


 أ
 

 

زالجامعةةةةةةةةةةةغزا  ةةةةةةةةةةة م غز  ةةةةةةةةةةةزة
زالدرا ةةةةةةةةةةةةاتزالعم ةةةةةةةةةةةةازعمةةةةةةةةةةةةادةز

زاآلدابكم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغز
زالتةةةةةةةةةةةةةةةار  زواآل ةةةةةةةةةةةةةةةارق ةةةةةةةةةةةةةةةمز

 ز
 

 عىامل سقىط األندلس
Factors fall Andalus 

 
 

ز

زم(7969ز-ىة564ز=مز477-ىة69)ز
ز
زالطالب:إعدادز

زالحمبيزطوزرامززإ ماعيل
ز
 2010/3331رقمزالطالب:ز

ز

ز

زاأل تاذزالدكتور:زإشراف

زالعز ززالخالديزخالدزيونسزعبد
زالتار  ز زفي زالماج تير زدرجغ زعمى زالحصول زلمتطم ات زا تكمااًل زالر الغ زىذه ززززززقدمت

زفم طينز-) حثزتكميمي(زفيزق مزالتار  ز كم غزاآلدابزفيزالجامعغزا   م غز  زة
ز

زم9172-ىة7963

زفم طينز–غزةز

 
 





 ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ت
 

زشكرزوعرفان
بإتماـ ىذه الرسالة،  عميّ  الذؼ مفّ  هلل تتـ الصالحات، الحمد هبحمدالحمد هلل الذؼ 

خراجيا عمى ىذا الكجو، كأسأؿ هللا أف يجعميا في ميزاف حسناتي، كحسنات مف كاف سببًا في  كا 
إشرافو عمى لسعة صدره في   خالد يونس الخالدياألستاذ الدكتكر/  شكرإخراجيا، كأخص بال

رسالتي، كتصكيب كل خمل فييا، كمتابعتي بالنصح كالتكجيو، فجزاه هللا عني خير الجزاء. كما 
       .الزامميابراى مزيو فز: الدكتورأتكجو بشكرؼ إلى المناقشيف الفاضميف 

  .وشاحمحمودززغ ان :والدكتور                           
 هللا خيرًا، كأسأؿ هللا أف يجزييـ عني ما ىك أىمو.عمي، فجزاه فضل كلكل مف كاف لو 

، عطازهللادمحمزنع مزكأتقدـ بجزيل الشكر كالعرفاف إلى أخي كصديقي كرفيق قيدؼ األستاذ/ 
 .في رسالتي، كالذؼ لكال ىمتو ما كانت لترػ النكر عمى جيكده المباركة كمؤازرتي

ل مشاؽ ، الذؼ تحمّ ك اجغابراى مزعبدزالرحمنزككذلؾ أتكجو بشكرؼ إلى األخ الفاضل/ 
  الطباعة في ىذه الرسالة.

التي ما ضنت عمي بتقديـ ما  ،والعاممينزفييازجمع غزدارزاليدىكما أتكجو بالشكر إلى 
 تممؾ مف إمكانيات.

الذؼ سخر لي كل  ر اضزأبوزحش شكما كأتكجو بشكر خاص إلى الدكتكر الفاضل/ 
 .خدمًة لبحثي مكتبتو

 ،،،الجميع عني كل خيرفجزا الله 
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زالمقدمغ
كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمق كالمرسميف سيدنا دمحم كعمى آلو  ،الحمد هلل رب العالميف

 كمف سار عمى دربو بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد: ،كصحبو
كأمر بتدبر آياتو، ككجو مف خبلليا النظر في أحكاؿ السابقيف  ،لقد أنزؿ هللا عز كجل كتابو الحق

ـْ َيِسيُركا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُركا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة َأفَ : )تعالى كذلؾ لبلعتبار كاالتعاظ فقاؿ ،التيـآكم َم
ـْ َدمََّر َّللاَُّ َعَمْيِيـْ  ـْ ِعْبَرٌة (1)(َكِلْمَكاِفِريَف َأْمَثاُلَيا الَِّذيَف ِمْف َقْبِمِي ، كقاؿ أيضًا: )َلَقْد َكاَف ِفي َقَصِصِي

َذا َأَرْدَنا َأْف ُنْيِمَؾ َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقكا ِفيَيا َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْكُؿ  (2)أِلُكِلي اأْلَْلَباِب( كقاؿ أيضًا: )َكاِ 
 .(3)َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميًرا(

اإلنساف بالعقيدة فصيغ بشكل ىك األرقى عمى  فيو إف التاريخ اإلسبلمي تاريخ مجيد، امتزج
ككاف لو ذلؾ الشيكد في حفع  ،ؾ ألنو قدـ النمكذج الحضارؼ )النافع لمبشرية(كذل ،مدار التاريخ

عتبر األندلس مف أىـ النماذج في كتُ  ،كالتطكر بيا متكامبًل مع الذيف سبقكه غير ناكر ليـ ،اإلنسانية
ا كيشيد عمى ذلؾ كثرة عممائيا كفقيائيا كمساجدىا كمدنيا، ثـ نشرىتاريخ اإلسبلـ حضارًة كتقدمًا، 

 با بأسباب التقدـ كأشكاؿ الحضارة.ك با، حيث اعتبرت رافدًا ميمًا يمد أكر ك ألشكاؿ المدنية في أكر 
ف هللا ال يحابي أحدًا حتى كلك كانت دكلة اإلسبلـ، فقد جرػ عمييا القانكف اإلليي كأل

فبعدما كانت األندلس  ،ذلؾ القانكف المتمثل بإىبلؾ األمـ إذا ما حادكا عف الحق ،كسنتو في الككف 
كثغر متقدـ لمجياد في سبيل هللا، ركف أىميا إلى الدنيا كمتاعيا كغرقكا  ،مركزًا لئلشعاع الحضارؼ 

فأصاب الفساد كل مرافق الحياة فييا تقريبًا، فعمى المستكػ السياسي أككل األمر إلى  ،في ممذاتيا
كالعبلقات  ،التي أكضحيا الفقياء ،األمر يغير أىمو، فالخمفاء كالحكاـ لـ ينطبق عمييـ شركط أكل

فالتطاحف كالفرقة كانت السمة السائدة ألىل السياسة في  ،السياسية الداخمية مف أسكء ما يككف 
األندلس، ككذلؾ العبلقات الخارجية تميزت بالتبعية إلى حد ما، كاألستقكاء باألعداء عمى اإلخكة 

لـ يكف صكت  في بعض مراحمو الميمة، ككذلؾ كاالنغماس في الترؼ، ميزت المجتمع األندلسي
دخمكا مر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في بعض المراحل، كىناؾ عمماء مسمكع في األ العمماء

أبكاب السبلطيف كأفتكا ليـ بما يريدكف، كفتحت أبكاب السجكف لمف أبى مجارات الحكاـ مف 
يرضاه هللا سبحانو كتعالى، تطاحف القـك العمماء، كبداًل مف أف ُتحل اإلشكاالت الداخمية بشكل 

العدك المتربص ليمج  اـكسفحكا دـ بعضيـ، لييزكا المجتمع المسمـ األندلسي، كليفسح المجاؿ أم
 إلييـ كيدؾ أركاف دكلتيـ فيما بعد.

                                                           

 .10( سكرة دمحم: آية 1)
 .111( سكرة يكسف: آية 2)
 .16( سكرة اإلسراء: آية 3)
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كانت عكامل مباشرة كغير مباشرة لسقكط تمؾ الحضارة  ،نفو الذكرآكل تمؾ األسباب 
الشعراء كعاش المسممكف في ظبلليا الكارفة ثمانية قركف، كأشرؽ نكرىا  التي تغنى بيا ،العظيمة
با عندما كانت سادرة في ظبلميا، فمـ يشفع لتمؾ الحضارة أنيا كانت مسممة، كأف أىميا ك عمى أكر 

مسمميف، فالقانكف اإلليي ينسحب عمى الجميع دكف محاباة، فسقطت مصداقاً لقكلو عز كجل: 
ـْ َمْكِعًداَكِتْمَؾ اْلُقَرٰػ أَ ) ـْ َلمَّا َظَمُمكا َكَجَعْمَنا ِلَمْيِمِكِي  (.1()ْىَمْكَناُى

زأ  ابزاخت ارزالموضوع:
 أقدمت عمى دراسة ىذا المكضكع كتحمسُت لمخكض فيو، ألسباب عدة أىميا:

 ابتغاء أجٍر نرجكه مف هللا، لتقديـ عمـ ينتفع بو.  -1
 الحديث عف األندلس.كثرة المصادر كالمراجع العممية التي تناكلت  -2
 السقكط باألمـ.النيكض ك التعرؼ عمى قكانيف  -3
 تعريف المسمميف بتاريخيـ المجيد في األندلس مما يحفز عمى استعادة ذلؾ المجد. -4
 كشف أسباب سقكط األندلس لتبلفي تمؾ األسباب. -5
 عدـ كجكد دراسة أكاديمية تتناكؿ سقكط األندلس بشكل خاص. -6
ألف المصادر لـ تتناكليا ؛ خاصة مف الناحية اإلسبلميةتحميل أسباب سقكط األندلس  -7

 بالشكل المطمكب.
 رتباط الكجداني بيف األندلس كحضارتيا مف جية كبيف الباحث مف جية أخرػ.الا -8
يخ، ألف أسباب سقكط االندلس، ه العبرة كالعظة، مف ذلؾ التار مة في زماننا ىذلتأخذ األ -9

 التناحر الداخمي كالتبعية كاالستقكاء باألعداء.نراىا اليكـ حاضرة في زماننا، خاصًة 
 منهج الدراسة:

 سيتبع الباحث في دراستو المنيج التاريخي الكصفي التحميمي.
 حدود الدراسة:

 : ستركز الدراسة عمى فترة الحكـ اإلسبلمي لؤلندلس.الجانبزالمكانيأكاًل: 
اإلسبلمي لؤلندلس، كحتى نياية سقكط : تبدأ الدراسة مف بداية الفتح الجانبزالزمانيثانيًا: 

 ـ(.1492-711ىػ = 897-92غرناطة، أؼ الفترة الكاقعة بيف عامي  )
زتق  ماتزالدرا غ:

 دراسات سابقة:

كذلؾ بالرجكع إلى دليل الرسائل  ،في حدكد ما قاـ بو الباحث مف مسح لمدراسات السابقة
الجامعية بالجامعة األردنية، كمركز الممؾ فيصل لمبحكث كالدراسات اإلسبلمية بالرياض، 

 .كبالرجكع إلى بعض المكتبات المركزية لـ يحصل الباحث عمى دراسة تناكلت ىذا المكضكع
                                                           

 .59( سكرة الكيف: آية 1)
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زالدرا اتزالتيزتمكنزال احثزمنزالوقوفزعمييازىي:زز
زالتحد اتز -1 زمن زالفترة زواجيتزاألندلسزخ ل زالتي ، انتصار دمحم ىة366-300الداخم غ

 صالح الديممي، رسالة ماجستير، كمية اآلداب جامعة المكصل، العراؽ. 
كقد جاءت رسالتيا في أربعة فصكؿ، الفصل االكؿ تناكؿ األكضاع السياسية كالداخمية 

بانية الشمالية، كالتي مثمت تحديًا ميمًا لؤلندلس، كفي الفصل الثاني تعرض لنشأة الممالؾ االس
لدكلة اإلسبلـ في االندلس، أما الفصل الثالث فكاف عنكانو االندلس كاالخطار الخارجية، 
كبحثت فيو العبلقات بيف االندلس كالممالؾ االسبانية الشمالية، أما الفصل الرابع فقد تناكؿ 

دكلة  الفاطمية كاالندلس زمف حكـ عبد الدكلة الفاطمية في المغرب العربي كالصراع بيف ال
 الرحمف الناصر.

، أشرؼ يعقكب اشتيكؼ، جامعة النجاح الكطنية، ىة138-91االندلسزفيزعصرزالوالةز -2
 رسالة ماجستير. 

تناكؿ الباحث الدراسة بالبحث كالتحميل فترة ميمة مف فترات التاريخ اإلسبلمي، ُعرفت باسـ 
 بعة أقساـ ككانت عمى النحك التالي: ر أ ت الدراسة في"عصر الكالة في االندلس" كقد جاء

ركز الفصل األكؿ عمى التعريف بعصر الكالة كىك العصر األكؿ مف عصكر الحكـ اإلسبلمي    
في االندلس كقد عرؼ بيذا االسـ ألف الحاكـ فيو كاف ُيسمى كاليًا، ككاف يعّيف مف قبل حاكـ 

ي ىذا الفصل تحدث عف األنشطة العسكرية كالفتكحات، إفريقية، أك الخميفة االمكؼ في دمشق، كف
كعالج الباحث في الفصل الثاني التنظيـ اإلدارؼ لمببلد، الذؼ اصبح أساسًا لكل تنظيـ إدارؼ 
الحق، كما كاف مف نشاط جيادؼ كراء جباؿ البرانس لتأميف حدكد االندلس، كفي الفصل الثالث 

الخبلفات كاالضطرابات بيف عناصر المجتمع المختمفة تناكؿ الباحث ما تفّشى في ذلؾ العصر مف 
أما الفصل الرابع فقد خصصو الباحث ، مف عرب كبربر كمكلديف كمستعربيف كييكد كغيرىـ

 لمعناصر التي تألف منيا النسيج االجتماعي، كدكر كل منيا في صياغة تاريخ االندلس.
مثل السرد التاريخي كالتحميل قد تناكلت الرسائل السابقة المكضكعيف مف جكانب عديدة ك 

في بعض األحياف، كلكنيا لـ تبرر أسباب السقكط كترجعيا الى القكانيف اإلليية في صعكد كىبكط 
 الحضارات إال بشكل بسيط.

زمحتو اتزالر الغ:
اشتممت الرسالة عمى فصل تمييدؼ، كأربع فصكؿ، أكضحنا في المقدمة أسباب كتابة 

افية عف األندلس، شمل الفصل التمييدؼ عمى نبذة جغر المكضكع، كذكر فصكؿ الدراسة، كقد 
كمراحل الفتح كالعيكد التي مرت بيا، ثـ سقكطيا، ككاف الفصل األكؿ مشتمبًل عمى االنحرافات عف 

كانت سببًا في سقكط األندلس، متضمنة شيكع المنكرات، كالمكالة لغير المسمميف،  الشريعة، كالتي
 كعبلقة الحكاـ بالعمماء، ثـ تكلية غير المسمميف.



 ز
 

ككاف الفصل الثاني مشتمبًل عمى العكامل االقتصادية كاإلجتماعية التي تسببت في سقكط 
الترؼ كفرض الضرائب، ك  ،ندلسيالنزاع بيف عناصر المجتمع األاألندلس، كتـ الحديث فيو عف 

كفي الفصل الثالث تـ الحديث عف العكامل السياسية، كالتي مف خبلليا تطرؽ إلى فساد الحكاـ، 
 راع عمى السمطة كالخبلؼ الفقيي، كالقمع الفكرؼ.صكال

ككاف الفصل األخير يتحدث عف عكامل السقكط الخارجية مشتمبًل عمى دكر الممالؾ النصرانية في 
 الشماؿ، كمكقف القكػ في شماؿ أفريقيا، ثـ ما آلت إليو األندلس بعد السقكط كمحاكـ التفتيش.

كفي خاتمة الدارسة كضع كقد ختمت رسالتي بخاتمة ضمنتيا أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة، 
ممخصًا أىـ ما استنتجتو مف دراستي كالتكصيات التي  تكصمت إلييا،الباحث بعض النتائج التي 

 ينصح بيا لمدارسيف مف بعدؼ.
ز،،،وهللازالموفقزوالياديزإلىز بيلزالرشاد

 
زال احث/

زرامززإ ماعيلزالحمبي
،زز10ززاألولز،زتشر نزال بتزىةزالموافقز1436شع انزز1
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زنبذةزج راف غزعنزاألندلس
زأصلزت م غزاألندلس:ز

قبل الشركع في الحديث عف تاريخ األندلس ال بد مف الكقكؼ قميبًل عمى جغرافيتيا، لما 
 لعظيـ أثر الجغرافيا عمى التاريخ.

قسط مف الدقة، كحسف التعريب،  لقد حظيت جغرافية األندلس في التراث العربي بأكفر
فجاءت في مجمكعيا صكرة صادقة لجغرافية شبو الجزيرة اإليبرية، لـ ينسخيا ما تكالى عمييا مف 
التغيرات السياسية كالتاريخية، بل بالعكس لبثت إلى يكمنا ىذا أساسًا لبلشتقاؽ كالمصطمحات 

 (. 1الجغرافية الحديثة)
ارية(، ثـ سميت بعد ذلؾ بػػ)طالقا(، ثـ سميت بػ)إشبانيا(، كقد قيل إف اسميا في القديـ )إيب

مف اسـ رجل ممكيا في القديـ كاف اسمو إشباف، كقيل سميت بػ)اإلشباف( الذيف سكنكىا في أكؿ 
 (.2الزماف، كسميت بعد ذلؾ باألندلس مف أسماء )األندليش( الذيف سكنكىا)

كـ ُيعرفكف باألندليش )بشيف ف أكؿ مف نزؿ األندلس بعد الطكفاف قأكيذكر أيضًا 
(، كاشتقت األندلس مف أسماء االندليش 3معجمة(، فسميت بيـ األندلس )بسيف غير معجمة()

 (.4الذيف سكنكىا في قديمًا)
أما العرب فأطمقكا كممة األندلس عمى شبو الجزيرة اإليبرية كميا، حيث شمل الفتح 

(، 5ركف الشمالي الغربي الذؼ اعتصـ بو القكط)اإلسبلمي في بدايتو سائر شبو الجزيرة، ما عدا ال
ثـ أطمق االسـ بعد ذلؾ عمى أسبانيا المسممة، أك الجزء الذؼ سيطرت عميو  الدكلة اإلسبلمية مف 

 (.6شبو الجزيرة، كلـ يكف فرؽ يكـ إذف بيف أسبانيا كالبرتغاؿ)
يا كالبرتغاؿ، حيث لـ ككممة أندلس تعني أيضا شبو الجزيرة األيبيرية )األندلسية(، أؼ أسبان

يكف لمبرتغاؿ كجكد أياـ الفتح اإلسبلمي لؤلندلس، كمدلكؿ مصطمح )األندلس( شامل لشبو الجزيرة 
(، Vandals( أؼ ببلد )الكنداؿ Vandalusaiaاأليبيرية، كعبارة عف تحكير لكممة )فاندليسيا 

                                                           

 .11( عناف: جغرافية األندلس، ص1)
 .2( الحميرؼ: صفة جزيرة األندلس، ص2)
 .1، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج3)
 .2،  ص1( الحميرؼ: صفة جزيرة األندلس، ج4)
(؛ كالقكطية نسبة إلى 41، ص5الغنـ كالجمع أقكاط )ابف زكريا: مقاييس المغة، ج( القكط: القكط اليسير مف 5)

القكط كىـ ينسبكف إلى قكط بف حاـ بف نكح كانكا باألندلس مف أياـ إبراىيـ عميو السبلـ )الحمكؼ: معجـ األدباء، 
 (.391، ص5ج
 11( عناف: جغرافية األندلس، ص6)
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العظيـ سنة          ( أؼ قبل الفتح اإلسبلميCodosكىـ القكـ الذيف احتمكىا قبل )القكط 
 (.1ـ(، لؤلندلس بعدة قركف)711ىػ= 92)

كيفصل األندلس مف الجنكب مضيق جبل طارؽ، كيبمغ عرضو مف الشرؽ الى الغرب 
كيمك متر(، فيك ذراع مائي ضيق، يمكف رؤية  88(، فيما يبمغ طكلو حكالي )2كـ()13-37)

لجك صحكًا، كبيذا تككف مسافة الشاطئ المغربي مف الشاطئ األسباني كبالعكس؛ إذا كاف ا
المضيق الفاصمة لممغرب عف األندلس ضيقة، ال كزف ليا مف ناحية االنتشار العسكرؼ، أك 
الثقافي بينيما، كىذا أثر بدكره عمى نشكء صراع تقميدؼ بيف الشاطئ اإلفريقي، كاألكربي لمسيطرة 

المغرب كاألندلس، كالعدكة  يتعمى المنطقة المحيطة بالمضيق، كالمعركفة بػ )العدكتيف(، عدك 
 (.3معناىا الشاطئ أك الجانب)

يرػ الباحث بأف تمؾ الجغرافيا إضافة لتأثيرىا عمى االنتشار العسكرؼ كالثقافي، كاف ليا 
 تأثير أيضا عمى تكجو المسمميف األكائل لفتح شبو الجزيرة اإليبرية.

ًا، كأكثر أسبانيا الحالية، كحدكد األندلس زمف الحكـ اإلسبلمي شمل كل البرتغاؿ تقريب
( في الغرب حتى 4حيث تمتد األندلس جنكب الخط االفتراضي الذؼ يصل بيف نير دكيره )

برشمكنة في الشرؽ، مع ارتفاع إلى األعمى في الكسط يفصل ىذا الخط بيف أسبانيا النصرانية في 
 (.5)الجنكبالشماؿ كبيف األندلس )أسبانيا اإلسبلمية( في 

(، كبمغ عدد 6ف سيادة المسمميف لـ تنتشر بصكرة مطمقة عمى جميع أجزائيا)كبالتالي فإ
 (.7مدينة) 48المدف األندلسية في فترة الحكـ اإلسبلمي بعمكمو حكالي 

زاألندلس:وم احغززموقعز
(، كحد األندلس مف 8ميا يقع عمى البحر)ظاألندلس جزيرة قريبة مف شكل المثمث، كمع

خضر، أك بحر الظممات، أك يسمى عند بعض المسمميف بالبحر األالغرب المحيط االطمسي الذؼ 
بحر المحيط الركـ، كتقع مف جية الشرؽ كالجنكب الشرقي عمى البحر المتكسط المسمى بالبحر 

                                                           

 .1س، ص( الحجي: انتشار اإلسبلـ في األندل 1)
 .138( مجيكؿ: االستبصار، ص 2)
 .231( العبادؼ: في التاريخ العباسي كاألندلسي، ص3)
، 2( نير كبير كثير الماء شديد الجرياف عميق القاع كعمى ضفتو مدينة سمكرة )االدريسي: نزىة المشتاؽ، ج4)

 (.727ص
 .37( الحجي: التاريخ األندلسي، ص5)
 .65اسبانيا، ص( بيضكف: الدكلة العربية في 6)
 .183، ص1( المسعكدؼ: مركج الذىب، ج7)
 .17، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج8)
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عمارة مف كل (. ككصفيا ابف سعد أنيا جزيرة أحاطتيا البحار فأكثرت فييا الخصب كال1الشامي)
كتقع شبو الجزيرة األيبيرية في الجنكب الغربي مف أكربا عمى مثمث مف األرض يضيق (، 2جانب)

كمما اتجينا إلى الشرؽ، كيتسع كمما اتجينا غربًا، كيتصل شمااًل مع فرنسا، بسمسمة جباؿ البرينيو 
ب؛ مما جعل العرب يطمقكف )جباؿ البرتات(، كباستثناء تمؾ الناحية فإف المياه تحيط بيا مف كل جان

عمييا )جزيرة األندلس( مجازًا، كجباؿ البرينيو ىي الفاصل البرؼ الكحيد الذؼ يربط شبو الجزيرة مع 
 (.3)أكربا، فتمتقي في الشماؿ مع المحيط األطمنطي، كفي الجنكب مع المتكسط

مة تقدر ( )كالمرح4األندلس جزيرة كبيرة طكليا نحك شير، كعرضيا نيف كعشريف مرحمة)
(، كالمسعكدؼ قرر بأف مسيرة عمائر األندلس نحكًا مف شيريف، كليـ مف 5كـ تقريبًا()4445بػ 

ر جغرافيك األندلس طكليا نحك ثبلثيف يكمًا كعرضيا تسعة دّ (، كق6المدف المكصكفة أربعيف مدينة)
كمساحة األندلس تزيد كتنقص حسب سيطرة المسمميف عمييا، فقد كصل حكـ  (،7تسعة أياـ)

المسمميف إلى برشمكنة، كما كراءىا مف الشرؽ إلى لشبكنة، كما جاكرىا مف الغرب، كلـ يبِق في أيدؼ 
األسباف كالبرتغاؿ مف تمؾ الجزيرة سكػ ارض مصخرة ضئيمة مف الشماؿ تعرؼ بببلد الجبلقة 

نما ممككا معظميا، كلذلؾ  كاستكريكا، كُيذكر لـ بأف العرب لـ يمتمككا الجزيرة بأسرىا حيف الفتح، كا 
 (.8)مساحة األندلس اإلسبلمية عمى التحقيق تحدد

زأىمزمدنزاألندلس:
 غرناطغ: -7

تسمى دمشق ألف جند الشاـ نزلكىا عند الفتح، كقيل ألنيا تشبو دمشق بكثرة أنيارىا 
الصحيح كقيل أف  ،ميممة كسككف ثانيو ثـ نكف كبعد األلف طاءٌ غرناطة بفتح أكلو ك (، 9)كأشجارىا

غرناطة ك  ،أسقطيا العامة كما أسقطكىا مف البيرة فقالكا لبيرة ،الصحيح أغرناطة باأللف في أكلو
أقدـ مدف مف كىي  ا،لحسني بذلؾ تسميك  ،كمعنى غرناطة رمانة بمساف عجـ األندلس ،بغير ألف
كيعرؼ اآلف  ،القديـ يشقيا النير المعركؼ بنير قمـز فيك  ،كأعظميا كأحسنيا كأحصنيا ،األندلس

كلو نير آخر يقاؿ لو  بالماء، مرافقيافتعـ  ،ساقية كبيرة تخترؽ نصف المدينةكعميو  ،بنير حداره
                                                           

 .36( الحجي: التاريخ األندلسي، ص1)
 .70( منياج الفكر، ص2)
 .36( الحجي: التاريخ األندلسي، ص3)
 .268، ص1( الحمكؼ: معجـ البمداف، مج4)
 .97( جمعة: المكاييل كالمكازيف الشرعية، ص5)
 .63، ص1( مركج الذىب، ج6)
 .12( شكيب: خاتمة تاريخ العرب، ص7)
 .17( عمي: غابر األندلس كحاضرىا، ص8)
 .392، ص2( المقرؼ: نفح الطيب، ج9)
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كبينيا  ،فتعمو مع كثير مف األرباض تخترؽ النصف اآلخر ،كاقتطع ليا منو ساقية أخرػ  ،سنجل
 (.2)كبينيا كبيف قرطبة ثبلثة كثبلثكف فرسخاً (، 1)كبيف البيرة أربعة فراسخ

(، 3)ميبلً  مسيرة أربعكف  ا في الدنيا، كىيكغرناطة عركس مدف األندلس، كخارجيا ال نظير لي
يخترقيا األنيار الكثيرة كالبساتيف، كالجنات كالرياضات كالقصكر، كالكرـك محّدقة بيا مف (، 3)ميبلً 

بساتيف كرياضات ال ِمْثٌل لو  مف كل جية، كأعجب مكاضعيا عيف الدمع، كىك جبٌل فيو
كسيل غرناطة فسيح يشبو غكطة دمشق، كمف جمالو كاف حديث الركباف، كسمر (، 4)بسكاىا

الميالي، كقد منحيا هللا ذلؾ السيل الذؼ تخممتو األنيار كالحدائق كالبساتيف كالجنات، كىي قرة 
كلك لـ يكف ليا (، 5)غرناطةعيف لمناظريف، كفييا ينزؿ الثمج شتاًء كيظل إلى الصيف إلى جبل 

ككاف فييا أكثر مف ثبلثمائة ( 6ىا)ليا اال ما خصيا هللا سبحانو تعالى مف المرج الطكيل لكفا
 (.7)قرية، إضافة الى الحصكف المجاكرة

 طم طمغ: -9

مدينة طميطمة تقع كسط األندلس، ككانت قاعدة القكط مف قبائل االفرنج، ثـ ممكيا المسممكف 
(، كمف 8تسع كثبلثكف درجة، كخمسكف دقيقة، كطكليا ثماف كعشركف درجة)زماف الفتح، كعرضيا 
 مدينة فييا كالممؾ الحكمة دار جعمكا األندلس، جزيرة عمارة اليكناف أكمل كمف أىميتيا أنو لما

 يدعى عظيـ نير كيشقيا ،(10)أياـ ستةميطمة إلى طقرطبة (، كمف 9الببلد) كسط ألنيا طميطمة،
 األندلس ألىل َحْرب كىـ ممكؾ، ليـ عظيمة أمة كىي كالكشكند، الجبللقة ببلد مف يخرج تاجة

 أنيار مف بأنو مكصكؼ كىك الركمي، البحر في النير ىذا صبيك  كاإِلفرنجة، كالجبللقة
مدينة طميطمة كىي مدينة مممكة األندلس كىي مما يمي فرنجة  بف زياد افتتح طارؽ ك  (،11العالـ)

ىا مكسى بف نصير إلى الكليد بف عبد الممؾ بدمشق حيف قفل سنة كأصاب بيا مائدة عظيمة أىدا 

                                                           

 (.97كـ تقريبًا )جمعة: المكاييل كالمكازيف الشرعية، ص5.5( الفرسخ يعادؿ 1)
 .195، ص4( الحمكؼ: معجـ البمداف، ج2)
 (.97متر تقريبًا )جمعة: المكاييل كالمكازيف الشرعية، ص1855( الميل يعادؿ 3)
 .768، ص2( ابف بطكطة: تحفة النظار، ج4)
 18، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة ، ج5)
 .176، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
 .32، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج7)
 .7، ص1( المراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ج8)
 .460، ص1سمعكف: أمالي ابف سمعكف، ج( ابف 9)
 .19، ص1( االصطخرؼ: المسالؾ كالممالؾ، ج10)
 .67، ص1( المسعكدؼ: مركج الذىب، ج11)
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(، كىي مدينة منيعة جميمة، 2(، كىي مف عظائـ مدائف األندلس)1)ست كتسعيف كالكليد مريض
(، 4(، كعمييا أسكار منيعة)3ليس في الجزيرة مدينة أمنع منيا، كليا نير عظيـ يقاؿ لو الدكير)

 (.6(، كقد تخرج منيا جماعة مف العمماء)5الممؾ في الجزيرة)كتعتبر كاسطة السمؾ كاشمخ ذرة 
 قرط غ:ز -6

قرطبة بضـ أكلو كسككف ثانيو، كضـ الطاء الميممة أيضًا كالباء المكحدة، يمكف أف يككف 
كقاؿ  (،7معناىا العدك الشديد، كىي مدينة عظيمة باألندلس، ككانت سريرًا لممكيا كقصبتيا)

ىػ: أعظـ مدينة باألندلس قرطبة، كليس ليا في 358بعدما زارىا سنة التاجر المكصمي ابف حكقل 
المغرب شبيو في كثرة األىل كسعة الرقعة، كىي حصينة بسكر مف حجارة كليا باباف مشرعاف في 

كتسمى قرطبة مدينة األندلس العظمى، كىي في  ،(8نفس السكر الى طريق الكادؼ مف الرصافة)
(. كفي زمف بني أمية كاف طكليا عشر 9اربيا في العظمة كالكبر)كسطيا، كليس في األندلس ما يق

درجة، كتقع غرب النير الكبير الذؼ تقع عميو اشبيميو، كفي جنكبيا  3845عشر درجات كعرضيا 
(، كىي في ذاتيا مدف خمس يتمك بعضيا بعضا، كبيف المدينة 10جبل شمير، الذؼ ال يفارقو الثمج)

ندلس كأـ مدائنيا كمستقر خبلفة األمكييف بيا، كآثارىـ بيا كالمدينة سكر حاجز، كىي قاعدة األ
ظاىرة، كفضائميا كمناقب خمفائيا أشير مف أف تذكر كىـ أعبلـ الببلد كأعياف الناس، اشتيركا 
بصحة المذىب كطيب المكسب كحسف الزؼ، كعمك اليمة كجميل األخبلؽ، ككاف فييا أعبلـ 

 (.11العمماء كسادات الفضبلء)
-358ـ( كابنو المستنصر )912 -ىػ388عظمتيا زمف عبد الرحمف الناصر ) بمغت قرطبة

كمقرًا لو كخميفة لممسمميف في  ،ـ(، كخاصة حينما اتخذىا عاصمة لدكلتو الفتيو976-961ىػ/366
العالـ الغربي، كجعل منيا منبرًا لمعمكـ كالثقافة المدنية، حتى غدت تنافس القسطنطينية عاصمة 

زنطية في قارتيا، كبغداد عاصمة العباسييف في المشرؽ، كالقيركاف كالقاىرة في اإلمبراطكرية البي
                                                           

 .232، ص1( الببلذرؼ: فتكح البمداف، ج1)
 .385، ص1( اليعقكبي: تاريخ اليعقكبي، ج2)
 .48، 1( الحمكؼ: معجـ البمداف، ج3)
 .67، ص1( المسعكدؼ: مركج الذىب، ج4)
 .92، ص5( ابف بساـ: الذخيرة، ج5)
 .284، ص2( الجزرؼ: المباب في تيذيب االنساب، ج6)
 .324، ص4( الحمكؼ: معجـ البمداف، ج7)
 .460، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج8)
 .324، ص1؛ الببلذرؼ: فتكح البمداف، ج17، ص1( االصطخرؼ: المسالؾ كالممالؾ، ج9)
 .49، ص1( المغربي: الجغرافيا، ج10)
 .456، ص1( الحميرؼ: صفة جزيرة االندلس، ج11)
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ىتـ األمكيكف في نكاحي الحياة المختمفة بقرطبة؛ مف ا  أفريقيا، كسماىا األكربيكف جكىرة العالـ، ك 
زراعة كصناعة كبناء حصكف كدكر أسمحة، كشق الترع كالقنكات، كأقامكا المصارؼ، كجمبكا 

تقانياكلقرطبة القنطرة التي عمت القناطر فخرا في بنائيا رًا لـ تكف تزرع فييا، لؤلندلس أشجا  كا 
 (. 1)بيف القكس كالقكس خمسكف شبراً  ،يا سبع عشرة قكساً كعدد قسيّ 
 شبيم غ:إ -9

شبيمية عمى نير عظيـ، كىك نير قرطبة، دخميا المجكس الذيف يقاؿ ليـ الركس سنة إتقع 
 .(2)كنيبكا، كحرقكا، كقتمكاتسع كعشريف كمائتيف، فسبكا، 

 كىي ثمانكف ميبًل، أياـ أؼ ثمانية مسيرة قرطبة كبيف بينيا الجميمة، األندلس كىي إحدػ مدف
 ككاف القيصر، يكليس بناىا الذؼ إف كيقاؿ المنبسطة، المدينة كمعنى اسميا أزلية، قديمة مدينة
 أرضيا، كطيب ساحتيا، كـر أعجبو مكانيا إلى ككصل األندلس دخل لما أنو إياىا؛ بنيانو سبب

 بأسكار عمييا كأحدؽ المدينة، فيو كأقاـ مكاناً  األكبر النير عمى فردـ بالشرؼ، كجبميا المعركؼ
 أـ كجعميا باألخكيف، تعرفاف الشأف عجيبتي متقنتيف قصبتيف المدينة كسط في كبنى صخر، مف

 إف كيقاؿ. يكليش ركمية فسماىا ركمية اسـ كمف اسمو، مف اسماً  ليا كاشتق األندلس، قكاعد
 األندلس سميت كباسمو طيطش بف اشباف ينزلو كاف الذؼ شبيميةإ ببمد خاص اسـ اشبانية
 (.3الكقت) ذلؾ مف العجـ عند معظمة تزؿ كلـ اشبانية،
حصار داـ  بعد مكسى بف نصير ـ( بقيادة713=ىػ94سنة ) شعباف فتح المسممكف إشبيمية فيك 

 .(4)شيرًا كاحدًا كأقاـ عمييا عيسى بف عبد هللا الطكيل، كىك أكؿ كالتيا مف المسمميف
ككاف ممكؾ األعاجـ يتداكلكف السكف في أربع مدف أندلسية أحداىا اشبيمية، كقد بنى عبد 

، سكر اشبيمية بعد غمبة المجكس عمييا، كما ـ(852-792ىػ= 238 -176)الرحمف بف الحكـ 
(، كتعتبر مممكة اشبيمية أك غربي األندلس مف حيث الرقعة 5امعيا كىك مف عجيب البنياف)بنا ج

-1009ػ=ى484-400اإلقميمية كالزعامة السياسية كالقكة العسكرية مف أىـ دكؿ الطكائف)
كأعظميا شأنًا، فضبًل عف ذلؾ التفكؽ اإلقميمي كالسياسي فقد سطعت مممكة اشبيمية بيف  ـ(1091

                                                           

سـ تقريبًا )جمعة: المكاييل كالمكازيف الشرعية، 15.5؛ الشبر يعادؿ 579، ص2( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ج 1)
 (.97الشرعية، ص

 .48، 1( الحمكؼ: معجـ البمداف، ج2)
 . 18، ص1؛ صفة جزيرة األندلس، ج58، ص1( الحميرؼ: الركض المعطار، ج3)
 .35، ص2عناف: دكلة اإلسبلـ، ج( 4)
 .58، ص1( الحميرؼ: الركض المعطار، ج5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1
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الطكائف، زىاء نصف قرف بفخامة ببلطيا كركعة رسكميا ككاف لؤلدب كالشعر بيا دكلة دكؿ 
 (.1زاخرة، طبعت تمؾ الحقبة القصيرة مف تاريخيا بطابعيا الخالد)

 : رق طغ -5
ميممة ساكنة كطاء ميممة بمدة  بفتح أكلو كثانيو ثـ قاؼ مضمكمة كسيف سرقسطة

ئر فكاكو ليا فضل عمى ساك  ،عذبةال فكاكوالذات  تطيمة تتصل أعماليا بأعماؿ باألندلس مشيكرة
(، 3)كلمدينة سرقسطة جسر عظيـ يجاز عميو إلى المدينة كليا أسكار منيعة كمباف رفيعة(، 2)األندلس
 أربعة ليا كجعل الصميب، مثاؿ عمى بنيت أنيا كذكر بناىا، الذؼ كىك قيصر، اسـ مف مشتق كاسميا
 الباب قابمت غربت فإذا، بزكغيا عند قابمتو القيع في المطالع أقصى الشمس طمعت إذا باب: أبكاب
 عند قابمتو الشتاء في مطالعيا أدنى مف الشمس طمعت إذا كباب، الغربي الجانب مف بإزائو الذؼ

ذا، القبمي الباب كىك بزكغيا  خمسة عمى المدينة كىذه. الغربي الجانب مف بإزائو الذؼ قابمت غربت كا 
 أسكارىا ألف ،بالبيضاء تعرؼ: كقيل تشبييا، مدينة باألندلس يعرؼ ال الخطة كاسعة ىيك . أنيار
 كخمسمائة اثنتيف سنة المسمميف أيدؼ مف سرقسطة النصارػ  كأخذ األبيض، الرخاـ حجر مف القديمة

 مف كىي قاعدة. (4)راكب ألف خمسيف في اإلفرنج إلييا خرج صمحًا، أشير، تسعة حاصركىا أف بعد
 كالمساكف، الديار حسنة كالرحاب الشكارع كاسعة األطناب، ممتدة آىمة القطر كبيرة األندلس مدف قكاعد

 المسمى الكبير النير ضفة عمى كىي حصيف، الحجارة مف مبني سكر كليا كالبساتيف الجنات متصمة
 لكثرة بذلؾ كسميت البيضاء؛ المدينة كمف أسمائيا سرقسطة، مدينة مياىو إلى الذؼ تنصب ابره،

ف البتة حية تدخميا ال أنيا خكاصيا كمف كجيارىا، جصيا  ماتت، المدينة كأدخمت إلييا جمبت كا 
  (.5)رفيعة كمباف منيعة أسكار كليا المدينة إلى عميو يجاز عظيـ جسر سرقسطة كلمدينة

تعتبر المدف السابقة مف أىـ المدف كأكبرىا كأعظميا شأنًا قبل الفتح اإلسبلمي كأثنائو، كألنو كما 
مدينة،  48األندلسية بمغ في فترة الحكـ اإلسبلمي حكالي ذكر في النصكص السابقة، أف عدد المدف 

فقد آثر الباحث أف يذكر بعضًا منيا كذلؾ لمقتضى البحث. كعند الحديث عف تمؾ المدف رأينا المكقع 
الجغرافي المتميز، ككثرة األنيار كخصكبة التربة، كاعتداؿ المناخ، مما أثرت تمؾ الجغرافيا عمى 

مباشرًا، ككانت تمؾ األسباب مجتمعة حافزًا كدافعًا قكيًا ألىل المنطقة، حيث حضارة المنطقة تأثيرًا 
عاشكا في بحبكحة مف الحياة، كفي ترؼ عاٍؿ، أدػ أف يطمع بيـ الغريب كيؤثركا عمى أخبلؽ تمؾ 

 الببلد.

