول املشـــهورة)95( بالدهـــم يف ملطـــة، وملطـــة إحـــدى قبائـــل امللثمـــني

األربــع وأصــغر قلــيالً مــن تنســب يف الواقــع إىل حيــوان اللمــط، الــذي كــان يعــيش يف الصــحراء، وهــو مــن ذوات 
، وهـي بـذلك ال )97( ن، ومـن جلـد األنثـى تصـنع الـدرق املـذكورةان عظيمـاالبقر، وحتمل األنثى منه وللذكر قرن

، وكانت هلا شهرة خارج املغرب، وملـا وصـل كتـاب أهـل األنـدلس، )98( توجد إّال يف موطن يوسف بن تاشفني
، وكان جواب املعتمد بن عباد )99( وأرفقهم جوابه مع درق ملطية يسألونه املهادنة مع اهلدايا، أجام إىل ذلك

إىل الفونسـو الســادس عنـدما حاصــر أشـبيلية وطلــب منـه أن يرســل لـه بصــيغة االسـتهزاء مــراوح ليـذب الــذباب 
  . )100( عن وجهه، أجابه املعتمد بتهديد مبطن، أنه سريسل له الدرق اللمط اليت ترّوح عنه

                                                 
  .363ص  ،4ج  ،تاريخ االسالم السياسي ،حسن ؛22ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري    )92(
   .383ص  ،حممود دولة املرابطني ؛68ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول    )93(
  ،املوسوعة العسكرية ،مؤلفني جمموعة ؛243ص  ،أعمال األعالم ـ القسم الثالث ،ابن اخلطيب    )94(

  .324ص  ،2ج  
، مطبعة دار الكتب 1ط  ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغردي بردي    )95(

إذ يقول أم ينقعون  ،وهو ينسب الدرق اللمطية إىل قبيلة ملطة .82ص  ،4ج  ،)1933، القاهرة(، 1ط  ،بالقاهرة
ص  ،املغرب: ينظر. من جلد أنثى حيوان اللمط بينما يذكر البكري أن هذه الدرق تصنع ؛باحلليب ملدة سنة اجللود
171.   

  .114ـ  113ص  ،4البيان املغرب ـ ج  ،ابن عذاري املراكشي    )96(
  .171ص  ،املغرب ،البكري    )97(
  .33ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري  )98(
  .113ص  ،4ج  ،ن املغربالبيا ،ابن عذاري املراكشي    )99(
  .368ـ  354ص  ،4ج  ،فتح الطيب ،املقرئ ؛85ص  ،الروض املعطار ،احلمريي  )100(
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بشكل رئيسي، ويف معركة الزالقـة الشـهرية أمـر يوسـف بـن  )101(بدرق اللمط وكان املرابطون يتسلحون 
، ومتكــن أحــدهم )102( تاشــفني حرســه اخلــاص مــن الســودان اهــزين بــدرق اللمــط الرتجــل واهلجــوم علــى العــدو

  .من مهامجة الفونسو السادس وطعنه بفخذه
  
  :ـ الترس 2

لكــل " ؤدي وظيفــة الــرتس، إذ يــذكر الــبعض علــى الــرغم مــن اســتخدام املــرابطني لــدرق اللمـــط والــيت تــ
، إالّ أـم زّودوا جيشـهم بـالرتوس، وخصوصـاً عنـدما )103(" رجل واحد درق مـن درق اللمـط واسـعة، وسـيف 

، والرتس عبارة عن صحيفة من احلديد أو اخلشب أو اجللد، حيملها الفـارس )104( عملوا يف الساحة األندلسية
، وكـــان يصـــنع ) )105ـــا ضـــربات الســيوف أو الرمـــاح أو الســـهام أو احلجـــارةأو الراجــل، أثنـــاء القتـــال ليتفـــادى 

، إّن الــــرتس الكبــــري كــــان يضــــايق احملــــارب )املقعــــر(بأشــــكال خمتلفــــة منهــــا املســــطح واملســــتطيل احملفــــر الوســــط 
ن ، وكـان الرومـا)106(الفارس،ويشل ذراعه اليسرى اليت متسـك بـه، إالّ أنـه إذا كـان مرحيـاً أكثـر بالنسـبة للمشـاة 

، وكـان )107(يبذلون جهوداً شاقة لتعويد جنودهم محل الرتس، فضًال عن القوس أو الراية، لكي يثبـت باملعركـة 
الرتس املستدير هو األكثر شيوعاً لدى املسلمني خالل حقبـة احلـروب الصـليبية، وقـد تفـنن الصـّناع املسـلمون 

  . )108(يف صنع الرتوس ونقشوا عليها اآليات واحلكم واألشعار 
ذكر الطرسوسي أّن لكل أمة نوع من الرتوس ختتلف من حيث مـواد صـناعتها مثـل جلـود اللمـط أو وي

  .)109( احلديد أو اخلشب، وزينوها باألصباغ امللونة، وهلا تبعاً لذلك أسـماء نذكر منها الطوارق واجلنوبات

  

  :ـ الـدروع 3

حب احللـل عـن قـوات الطـرفني يف ، إذ يذكر صـا)5ينظر الشكل رقم (زّود املرابطون جيشهم بالدروع 
وكــان عســكر املســلمني ينــاهز ... وخــرج معــه مثــانون الــف مقاتــل، البسـني الــدروع دون غــريهم" معركـة الزالقــة 

                                                 
  .166ص  ،املغرب ،البكري  )101(
  .484ص  ،2ج  ،وفيات األعيان ،ابن خلكان ؛61ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )102(
تاريخ  ،حسني ؛261ص  ،دولة املرابطني ،؛ اهلريف22، ص 4ج  ،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،تغري بردي  )103(

  .113ص  ،4ج  ،االسالم السياسي والديين
  .281، ص 1ج  ،األحاطة ،ابن اخلطيب ؛179، ص 1ج  ،العقد الفريد ،ابن عبد ربه األندلسي  )104(
أسامة ناصر   :حتقيق ،؛ ابن مجاعة احلموي، مستند األجناد يف آالت اجلهاد12ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي  )105(

  .61ص  ،) 1983 ،بغداد( ،دار احلرية للطباعة ،النقشبندي
  .316ص  ،اجليش األيويب يف عهد صالح الدين ،حسني  )106(
  .80ص  ،جذور السوق ،صن ترو وآخرون  )107(
  .187ص  ،1ج  ،التمدن االسالمي ،زيدان  )108(
  .12ص  ،تبصرة أرباب األلباب  )109(
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مخســني ألــف فــارس، أربعــة وعشــرون ألــف مــن فرســان األندلســيني مــا بــني مــدرّع والبــس ومثلهــا أو أكثــر منهــا 
  .)110( "مرابطون 

أو اجللـــد، وهــو املفضــل حــىت ال تــؤثر صــالبته علــى ) الــزرد(ة تــدعى يتــألف الــدرع مــن صــفائح معدنيــ
، علـــى هيئـــة ثـــوب قصــري مـــن العنــق إىل الـــركبتني أو مـــا )111( املقاتــل، ويلـــبس علــى القســـم العلــوي مـــن اجلســم