                                                           

 .31، ص2( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج1)
 .212، 3، جمعجـ البمداف :الحمكؼ  (2)
 .554، ص2اإلدريسي: نزىة المشتاؽ، ج (3)
 .317،  ص1الحميرؼ: الركض المعطار، ج (4)
 .317، ص1؛ الحميرؼ: الركض المعطار، ج554، ص2ج ( اإلدريسي: نزىة المشتاؽ،5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86
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زالم حثزال اني
 اإلسالميمراحل الفتح 

 

ززا   ميزلألندلس:زالفتحوأ  ابزمبرراتز
لقد كاف الفتح اإلسبلمي لؤلندلس حمقة في سمسمة مف اإلنجازات المتتابعة ميدت ليا 
عكامل عدة ميمة ككانت محصمتيا النيائية فتح األندلس، كلـ يكف فتح المسمميف زمف  الخبلفة 
األمكية لشبو جزيرة أيبيريا محض صدفو، بل خطط لو طكيبًل، حتى إذا ضعف البيزنطييف تقدـ 

ائد متمرس في الفتح كشؤكف البحر، كىك مكسى بف نصير، الذؼ كاف أبكه رئيس االمكيكف بق
 (1.)حرس الخميفة معاكية بف أبي سفياف 

كالمتمثمة بتأميف  ،كيعد فتح األندلس أمرًا طبيعيًا حسب خطة المسمميف أثناء فتكحاتيـ
نشر العقيدة كل ،كنشر دعكتيـ كذلؾ بالمضي في جيادىـ إلى ما كراء تمؾ الحدكد ،حدكدىـ

اإلسبلمية، كبعد فتح شماؿ أفريقيا كاف المد اإلسبلمي يحمل عناصر القكة الذاتية األصيمة التي 
 (.2تبرر فتح اسبانيا)

كبالتالي فإف فكرة الفتح لـ تكف كليدة لحظة عند الفاتحيف المسمميف، بل تنبو ليا الخميفة 
  لفتح خرجكا الذيف ككتب إلى ،ف األكائل، عندما أكصى الفاتحيالراشد الثالث عثماف بف عفاف 

 قسطنطينية يفتتح لمف شركاء نتـأف األندلس فتحتـ إذا كأنتـ البحر قبل مف تفتح "إنما القسطنطينية:
 (.3كالسبلـ") الزماف آخر األجر في

كىذا النص السابق مف أكائل النصكص التي بينت أف التكجو لفتح االندلس كاف مبكرًا، يعكد 
 .عثماف بف عفاف لعيد الخميفة 

خر ما كصى بو: "أف شدكا خناؽ آكاف  ثـ إف خميفة المسمميف معاكية بف أبي سفياف 
في شبة الجزيرة الركـ فإنكـ تضبطكف بذلؾ غيرىـ مف األمـ"، كيقصد ىنا بالركـ القاطنيف 

 (.4االيبيرية في شماؿ إفريقيا)
إذًا فالفتح اإلسبلمي لشبو الجزيرة األيببرية أمر طبيعي حسب خطة المسمميف في  

الفتكحات، كالمتمثمة بتأميف حدكدىـ كنشر دعكتيـ، كذلؾ بالجياد خمف ما كراء الحدكد، لنشر 
ة عمى ذلؾ، كلما كصل تيار الفتح إلى اإلسبلـ، كالذؼ مف مقتضاه أف يستمر ما داـ يمتمؾ القك 

                                                           

 .51( سيسالـ: جزر األندلس المنسية، ص1)
 .28( الشطاط: تاريخ اإلسبلـ، ص2)
 .152ص    7( ابف كثير: البداية كالنياية،  ج 3)
؛ ابف خياط: 133، ص8؛ ابف كثير: البداية كالنياية، ج159، ص59( ابف عساكر: تاريخ مدينة دمشق، ج4)
 .230، ص1يخ، جتار 
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شماؿ افريقيا، كاف المد اإلسبلمي المتيف يحمل عناصر القكة الذاتية التي دفعت بالقائميف 
كالعامميف فييا إلى االستمرار، كأف ال تقف عند شكاطئ إفريقيا الشمالية الغربية فكاف عبكرىا إلى 

 (.1ك الزقاؽ()أسبانيا متكقعًا كطبيعيًا عبر المضيق )المجاز أ
ال يمكف فصل فتح األندلس عف السياؽ العربي اإلسبلمي بشكل عاـ، كاليادؼ إلى تييئة 
األمة مع كل إمكاناتيا المادية كالفكرية كالبشرية لحمل رسالة السماء الى الشعكب المظمكمة، كالتي 

ة المركزية )الخبلفة تعاني مف العبكدية كالتسمط كالحرماف كعدـ التكافل االجتماعي، ككانت القياد
األمكية( في دمشق تكتفي بتحديد األىداؼ كالغايات كتضع الخطط، لذا كافقت الخبلفة عمى 

األعمى الميداني ر إلى أسبانيا شريطة اختبار المنطقة بالسرايا، ثـ تركت التفاصيل لمقائد ك العب
 (.2لمفتح مكسى بف نصير الذؼ كمف طارؽ بف زياد باألمر)

الفتح اإلسبلمي لؤلندلس ما بيف أسباٍب مكضكعية كأسباب ذاتية، فمف تعددت أسباب  
طبيعة المنيج اإلسبلمي الذؼ تكفل بإزالة الظمـ كنشر العدؿ بيف الناس، مصداقًا  :سباب الذاتيةاأل

هللا ابتعثنا كهللا جاء بنا لنخرج مف شاء مف عبادة العباد إلى لقكؿ الصحابي ربعي بف عامر: "
 (. 3")ف ضيق الدنيا إلى سعتيا كمف جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـعبادة هللا كم

 عمى لمكسى كالياً  كاف طارقاً  أما فيما يتعمق بالعكامل المكضكعية لمفتح، فقد ركؼ أفَّ 
: فنزؿ مف فييا كقالكا لطارؽ  البحر؛ في طمعت قد مراكب إلى نظر إذ جالسًا، يكماً  ككاف طنجة؛
 مات، أبي إفَّ  لو فقاؿ بؾ؟ جاء ما": طارؽ  فقاؿ ،يمياف عظيميـكمعيـ  عامديف( جئنا )إليكـ
 أدعككـ إليكـ فجئت أمركـ؛ كبمغني كأذلَّني؛ فأىانني، لذريق؛ لو يقاؿ بطريق مممكتنا عمى فكثب
 (.4ذلؾ) إلى طارؽ  لكـ(، فأجابو دليبل كأككف  األندلس، إلى

لتكجو طارؽ كالمسممكف لفتح يعتبر تكجو يمياف لطارؽ بف زياد سببًا مساعدًا كميمًا 
 األندلس، كىناؾ أسباب أخرػ ذكرىا المؤرخكف لمفتح كىي:

ـ(، مف 789=ىػ91إف يمياف، صاحب الجزيرة الخضراء اتصل بمكسى بف نصير سنة )
خبلؿ طارؽ بف زياد عامل مكسى عمى طنجة، ككاف مف أمر يكلياف أف زيف لمكسى فتح 

(، كلـ يكف 5و ذىب اليو بنفسو في البحر حتى اجتمع بو)ذلؾ الفتح، كقيل بأن ةاألندلس كسيكل
العرض الذؼ عرضو يمياف عمى مكسى بف نصير بفتح األندلس كدخكليا اعتباطيًا كبدكف 

 ككانت يمياف، ابنة عمى سبب؛ بل اف يمياف كاف يريد أف يثأر لنفسو مف لذريق الذؼ اعتدػ
                                                           

 .43( الحجي: التاريخ األندلسي، ص1)
 .20( طو: دراسات التاريخ االندلسي، ص2)
 .401، ص2( الطبرؼ: تاريخ، ج3)
 .140، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
 .140، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج5)
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 األياـ، بو كارتصد ككتمو، أحفظو، ذلؾ، بمغو فمما ،أبييا إلى فأرسمت نفسيا؛ فاغتصبيا عنده؛
 في يمياف إلى لذريق كأرسل كاف، ما المغرب العرب دخكؿ مف كاف حتى الغكائل، لو كنصب

 ينكؼ  كىك بمثميا، قط   تسمع لـ طيراً  عميكـ ألكردف: إليو يكلياف فأرسل كغيرىا، كطيكر بزاة
 .(1البحر) جكاز مف كاف ما إلى طارقاً  دعا فحينئذ بو؛ الغدر

كيشار أيضًا إلى أف األسباب التي شجعت عمى التفكير بالفتح؛ التنازع بيف القائد لذريق كالممؾ 
 .(2أبناء األخير باالنتقاـ مف لذريق، الذؼ استكلى عمى ممؾ أبييـ عنكة كغصبو) ة، كرغبةغيطش

زمازقبلزالفتح:ز
ايا التي كانت تستكشف لـ يكف الشركع في فتح األندلس دكف سابقة مف المغازؼ كالسر 

الكاقع الجديد جغرافيًا كعسكريًا في شبة الجزيرة االيبيرية، كلذلؾ أغزػ مكسى بف نصير ابنو عبد 
ا كسميت تمؾ الغزكة مجزيرتيف بيف صقمية كاألندلس ففتحي ةكمنكرق ةهللا ابف مكسى فأتى ميكرق

  .(3هللا)شراؼ، ألف أشرؼ الناس كانكا فييا تحت قيادة بف عبد بغزكة األ
ـ(، قاد عبد هللا بف قطيف غارة بحرية عمى جزيرة قكصره، بعدما أمره 788=ىػ81في سنة )

مكسى بف نصير؛ فقاـ بتدمير القكاعد البيزنطية البحرية حتى ال تتعرض لقاعدة ترشيش 
 (.4)تكنس()

ـ(، أغار 784=ىػ85(، كفي سنة )5ـ(، غزا عطاء بف رافع صقمية)783=ىػ84كفي سنة )
(، 6هللا بف مكسى بف نصير عمى جزيرة صقمية كعاد منيا بغنائـ كثيرة) أغار عبد

كفي سنة  .(7فافتتحيا) سردانية مكسى بف هللا عبد ابنو مكسى ـ(، أغزػ 786=ىػ87)كسنة
ـ(، استعمل مكسى بف نصير مكاله طارؽ بف زياد عمى طنجة كجعل معو جيشًا 787=ىػ88)

يعمميـ القرآف كالفرائض، ككاف ذلؾ الجيش ىك الجيش كثيفًا جميـ مف البربر كجعل معيـ مف 
حممة عمى  ةقاد عبد هللا بف مر   ،ـ(787=ىػ89سنة ) كفي (.8الفاتح الذؼ قاده طارؽ بف زياد)

                                                           

 .141، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .77-76العرب في األندلس ص( الصكفي: تاريخ 2)
 .302، ص2( ابف خياط: تاريخ، ج3)
 .263، ص10( ابف األثير: الكامل، ج4)
 .18، ص6( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج5)
 .58، ص2( ابف قتيبو: االمامة كالسياسة، ج6)
 .475، 1؛ ابف منظكر: مختصر تاريخ دمشق، ج315، ص1( الحميرؼ: الركض المعطار، ج7)
 .252، ص2ثير: الكامل، ج( ابف اال8)
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نتصر كغنـ بعد أف أكقع خسائر فادحة إجزيرة سردانية، ككاف عمى رأس اسطكؿ مصر المساند ف
 (.1ره)أسير سكػ الذىب كالفضة كغيثبلثة أالؼ كأسر 

قد أفادت  -رحمو هللا-يبلحع أف تمؾ السرايا كالغزكات التي كجييا مكسى بف نصير 
 الجيش الفاتح أعظـ إفادة، كالتي تمثمت في األمكر التالية: 

 التعرؼ عمى الطبيعة الجغرافية لؤلرض المنكؼ فتحيا كتجاكز العقبات. -1

 التعرؼ عمى طبيعة العدك كخططو كاستعداداتو العسكرية. -2

كسر الحاجز النفسي الذؼ قد يعترض جيش الفاتحيف، خاصة كأنيـ سيخكضكف  -3
 غمار حرب بحرية ما عيدكىا مف قبل.

أقاـ مكسى بف نصير سنة فقد أما عمى مستكػ التجييزات المتمثمة في العدة كالعتاد، 
ًة ، كأمر بدار صناعة لمسفف بتكنس، كجعل ليا ما يشبو الميناء، بعدما جيز قنا(ـ783=ىػ84)

ميبًل تمتد مف البحر إلى دار الصناعة تمؾ، كحكؿ الميناء إلى مشتي  اثني عشر ميبلً تصل إلى 
 (.2مركب) مائةلممراكب تأكؼ إليو إذا ىبت الرياح، ككاف قد أمر بصناعة 

كيبلحع مف خبلؿ تجييز مكسى لممراكب المئة كنصيحتو لعطاء بف أبي نافع، بأف لديو 
ا يتعمق بتجييز العدد كالعدة، كخبرة كاضحة أيضًا فيما يتعمق باألجكاء خبرة ال تخفى عمى أحد فيم

 كطبيعة الجغرافيا المحيطة بالمنطقة.
 :مو ىزبنزنصيرزلمخم فغزالوليدزبنزعبدزالممكزة تشارزإ

مكسى الى الكليد بما فتح هللا عميو كبما عرضو  ـ( كتب789=ىػ98في أخر عاـ )
ما األظير( األكثر )كىك مراسمة إمَّا (، كاستشاره،3يكلياف)  الكليد فأشار إليو؛ بنفسو نيض بأف كا 

 (.4بالمسمميف) يغرر كال بالسرايا، يختبرىا بأف
 بف مكسى كبعث ،رُه بعد استشارتوفاستجاب مكسى لنصيحة الكليد بف عبد الممؾ كَأم  

 فارس مائة في زرعة، أبا كيكنى طريفاً  ُيسّمى البربر، مف لمكليد بف عبد الممؾ رجبلً  نصير
في منطقة ُتعرؼ  باألندلس، البحر ساحل في نزؿ حتى مراكب، أربعة في فجاز راجل؛ كأربعمائة

 الجزيرة جية إلى يمييا ما عمى منيا فأغار ىنالؾ؛ لنزكلو باسمو كسميت طريف، بجزيرة اليكـ
 سنة مف رمضاف شير في إجازتو ككانت ،سالما كرجع ،كثيراً  كماالً  سبياً  كأصاب الخضراء،

                                                           

 .235، ص2( ابف قتيبو: االمامة كالسياسة، ج1)
 .234، ص2( ابف قتيبو: االمامة كالسياسة، ج2)
 .253، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج35، 1؛ الحميرؼ: الركض، ج267، ص4( ابف األثير: الكامل،ج 3)
 .140، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
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 عمى أفَّ  ذكر بعض المؤرخيف، كيعتبر بعث طريفا أكؿ البعكث االستكشافية فيما (ـ718=ىػ91)
 .(1زياد) بف طارؽ كاف  كمعظمو كجّمو األكبر لؤلندلس الفتح صاحب

يرػ الباحث بأنو ما كاف لمقائد مكسى بف نصير أف يقطع أمرًا عظيما كالفتح دكف العكدة 
المسمميف في الشاـ الكليد بف عبد الممؾ، ككانت تمؾ عادة القـك  لبلستشارة المباشرة مف خميفة

َياَأي َيا الَِّذيَف آَمُنكا َأِطيُعكا َّللاََّ ﴿ـ الديف اإلسبلمي المستنبطة مف قكؿ هللا عز كجل يتماشيًا مع تعم
ـْ ِفي َشْيٍء فَ  ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت ـْ ُتْؤِمُنكَف َكَأِطيُعكا الرَُّسكَؿ َكُأْكِلي اأْلَْمِر ِمْنُك ِ َكالرَُّسكِؿ ِإْف ُكنُت كُه ِإَلى َّللاَّ ُرد 

ِ َكاْلَيْكـِ اآْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َكَأْحَسُف َتْأِكيبًل  (، ككذلؾ مراعاًة لمقتضى اإلمرة كاإلمارة، كذلؾ 2)﴾ِباَّللَّ
 األمر يدلل عمى أخبلؽ مكسى بف نصير كقائد منضبط منسجـ مع قيادتو العميا.

زز ادزأولزالفاتحين:طارقزبنز
 مقدمو جيشو عمى كاف لو مكالً  بعد الفتح الذؼ أحرزه أبك زرعو طريف، أرسل مكسى

 إال عرب فييـ ليس كالمكالي البربر مف آالؼ سبعة في كبعثو لو فعقد زياد، بف طارؽ  يسمى
 ،(ـ711-ىػ 92) سنة مف شعباف في السبت يـك طارؽ  بجبل كحل المراكب يمياف لو فييأ، القميل
 (.3رجبًل) عشر ستة غير ألفاً  عشر اثني في السنة، مف رجب في كقيل

ز: شرىزرؤ غزالنبيز
 كمعو  النبي فرأػ عيناه، فغمبتو البحر طارؽ  ركب ـ(711-ىػ92) سنة رجب في
 تقدـ طارؽ  يا :النبي  لو فقاؿ القسّي، كتنكبكا السيكؼ تقمدكا ، كقد كاألنصار المياجريف
 دخمكا قد كأصحابو النبي  فرأػ طارؽ  فنظر بالعيد، كالكفاء بالمسمميف بالرفق كأمره لشأنؾ،
 فمما الظفر، في يشؾ كلـ نفسو كقكيت أصحابو، كبشر مستبشرا نكمو مف فاستيقع أمامو؛ األندلس
 (.4الخضراء) الجزيرة كفتح الصحراء إلى نزؿ بالجبل طارؽ  أصحاب تكامل

 أياـ، ثبلثة فاقتتمكا فييـ الركـ كستمائة رجل طمعت كعندما عبر طارؽ بف زياد كمعو ألف
، ممؾ لذريق استخمفو أمير الركـ عمى ككاف  ندرؼ  ال قكماً  أف يعممو لذريق إلى كتب قد ككاف الرـك
 لذريق فأتاه بنفسؾ، إلي فانيض لقيتيـ كقد ببلدنا، إلى كصمكا قد !السماء؟ مف أـ ىـ األرض َأِمفَ 
 بف الكليد مكلى الركمي مغيث خيمو كعمى طارؽ  فمقييـ خيميـ، فارس يمتطكف  ألف تسعيف في

                                                           

؛ ابف األثير: الكامل في 253، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج35، ص1المعطار، ج( الحميرؼ: الركض 1)
 .267، ص4التاريخ، ج

 .59( سكرة النساء: آية 2)
 .35، ص 1( الحميرؼ: الركض المعطار، ج3)
 .268،  ص4( ابف األثير: الكامل في التاريخ، ج4)
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 عمى فحثيـ فقاـ الشدة، مف فيو الناس ما طارؽ  فرأػ قتاؿ، أشد أياـ ثبلثة فاقتتمكا الممؾ، عبد
 (.1)آماليـ ثـ خطبيـ في كبسط الشيادة، في كرغبيـ الصبر

ز:ونقدىازخط غزطارقزبنزز اد
ذكرت العديد مف المراجع خطبة طارؽ بف زياد التي ألقاىا حينما التقى مع جيش لذريق، 
تمؾ الخطبة التي فّندىا البعض كردىا ألسباب عديدة سنتطرؽ ليا بعد الكقكؼ عمى الخطبة كما 

 جاءت مف أحد مصادرىا كالتي ىي عمى النحك التالي: 
أييا الناس أيف المفر " :قاؿهللا ثـ عندما التقى طارؽ كلذريق، قاـ في أصحابو فحمد 

 جنداف كىما يغمباف، فإنيما ال ،فميس ثـ كهللا إال الصدؽ كالصبر ،البحر مف كرائكـ كالعدك أمامكـ
 أييا كثرة، كالعجب كاالختبلؼ كالفشل كالكسل الخكر مع تنفع كال قمة، معيما تضر كال منصكراف،

ف فاحممكا، حممت إف مثمو، فافعمكا شيء مف فعمت ما الناس  رجل كييئة ككنكا ثـ فقفكا، كقفت كا 
ني أال القتاؿ، في كاحد  فإف دكنو، أقتل أك أخالطو حتى أتييبو ال بحيث طاغيتيـ إلى عامد كا 
 قتيل بيف فتبددكا لعدككـ الدبر ريحكـ، كتكلكا كتذىب فتفشمكا تنازعكا كال تحزنكا، كال تينكا فبل قتمت

ياكـ كأسير،  الكرامة، مف لكـ ُعّجل فيما كارغبكا بأيديكـ، تعطكا كال بالدنية، ترضكا أف إياكـ كا 
 كمعيذكـ معكـ كهللا تفعمكا إف فإنكـ الشيادة، ثكاب مف لكـ ُأجل قد كما كالذلة، الميانة مف كالراحة
 حتى حامل ذا أنا كىا المسمميف، مف عرفكـ مف بيف غدا الحديث كسكء المبيف، بالخسراف تبكؤكا
 كانيـز قتل الطاغية إف ثـ شديدًا، قتاالً  اقتتمكا غشييـ فمما كحممكا، فحمل بحممتي، فاحممكا أغشاه
 (.2لذريق") رأس طارؽ  فاحتز العدك جميع

اف مؤرخي األندلس لـ يتعرضكا لتمؾ الخطبة إال قميبًل ،دكف المتقدميف مما يشير الى عدـ 
كما أف بناء الخطبة المسجكع لـ يكف مف أسمكب القرف األكؿ اليجرؼ، ككذلؾ خمت الخطبة  ،شيكعيا

مف المفاىيـ العقائدية التي تمتع بيا الفاتحيف األكائل، كما خمت مف اآليات كاالحاديث الشريفة، 
 (، كتعتبر فصاحة3)كاألىـ أف طارؽ كمعظـ جيشو مف البربر فكيف سيستقيـ ليـ فيـ تمؾ الخطبة

سمكبيا بجممتو مف األسباب النافية أف تككف مف إلقاء طارؽ بف زياد االمازيغي ىك أالخطبة ك 
 (.4كمعظـ جيشو)

يرػ الباحث بأف النقد السابق ال يعني أف طارقًا لـ يخطب بل ربما خطب خطبة عمى 
لباحث عادة الفاتحيف كقادة الجند كلكنيا ليست بتمؾ الصيغة التي ُذكرت أنفا رغـ عدـ كقكؼ ا

 عمى ما يؤكد رأيو.
                                                           

 .148،  ص 1( الطرطكشي: سراج الممكؾ، ج1)
 .238، ص 2مة كالسياسة، ج( ابف قتيبة: اإلما2)
 .61-60( حجي: التاريخ األندلسي ص3)
 .22( طو: دراسات في التاريخ األندلسي ص4)
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ز(:ز م477-ىة92معركغزواديزلكغز)معركغزالفتحزاألولى()
 كمعو نصير بف مكسى أميره بإذف طارؽ بف زياد البحر ـ(، عبر711 -ىػ92كفي سنة )

 الفتح، جبل بيـ عند كنزؿ فجعميـ جيشًا كاحداً  آالؼ، عشرة زىاء البربر كمف العرب، مف ثمثمائة
 في النصرانية، ممة كأىل األعاجـ، أمـ يجر إلييـ فنيض لذريق الخبر كبمغالجبل باسمو،  فسمى
(، ككاف لذريق قد جاء مستعميًا، كمعو مف أدكات 1شريش )تكنس() بفحص فالتقكا ألفاً  أربعيف زىاء

الحرب كعديد الجيش؛ ما جعمو يظف بأنو منتصر ال محالة،  لدرجة أنو جاء بحباؿ محممة عمى 
ممكو،  سرير عمى المسمميف بعد ىزيمتيـ كيأخذىـ عبيدًا، فزحف الى طارؽ كىكبغاؿ حتى يقيد 

حتى كصمكا ساحة  الممكؾ، تمبسيا كانت التي الحمية كجميع تاجو كعميو بغميف، عمى محمكؿ
 شديدا قتاال فاقتتمكا القميل؛ إال راكب فييـ ليس رجالة أصحابو بجميع طارؽ  إلييـ فخرج. المعركة
 الطيف، كادؼ في فقتل لذريق؛ كأدرؾ فانيزمكا؛ أعدائو؛ كجكه هللا صرؼ ثـ الفناء، أنو ظنكا حتى

 (.2قتل) بل كجد لو خفٌّ مفضفض، كقالكا أنو غرؽ أك ،كلـ تكجد لو جثة ،كلـ يعرؼ لمذريق مكضع
ركؽ الشمس أف اقتتمكا مف شبعد  المسمميف، عمى األندلس هللا كفتح كدخل طارؽ قرطبة،

بقيت عظاميـ في المعركة دىرًا طكيبل لـ ك فمـ تكف قط  بالمغرب مقتمة أعظـ منيا،  الى غركبيا 
مف الفرساف كما كاف مع ابف زياد سكػ سبعة  188(. ككاف لذريق قد جاء عمى رأس 3)تذىب

أالؼ فقط، كالقميل مف الخيل، كلما رأػ تمؾ الجيكش أرسل طارؽ بف زياد الى مكسى بف نصير 
بف نصير بخمسة ألف مف المشاة عمى رأسيـ طريف بف مالؾ، كىكذا اصبح عند يستنجده، فامده ا

 (. 4طارؽ بف زياد اثنا عشر الفا)
ـْ ِمْف ِفَئٍة َقِميَمٍة َغَمَبْت في تمؾ المعركة تجمت سنة هللا الخالدة المتمثمة في قكلو تعالى: ) َك

اِبرِ  ِ َكَّللاَُّ َمَع الصَّ (، فما أشبو تمؾ المعركة ببدر الكبرػ، حيث جاءت قريش 5()يفَ ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِف َّللاَّ
بخيميا كخيبلئيا كفجكرىا، فالمشيد يتكرر مع لذريق الذؼ جاء بأبية اُلممؾ، البسًا حميو محمكاًل 
عمى أكتاؼ رعيتو، ظانًا بأنو منتصر فأخذ معو حبالو لتقييد ااُلسارػ مف المسمميف، فيما جيش 

ده المتكاضع جيش لذريق المنتفش بما يممؾ مف رجاؿ كسبلح، كيحضر طارؽ يكاجو بعدده كعتا
َراَيا أْرَبُعِماَئٍة، َكَخْيُر اْلُجُيكِش أْرَبَعُة آاَلٍؼ، َكَلْف قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص :" َحاَبِة أْرَبَعٌة َكَخْيُر السَّ َخْيُر الصَّ

 .(6")ُيْغَمَب اْثَنا َعَشَر أْلفًا ِمْف ِقمَّةٍ 
                                                           

 .150، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .28، ص1؛ الحميرؼ: الركض، ج18، ص 1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج2)
 .141، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .17( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص4)
 .247( سكرة البقرة: أية 5)
 (.2682، حديث رقـ: )294، ص1( ابف حنبل: مسند، ج6)



16 

 

زم(:477-ىة69)زوشذونغز فتحزطم طمغزطارقز
تكجو "طارؽ بف زياد" لفتح  في كادؼ لكة، عد النصر الكبير الذؼ أحرزه المسممكف ب

فخالف طارؽ أكامره، كرغـ غضب  ،طميطمة، كلكف "مكسى بف نصير" أمره بأال يتسرع في الفتح
 .(1)ألف جندؼثمانية عشر بػمكسي إال أف ذلؾ لـ يمنعو مف أف يمده 

ـ(، كبدأ طارؽ يفتح 711-ىػ92رجب سنة ) الخامس مف ثنيفاإل طارؽ طميطمة يكـ فدخل
 (.2المدينة تمك المدينة كيكتب هللا النصر عمى يديو)

(، 3عندما عمـ أىل طميطمة بقدكـ طارؽ فارقكىا، كفتحيا طارؽ ككجد بيا بيت الممكؾ)
الجبل فسمككا الى  فمحقيـ طارؽ خمف، كفر ممكيا مع جيشو، ةكألفاىا خاليًة إال مف الييكد في قم

 (.4)كادؼ الحجارة
ففرؽ طارؽ كفي فتح طميطمة أشار يمياف عمى طارؽ أف يدخميا بعد نصره في كادؼ لكو، 

الركمي، مكلى الكليد بف عبد الممؾ بف مركاف إلى قرطبة،  ث، فبعث مغي(5)جيكشو مف إستجة
 معظـ في ىك كسار ،(6)إلبيرة مدينة غرناطة ىإل ثالثاً  جيشاً  كبعث جيشًا آخر إلى مالقة، كأرسل

 كلجأ ففتحيا، مالقة إلى طارؽ  كجو الذؼ الجيش فمضى. طميطمة يريد جياف ككرة إلى الجيش
 فحاصركىا، إلبيرة؛ إلى المتكجة القسـ مف الجيش ذلؾ لحق ثـ ممتنعة، ىناؾ جباؿ إلى جيشيا
 تأخر ذكر ما فتح أف كغيره، ىشاـ بف معاكية كذكر تدمير، إلى الجيش مضى ثـ عنكة كفتحكىا

  (.7)ـ(712ىػ/ 93) سنة في نصير ابف مكسى دخكؿ إلى
فتمكف  أنيكيـ، حتى عمييـ، الحصر فشد عميو، فامتنعكا شذكنة مدينة بأىل نزؿ طارؽ ك 

 فصالحو تكجو الى إشبيمية؛ ثـ قرمكنة، إلى ثـ مف فتحيا عنكة، فغنـ منيا كثيرًا كتكجو الى مكركر

                                                           

 .226، ص1؛ ابف تغرؼ بردؼ: النجـك الزاىرة، ج277، ص4( ابف األثير: الكامل، ج1)
 .261، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج19 -18، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج2)
 .18ص، 1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .143، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج 4)
( مدينة إستجة: تقع عمى نير غرناطة  )شنيل( كىي مدينة حسنة، كليا قنطرة عجيبة البناء مف الصخر  5)

المنجكر، كبيا أسكاؽ عامرة، كمتاجر قائمة، كليا بساتيف كجنات ممتفة، كحدائق زاىية، كالمسافة بينيا كبيف  قرطبة 
 (.572، ص2ثكف ميبًل )االدريسي: نزىة المشتاؽ، جخمسة كثبل

( إقميـ البيرة: فيو مف المدف غرناطة ككادؼ آش كالمنكب، كحصكف كقرػ كثيرة، كىك يتصل بإقميـ البشارات  6)
، 2كفيو مدينة بسطة، كحصف طشكر المكصكؼ بالمنعة، كفيو حصكف كثيرة )االدريسي: نزىة المشتاؽ، ج

 (.537ص
 .261، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج19 -18، ص1: اإلحاطة، ج( ابف الخطيب7)
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 شديداً  قتاال فقاتمكا لذريق، عسكر فمكؿ كمعيـ قكة؛ في كىـ إستجة قاتل أىل ثـ الجزية، عمى أىميا
 (.1مثميا) حربا ذلؾ بعد فيما يمقكا كلـ ثـ نصر هللا المسمميف بالمسمميف، كالجراح القتل كثر حتى

زالع قغزبينزمو ىزبنزنصيرزوموالهزطارقزبنزز اد:
 يتكعده طارؽ  إلى ككتب الغيرة فحركتو كالغنائـ، بالفتح نصير بف مكسى إلى طارؽ  كتب

 كلده القيركاف عمى كاستخمف بو، يمحق حتى مكانو يتجاكز ال أف كيأمره إذنو، بغير يتكغل بأف ال
 كعرفاء كالمكالي العرب كجكه مف ضخـ عسكر في ـ(،712 -ىػ93) كمنيا تكجو سنة هللا عبد

 إلى األندلس في كتكغل الفتح، مكسى نقاد لو ثـ تمـاك  طارؽ  كتمقاه األندلس، إلى فأجاز البربر،
 كجمع أقطارىا كدكخ الغرب، في (3)قادس كصنـ الجكؼ في (2)كأربكنة الشرؽ، جية في برشمكنة
 (.4غنائميا)
استمع الى  والسبب الذؼ دفع مكسى بف نصير لمتكجو الى االندلس، أنزعـ البعض أف ك 

كعظيـ الغنائـ التي غنميا، كقيل أف سبب ذىاب مكسى الى  ،بخصكص طارؽ بف زياد ةكشاي
االندلس عدـ استجابة طارؽ ألمر مكسى، كالذؼ أمره فيو بأال يتعدػ قرطبة بعدما ىـز لذريق، 

 (.5كقيل حممو عمى دخكؿ االندلس الحسد)
مكسى بف نصير، يفتح الفتكحات باسمو  هلقد كاف طارؽ بف زياد عمى صمة بقائدك 
كقد  ،كمنذ بداية الفتح، كيستشيره فيما يحتاج إليو ،، كيخبره عف كل شيء أكاًل بأكؿكبتعميماتو

، ككاف مكسى عمى عمـ تاـ بأحكاؿ الفتكح، قاؿ ابف الكردبكس: ةطمب المدد قبل معركة كادؼ لك
، فكتب الى الخميفة الكليد بذلؾ النصر، كبعد كادؼ لكو كصل الخبر الى مكسى بأنو بعد معركة

؛ خاصًة كأف عددًا رؽ بعاـ كتكزيعو لجيشو عمى المدف المفتكحة خاؼ طارؽ مف اليزيمةعبكر طا
فاستنجد بمكاله مكسى بف نصير، فرأػ مكسى بأف يمحق باالندلس عمى رأس  مف جيشو استشيد،
 (.6)جيش يقكده بنفسو

                                                           

 .260،  ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
( بمد في طرؼ الثغر مف أرض األندلس، كبينيا كبيف قرطبة ألف ميل، كأربة بالتحريؾ كالباء المكحدة اسـ 2)

ئة كستيف قرية )الحمكؼ: معجـ مدينة بالمغرب مف أعماؿ الزاب كىي أكبر مدينة بالزاب يقاؿ إف حكليا ثبلثما
 (.140، ص1البمداف، ج

(صنـ قادس مكضكع عمى ببلد األندلس، فجعل رأسو لطميطمة، كصدره لقرطبة، ككذلؾ أعضاؤه قسميا عضكًا 3)
 (.449، ص1عضكًا عمى ببلد األندلس، كحكلو ثارت بعض الخرافات )الحميرؼ: الركض المعطار، ج

 .150، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج4)
 .143، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج5)
 .68( الحجي: التاريخ االندلسي، ص6)
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قة العبل حكؿف ما أظيرتو بعض الركايات كمف خبلؿ تعميقات الحجي السابقة أيرػ الباحث 
ساءت بيف قائد الفتكحات العامة مكسى بف نصير، كمكاله طارؽ بف زياد فاتح األندلس، كبعد التي 

الكقكؼ عمى العديد مف الركايات يتضح بأف ذلؾ االمر ليس لو ما يؤكده، كذلؾ ألسباب عديدة 
مكسى  أىميا، أف مكسى بف نصير مف أىل التقى كالكرع، كدينو يمنعو مف الحقد عمى مكاله، ككذلؾ

بف نصير لـ ينقصو مجد فيك صاحب قائد الفتكحات العامة، كما أف طارؽ بف زياد ما كاف يقطع 
 .أمرًا إال بمكافقة سيده مكسى بف نصير
زمو ىزبنزنصيرز  تكملزالفتح:

مف لقيو مف أمرائيا؛ فمـ يمق  ـ، كىز األندلس افتتح جميع حصكف  ىػ(95 – 94كفي سنة )
كيدًا مف أحد، كال انيزمت لو راية، حتى انتيى إلى مدينة مف مدف إفرنجة، يقاؿ ليا لكطكف، كقد 

فمما انتيى إلى مدينة لكطكف، ضاؽ المسممكف، كخافكا  ،مكنةشممؾ ما سكاىا كدكنيا إلى أقصى بر 
 (.1)أف يحاط بيـ؛ فكممكه في ذلؾ؛ فقفل بيـ راجعا

ف ك  أىـ أسباب نصر المسمميف في فتح ببلد األندلس، تمثمت بالنكعية الباىرة لذلؾ ا 
الجيش الفريد، كالصفات اإلنسانية الفذة التي جّممتو بيا عقيدتو الربانية، كبيا كاف النصر ال 

 (.2بغيرىا، كىي كحدىا تستطيع فعل ذلؾ، فبدأ القكط ضعافًا أماـ ذلؾ النكع مف الجيش الفريد)
ح األندلس مف أركع األعماؿ في التاريخ العسكرؼ اإلسبلمي، كدليل قدرة القيادة اعتبر فت

اإلسبلمية العربية كنبكغيا في ذلؾ المجاؿ، كظير ذلؾ جميًا في التنظيـ الرائع كالتعاكف البناء بيف 
القيادة العسكرية العميا )مكسى بف نصير( كساحة العمميات، كما يظير في دقة التخطيط الذؼ 

، كىي فترة قصيرة جدًا أماـ ىػ(95-92) سنكات ثبلثةالجزيرة  االيبيرية، في مدة  وى بفتح شبانتي
اتساع الببلد كطبيعة جغرافيتيا، ككذلؾ تظير في حكمة طارؽ بف زياد، القائد كالخبير في عدـ 

نزاؿ اندفاعو كتحديده لمزماف كالمكاف المبلئميف لمكر كالفر، حيث اختار فصل الربيع إلتماـ اال
جباره لخصمو أف يقطع ش الجزيرة مف الشماؿ الشرقي الى الجنكب  بوكتجاكز بركدة الشتاء، كا 

 (. 3الغربي)

                                                           

 . 570، ص1؛ ابف قتيبة: المعارؼ، ج143، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .35( الحجي: التاريخ االندلسي، ص2)
 .22( طو: دراسات في التاريخ االندلسي، ص3)
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زالم حثزال الث
زالعيودزالتيزمرتزبيازاألندلس

مرت األندلس بعيكد متعددة شأنيا شأف كل الدكؿ عمى مدار التاريخ، كقد تقمبت تمؾ العيكد  
طراب ضكاستقرار سياسي كاقتصادؼ، كعيكد أخرػ كانت تتميز باإلما بيف عيكد أمف كرخاء 

كالثكرات الداخمية كاليجمات الخارجية، كالتراجع االقتصادؼ كالتفكؾ المجتمعي كالذؼ الـز كثير مف 
عيكد األندلس، كال شؾ بأف كل ميزة مف مميزات العيكد التي مرت بيا األندلس كانت تحمل فييا 

زيادة في العمراف، كأخرػ كانت تتميز بأنيا عكامل ىدـ كسقكط بل كاندثار عكامل استمرار كنيكض ك 
 في كثير مف األحياف.

كأكؿ عيد يطالعنا في التاريخ األندلسي ىك عيد الفتح، كالذؼ استمر مف سنة         
ـ(، كقد 755-ـ714= ػى138-ىػ95ـ(، ثـ يميو عيد الكالة مف سنة )714-ـ711=ىػ95-ىػ92)

المؤرخيف أف مدة الفتح داخمة في عيد الكالة، ثـ يأتي عيد اإلمارة كالذؼ يبدأ مف اعتبر بعض 
 -ـ929 =ىػ400-ىػ316ـ(، ثـ يميو عيد الخبلفة مف سنة )929-ـ755-ػىػ317-ق138سنة)

ـ(، ثـ يميو عيد 1091-ـ1009=ىػ484-ىػ400ـ(، ثـ يميو عيد الطكائف مف سنة)1009
 ـ(، كأخيرًا مممكة غرناطة مف سنة1223-ـ1091=ػى620ػ-ق484المرابطيف كالمكحديف )

ـ(، كالتي مثل سقكطيا نياية الحكـ االسبلمي لؤلندلس كذىاب 1492 -ـ1223 ىػ=897-ىػ620) 
 (.1)سمطاف المسمميف  السياسي منيا

كسنتناكؿ في ىذا المبحث كل عيد مف عيكد األندلس مكضحيف صفاتو السمبية  
 كأىـ ممككو بنكع مف اإليجاز.كاإليجابية كفترتو الزمنية 
زم(ز714-م711ز=ىةز95-ىة92أوال:زعيدزالفتحز نغز)

أكؿ ما بدأ الفتح في األندلس كاف مف خبلؿ سرية طريف بف مالؾ المكنى بأبي زرعة، ز
حيث قدـ مف المغرب عمى رأس خمسمائة مسمـ، فكصل األندلس في رمضاف عاـ        

(، ككاف طريف بف 2)كأسرػ  ـ غنائـ كثيرة كحاز أمكاالً رات فغنـ(، كقاـ بعدة غا710 -ىػ91)
مالؾ قد عرؼ جنكب األندلس جيدًا كعاد إلى مكسى بف نصير شارحًا لو ما عرؼ، فبدأ مكسى 
بف نصير بتجييز جيٍش كا عداد عدة لمدة عاـ كامل حتى اكتمل عنده سبعة أالؼ مقاتل بدأ بيـ 

طارؽ بف زياد أميرًا عميو كتكجو إلى  (، كبعد تجييز ذلؾ الجيش، كمف3فتح األندلس)
ـ(، بعد ما أذف لو مكسى بف 711-ىػ92(، كقد اجتاز طارؽ بف زياد البحر سنة )4األندلس)

                                                           

 .40-39ص( الحجي: التاريخ األندلسي، 1)
 .16( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص2)
 .35( الحميرؼ: الركض المعطار، ص3)
 .47( ابف الكردبكس: تاريخ األندلس: ص4)
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ر عشرة أالؼ، ثـ قسميـ إلى قسميف، أحدىما كقف بنصير كمعو ثبلثمائة مف العرب، كمف البر 
كقف عميو طريف بف مالؾ ىك عمى رأسو، كنزؿ بو جبل الفتح الذؼ سمي بجبل طارؽ، كاألخر 

(، كقيل بأف الجيش الذؼ كاف معو لـ 1النخاعي كنزؿ بمكاف مدينة طريف التي سمت باسمو)
 (.2يتجاكز تسعة أالؼ)

كما أف كصل طارؽ بف زياد حتى كجد حاميًة عمى منطقة يقاؿ ليا الجزيرة الخضراء،   
حرب، ككاف سجااًل، إلى أف انتصر فعرض عمييـ طارؽ االسبلـ أك الجزية أك الحرب، فأبكا إال ال

طارؽ بف زياد عمييـ، فأرسل زعيميـ )تدمير( رسالة إلى لذريق كقاؿ لو فييا: أدركنا يا لذريق فإنو 
كا إلى ببلدنا كقد لقيتيـ ؤ نزؿ عمينا قكـٌ ال ندرؼ أىـ مف أىل األرض أـ مف أىل السماء؟ قد كط

 (.3)كلتنيض إلى بنفسؾ
زم(:711ز-ىة92)رمضانزمعركغزواديزلكغز)برباط(ز

جيز لو جيشًا مف مئة ألف، فأرسل طارؽ بف زياد إلى  ذريق غزك طارؽ ببلدهلكلما بمغ 
مكسى أف يمده بجيش بعد أف تجيز لو لذريق، فأمده مكسى بف نصير بخمسة أالؼ، ككاف مع 

، كاتصمت الحرب ثمانية أياـ ة،عمى نير لكة مف أعماؿ شذكنكالتقى الجيشاف  طارؽ سبعة أالؼ،
 .(4)انتصر طارؽ بف زياد كىـز لرذريق كغرؽ في النير

العسكر؛  كؿفكجد فييا فم ،جةتنيض إلى مدينة إسك  ،ثـ تحرؾ طارؽ إلى مضيق الجزيرة
إلى مدينة  ىـفيرب أكثر  ثَـّ نصرىـ هللا، ،فقاتمكه فتاال شديدًا، حتى كثر القتل كالجراح في المسمميف

 .(5)كترككا مدائف األندلس كراءىـ قميمة األىلطميطمة، 
ززالمقاءزبينزمو ىزبنزنصيرزوطارقزبنزز اد:

بجيش قكامو ثمانية (، 712 -ىػ93خرج مكسى بف نصير إلى األندلس في رجب سنة )
، ثـ فتح كبذلؾ الجيش تكجو إلى مدينة شذكنة، فافتتحيا، ثـ افتتح قرمكنة بالحيمة،(6عشر ألفًا)

ز(7ماردة بعد حصارىما)إشبيمة كفتح   -ىػ94بعد حصاٍر استمر مف رمضاف إلى شكاؿ سنة )،

                                                           

 .254، ص4( ابف خمدكف: العبر، ج1)
 .19( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص2)
 .24، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .333، ص2السيراء، ج؛ القضاعي: الحمة 268، ص4( ابف االثير: الكامل، ج4)
 .141، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج5)
 .277، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
 .229، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج7)
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ـ(، كأثناء حصاره لماردة تكجيت فمكؿ القكط بعد اجتماعيا، كقتمكا كثيرًا مف المسمميف في إشبيمة 713
 .(1)التي سقطت بأيدؼ القكط، فأعاد فتحيا عبد العزيز بف مكسى بف نصير

المسممكف في األندلس، أمر الكليد بف عبد الممؾ مكسى بف نجزىا أبعد الفتكحات التي ك 
كعمى ما يبدك أف سبب (، 2)نصير بالعكدة إلى الشاـ، فاستجاب مكسى بف نصير لذلؾ األمر مكرىاً 

استدعاء الكليد بف عبد الممؾ لمكسى خكفو عمى المسمميف مف التكغل في ببلد لـ يخبركىا، خاصة 
 (.3)دة مكسى لدمشق تكقف الفتح، كاستجمع النصارػ قكاتيـ المبعثرةكأف عددىـ لـ يكف كبيرًا، كبعك 

لقد تميز عيد الفتح بعدة ميزات ايجابية كسمبية، ككاف أىميا أف ذلؾ الجيش كاف عمى 
كعجمو مف البربر، كرغـ قمة عددىـ إال أف قمكبيـ كانت عامرة بااليماف  وقمب رجل كاحد بعرب

منة كاعية خبيرة بأمكر الحرب كالدعكة الى هللا، كبجيادىـ كحب الجياد، ككانكا تحت قيادة مؤ 
س ممتدة الى ثمانية قركف، ندلاالسبلـ التي نشأ عمييا حضارة األكدعكتيـ بنيت أكؿ أسس لدكلة 

السمبية في ذلؾ العيد فيي استدعاء مكسى بف نصير لدمشق، كبذلؾ االستدعاء تكقف  كأما
لتقـ بعد ذلؾ الممالؾ  ؛رػ مف التمركز في الشماؿفمكؿ النصا تالجياد في األندلس كتمكن

النصرانية التي كانت عامبًل أساسيًا في إسقاط األندلس، خاصة كأف الفتح لـ يستكمل لكل ببلد 
 األندلس.

زم(:422-ىة765م/ز479-ىة62عيدزالوالةز)
عيد الكالة بعدة في ببلد األندلس، بانتياء عيد الفتح، تميز  ت االكضاعبعدما استقر ز

صبلحيا كنشر االسبلـ بيف األسباف ،تنظيـ الببلدمميزات أىميا  القضاء ك  ؛مكاصمة الجيادك  ،كا 
عمى النظاـ الطبقي الذؼ ساد قبل مجيء المسمميف، كالسماح بالحرية العقائدية لمناس، كنشر 

 (.4المساكاة بيف الجميع، ال فرؽ بيف حاكـ كمحككـ)
د الكالة بيف األسباف، كسادت قيمو كتعاليمو كثقافتو، كذلؾ بعد تقيّ  كانتشر اإلسبلـ في عيد 

 (.5الفاتحيف كالدعاة بيا، مما جعل أىل األندلس يعجبكا بيا، كيدخمكا في ديف هللا أفكاجا)
كاىتـ المسممكف بالعمراف في ذلؾ العيد فأنشأكا القناطر عمى األنيار، ككاف أىميا قنطرة  
ة عمى النير مف أعظـ آثار األندلس كأعجبيا، أقكاسيا سبعة عشر قكسًا، (، ككانت القنطر 6قرطبة)

(، 7هللا) اقكسًا، بناىا السمح بف مالؾ الخكالني أمير األندلس بأمر مف عمر بف عبد العزيز رحميم
                                                           

 .14، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
 .276، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .125( الحجي: التاريخ األندلسي، ص3)
 .350( مؤنس: فجر األندلس، ص4)
 .144( الحجي: التاريخ األندلسي، ص5)
 .30( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص6)
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كما تميز ذلؾ العيد باتخاذ قرطبة كأكؿ عاصمة رسمية لممسمميف في األندلس، بعدما  (، 1هللا)
 (.2كمف منطقة الصخرة التي أكػ إلييا فمكؿ النصارػ) كانت طميطمة القريبة مف فرنسا،

بنشر كالتي تمثمت بعد تمؾ األمكر الميمة التي قاـ بيا المسممكف، يرػ الباحث بأنو ك  
رساء المدنيّ  فياإلسبلـ  ة، كاتخاذ قرطبة عاصمة ليـ، كاف ال بد أف يتـ حماية تمؾ األندلس، كا 

رات كانقطع في فترات مما سبب ضعفًا لبلندلس الذؼ استمر لفت الجيادمكاصمة المنجزات ب
 .كانيياره

زالجيادزفيزعيدزالوالة:
، الذؼ حكـ األندلس سنة    (3)أكؿ المجاىديف في عيد الكالة السمح بف مالؾ الخكالني 

ـ(، بأمر مف الخميفة عمر بف عبد 719-ىػ188ـ(، كانقطع حكمو ثـ عاد عاـ )716-ىػ97)
(، كقاـ بفتح الجنكب الغربي 4فترتو عـ األمف كالعدؿ ببلد المسمميف)العزيز رحمو هللا، كفي 

(، كظل السمح يجاىد كُيعمِّـ الناس اإلسبلـ في األندلس إلى أف استشيد سنة       5لفرنسا)
(. كبعد السمح رحمو هللا جاء القائد عنبسة بف 6ـ(، في أرض الفرنجة يـك التركية)721 -ىػ 182)

قاـ أمر األندلس كغزػ الفرنجة كتكغل في ببلدىـ كاستشيد سنة          فبمجيئو است (7)بف سحيـ
 (.9(، كمف شدة قتالو لمرـك طالبكه بالصمح)8ـ()726-ىػ187)

                                                           

 .480، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
 .25، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
عمر بف عبد  ، كاله عمييا الخميفةالدكلة األمكية مف قبل األندلس خامس كالة ( السمح بف مالؾ الخكالني3)

مباشرًة،  دمشق عّيف مف الخميفة في، كىك أكؿ كاٍؿ لؤلندلس يُ لمحر بف عبد الرحمف الثقفي ىػ، خمًفا100عاـ  العزيز
 (.680، ص1لكالي أفريقية  فيكلي عمييا مف يشاء)عناف: دكلة االسبلـ في االندلس، ج بعد أف كانت تابعة لكالية

 .28( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص4)
 .9الخشني: قضاة قرطبة، ص( 5)
 .15، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
( عنبسة بف سحيـ الكمبي، نسبة إلى قبيمة كمب اليمانية، المعركفة تاريخيًا بتأييدىا لمبيت األمكؼ، مف القادة 7)

 يالفاتحيف الشجعاف، كىك أحد كالة األندلس الطمكحيف الذيف حرصكا عمى تحقيق أحبلـ الخمفاء األمكييف ف
كلي األندلس بعد السمح بف  .فتح القارة األكربية، كىك يشبو بذلؾ السمح بف مالؾ الخكالني، كعبد الرحمف الغافقي

ـ( ليزيد بف أبي مسمـ، كالي المغرب الكبير؛ إذ جرت العادة أف ُيعّيف كالة 726-721ىػ=107-102مالؾ )
 (.16، ص3األندلس كالي المغرب خبلؿ عصر )المقرؼ: نفح الطيب، ج

( سمي بذلؾ ألف الحجيج كانكا يترككف مف الماء فيو في اليـك الثامف كيعدكنو ليـك عرفة، )الفاكيي: أخبار 8)
 (.189، ص3مكة، ج

 .27، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج9)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ـ(، قاد عبد الرحمف الغافقي الجياد الذؼ بمغ في زمانو مدًا بعيدًا 738-ىػ112كفي سنة ) 
كفي تمؾ المعركة قاد الغافقي جيشًا  (،1إلى أف كصل إلى معركة ببلط الشيداء أك غزكة الببلط)

كلكف لـ يقدر لو النصر حيث ىـز  ،مف خمسيف ألف مقاتل، كالذؼ يعتبر أكبر حممة تدخل فرنسا
المسممكف كمف كقع تمؾ اليزيمة المنكرة لـ يذكرىا المؤرخكف األكائل، تشاؤمًا كتطيرًا، حتى ذىبت 
في مدارج النسياف، كلـ يبقى في الذاكرة منيا إال أف أىل اإلسبلـ ىزمكا ىزيمة مركعة سنة  

القائد عبد الرحمف الغافقي رحمو هللا، (، كفي رمضاف مف تمؾ السنة استشيد 2ـ()732 -ىػ 114)
  (.3هللا، كأصيب عسكره )

بعد اليزيمة في ببلط الشيداء تكالت أحداث مأساكية عمى األندلس، حيث بدأ الضعف 
(، ثـ عزؿ 5ـ()732 -ىػ 114سنة ) (4)يدب كذلؾ بعد أف أتى لمحكـ عبد الممؾ بف قطف الفيرؼ 

 (.6ـ(، لظممو كعسفو)734-ىػ116عزؿ عاـ )
 -ىػ 123ـ( إلى )734 -ىػ 116الذؼ حكـ مف ) (7)ء عقبة بف الحجاجكبعده جا 

(، 9(، ككاف عقبة بف الحجاج رحمو هللا مف أحسف الناس سيرة كأعظميـ طريقة كأعدليـ)8ـ()741
 (.10(، ككاف محمكد السيرة مجاىدًا مظفرًا)9كأعدليـ)

الجياد، كباستشياد عقبة ينتيي العيد األكؿ مف عيد الكالة، كينشغل المسممكف عف متابعة 
 (.11حيث جرت في األندلس أحداث ىددت المسمميف كأتت عمى كثير مما تـ انجازه)

                                                           

 .236، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
 .228( مؤنس: فجر األندلس: ص2)
 .236، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج20ص، 1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
أحد رجاالت األمكييف في األندلس،  ( عبد الممؾ بف قطف، ينتيي نسبو إلى فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة.4)

األندلس، كأحد القادة الشجعاف، مف ذكؼ الكفاءة في الحركب، كالجرأة في القتاؿ، كأحد الطامحيف إلى اُلممؾ 
ـ، حيف خرج أىل المدينة المنكرة عمى يزيد بف 683-ىػ63لمدينة المنكرة عاـ كالسمطاف، شيد كقعة الحرة شرقي ا

 (.151، ص1معاكية ألسباب عدة، منيا َقتل الحسيف بف عمي )ابف عذارؼ: البياف الغرب، ج
 .287، ص7( الحميدؼ: جذكة المقتبس، ج5)
 .236، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
ُمك 7) لي االندلس مف ِقَبل عبيد هللا بف الحبحاب، فأقاـ خمس سنيف محمكَد السيرة، ( "َتَكلَي عقبة بف الحجاج السَّ

ًرا"، )المقرؼ: نفح الطيب، ج (، "كأقاـ عقبة باألندلس بأحسف سيرة كأجمميا، كأعظـ طريقة 236، ص1مجاىًدا مظفَّ
 (.29،  ص2كأعدليا" )ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج

 .33( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص8)
 .29، ص2ابف عذارػ: البياف المغرب، ج( 9)
 .236، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج10)
 .206( الحجي: التاريخ األندلسي، ص11)
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ـ( حتى سنة   771 -ىػ 123في الفترة الثانية مف عيد الكالة كالتي تبدأ مف سنة )
(، كالتي تميزت بالنزاعات الداخمية كبداية الصراعات العرقية، كمما يدلل عمى 1ـ()755 -ىػ 138)

، كذلؾ في ببلد (2)فتنة البربرية عمى يد الخكارج بقيادة زعيميـ ميسرة المدغرؼ عمى ذلؾ، بداية ال
(، كأثرت تمؾ الثكرة عمى األندلس، فأعمف بربر األندلس العصياف في جميقية كأستكرقا، 3المغرب)

(، ككانت كذلؾ الفتنة بيف القيسية كاليمنية، حيث ثارت الحرب 4كقتمكا العرب كطردكىـ مف الببلد)
عبد الممؾ بف قطف كبمج بف بشر قائد الشامييف، كانتيت باليجكـ عمى بف قطف كقتمو كصمبو بيف 

ـ(، كعمى إثر مقتل عبد الممؾ بف قطف اشتعمت الحرب كتأججت بيف 771 -ىػ 123سنة )
القيسية كاليمنية، كذىب المتحالفكف مع بف قطف نحك قرطبة، كدارت معركة عنيفة بينيـ كبيف 

 (.5ـ)742 -ىػ 124سنة الشامييف، كذلؾ 
نخمص بيذا العرض إلى أف عيد الكالة انقسـ إلى قسميف، األكؿ تميز بقادة عظماء قاتمكا 
العدك كنشركا االسبلـ ككطدكا أركاف الدكلة، ثـ جاء القسـ الثاني مف عيد الكالة كالذؼ تميز بالنزاع 

مغ اآلثار السمبية، حيث أسس لمنزاع بيف األعراؽ، كاستعار نار الفتنة بينيـ، كذلؾ األمر كاف لو أب
 العرقي، كالنزاع عمى السمطة، كأفضى في آخره إلى سقكط األندلس.

زم(:ز696-422ىة/ز673-765عيدزا مارةز)
انتيى عيد الكالة بمجيء عبد الرحمف بف معاكية )الداخل(، بعد يكسف الفيرؼ آخر  

(، مف 6ـ()758 -ىػ132الشاـ سنة ) الكالة، ككاف مجيء الداخل بعد سقكط الدكلة األمكية في
أجل دخكؿ عبد الرحمف بف معاكية األندلس، أرسل مكاله بدرًا ليستطمع حاؿ األندلس، كالتي اشتد 

ف في األندلس كأخبرىـ ك (، كقد اتصل عبد الرحمف الداخل مع األمكييف المكجد7بيا النزاع العرقي)
(، كما أف دخل عبد الرحمف األندلس حتى ذىب إلى 8بأنو عاـز عمى دخكليا كطمب منيـ المدد)

                                                           

 .298، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
( ثار ميسرة المطغتي )المدغرؼ( بطنجة عمى عمرك بف عبد هللا فقتمو كبايع لعبد األعمى بف جريج األفريقي 2)

العرب كاف مقدـ الصفرية مف الخكارج في انتحاؿ مذىبيـ فقاـ بأمرىـ مدة كبايع ميسرة لنفسو ركمي األصل كمكلى 
بالخبلفة داعيا إلى نحمتو مف الخارجية عمى مذىب الصفرية، ثـ ساءت سيرتو فنقـ عميو البربر ما جاء بو فقتمكه 

 (.145، ص6كقدمكا عمى أنفسيـ خالد بف حميد الزناتي )ابف خمدكف: تاريخ، ج
 .53، ص1( انظر ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .42( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص4)
 .45( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص5)
 .215( الحجي: التاريخ األندلسي: ص6)
 .244، ص8( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج7)
 .123، ص5( ابف األثير: الكامل، ج8)
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اشبيمية، كاجتمع مع أبك الصباح اليحصبي زعيـ اليمنييف؛ فبايعو أبك الصباح، ثـ راسل الداخل 
يكسف بف عبد الرحمف الفيرؼ، كطالبو بتسميـ اإلمارة لو ككنو حفيد ىشاـ بف عبد الممؾ؛ فرفض 

ـ(، كاف 756-ىػ138بينيـ معركة المصاره سنة ) (، ككقعت1الفيرؼ ذلؾ، كجيز جيشًا لحربو)
عبد الرحمف الفيرؼ يقف عمى رأس القيسية فيما عبد الرحمف الداخل يقكد اليمنية، كانتصر عبد 

 (.2الرحمف بعد معركة قكية كفّر يكسف الفيرؼ)
كفي عيده قامت ثكرات عديدة، تكزعت ما بيف ثكرات داخمية كثكرات دعميا العباسيكف، 

 (.3يا ثكرة العبلء بف المغيث الحضرمي)كمف بين
كتميز عبد الرحمف ببناء المدف كالمتنزىات، حيث أنشأ الرصافة كأكبر الحدائق، أتى 

-ىػ157(، كما حمى حدكد األندلس مف شارلماف عندما ىاجميا في سنة )4بنباتيا مف كل العالـ)
يز عبد الرحمف الداخل بصفات (، كلقد تم5ا بف يقظاف األعرابي)مـ(، مف خبلؿ المتمرد سمي775

نافذ العـز بريئا مف العجز  ،ثاقب الفيـ كثير الحـز ،راجح الحمـ فاسح العمـالقادة العظماء، فكاف 
كال يسكف إلى دعة كال يكل األمكر إلى غيره ثـ  ،سريع النيضة متصل الحركة ال يخمد إلى راحة

(، تكفي عبد الرحمف الداخل بقرطبة كدفف 6)كربعيد الغ مقداماً  شجاعاً  ،ال ينفرد في إبراميا برأيو
  (.7ـ()788-ىػ 172بيا سنة )

يبلحع بأف الصفات التي تمتع بيا عبد الرحمف الداخل ما ىي إال صفات قائد عظيـ ليس 
يخمد التاريخ ذكرىـ، فبعد أف كاف مطاردًا،  فمف قادة المسمميف فحسب؛ بل مف القادة العالمييف الذي

كقد ُنكب في أىمو كفي كل ما يممؾ، دخل أرضًا ال يكجد بيا إال بقية ممف أحب أىمو؛ فاتكئ عمييـ 
 فأنشأ دكلة مرىكبة الجانب، عظيمة البنياف، متخطيًا كل الصعاب في الداخل كالخارج.

ـ(، كفي زمانو انتشر 788-ىػ 172) ابنو ىشاـ لمحكـ سنة بعد عبد الرحمف الداخلجاء ك 
(، كتكفي ىشاـ 9(، ككانت لو حركب طكيمة مع الممالؾ النصرانية مع الشماؿ)8المذىب االكزاعي)

كال جده، ففي  وـ(، كجاء مكانو ابنو الحكـ، الذؼ ما كاف عمى شاكمة أبي796-ىػ 188ىشاـ سنة )

                                                           

 .33، ص3( المقرؼ: نفح الطيب ، ج1)
 .83-80مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص( 2)
 .52، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .280، ص5( ابف األثير: الكامل، ج4)
 .48، ص3( المقرؼ: نفح الطيب ، ج5)
 .37، ص3( المقرؼ: نفح الطيب ، ج6)
 .58، ص2؛ كابف عذارؼ: البياف المغرب، ج105( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص7)
 .46، ص2، ج ( المقرؼ: نفح الطيب8)
 .64، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج9)
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ف عميو كنفييـ خارج الببلد، خاصًة عيده انتشرت الثكرات ككصل بو األمر إلى إحراؽ بيكت الثائري
 (.1ـ()888 -ىػ282حصمت سنة ) تيفي ثكرة الربض ال

ـ(، جاء لمحكـ عبد الرحمف األكسط بعد أبيو الحكـ، كفترتو مف 814-ىػ286كفي سنة )
الفترات الفاضمة في التاريخ األندلسي، حيث استأنف الجياد ضد الممالؾ النصرانية في الشماؿ 

(، كفي عيده انتشرت 3حسف السيرة ىادغ الطباع محبًا لمعمـ محبًا لمناس) (، ككاف2كىزميـ)
(، كانعدـ التسكؿ 4الحضارة العممية، فكاف في زمانو عباس بف فرناس، صاحب االبتكارات الكثيرة)

تجعل  التيالتسكؿ  يف ،كأما طريقة الفقراء عمى مذىب أىل الشرؽ التسكؿ حيث قاؿ المقرؼ: 
ذا رأكا شخصاً  ،فمستقبحة عندىـ ؛كتحكج الكجكه لمطمب في األسكاؽ ،عف الكد الناس كسكلةً   كا 

 باألندلسفبل تجد  ،عف أف يتصدقكا عميو فضبلً  ،عمى الخدمة يطمب سبكه كأىانكه قادراً  صحيحاً 
 (.5)سائبل إال أف يككف صاحب عذر

 يدعـ(، تكفي عبد الرحمف األكسط، كجاء ابنو دمحم كمعيما يبدأ 846-ىػ238كفي سنة )
الضعف في عيد اإلمارة األمكية، ذلؾ العيد المتميز بعدة ميزات أىميا، دخكؿ الكثير مف أبناء 
األندلس إلى اإلسبلـ، كزيادة الجكانب الحضارية المدنية، كنمك التنظيمات اإلدارية، ككصكؿ 

ي عبد العمراف إلى ذركتو، ثـ الجياد ضد الممالؾ النصرانية، كظمت عمى تمؾ الحالة إلى أف تكف
 (. 6الرحمف األكسط كبدأ النزاع بيف أكالده)

يبلحع أف العيد األكؿ تميز بكجكد قادة عظماء أمثاؿ عبد الرحمف الداخل، كعبد الرحمف 
األكسط، المذاف كضعا قكاعد كأسس ُممؾ عريض، ثـ جاء أمراء ضعاؼ، أسسكا لعكامل ىدـ لمف 

 لمحكاـ كما سيأتي الحقًا. خمفيـ، مثل الحكـ بف ىشاـ الذؼ كاف نمكذجاً سيئاً 
ز:م(679ز-ىة611عبدزالرحمنزبنزدمحمز)الناصر(ز)

ـ(، كتميز بالكرع كالعناية بشئكف 912-ىػ388تكلى الحكـ بعد جده عبد هللا في سنة )
(، كعندما تكلى الحكـ لـ يكف يممؾ مف ببلد األندلس إال قرطبة كما حكليا 7الحكـ كنشر العدؿ)

(، ككانت الخبلفة حٌق ألعمامو، كلكنيـ زىدكا فييا، لما أحاطيا مف أخطار، ككاف 8مف القرػ)

                                                           

 .339، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب ، ج413، ص5( ابف األثير: الكامل، ج1)
 .81، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
 .122( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص3)
 .380، ص16( الصفدؼ: الكافي بالكفيات، ج4)
 .220ص، 1( المقرؼ: نفح الطيب ، ج5)
 .289-277( انظر الحجي: التاريخ األندلسي، ص6)
 .26، ص2( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ج7)
 .256، ص8( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج8)



27 

 

كمف أىـ أعماؿ عبد الرحمف ، (1تكلي اإلمارة في قرطبة، يعني التعرض لتمؾ األخطار كالمكاره)
الناصر، القضاء عمى الثكرات الداخمية، حيث كجد أرض األندلس مضطربة بالثائريف، مضطرمة 

(، كنجح في 2بيف، فعمد قبل كل شيٍء إلى إخماد تمؾ النيراف كاستنزاؿ أىل العصياف)بنيراف المتغم
في تكحيد األندلس سياسيًا بعد ستة عشر عامًا مف النضاؿ الصعب الذؼ تكج بانتصاره عمى بني 

 (.3حفصكف)
ـ(، ككانت معركفة بعدائيا 989 -ىػ297كفي زمانو قامت الدكلة الفاطمية الشيعية سنة )

(، ككاف مف 4ف كاألمكييف، كعيكنيا ترنك إلى األندلس، كلكف الناصر ردىـ مدحكريف)لمعباسيي
انجازاتو أيضًا أنو كاجو الممالؾ النصرانية كانتصر عمييا، كأصبحت تخطب كده كيرسمكف لو 
اليدايا، حيث كصل إليو رسكؿ ممؾ القسطنطينية العظمى رغبًة في مؤالفتو، كأعطاه كتابًا مكتكبًا 

 (.5كعميو طابع مف ذىب كعمى أحد كجييو صكرة المسيح) بالذىب،
يتضح بأف الناصر قد جاء إلى ُممٍؾ مشتت، يكاد أف يزكؿ فيو حكـ المسمميف، فقمع 

، كتكطدت مى خصكمو الخارجيف، مف الفاطمييفقضى عك التمردات الداخمية، كجيز جيشًا قكياً، 
إبداعاتو المدنية كالحضارية كالتي سنتطرؽ  عبلقة الممالؾ النصرانية معو، كخطبت كده، ناىيؾ عف

 إلييا الحقًا.
ككاف الناصر (، 6ـ()976-961ىػ/366-358كبعد الناصر جاء الحكـ المستنصر سنة )
منة الحدكد مزدىرة بالعمراف، مستقرة في معظـ آقد اعد ابنو الحكـ لذلؾ المنصب، فأعطاه دكلة 

فأكمل مشاريع قد بدأت قبمو، كأنشأ غيرىا، كقد ُعرؼ جكانبيا، فاستمر الحكـ راعيًا لتمؾ الدكلة، 
(، كقد كاف الحكـ الثاني رحمو هللا عالماً فقييًا نسابًا مكرمًا لرجاؿ 7)بصفات الحمد كخصاؿ البر

، ككاف ال يتجاكز الثانية ـ(976-961ىػ/366-358)بعد الحكـ جاء ابنو ىشاـ سنة  (.8العمـ)
(، ككاف عنده دمحم بف 10ال يتمتع بأٍؼ مف صفات الممؾ)(، ككاف ىشاـ الحكـ 9عشر مف عمره)

أبي عامر المنصكر الذؼ قضى عمى خصكمو، فانتصر عمى األسباف في غزكات عدة، كلقب 
                                                           

 .279( سالـ: تاريخ  المسمميف، ص1)
 .353، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .283( بيضكف: الدكلة العربية، ص3)
 .60بخ المغرب كاألندلس، ص( العبادؼ: دراسات في تار 4)
 .27، ص2( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ج5)
 .233، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج6)
 .299( الحجي: التاريخ األندلسي، ص7)
 .396، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج8)
 .147، ص4( ابف خمدكف: العبر، ج9)
 .59-58، ص2( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ج10)
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نفسو بالمنصكر، كدعي لو عمى المنابر، كقد غزا بنفسو سبعة كخمسيف غزكة كانت تحمل طابع 
بببلد الشرؾ، كمحا مف طكاغيتيا كل  (، كلقد تمرس المنصكر1اليجكـ ضد الممالؾ النصرانية)