دوما، وكانوا يلبسون حتـت الدرع غاللة من ثوب قد يكون من الكّتان السميك، حلماية اجلسم من خشونة 
ديد، وتسمى هذه الدروع باجلوشن، والغرض منه محاية منطقة الصدر للمقاتل من أسـلحة العـدو حلقات احل

املوجهة ضده، وقد ذكر الطرسوسي وظيفة اجلواشن واخللطات الكيمياوية اليت تدخل يف صناعتها واملـواد الـيت 
تديــه الفـارس ويلبســه ، ويتبــع اجلواشـن نــوع آخـر يــدعى التجنفـاف أو اجلفـايف وهــو لبـاس ير  )112(تصـنع منهـا 

 .)113( بالفرس ا، والبعض جيعله خاص)6ينظر الشكل رقم (حصانه للوقاية من النار 
ويالحــظ يف صــناعة الــدروع . )114(والطرسوســي تطــرق إىل حتضــري املــواد الــيت تطلــى ــا املالبــس الواقيــة 

  .)115( خفتها وعدم إعاقة حركة املقاتل
  
  ):الخوذة(ـ البيضة  4

الســـيوف أو الســـهام أو  ضــة أيضـــاً، وهـــي مــا يلـــبس يف الــرأس حلمايتـــه مـــن ضــرباتاخلــوذة وتـــدعى البي
، أو يصـنع مـن )116(احلجارة، وتصنع اخلوذة أو البيضة من املعدن على شكل قطعة واحدة بقـدر حجـم الـرأس

الـزرد أو حلقـات الـدرع، ينسـج علـى قـدر الـرأس، مث يتـدىل قسـم منـه ليغطـي الرقبـة وجوانـب الوجـه، وعـادًة مــا 
، وكـــان بعـــض ااهـــدين ينقشـــون آيـــات قرآنيـــة أو )117(باجلوشـــن، ويـــدعى بـــاملغفرة أو الغفـــارة  كـــون متصـــالي

  .، ويلبس فوق البيضة أو املغفرة العمامة)118( أحاديث أو أدعية

" وزّود املرابطـون جيشــهم بــاخلوذ وكافــة األسـلحة وجتهيــزات الوقايــة املعروفــة آنـذاك، إذ يــذكر ابــن اخلطيــب 
ري املسلمني يوسف بن تاشفني األمري سري بن أيب بكر وبـأمر منـه قـّوى احلصـون وسـد الثغـور، وأذكـى أن نائب أم

                                                 
  .56ص  ،مؤلف جمهول  )110(
  .238ص  ،اجليش والسالح ،خلف ؛418ـ  417ص  ،1ج  ،اخلطط ،املقريزي  )111(
  .14ص  ،تبصرة أللباب  )112(
  .363، ص اجليش يف عهد صالح الدين األيويب ،حسني ؛243ص  ،ـ القسم الثالثم الأعمال األع ،ابن اخلطيب  )113(
  .14ص  ،تبصرة أرباب األلباب  )114(
  .324ص  ،2ج  ،املوسوعة العسكرية ،جمموعة مؤلفني  )115(
  .57ص  ،اجليش يف العصر العباسي ،؛ اجلنايب61ص  ،مستند األجناد يف آالت اجلهاد ،احلموي  )116(
  .318ص  ،اجليش األيويب ،حسني ؛61ص  ،مستند األجناد يف آالت اجلهاد ،احلموي  )117(
  .189ص  ،2ج  ،املوسوعة العسكرية ،جمموعة مؤلفني  )118(



 154 عادل عواد الطائي
 

 
AAM, 21 (2014) 137-172 

  .)119( "العيون، واختذ خمازن السالح، وعمل الرتاس، ونسج األدرع وفصل البيضات والسيوف وربط اخليل 
  

  :رابعاً ـ األسلحة النفسية والتوجيه المعنوي
عـــاً عنـــد املـــرابطني، واحلـــرب النفســـية هـــي األعمـــال الـــيت يقـــوم ـــا إّن أســـلوب احلـــرب النفســـية كـــان متب

،وقــد أشــار )120(اخلصــم ضــد اآلخــر للتــأثري عليــه، هادفــاً مــن ذلــك شــل إرادتــه وتفكــريه وقــواه املاديــة واملعنويــة 
وا َهلُـْم َمـا اْسـَتَطْعُتْم ِمـْن قـُــوٍة َوِمـنْ ﴿ :القـرآن الكـرمي إىل إرهـاب العـدو بقولـه تعــاىل رِبَـاِط اْخلَْيـِل تـُْرِهبُـوَن بِــِه  َوأَِعـد

احلرب النفسية من أهم احلروب اليت خطط هلا فنّفـذها،  صلى اهللا عليه وسلم، لقد عّد النيب )121(﴾ َعُدو اللهِ 
بل كانت حمور عمله العسـكري ضـد أعدائـه، إذ جيعلهـم يف حالــة رعـب يسـيطر علـى نفوســهم، وأـم ال قبـل 

، وكــان املرابطــون )123()) ُنِصــرُت بالرْعــب((، وقــد عــّرب عــن هـــذه احلــرب بقولــه )122( هلــم بــالوقوف أمــام جيشــه
متفوقون بأسلوب احلرب النفسية، وتنوعـت أساليبهم ذا اال حىت أصبحت هلم شهرة بذلك، إذ يذكر بن 

ا األمـــر ويؤكـــد الناصـــري هـــذ.  )124(" وكـــان هلـــم بـــذلك نـــاموس ورعـــب يف املنتـــدبني لقتـــاهلم"عــذاري املراكشـــي 
 :بقوله

الفرنج مع ذلك ترهب جانب ملك املغرب يوسف بن تاشـفني، إذ كـان لـه اسـم كبـري وصـيت عظـيم، 
لنفـــاذ أمـــره، ونقلـــه دولـــة زناتـــة، وملـــك املغـــرب إليـــه يف أســـرع وقـــت، مـــع مـــا ظهـــر ألبطـــال امللثمـــني ومشـــايخ 

ظم الكلــى، فكــان هلــم بــذلك صــنهاجة يف املعــارك مــن ضــربات الســيوف الــيت تقــد الفــارس، والطعنــات الــيت تــن
، ومـن أسـاليبهم القيـام باسـتعراض اجلـيش قبـل املعركـة إلظهـار )125( "ناموس ورعب يف قلوب املنتدبني لقتاهلم 

القــوة والثقــة بــالنفس، والقيــام مبظــاهرات عســكرية دون الــدخول مبعركــة، كمــا فعــل ســري بــن أيب بكــر عنــد ضــم 
، )127( رايــات عنــدما يقرتبــون مــن العــدو، ويبــدو أن هلــم رايــة كــربى، ونشــر ال)126( ممالــك األنــدلس إىل املــرابطني

والصــالة مجاعــة قبــل بــدء املعركــة، وإذاعــة أنبــاء النصــر مــن أعلــى املــآذن وتــالوة البيانــات اخلاصــة بــاحلروب مــن 

                                                 
    .121ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول ؛281ص  ،1ج  ،اإلحاطة ،ابن اخلطيب  )119(
 ،علم النفس يف القوات املسلحة ،شارل سانديسي ؛767ص  ،1ج  ،املوسوعة العسكرية ،جمموعة مؤلفني عسكريني  )120(