 (. 2تعجرؼ كتغطرس، كغادرىـ صرعى البقاع، كتركيـ بأذؿ مف كتد بقاع)
(، جاء ابنو أبك مركاف عبد الممؾ 3ـ()1882 -ىػ392كبعد كفاة الحاجب المنصكر سنة )

 (.4ة)في السياسة كالغزك إلى أف مات مسمكمًا أك بذبحة قمبية في قرطب والذؼ سار عمى سنة أبي
ـ(، تكلى عبد الرحمف األمر بعد أخيو عبد الممؾ ككاف ميااًل 1888-ىػ399كفي سنة )

( ىشاـ بف مف حبو لمممؾ، طمب مف الخميفة )االمكؼ إلى الدعة، غير ميتـ بالسياسة كالجياد، ك 
عبد الممؾ، بأف يكليو العيد؛ ففعل، مما أثار نقمة كغضب المصرييف عميو، كانبعثت العصبية 
القديمة ككاف فييا ىبلؾ عبد الرحمف بف المنصكر، كالقضاء عمى الدكلة األمكية برمتيا، كبداية 

 (.5عيد جديد ىك عيد الطكائف)
مف األمكر المبلحظة في عيد الخبلفة األمكية أنيا قد أكسد فييا األمر إلى غير أىمو، 

لفتى الغر الذؼ ال يممؾ مف أمره كذلؾ يتضح جميًا عندما ُأككل األمر إلى ىشاـ بف الحكـ الثاني ا
شيء، فكيف بأمر المؤمنيف؟ كما أف الترؼ بكل أشكالو كاف سمة ُمميزة لذلؾ العيد، كالذؼ 

 سنتحدث عنو الحقًا، ككاف عامبًل ميمًا مف عكامل السقكط لؤلندلس.
زم(:7167-ىة959م/ز7116ز-ىة911عيدزالطوائفز)

كعاشت حالة مف الصراع كالتخاصـ، سيطر بعد انتياء عيد الخبلفة، تفرقت األندلس 
عمى كل جزء منيا متغمب، مف ذكؼ السمطاف السابق، أك زعيـ أسرة محمي، كما سيطر البربر 

كا إمارات عدة سرعاف ما تصارعت مع بعضيا؛ لتككف النتيجة قياـ دكؿ ؤ عمى جزٍء أخر، كانش
ف الخامس حتى الفتح المرابطي، الطكائف، عمى أنقاض الدكلة األندلسية، كذلؾ منذ بدايات القر 

تمؾ الفترة التي ميزىا الخصكمات كالحركب األىمية ككادت بتمؾ المنازعات أف تسقط األندلس 
 (.6نيائيًا)

كأكؿ ما يطالعنا في تمؾ الطكائف كممككيا، الكزير أبك الحـز ابف جيكر، الذؼ أقاـ ممكو 
ـ(، لما رأكا 1831 -ىػ422ؼ الحجة في )في قرطبة، حيث أف القرطبيكف أسندكا أمرىـ إليو في ذ

منو مف صدؽ في العزيمة، كغيرة كحمية، ككاف ظنيـ في مكانو، حيث أعطكا قكس السياسة 
                                                           

 .301، ص2عذارػ: البياف المغرب، ج( ابف 1)
 .403، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .301، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .89، ص2( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ج4)
 .97، ص2؛ ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ج50-49، ص3(ابف عذارػ: البياف الغرب، ج5)
 .677، ص2ج( عناف: دكلة اإلسبلـ في األندلس، 6)
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بارييا، فاخترع ليـ نكعًا مف التدبير فحمميـ عميو، فاقترف صبلحيـ بو كأجاد السياسة، فانسدؿ بو 
 (.1الستر عمى أىل قرطبة)

منًا آتكطيد األمف كتدعيـ النظاـ، حتى أصبحت قرطبة مبلذًا  كمف أىـ انجازاتو رحمو هللا،
 كفي سنة كفاتو ،ـ(1844-ىػ 435)إلى أف تكفي في صفر سنة  لؤلمراء المخمكعيف كالمنفييف

(، فسار بسيرة أبيو، فأقر الحكاـ عمى ما كانكا عمى عيد أبيو، كأخذ بسياسة الحـز 2)تكلى ابنو دمحم
د أصمح فساد االقتصاد، فعـ الرخاء كازدىرت األسكاؽ، كتحسنت (، كق3كأقر األمف كالنظاـ)

 (.4األسعار، كغمت البيكت كعاد النماء بعد الكساد)
زمممكغزإشبيم غ:

كاف مف أىـ حكاميا بنك عباد، الذيف حكمكىا بعد سقكط بني عامر، في أكاخر الخبلفة 
شأنًا إسماعيل بف عباد أبك الكليد،  االمكية نياية القرف الرابع كنياية القرف الخامس، ككاف أعظميـ

الذؼ بحكمتو جمع أعياف كرؤساء اشبيمية حكلو، ككاف قد كاله المنصكر بف أبي عامر قضاء 
 (.5اشبيمية، الى أف تمكف مف اإلسئثار بحكـ اشبيمية)

ككاف إسماعيل بف عباد كافر العقل سابغ العمـ بعيد النظر، مما جعل الكثيريف يمجأكف 
(، كقد تعاقب عمى حكـ إشبيمية مجمكعة مف بني عباد 6تداـ الفتف في زمف الطكائف)اليو بعد اح

كتأرجحت في زمانيـ أحكاليا الى أف استقرت زمف المعتمد بف عباد الذؼ استطاع أف يؤسس 
أعظـ مممكة في عيد الطكائف امتدت في قمب النصف الجنكبي مف االندلس كمف غرب كالية 

(، ككاف ذىاب دكلة بني عباد بعد نكبتيـ عمى يد 7االطمنطي)رقًا حتى المحيط شتدمير 
ـ(، 1895 -ىػ488المرابطيف، بسبب تعاكف المعتمد بف عباد مع النصارػ ضد بف تاشفيف سنة )

(، ككاف قد رثى نفسو بأبيات كأمر أف تكتب عمى قبره فقاؿ 8غمات كفييا دفف)أككانت كفاتو ب
     فييا:

 ادِ ػػػػػػػػػف َعبّ ػػػػػػػػرَت ِبَأشبلء ابػػػػػػػػػًا َظفَ ػػػػػػَحقّ                 ِئُح الغادؼَقبَر الَغريب َسقاَؾ الرا

ـِ ِبالُنعمى ِإِذ ِاّتصَمت ـِ بالِعم  ِبالَخصِب ِإف َأجَدبكا بالرؼ ِلمصادؼ                ِبالِحم

                                                           

 .31، ص2؛ القضاعي: الحمة السيراء، ج603، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
 .33، ص2؛ القضاعي: الحمة السيراء، ج60، ص1( المراكشي: المعجب، ج2)
 .605، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
 .28، ص1( الحميدؼ: جذكة المقتبس، ج4)
 .194، ص3( ابف عذارػ: البياف النغرب، ج5)
 .35، ص2ضاعي: الحمة السيراء، ج( الق6)
 .71، ص3(عناف: دكلة اإلسبلـ، ج7)
 . 57، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج8)
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ـِ العِبالَمكِت             بالطاِعف الضاِرب الرامي ِإذا ِاقَتَتمكا  ادؼػػػػػػػػػػػػػػػػػَأحَمَر بالضرغ

ـٍ ِبالَصدِر في النادؼ                ـٍ ػػػػػػػػػػبالَدىر في ِنَقـ ِبالَبحر في ِنعَ   ِبالَبدِر في ُظم

 ادِ ػػػػػػػػػػػػػي ِلميعػػػػػػػػػػػاِء َفكافانػػػػػػػػػػػػػػػِمَف الَسم               َدرٌ ػػػػػػػػِو قَ ػػػػػِ ي بػػػػػػػػق  َكافانػَنَعـ ُىَك الحَ 

 كادِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَؽ أَعػػػػػػػػػػَأفَّ الِجباؿ َتيادػ فَ                 وُ ػػػػػػػػػَكَلـ َأُكف َقبَل ذاَؾ الَنعِش أَعَممُ 

 ادِ ػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ َرعّ ػػػػػػػػػػػػَرّكاَؾ ُكل  َقطكب البَ              َكفاَؾ فارُفق ِبما ِاستكِدعَت ِمف َكَرـٍ 

 ادؼػػػػػػػػػػػػػح غػػػػَتحَت الَصفيِح ِبَدمٍع رائِ                وُ ػػػػػػػػػػػػػػَت كاِبمَ ػػَيبكي َأخاُه الَّذؼ َغيَّب

 ادِ ػػػل ِبِإسعػػػػػػػِر لـ َتبخَ ػػػػِمف أَعُيف الَزى                  َحّتى َيجكَدَؾ َدمُع الَطّل ُمنَيِمراً 

  (1)دادِ ػػػػػػػػػػػػى ِبتعػػػػَعمى َدفينَؾ ال ُتحص                 ةً ػػػػػػػػػػػػبلُة َّللَاِ داِئمَ ػػػػػػػػػػػػػػزاُؿ َص ػَ َكال ت
زمممكغزطم طمغ:

مف الممالؾ الميمة كتقع في قمب األندلس، كتحدىا ممكمة بطميكس مف الشماؿ، كشنتمرية  
قرطبة، كمكقعيا ىذا جعل ليا خصكمة مع مف الشرؽ، كمف الغرب سرقسطة، كمف الجنكب 

(، كقد حكميا بني ذؼ 2طكائف األندلس التي طمعت بيا، كخاصة بني األفطس حكاـ بطميكس)
النكف، ككاف أكليـ الظافر اسماعيل بف ذؼ النكف، الذؼ استكلى عمى طميطمة سنة       

كسع مممكتو مستعينًا (، كقد 1843-ىػ435ـ(، كظل إلى أف كافتو المنية سنة )1836 -ىػ427)
 (.3كالعقل كالدىاء، ككاف محبكبًا ألىل طميطمة) ،بكبراء البمد، كشيكخيا مف أىل العمـ

كجاء بعده ابنو يحيى بف اسماعيل )المأمكف( كسار عمى سنة أبيو، فأقاـ العدؿ، ككاف  
المعارؾ (، ككانت فترتو مميئة ب4()1866-ىػ457مف أشير أعمالو االستيبلء عمى بمنسيا عاـ )

كالحركب الداخمية، كداـ ممكو ثبلثة كثبلثيف سنًة، كتميز حكمو بالترؼ الشديد، كاالستعانة 
(، كخمفو 5بالنصارػ في حركبو، مما شكل ذلؾ عامبًل مف عكامل ذىاب ممكو كسقكط األندلس)

بشكل (، ك 6ـ(، كتمقب بالقادر باهلل ككاف سيء الرأؼ قميل الخبرة)1875-ىػ764حفيده يحيى سنة )
بشكل عاـ كاف بني ذؼ النكف مف ممكؾ الطكائف، الذيف تناقصت أطراؼ األندلس عمى أيدييـ، ك 

ككانت سياستيـ عامل ىدـ ميـ مف عكامل السقكط، كال شؾ أف ليـ صفات خير يضيق المقاـ 
 بذكرىا.

ز
                                                           

 .164؛ ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ص222( المراكشي: المعجب، ص1)
 .95، ص3( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج2)
 .161، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج3)
 .129، ص2( ابف بساـ: الحمة السيراء، ج4)
 .133، ص7( انظر ابف بساـ: الذخيرة، ج5)
 .179( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ص6)
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زمممكغز رق طغ:
 ة، ككاف أشيرىـ سميمافطـ(، أقاـ بنك ىكد في مممكة سرقس1848-ىػ431كفي عاـ ) 

المستعيف بف ىكد، ككانت أشير أعمالو السياسية كالعسكرية في حياتو، صراعو مع المأمكف بف 
(، 1ذؼ النكف كاستعانة كل منيما بالنصارػ، حتى كادت الفتنة تقضي عمييـ كالمسمميف معيما)

 -ىػ 456كفي عيد بني ىكد كقعت مأساة بربشتر، التي ىاجـ النكرمانديكف فييا سرقسطة عاـ )
ككقع فيما بيف أىميا تنازع في  ،فأقاـ العدك عمييا أربعيف يكماـ(، كأبادكا المسمميف فييا، 1864

في خمسة  دخل المدينة أىميا، ثـ كاتصل ذلؾ بالعدك فشدد القتاؿ عمييا كحصر ،القكت لقمتو
 (.2)آالؼ مدرع

زمممكغز طميوس:
كبيف بني عباد، ككاف يـ نقائمة بي كقد حكميا بنك األفطس، ككاف بداية عيدىـ حركباً 

حكاـ 3النصر فييا سجااًل) (، كيعتبر عبد هللا بف األفطس مؤسسيا كمف قاـ عمى تكسيعيا كا 
كقف ك ـ(، كجاء بعده ابنو دمحم الممقب بالمظفر، 1845-ىػ437السيطرة عمييا إلى أف مات سنة )

ثااًل في الجبللة عمى رأسيا المتككل بف األفطس، الذؼ كاف ممكًا عالي القدر مشيكر الفضل، م
كالفضكؿ، مف أىل الرأؼ كالحـز كالببلغة، ككانت مدينة بطميكس في مدتو دار أدب كشعر كنحك 

(، ظل بني األفطس في الحكـ حتى تغمب المرابطكف عمى األندلس، فما كاف مف المتككل 4كعمـ)
لؾ ليتقكػ عمى األفطس، إال االستعانة بألفكنسك السادس، فمكنو مف لشبكنا كشنتريف كشنترة كذ

(. كعمى 5ـ()1859-ىػ488المرابطيف، فكاف في ذلؾ نياية حكمو كالقضاء عمى دكلتو سنة )
شاكمة قريناتيا كانت مممكة بطميكس بحكاميا مف بني األفطس، نمكذج مف النماذج السيئة في 

سك السادس ، بما أقدـ عميو المتككل مف التحالف مع ألفكناً تاريخ األندلس، ككاف عاقبة أمرىـ خسر 
، التي ذكرىا ةليقضى عمى دكلتو كعمى نفسو، أف المتككل بف األفطس، كرغـ تمؾ الصفات الحميد

عنو التاريخ، إال أنو لـ يتكرع أف يحالف النصارػ، كلـ يمنعو ديف كال عقل كال عمـ عف جريمة 
مريعة تبعث  كالتي كاف بيا ذىاب ممؾ المسمميف. لقد عاشت األندلس حالة ،التحالف مع األعداء

 (.6عمى األسى زمف دكؿ الطكائف، حيث تصدع بنياف ذلؾ الصرح الشامخ)

                                                           

 .377، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
 .449، ص4( ابف حياف: نفح الطيب، ج2)
 .20، ص3( انظر ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
 .96، ص2( القضاعي: الحمة السيراء، ج4)
 .102، ص2ج ( ابف بساـ: الحمة السيراء،5)
 .323( الحجي: تاريخ، ص6)
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زم(7769-7169ىةز/ز291-959عيدزالمرا طينز)
ثـ جاء عيد جديد، أعطى القكة كالحيكية لؤلندلس، كىك عيد المرابطيف كالذؼ يمتد مف  
ألندلس في عيد ـ(، فبعد االنييار العاـ الذؼ أصاب ا1134-ىػ528/ 1892 -ىػ484سنة )

الطكائف، كجو حكاـ األندلس، كفقياؤىا، رسائل إلى المرابطيف في المغرب ليقكمكا بنصرتيـ 
كالدفاع عنيـ مف بطش النصارػ، كقد استجاب المرابطكف لتمؾ الدعكات، ككانكا عند حسف ظف 

كىـ حماة  ،فاألندلسيكف كدافعكا عنيـ دفاعًا كبيرًا، فالمرابطكف قامكا بدعكة الحق كنصرة الدي
(، كقد حرص أمراء المرابطكف عمى التزاـ القيـ اإلسبلمية؛ 1المسمميف الذاّبكف كالمجاىدكف دكنيـ)

التي قامت عمييا دكلتيـ، كأخذ الناس بالحق كالعدؿ، فاتسـ حكميـ بالصدؽ كالكالء لئلسبلـ، كىذا 
كر، إلعبلء كممة هللا حمميـ عمى نصرة األندلسيكف كتكمفكا بأجمو الكثير، كبذلكه برضى كسر 

 (.2كالجياد في سبيمو)
زأىمزأمراءزالمرا طين:

ـ(، كثير العفك، ُمَقِربًا لمعمماء، 1186-ىػ588/ 1889-ىػ488)(3)كاف يكسف بف تاشفيف
(، ككاف 5(، ككاف حميمًا كريمًا، يبالغ في اكراـ العمماء، كيحب أىل العمـ كالديف)4سائسًا حازمًا)
االندلس، فكجيكا اليو رسائل استغاثة لينصرىـ، يبثكف شككاىـ، كيحرككنو الى ف أىل ظعند حسف 
ز(.6نصرىـ)
ـ( استقبل ممكؾ الطكائف الطالبيف لعكنو كمساعدتو لصد 1885-ىػ 478كفي سنة ) 

ىجمات النصارػ عمييـ، فدخل يكسف بف تاشفيف االندلس، فاستقبمو الناس استقباؿ الفاتحيف، 
 (.7زالقة التي ستككف أرض معركتو القادمة)كنزؿ عمى مقربة مف ال

                                                           

 .105( ابف العربي: الحمل المكشية، ص1)
 .445( الحجي: التاريخ األندلسي، ص2)
( اشتير يكسف بف تاشفيف بميكلو نحك أىل العمـ فكاف يختار رجاال مف أىل الفقو كالقضاء لتطبيق اإلسبلـ 3)

 .في تكحيد المسمميف بالغرب اإلسبلمي ككاف لو الفضل عمى الناس، كما اىتَـّ ببناء المساجد،
إلى قبيمة لمتكنة كىي إحدػ قبائل صنياجة المكجكدة بجبل لمتكنة المشيكر باسـ أدرار  يكسف بف تاشفيف ينتمي

كلد عمى األرجح بصحراء مكريتانيا كلما شب كاله ابف عمو أمير المرابطيف أبك بكر بف عمر الممتكني   .بمكريتانيا
رابطي أثناء االنتفاضة البرغكاطية، فزحف شماال نحك المغرب األقصى حيث أخضع الثائريف كبنى قيادة الجيش الم
تكفي يكسف بف تاشفيف  ،إلى أف داف لو المغرب األكسط )الجزائر( كاألدنى )تكنس( تكسع شرقا مدينة مراكش ثـ

 (.24، ص4، جعيافكفيات اال: بف خمكافا) .ىػ عف عمر يقارب المائة عاـ500في شير محـر مف عاـ 
 .253، ص19( الذىبي: سير، ج4)
 .99، ص9( ابف االثير: الكامل، ج5)
 .350، ص4( ابف الخطيب: االحاطة، ج6)
 .100، ص2؛ القضاعي: الحمة السيراء، ج447، ص8( ابف االثير: الكامل، ج7)
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ـ(، كانت معركة الزالقة التي قاد فييا يكسف المسمميف، 1886-ىػ479كفي رجب ) 
مكاجيًا الفكنسك السادس كبعد معركة عنيفة؛ انتصر فييا المسممكف عمى  النصارػ، ككانت قد 

عشريف عاـ حدثت مكقعة (، كبعدىا ب1خاضت الخيل في الدماء كصبر الفريقاف صبرًا عظيمًا)
ـ(، كالتي تكلى فييا جيش المسمميف تميـ بف يكسف بف تاشفيف كعمى 1187-ىػ581إقميش سنة )

الصميبييف كاف سانشك بف الفكنسك السادس، الذؼ سحق في تمؾ المعركة؛ كقتل مف النصارػ 
 (.2ألفًا مف بينيـ سانشك)ثبلثة كعشركف 

 ةصكلو، كاتسعت اليك أماء بفركع االسبلـ عمى حساب مفي نياية زمف المرابطيف اىتـ الع
بينيـ كبيف جماىير المسمميف كانتشرت الخمكر كزيدت الضرائب، كظمـ الكالة، فما أمر العمماء 

 (.3عف المنكر، العتقادىـ بأف تمؾ االمكر يجب أال ُيشغل بيا المسممكف) ابالمعركؼ كما نيك 
في عدـ كقكع األندلس كسقكطيا األخير، كلكف يبلحع بأف المرابطيف كاف ليـ دكر عظيـ  

عايشكا كانسجمكا مع أبية الممؾ كمفاسدىـ،  ،يـ خاصة في عيدىـ األخيرتبعض أمرائيـ ككال
فجرػ عمييـ قضاء هللا سبحانو كتعالى، في ذىاب ممكيـ كأفكؿ نجميـ، ككاف لدكر العمماء السمبي 

ىػ / 628 – 548دكلة المكحديف كذلؾ عاـ )دكر كبير في ذىاب دكلة المرابطيف، إلى أف جاءت 
 ـ(.1223-ـ1845

زدولغزالموحدين:
الدكلة  قامت تمؾ الدكلة عمى أنقاض دكلة المرابطيف، كاتسمت بعدة مميزات أىميا، بمكغ تمؾ 

مبمغًا عظيمًا مف القكة الحربية كالسياسية كالحضارية، مما دفع دكؿ إسبانيا النصرانية لمتحالف 
معيا، كذلؾ اتسمت الدكلة المكحدية بارتكازىا عمى اإلسبلـ في أصكؿ سياساتيا، فمف اإلسبلـ 

العمراني، كبناء انبثقت تنظيمات الدكلة كسياساتيا اإلدارية كغيرىا، ككذلؾ اإلبداع في الجانب 
القصكر المزكدة ببساتيف تسقى بالنكاعير، كنمك الحركة العممية كالعناية بالمؤلفات كالمكتبات، 

 (.4كظمت عمى ىذه الحاؿ إلى أف كاف الصراع مع بني مريف، كأدػ إلى سقكطيا كما سنرػ)
زم(:7761ز-ىة299م/ز7151-ىة946دمحمزبنزتومرتز)

مًا (، ككاف دمحم ذاؾ بحرًا متفجرًا مف العمـ، كعمَ 5لب)زعـ بأنو مف نسل عمي بف أبي طا
(، ككاف ابف تكمرت قد صرح بدعكػ العصمة لنفسو، كأنو الميدؼ المعصكـ، كبايعو 6في الديف)

                                                           

 .290( الحميرؼ: الركض المعطار، ص1)
 162( ابف أبي الزرع: الركض القرطاس، ص2)
 .241المراكشي: المعجب، ص (3)
 .501ص-498( انظر الحجي: ص4)
 .253، ص19( الذىبي: سير، ج5)
 .226، ص6( ابف خمدكف: تاريخ، ج6)
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 ،جاء عبد المؤمف بف عمي ـ(1138-ىػ524)مرت سنة ك (، كبعد كفاة ابف ت1الناس عمى ذلؾ)
(، ككاف 2صانع فخار، كقد نشأ عمى طمب العمـ) بكهأالمكلكد في مدينة تاجرت بالمغرب، ككاف 

قطار كبنى مسجد اشبيمية بعض العمماء مف األستقدـ اليو إ، عارفًا  بسياسة الرعية، فقييًا، حازماً 
(، كقد قاـ عبد المؤمف بف عمي بعدة معارؾ أىميا، ضـ األندلس الى 3ـ()1171-ق567سنة )

(، 4ـ()1158 -ىػ 545كانتصر عمييـ سنة )دكلة المكحديف بعدما قاتل أنصار المرابطيف 
 (.5ـ()1157 -ىػ 552ف يضـ المرية سنة )أكاستطاع 

زن:ةةةةةةدزالموحديةةةةةيزعيةةةةةةاركزفةةةةةةةمزالمعةةةةةأى
زم(:7762ز-ىة267ركز)معركغزاألز
ؾ ىي ر ة، كاألرؾ عمى أحد فركع نير كادػ آنحصف األ دت تمؾ المعركة الخالدة عنكقع
لف مسمـ يقكده أ مئتا(، حيث اجتمع جيش المسمميف الذؼ بمغ 6ندلس)بيف قشتالة كاأل نقطة الحدكد

ذؼ ال(، كعمى جيكش النصارػ كاف الفكنسك الثامف 7يقكده أبك يكسف يعقكب المنصكر المكحدؼ)
(، كدارت 8ألفًا مف النصارػ) مئتاف كخمسة كعشركف ممكتي ليكف كنفار كبمغ جيشو استعاف بم

 (.9الفًا) ثبلثكف الفًا، كأسر  مائة كستة كأربعكف فقتل منيـ الدائرة عمى الفرنج، 
ـ(، كفييا اشتبؾ 1212-ىػ689كفي آخر عيد المكحديف دارت معركة العقاب سنة )

؛ ةىبأ ذفكنش المسمميف كىـ عمى غير كحدؼ في سيل العقاب، حيث ىاجـ األالناصر لديف هللا الم
سباب تمؾ اليزيمة مخادعة النصارػ لممسمميف أ(، كمف 10فانيزمكا كقتل مف المكحديف خمق كثير)

( ككانت 11، كأخذكىـ أخذًا كبيرا)ةشيار الصمح كالعمل ضده، حتى خالطكا المسمميف عمى غفمإب
(. ككانت 12ندلس، حيث ادت الى خرابيا كدارت الدائرة فييا عمى المسمميف)ي ىبلؾ األالسبب ف

                                                           

 .196، ص9( ابف االثير: الكامل، ج1)
 .126، ص6( ابف خمدكف: تاريخ، ج2)
 .241، ص8( الزركمي: االعبلـ، ج3)
 .265( ابف الخطيب: أعبلـ االعبلـ، ص4)
 .416، ص9االثير: الكامل، ج( ابف 5)
 .54( ابك خميل: االرؾ، ص6)
 .319، ص21( الذىبي: سير، ج7)
 .237، ص10( ابف االثير: الكامل، ج8)
 .443، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج9)
 .321، ص 1( المراكشي: المعجب، ج10)
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مف خسائر عمييا ي لحقت بالمسمميف باالندلس، كذلؾ لما ترتب تاليزائـ ال عظـكقعة  العقاب مف أ 
عياف كأكابر عمف قتل في معركة  العقاب مف األ المعركة، ناىيؾتمؾ  ةبعد خسار  ،فادحة

 .(1العمماء)
كأخيرًا تناقصت األندلس مف أطرافيا كتساقطت ممالكيا كاحدة إثر األخرػ، ككقع عمى  

كالتي فييا  ،كا بالفرار إلى مممكة غرناطة، آخر ممالؾ األندلساألندلس عظيـ الببلء، إلى أف الذ
 سيككف مكئل المسمميف األخير، كأخر عيكد اإلسبلـ في األندلس.

زمممكغزغرناطغ:
ظمت مممكة غرناطة قائمة، إلى أف تكلى أمرىا عمي بف سعد بف دمحم بف األحمر الممقب 

(، كقد اشتبؾ عمي بف سعد 2سباني بالممؾ الصغير)كىك المعركؼ في التاريخ األ)الغالب باهلل(، بػ
خكاف، ثـ كعمى عادة ممكؾ الطكائف تصارع األ)الغالب باهلل( مع أخيو أبي عبد هللا دمحم )الزغل(، 

كأرغكف، كقامت الحرب بينيما إلى أف اتفقا عمى الصمح لتقسيـ غرناطة بيف  ةاستقكيا بمممكة قشتال
بعد ذلؾ االنقساـ، أصاب غرناطة سيل عظيـ، فبدأ ممؾ األمير (، ك 3الغالب باهلل كدمحم الزغل)

بالتقيقر كاالنتكاس، فاشتغل األمير بالمذات كانيمؾ بالشيكات، كليى بالنساء المطربات، كأضاع 
الجند، حتى باعكا ثيابيـ كخيميـ كآالت حربيـ كأكمكا أثمانيا، كقتل كثيرًا مف أىل الرأؼ، كأثقل 

، كنيب األمكاؿ ، ثـ تزكج عمى زكجتو كابنة عمو إمرأة ركمية ليكتمل ذلؾ المشيد المغاـر
 (.4المأساكؼ)
كاف ىذا حاؿ أخر ممكؾ غرناطة، فيك في غيو سادر، ال يعبأ ألمر المسمميف، كال ألمر  

الجياد، كال لكحدة الببلد، في المحظة التي كاف النصارػ يتحفزكا لبلنقضاض عمى دكلة اإلسبلـ، 
يزابيبل كريثة عرش قشتالو، كذلؾ عاـ بعد ذلؾ الزكاج ا لمشئكـ بيف فرناندك الخامس ممؾ أرغكف، كا 

ـ(، كبذلؾ تككف الدكلتاف قد أنيتا صراعًا قديما بينيما، كما ىي إال سنكات بسيطة 1469-ىػ874)
 (.5حتى تكحدتا في مممكة كاحدة، ىي مممكة إسبانيا، ككانت ىذه بداية نياية غرناطة)

ىناؾ أكثر مف حمقة ناقصًة أك غامضًة أك مفقكدة في فتح األندلس، كما مف شؾ في 
ذلؾ، ألف أحداثيا خبلؿ الفتح كثيرة، كبطكالتيا نادرة، كأخكاتيا في أحداث الفتكحات االسبلمية 

عدـ كضكح عدد مف أحداث فتح المدف كتفاصيميا، فإنو لـ تتكفر أخبار  عمىاألخرػ، زيادًة 

                                                           

 .494( الحجي: التاريخ االندلسي، ص1)
 .288، ص7( عناف: دكلة االسبلـ، ج2)
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، كال شؾ أف فتح األندلس معجزة في حد ذاتو كال يصدقو المرء كىك يتتبع (1)ما ندرالجنكد إال 
 فر بربرًا، لـ يكثأخبار ذلؾ الفتح الذؼ تـ بتمؾ الدقة، عممًا أف الفاتحيف كانكا في معظميـ األك

ليـ دراية مسبقة في النظاـ كال الجيكش كال المعاىدات، كلكف الحق أف االسبلـ قد خطى بمعتنقيو 
 (.2)خبلؿ القرف األكؿ بضعة قركف إلى األماـ
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 :الم حثزالرا ع
ز قةةةةةوطزاألندلس

تقمبػػت األنػػدلس بػػيف مػػرحمتيف متبػػاينتيف، ففػػي منتصػػف القػػرف الرابػػع اليجػػرؼ كحتػػى أكاخػػر 
بمغػػت ذركة القػػكة فػػي ظػػل رجػػاؿ عظػػاـ كالناصػػر كالمستنصػػر كالحاجػػب المنصػػكر، ثػػـ ذلػػؾ القػػرف 

بدأت تنحدر فجأة لبلضطراب، كالحرب األىمية أكاخر القرف الخػامس اليجػرؼ ثػـ األفػكؿ، كتحكلػت 
مف خبلفة قكية إلى دكيبلت متناحرة، أدت إلى طرد المسػمميف مػف األنػدلس، ككػاف سػقكطيا نتيجػة 

لسياسية كاالجتماعية التي تكالت في الحقب السابقة، كالتي ظير فييا دكلة اإلمارة طبيعية لمعكامل ا
كالخبلفة كصراعيما معًا، أؼ إلػى بدايػة الدكلػة األمكيػة، حيػث حػرص زعمػاء بنػي أميػة، كمنػذ عبػد 

خماد النزعة القبمية كتحطيـ الكاحد منيـ  الرحمف الداخل أف يعمل بكل كسعو لبلستئثار بالسمطة، كا 
زعامات كالرياسات المحمية كالعربية كالقضاء عمييا، كبمغ الصراع بيف السمطة المركزيػة كالبيكتػات ال

العربيػة المتسػػمقة ذركتػو فػػي أكاخػر القػػرف الثالػػث اليجػرؼ، أؼ فػػي عيػد األميػػر عبػد هللا بػػف دمحم بػػف 
 .(1()ىػ300 -ىػ 275عبد الرحمف )

 بف دمحم بف عبد الػرحمف الحكػـ بعػد ككصف ابف عذارؼ حالة الخبلفة كالحكـ زمف عبد هللا
كقػد تحيفيػا النكػث، كمزقيػا ىػ(، آلت إليػو الخبلفػة 275صفر  15كفاة أخكه المنذر قائبًل: أنو في )

كالفتنػة مسػتكلية، كالدجنػة متكاثفػة، كالقمػكب مختمفػة، كعصػى الجماعػة  ،الشقاؽ، كحل عراىا النفاؽ
 ،كقػػد تمػػاال عمػػى أىػػل اإليمػػاف حػػزب الشػػيطاف" ،(2)متصػػدعة، كالباطػػل قػػد أعمػػف، كالشػػر قػػد اشػػتير

كتألػب عمػى أىػل  ،كؿ لنجكمػوفأُ كصار الناس مف ذلؾ في ظمماء ليل داج، ال إشراؽ لصباحو، كال 
فصػار  ،كمف ضاىاىـ مف أىل الفتنة، الذيف جردكا سيكفيـ عمى أىل اإلسبلـ ،اإلسبلـ أىل الشرؾ

قػد انقطػع الحػرث، ككػاد  ،جيكدا، كيمكت ىزالأىل اإلسبلـ بيف قتيل كمحركب كمحصكر، يعيش م
 كعدكه. كانقطع الجياد إلػى دار ينقطع النسل. فناضل األمير بجيده، كحمى بجده، كجاىد عدك هللا

فكػاف قتػاؿ المنػافقيف كأشػباىيـ أككػد  ،الحرب، كصارت ببلد اإلسبلـ باألنػدلس ىػي الثغػر المخػكؼ
ز.(3)"بالسنة، كألـز بالضركرة
الكصف ال نجد في أنفسنا حرج في أف ُنسقط ذلؾ الكصف الذؼ ُكتب فػي  عندما نقرأ ذلؾ

زنياية القرف الثالث لميجرة عمى زمف سقكط مدف األندلس كذلؾ في عيد ممكؾ الطكائف.
ز
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ز قوطزأىمزالمدنزاألندل  غ:
بعد مكت المأمكف بقرطبة، جاء حفيده القػادر بػف ذؼ النػكف، ككػاف مػف أفسػد األمػراء ُخمقػًا 

اثػػر كشػػاية  ابػػف الحديػػدؼ كمػػف أشػػنع مػػا فعمػػو قتمػػو لػػكزيرة القػػكؼ ع نفسػػو ىكاىػػا، تبػػأرأيػػًا، ك  ىـأ كأسػػك 
 .(1)ـ(1075-ىػ468)ككاف ذلؾ في ذؼ الحجة 

كسػػببا لمتعجيػػل  ،نقمػػة عمييػػا إلػػى طميطمػةدفػػكنش )الفكنسػػك السػادس بػػف فردلنػػد( َنْفػػُي أكػاف 
طبلعػو عمػى عكراتيػا ىػك ا  كسػكناه بطميطمػة ك  :إلػى ذلػؾ ابػف الخطيػب بقكلػوكأشػار  ،بسقكط المدينة

مػف معرفػة  -حيف إقامتو في طميطمة -بل إنو فضبل عف انتفاعو  ،الذؼ أكجب تممؾ النصارػ بيا
 ، إلى  -كىك متظاىر بالنـك -دركبيا كخططيا، تذكر بعض الركايات )أف الفكنسك استمع ذات يـك

ة، كاحتمػػػػاؿ مياجمػػػة النصػػػػارػ ليػػػػا، فػػػي كيفيػػػػة الػػػدفاع عػػػػف طميطمػػػ ،حػػػديث المػػػػأمكف مػػػع كزرائػػػػو
يسػتطيعكف  كاستيبلئيـ عمييػا، ككيػف يمكػف ذلػؾ كبػأؼ كسػيمة، كقػد أجػاب بعضػيـ أف النصػارػ ال

عمػػػى مدينػػػة بمثػػػل ىػػػذه الحصػػػانة، إال إذا أنفقػػػكا سػػػبعة أعػػػكاـ عمػػػى األقػػػل، فػػػي تخريػػػب  االسػػػتيبلء
 .(2)(أحكازىا كانتساؼ مؤنيا

أخذ األذفكنش طميطمة مف صاحبيا القػادر بػاهلل بػف المػأمكف يحيػى بػف ذؼ النػكف بعػد أف ك 
 .(3ـ()1085-ىػ478)حاصرىا سبع سنيف ككاف أخذه ليا في منتصف محـر سنة 

كعمػػػى عػػػادة  ،مػػػاف ألىميػػػا، كضػػػماف حريػػػاتيـدخػػػل الفكنسػػػك طميطمػػػة بعػػػد اعطائػػػو األكقػػػد 
بما تعيد بو لممسػمميف، بػل قػاـ بتغييػر المسػجد فػي ربيػع النصارػ في ذلؾ الزماف، لـ يِف ألفكنسك 

 يطمة ُنظمت قصائد شعرية منيا:مكفي سقكط ط (.4)ـ1085 -ق478أكؿ 
ـُ الث ُغكرُ    سركرًا بعدمػػػػا ُسِبَيْت ُثُغكرُ          ِلُثْكِمَؾ كيػػػػػػَف َتْبَتِس

  لػػو ُظيكرُ أميػُر الكافريف       لقد ُقِصَمْت ظيكٌر حيف قالػػػػػكا
  ِحماىػػػا، إفَّ ذا نبٌأ كبيرُ            طميُطَمٌة أبػاَح الكفػُر منيػا