   .121ـ  120ص  ،)1984 ،بريوت( ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،حممد ياسر األيويب :ترمجة
  .60اآلية  ،سورة األنفال  )121(
   ،) 1985 ،دمشق( ،دار الفكر ،ρفن احلرب االسالمي يف عهد الرسول  ،حممد ظاهر وتر  )122(

   .92ص 
  .)435(رقم احلديث  ،مسند أمحد بن حنبل ؛)315(احلديث رقم  ،صحيح البخاري  )123(
  .112ص  ،4ج  ،البيان املغرب  )124(
  .15ص  ،2ج  ،االستقصا  )125(
  .169ص  ،التيجان ،ابن بلكني  )126(
 ،عبد اجلبار حممود السامرائي ؛263ـ  262ص  ،دولة املرابطني ،اهلرقي ؛150ص  ،األنيس املطرب ،أيب زرع ابن  )127(

  .) 1994آذار  ،بغداد( ،العدد الثاين ،جملة آمروا احلضائر ،االستعراضات العسكرية يف العراق عرب التاريخ



 تسليح جيش املرابطني 
 
 ، وأثنـــاء ســـريهم إىل ســـاحة املعركـــة تتقـــدمهم البنـــود البيضـــاء الباســـقات

، وتسـخريهم املراسـالت مـع أعـدائهم، واسـتخدام لغـة التهديـد والوعيـد والتلـويح بـالقوة، 
ومـــن مث دعـــوم إىل االســـالم، أو دفـــع اجلزيـــة، أو احلـــرب، وكمـــا حصـــل مـــن مراســـالت وتبـــادل الرســـائل بـــني 
لرؤيــا الصــاحلة وبشــارة النصــر فيهــا 

ه ري بشـتو  العباس ابن رميلة ورؤيته للنـيب 

وضــرب طبولــه " الطبــول بكثــرة أثنــاء املعركــة، ويــذكر صــاحب احللــل املوشــية 
ويضــيف ابــن أيب زرع تــأثري الطبــول علــى خيــول 
، وكـان هلـذه الطبـول وقـع سـيء علـى نفسـية جنـد 
قـد لعبـت طبـول الزالقـة دوراً يف 
، ونســـتدل مـــن نـــص أورده ابـــن أيب زرع، أّن هـــذه الطبـــول تظـــل مواكبـــًة للجنـــد 
املسلمني أثناء احلركة واملناورة بساحة املعركة، مما حيملنا على االعتقاد أـا كانـت حتمـل علـى الـدواب، والـنص 
، إىل جانـب اسـتخدام الطبـول الكبـرية والـيت تـؤثر علـى 
املرابطون االبل واليت مل يقتصر دورها على محل األثقـال يف املعركـة، بـل 

كمـا أـا ،)136(استعملوها بدل اخليل لكي يستعينوا مبظهرهـا الغريـب يف بـث الرعـب يف نفـوس جنـد النصـارى 
، ومــن الــروائح املنبعثــة منهــا 
، ولرفــع معنويــات جنــدهم وّظفــوا إميــام بــاهللا وحــبهم للشــهادة فالفقهــاء والعّبــاد حيثــون اجلنــدي 

، )140( اركتهم اجلنــــد باجلهــــاد وتشــــوقهم للجنــــة
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، وأثنـــاء ســـريهم إىل ســـاحة املعركـــة تتقـــدمهم البنـــود البيضـــاء الباســـقات)128( فـــوق املنـــابر يف كافـــة أحنـــاء الدولـــة
، وتسـخريهم املراسـالت مـع أعـدائهم، واسـتخدام لغـة التهديـد والوعيـد والتلـويح بـالقوة، )129( املكتوبة باآليات

ومـــن مث دعـــوم إىل االســـالم، أو دفـــع اجلزيـــة، أو احلـــرب، وكمـــا حصـــل مـــن مراســـالت وتبـــادل الرســـائل بـــني 
لرؤيــا الصــاحلة وبشــارة النصــر فيهــا با هلمؤ ، وتفــا)130(يوسـف بــن تاشــفني والفونســو الســادس قبــل معركــة الزالقـة 

العباس ابن رميلة ورؤيته للنـيب  واذاعتها على جندهم قبيل املعركة، كما حصل برؤية الناسك أيب
  .)131(بالنصر واستشهاده يف معركة الزالقة 

الطبــول بكثــرة أثنــاء املعركــة، ويــذكر صــاحب احللــل املوشــية  كمــا اســتخدم املرابطــون
ويضــيف ابــن أيب زرع تــأثري الطبــول علــى خيــول . )132(" واهتــزت لــه األرض وجتاوبــت اآلفــاق فارتاعــت قلــوم 

، وكـان هلـذه الطبـول وقـع سـيء علـى نفسـية جنـد )133(" وزلزلت حوافر خيـوهلم رعـود الطبـول " األعداء بقوله 
قـد لعبـت طبـول الزالقـة دوراً يف وكـان اجلـيش املرابطـي يسـتعمل الطبـول، و " األعداء، كما يقول األستاذ عنـان 

، ونســـتدل مـــن نـــص أورده ابـــن أيب زرع، أّن هـــذه الطبـــول تظـــل مواكبـــًة للجنـــد )134( "ازعـــاج اجلنـــد الُنصـــارى 
املسلمني أثناء احلركة واملناورة بساحة املعركة، مما حيملنا على االعتقاد أـا كانـت حتمـل علـى الـدواب، والـنص 

، إىل جانـب اسـتخدام الطبـول الكبـرية والـيت تـؤثر علـى )135( "ته وطبولـه وبنـوده أمري املسلمني يف اثرهم بساق
املرابطون االبل واليت مل يقتصر دورها على محل األثقـال يف املعركـة، بـل  نفسية جند األعداء وخيوهلم استخدم

استعملوها بدل اخليل لكي يستعينوا مبظهرهـا الغريـب يف بـث الرعـب يف نفـوس جنـد النصـارى 
، ومــن الــروائح املنبعثــة منهــا )137( تســتخدم كســواتر جلنــودهم، وكانــت خيــول أعــدائهم النصــارى جتمــح ملنظرهــا

، ولرفــع معنويــات جنــدهم وّظفــوا إميــام بــاهللا وحــبهم للشــهادة فالفقهــاء والعّبــاد حيثــون اجلنــدي )138
اركتهم اجلنــــد باجلهــــاد وتشــــوقهم للجنــــة، ومشــــ)139(املســــلم علــــى الصــــرب والثبــــات باملعركــــة وعــــدم الفــــرار

                                                 
     .369ص  ،ياسيحسن تاريخ االسالم الس ؛149ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع

    .122ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول
  .53ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول

  .354ص  ،احللية السرياء ،ابن األبار
  .60ص  ،مؤلف جمهول

  .150ص  ،األنيس املطرب
  .419ص  ،عصر املرابطني واملوحدين ،عنان

    .141ص  ،األنيس املطرب
  .479 ،األندلس يف عصر املرابطني واملوحدين ،باخأش

  .115ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي
1ط  ،أكرم ديري واهليثم األيويب :تعريب ،مدخل إىل التاريخ العسكري ،ايريك موزير

  .279ص  ،) 1971
  .354ص  ،احللية السرياء ،ابن األبار
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فـــوق املنـــابر يف كافـــة أحنـــاء الدولـــة
املكتوبة باآليات

ومـــن مث دعـــوم إىل االســـالم، أو دفـــع اجلزيـــة، أو احلـــرب، وكمـــا حصـــل مـــن مراســـالت وتبـــادل الرســـائل بـــني 
يوسـف بــن تاشــفني والفونســو الســادس قبــل معركــة الزالقـة 

واذاعتها على جندهم قبيل املعركة، كما حصل برؤية الناسك أيب
بالنصر واستشهاده يف معركة الزالقة 

كمــا اســتخدم املرابطــون
واهتــزت لــه األرض وجتاوبــت اآلفــاق فارتاعــت قلــوم 

األعداء بقوله 
األعداء، كما يقول األستاذ عنـان 

ازعـــاج اجلنـــد الُنصـــارى 
املسلمني أثناء احلركة واملناورة بساحة املعركة، مما حيملنا على االعتقاد أـا كانـت حتمـل علـى الـدواب، والـنص 

أمري املسلمني يف اثرهم بساق" 
نفسية جند األعداء وخيوهلم استخدم

استعملوها بدل اخليل لكي يستعينوا مبظهرهـا الغريـب يف بـث الرعـب يف نفـوس جنـد النصـارى 
تســتخدم كســواتر جلنــودهم، وكانــت خيــول أعــدائهم النصــارى جتمــح ملنظرهــا

( وأصــواا

املســــلم علــــى الصــــرب والثبــــات باملعركــــة وعــــدم الفــــرار

ابن أيب زرع  )128(
مؤلف جمهول  )129(
مؤلف جمهول  )130(
ابن األبار  )131(
مؤلف جمهول  )132(
األنيس املطرب  )133(
عنان  )134(
األنيس املطرب  )135(
باخأش  )136(
ابن عذاري املراكشي  )137(
ايريك موزير  )138(

1971

ابن األبار  )139(
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واستشهاد بعضـهم باملعركـة، ونـرى القـادة أيضـاً يسـامهون برفـع معنويـات جنـدهم خـالل املعركـة،، فيوسـف بـن 
املقـاتلني ويُقـوي نفوسـهم علـى اجلهـاد واحلـرب،  تاشفني خالل معركة الزالقة كان على فرسـه ميـر علـى صـفوف

ربوا جلهاد أعدائكم وأعداء اهللا الكافرين، فمن رزق مـنكم الشـهادة فلـه اجلنـة، يا معشر املسلمني اص" ويقول 
، كمــا كــان املرابطــون جيمعــون رؤوس القتلــى مــن أعــدائهم )141( "ومــن ســلم فقــد فــاز بــاألجر العظــيم والغنيمــة 

 النصـــارى وعمـــل تـــالل منهـــا واألذان عليهـــا، ومـــن مث القيـــام بإرســـال عـــدة آالف مـــن هـــذه الـــرؤوس إىل مـــدن
، كما وّظفوا الشعر لتمجيد انتصارهم، إذ ظهر ما يُعرف بـأدب )142( األندلس واملغرب لرفع معنويات الشعب

الروح اجلديدة اليت كان يتمتع ا ااهدون من املرابطني من  ي، غري أّن أهم األسلحة النفسية، ه)143( الزالقة
د ترك يوسف بن تاشفني غنائم معركة الزالقـة ، وكان ق)144( احلمية والتحمس للدين، والتسابق إىل االستشهاد

يـزودون جنـودهم بشـحنات  نو ، وكـان املسـلم)145(ألهل األندلس، أثر كبري يف نفسـية األندلسـيني والوثـوق بـه 
ممـا يزيـد مـن محاسـتهم بـاحلرب  صـلى اهللا عليـه وسـلم )يـا محمـد(إميانية خالل القتال، وذلك برتديدهم شعار 

، وكــــانوا )يــــا ســــتتياجو(، وكــــان نصــــارى األنــــدلس يــــرددون شــــعار )ب اجلهــــادعلــــى عــــادة املســــلمني يف حــــرو (
، وســتتياجو هــذا هــو القــديس يعقــوب أحــد أتبــاع الســيد )146(يتصــاحيون ويولولــون ليضــعفوا قلــوب املســلمني 

 .)147(عليه السالماملسيح 
  

  :خامساً ـ األسلحة األقتصادية
اهلزميــة بالعــدو، وحرمانــه مــن الوســائل املاديــة قتصــادية، هــو تــدابري تتخــذ النــزال إّن أســلوب احلــرب اال

، وقـــد عـــرف املرابطـــون هـــذا األســـلوب يف احلـــرب )148(ال يســـتمر بـــاحلرب  يقتصـــاده، كـــاللمقاومـــة، وختريـــب 
وبرعــوا فيــه، وبــاألخص عنــد عملهــم يف األنــدلس، ومل يقتصــر األمــر علــيهم، بــل طّبقــه أعــداؤهم مــن نصــارى 

كز هذا األسلوب على حصار املدن والقالع واحلصون ومنع دخول املواد األندلس واملصامدة يف املغرب، ويرت
الغذائية إليها حىت جيربها اجلوع والعطش على االستسالم، أو املرور باملدن وختريب املوارد االقتصادية خارجها 

                                                                                                             
  .47ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري  )140(
    .148ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع  )141(
  .49ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري  )142(
  .96ص  ،دولة املرابطني ،نصر اهللا ؛81ص  ،الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس ،حممد جميد السعيد  )143(
  .280ص  ،قيام دولة املرابطني ،حممود  )144(
  .166ص  ،األنيس املطرب ،ابن عذاري املراكشي  )145(
  .401ص  ،تاريخ العرب وحضارم يف األندلس ،السامرائي وآخرون  )146(
 ،أخرتع األسبان وجوده يف أقصى مشال غريب أسبانيا لتعزيز مقاومتهم للمسلمني وقامت حول املزار مدينة شنت ياقت  )147(

 :ينظر .عركة أو أثناء مروره على جواده وبيده سيف وهو يقاتل املسلمنيأكثر من ملك أو قائد برؤيته قبل امل دعىاوقد 
  . 204ص  ،تاريخ العرب يف األندلس ،السامرائي وآخرون

  .528ص  ،1ج  ،املوسوعة العسكرية ،جمموعة مؤلفني  )148(
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 عـنوالعجـز  واليت تعتمد عليها يف حياا املعاشية اليوميـة، وبـاألخص الثـروة الزراعيـة، فنـرى عنـد حصـار ليـبط
اقتحامه على الرغم من استخدام كل أنواع األسلحة املتيسرة واستمرار حصـاره عـدة أشـهر، وعنـد تـداول أمـره 

أنـه ال يتـأتى هلـم أخـذه إّال باملطاولـة وقطـع مـادة القـوت " بني يوسف بن تاشفني واملعتمد بن عباد وتبني هلم 
وجــد قومــاً جياعــاً ال " م إلنقــاذ احلصــن ومــن فيــه وبعــد مجــع الفونســو الســادس جلــيش كبــري هجــ، )149(" عــنهم 