  عمى ىػػذا َيِقر  كال َيِطيرُ          َمساِجُدىػػا كنائُس، َأؼ  قمبٍ 
ُىكرُ             فيا أسفاُه يػػػا أسفاُه حزناً  َرْت الد  ُر ما َتَكرَّ   ُيَكرَّ
  َيُطكُؿ لَيكِلػِو الميُل الَقصيرُ        َخْطبٍ  يطكُؿ عميَّ ليمي، ُربَّ 

  ُطَمْيُطَمٌة تممَّكيا الَكُفػػكرُ           كقيػػػػػػَل تجمَّعكا لفراِؽ شملٍ 
ـٍ كحارْب    عسى أف ُيْجَبَر العظـُ الَكسيرُ          كال َتْجَنْح إلػػى ِسم
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 (1)النصيرُ  عمييـ، إنَّػػُو ِنْعـَ        كنرجػك أف ُيتيَح هللُا نصراً 
نػػذكر ىنػػا مجمكعػػة مػػف المػػدف التػػي سػػيطر عمييػػا الفػػرنج كىػػي مدينػػة قرطبػػة، سػػقطت يػػـك السػػبت         

-ىػػػ636صػػفر  17ـ(، كمدينػػة بمنسػػية سػػقطت صػػمحًا يػػكـ الثبلثػػاء )1235-ىػػػ633شػػكاؿ  23)
 . (2ـ()1248-ق646ـ(، كمدينة إشبيمية مستيل )رمضاف 1238

، كبيػػا معػػدف الممػػح الػػذؼ ال يكجػػد مثمػػو فػػي اً ثمػػاراً كبسػػاتينىػػي مػػف أطيػػب البمػػداف كأكثرىػػا 
(، بعػػػػد 3ـ()1118-ىػػػػػ512مكػػػػاف، اسػػػػتكلى عمييػػػػا النصػػػػارػ صػػػػمحًا مػػػػف أيػػػػدؼ المسػػػػمميف سػػػػنة )

(، كذلػػػؾ بعػػػد أف تػػػكلى 4ف ألػػػف راكػػػب)يأشػػػير، كقػػػد خػػػرج الييػػػا األفػػػرنج فػػػي خمسػػػ حصػػارىا تسػػػعة
 أال سرقسػػػطة أىػػػل عميػػػو ككػػػاف قػػػد شػػػرط أحمػػػد، بػػػف الممػػػؾ عبػػػد مػػػركاف أبػػػك الدكلػػػة عمػػػاد الحاجػػػب
، يستخدـ كذلػؾ لخكفػو مػف المػرابطيف الػذيف مػاؿ  يسػيرة؛ أياـ بعد فنقض عيدىـ يبلبسيـ، كال الرـك

 الحػاج بػف دمحم سرقسػطة أىػل ركطػة كاسػتدعى الناس الييـ، كتحصف الحاجب عماد الدكلة بحصػف
 الركـ تغمب طكيمة ـ(، كبعد قصص1189-ػى583بمنسية، فمكنكه مف المدينة سنة ) كالي الممتكني
 (.5عمييا)

ـ(، بيػد جيػكش أرجػكف، كممكيػػا جػايمش بػف بطػػره 1230 -ىػػػ627سػقطت جزيػرة ميكرقػة )
(، كلقػػد كػػاف سػػقكطيا حػػدثًا صػػعبًا كمؤلمػػًا 6بػػف جػػايمش، كأمعنػػكا فػػي أىميػػا سػػفكًا رافضػػيف الصػػمح)

(، ككاف مػف شػأنيا 7الركـ(أك )الحادثة الشنعاء()لذلؾ ُسميت في التاريخ )الحادثة العظمى مف ِقبل 
ـ(، 1231-ىػػ626شأنيا أف تحرؾ الطاغيػة )جػايمش( إلػى ميكرقػة عازمػًا عمييػا، فنػزؿ بأسػطكلو )

فأراىػػا القتػػاؿ كشػػدة الحصػػار، كالقتػػل كالسػػبي، ثػػـ أخػػذ كالييػػا ابػػف يحيػػى كعذبػػو أشػػد العػػذاب حتػػى 
(، كلما رأؼ ابف سيرؼ أف العدك 8ـ()1229-ىػ627مات، كاستكلى الشرؾ عمى  الجزيرة في عاـ )

العػػدك قػػد اسػػتكلى عمػػى البمػػد خػػرج الػػى الباديػػة، كيػػكـ الجمعػػة الحػػادؼ عشػػر مػػف صػػفر قػػاتمكا قتػػااًل 
شػػديدًا، كلمػػا كػػاف يػػكـ األحػػد ُأخػػذ البمػػد كُأخػػذ منػػو أربعػػة كعشػػركف ألفػػًا قتمػػكا عمػػى دـ كاحػػد، كعػػذب 

 .(9)الكالي كبعد خمسة كأربعكف يكمًا مات مف التعذيب

                                                           

 .483، ص4( المقرؼ:  نفح الطيب، ج1)
 .212، ص24( النكيرؼ: نياية األرب، ج2)
 .39، ص1؛ ابف اآلبار: التكممة،ج472، ص4( المقرؼ:  نفح الطيب، ج3)
 .98، ص1؛ الحميرؼ: صفة جزيرة األندلس، ج317، ص1( الحميرؼ: الركض المعطار،ج4)
 .248، ص2السيراء، ج( القضاعي: الحمة 5)
 .383، ص1ابف الخطيب: اإلحاطة، ج؛ 466، ص2( ابف عذارػ: المغرب، ج6)
 .624، ص2( ابف اآلبَّار: التكممة، ج7)
 .19الحميرؼ: الركض المعطار، ص؛ 467، ص2( ابف عذارػ: المغرب، ج8)
 .470، ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج9)
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قرطبػة حاضػػرة األنػػدلس الكبػػرػ، كعاصػػمة الغػرب اإلسػػبلمي، التػػي أفاضػػت خػػبلؿ القػػركف 
عمى مف كما حكليا بركة كنكر، خبلؿ ما يزيد عمى خمسة قػركف، ككانػت مثػكػ لمفضػل كالمعرفػة، 

قادميف إلييػا، كمػا كانػت لمكمرتكػ لمطمبة كالعمماء، كمكطنًا مف مكاطف النجدة كالفركسية، كمنتجعًا 
 أربعمائػػػة سػػنة إلػػػى اإلسػػبلمي الفػػتح منػػػذ الزيػػادة فػػػي قرطبػػة تػػزؿ ، كلػػػـ(1)جيػػاد كربػػػاط دعػػكةثغػػر 

 العػدك ليػا بأخػذ عمييػا الكبػرػ  الطامػة كانػت أف إلػى الفػتف بكثػرة الخػراب عمييػا كاسػتكلى ،فانحطػت
  .(2)ـ(1236-ىػ633) سنة شكاؿ 13

لـ يجد بابف األحمر، كلكف األخير كاف منشغبًل بحربو، فسقطت قرطبة ك  استغاث ابف ىكد
ا مف اإلذعاف كالتسميـ كالخركج مف ُقْرُطَبة ياأىم  .ُبدًّ

كلقد جاىدت قرطبة جيػادًا طػكيبًل، كبػذلت جيػكد عظيمػة ضػد جيػكش قشػتالة بقيػادة ِفّرانػده 
ممػػؾ قشػػتالو مػػف األحبػػار بػػف ألفػػنش، كلكنيػػا اضػػطرت لمتسػػميـ، ككػػاف بعػػض الغػػبلة ممػػف صػػحب 

كاألشراؼ يركف رفض التسميـ، كاقتحاـ المدينة، كقتل كل أىميا المسمميف، كلكف ممػؾ قشػتالة كمعػو 
فريػػق آخػػر مػػف مستشػػاريو؛ كػػاف يػػرػ أف ىػػذا اإلجػػراء قػػد يػػدفع أىػػل المدينػػة إلػػى اليػػأس، كتخريػػب 

مسػػجد قرطبػػة الجػػامع إلػػى  كُحػػكؿّ (، 3)المدينػػة كمسػػجدىا الجػػامع، كتحطػػيـ سػػائر ذخائرىػػا كثركاتيػػا
يعتبػػػر سػػػقكط بمنسػػػية مػػػف أكثػػػر المشػػػاىد المكجعػػػة لمقمػػػب، عممػػػًا أف كػػػل سػػػقكط مػػػدف ك . (4)كنيسػػػة

 وـ(، أصػدر البابػا جريجػكرؼ الثػاني مرسػكم1233-ىػػ 631األندلس كاف يدمي القمب. ففػي سػنة )
 (5)بإصباغ الصفة الصميبية عمى الحركب التي ستشف مف أجل إسقاط بمنسية

ـ/ 1237-ىػ635 سنة رمضاف 5سقطت بمنسية بعدما حاصرىا جاقـ البرشمكني مف ) لقد
 مػف الجػذامي مػدافع بػف ـ(، كفي ذلؾ اليكـ خرج أميػر بمنسػية زيػاف1238-ىػ636 سنة صفر 17

المدينة، معو أىل بيتو ككجكه الجند، ككاف قػد اتفػق مػع جػاقـ عمػى تسػميـ البمػد سػممًا، كينتقػل بأىمػو 
العقػد بػدأ زيػاد بػف مػدافع )أبػك جميػل( بػإخراج ضػعفاء النػاس، قاصػديف نػكاحي دانيػة كأمكالو، كبعػد 

مف صفر خرج زيػاد بػف مػدافع كأىمػو، كطائفػة صػغيرة كانػت معػو،  27مف جية البحر كالبر، كفي 
ككثػػر  ت،عػػدمت األقػػكابمنسػػية شػػديدًاحيث  حصػػاركػػاف ، لقػػد (6)ليسػػتكلي الػػركـ بػػذلؾ عمػػى بمنسػػية

 (.7)ـ(1239-ىػ636)ممؾ أرغكف في صفر سنة تى استسممت لح اليبلؾ مف الجكع

                                                           

 .472( الحجي: التاريخ األندلسي، ص1)
 .44، ص1؛ القضاعي: الحمة السيراء، ج458، ص1المقرؼ: نفح الطيب، ج( 2)
 .424، ص2( عناف: عيد المرابطيف كالمكحديف، ج3)
 .472( الحجي: التاريخ األندلسي، ص4)
 .424، ص2( عناف: عيد المرابطيف كالمكحديف، ج5)
 .127، ص2( القضاعي: الحمة السيراء، ج6)
 .388، ص6ج ( ابف خمدكف: تاريخ ابف خمدكف،7)
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كغػػادر بمنسػػية كثيػػػر مػػف أىميػػا المسػػػمميف، كاحتػػل النصػػارػ دكرىػػػـ كأحيػػائيـ، كفػػي محنػػػة 
 بمنسية يقكؿ الشاعر المعاصر أبك إسحاؽ ابف خفاجة:

 كمحا محاسنؾ الِبَمى ك النارُ          ا داُر ػػػػػػػدا يػػػػػػػػؾ العػػػػاثت بساحتع
 طاؿ اعتباٌر فيِؾ ك استعبارُ           رػػػػػػػػػػػػػػػؾ ناظػػػػػػػػػفإذا ترّدد في جناب

 كتمّخضت بخرابيا األقدارُ             اأرض تقاذفت الخطكُب بأىمي
 (1)ال أنِت أنِت كال الدياُر ديارُ          كتبْت يُد الَحَدثاف في َعَرصاتيا

دخميا حيث ، ـ(1266-ىػ664)لجايمش ممؾ أرغكف سنة  استسممت مرسية صمحاً ثـ 
بجيشو كلـ يرعى في المسمميف عيدا كال أدنى حد إلنسانية، كقد تركيا أىميا بعدما أخذكا األماف 

     إلى أف كاف مف أمرىـ ما كاف، حيث أخرجكىـ في سنة  ،ا عشرة أعكاـىكخرجكا لمرشاقة، فسكنك 
عرؼ برككاؿ، فسبكا النساء ، كغدركىـ في الطريق أجمعيف، بمكضع يُ ـ(1275-ىػ673)

كا ؤ كقد كانكا أخرجكىـ باألماف دكف سبلح، فتحكمكا فييـ كيف شا ،كقتمكا جميع الرجاؿ ،كاألطفاؿ
 (.2بالسيكؼ كالرماح)
 ،رحيميـ عنياما عانكه أشد ك تجرع أىل إشبيمية كثيرا مف األذػ كناليـ األسى، ككذلؾ 

( 3يقدر بأربع مئة ألف)كعدد المسمميف الذيف ترككا اشبيمية كيفرييـ فراؽ البمد،  ،النكديجمميـ 
مف كثرة ، تجرع أىميا كأس الحماـقد  ،رمضاف مف العاـ نفسو شير األندلس، فيانتشركا في مدف 

بعد جياد طكيل ، ك (4المجاعة كعدـ الطعاـ، فسممكا ليـ المدينة كخرج منيا الخاص كالعاـ)
 ـ(1248-ىػ646)، حتى آخر سنة ـ(1247-ػى645ربيع أكؿ )كحصار استمر سنة كنصف مف 

 .(5اضطرت المدينة لمتسميـ بشركط منيا: رحيل أىميا المسمميف عنيا)
ذىبت إشبيمية ذات التاريخ المجيد، كالفف كالعمراف كمكطف العمماء كالشجعاف، صاحبة 

متيا، أسيرة لطخت بالدماء، تندب حامييا الطعيف، كتزفر مف ( عركسًا في حُ 6الشرؼ الكريـ)
آالميا كىي أرممة كلكد؛ كىكذا سقطت في يد ممكؾ أسبانيا الشمالية كمف ساعدىـ مف الصميبييف 

 (. 7عدد مف قكاعد األندلس)
ز

                                                           

 .97، ص1؛ الحميرؼ: الركض المعطار، ج100، ص5( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
 .438، ص3( ابف عذارػ: بياف المغرب، ج2)
 .486، ص2( عناف: عيد المرابطيف، ج3)
 .385، ص3( ابف عذارػ: بياف المغرب، ج4)
 .383، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج5)
 .101ص، 19( الحميرؼ: الركض المعطار، ج6)
 .368، ص4( ابف خمدكف: العبر، ج7)
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زالحصار:وززم(7967ز-ىة564 قوطزغرناطغز)
ييػػدـ القػػرػ ، كأخػػذ شػػنتفيعنػػدما نػػزؿ ممػػؾ قشػػتالة بغرناطػػة بنػػى بيػػا صػػكرًا كبيػػرًا سػػماىا 

ككاف في تمؾ الفترة يقاتل المسمميف كيقاتميـ قتااًل شديدًا، كقد حػارب  ،البناءكيستعيف بأنقاضيا في 
، كالقتػاؿ ممؾ الركـ القرػ المحيطة بغرناطػة، كأخػذىا جميعػًا اال قريػة الفخػار، كاسػتعمل الحيمػة مػرة
ف دافعػكا يالشديد مرات، كذلؾ ليسيطر عمييا فمـ يسػتطع، كقتػل مػف الػرـك الكثيػر، حيػث أف المسػمم

خكفًا مف كقكعيا، فتكػكف سػببًا فػي اخػبلء قػرػ الجبػل، كبقتػاؿ المسػمميف ذلػؾ قصػر  ةعنيا باستمات
فػي معظػـ  ،يػكـكلػـ تػزؿ الحػرب متصػمة بػيف المسػمميف كالنصػارػ كػل  (،1عنيا العػدك لكثػرة قػتبله)

 المسػػمميف ف كثيػػر مػػف الفرسػػافثخَ المبلحػػـ ُيػػ تمػػؾكفػػي كػػل ممحمػػة مػػف ، التػػي عمػػى غرناطػػة الػػببلد
كالمسػػممكف فػػكؽ ذلػػؾ صػػابركف  ،مػػف النصػػارػ أضػػعاؼ ذلػػؾيقتػػل ك  ،بالجراحػػات كيستشػػيد آخػػركف 

ة أشػػير حتػػى فنيػػت خيػػل المسػػمميف ع، كظمػػت الحػػرب متصػػمة بػػيف الطػػرفيف سػػبمحتسػػبكف كاثقػػكف 
 (.2تل، كرجاليـ باالستشياد)بالق

 ،مػػف الجػػكع كالخػػكؼأصػػابيـ لمػػا ، كثيػػر مػػف النػػاس إلػػى بػػبلد البشػػرة رحػػلالمػػدة  تمػػؾكفػػي 
بػأنيـ قػد راسػمكا أىػل المغػرب، ليمػدكىـ  دمحم بػف عمػيعيػاف أبمغػكا أميػرىـ كاألكمف بقي مف الفرسػاف 

مػاف، ككػاف ممػا قػالكا يطمب األ كطمبكا مف أميرىـ أف ،بالجند كينصركىـ بالجند ، فمـ يستجيبكا ليـ
نصػرتنا ، لفمػـ يأتنػا أحػد مػنيـ ،المسمميف مف أىل عدكة المغربلؤلمير دمحم بف عمي: بعثنا إلخكاننا 

إف تكممنػا ف ،كالمدد يأتيو مف ببلده كنحف ال مدد لنا ،كنحف نزداد ضعفاً  ،كعدكنا يزداد قكة ،كا غاثتنا
ف بقينػػا حتػػى يػػدخل فصػػل الربيػػع تجتمػػع عميػػو  ،معػػو اآلف قبػػل منػػا كأعطانػػا كػػل مػػا نطمػػب منػػو كا 

 (.3)كال نأمف نحف عمى أنفسنا مف الغمبة كال عمى بمدنا منو ،جيكشو
زاتفاقزالت م م:

كدخمكىػػا  ،اسػػتكلى النصػػارػ عمػػى الحمػػراء ـ(،1492-ق897)كفػػي ربيػػع األكؿ مػػف سػػنة 
ككانػػت الشػػركط سػػبعة  ،خػػكؼ الغػػدر مػػف أىػػل غرناطػػة خمسػػمائة مػػف األعيػػاف رىنػػاً  أخػػذكابعػػد أف 

بقػاء النػاس فػي أمػاكنيـ كدكرىػـ  ،تػأميف الصػغير كالكبيػر فػي الػنفس كاألىػل كالمػاؿ :كستيف منيػا كا 
قامػػة شػػريعتيـ عمػػى مػػا ،كعقػػارىـ كربػػاعيـ كأف تبقػػى ، كال يحكػػـ أحػػد عمػػييـ إال بشػػريعتيـ، كانػػت كا 

كأف ال  ،ال يغصػػبكا أحػػداكأف ال يػػدخل النصػػارػ دار مسػػمـ ك  ،المسػػاجد كمػػا كانػػت كاألكقػػاؼ كػػذلؾ
فتػػؾ جميػػع كأف يَ  ،ممػػف يتػػكلى عمػػييـ مػػف قبػػل سػػمطانيـ ،يػػكلى عمػػى المسػػمميف إال مسػػمـ أك ييػػكدؼ

                                                           

 .472، ص4، المقرؼ: نفح الطيب، ج119-118( مجيكؿ: نبذة العيد، ص1)
 .120-119؛ مجيكؿ: نبذة العيد،  ص104، ص4( الناصرؼ: االستقصا، ج2)
 .122-120؛ مجيكؿ: نبذة العيد،  ص525، ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
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كمف ىرب مػف أسػارػ المسػمميف كدخػل غرناطػة ال سػبيل (، 1)سر في غرناطة مف حيث كانكامف أُ 
كاف ال يؤخػذ  ،دكة ال يمنػعكمػف أراد الجػكاز لمعػ ،كالسػمطاف يػدفع ثمنػو لمالكػو ،عميو لمالكػو كال سػكاه

كأف مف تنصر مف المسمميف يكقػف  ،كأف ال يقير مف أسمـ عمى الرجكع لمنصارػ  ،أحد بذنب غيره
فػإف أبػى الرجػكع إلػى  ،كيحضر لو حاكـ مف المسمميف كآخر مػف النصػارػ  ،حتى يظير حالو أياماً 

كال يؤخػػذ منػو مػا سػػمب مػف النصػػارػ  ،أيػػاـ الحػرب كال يعاتػب مػػف قتػل نصػرانياً  أقػر عميػػو،اإلسػبلـ 
كترفػػػػع عػػػنيـ جميػػػػع المظػػػػالـ كالمغػػػػاـر  ،كال يكمػػػػف المسػػػػمـ بضػػػيافة أجنػػػػاد النصػػػػارػ  ،أيػػػاـ العػػػػداكة

 ،كال يدخل مسػجدا مػف مسػاجدىـ ،عمى دكر المسمميف ينظركال يطمع نصراني لمسكر كال  ،المحدثة
كال يمنع  ،جعل عبلمة كما يجعل الييكدكال ي ،كيسير المسمـ في ببلد النصارػ آمنا في نفسو كمالو

كاف يكافػق  ،ترككف مف المغػاـر سػنيف معمكمػةكيُ  ،دينو أمكرمؤذف كال مصل كال صائـ كال غيره مف 
(. ككػػػػػػػػػػاف االسػػػػػػػػػػتيبلء عمػػػػػػػػػػى مدينػػػػػػػػػػة غرناطػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي                2ا)عمػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػل الشػػػػػػػػػػركط صػػػػػػػػػػاحب ركمػػػػػػػػػػ

يف حاكميا المتخاذؿ أبك عبػد هللا (، كقد كقعت معاىدة تسميـ غرناطة ب3ـ()1491 -ىػ897)محـر 
 (.4ـ()1491تشريف الثاني  25 -ىػ897محـر  21دمحم كممؾ قشتالة في )

كيبلحع بأف المدف األندلسية سابقة الذكر، ما ىي إال نمكذجًا لباقي مػدف األنػدلس قاطبػة، 
حكاميػا كػانكا  ليػا يػد العػكف ألف يػا، دكف أف يمػد أحػدٌ ئُ نفػرط عقػدىا كتنػاثرت آللِ ا  قد سقطت تباعػًا ك 

ال يرضػى هللا عنيػا،  أٍ بيف مكاٍؿ لمركـ اإلفرنج، كبيف مشتبؾ مع أخيو المسمـ، كالكل غارؽ فػي حمػ
بػػداعيا اإلنسػػاني، مػػف نػػكر اإلسػػبلـ إلػػى  إلػػى أف سػػقطت األنػػدلس،  كخرجػػت بشػػيكدىا الحضػػارؼ كا 

تي بناىا المسػممكف عمػى الذيف قامكا بتدمير كل معالـ الحضارة، كأمارات المدنية، ال ،عتمة الفرنجة
 مدار ثمانية قركف.  

  

                                                           

 .104، ص41( الناصرؼ: االستقصاء، ج1)
 .104، ص41؛ الناصرؼ: االستقصاء، ج526،  ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .22، ص6( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .39( مجيكؿ: نبذة العيد،  ص4)
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زالم حثزاألول
زالمنكراتشيوعز

إف المتتبع لمحضارات عبر التاريخ، يبلحع بأف أحد أسباب سقكطيا كاندثارىا، شيكع 
المنكرات، كانتشار الرذائل، فميما تبمغ قكة الدكلة، كقكة ممككيا كجيكشيا، كميما تمتد عبر الزماف، 

كتابو قصة إال أنيا ستؤكؿ إلى الخراب إذا ما خالفت سنة هللا عز كجل، كيذكر هللا عز كجل في 
ألـ َتَر َكْيَف  عاد، كثمكد، كفرعكف، كنماذج نستدؿ بيا لمتدليل عمى ما نقكؿ، حيث قاؿ تعالى "

ْخَر ِبالكاِد  َفَعَل َرب َؾ ِبَعاٍد إَرـَ َذاِت الِعماد التي لـ ُيْخَمْق ِمْثُميا في الِببلِد كَثمكَد الذيَف جاُبكا الصَّ
ـْ َرب َؾ َسْكَط َعَذاب إّف كِفْرَعكَف ِذؼ األْكتاِد الذيف َطغَ  ْكا في الِببلِد فَأْكَثُركا فييا الَفَساَد َفَصبَّ َعَمْيِي

، فيذه اآليات مف أصدؽ ما يقاؿ حكؿ دمار الحضارات، إذا ما انتشر فييا (1)"َربََّؾ َلبالِمْرَصادِ 
 الفساد، كعميا الظمـ، فإف عذاب هللا كاقع بيـ.

كانتحاؿ الرذائل  ،مف أمة حمميـ عمى ارتكاب المذمكماتإذا تأذف هللا بانقراض الممؾ ف
إلى أف يخرج الممؾ مف أيدييـ  صفقد الفضائل السياسية منيـ، كما تزاؿ في انتقاتف ،سمكؾ طرقيا

ْف َتَتَكلَّْكا َيْسَتْبِدْؿ ، كقكؿ ابف خمدكف السابق ينسجـ مع قكؿ هللا تعالى: )(2كيتبدؿ بيـ سكاىـ) َكاِ 
َـّ ال َيُككُنكا َأْمَثاَلُكـَقْكًما َغْيَركُ   (.3)(ـْ ُث

كليست األمة اإلسبلمية بمنأػ عف ىذه السنف الككنية، فمنذ نزكؿ الرسالة عمى رسكؿ هللا 
 (.4ملسو هيلع هللا ىلص كالدكلة اإلسبلمية تأخذ بأسباب القياـ فتقـك ثـ تحيد عنيا فيحدث الضعف ثـ السقكط)

"خبثػت ضػمائرىـ، فػاحتكػ عمييػا الجيػل  لسقكط األندلس فقػاؿ: سببًا ميماً كذكر بف حياف 
كاقػػتطعيـ الزيػػف، كأركسػػتيـ الػػذنكب، كفصػػميـ العيػػكب، فميسػػكا فػػي سػػبيل الرشػػد بأتقيػػاء كال عمػػى 

 (.5معاني الغي بأقكياء)
كتمؾ السنف الككنية التي يتحدث عنيا عمماء االجتماع في صعكد كىبكط األمػـ ذكرىػا هللا 

زَعَمْيَيةازاْلَقةْوُلز زيز قائبل:"في كتابو الع َذازَأَرْدَنةازَأنزنهْيِمةَكزَقْرَ ةًغزَأَمْرَنةازُمْتَرِفيَيةازَفَفَ ةُقوْازِفيَيةازَفَحةقه َواِ 
ْرَناَىازَتةةْدِميًرا  ، معناىػػا أمرنػػا مترفييػػا ففسػػقكا فييػػا أمػرا قػػدريا، كقػػالكا: معنػػاه: أنػػو سػػخرىـ إلػػى (6)َفةةَدمه

                                                           

 .14-6( الفجر: أية 1)
 144، ص1( ابف خمدكف: مقدمة بف خمدكف، ج2)
 .38( سكرة دمحم: أية 3)
 .716، ص2( السرجاني: قصة األندلس، ج4)
 .189، ص5ابف بساـ: الذخيرة، ج( 5)
 .16( سكرة االسراء: أية 6)
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كقيػػػػل: معنػػػػاه: أمرنػػػػاىـ بالطاعػػػػات ففعمػػػػكا الفػػػػكاحش فاسػػػػتحقكا  .فعػػػػل الفػػػػكاحش فاسػػػػتحقكا العػػػػذاب
 (.1العقكبة)

زشربزالخمر:
كأكؿ مػػػا يطالعنػػػا فػػػي شػػػيكع المنكػػػرات فػػػي األنػػػدلس انتشػػػار الخمػػػر التػػػي فييػػػا قػػػاؿ سػػػبحانو 

ةةْ َطاِنزَ ةةازَأيهَيةةازالهةةِذيَنزاَمُنةةوازِإنهَمةةازاْلَخْمةةُرزَواْلَمْ ِ ةةُرزَواأَلْنَصةةاُبز" كتعػػالى: زِمةةْنزَعَمةةِلزالشه َواأَلْزاَلُمزِرْجةةسم
 ،كاألعيػاف كالقضػاةممثمػة بػاألمراء  ،فقد غزت المجتمػع األندلسػي عمػى مسػتكػ الخاصػة ،(2)"َفاْجَتِنُبوهُز

كعمػى مسػتكػ العامػػة أيضػا، فقػػد أصػبحت الخمػػر سػمة لممجتمػع األندلسػػي فػي بعػػض عصػكره خاصػػة 
الػػػدكيبلت، كأصػػػبح الشػػػعراء الػػػذيف يمثمػػػكف لسػػػاف  عيػػػدضػػػكر بعػػػد أفػػػكؿ نجػػػـ الدكلػػػة األمكيػػػة منيػػػا كح

ناسػػػيف أك متناسػػػيف قػػػكؿ هللا  ،كيتنافسػػػكف فػػػي نظػػػـ القصػػػائد كصػػػفا ليػػػا ،المجتمػػػع كمرآتػػػو يتغنػػػكف بيػػػا
 .اآلنف

         بقرطبػػػػػػة، كذلػػػػػػػؾ سػػػػػػػنة  ضكقعػػػػػػػة الػػػػػػػرب أحػػػػػػػد أسػػػػػػبابلقػػػػػػد كػػػػػػػاف انتشػػػػػػػار الخمػػػػػػر كشػػػػػػػربيا  
صار النػاس ف، كسببيا أف الحكـ بف ىشاـ األمكؼ كثير التشاغل بالشرب كالميك، (ـ814-ىػ198)

 (. 3)الصبلة لجنده بالسب كاألذػ، ككانكا ينادكنو عند انقضاء اآلذاف الصبلة يا مخمكر يتعرضكف 
تمثمػػت بالكقػػت المبكػػر الػػذؼ كػػاف فيػػو  ،حمػػل داللػػة خطيػػرةمػػا سػػبق ذكػػره يػػرػ الباحػػث أف 

عمػى قياميػا قػرف كبضػع سػنيف، ثػـ إف الخمػر انتشػرت  ضاألندلس، حيػث لػـ يمػر منتشرا في الخم
فػػي قرطبػػة كىػػي حاضػػرة األنػػدلس كقصػػبتيا، كمػػا أف شػػاربيا كػػاف الحكػػـ بػػف ىشػػاـ )رأس الدكلػػة( 
آنذاؾ، كلكف بارقة األمل كمنت في العامة الذيف أعابكا عمى األمير شربو كليكه، كبفضميـ حفظػت 

قػػػكد أكلئػػػؾ العامػػػة الفقيػػػاء بطبيعػػػة الحػػػاؿ كالعممػػػاء، كىػػػذا يػػػدلل عمػػػى أف ، ككػػػاف يالدكلػػة كاسػػػتمرت
 الخمر لـ يكف منتشرًا بشكل كبير، في ذلؾ الزماف.
 ،نقػف عنػد دمحم بػف سػعيد المعػركؼ بػابف السػميـ ،كفي ذكر خاصة القكـ كمعػاقرتيـ لمخمػر

يحػػػق لػػػو، فقػػػاؿ الناصػػػر كثيػػػرا ال  السػػػميـ مػػػاالً  ، فأخػػػذلمخميفػػػة عبػػػد الػػػرحمف الناصػػػر ف عػػػامبلً اككػػػ
:"كددت أف أشػق رأس مػػف غػل مػػاال كثيػرا دكننػػا، فعمػػـ بػف السػػميـ بأنػو المقصػػكد، فبػرر لمناصػػر مػػا 

"خفػف عميػؾ يػا دمحم، فػبل  ، فقاؿ لػو الناصػر:ىربًا مف خكفوأخذه، ثـ أمعف في الشرب طمبا لمسكر 
 ،خميفػة( كأخػذ برأسػو يمسػكوسبيل إليؾ، فمما سكر بف السميـ كقذؼ ما فػي جكفػو، أقبػل الناصػر )ال

كيقكؿ لو تأنى بنفسؾ كاستفرغ ما في معدتؾ، فما تمالػؾ بػف السػميـ إال أف خػَر إلػى قػدمي الناصػر 
 (.4يقبميما)

                                                           

 .33، ص3( ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ، ج1)
 .90( المائدة: أية 2)
 .217، ص23؛ النكيرؼ: نياية األرب، ج413، ص5( المغربي، ابف سعيد: المغرب في حمى المغرب، ج3)
 .240، ص1(ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
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يػرػ أحػد خاصػتو ينتيػؾ حرمػة  ،خميفػة المػؤمنيف الناصػر كالقػائـ بػأمر هللا بحػقيتضح أف 
األمػر عػف الخمػر قػد  كالةو، كلربمػا كػاف سػككت ػمػف أف يدلمػ ، كاف األكلػى أف يؤدبػو بػدالً هللا جياراً 

، ككػػػػاف مجمػػػػس عبػػػػد الممػػػػؾ بػػػػف منصػػػػكر بػػػػف أبػػػػي عػػػػامر المتػػػػكفى شػػػػجع العامػػػػة كالخاصػػػػة عميػػػػو
كزيػػرًا لعبػػد  كػػاف عيسػػىـ(، ُيشػػرب فيػػو الخمػػر، كُيعػػاب عمػػى مػػف ال يشػػرب حيػػث 912 -ىػػػ399)

اسػػتعفاه مػػف ذلػػؾ لضػػعف ف ،أك الػػدعكة ،ال يحضػػر مجمػػس شػػراب عبػػد الممػػؾ إال فػػي النػػدرةالممػػؾ ك 
، إكرامػػًا (ق467-ىػػػ435، كفػػي مجمػػس المػػأمكف بػػف ذؼ النػػكف الػػذؼ حكػػـ طميطمػػة مػػف )(1شػػربو)

مػػراء كرجػػاؿ دكلتػػو، الػػذيف يحضػػركف لمتػػنعـ بميػػكه كاالسػػتماع لؤلغػػاني فػػي لضػػيكفو كزكاره مػػف األ
 .(2)مجمسو، كاف يحضر ليـ الخمر، مبالغًة في تأنيسيـ

ء لمخمػر فػػي مجالسػيـ سػػككت كمشػاركة بعػػض الزىػاد ليػػـ فػػي مػػراكاألصػعب مػػف شػرب األ
الحػاج المػكرقي، قػد بػذؿ الجيػد فػي التحمػي  بػراىيـإجعفػر بػف  أبك الحسفمجالس ليكىـ، حيث كاف 

 فأنشد أبك الحسف مرتجبل:فأعطي لو كأس خمر  بالزىد،
 عػػػػػػػػػػذٍؿ كتمنػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػػػاـ بيػػػػػػػكأق           دة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكميفيٍف مزج الفتكر بش                
 ر طبيعٍة كتصنعػػػػػػػػػػسكراف: سك          ا ػػػػػػػػػدامة كالصبيثنيو مف فعل المُ                 
  عػػػػٍة كتمنػػػػػػػل عزيمػػػػػػػػػػػػػػػمنو بفض           كهللا لك ال أف يقاؿ ىكػ اليكػ                 
 (3فيما مضى كنزعت فييا منزعي)          ألخذت في تمؾ السبيل بمأخذؼ                 

، كالػػػذؼ فػػاجرال مػػػسإف الػػنص السػػابق يظيػػػر بكضػػكح رضػػػا ذلػػؾ المتزىػػد، عػػػف ذلػػؾ المج
نو كما في أخر بيتيف يظير محبتو بأف يرجع لمخمر؛ كلكنو يخشى النػاس ا  ُيشرب فيو الخمر، بل ك 

يخشػػى هللا عػػز كجػػل، كال شػػؾ أف تمػػؾ حالػػة نجػػد أمثاليػػا كثيػػرًا، كلكننػػا لػػف نعػػدـ أف نجػػد زىػػاد  كال
ربػػػػانييف، كعممػػػػاء يػػػػأمركف بػػػػالمعركؼ كمػػػػا سػػػػيمر معنػػػػا، كالػػػػذيف بيػػػػـ اسػػػػتمر المسػػػػممكف ينعمػػػػكف 

 باألندلس، كاستمرت األندلس تنعـ باإلسبلـ.
الشػعراء دكر فػي نشػر الخمػر، مػف خػبلؿ كقد انتشر ذكر الخمر عمى لساف الشعراء، ككاف ألكلئؾ 

فقد كاف دمحم بػف عبػد العزيػز العتبػي زقصائدىـ المادحة لو، كمف خبلؿ ىياميـ بو في ما ينضمكف،
 ، ككػاف مخصكصػاً ـ(877-ىػػ263بػف عبػد الػرحمف سػنة ) دكلػة األميػر دمحمفػي شعراء المف نبياء 

)المعػػركؼ بػػابف  القاسػػـ بػػف األميػػر دمحم، كمػػف حكاياتػػو أف بػػف عبػػد الػػرحمف بالقاسػػـ بػػف األميػػر دمحم
كصب القدح في حمقو مف غيػر أف  فقاـ الشاعر كاقفاً  مف الخمر ليشربو، كبيراً  ناكلو قدحاً  غزالف(،

 (.4س، فأمر القاسـ بممئ الكأس دنانير كمنحيا لو)أيباشر شفة الك
                                                           

 .125، ص1ساـ: الذخيرة، ج( ابف ب1)
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زأنشد الشاعر العتبي: ف
 داءػػػػػػػػػر كاإلنػػػػػػػػػاض النيػػػػػػػػري   رػػػػػػػػػـ كباكػػػػػػػػـ فقػػػػػػػػػإذا نفخ النسي                  
)   تيمي كال تشرب بنات الكـر إال          (.1عمى ركض ندف كبنات كـر