، ويف محلـة يوسـف بـن تاشـفني علـى )150( "يقدرون على امسـاك احلصـن، فأحرقـه، وأخـرج مـن كـان فيـه مـن قومـه 
 ،)151(" فســـار حـــىت نــزل طليطلـــة وحاصـــرها والفونســو فيهـــا، وهتكهـــا وقطــع أمثارهـــا، وأخـــرب أحوازهـــا " طليطلــة 

إىل ضرب احلصار على القالع واحلصـون بينمـا تعمـل قواتـه علـى إتـالف الـزروع وكان الفونسو السادس يعمد 
وهالك الضرع، حىت نال اجلوع من احملاصرين، فسّلموا للطاغية بال قيد وال شرط، وكـان أثـر هـذه السياسـة أن 

، وهكــذا سـقطت سرقســطة فيمــا بعــد بســبب )152(سـقطت طليطلــة، كمــا اســتوىل علـى بلنســية بــنفس الطريقــة 
  .)153( ر واجلوعاحلصا

  
  :سادساً ـ األسلحة الكيمياوية والبيئية

علــــى الــــرغم مــــن معرفــــة وشــــيوع هــــذه األســــلحة بــــني املســــلمني قبــــل ويف عصــــر املــــرابطني، إذ يشـــــرح 
حيـرق إحراقـاً " الطرسوسي عن خلطات كيمياويـة وطريقـة صـنعها، واملـواد الـيت تـدخل يف صـنعها، فمـثالً يـذكر 

  .)154( "قوياً ال مثيل له 
) اهلواء وترى فيه مجرة لطيفة او حترق طرفه وترمى به، فإذا خالطه اهلوى"تحدث عن السهام احلارقة وي

، وتكلـــم عـــن مـــواد حتـــرتق تشـــبه مـــا يُعـــرف عنـــدنا اليـــوم بــــ )155(" أشـــعل نـــار عظيمـــة فتحـــرق أي شـــيء أصـــابه
  ، ويطفو على املاء وحيرق املراكب )النابامل(

اء إىل مـا أردت مـن املراكـب فإـا حتـرق احراقـاً عظيمـاً وميشـي علـى املـاء وال تشتعل فيـه نـاراً وترسـله علـى املـ" 
، وينقــل لنــا، نعمــان ثابــت أن هنــاك قنابــل مضــيئة، والقنابــل اخلانقــة والــيت تســتعمل يف البحــر )156(" ينطفــئ 

كلم عــن ، ويــت )157(والــرب، فتعمــي األبصــار ويتصــاعد غبــاره إىل منــاخري اجلنــد وعيــوم فمــا يســتطيعون القتــال 
                                                 

  .69ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )149(
  .70ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )150(
  .53ص  ،2ج  ،االستقصا ،الناصري ؛153ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع  )151(
  .186ص  ،2ج  ،وفيات األعيان ،ابن خلكان ؛57ص  ،10ج  ،الكامل يف التاريخ ،ابن األثري  )152(
   .47ص  ،الثغر األعلى يف عصر املرابطني ،مؤنس ؛163ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع  )153(
   .200ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي  )154(
   .21ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي  )155(
  .21ص  ،تبصرة أرباب األلباب ،الطرسوسي  )156(
  .150ص  ،اجلندية يف الدولة العباسية  )157(
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، على الرغم من وجود هذه )158( قنابل اليد اليت حتوي العقارب واحليات والرماد وتُرمى باملنجنيق على األعداء
األسلحة مل جند ما يشري إىل اسـتخدام املـرابطني هلـذه األسـلحة، ويبـدو لنـا أـم مل يسـتخدموها ؛ ألـم كـانوا 

بــاملغرب أو األنــدلس، والــذي عثرنــا عليــه عنــد مــن أرّخ ســواء  همؤ يطــورون أســلحتهم تبعــاً ملــا يتســلح بــه أعــدا
للمــرابطني، جنــد إشــارات قليلــة إىل اســتخدام اعــدائهم لــبعض هــذه األســلحة، فمــثًال قتــل األمــري أبــو بكــر بــن 

  .)159(عمر بسهم مسموم 
، )160( ويالحــظ أن املوحــدين قــد أشـــعلوا احلصــن الــذي التجـــأ إليــه األمــري تاشـــفني بــن علــي يف وهــران

د أن النصارى قد اسـتخدموا السـهام احلارقـة كمـا رأينـا يف حـرقهم لدبابـة ابـن صـمادح عنـد حصـار حصـن وجن
   .)162( ، واستخدم املوحدون املاء بعد حجزه بسدود صناعية وإطالقه لتدمري أسوار مدينة فاس)161( ليبط

  

  ):التحصينات(سابعاً ـ األسلحة الدفاعية 

ســوار واخلنــادق وهــي مبثابــة أســلحة دفاعيــة ثابتــة تزيــد يف تشــمل التحصــينات احلصــون أو القــالع واأل
، ونــــرى أن )163(احلمايــــة للمــــدافع عنــــد هجــــوم األعــــداء أو إلســــكان احلاميــــات ملراقبــــة األعــــداء عنــــد تقــــرم 

إىل طبيعـتهم البدويـة غـري املعتـادة  ااملرابطني يف بداية عهدهم مل يهتموا بأسوار للمدن، وقـد يكـون ذلـك عائـد
إمنــا " بفــاس، وقـال  )164( ر، فــإن يوسـف بــن تاشـفني هـدم األســوار بـني عــدويت القـرويني واألنـدلسعلـى األسـوا

، أمــا احلصــون فقــد اهتمــوا ببنائهــا منــذ وقــت مبكــر، فبعــد فــتح مدينــة تلمســان )165( "أســوارنا ســيوفنا وعــدلنا 
عاصـمة زناتـة، ومسيـت  عاصمة زناتة يف املغرب األوسـط، بـىن مدينـة، مبثابـة حصـن أمـامي حلمايـة املـرابطني يف

، ولتثبيـــت ســـيادم يف املغـــرب األقصـــى، وإخضـــاع القبائـــل املغلوبـــة، فـــأكثروا مـــن )166(املدينـــة باســـم تـــافررت 
القــالع وأقــاموا صــفاً مــن احلصــون حــول جبــال األطلــس إلخضــاع املصــامدة والســيطرة علــيهم، وكانــت هــذه 

                                                 
 ،العدد الرابع ،الة العسكرية ،احلرب البايولوجية ،ناطق داؤد عبد اهللا ؛149ص  ،اجلندية يف الدولة العباسية ،ثابت  )158(

  .)1979 ،بغداد(
  .135ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع  )159(
  .133ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )160(
  .109ص  ،التبيان ،ابن بلكني  )161(
العدد  ،املطابع العسكرية ،جملة خمتارات سوقية ،احلرب البيئية ،؛ باسل شفيق علي136احللل املوشية، ص  ،مؤلف جمهول  )162(

  .) 1987 ،بغداد( ،اخلامس
طاهر  ؛39ص  ،)1985 ،املوصل( ،مطبعة الزهراء ،2ط  ،يف التاريخ االسالمي مواقف ودراسات ،د الدين خليلعما  )163(

   .) 1978 ،بغداد( ،العدد الثالث ،جملة الدفاع ،حتصينات الثغور العربية الربية املواجهة للبيزنطيني ،مظفر العميد
   .29ص  ،2ج  ،تقصااالس ،؛ الناصري141ص  ،األنيس املطرب ،ابن أيب زرع  )164(
  .181ص  ،النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني ،حركات  )165(
  .110ص  ،1ج  ،االستقصا ،الناصري  )166(



 تسليح جيش املرابطني 159
 

 
AAM, 21 (2014) 137-172 

 

  .)167(يئة نصف دائرة، وحتيط ا اخلنادق الواسعة القالع مسيكة اجلدران وذات ارتفاع تتخللها أبراج، على ه

الوليد بن رشد شرع علي بن يوسف بإنشـاء سـور  وبعد ظهور دولة املوحدين ومبشورة من القاضي أيب
، كـذلك شـرع يف بنـاء أسـوار حـول مـدن )169( سـتخدم صـّناعاً مـن األنـدلس لبنائـها، و )168(حول مدينـة مـراكش

بناء سورها رجل يدعى ابن العجمـي، وكـذلك سـور حـول مدينـة قرطبـة األندلس مثل املرية الذي أشرف على 
، ويظن البعض أن ظهور هذه الرغبة لديهم، )170( وأشبيلية، وتكفل أهل كل مدينة بإقامة سور حول مدينتهم

قد يكون مرده إىل اهتمام املرابطني باحلصون بعد احتكاكهم مبلوك الطوائف يف األندلس، ولكن قـد تبـني لنـا 
بــل ذهــام إىل األنــدلس شــرعوا بإقامــة احلصــون لتــأمني األمــن الــداخلي لــدولتهم مــن القبائــل املغلوبــة، أــم ق

وبــاألخص املصــامدة وزناتــة، كمــا أــم عنــد إنشــاء مدينــة مــراكش بنــوا فيهــا قصــر احلجــر وهــو حصــن حصــني 
رهــا ملــن أراد اقتحــام ، ونــرى أــم زيــادًة يف محايــة حصــوم ومــدم قــد أقــاموا حوهلــا خنــادق يصــعب عبو )171(

مـــدم، فنـــرى عنـــد هزميـــة املـــرابطني أمـــام املوحـــدين خـــارج مـــراكش، وهـــروم لالحتمـــاء، تـــدافع النـــاس علـــى 
 األبـواب، وســقط الكثـري مــنهم باخلنـدق حــول املدينـة حبيــث طلــع النـاس علــى النـاس حــىت امـتأل اخلنــدق مــنهم

فــن احلــرب، قــدمها إىل تاشــفني بــن علــي باختــاذ  وقــد أوصــى الشــاعر ابــن الصــرييف يف قصــيدة طويلــة يف.  )172(
  :اخلنادق

  
   )173( فخندق عليك إذا ضربت محلة        سيان تتبع ظاهـراً أو تتبع

    

                                                 
  .453ص  ،قيام دولة املرابطني ،حممود  )167(
  .73ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي  )168(
  .53ص  ،مفاخر الرببر ،مؤلف جمهول  )169(
  .74ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،كشيابن عذاري املرا   )170(
  .116ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )171(
  .83ص  ،4ج  ،البيان املغرب ،ابن عذاري املراكشي  )172(
  .126ـ  124ص  ،احللل املوشية ،مؤلف جمهول  )173(
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  )1(شكل رقم 

  اَألطـاس
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  )2(شكل رقم 

  المنجنيـق
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  )3(شكل رقم 

  المنجنيـق
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  )4(شكل رقم 

  رأس الكبـش القتحام األسوار ورافعة 

  ون لتعطيل عملهيستخدمها المدافع
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  )5(شكل رقم 

 الــدرع
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  )6(شكل رقم 

 فارس مدرع، ويظهر تدريع الحصان
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  ثبت المصادر والمراجع
  

  القرآن الكريم
حممد، مطبعة وزارة األوقاف،  حممد مصطفى: الفهرس املوضوعي آليات القرآن الكرمي، عين جبمعه وترتيبه

  . )1983بغداد، (
  

  :ليةأوالً ـ المصادر األو 
  

  )م 1230/ هـ  628ت (اجلزري ) ابن األثري(عبد الكرمي عز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن : ابن األثري
  .)1989بريوت، (، دار إحياء الرتاث العريب، 1الكامل يف التاريخ، ط  ـ1
  )م 1258/ هـ  658ت ) (ابن اآلبار(أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : ابن اآلبار
  ).م 1962 بريوت،(عبد اهللا أنيس الطباع، دار النشر للجامعيني، : سرياء، قّدم لهاحللة ال ـ2

  )م 1200/ هـ  597ت ) (األصفهاين(عماد الدين الكاتب : األصفهاين
الكتب العلمية،  ، دار1ابراهيم مشس الدين، ط : قالفتح القسي يف الفتح القدسي، تعلي ـ3
  ).م 2002بريوت، (
  )م 869/ هـ  256 ـت) (البخاري(عبد اهللا حممد بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية بن بردزية اإلمام أيب : البخاري

بريوت، (الكتب احلديثة،  ، دار3مود حممد حممود نصار، ط حم: صحيح البخاري، ضبط النص ـ4
  ).م 2002

  )م 1094/ هـ  487ت ) (البكري(أبو عبد اهللا بن عبد العزيز : البكري
، مكتبة املثىن، )وهو جزء من كتاب املسالك واملمالك(كر بالد أفريقية واملغرب املغرب يف ذ  ـ5
  ).بغداد، بال(
  )م 1090/ هـ  483ت (بين زيـري بغرناطة  آخر ملوك) ابن بلقيـن(األمري عبد اهللا : ابن بلقني
  ).م 1955 القاهرة،(ليفي بروفنسال، دار املعارف مبصر،: التبيان، حتقيق ـ6

  )م 1129/ هـ  524ت ) (البيذق(بكر الصنهاجي املكىن بـ  أبو: البيذق
  ) .م 1928باريس، (اليف بروفنسال، : أخبار املهدي بن تومرت وابتداء دولة املوحدين، حتقيق ـ7

  )م. ق 500عاش قبل ) (تزو(صن : تزو
ية، ، املطابع العسكر 1العميد الركن خورشيد عبد الوهاب التكرييت، ط : جذور السوق، ترمجة ـ8
  ) .م 1987بغداد، (

  )م 1469/ هـ  874ت ) (ابن تغري بردي(مجال الدين أيب احملاسـن يوسف : ابن تغري بردي
  . 4، ج )م 1933القاهرة، (، دار الكتب بالقاهرة، 1النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، ط  ـ9



 تسليح جيش املرابطني 167
 

 
AAM, 21 (2014) 137-172 

 

  )م 868/ هـ  255ت ) (اجلاحظ(أبو عثمان عمرو بن حبر : اجلاحظ
  .2، ج )م 1948القاهرة، (عبد السالم هارون، : بيان والتبيني، حتقيقال ـ10

  )م 1333 /ـ ه 733ت ( )احلموي(بدر الدين حممد بن ابراهيم بن مجاعة الكناين : احلموي
  ).م 1983بغداد، (أسامة ناصر النقشبندي، دار احلرية، : مستند األجناد يف آالت اجلهاد، حتقيق ـ11