 ،بف الخميفةمف ا يعاقر الخمر بأمرٍ  ،سكيراً  خاصتو شاعراً  مف بف األمير كافاُيبلحع بأف 
 كيعطيو عمى شربيا الدنانير. ،يشجعو عميياك 

األديػػب الطبيػػب أبػػك األصػػبغ عبػػد العزيػػز البطميكسػػي الممقػػب بالقمنػػدر، ىػػك  آخػػرٌ  ثػػـ يػػأتي شػػاعرٌ 
  :داـ، كمف شعرهكصف بأنو معاقر لممُ 

      فجل حياتي مف سكرىا               جرت مني الخمر مجرػ دمي                
 اػػػػػػا بدرىػػػػػا بسنػػػػػػفتمزيقي                اليمكـكميما دجت ظممات                

ألني طبيب أحبيا عف عمـ بمقدار منفعتيا،  ،ككاف يقكؿ: أنا أكلى الناس بأال أترؾ الخمر
بفضػػل مػػف كالؾ عمػػى  :قبػػيح الصػػكرة فػػأمر بأخػػذه، فقػػاؿ لمقاضػػي فمقيػػو قػػاضٍ  ،سػػكراف اً فخػػرج يكمػػ

 (. 2عنو الحد) أتركني، فتركو القاضي كدر اك  عميَّ  تفضالمسمميف رغـ كجيؾ القبيح 
 قػاؿ الػذؼـ( 1106-1049ىػػ= 499 -ػػ440شػبيمية كشػاعرىا )أميػر إ ثـ يأتي المعتضد بف عباد

 في الخمر: 
 احػػػػػػػػػكر األقػػػػػػػر إلى نػػػػػػػػػػػػػاشرب عمى كجو الصباح           كانظ                 
 احػػػػػػػػػػػػػػػػل باإلصطبػػػػػػػػػػػػػػػػػل            ما لـ تقػػػػػػػػػؾ جاىػػػػػػػػـ بأنػػػػػػػػػػػكاعم                  
 (3)راحػػػػػػػػػػػػػػػػب وػػػػػػػػػػػػتسخن ـػػػػػػػػػػػػػػػإف ل    ارد   ػػػػػػػػئ بػػػػػػػػػػر شيػػػػػػػػػفالدى                  

بف عطية البمنسي المعركؼ بابف الزقػاؽ، كاشػتير بمػدح األكػابر كما قاؿ أبك الحسف عمي 
 كجكد النظـ:

 كحبب إلي يـك السبت عندؼ إنو          ينادمني فيو الذؼ أنا أحببت      
 حنيف كلكف خير أياـ السبت       ـ    ػػػػػػػكمف أعجب األشياء أني مسم      

 ثـ قاؿ في مكضع آخر:
 دؼ                  فحكـ الصبح في الظمماء ماضػػػػػػػػػػػر النػػػػػػالزىا عمى ػػػػػػػػأديراى  
 (4عف حباب                  ينكب لنا عف الحدؽ المراضي) ككأس الراح تنظر  

 كقاؿ أيضا: 
 يجاذبني مف ذاؾ أك ىذه سكر               سقتني بيمناىا كفييا لـ أزؿ            

                                                           

 .134، ص1( المغربي: المغرب، ج1)
 .452، ص3، المقرؼ: نفح الطيب، ج369، ص1( السيكطي: المغرب في حمى المغرب، ج2)
 .30، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
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 (1فبل كاليكػ لـ أدرؼ أييما الخمر)        فاىا إذ ترشفت كأسيا ترشفت                
تظير بكضػكح اإلقبػاؿ عمػى تمػؾ  ،طائفة مف شعراء األندلس كانكا في عصكر مختمفة تمؾ
 اً كما يصاحبيا مف فجػكر، تمػؾ المعصػية ميػزت إلػى حػد مػا أزمانػ ،أـ الخبائث دالتي تع ،المعصية

 في األندلس.
ة القـك كانكا الخاصة مف أىل األندلس مف الخمفاء كاألمراء كالشعراء كعميّ أسمفنا القكؿ بأف 

أىػػػل  حيػػػث ذكػػػر المقػػػرؼ كاصػػػفاً  ،يعػػػاقركف الخمػػػر، كيعطػػػكف عمييػػػا العطايػػػا، كلػػػذلؾ قمػػػدىـ العامػػػة
مػػف اعتػػداؿ ىػػكاء كحسػػف  ،التػػي حباىػػا هللا بيػػا عمػػف سػػكاىا ،فقػػاؿ بعػػد أف ذكػػر محاسػػنيا ةشػػبيميإ

ثػػـ يصػػف ضػػفة نيرىػػا  كجػػد، ةشػػبيميإالػػت العامػػة لػػك طمػػب لػػبف الطيػػر فػػي حتػػى ق" :مبػػاني كزينػػة
كأف جميػع أدكات الطػرب كشػرب الخمػر فيػو غيػر منكػر، ال نػاىي  ،ةال يخمك مف مسػرّ عظـ بأنو األ

 (.2)"كعربدة عف ذلؾ كال منتقد، ما لـ يؤدؼ السكر إلى شرٍ 
حيػث كصػل األمػر إلػى أف  ،يغني عف المقػاؿ -عند المقرؼ –يرػ الباحث أف لساف الحاؿ 

.يتمعر لو شرب الخمر عمى ضفاؼ النير األعظـ دكف أف يُ   كجكه القـك
 

 خػػبلؿ مػػف ـ(،864 -ىػػػ250) المتػػكفى الغػػزاؿ إلييػػا أشػػار خاصػػة، حانػػات لمخمػػر ككػػاف
 :الغزاؿ قاؿ كفييا كالتسامر، لمسكر الحانات تمؾ كانت بالخمريات، المسمى أشعاره

  عنائي كاحتضنت زقي تأبطت            سماؤىـ أكدت الشرب ما إذا ككنت
  ندائي نحك الركح خفيف فيب            وػػػػػػػأىم تػػػػػػػػنبي افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح أتيت كلما
 (3)نظرائي كمف مني كجل عمى            ةً ػػػػػػػػػتعم إال لػػػػػػػػػػػالمي كعػػػػػػػػػػػىج لػػػػػػػػػػقمي

العامػػة، حػػاكؿ بعػػض عممػػاء األنػػدلس كفقيائيػػا منعيػػا،  بػػيف كشػػربيا الخمػػر انتشػػار كلشػػدة
ـ(، حيػث كّرىػكا 976 -ىػػ366فعممكا عمى محاربتيا، مػف خػبلؿ التكجػو إلػى المستنصػر المتػكفى )

(، كاسػػتجاب الحكػػـ المستنصػػر لػػدعكة الفقيػػاء، كأمػػر بإراقتيػػا فػػي كػػل األنػػدلس، 4لػػو شػػرب الخمػػر)
 (.5فكرة استئصاؿ شجرة العنب مف األندلس، كلكنو لـ يفعل) كتشدد في ذلؾ، حتى بدت لو

كىػػذا يػػدلل عمػػى أف شػػرب الخمػػر رغػػـ انتشػػاره، بػػيف بعػػض النػػاس، إال أنػػو كػػاف ُمسػػتنكرًا، 
 ككجد مف يحاربو، سكاء مف الفقياء، أك مف الحكاـ األمناء عمى األمة.

                                                           

 .110، ص2( الكتبي: فكات الكفيات، ج1)
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ى سػػػػػػػػنة            كفػػػػػػػػي التػػػػػػػػدليل عمػػػػػػػػى انتشػػػػػػػػار الخمػػػػػػػػر بػػػػػػػػيف العامػػػػػػػػة قػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػف جيػػػػػػػػكر المتػػػػػػػػكف
ـ(، كىػػك مػػف ممػػكؾ الطكائػػف، بمحاربػػة الخمػػر كعػػـز عمػػى إىراقيػػا، فػػأمر بكسػػر 1070 -ىػػػ462)

 ـ(، فقاؿ:1071 -ىػ463جرار الخمر، فمدحو بف زيدكف المتكفى )
 حمى الديف مف أف يستباح لو حد            أباح حمى الخمر الخبيثة حائطاً 
 دػػػػػػػػػيكاد يؤدؼ شكرىا الحجر الصم               فكؽ باستئصاليا المصر منةً 

 كما مدحو عبد الرحمف بف سعيد المصغر فقاؿ:
 كسرت لجبر الديف أكعية الخمر            فأحرزت خصل السبق في الكسر كالجبر

 (1ر)ػػػػػػػػػو فاسترحنا مف الشػػػػػػػت منػػػػػػػػػػعمدت إلى الشر الذؼ جمعكا لو            ففرق
الغريب في األمر أف الشاعر بف زيدكف كالذؼ مدح بف جيكر لمحاربتو لمخمر، كاف  كلكف

 يغشى المجالس التي فييا شرب الخمر، بل ككاف يشرب الخمػر مػع كالَده بنػت دمحم المسػتكفي، كقػد
ستمتاع بالسكر كالميك، فقاؿ بف زيدكف بذلؾ: "فبتنا عمى العتاب كقع بينيما مكجدة، منعيما مف اإل

 .(2)ر اصطحاب، كدـ المداـ مسفكؾ، كمأخذ الميك متركؾ"في غي
عصػكر التػي مػرت بيػا األنػدلس، كػاف مػف عكامػل اليبلحع بأف انتشار الخمػر فػي مختمػف 

 سقكطيا ألسباب عديدة أىميا: 
إف شػػرب الخمػػر معصػػية هلل، كال ينصػػر هللا العصػػاة كال يؤيػػدىـ، بػػل يسػػمط عمػػييـ أسػػباب  -1

 الزكاؿ كالدمار.
تعبث بالعقل كتفسده، كتجعل مف أصػحابيا أنػاس الىػيف، ال يحسػنكف شػيئًا مػف إف الخمر  -2

أمػػػكرىـ، كال يػػػدبركف أمػػػرًا، إذا كػػػانكا كالة أمػػػػر، كال يثبتػػػكف فػػػي ميػػػاديف الجيػػػاد، إذا كػػػػانكا 
 جنكدًا.

كالخمر كما ىي معركفة في ديننا أـ الخبائث، فإذا سكر المرء يمكػف أف يفعػل كػل الكبػائر  -3
 كالمكبقات.

بد مػف اإلشػارة إلػى أف التػاريخ األندلسػي كػاف حػافبًل بالػذيف رفضػكا تمػؾ الظػاىرة كحاربكىػا،  كال
سػػػكاء مػػػف العممػػػاء أك األمػػػراء أك عامػػػة النػػػاس، كرغػػػـ ذلػػػؾ اسػػػتمر الخمػػػر عبػػػر سػػػنيف حكػػػـ 

 المسمميف لؤلندلس، إلى أف كاف عامبًل مف عكامل سقكطيا.
زعشقزال ممان

بيػػـ ظػػاىرة فػػي األنػػدلس، كقػػد سػػاعد عمػػى شػػيكعيا  كانػػت فاحشػػة عشػػق الغممػػاف كالتغػػزؿ
كانتشػػػػارىا طبيعػػػػة الحيػػػػاة البلىيػػػػة لؤلندلسػػػػييف، ككثػػػػرة أسػػػػكاؽ النخاسػػػػة التػػػػي تبػػػػاع فييػػػػا الجػػػػكارؼ 
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 ،غيػػر عػػابئيف بالحفػػاظ عمػػى ىيبػػتيـ ،القػػـك فػػي مثػػل ىػػذا الفحػػش خاصػػةكالغممػػاف، كأيضػػا خػػاض 
أشػػار ابػػف بسػػاـ إلػػى قضػػية الغممػػاف فػػي المجتمػػع ، كقػػد (1)بالغممػػاف فأقػػدمكا عمػػى ذلػػؾ الغػػزؿ الشػػاذ

ف النػػاس فييػػا عمػػى طػػريقيف، مػػنيـ المػػادح الراغػػب فػػي الغممػػاف، كمػػنيـ الػػذاـ  األندلسػػي كعشػػقيـ، كا 
 .(2)ليـ، كتفننكا في ذلؾ نثرًا كنظماً 

ككانت تمؾ الفاحشة قد ألمت ببعض الخمفاء، حيث كاف الخميفة األمػكؼ دمحم بػف ىشػاـ بػف 
ـ( يعشق غبلمًا، كقد أىدػ اليو الغبلـ قضيبًا مػف 1010-ىػ400)الميدؼ( كالمتكفى )عبد الجبار 

 آس فقاؿ الميدؼ فيو شعرًا:
 (3)غصنا رضيبا ناعمًا مف آس  أىديت شبو قكامؾ المياس
 (4)ككأنما تحكيو في األنفاس  ككأنما يحكيؾ في حركاتو

 مكذجا لعشاؽ الغمماف فقاؿ:ن ف ( أحد الشعراء الذيف يمثمك 5ككاف أبك العبلء بف زىر)
 ربدر تـ ككاف شمس نيا   ى            ػػػػػػػػػػػػػػثر النيار فأضحأ محي 
 .(6ذار)ػػػػػػػػػػػػػػأشغل هللا خده بالع إلى أف             اً كاف يعشي العيكف نار  

 كقاؿ متغزاًل:
 رػػػػػػػػػػػػػلغرامو كىك العزيز القاى           يا مف كمفت بو ك ذلت عزتي 
 كيقكؿ ذاؾ الحسف مالؾ ناصر        رمت التصبر عندما ألقى الجفا 
 (7ادر)ػػػػػػػػػػز قػػػػػكأطاعو قمب عزي         ما الجاه إال جاه مف ممؾ القكػ 
(، الػذؼ مػزؽ أسػتار الحيػاء مػف هللا كىػك يتغػزؿ 8ككذلؾ أبك الصػمت أميػة بػف عبػد العزيػز)

 فقاؿ:  لديفٍ  اً كال كقار  في مسجدٍ  انبو في المسجد فما راعى حرمةً في غبلـ، ككاف بج ماجناً 
 يصمى بو قمبي نار الجحيـ     صمى إلى جنبي مف لـ يزؿ                 

                                                           

 .15( نكفل: شعر األطباء في األندلس، ص1)
 .144، ص1(  الذخيرة، ج2)
 ( اآلس شػػػجر كرقػػػو العطػػػر الكاحػػػدة باليػػػاء كاآلس شػػػيء مػػػف العسػػػل تقػػػكؿ أصػػػبنا آسػػػا مػػػف العسػػػل )الفراىيػػػدؼ:3)

 (.331، ص7العيف، ج
 .577، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
( ىك أبك العبلء زىر بف أبي مركاف عبػد الممػؾ بػف دمحم بػف مػركاف مشػيكر بالحػذؽ كالمعرفػة فػي صػناعة الطػب 5)

طبلعو عمى دقائقيا، ككانت لو نكادر في مداكاتو المرضى كمعرفتو ألحكاليـ، كما يجدكنو مف اآلالـ مف غير أف  كا 
 (.517، ص1ليـ، بل عندما يجس نبضيـ  )ابف أبي أصيبعة: عيكف األنباء، جيسأ
 .468، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
 .551، ص1( ابف أبي أصيبعة: عيكف األنباء، ج7)
(8 ، ، يحسػػف إنشػػاء المنثػػكر كالمنظػػـك ( أميػػة بػػف عبػػد العزيػػز بػػف أبػػي الصػػمت، كػػاف أكحػػد زمانػػو، متبحػػرا فػػي العمػػـك

 (.223، ص16ىػ )االصبياني: خريدة العصر، ج526ـ األكائل، كسكف ثغر اإلسكندرية تكفي سنة نسابًا في عم
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 ثـ تغزؿ بغبلـ اسمو جكشف كىك مف الكافديف إلى األندلس، فقاؿ شغكفا بو:
 حيرت صبرؼ جكشنا لما رمت         نحكؼ بأسيميا لكحع جكشف 
 (1ػـ لكننػي            لـ أقتل مف سياـ األعيف)ػػػػػػػػػت بأسيػػػػػػػػػػػد رميػػػػػػػػػكلقػ 
 :فيو فقاؿ لو ر بالفضيمة تغزلو بغبلـٍ تككاصل ذلؾ المستي

 فػػػػػػػؾ              قد أينع لمقطف كلـ يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػما باؿ ذا الكرد بخدي
 فػػػػػػػػػشكريقؾ المعسكؿ لـ ير     ـ          ػػػػػػػػػػػػكما لفيؾ العذب لـ يمتث

 بغير الكصل ما تنطفي ناراً    يا مكقد باليجر في أضمعي          
ف لـ تفي)   إف لـ يكف كصل فعدني بو            (2رضيت بالكعد كا 

إلمػاـ كلربما األخطر في تمؾ اآلفة، ما ذكر عف عالـ مف أجل العمماء فػي تاريخنػا، كىػك ا
ـ(، إذ يركػ عنو أنو كاف يكمًا بسػكة الحطػابيف مػع صػديقِو أبػك 1064-ىػ456ابف حـز المتكفى )

عمر فػي مدينػة إشػبيمية، فمقييمػا شػاٌب جميػل، فأبػدػ ابػف حػـز إعجابػو بجمالػو، فقػاؿ صػاحبو: "يػا 
 .(3)ابف حـز لـ نَر سكػ الكجو، كما تحت الثياب غير ذلؾ"

الػػػذؼ انتشػػػر فػػػي بػػػبلد األنػػػدلس كػػػاف بػػػيف كثيػػػر مػػػف شػػػرائح أف عشػػػق الغممػػػاف كيبلحػػػع 
فنراه في الخمفاء، كبعض الفقياء ككثيٍر مف الشعراء، ككثيٍر مف العامِة أيضًا، كلكف آخر  المجتمع،

تمػػؾ الفئػػات ىػػي فئػػة العممػػاء كالفقيػػاء؛ ألنيػػـ يمثمػػكف أمانػػًا لؤلمػػة، كجػػدارًا يحفػػع أخبلقيػػا، فػػإذا مػػا 
 فييا.فسدكا فسدت األمة كمف 
ز:التنافسزعمىزالجواريز

 ،بل لو فيو أصل، كسػمي باسػـ ممػؾ اليمػيف ،أمرا منكراً  اإلسبلـلـ يكف اقتناء الجكارؼ في 
ـْ َفػِإنَّيُ  ـْ أْك َمػا َمَمَكػْت َأْيَمػاُنُي ـْ َحاِفُظكَف ِإالَّ َعَمى َأْزَكاِجِي ـْ ِلُفُركِجِي ـْ َغْيػُر حيث قاؿ تعالى: ﴿َكالَِّذيَف ُى

َسػػاء  (، كقكلػػو تعػػالى:4)َمُمػػكِميَف  ػػَف النِّ ـْ َأالَّ ُتْقِسػػُطكْا ِفػػي اْلَيتَػػاَمى َفػػانِكُحكْا َمػػا َطػػاَب َلُكػػـ مِّ ْف ِخْفػػُت ﴿َكاِ 
ـْ  ـْ َأالَّ َتْعِدُلكْا َفَكاِحػَدًة َأْك َمػا َمَمَكػْت َأْيَمػاُنُك (، كلكػف األمػر تجػاكز 5 )...َمْثَنى َكُثبَلَث َكُرَباَع َفِإْف ِخْفُت

األنػػدلس ليصػػبح لمجػػكارؼ شػػأف عظػػيـ كخطػر جميػػل، كليصػػل األمػػر ببعضػػيف إلػػى محاكلػػة حػدكده فػػي 
صػرؼ التػي ينبغػي أف يُ  ،اغتياؿ األمراء، ناىيؾ عف دكرىف في اإللياء عف كثير مػف األمػكر العظيمػة

 ،(ـ890 -ىػػ277بػف الحكػـ بػف ىشػاـ )األكسػط( )إلييا الجيػد، كأكؿ مػا يطالعنػا األميػر عبػد الػرحمف 
لػػػو عػػػدة جػػػكارؼ  فكػػػاك بكثيػػػر مػػػف الخصػػػاؿ الحميػػػدة التػػػي تميػػػق بػػػأمير لممػػػؤمنيف،  ف مشػػػتيراً كػػػاالػػػذؼ 

                                                           

 .939، ص1، ابف أبي السمط: ديكاف الحكـ، ج357، ص13( األصفياني: خريدة القصر، ج1)
 .239، ص13( األصفياني: خريدة القصر، ج2)
 .83، ص2( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .6-5سكرة المؤمنكف: أية  4))
 .3( سكرة النساء: أية 5)
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ككاف مغرما بيا، فيجرتو فػي غرفتيػا، فػأمر ببنػاء البػاب بأكيػاس مػف الػدراىـ  ،أحظاىف عنده "طركب"
ا ، ثػـ أمػر ليػككانػت نحػكا مػف عشػريف ألفػاً  ،استرضاء ليا، فمما فتحت الباب تساقطت الدراىـ فأخػذتيا

كزرائػو األمػر، فقػاؿ األميػر عبػد الػرحمف إف البسػو أنفػس  ضبعقد قيمتو عشرة آالؼ دينار، فأعظـ بع
 (.1)كأرفع قدراً  منو خطراً 

الػػذؼ خصػػيا بمػػا ال يخػػص غيرىػػا بػػو، بػػل  ،الخميفػػة لػػذاؾالجاريػػة حفظػػت الػػكد  تمػػؾكليػػت 
ففشػمت فػي إقنػاع األميػر بػذلؾ، فتػآمرت  ،كذلؾ بعدما أرادت جعل ابنيػا كليػا لمعيػد ،حاكلت اغتيالو

ليخمػك ليػا  ،عمػى قتػل األميػر ككلػده دمحم ،كالمتصرؼ في شئكف الببلد يكميا ،مع نصر قائد الحرس
كعمػـ بالمكيػدة  ،لؤلميػر، كتنبػو األميػر عبػد الػرحمف لػذلؾ كقدمػو شػراباً  زعافاً  الجك، فأعد نصر سماً 

عػرؼ بػػالحراني، فمػا كػػاف ذلػؾ الطبيػػب عراقػي يُ  ككػػاف ،السػـ اً مػف خػبلؿ الطبيػػب الػذؼ أعطػػى نصػر 
عبػػد مػف عبػد الػرحمف إال أف طمػب مػػف نصػر أف يشػرب الشػراب قبمػو، فشػػربو كىمػؾ، كنجػا الخميفػة 

، كرغـ اطبلع األمير عمى خيكط المؤامرة التي حاكتيا طركب مػع نصػر إال أنػو الرحمف )األكسط(
 (. 2يعنفيا أك يحاسبيا كذلؾ لييامو بيا) ـل

، "مدثرة"أكثر مف الجكارؼ في قصره، ككانت عنده جارية أحبيا تسمى قد بالنساء ف وشغفكل
، كانػػت أديبػػة حسػػنة الخػػط حافظػػة لؤلخبػػار، ككػػاف "القمػػـ"، كلػػو أخػػرػ اسػػميا "الشػػفاء"كثالثػػة اسػػميا 

  (.3بسماع األغاني مؤثرا لو عمى جميع لذاتو) مكلعاً 
و ذا كمػف بالنسػاء، نإحكػاـ التػدبير لسػمطاعمى تجرده فػي  (4ككذلؾ كاف القاضي بف عباد)

فاستكسػػع فػػي اتخػػاذىف كخمػػط فػػي أجناسػػيف، كانتيػػى إلػػى مػػا لػػـ يبمغػػو أحػػد مػػف نظرائػػو، كقيػػل أنػػو 
ككػاف لػو مػف  ،خمف مف صنكؼ الجػكارؼ سػبعيف جاريػة، ففشػى نسػل بػف عبػاد لتكسػعو فػي النكػاح

 (.5الذككر عشريف كمثميـ مف اإلناث)

                                                           

 .179، ص13( ابف عذارؼ: بياف المغرب، ج1)
 .350، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .117، ص6( ابف االثير: الكامل، ج3)
، ككػذلؾ الحكػـ المستنصػر بػاهلل ( القاضي أبك الكليػد إسػماعيل بػف عبَّػاد بػف عمػر، تػكلَّى مناصػب ميمػة لمخميفػة4)

ابػػف حيػػاف  ، كُعػػِرَؼ بحسػػف سػػيرتو، كقػػد مدحػػو المػػؤرخإشػػبيمية كتػػكلَّى القضػػاء فػػي لممنصػػكر بػػف أبػػي عػػامر تػػكلَّى
، 1ىػػػ )النبػػاىي: تػػاريخ قضػػاة االنػػدلس، ج 410دىاء ككثػػرة العمػػـ ككفػػرة العقػػل، كتػػكفي عػػاـ ، ككصػػفو بالػػالقرطبػػي

 (.388-387؛ الحجي: التاريخ األندلسي، ص 94ص
 .29، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
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الػذؼ  ةشػبيميإ( صػاحب 1راء كالجكارؼ فيذا حاؿ المعتمد بف عبػاد)كلنا كقفة أخرػ مع األم
ىػػاـ حبػػا بالرميكيػػة التػػي كانػػت سػػريتو، ككػػاف شػػراىا مػػف رميػػؾ بػػف حجػػاج فػػأفرط فػػي الميػػل إلييػػا 

قبػل المعتمػد  تكاختار لنفسو لقبا يناسب اسميا كىػك المعتمػد، كتكفيػ ،كغمبت عميو، كسماىا اعتماد
 ىاحتػى قضػى نحبػو بعػد ة،كال فارقتػو حسػر  ،لممعتمد عبره أك دمعو ايرق كبعد كفاتيا لـ، (2بأغمات)

 (.3أياـ)ب
نػس كالجػك حػار، فتمنػت في مجمػس أُ بيا يكمًا سريتو الرميكية أنو خمى  عمف شأنو مكاف ك 

، فػأمر بمجػامر العنبػر كالعػكد كالنػد، حتػى انعقػد الػدخاف كالضػباب ثػـ أمػر بػرش عميو غيمػا كمطػراً 
 (.4فحصل المطر الذؼ تمنتو جاريتو زكجتو) ،الكرد مف أعبله صحف المجمس بمياه

 كبدأ كل بيت منيا بحرؼ مف اسميا فقاؿ: ثـ انشد بيا شعراً 
 أغائبة الشخص عف ناظرؼ             كحاضرة في صميـ الفؤاد

 عميؾ السبلـ بقدر الشجكف              كدمع الشؤكف كقدر السياد
 كصادفت مف سيل القياد       تممكت مني صعب المراـ        

 مرادؼ أعياؾ في كل حيف              فياليت أني أعطى مرادؼ
 أقيمي عمى العيد في بيننا              كال تستحيمي لطكؿ البعاد
 (.5دسست اسمؾ الحمك في طيو           كألفت فيؾ حركؼ اعتماد)

اسػػتعرت بػػيف المظفػػر كالمعتضػػد التػػي  ،ف الحػػربعػػمػػا ذكػػره التػػاريخ العجيبػػة كمػػف األمػػكر 
أىمػؾ حػرث كنسػل  ،، فبعػد أف دكخ المعتضػد بػف المظفػر فػي حػرب داخميػةـ(1050-ىػ442)سنة 

 ،لشػػراء كصػػائف ممييػػات مػػف الجػػكارؼ يػػأنس بيػػف ،أرسػػل بػػف المظفػػر رسػػمو إلػػى قرطبػػة ،المسػػمميف
رطبػة، كلػـ يسػتطع كذلؾ لينفي الشماتة عف نفسو بعد ىزيمتو، فشرػ لو رسكلو صػبيتيف ممييتػيف بق

كذلػػػؾ ألف المعتضػػػد أراد  ؛الكصػػػكؿ لممظفػػػر لكثػػػرة جػػػيش المعتضػػػد، فاسػػػتعرت الحػػػرب مػػػف جديػػػد
اجتػػػذاب جاريػػػة عبػػػد الػػػرحيـ الػػػكزير فػػػي قرطبػػػة بعػػػد كفاتػػػو، كقػػػد عمػػػـ أف تمػػػؾ الجاريػػػة حاذقػػػة فػػػي 

فػػػي  صػػػنعتيا، فقمػػػده المظفػػػر كشػػػابيو فػػػي إظيػػػار الفػػػراغ كطمػػػب الممييػػػات، فتطػػػاكؿ ذانػػػؾ األميػػػراف

                                                           

عتمػد ( ىك أبك القاسـ دمحم الممقب بالمعتمد بف أبي عمرك عباد الممقب بالمعتضد بف إسماعيل بف دمحم،  ككلػد الم1)
ىػػػ، ككلػػي سػػنة إحػػدػ كسػػتيف بإشػػبيمية كخمػػع سػػنة أربػػع كثمػػانيف كتػػكفي بأغمػػات سػػنة ثمػػاف 431بمدينػػة باجػػة سػػنة 

 (.25، ص14كثمانيف)االصبياني: خريدة القصر، ج
 .140، ص1( النكيرؼ: نياية اإلرب، ج2)
 .428، ص4( ابف خمكاف: كفيات األعياف، ج3)
 482ص، 4( ابف خمكاف: كفيات األعياف، ج4)
 .61،  ص2( ابف األبار: الحمة السيراء، ج5)



55 

 

إلػػى أف أصػػمح بينيمػػا بػػف جيػػكر أميػػر  ،فكثيػػرًا مػػف المسػػمميكتباريػػا فػػي القطيعػػة حتػػى أفنيػػا  ،الغػػي
 (. 1)ـ(1051-ىػ443)قرطبة في ربيع أكؿ سنة 

 -ىػػػػػ 392 /ـ 938-ىػػػػػ (327 ككػػػػاف مجاىػػػػد المنتػػػػزػ مػػػػف غممػػػػاف ابػػػػف أبػػػػي عػػػػامر
ككػاف كتميز بأنو فتى أمراء دىره، كأديب ممكؾ عصػره،  ،دانية الجزائر الشرقية تكلى ،(2)(ـ1002
ال أنػػو زاد فػػػي عممػػػو، ككػػاف زاىػػػدًا فػػػي الشػػعر منكػػػرًا عمػػػى إرغػػـ انشػػػغالو بػػػالحرب ك  ،القرآفعالمػػًا بػػػ

خميعػًا فاتكػًا؛ رغـ بػره كتقػكاه أال أنػو كػاف العجيب أف مجاىدًا منشديو، فاقصر الشعراء عف مدحو، ك 
 تمػؾ، كال يأنس بشػيء مػف الجػد كالحقيقػة، ك ةكال يستفيق مف شرب كبطال ،ةال ُيساتر مف ليٍك كال لذ

 (.3فاجٍر خميع) إلى ،اكثر أحكالو التخميط في أمره مف ناسؾ معتكف
لعػػػدة أسػػػباب  ،فػػػي دكلػػػة األنػػػدلس ظيػػػرٍ  ةمصػػػعتبػػػر قايػػػرػ الباحػػػث بػػػأف مجاىػػػد المنتػػػزػ يُ 

أىميا، أف فجكره الشخصي كاف يؤثر عمى سير الجياد كأمكر الدكلة التي كاف فييا، ككذلؾ مكقف 
أحد عمى ما يفعل، كلساف الحاؿ يقػكؿ  أك يعاتبو الدكلة كرجاليا منو مكقف الصامتيف، فبل يحاسبو

 خاصة القكـ عمى ىذه الحاؿ فكيف سيككف المآؿ. كاف إذا
ممػػؾ شػػنتمريو، ىػػذيل بػػف خمػػف بػػف لػػب بػػف رزيػػف  فعػػل ى الجػػكارؼ كفػػي إىػػدار المػػاؿ عمػػ

فػػي اقتنػػاء الجػػكارؼ، فشػػرػ جاريػػػة  ةـ(، مػػف أكثػػر الممػػػكؾ ىمػػ1044 -ىػػػ436البربػػرؼ المتػػكفي )
الطيػػػب أبػػػي عبػػػد هللا الكنػػػاني بثبلثػػػة أالؼ دينػػػار، كشػػػرػ كثيػػػرًا مػػػف الجػػػكارؼ الحسػػػاف المشػػػيكرات 

بنػاء الممػكؾ كآبػائيـ مػع الجػكارؼ، حيػث أحيػكا قصػص ، ككػاف أ(4)بالتعرؼ، كطمػبيف مػف كػل جيػة
ـٍ مػػع الجػػػكارؼ، كفػػي إحػػداىا ركػ القاضػػػي يػػكنس بػػف عبػػػد هللا المتػػكفى ) ـ(، 1028 -ىػػػػ419غػػرا

مػف  و، فتراسػبل، ككػاف رسػكؿ ىكاىمػا فتػىً كأحبتػ بناء الممػكؾ أحػب جاريػةً أقصة مفادىا أف فتى مف 
إحػػدػ لييػػا، كفػػي إالممػػكؾ شػػراءىا، فسػػبقو رسػػكلو  أترابػػو، كعنػػدما عرضػػت الجاريػػة لمبيػػع أراد ابػػف

يػػاـ دخػػػل الييػػػا، كىػػػي تفػػػتش فػػػي أحػػػد أدراجيػػػا، فػػػأخرج كتابػػػًا مػػػف الػػػذؼ ييكاىػػػا، ككػػػاف مضػػػمخًا األ
، فقاؿ: لعمو محدث ىلإيف ىذا يا فاسقة؟ قالت: أنت سقتو أبالطيب، محفكظًا مكرمًا فقاؿ ليا: مف 

ـ تمؾ التي تعػرؼ، قػاؿ: فكأنمػا ألقمتػو حجػر، فسػقط فػي ال مف قديإبعد ذلؾ الحيف، فقالت: ما ىك 
 .(5)يده كسكت

                                                           

 .36، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
أبك عامر ، دمحم بف عبد هللا بف أبي عامر دمحم بف كليد  ( الممؾ المنصكر ، حاجب الممالؾ األندلسية ،2)

األندلس  أمير بف الحكـ المؤيد باهلل ىشاـ القحطاني المعافرؼ القرطبي، القائـ بأعباء دكلة الخميفة المركاني
 (.16)الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ص

 .24، ص5( ابف بساـ: الذخيرة ، ج3)
 .308، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج4)
: طكؽ الحمامة، ص5)  .214( ابف حـز
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يػػاميـ كعشػػقيـ نػدلس يمفػػت النظػر، بيق بػػأف حػاؿ الممػػكؾ المسػمميف فػػي األيبلحػع ممػػا سػب
مػػكاؿ التػػي أىػػدرت بػػأف تمػػؾ األمػػكاؿ العظيمػػة مػػف أجميػػف، كممػػا ال شػػؾ فيػػو لمجػػكارؼ، كمػػنحيـ األ

االقتصػػادية، كأمػػا مػػف الناحيػػة  نػػدلس، ىػػذا مػػف الناحيػػةِ األت مػػف سػػقطا ةً عمػػييف، كانػػت تمثػػل سػػقط
كأكبػر مػف أف ُيتبعػكا نفكسػيـ ىكاىػا، كيميثػكا خمػف الجػكارؼ  جػلّ أخبلقية، فمقػاـ الممػكؾ كالخمفػاء األ

كالسػؤاؿ الػذؼ يطػػرح صػرفيـ ال محالػػة عػف شػؤكف الدكلػة، كتصػػريف أمكرىػا،  تالغانيػات، البلتػي س
 كاألمػػراءمػػف الممػػكؾ  القػػكـ ةمّيػػعِ  يكنفػػكذىف قػػد بمغػػت ىػػذا المبمػػغ فػػالجػػكارؼ  ةنفسػػو إذا كانػػت سػػمط

 .!؟األندلسفما باؿ حاؿ عامة أىل  ،كالقادة
بنت المستكفي باهلل دمحم بف عبد الػرحمف  كاّلدة،كفي فساد نساء النخبة الحاكمة، يأتي ذكر 

فقػد ، ـ(1025-ىػػ416ـ / 976-ىػػ366) بف عبيد هللا بف الناصػر عبػد الػرحمف بػف دمحم المركانػي
منظػػػػر ال ةكتفػػػػكؽ البػػػدعاء، ككانػػػػت حسػػػػن األدبػػػػاءكتسػػػػاجل  ،تخػػػػالط الشػػػعراء ،كانػػػت أديبػػػػة شػػػػاعرة

 ةعشػرتيا، كلسػيكل ةحػبلك ل إليػو، كذلػؾ قرطبػة، يتيالػؾ الشػعراء كالكتػاب فػي  مجمػسليػا ك  ،مخبرالك 
فيػي التػي كتبػت عمػى  ،كمجاىرتيػا لمػذاتيا ،حجابيا، كقد قاؿ فييا القائمكف ىمزًا كلمزًا لقمة مباالتيػا

 ثكبيا:
 ا ػػػػػػػو تييػػػػػػي                كأمشي مشيتي أتيػػػػػػػػػػح لممعالػػػػػػػا كهللا أصمػػػػػأنػػػ         
 (.1عطي قبمتي مف يشتيييا)أ ك      كأمكف عاشقي مف صحف خدؼ                 

تيف أبي الكليػد أحمػد بػف عبيػد هللا بػف أحمػد بػف زيػدكف ذؼ الكزار  إلىناىيؾ عف مراسبلتيا 
 المخزكمي القرطبي، كالتي بعثت فييا قائمة:

 رػػػػػػػتـ لمسػػػػػػل أكػػػػػػػػت الميػػػػػػي قد رأيػػػػػػػبلـ زيارتي            فإنػػػػػػػػػترقب إذا جف الظ   
 (.2بدػ كبالميل ما أدجى كبالنجـ لـ يسر)     كبي منؾ ما لك كاف بالبدر ما         