  )م 1310 / هـ 710ت ( )احلمريي( حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم أبو عبد اهللا: احلمريي
  ) .م 1975بريوت، (إحسان عباس، : الروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق ـ12
اليف بروفنسال، : صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض املعطار يف خرب األخبار، تعليق ـ13

  ) .م 1927 القاهرة،(ر، أليف والرتمجة والنشمطبعة جلنة الت
  )م 855/ هـ  241ت ) (حنبل(اإلمام أمحد بن : حنبل

 ) هـ 1313القاهرة، (مسند أمحد بن حنبل، املطبعة امليمنية،  ـ14
  )م 1374/ هـ  776ت ) (ابن اخلطيب(لسان الدين أبو عبد اهللا : أبن اخلطيب
 1973القاهرة، (، مكتبة اخلاجني، 2ط حممد عبد اهللا عنان، : اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق ـ15

  . 4و ج  3و ج  2و ج  1، ج )م
  . 3ق ) م 1964الدار البيضاء، (أمحد خمتار العبادي، دار الكتاب، : ـ أعمال األعالم، حتقيق16
  )م 1282/ هـ  681ت (أبو العباس مشس الدين أمحد : ابن خلكان
  . 2، ج )هـ 1299 القاهرة،(عارف، لزمان، مطبعة املوفيات األعيان وأنباء أبناء ا ـ17
  )م 1325/ هـ  726كان حياً قبل ) (ابن أيب زرع(علي : ابن أيب زرع
فاس، دار املنصور، أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة األنيس املطرب بروض القرطـاس يف  ـ18

  ).م 1973الرباط، (
  .)م 1234/ هـ  632ت ) (ابن شداد(بـ  أبو احملاسن اء الدين يوسف بن رافع األسدي املعروف: ابن شداد

  ) .م 2000القاهرة، (، دار املنار، 1سرية صالح الدين األيويب، ط  ـ19
  )م 1182/ هـ  578ت ) (بن صاحب الصالة(عبد امللك : ابن صاحب الصالة

ْن باألمامة على املستضعفني بأن جعلهم اهللا أئمة وجعلهم الوارثني، تقدمي ـ20
َ
هلادي عبد ا: تاريخ امل

  ) .م 1964بريوت، (التازي، دار األندلس، 
  )م 1193/ هـ  589ت ) (الطرسوسي(مرضي بن علي بن مرضي : الطرسوسي
األعالم يف العدد املعنية ة يف احلروب األسواء ونشر أعالم تبصرة أرباب األلباب يف كيفية النجا ـ21

  ) .م 1948بريوت، ( كلود كاهني،: على لقاء األعداء، حتقيق
  )م 1126/ هـ  520ت (املالكي ) الطرطوشي(أبو بكر حممد بن الوليد : لطرطوشيا

  ) .هـ 1306القاهرة، (سراج امللوك، املطبعة اخلريية،  ـ22
  ) م 1308/ هـ  708بدأ بتأليفه (العباسي ) ابن عبد اهللا(العالمة احلسن : ابن عبد اهللا
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  )هـ 1305القاهرة، ( آثار األول يف ترتيب الدول، املطبعة امليمنية، ـ23
  )م 938/ هـ  327ت (األندلسي ) ابن عبد ربه(أبو عمر أمحد بن حممد : ابن عبد ربه
 1965القاهرة، (، مطبعة جلنة التأليف والنشر، 3أمحد أمني، ط : العقد الفريد، شرح وتصحيح ـ24

  .1، ج )م
  )م 1312/ هـ  712ت (املراكشي ) ابن عذاري(أبو العباس أمحد : ابن عذاري
، دار الثقافة، 2إحسان عباس، ط . د: البيان املغرب يف أخبار املغرب واألندلس، حتقيق ـ25

  .4، ج )م 1980بريوت، (
، )م 1948ليدن، (كوالن وليفي بروفنسال، : ، حتقيقالبيان املغرب يف أخبار املعرب واألندلس ـ26
  .1ج 

  )م 889/ هـ  276ت ) (ينوريابن قتيبة الد(أبو حممد عبد اهللا بن مسلم : ابن قتيبة
  ).م 1977 دمشق،(عيون األخبار، منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي، ـ27

  ).م 1610/ هـ  1019ت ) (القرماين(أمحد بن يوسف بن أمحد : القرماين
  )م 1372/ هـ  174ت ) (ابن كثري(احلافظ عماد الدين أبو الفداء امساعيل : ابن كثري

  . 12، ج )م 1932القاهرة، (هاية يف التاريخ، مطبعة السعادة،البداية والن ـ28
  )م 1632/ هـ  1041ت (التلسماين ) املقرئ(أمحد بن : املقرئ

 1968بريوت، (إحسان عباس، دار صادر، . د: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق ـ29
  .4، ج )م
  )م 1442/  هـ 845ت ) (املقريزي(تقي الدين أمحد بن علي : املقريزي

القاهرة، (مطبعة بوالق، ، )باخلطط املقريزية(ر، املعروف املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثا ـ30
  ) .هـ 1394
  )من أهل القرن الثامن اهلجري: (مؤلف جمهول

، دار 1وعبد القادر زمانة، ط يل زكار سه, د : احللل املوشية يف ذكر األخبار املركشية، حتقيق ـ31
  ) .م 1979الدار البيضاء، (حلديثة،الرشاد ا

  )م 1890/ هـ  1315ت ) (الناصري(أبو العباس أمحد بن خالد : الناصري
 الناصري وحممد الناصري،ولدي املؤلف جعفر : ألقصى، حتقيقاالستقصاء ألخبار دول املغرب ا ـ32

  . 2ج ، )م 1954الدار البيضاء، ( مطبعة دار الكتاب،
  ) صاحب اخلليفة املأمون العباسي(الشعراين ) مثياهلر (أبو سعيد : اهلرمثي

العامة للتأليف والطباعة عبد الـرؤوف عون، طبعة املؤسسة  :خمتصر سياسـة احلروب، حتقيق ـ33
  ).القاهرة، بال(والنشر، 

  )م 1215/ هـ  611ت ) (اهلروي(علي بن أيب بكر : اهلروي
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الثقافة،  مطيع املرابط، مطبعة وزارة: قيقالتذكرة اهلروية يف احليل احلربية، حت ـ34

  ثانياً ـ  المراجع الحديثة

  )أشباخ(يوسف 
حممد عبد اهللا : املوحدين، ترمجةتاريخ األندلس يف عصر املرابطني و  ـ

  ).م 1958القاهرة، (التأليف والنشر والرتمجة، 
  )ستاينالب(بطرس : 
  . 6، ج )بريوت، بال(دائرة املعارف، دار املعرفة،  ـ

  ) ثابت(نعمان 
1939 بغداد،( اجلندية يف الدولة العباسية،مطبعة بغداد جديد حسن باشا،  ـ

  )اجلنايب(خالد جاسم . 
، دار الشؤون الثقافية، 1اين، ط تنظيمات اجليش يف العصر العباسي الث ـ

  ) حركات(ابراهيم 
(ربية، النظام السياسي واحلريب يف عهد املرابطني، نشر مكتبة الوحدة الع ـ

  )حسن(حسن ابراهيم . 
، مكتبة النهضة 1 واالجتماعي، طتاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف ـ