كمما سبق ذكره يتضح بأف شيكع المنكرات، قػد أصػاب الممػكؾ كاألمػراء كالشػعراء، كالعامػة   
بعمكميا، ككذلؾ الخاصة، فشرب الخمر كعشق الغمماف، كالتنافس عمى الجػكارؼ كميػا أمػكر كانػت 

بل يمكػػف أف تقػػكـ قائمػػة لمجتمػػع يرتػػع فيػػو مػػدمرة لحضػػارة األنػػدلس كىػػذا أمػػٌر فػػي منتيػػى العػػدؿ، فػػ
الفساد، كيقل فيو األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كتتيتػؾ فيػو أسػتار الفضػيمة، كيصػدؽ عمػى 

ـْ ُتْسػَكْف حاؿ األندلس قكلو سبحانو كتعالى: ) ـْ َلػ ـْ أَْىَمْكَنا ِمْف َقْرَيٍة َبِطَرْت َمِعيَشَتَيا ۖ َفِتْمَؾ َمَساِكُنُي َكَك
ـْ ِإالَّ َقِميبًل ۖ َكُكنَّا َنْحُف اْلَكاِرِثيفَ ِمْف   .(3)(َبْعِدِى

                                                           

 .24، ص5( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
 .2، ص1( الكمبي: المطرب، ج2)
 .58( سكرة القصص: أية 3)



57 

 

 الم حثزال اني
زالمواالةزل يرزالم ممين

ل ذلػػؾ معػػكاًل قبػل الحػػديث عػػف صػػكر كأشػكاؿ مػػكاالة حكػػاـ األنػػدلس لمنصػارػ، ككيػػف شػػكّ 
الهةةِذيَنزاَمُنةةوازاَلزَ ةةازَأيهَيةةاز)مػػف معػػاكؿ اليػػدـ الحضػػارؼ لؤلنػػدلس، البػػد أف نقػػف عنػػد قكلػػو تعػػالى: 

ةنُكْمزَفِهنهةُوزِمةنْز ز زَوَمةنزَيَتةَولهُيمزمِّ زَّللهَزاَلزَتتهِخُذوازاْلَيُيوَدزَوالنهَصاَرٰىزَأْوِلَ اَءۘززَ ْعُضُيْمزَأْوِلَ اُءزَ ْعةض  ُيْمز زِإنه
الكاليػة تبنػي عمػى "إف  :(، قاؿ ابػف عاشػكر فػي تفسػير ىػذه اآليػة العظيمػة1)(َيْيِديزاْلَقْوَمزالظهاِلِمينَز
لبعػػد مػػا بػػيف األخػػبلؽ  ممسػػمميفلبأىػػل الكاليػػة  -النصػػارػ -كلػػيس أكلئػػؾ  ،الكفػػاؽ كالكئػػاـ كالصػػمة

ضمارىـ الكيد لممسػمميف، كجػرد النيػي ىنػا عػف التعميػل كالتكجيػو اكتفػاء بمػا تقدـ،كالسػبب الدينية كإل
 كقكلػو تعػالي: ملسو هيلع هللا ىلصكالنفػرة الناشػئة عػف تكػذيبيـ رسػالة دمحم  ،عدـ مػكاالتيـ ىػك اخػتبلؼ الػديفلالداعي 

نُكْمزَفِهنهُوزِمْنُيمْز) (، أف كل مف يتكالىـ يصير كاحدًا منيـ، يعني أف كاليػتيـ دخػكؿ 2)(َوَمنزَيَتَولهُيمزمِّ
بلؿ باإليماف في ممتيـ، كقاؿ ابف عطية: مف تكالىـ بأفعالو مف العضد كنحكه دكف معتقدىـ كال إخ

 ،فيػك فػي المقػػت كالمذمػة الكاقعػػة عمػييـ، كاتفػػق عممػاء أىػل السػػنة عمػى أف مػػا دكف الرضػى بػػالكفر
 (.3كلكنو ضبلؿ عظيـ) ،كمماالتيـ عميو مف الكالية ال يكجب الخركج مف الرقعة اإلسبلمية
 ،نػػدلسمبمغػػًا عظيمػػًا فػػي تػػاريخ اال ،لقػػد بمغػػت مػػكاالة النصػػارػ كالتحػػالف معيػػـ كالثقػػة بيػػـ

المعػاني  تمػؾكػادت بػل  ،كالحب كالبغض فػي هللا ،لى أف اضطرب بسبب ذلؾ مفيـك الكالء كالبراءإ
أف تنػػدثر، كعنػػدما تقػػـك أمػػة اإلسػػبلـ بيػػذا الفعػػل المخػػالف ألمػػر هللا فػػإف سػػخطو كنقمتػػو سػػبحانو 

ُدوِنزاْلُمةْؤِمنيَنزَوَمةْنزَ ْفَعةْلزِذلةَكزَفَمةْ َسزاَلزَيتهِخِذزاْلُمْؤِمُنوَنزاْلَكاِفر َنزَأوِلَ اَءزِمةْنزحل عمى األمػة )تس
بعض حكاـ المسػمميف نصػارػ  عمل(، بل ضعف منيـ الكالء كالبراء حتى است4()ِمَنزَّلّلِزفيزَشيءْز

 (.5فكف أمكر دكؿ اإلسبلـ)كييكد يصرّ 
، يتخكفػكف مػف الدكلػة الناميػة، خاصػة بعػد األنػدلسسمطة قكيػة قريبػة مػف  لئلفرنجلقد كاف 

يقضػػػي عمػػػى كػػػل  ـ(788-ىػػػػ172ـ/ 731-ىػػػػ113)رأكا الحػػػاكـ الجديػػػد عبػػػد الػػػرحمف الػػػداخل فأ
غيػر سػميمة قبػل  األنػدلسفػرنج نحػك كقكة متماسكة، عممػًا بػأف سياسػة اإل األندلسالجيكب، كُيظير 

كاسػػتغمتيا، ثػػـ حرضػػت العصػػاة  إال األنػػدلسكال تتػػرؾ أؼ فرصػػة إلضػػعاؼ  ،عبػػد الػػرحمف الػػداخل
 (.6بمدىـ بكسائل التمرد) كأبتأييدىـ  ماإ األندلسداخل 

                                                           

 .5لمائدة: آية ( سكرة ا1)
 .5( سكرة المائدة: آية 2)
 .230، ص6( تفسير التحرير، ج3)
 .228( سكرة آؿ عمراف: آية 4)
 .81( الصبلبي: الجكىر اليقيف، ص5)
 .219( حجي: التاريخ األندلسي، ص6)
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زم(:814ىة/ز199م/ز768ز-ىة151اال تعانغز شارلمانز)
قػػد يظػػف الػػبعض بػػأف االسػػتعانة تػػأتي بػػيف طػػرفيف متعػػادليف، كأنػػو ال بػػأس بيػػا فػػي معػػايير 
السياسة، كلكف فيما يتعمق بالكضع في األندلس فالكضع مختمف، حيث كانت االستعانة مػف أمػراء 

ضػػعاؼ، يتقػػكػ بعضػػيـ ضػػد بعػػض، ممػػا مثمػػت تمػػؾ االسػػتعانة شػػكبًل مػػف أشػػكاؿ المػػكاالة كممػػكؾ 
 كالتبعية بيف القكػ كالضعيف.

ـ(، أرسل عبد الػرحمف بػف معاكيػة )الػداخل( قائػده ثعمبػة بػف عبيػد 775-ىػ158ففي عاـ )
تمػػرديف ، تمػؾ اليزيمػة شػجعت بعػض الم(1)الجػذامي لتأديػب بعػض الثػكار )المتمػرديف(، كلكنػو ُىػـز

األنصػارؼ كالػي  ىعمى رأسيـ سميماف بف يقظاف األعرابػي كالػي برشػمكنة، كحميفػو الحسػيف بػف يحيػ
، (2)سرقسػػطة، ليثػػكركا عمػػى عبػػد الػػرحمف الػػداخل مسػػتغميف تمػػؾ اليزيمػػة التػػي زادت مػػف حماسػػيـ

بلـ الممػؾ تمػرديف بقػكة عبػد الػرحمف الػداخل كبأسػو، فقػد اسػتعانكا بألػد أعػداء اإلسػمكلمعرفة أكلئػؾ ال
ـ(، لينصػػػرىـ عمػػػى حػػػاكـ المسػػػمميف فػػػي 814ىػػػػ/ 199ـ/ 768 -ىػػػػ151شػػػارلماف الكػػػاركلنجي )

 .(3)األندلس
الكمبػي كالػي سرقسػطة كالحسػيف بػف  األعرابيسميماف بف يقظاف قد استدعى شارماف  ككاف

كقػد ذىػب سػميماف كمعػو كفػد، كلكػف ال يعػرؼ كػـ عػددىـ كمػا ىػي اسػماؤىـ،  (،4)األنصارؼ يحيى 
 .(5)األندلسقاد أك شارؾ في الكفد الذاىب لدعكة شارلماف لمياجمة  مفلـ ُيعرؼ ك 

اإلفػػػرنج مػػػف سػػػنة ممػػػؾ  ة )شػػػارلماف(قارلػػػ مػػػع خػػػرج سػػػميماف بػػػف يقظػػػاف الكمبػػػيككػػػاف أف 
سػار معػو إلػى فلقيػو بػالطريق بعػد أف  ،ندلسإلى ببلد المسمميف مف األ ـ(،814-742 -ىػ 125)

بالغػػدر؛  سػػميماف شػػارلمافكامتنػػع بيػػا فػػاتيـ  ،فسػػبقو إلييػػا الحسػػيف بػػف يحيػػى األنصػػارؼ  ،سرقسػػطة
ىجػػـ عميػػو مطػػركح  ؛بػػبلد المسػػمميف كاطمػػأف ابتعػػد عػػف فممػػا ،كأخػػذه معػػو إلػػى بػػبلده ،فقػػبض عميػػو
عمى خبلؼ ، كاتفقكا كرجعا بو إلى سرقسطةا أباىما ضفاستنق ،بنا سميماف في أصحابيماأكعيشكف 

 .(6عبد الرحمف)
كانػػت بػػاكرة  ء االسػػبلـكبػػيف أعػػدا األنػػدلسممػػا سػػبق يتضػػح بػػأف العبلقػػة بػػيف بعػػض حكػػاـ 

العبلقػػة  تمػػؾ( ك األنػػدلسفػػي  األكؿحيػػث حصػػمت زمػػف عبػػد الػػرحمف الػػداخل )مؤسػػس الدكلػػة  ،جػػداً 
 .شريعة اإلسبلـكال تقبمو  ،ال تقبمو المركءةك  ،ستؤسس ليذا المنيج الذؼ ال يرضاه هللا لعباده

                                                           

 .84( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص1)
 .74( الفقي: تاريخ المغرب كاألندلس، ص2)
 .161المغرب كاألندلس، ص ( نكار: نظرات في تاريخ3)
 .48، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
 .223( حجي: التاريخ األندلسي، ص5)
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زـ(:852-ىػ238)ز ورةزطم طمغ
ه ا لػػػـ يقتصػػػر التحػػػالف مػػػع الفرنجػػػة كأعػػػداء اإلسػػػبلـ عمػػػى بعػػػض الػػػكالة كاألمػػػراء، بػػػل تعػػػد

 ـ(،852-ىػػ238)رد عاـ في طميطمة كذلؾ سػنة مليشمل بعض المدف بأكمميا تقريبًا، فقد حصل ت
، فاسػػتعاف أىػػل ـ(886-ىػػػ273ـ/852-ىػػػ238) فػػي زمػػف األميػػر دمحم بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الحكػػـ

طميطمة بُأردكف بف أذفكنش صاحب ِجّميقية؛ فأمدىـ بجمع عظيـ مف النصارػ، فمما عػرؼ األميػر 
، فعبػػ  ،الجيػػػكش ككمػػف الكمػػػائف، كالتقػػى الجمعػػػاف أدمحم بػػذلؾ أعمػػل الحيمػػػة كالكيػػد، كاستشػػػعر العػػـز

كتػػكاترت الخيػػل حتػػى غشػػيت األعػػداء كأصػػبحت كظػػػل  ،ت الكمػػائف مػػف ناحيػػة كادؼ سػػميطفخرجػػ
ككػػاف قػػتبلىـ  ،كأبيػػد جمعيػػـ، فقتػػل معظميػػـ ىـ مػػف النصػػارػ ؤ الجبػػاؿ، فػػانيـز أىػػل طميطمػػة كحمفػػا

 (.1نحكًا مف عشريف ألفًا)
ة مػف ِقبػل في بداية المبحث بأف طمب النصر الكريمة ية المكاالة آ إلىيرػ الباحث كاستنادًا 

تسػيل ىػي صػكرة كاضػحة مػف صػكر المػكاالة، كالتػي دكنيػا  ،أىل طميطمة في تمردىـ مف النصػارػ 
عامػػة أىػػل  الػػدماء كتزىػػق األركاح، كلربمػػا أف أخطػػر مػػا فػػي ىػػذا المشػػيد أف تمػػؾ المػػكاالة كانػػت مػػف

انتكاسػػة دينيػػة  إال أنيػػا تعتبػػر ،تػػاريخ األنػػدلس يطميطمػػة كمػػف معظميػػـ، رغػػـ أنيػػا لػػـ تتكػػرر كثيػػرًا فػػ
 فييا خراب األندلس كضياعيا.ككاف كسياسية تتضافر مع أشكاؿ المكاالة لمنصارػ 

زم(:910-ىة297م/869-ىة255)زذفونشزبنزأردونزاال تعانغز األ
كالفرنجػػة مػػا فعمػػو عبػػد الػػرحمف بػػف  األنػػدلسفػػي  األمػػراءكمػػف أشػػكاؿ المػػكاالة السػػافرة بػػيف 

، ككجػػػد الجميقػػػي عنػػػده ـ(876-ق262)مػػػركاف الجميقػػػي الػػػذؼ لجػػػأ الػػػى أذفػػػكنش بػػػف أردكف سػػػنة 
كقػد اشػتبؾ الجميقػي كيشػجع المتمػرديف أمثالػو،  األنػدلسىتماـ، كاستعممو ليضعف قػكة الترحيب كاإل

مع إحدػ صكائف المسمميف المتجية إلى الشماؿ كالتي كاف يقكدىا  المنذر بف االميػر دمحم، ككػاف 
فارس، كبعد قتاؿ شػديد تمكػف المسػممكف مػف المشػركيف بالقتػل كالجػراح،  700قد تجمع مع المنذر 

فحمػػػل الجميقػػػي بجنػػػد ذفػػػكنش الثالػػػث، فأمػػػده بالجنػػػد أكلكػػػف ابػػػف مػػػركاف الجميقػػػي طمػػػب النجػػػدة مػػػف 
أرسػل األميػر ابنػو المنػذر  ـ(،877-ىػػ263)فػي عػاـ ، ك (2)أذفكنش؛ فيمؾ مف تمػؾ الرابطػة الكثيػر

كمػا أرسػل لػو األميػر فػي  ،مرة أخرػ لقتاؿ ابػف مػركاف، ففػر ابػف مػركاف، كلجػأ إلػى ألفكنسػك الثالػث
  .(3ككزيره ىاشـ بف عبد العزيز) عبد هللا ، حممة أخرػ لقتالو، بقيادة ابنوـ(886-ىػ272)عاـ 

                  حكػػػػػػػػـ  سػػػػػػػػنةكمػػػػػػػف المتحػػػػػػػػالفيف مػػػػػػػػع النصػػػػػػػػارػ، المنػػػػػػػػذر بػػػػػػػف يحيػػػػػػػػى التجيبػػػػػػػػي الػػػػػػػػذؼ 
 ،، كأثنػػاء حكمػػو ىػػادف النصػػارػ (ـ1029 -ىػػػ 420)، كبقػػى فػػي حكمػػو حتػػى (ـ1017 -ىػػػ(408

                                                           

 .350، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج94، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
 .273، ص6؛ ابف األثير: الكامل، ج384، ص2( ابف حياف: المقتبس، ج2)
 .105، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
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خاصػػة أميػػر  ،أمف غػػارتيـ كعكاقػػب ىجمػػاتيـ عمػػى األنػػدلس، فكطػػد عبلقتػػو مػػع ممػػككيـ كأمػػرائيـيػػل
فكنسػػك الخػػامس ممػػؾ ليػػكف، كبػػالغ فػػي عبلقتػػو معيػػـ ألار سػػاف شػػك )الكبيػػر(، ك برشػػمكنة كممػػؾ نافػػ

بػيف سػاف شػك كريمػكف، كحضػره أىػل الممتػيف مػف  احتفااًل بمصاىرةٍ  ،قصره حفبًل في أقاـ ولدرجة أن
 (.  1فقياء المسمميف كقساكسة النصارػ، فاتيمو الناس بالخيانة)
عمييا أكلئؾ األمراء  أالمبررات التي اتك كقد رد إماـ األندلس ابف حـز عمى أمثاؿ تمؾ

إال مف كقى هللا  ، السبلمة، كىي فتنة أىمكت األديافنسأؿ هللا ،بوِ  حف هللاُ فيذا أمٌر قد امتَ "فقاؿ: 
ككاف كل حاكـ في األندلس في زماننا محارب هلل كرسكلو، كساعي في األرض بفساد، كل تعالى، 

رأؼ ابف حـز ىذا عبارة عف فتكػ صدع بيا ضد ممكؾ ، ككاف غرضيـ أف يدكـ أمرىـ كنيييـ"
 (.2ل عنيا)ئُ الطكائف عندما س

 ، يرػ الباحػث بػأف المبػررات التػي سػيقت فػي تحػالف المنػذر مػع الممػكؾ كاألمػراء النصػارػ 
لآلية الكريمة التي ذكرناىا في مطمع مبحثنا، ثـ  ،غير مقبكلة شرعًا كال عرفاً  ،كالمتمثمة بأمف شرىـ

لدرجػة أف  ،ر مف الركاية بأف العبلقة التي قامت بيف المنذر كحمفائو تعػدت تمػؾ المبػرراتف الظاىإ
إلػػى مكػػاف ُتقػػاـ فيػػو أفػػراح حمفػػاءه، ككػػاف األكلػػى بػػو أف يتحػػالف مػػع  ،ؿ بػػبلط أميػػر المسػػمميفحػػكّ 

فػي تمػؾ الحقبػة السػكداء مػػف تػاريخ األنػدلس، ليػأمف شػر النصػارػ، كاألدىػى مػػف المسػمميف األمػراء 
عميػو فقيػاء المسػمميف شػيادة زكٍر عمػى  شػيدبػل  ،ؾ أف ىذا السقكط لـ يكف عمى مستكػ األميرذل

 ةِ الذؼ ال يرضاه هللا، كىذا يدؿ عمى أف األميػر كطائفػة مػف العممػاء قػد سػقطكا فػي كىػد ،ىذا األمر
 التحالف مع النصارػ.

اف ـ( مػػػع سػػػػميم1074-ىػػػػ468ـ/1039-ىػػػػ431كفػػػي معػػػارؾ المػػػأمكف بػػػف ذؼ النػػػػكف )
المسػػتعيف بػػف ىػػكد صػػاحب سرقسػػطة،  بعػػث سػػميماف بػػف ىػػكد جيشػػًا كلػػى عميػػو ابنػػو أحمػػد، كدخػػل 

ـ(، فأسػػرع اليػػو 1044-ىػػػ 436كادؼ الحجػػارة مػػف أعمػػاؿ طميطمػػة التابعػػة ألبػػف ذؼ النػػكف سػػنة )
 وثرىا المأمكف كتبعإالمأمكف بف ذؼ النكف كدارت بينو كبيف أحمد بف ىكد معارؾ طاحنة فر عمى 

صره في مدينة طمبيرة الكاقعة غرب طميطمػة، ثػـ جػاء الخبػر مػف سػميماف بػف ىػكد ابجيشو كحأحمد 
الػػى ابػػف احمػػد بػػأف يرجػػع عػػف طمبيػػرة كيفػػؾ الحصػػار؛ فنجػػا المػػأمكف مػػف مػػكت محقػػق، كبعػػد تمػػؾ 
اليزيمة المنكرة كىبلؾ معظـ جيش ابف ذؼ النكف، استعاف بالنصارػ فمجأ الى فرناندك االكؿ ممػؾ 

ف يػػدفع لػػو الجزيػػة فاسػػتجاب فرنانػػدك لطمبػػو، كأمػػده بػػالجيكش التػػي انػػدحر اماميػػا أبػػل اققشػػتالة، م
، فرد بػف ىػكد بػأف اسػتعاف ىػك األخػر بالنصػارػ عمػى المػأمكف، كبعػث فرنانػدك (3)سميماف بف ىكد
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ممػػػؾ قشػػػتالة باليدايػػػة كالتحػػػف، فاسػػػتجاب فرنانػػػدك لػػػو، كبعػػػث بسػػػراياه فعاثػػػت فسػػػادًا كتخريبػػػًا فػػػي 
 .(1)حتى كصمت إلى كادؼ الحجارة مف جديدطميطمة 

ؼ المأمكف بػف ذك النػكف  -أمير إشبيمية-أصبح ابف عباد  بعدما أقكػ أمراء اأَلْنَدُلس، تخكَّ
أميػػر ُطَمْيِطَمػػة مػػف ُقػػكَّة ابػػف عبػػاد أميػػر إشػػبيمية، فحػػاكؿ التحػػالف مػػع زكج ابنتػػو عبػػد الممػػؾ المظفػػر 

فعقػد حمًفػا مػع  ،كف إال أف تحػكؿ إلػى أعػداء المسػمميفحاكـ بمنسية فرفض ذلؾ، فما كػاف مػف المػأم
كىجمػػػػت القػػػػكات المشػػػتركة المتحالفػػػػة )قػػػكات المػػػػأمكف كفردينانػػػػد ، فردينانػػػد األكؿ صػػػػاحب قشػػػتالة

، عػاد (ـ1065 -ىػػ457)األكؿ( عمى بمنسية، فسقطت كالية بمنسية كم يا في يد المأمكف فػي سػنة 
 .(2)اؿ ابف عباد، كحاؿ بينو كبيف ما أراد كفاة فرديناند األكؿبعدىا إلى ُطَمْيِطَمة ليجيز قكاتو لقت

كىنػػا  ،اعتػػاد المؤرخػػكف أف يتكممػػكا عػػف سػػقكط المػػدف اإلسػػبلمية إذا احتميػػا أعػػداء اإلسػػبلـ
كىك  ،يرػ الباحث بأنو ال بد مف استعماؿ كممة "سقكط بمنسية" كذلؾ رغـ سيطرة أمير مسمـ عمييا

كرأس الكفػػار آنػػذاؾ فردينانػػد  ،المػػأمكف، كلكػػف سػػيطرتو تمػػؾ كانػػت بعػػد تحالفػػو مػػع أعػػداء اإلسػػبلـ
 األكؿ ممؾ قشتالة.

فأرسل كزيره ابف عمار إلى عاصمة قشتالة  ،(3كفي ذات السياؽ قاـ المعتمد ابف عباد)
لجند كالمرتزقة ضد جميع يكمئٍذ، كتحالف مع ألفكنسك، كتعيَّد ممؾ قشتالة بمعاكنة أمير إشبيمية با

ُد ابف عباد مقابل ذلؾ أف يدفع إلى ممؾ قشتالة جزية كبيرة، كتعيََّد بأال يتعرض  الُمْسِمميف، كيتعيَّ
لفكنسك في افتتاح ُطَمْيِطَمة، كىكذا ضحى ابف عباد بمعقل المسمميف إسبانيا المسممة، لكي يفكز أل

، كىى إمارات غرناطة كبطميكس ببسط سيادتو عمى اإلمارات التي لـ تخضع لو بعد
راسل المتككل بف ككذلؾ كاف ىناؾ تحالفات بيف بف األفطس كالفرنج، حيث  .(4)كسرقسطة

 ،)الفكنسك السادس( كأعطاه كل مف شنتريف كشنتره لشبكنو ،(5)ـ(1067 -ىػ 460سنة ) فطساأل
مقابل أف يعينو ضد المرابطيف، مما زىد الناس بو فانحرفكا عنو، كراسمكا سير بف أبي بكر قائد 

كمف معو  المتككل، فدخل ابف أبي بكر بطميكس فاعتصـ (ـ1059 -ىػ 488)المرابطيف سنة 
كبعد أف دخل )المرابطكف( بطميكس ة المتككل بف األفطس، بقمعتيا، كلـ يستطع الفكنسكا نصر 

شبيميو، ثـ أمركا المتككل أف يجيز إعمى المتككل ابف االفطس ككلديو، كذىبكا بيـ إلى قبضكا 
                                                           

 .282، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
 .266، ص3؛ ابف عذارػ: البياف المغرب، ج311، ص7األثير: الكامل، ج( ابف 2)
ىػػػ، ككلػػي سػػنة إحػػدػ كسػػتيف بإشػػبيمية كخمػػع سػػنة أربػػع كثمػػانيف كتػػكفي 431( ككلػػد المعتمػػد بمدينػػة باجػػة سػػنة 3)

 .25،  ص 14بأغمات سنة ثماف كثمانيف، األصبياني: جريدة القصر كجريدة العصر، ج 
 .55ية، ص( مجيكؿ: الحمل المكش4)
( المتككػػل: ىػػك عمػػر بػػف المنصػػكر يحيػػي بػػف األفطػػس، كػػاف مشػػيكرًا بالفضػػل، مػػف أىػػل الػػرأؼ، ككانػػت مدينػػة 5)

 .96، ص2بطميكس في مدتو دار أدب كشعر كعمـ، ابف األبار: الحمة السيراء، ج
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تبل، ثـ قاـ بعدىما يصمي ركعتيف فطعنكه بالرماح، كاختمط كبلمو نفسو لممكت، فقدـ كلداه أكاًل فقُ 
ـ(، 1060-ىػ489ككاف قتميـ يـك األضحى سنة )(، 1فاضت ركحو كغربت شمسو)ففي صبلتو 
كفي طريق ، (2)لفتيـ لمطاغية ألفكنسك السادس، ككعده ليـ، أف يممكيـ مدينة بطميكسبسبب محا

بيو، فبعدما عمـ بما أفطس، بالسير عمى خطى تقدـ المنصكر ابف المتككل ابف األمكاالة النصارػ 
ز.(3صر)نحل بأبيو كأخكيو صار إلى ممؾ قشتالة كأقاـ عنده كقيل أنو ت

قد أفل نجمو كلكف بصفحة سكداء، سجمت في التاريخ يبلحع أف سمطاف بني االفطس 
فطس كاف الخسراف لنفسو كألكالده، فقد تكزع ، خاصة كأنا رأينا أف مآؿ ابف األلتككف عبرة لبلجياؿ

أبناؤه ما بيف قتيل لمحالفتيـ لمنصارػ، كبيف تارؾ لديف اإلسبلـ متنصرًا، كل ذلؾ مف أجل متاع 
 اء المسمميف كتدمير  دكلة اإلسبلـ في االندلس.ل صب في النياية في خدمة أعدئزا

زتحالفزعمادزالدولغزبنزىودزمعزالنصارى:
كلى المستعيف بف ىكد ابنو عماد الدكلة ليككف مف بعده، فمما مات المستعيف كخمفو ابنو 

كال يحالفيـ، كلكف عماد الدكلة سرعاف  ،بايعو أىل سرقسطو بشرط أال يستعمل الركـ ،عماد الدكلة
ركطو،  ف، ثـ أقاـ بحص)المرابطيف( الستشعاره ميل الناس الى الممثميف ،ستعاف بالنصارػ ما ا

فتى الفقياء بذلؾ فدخميا أفغضب الناس كبعثكا الى المرابطيف الذيف استجابكا لندائيـ بعد أف 
 ، ككاف قد أجاز (4، لتطكػ صفحة بني ىكد في سرقسطو)ـ(1120-ىػ503)المرابطكف سنة 

عامة معظـ كاقتحـ  ـ(،1110-ىػ493)األمير يحيى بف أبي بكر بف يكسف بف تاشفيف سنة 
 األندلس مف أيدؼ ممكؾ الطكائف كلـ يبق منيا إال سرقسطة في يد المستعيف بف ىكد معتصماً 

 .(5بالنصارػ)
يرػ الباحث بأف بارقات األمل، كالحس الديني عند بعض أىل األندلس كبعض الفقيػاء لػـ 

عمػى عمػاد الػديف أال يحػالف  ةميتًا، كىك أمر طبيعي قد رأيناه مف خبلؿ اشػتراط أىػل سرقسػطيكف 
اإلسػػبلـ قمبػػو، ككػػذلؾ نػػرػ مػػا يقػػر  ةأك يسػػتعمل النصػػارػ، كىػػذا ىػػك األصػػل عنػػد مػػف سػػكنت نخػػك 

 العيف عند بعض الفقياء الذيف أفتكا بأف تتحرؾ كتائب المرابطيف )الممثميف(، لمكاجو النصارػ.

                                                           

 .46ص، 4؛ اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج102، ص2، ابف اآلبار: الحمة، ج26( الكمبي: المطرب، ص 1)
 .250، ص6( ابف خمدكف: المقدمة، ج2)
 .186( ابف الخطيب: أعماؿ األعماؿ، ص3)
 .163، ص4؛ ابف خمدكف: تاريخ، ج17،  ص1( االصطخرؼ: المسالؾ كالممالؾ،ج4)
 .250، ص6( ابف خمدكف: المقدمة، ج5)
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بأحسف حاؿ مف بعض  كالي غرناطة ،(1)ـ( 1079-ىػ471) عبد هللا بف بمقيف كفكلـ ي
ممؾ قشتالة الفكنسك السادس، إلى  ،سماجة الصنياجي هكزير  المتحالفيف مع النصارػ، حيث أرسل

 ،كاستعاف بو عمى المعتمد بف عباد مقابل أف يدفع جزية مقدارىا عشريف ألف دينار أللفكنسك
فكافق ممؾ قشتالة عمى ذلؾ، كخرج عبد هللا بف بمقيف كمعو جند غرناطة كمف حالفيـ مف جند 

فسد فييا كاسترد حصف قبره الكاقع في الجنكب الغربي أك  ،شبيميةإكىجـ عمى  ،النصارػ القشتالييف
ـ(، 1228-ىػ625سنة )ابف ىكد  ضد ةشعيب بف ىبللكفي الحرب التي كانت بيف ، (2لجياف)
ف يعطيو قرطبة أكمعاكنتو عمى  ،فكنش عمى محاصرة بمبموذاألابف ىكد  صالح  ،بمبموفي 

قد كضع  أنو ،(، كاتفقا عمى ذلؾ، كمف عظيـ كالء ابف ىكد كخيانتوكاألندلس اإلسبلـ)حاضرة 
بل  ةدفكنش: ال يصح أف يدخل الفرنج عمى البدييقاؿ لؤلف الخطة لؤلدفكنش حتى يدخل قرطبة، 

كتخمييا مف الحرس؛ ثـ كِجو أنت الفرنج ليتعمقكا بأسكارىا بالميل كيغدركا بيا، ففعمكا  ُتيَمل أمرىا
فكضعكا السبللـ  يةً ذلؾ، ثـ كجو ابف ىكد الى كاليو بقرطبة فأعممو بذلؾ؛ فجاء الفرنج فكجدكىا خال

كد عمى أثر تمؾ الُخطة المحكمة التي كضعيا ابف ى-(، ثـ دخل الفرنج 3كاستكلكا عمى السكر)
كقتل خمق مف الشيكخ كالكلداف كالنساء، كُنيب  ،لى البمدإكانتشركا كىرب الناس  -المكالي لئلفرنج

 األقكات،كانعدـ أىميا  ،كحاصرىـ الفرنجة شيكراً  ،كانحصرت المدينة بالخمق ،لمناس ما ال يحصى
كيخرجكا بأمتعتيـ  ،المدينة ف يسممكاأدفكنش عمى كمات خمق كثير جكعًا، إلى أف اتفقكا مع األ

 (. 4)(1237-ىػ634)كميا ففعل، ككاف ذلؾ في سنة 
نتيت المعارؾ بيف مف يفترض إكيبلحع أنو بعد دخكؿ المرابطيف كأفكؿ نجـ بني ىكد 

أنيـ إخكة في العقيدة، كلكنيـ نسكا ذلؾ كحالفكا أعداؤىـ مف النصارػ ليككف الخاسر األكؿ 
)األندلس(، ثـ أكلئؾ األمراء العابثكف بأمة مف أعرؽ األمـ كمف المسممكف عمكمًا في دكلة اإلسبلـ 

ديف مف أعظـ األدياف كمف حضارة إنسانية كانت األركع كأرقى عمى مدار التاريخ، ليذىب مف 
يريد االعتبار إلى صفحات التاريخ فيجدىا قد اسكدت مف مآسي كمخازؼ أكلئؾ األمراء دكف أف 

َلَقْدزَكاَنزِفيزَقَصِصِيْمزِعْبَرةمز: " ا كصدؽ هللا العظيـ القائل في كتابةيرحميـ أك يحابييـ التاريخ أبد
 (.5")اأْلَْلَ اِبززأِلُوِلي

                                                           

عمى تكلية حفيده عبد هللا بف بمقيف، ككاف عند  صنياجة ىػ، اتفق شيكخ 465عاـ  باديس بف حبكس ( بعد كفاة1)
تكليو الحكـ صبيًا، فتكلى تدبير شئكف دكلتو كزيره سماجة الذؼ كاف مف شيكخ صنياجة )عناف: دكلة اإلسبلـ، 

 (. 142، ص2ج
 .234( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص2)
 .37-36، ص1( ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
 .22-21، ص23عبلـ النببلء، ج( الذىبي: سير أ 4)
 .111( سكرة يكسف: أية 5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%A9
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التي قامت بيف مجمكعة األمراء كالممكؾ  ةكما كيبلحع بأف ذكر تمؾ التحالفات كالمكاال
المسمميف مف جية، مع أمراء الفرنجة، كاقتصرت عمى ما سبق ذكره، ألنيا تعتبر نماذج مف أىـ 
التحالفات التي قامت في دكلة األندلس، مع التأكيد عمى أف المقاـ ال يتسع في ىذا البحث لذكر 

 دائيـ.كل التحالفات التي قامت بيف أمراء المسمميف كأع
ز
ز
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 الم حثزال الث
زع قغزالحكامز العمماء

ال شؾ بأف الحديث عػف عممػاء اإلسػبلـ بشػكل عػاـ حػديث ذك شػجكف، ألنيػـ كعمػى مػدار 
مػا بطانػة سػكء، كفػي ىػذا المقػاـ تكمػـ  ابػف ا  تاريخيـ كانكا إما عكنا لمحاكـ كالسمطاف عمى الخير، ك 

فقػاؿ: "كلػـ تػزؿ آفػة  نقمػو عنػو المقػرؼ   كال مػراء فيػو ،ال غػبش عميػو اً كاضػح مػاً اف األندلسػي كبليح
 -أؼ النػػاس–صػػبلحيـ يصػػمحكف بالنػػاس منػػذ خمقػػكا صػػنفيف ىػػـ كػػالممح فػػييـ، األمػػراء كالفقيػػاء، ف

 (.1كبفسادىـ يفسدكف")
الػذيف كقفػكا فػي  ،كعمماء األندلس مثميـ مثل باقي عمماء اإلسبلـ، منيـ العمماء الربػانيكف  

فمػػا  ،ثػػر السػبلمة فسػكتكمػنيـ مػف آكجػو الحكػاـ فػأمركىـ كنيػػكىـ، كلػـ يخػافكا فػي هللا لكمػػو الئػـ، 
تبيػع دينيػا بعػرض مػف الػدنيا،  ،طائفػة ثالثػة كانػت محابيػة كمداىنػةىناؾ كاف لو ال أمر كال نيي، ك 

عػدـ اسػػتجابة  ،السػػقكط نػرػ بػػأف أحػد العكامػػل الميمػة فػػي ذلػؾ ،كعنػدما نػتكمـ عػػف سػقكط األنػػدلس
عمػػى أيػػدؼ  استشػػيدكا األمػػراء كالحكػػاـ ألىػػل الصػػبلح مػػف العممػػاء، لدرجػػة أف بعػػض أكلئػػؾ العممػػاء

كىذا ما سنتحدث عنو الحقًا بإذف هللا تعالى، كقبل الحديث عف مكضػكعنا سػنتناكؿ  حكاـ،بعض ال
ك حػديث معصػـك مػف السػماء، حيػث قػاؿ كىػ ،الفقياء كدكرىـ يخصفيما  ،بعض أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ـْ ، َكأََعػػاَنُيـْ  ِإنََّيػػا" ملسو هيلع هللا ىلص: ـْ ِبِكػػْذِبِي َقُي ـْ ، َفَصػػدَّ  َسػػَتُككُف َبْعػػِدؼ ُأَمػػَراُء َيْكػػِذُبكَف َكَيْظِمُمػػكَف ، َفَمػػْف َدَخػػَل َعَمػػْيِي
ػػػي َكَلْسػػػُت ِمْنػػػُو ، َكَلػػػْيَس  ـْ ، َفَمػػػْيَس ِمنِّ ـْ َعَمػػػى ُظْمِمِيػػػ ـْ ِبَكػػػِذِبِي ْقُي ـْ ُيَصػػػدِّ ِبػػػَكاِرٍد َعَمػػػيَّ اْلَحػػػْكَض ، َكَمػػػْف َلػػػ

ـْ ، َفُيَك ِمنِّي َكَأَنا ِمْنُو ، َكُىَك َكاِرٌد َعَميَّ اْلَحْكَض") ـْ َعَمى ُظْمِمِي َكُيِعْنُي
2.) 