  .4، ج )م 1967
  علي حسن ابراهيم. و د) حسن(حسن ابراهيم . د: حسن وابراهيم

  ) .م1963القاهرة، (، مكتبة النهضة املصرية، 3النظم االسالمية، ط   ـ
  ) خطاب(اللواء الركن حممود شيت 

  ) .م 1999بريوت، (، الدار الشامية، 2، ط قادة النيب  ـ
1990بغداد، (امع العلمي العراقي، الشورى العسكرية النبوية، مطبعة  ـ

  )خليل(عماد الدين . 
املوصل، ( ، مطبعة الزهراء،2يف التاريخ االسالمي مواقف ودراسات، ط  ـ10
  )الرويشدي(سوادي عبد حممد : الرويشدي
ؤ، األحوال السياسية والعسكرية، امارة املوصل يف عهد بدر الدين لؤل ـ11

  . )1972بغداد، (ملغويل، مطبعة االرشاد، االحتالل ا
  )زيدان(جرجي 

، ج )م 1914مصر، (، مطبعة اهلالل، 2تاريخ التمدن االسالمي، ط  ـ12
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ثانياً ـ  المراجع الحديثة

  
يوسف : أشباخ

ـ1

التأليف والنشر والرتمجة، 
: البستاين
ـ2

نعمان : ثابت
ـ3

. د: اجلنايب
ـ4

ابراهيم : حركات
ـ5

. د: حسن
ـ6

1967

حسن وابراهيم
ـ7

اللواء الركن حممود شيت : خطاب
ـ8

ـ9

. د: خليل
10

الرويشدي
11

االحتالل ا
جرجي : زيدان

12
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  وآخرون) السامرائي(خليل ابراهيم . د: السامرائي
  ) .  م 1986املوصل، (طباعة والنشر، ثري للتاريخ العرب وحضارم يف األندلس، دار ابن األ ـ13
  )سانديسي(العميد شارل : سانديسي

األيويب، املؤسسة العربية املقدم الدكتور حممد ياسر : رمجةعلم النفس يف القوات املسلحة، ت ـ14
  ).م 1984بريوت، (للدراسات والنشر، 

  )سعداوي(نظري حسان : سعداوي
  ) .م 1959القاهرة، (كتبة النهضة املصرية، ، م2 جيش مصر يف أيام صالح الدين، ط ـ15

  )سويدان(طارق . د: سويدان
  ) .م 2009الكويت، (، شركة االبداع، 3األندلس التاريخ املصور، ط  ـ16

  )ابن الشريف(حممود : ابن الشريف
  ) .م 1965القاهرة، (ومية للطباعة والنشر، أسلحتنا العربية قدمياً وحديثاً، الدار الق ـ17

  )الصاليب(علي حممد . د : صاليبال
  ) .م 2005بريوت، (، دار املعرفة، 2ال األفريقي، ط دوليت املرابطني واملوحدين يف الشم ـ18

  )عنان(حممد عبد اهللا : عنان
، مطبعة 1، ط )املرابطنيالقسم األول ـ عصر (ب واألندلس، عصر املرابطني واملوحدين يف املغر  ـ19

  ) .م 1964القاهرة، (النشر، ليف والرتمجة و جلنة التأ
  )عبد اهللا(يوسف خلف : عبد اهللا

  ) .م 1977بغداد، (جامعة بغداد، : ديث، نشراجليش والسالح يف العهد اآلشوري احل ـ20
  جمموعة مؤلفني

  .3و ج  2و ج  1ج ، )م 1980 بريوت،( ، املؤسسة العربية للنشر،1املوسوعة العسكرية، ط  ـ21
  )  دحممو (حسن أمحد : حممود

  ) .م 1957القاهرة، (قيام دولة املرابطني، مكتبة النهضة املصرية،  ـ22
  ) موزير(ايريك : موزير

دار الرشاد، للنشر، ، 1كرم ديري واهليثم األيويب، ط أ: مداخل إىل التاريخ العسكري، تعريب ـ23
  ) .م 1970بريوت، (

  )مؤنس(حسني . د: مؤنس
الدراسات التارخيية، ، مكتبة 1وأيامهم يف األندلس، ط طني سبع وثائق جديدة عن دولة املراب ـ24

  ).م 2000بور سعيد، (
  )نصر اهللا(سعدون عباس . د: نصر اهللا

النهضة الدينية، ، دار 1، عهد يوسف بن تاشفني، ط دولة املرابطني يف املغرب واألندلس ـ25



 تسليح جيش املرابطني 171
 

 
AAM, 21 (2014) 137-172 

 

  ).م 1985بريوت، (
  )اهلريف(سالمة حممد سلمان : اهلريف

  ).م 1985بريوت، ( بن يوسف بن تاشفني، دار الندوة، رابطني يف عهد عليدولة امل ـ26
  )وتر(حممد ظاهر . العميد الركن د: وتر

الرسول ، االدارة العسكرية يف حروب صلى اهللا عليه وسلمفن احلرب االسالمي يف عهد الرسول  ـ27
  ).م 1985دمشق، (، دار الفكر، صلى اهللا عليه وسلمحممد 

  
  لرسائل واألطاريح الجامعية ثالثاً ـ  ا

 
  )اجلنايب(خالد جاسم . د: اجلنايب

ماجستري، غري منشورة، يف العصر األموي، العراق، رسالة تنظيمات اجليش العريب االسالمي  ـ1
  . م 1988جامعة بغداد، 

  )حسني(حمسن حممد . د: حسني
  .م 1986جامعة بغداد، ين، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجليش األيويب يف عهد صالح الد ـ2

  ) السعيد(حممد جميد . د: السعيد
  .م 1974الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة القاهرة،  ـ3

  
  ):المجالت(رابعاً ـ  الدوريات 

  
  )حسني(صالح . د : حسني

  ) .م 1975 بغداد،(املنجنيق سالح عريب، جملة آفاق عربية، العدد اخلامس، ـ1
  )السامرائي(العقيد الركن عبد اجلبار حممود : السامرائي
بغداد، آذار (العدد الثاين، رب التاريخ، جملة آمرو احلضائر، االستعراضات العسكرية يف العراق ع ـ2

  ).م 1994
  )شفيق(العميد الركن باسل : شفيق

  ).م 1987بغداد، (ة، العدد اخلامس، ملطابع العسكرياحلرب البيئية، جملة خمتارات سوقية، ا ـ3
  )عبد اهللا(املقدم الركن ناطق داؤد : عبد اهللا

  ) . م 1979 بغداد،(العسكرية، العدد الرابع، احلرب البايولوجية، الة  ـ4
  )العميد(طاهر مظفر . د : العميد

  ).م 1987بغداد، (ثالث، الللبيزنطيني، جملة الدفاع، العدد حتصينات الثغور العربية الربية املواجهة  ـ5
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  )عاش يف القرون الوسطى: (قائد جمهول
  ).م 1993بغداد، (الة العسكرية، العدد الثالث، أسس تارخيية حول عملية التطوير القتايل،  ـ6

  )مؤنس(حسني . د: مؤنس
  . م 1949، سنة 2عشر، ج ب جبامعة القاهرة، الد الثانيالثغر األعلى األندلسي، جملة كلية اآلدا ـ7