ف اتبػع مػف سػكف الباديػة جفػا، كمػ"عف ابف عباس، رضي هللا عنيما، عف النبػي ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ: ك 
 .(3الصيد غفل، كمف أتى أبكاب السبلطيف افتتف)

عف حديث أبي ىريرة إف في جينـ كاديًا تستعيذ جينـ منو في كل يكـ سبعيف مرة أعده هللا 
ف أبغػػػض الخمػػػق إلػػػى هللا عػػالـ السػػػمطاف كفػػػي حػػػديث اذا رأيػػػت العػػػالـ ، لمقػػراء المػػػرائيف بأعمػػػاليـ كا 

 (.4نو لص)يخالط السمطاف مخالطة كثيرة فاعمـ بأ
مػف أقػكاؿ النبػي ملسو هيلع هللا ىلص فػي الحػديث عػف العممػاء كالتحػذير  تمؾ كانت مجمكعة أحاديث يسيرة،

ىناؾ الكثيػر مػف التكجييػات النبكيػة الشػريفة التػي ال يتسػع المقػاـ لػذكرىا، ك مف عبلقتيـ بالسمطاف، 

                                                           

 .453، ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
 .289، ص6؛ السيكطي: جامع األحاديث، ج30( السيكطي: ما ركاه األساطيف، ص2)
، حػػػػػديث رقػػػػػـ 523، ص4(؛ الترمػػػػػذؼ: سػػػػػنف، ج3362، حػػػػػديث رقػػػػػـ )357، ص1( ابػػػػػف حنبػػػػػل: مسػػػػػند، ج3)
(2256.) 
 .324، ص1ربيع األبرار، ج( الزمخشرؼ: 4)
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ضػػبط عبلقػػتيـ مػػع الحكػػاـ، حتػػى يككنػػكا ظييػػر كالشػػاىد فػػي األمػػر أف النبػػي ملسو هيلع هللا ىلص قػػد كجػػو العممػػاء ل
 لعالـ كالحاكـ يستقيـ أمر األمة.با، ألف معيـ خير ليـ كبطانة حق

فػػي  بػػيف الحػػاكـ كالعػػالـ فػػي صػػدر دكلػػة اإلسػػبلـذكػػر العبلقػػة كفػػي ىػػذا الصػػدد البػػد مػػف 
 كذكر الحكاـ كاستجابتيـ لمعمماء في بعض عيكد األندلس المتأخرة.، األندلس

الفقيػو القاضػي منػذر ك العػالـ  كػاف أمير المؤمنيف عبػد الػرحمف الناصػرفي عيد حيث أنو ك 
كاسػتفرغ جيػده  (،الزىػراء) بنى الناصر مدينػةرحميـ هللا، ككاف بينيما أمٌر كنيي، فعندما  ديبف سع

تقاف قصكرىا،  كاف مف انيماكو بذلؾ أف تخمَّف مرة عف شيكد الجمعة في ك في زخرفتيا كتنميقيا كا 
فمّما  ،، كالمفركض أف يشيدىا في المسجد الجامع ال في غيره بحكـ كاليتوقرطبة الجامع بػالمسجد 

ككػاف القاضػي المنػذر بػف سػعيد يخطػب فػي المسػػجد،  ،حضػر لصػبلة الجمعػة بعػد افتتػاح "الزىػراء"
َذا (بػػدأ خطبتػػو بقكلػػو تعػػالى: ف ـْ َتْخُمػػُدكَفذ َكاِ  َأَتْبُنػػكَف ِبُكػػلِّ ِريػػٍع آَيػػًة َتْعَبثُػػكَفذ َكَتتَِّخػػُذكَف َمَصػػاِنَع َلَعمَُّكػػ

ـْ َجبَّاِريَف ذ َفا ـْ َبَطْشُت ـٍ َكَبِنيَفذ َبَطْشُت ـْ ِبَأْنَعا ُك ـْ ِبَما َتْعَمُمكَفذ َأَمدَّ ُك تَُّقكا َّللاََّ َكَأِطيُعكِفذ َكاتَُّقكا الَِّذؼ َأَمدَّ
ـْ َعَذاَب َيْكـٍ َعِظيـٍ   (. 1() َكَجنَّاٍت َكُعُيكٍفذ ِإنِّي َأَخاُؼ َعَمْيُك

البميػػػغ فػػػي النفػػػكس  القػػػكؿ الفقيػػػو المنػػػذر فػػػي تمػػػؾ الطريقػػػة مػػػذكرًا، ككاعظػػػًا كممقيػػػاً  كمضػػػى
كمػػا زاؿ بػػالقكـ حتػػى أخػػذ مػػنيـ الخشػػكع كػػل مأخػػذ، كَضػػجَّ المسػػجد عمػػى رحبػػو بالبكػػاء، ، كالقمػػكب

كأخػػذ الخميفػػة مػػف تمػػؾ الكممػػات اإليمانيػػة الصػػادقة بػػأكفر نصػػيب، فبكػػى كنػػدـ عمػػى مػػا حصػػل مػػف 
الحػػػػػكاجز  متخطًيػػػػا كػػػػل ،التفػػػػريط، ككانػػػػت كػػػػل كممػػػػػة بالنسػػػػبة إليػػػػو سػػػػػبلًحا ماضػػػػًيا يعمػػػػل عممػػػػػو

بعػض الشػيء عمػى المنػذر، كشػكا ذلػػؾ غضػب  –عمػى كػل تػأثره  -غيػر أف الخميفػة  ،كاالعتبػارات
، كأفػرط فػي : "لكلده الحكـ كقاؿ كهللا لقد تعمَّدني منذر بخطبتو، كما عنى بيػا غيػرؼ، فأسػرؼ عمػيَّ

َـّ أقسـ أاّل يصمي خمفو صبلة الجمعة،"(، كلـ يحسف السياسة في كعظي2تقريعي)  يصمي فجعل ، ُث
، كيجانػب الصػبلة فػي الزىػراء؛ عنػد ذلػؾ قػاؿ لػو قرطبػة صػاحب الصػبلة بػػ ،كراء أحمد بػف مطػرؼ

؟ كىنػػا تبػػدَّت األصػػالة "يمنعػػؾ مػػف عػػزؿ منػػذر عػػف الصػػبلة بػػؾ إذا كرىتػػومػػا الػػذؼ "ابنػػو الحكػػـ: 
 -أمثل منػذر بػف سػعيد فػي فضػمو كخيػره كعممػو "كغمب الديف، إذ قاؿ الخميفة لمحكـ بعد أف زجره: 

َـّ لػػؾ  نػػي  -ال ُأ ُيعػػَزؿ إلرضػػاء نفػػس ناكبػػة عػػف الرشػػد، سػػالكة غيػػر القصػػد؟ ىػػذا مػػا ال يكػػكف، كا 
أجعل بيني كبينو في صبلة الجمعة شفيًعا مثل منذر في كرعو كصدقو، كلكف ألستحيي مف هللا أال 

أحرجني فأقسمت، كلَكِدْدُت أف أجد سبيبًل إلى كفارة يميني بممكي، بل يصمِّي بالناس حياتو كحياتنا 
 .(3)"إف شاء هللا تعالى، فما أظننا نعتاض عنو أبداً 

                                                           

 .135 – 128( سكرة الشعراء: أية 1)
 .571، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج70، ص1( ابف الفرضي: تاريخ قضاة األندلس، ج2)
 .571، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج70، ص1( ابف الفرضي: تاريخ قضاة األندلس، ج3)

http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-2
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يرػ الباحث أف ىذه صكرة مشرقة مػف الصػكر الػذؼ خمػدىا التػاريخ، فالعػالـ لػـ يمػاِر أميػر 
المػػػؤمنيف كينافقػػػو بػػػل قػػػاؿ قكلػػػو الحػػػق التػػػي تناقمتيػػػا األجيػػػاؿ عبػػػر التػػػاريخ، ككػػػذلؾ ُيسػػػجل ألميػػػر 
المؤمنيف عبد الرحمف الناصر بأف فيو خمق مف أخػبلؽ أصػحاب رسػكؿ هللا كالمتمثػل بأنػو إذا ُذكػر 

كر، كلػػـ يقتصػػر األمػػر بأنػػو اسػػتمع بػػأذف كاعيػػة كقمػػب خاشػػع لنصػػيحة العػػالـ الربػػاني المنػػذر بػػف تػػذ
سعيد بل كطبػق مػا طمبػو أك اقتنػع فيػو مػف ذلػؾ القاضػي كػذلؾ نبلحػع بعضػًا مػف المػداىنيف الػذيف 

كفػػي كػػانكا فػػي مجمػػس أميػػر المػػؤمنيف كأثنػػكا عمػػى فعمػػو خيػػرًا تقربػػًا كتزلفػػًا، كلكنػػو لػػـ يعبػػأ بقػػكليـ، 
انتكاسػػة مػػف انتكاسػػات األنػػدلس نجػػد الحكػػاـ الػػذيف لػػـ يسػػتمعكا إلػػى نصػػائح الفقيػػاء بػػل كزاد األمػػر 

زعمى ذلؾ. 
فيػػا ىػػك حػػافع  ،تػػذكيرًا بيػػـ كبػػأقكاليـ فقيػػاءنمػػر عمػػى بعػػض تمػػؾ المكاقػػف لػػبعض العممػػاء كال

السياسػػػػي  يػػػػتممس قضػػػػايا الكاقػػػػع ىػػػػػ(،463-368) ندلسػػػػيرب االمػػػػاـ العمػػػػـ ابػػػػف عبػػػػد البػػػػر األالمغػػػػ
ستبداد مذمـك عند جماعػة الحكمػاء، : "اإلقاؿندلس، فلمداء الذؼ قد عـ األمفصبًل الدكاء  ،كاالجتماعي

سػػتبداد كحمػػده، إال رجػػل كاحػػد مفتػػكف، رضػػى اإل عمػػـ أحػػداً أ كالمشػػكرة محمػػكدة عنػػد غايػػة العممػػاء، كال 
فمػة، كيرتصػد الفرصػة، ككػبل مخادع لمف يطمب عنده لذتو فيرقب غرتو، أك رجٌل فاتؾ يحاكؿ حػيف الغ

 (.1)"الّرجميف فاسٌق مائق
يبلحػػػع بػػػأف ذلػػػؾ القػػػكؿ مػػػف بػػػف عبػػػد البػػػر، يحمػػػل فػػػي طياتػػػو دعػػػكة إلػػػى أف يقػػػكـ النػػػاس 
ليصمحكا ذلؾ الفساد، بعد ما أظيره كاضحًا جميًا، كىذه ستككف ميزة لمعظـ العمماء كالفقيػاء، حيػث 

خيص الكاقػع إلػى تغييػره، كالعامة، ثـ يدعكىـ مف خػبلؿ تشػنو، لمخاصة ييقكمكا بإظيار الفساد كتبي
مػػف النػػاس كالحكػػاـ لػػـ يمتزمػػكا كلػػـ يقكمػػكا بمػػا يريػػده الفقيػػاء، كذلػػؾ األمػػر تضػػافر مػػع  كلكػػف جػػزءاً 

 عكامل السقكط األخرػ، كأدػ إلى إنياء اإلسبلـ في األندلس.
مػػػف  ؼ يعتبػػػر الػػػذز،(2)ـ(1076-ىػػػػ469ـ/987-ىػػػػ377) العػػػالـ الفقيػػػو ابػػػف حيػػػافقػػػاـ 

مػر األ دندلس، كلـ يقتصػر كقكفػو عنػالذيف كقفكا في كجو الحكاـ الجائريف في األ ،العمماء الربانييف
ألكلئػػؾ الحكػػاـ، بػػل أيضػػًا شػػمل النػػاس بنصػػحو معتبػػرًا أف الحكػػاـ  ربػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػ
 مػػـ يفػػارؽ ف ،نػػابتفقػػاؿ كاشػػفًا أسػػباب الػػكىف: "طػػرؽ النػػاعي بقرط ،نػػدلسكالرعيػػة سػػببًا فػػي خػػراب األ

 فالػذي ،أمػراء الفرقػة اليمػل ، كاالعتمػاد عمػىغتػرار باألمػلكاإل قمػة خػكفيـ بػاهلل، مػف ،تيـاعػاد أىميػا
ز(.3يصدكنيـ عف سكاء السبيل كيمبسكف عمييـ كضكح الدليل")

                                                           

 .99، ص1( بيجة المجالس كأنس الجالس، ج1)
ـ( فشػػػيد الدكلػػة العامريػػػة، ثػػػـ 1076-ىػػػػ469ـ/987-ىػػػ377َحيَّػػاف القرطبػػػي فػػػي الفتػػرة مػػػا بػػػيف )( عػػاش ابػػػف 2)

عصػػر الفتنػػة، كسػػقكط الخبلفػػة اأُلَمكيػػة، كقيػػاـ دكؿ الطكائػػف، كتفػػاقـ الخطػػر النصػػراني، كانػػدالع النزاعػػات العرقيػػة 
 (. 372-371، ص18كالطائفية )الذىبي: سير اعبلـ النببلء، ج

 .180، ص5الذخيرة، ج( ابف بساـ: 3)
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صارخة باألمر بالمعركؼ إف ذلؾ التكصيف الذؼ كصفو بف حياف، ليك في ذاتو دعكة 
كالنيي عف المنكر، كلكف القكـ ما سمعكا، كما كعكا، كما انزجركا، كظل شأف الناس كالحكاـ مع 
خكانو العمماء عمى تمؾ الحالة، فكانت النتيجة السقكط الحتمي لؤلندلس، لعدـ  بف حياف كا 

 االستماع إلى نصائح أكلئؾ العمماء.
خػػذ بتعػػػاليـ مػػراء فػػي األتيػػاكف النػػاس كاأل دلس، لؤلنػػػ سػػبب الضػػياع بػػف حيػػاف جعػػلكمػػا 

 ،كأركسػتيـ الػذنكب ،الجيل ـفاحتكػ عميي ،ضمائرىـ تسراؼ في جنب هللا فقاؿ: "خبثسبلـ كاإلاإل
لجيميػػـ عممػػكا  ،كال عمػػى معػػاني الغػػي بأقكيػػاء ،فميسػػكا فػػي سػػبيل الرشػػد بأتقيػػاء ،ككصػػمتيـ العيػػكب

عػػف طاعػػة خػػػالقيـ، كرفضػػكا كصػػية نبػػييـ ملسو هيلع هللا ىلص، فتركػػػكا  نفسػػكىـ بالباطػػل، كغػػرتيـ أنفسػػػيـ فابتعػػدكا
الجياد كسد الثغكر، حتى جاء العدك إلى ديارىـ، كقطع كل يكـ طرفػًا منيػا، كأبػاد أمػة مػف حكليػا، 
ككػػػػاف المسػػػػممكف سػػػػاكتكف، ال ينصػػػػركف إخػػػػكانيـ، كال يػػػػدفعكف عػػػػف ديػػػػارىـ، كال يػػػػدعكف ليػػػػـ فػػػػي 

 (. 1)منككب، كأنيـ ليسكا مف أىل دينيـمساجدىـ، كال يكاسي أحدىـ 
يرػ الباحث بأف تمؾ الحالة التي كصل إلييا الناس ما كاف ينفعيا دعاة الداعيف، كال كعع 
ف كانت حاؿ المسمميف تمؾ قد كصمت إلى عدـ االمتثاؿ إلى أمر هللا كرسػكلو، فكيػف  الكاعظيف، كا 

أف أكلئػؾ العممػػاء عنػػد النػاس ممػػا سػػاىـ فػػي سػينقادكف لمعممػػاء كالفقيػػاء، كىػذا مػػا يػػدلل عمػى قمػػة شػػ
 سقكط االندلس. 

قػدـ مػف المشػرؽ إلػى  ، الػذؼ(2)ىػػ(474-403) العالـ الفقيو أبك الكليد الباجيككذلؾ قاـ 
فمشػػػى بيػػػنيـ بالصػػػمح كىػػػـ يجمكنػػػو فػػػي الظػػػاىر  ،كجػػػد ممػػػكؾ الطكائػػػف أحزابػػػًا متفرقػػػةف ،األنػػػدلس

ـ يفػػد شػػيئًا، ككػػاف لمػػا رجػػع إلػػى األنػػدلس فشػػا عممػػو كيسػػتقمكنو فػػي البػػاطف، كيسػػتبردكف نزعتػػو كلػػ
كتييػأت الػدنيا لػو، كعظػـ جاىػو كأجزلػت لػو الصػػبلت، فمػات عػف مػاؿ كافػر، كترسػل لمممػكؾ ككلػػي 

 .(3القضاء بعدة مكاضع)
كىنػػػا تكمػػػف المشػػػكمة كيبلحػػػع مػػػا يميػػػو ممػػػكؾ الطكائػػػف مػػػف أىميػػػة لمعممػػػاء كالفقيػػػاء، فيػػػـ 

ؾ الفقيو الكبير أبك الكليد، كلكف ذلؾ اإلجبلؿ ما ىك إال ظاىريًا أما يظيركف اإلجبلؿ كاالحتراـ لذل
نكف ذىابػو بغيػر رجعػة، كال يجػد حرجػًا فػي أال يسػتجيبكا لقكلػو ي حقيقة األمر فيـ يستثقمكنو، كيتمف

 ككعظو كأمره.
ت بالباجي تقكاه كىمتو لذلؾ الكاجب، فقاـ بدعكتو منذ كقت مبكر، زار أكثر مف مس
       حادثة بربشتر  بعد ثـ زاد نشاطو ،يقيـ في كل منيا بالمدة ليست بالقميمة ،لمطكائفمممكة 

                                                           

 .189، ص5( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
( أبك الكليد الباجي فقيو كبير معػركؼ لػو مصػنفات كثيػرة، طػاؼ فػي المشػرؽ اإلسػبلمي ثبلثػة عشػر عامػًا )مػف 2)

 (.71-69، ص2ىػػ( فرجع لؤلندلس بعمـ جـ حصمو مع الفقر كالتعفف )المقرؼ: نفح الطيب، ج 440-426عاـ 
 .77، ص2فح الطيب، ج( المقرؼ: ن3)
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كنبيتيـ  ،كما مف شؾ مف أف تمؾ الحادثة أثارت الغيارػ مف الناس ـ(،1064-ق456) سنة
  .(1أكثر إلى الخطر الكامف كراء تمؾ األحداث فحركتيـ)

تر، كالتػي جعمػت مػف أبػك الكليػد كغيػره مػف لقد كانت نتيجة النزاعات أف حدثت مأساة بربش
ألمػػرىـ  عػػف المنكػػر، كلكػػف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ صػػدػً  الفقيػػاء دعػػاة ال يكمػػكا، بػػاألمر بػػالمعركؼ كالنيػػي

 كنيييـ.
ككاف أبك الكليد رحمو هللا يمشي بيف ممكؾ األندلس، حتى يصل مف قطع العبلقات بينيـ، 

 نًا تسمع كال قمكبًا تعقل.ؿ فرعكف، كلكنو لـ يبلقي أذاآفكاف دكره كمؤمف 
بيػد أنػو كممػػا كفػد عمػػى ممػؾ مػػنيـ فػي ظػاىر أمػػره لقيػو بالترحيػػب كأجػزؿ حظػػو فػي التػػأنس 

كمػػا كػػاف أفطػػف الفقيػػو رحمػػو هللا بػػأمكرىـ كأعمنػػو كلكػػف فػػي حقيقػػة أمػػكرىـ عكػػس ذلػػؾ، كالتقريػػب، 
 (. 2بتدبيرىـ كلكنو كاف يرجكا حاؿ تثكب كمذنب يتكب")
بداء النصح كالقياـ بكاجبو كفقيو كعػالـ، كمػا إيرػ الباحث بأف الفقيو الباجي لـ يقصر في 

فمػا اسػتفاد كلكف قكلػو كػاف نفػخ فػي رمػاد، كصػراخ فػي كاد، ىك مكضح في النصكص آنفة الذكر، 
، كىكػػذا نػػرػ التعامػػل السػػمبي مػػف قبػػل نػػدلس منػػو كمػػف أمثالػػو فكانػػت عاقبػػة أمػػرىـ خسػػرانامػػراء األأ

 الحكاـ كاألمراء مع بعض العمماء عامبًل ميما مف عكامل سقكط األندلس. بعض
الػػػذؼ  ـ(،1051-443)ت  أبػػػك عبػػػد هللا دمحم بػػػف عػػػامر البزليػػػانيكمػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ الفقيػػػو 

أرسػػل ، كقػػاـ بػػدكره فػػي اإلصػػبلح بػػيف الحكػػاـ، ف(3)،أحػػد شػػيكخ الكتػػاب كجيابػػذة أىػػل اآلدابيعتبػػر 
مظفػػػػر كمبػػػػارؾ العػػػػامرييف، يحػػػػاكؿ رأب الصػػػػدع  ،كبمنسػػػػية ةشػػػػاطبرسػػػػالتو ناصػػػػحًا إلػػػػى حػػػػاكمي 

كاصػػػبلح مػػػا فسػػػد بينيمػػػا فكتػػػب: "كلػػػـ يخػػػف عميكمػػػا مػػػا فػػػي صػػػبلح ذات البػػػيف مػػػف الفػػػكز بخيػػػر 
ذالؿ القاسػػػطيف ،كأمػػػف العبػػػاد كخصػػػب الػػػببلد ،الػػػداريف كتػػػكىيف المشػػػركيف كقػػػكة ، كا عػػػزاز الػػػديف كا 

 ،زدجػػار بزجػػرهإلنتيػػاء إلػػى حػػدكد هللا كاكاإل ،حرمػػاتكسػػتر العػػكرات كحفػػع ال، العضػػد ككفػػكر العػػدد
كككنػػػكا عبػػػاد هللا  ،ال تقػػػاطعكا كال تحاسػػػدكا كال تػػػدابركا" ملسو هيلع هللا ىلصكقػػػاؿ ،  ئتمػػػار بػػػأمرهكالتػػػأدب بأدبػػػو كاإل

كقد عممتـ أنػو لػـ ييمػؾ مػف ىمػؾ مػف األمػـ الماضػية كالقػركف الخاليػة  ،كعمى طاعتو أعكاناً  ،إخكاناً 
 (.4كتحاسدىـ كتدابرىـ كتخاذليـ") ،اطعيـإال بتق

حػابكا فػي لػـ ي، مػف الفقيػاء الػذيف (1064-ىػػ456) األندلسػيالعالـ الفقيو ابف حػـز يعتبر 
الحق، كلـ يداىنكا الممكؾ، كلـ يخِف فتكاه، كلـ يأخذ بالتقية، خكفًا كرىبًة، بػل صػدح بػالحق، ككػاف 

 ،أمػا مػا سػألتـ عنػو مػف أمػر ىػذه الفتنػةرحمػو هللا: "ل في أمٍر مػف أمػكر تمػؾ الزمػاف فأجػاب ئأف سُ 
                                                           

 .340( حجي: التاريخ األندلسي، ص1)
 .63، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج2)
 .445-444، ص12( المغربي: المغرب، ج3)
 .638، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج4)
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متحنػػػا بػػػو، نسػػػأؿ هللا إ كمبلبسػػػة النػػػاس بيػػػا مػػػع مػػػا ظيػػػر مػػػف تػػػربص بعضػػػيـ بػػػبعض، فيػػػذا أمػػػرٌ 
كعمػدة ذلػؾ أف كػل مػدبر مدينػة  ،إال مػف كقػى هللا تعػالى ،أىمكػت األديػاف السبلمة، كىي فتنػة سػكءٍ 

فػػي األرض  هلل تعػػالى كرسػػكلو كسػػاعٍ  ُمحػػاربٌ  ،ـعػػف آخػػرىـ كليػػأأك حصػػف فػػي شػػيء مػػف أندلسػػنا، 
قطع الطريق عمى الجيػة ، كيبيحكا لجندىـ عمى أمكاؿ المسمميف مف الرعيةفيـ يشنكف الغارات  بفساد؛

الجزيػػػة عمػػػى رقػػػاب المسػػػمميف، مسػػػمطكف لمييػػػكد عمػػػى  طػػػرؽ   التػػػي يقضػػػكف عمػػػى أىميػػػا، ضػػػاربكف 
، كبعػػد "ـ، معتػذركف بضػػركرة ال تبػيح مػا حػـر هللاالمسػمميف فػي أخػذ الجزيػة كالضػػريبة مػف أىػل اإلسػبل

ذلػػؾ التكصػػيف الكاضػػح كالبػػيف، كالػػػذؼ ال مداىنػػة فيػػو كال تزلػػف، يػػػأمر بػػف حػػـز السػػائميف بػػػاألمر 
ز.(1)بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، فمـ يستطع مف العامة فعميو بالتغيير بقمبو

 

ال ألػك العػـز إال يعبػر عنيػا بأنػو حمػل جممػة مػف المفػاىيـ التػي  ،يبلحع مف النص السابق
 ،أمػػكاؿ المسػػمميف بغيػػر حػػق أّكػػالكف  ،هلل بكف ف محػػار ك فاسػػد ـمػػف الفقيػػاء، فقػػد كصػػف الحكػػاـ بػػأني

مكضػػحًا بػػأنيـ مػػا أرادكا  ،مػػكراأل لمحكػػاـ تمػػؾالتػػي تبػػيح  الفقيػػاءمػػكاليف لمكفػػار، ثػػـ دحػػض فتػػكػ 
الػذيف ُيظيػركا  ،ينخػدعكا بعممػاء السػبلطيفسبلـ؛ بل أرادكا البقاء في الممؾ، ثػـ كجػو النػاس بػأال اإل

كىنا يظير لنا بكضكح بأف عدـ استجابة الحكاـ في زماف بف حػـز بأنيـ أىل تقكػ كىـ غير ذلؾ، 
لػػو، كػػاف عػػامبًل مػػف عكامػػل السػػقكط أيضػػًا، كىػػذا يشػػبو مػػا سػػبقو مػػف العممػػاء كمػػف مكقػػف الحكػػاـ، 

 ئؾ الفقياء.كالناس معيـ، في عدـ االلتزاـ كالتقيد بأكامر أكل
 

ثػر الباحػث أف آك  ،ممف نصح كاجتيد فػي النصػيحة ،(2العالـ الفقيو الحسف بف الجد)ككاف 
ًا بػدء ،ال اتبعكىػاإعمػى اف العممػاء لػـ يتركػكا كسػيمًة  ةلمداللػ ،يذكر شيئًا مف نصحو ككعظو منظكماً 
 ككاف مما قاؿ الحسف ابف الجد: ،كالنثركقكفًا عند الشعر ملسو هيلع هللا ىلص بآيات القرآف مركرًا بأحاديث النبي 
ـْ ِبَأْنَدُلػٍس أَرػ المُمػُكَؾ َأَصاَبتْ  كِء اَل ُتْبِقي َكاَل تَػَذرُ           ػُي  َدَكاِئُر الس 

َجى َقَدٌر  َ تْحَت الد  ـْ ـْ َخْسفًا َفَما َشَعُركا     َناُمكا َكَأْسَرػ َلُي  َىَكػ ِبَأنُجِمِي
 يْحُدك ِبِو ُمْمػَيَياُه النَّاُؼ َكالَكتَػرُ          في َكفِِّو َقَدٌح  ِ َكَكْيَف َيْشُعػُر َمفْ 

ػَكرُ         ُصمَّْت َمَساِمَعُو عْف َغْيِر َنْغَمِتػِو   ِممَّاَ تُمر  ِبِو اآليػَاُت َكالس 

                                                           

: رسالة التمخيص لكجكه التمخيص، ج1)  .173، ص3( ابف حـز
كأبا  ، دمحم بف عتاب أبا بقرطبة كسمع ىػ496كلد سنة ( ىك الحافع، الفقيو، الخطيب، ثـ اإلشبيمي المالكي 2)

ككاف كبير  أبي القاسـ اليكزني مف  مسمـ كسمع "صحيح. ىػ515في سنة  كأبا الكليد بف رشد بحر بف العاص،
الشأف، انتيت إليو رئاسة الحفع في الفتيا، كقدـ لمشكرػ مف سنة إحدػ كعشريف، كعظـ جاىو، كناؿ دنيا 

درؼ فف الحديث، لكنو عالي اإلسناد فيو . ككاف أحد الفصحاء البمغاء، امتحف في كائنة لبمة، عريضة، كلـ يكف ي
، 3: سير أعبلـ النببلء، جالذىبي  .ىػ586مات في شكاؿ سنة  كقيد كسجف. ككاف فقيو عصره  تخرج بو أئمة،

 .178ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5462&idto=5462&bk_no=60&ID=5325
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5462&idto=5462&bk_no=60&ID=5325
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 (.1َخػَكُر) َلُو ُخَكاٌر َكَلِكْف َحْشُكهُ            َتْمَقاُه َكالَفْحِل َمْعُبكًداِ بَمْجِمِسػِو 
كػػاف مػػف  ،صػػنافًا مػػف العػػذابأو نػػو قػػد كاجيػػأ -رحمػػو هللا-كيبلحػػع مػػف ترجمػػة ابػػف الجػػد 

كيأخذكا برأيو، فكيف بدكلة أف تقـك كىي تحقػر كتعػذب  ،ضمنيا السجف بدؿ أف يستمع إليو الحكاـ
الحػاكـ ، كىنا نذكر ما بػدأنا بػو مػف قصػة العػالـ المنػذر بػف سػعيد عنػدما كعػع ىاءىا كفضبلءعمما

العادؿ )الناصر( رحميـ هللا، ككيف كاف تعامل الناصر مع المنذر، ككيف كاف التعامل مػع الفقيػو 
الحسف بف جد، كىذا يظير لنػا بأنػو كػاف فػي األنػدلس حكػاـٌ كقػافكف عنػد قػكؿ العممػاء، مسػتجيبكف 

 ليـ، مما حفع األندلس مف السقكط.
يحممػػكف مػػف أكزارىػػـ  فلػػؾ فقػػاؿ: "كالػػذيكعظػػيـ كزر ذ ةسػػتعانة بالفرنجػػبػػيف خطػػكرة اإلثػػـ 

كالػدماء  ،كالحرمػات منتيكػة ،فػاألمكاؿ مسػتيمكة ،كيأسػركف يقتمكف  ،تسميط النصارػ عمى المسمميف
 .(2المسمميف") عمىبالنصارػ فقد عممت بأنكـ تستقكا  ،عمى اإليماف كالكفر عاؿٍ ، ميراقة

لئلصػػبلح بػػيف الحكػػاـ، كإلظيػػار إف تمػػؾ النصػػكص السػػابقة التػػي بعثيػػا الفقيػػو البزليػػاني، 
معيـ نفعػًا، ألف عػادة أكلئػؾ الحكػاـ أف يصػمكا آذانيػـ كقمػكبيـ  اؿ التي آلت إليو الببلد، لـ تجدِ الح

عف قكؿ أكلي األحبلـ كالنيى، كيسمعكا إلى نداء نفكسيـ األمارة بالسػكء، ممػا أفقػد األنػدلس العمػل 
 بقكؿ الناصح األميف، كلتصبح أثرًا بعد عيف.

مف العمماء المجيػديف فػي زـ(،1068-ىػ460ـ/102-ىػ392) عتبر أبك الحفص اليكزنييُ 
األندلس، ككاف مف أكضحيـ بيانًا كأقكاىـ في الحق لسانًا، ككاف ُحسف خاتمتو أف ناؿ الشيادة فػي 

، ككػاف قػد أرسػل رسػالة إلػى بػف عبػاد، يصػف بيػا المعتمد بف عباد أميػر إشػبيميةعمى يد سبيل هللا 
ببلد فقاؿ فييا: بأف حاؿ البمد يشيب ليا الكليد، كيتغير ليا كجو األرض، كفييا تبقى النسػاء حاؿ ال

أيامى كاألطفاؿ يتامى، كقػد خيػف عمػى عمػكد اإلسػبلـ مػف اإلنقضػاض، كختميػا ككػأف الجمػع فػي 
ف ىذا األمر لو ما بعده، ثـ قاؿ  فييا: زرقدة أىل الكيف، أك عمى كعد صادؽ مع الصرؼ، كا 

 ضاؽ الذرع كاتسع الخرؽ         كال غرب لمدنيا إذا لػػػػػـ يكػػػػػػػف شػػػػػػػػػرؽ أعباد 
 كدكنؾ قكاًل طاؿ كىك مقصٌر           كلمعيػػػػػػػف معنػػػػػػًى ال يعبػػػػػػػره النطػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 ( 3طل الحق)اإليؾ انتيت آمالنا فاـر ما دىى          بعزمؾ يدمغ ىامة الب
بػػيف لػػو أف ك  ،اد إلػػى الخطػػر المحػػدؽ بالمسػػمميفبػػنبػػو أبػػك حفػػص اليػػكزني ابػػف عكبعػػد أف 

الخبلص ال يتـ إال بالتخمي عف الذات، كجعػل الجيػاد ىػك اليػاجس الػدائـ لممسػمميف ىنػاؾ عػامتيـ 

                                                           

 .257-256، ص1( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
 .638، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج2)
 . 226، ص12القمقشندؼ: صبح االعشى، ج ؛166-165، ص6( النكيرؼ: نياية اإلرب: ج3)
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ـ، فما كاف مف بف عباد بعد مػا تمقػى تمػؾ الرسػالة، إال أف اسػتدعى اليػكزني إلػى إشػبيمية، كخاصتي
 .(1)ػى 460سنة ثـ قتمو 

زاىدًا، الـز الديف  عالما فقيياـ(، 1349-ىػ750-)ت/ صفر أبك عبد هللا المالقيككاف 
ل مف أجمو، ـ(، فصدع بالحق، كقات1337-ىػ737، كقد تكلى القضاء بغرناطة سنة )(2)كالتكاضع

فتصادـ مع تياٍر مف الناس كثير، كلكنو لـ يتراجع، فنالو مف ذلؾ مف المشقة كالكيد العظيـ ما ناؿ 
مثمو، حتى كاف ال يمشي إلى الصبلة ليبًل، كال يطمئف عمى حالو، كجرت لو في ذلؾ حكايات 

 (. 3)طكيمة
يجة جيرىـ بالحق، كرغـ يبلحع بأف الفقيو المالقي كاحد مف أكلئؾ الذيف تعرضكا لؤلذػ نت

أنو كاف متكليًا لقضاء غرناطة، إال أنو قد خاؼ عمى نفسو مف كيد الكائديف، فما اطمئف مف 
الخركج ليبًل لمصبلة، تمؾ الحالة التي كاف عمييا ذلؾ الفقيو، تنبئ عف ذلؾ الحاؿ الذؼ آؿ إليو 

 الفقياء في ذلؾ الزماف.
أف العمماء كاف ليـ تقدير كبير عند ممكؾ كيرػ الدكتكر حمد بف صالح السحيباني، ب

رفعكا الراية كحاكلكا  ،نعـ هللا عمى مسممي األندلس بأف قيض ليـ عمماء ناصحيفأالطكائف، كلقد 
مستفيديف مما أتيح ليـ مف فرص، كاف أىميا الحرية في طرح ما يريدكف،  ،نشر العمـ بيف الناس

 وعف عبد الرحمف الحجي مف كتاب ، كيضيف نقبلً كسيكلة التنقل بيف بمداف الطكائف دكف مضايقة
حتى غدت قصكر الكثير  ،بأنو أكلى ممكؾ الطكائف العمـ كالعمماء اىتمامًا كبيراً  :التاريخ األندلسي

كيستأنس بقكؿ المقرؼ في كتابو نفح الطيب أف الممكؾ في الطكائف كانكا  ،منيـ منتديات عممية
العالـ الفبلني عند  ىيالتبا اؿ مف بابفيق ،العمماء عندىـلكجكد ، في حالة مف التباىي العظيـ

ال مف بذؿ كسعو في إالممؾ الفبلني، كالشاعر الفبلني مختص بالممؾ الفبلني، كليس منيـ 
(  (.4المكاـر

يرػ الباحث بأف التاريخ األندلسي قد زخر بالعمماء كالفقياء، ككانكا عمى أحكاؿ متنكعة، 
الذؼ ما أخذتيـ في هللا لكمة الئـ، كالذيف امتد كجكدىـ منذ بدء التاريخ فمنيـ العمماء الربانيكف، 

ـٍ كىداية، َيرُشد بيا األندلسيكف، أكلئؾ العمماء الذيف  األندلسي إلى منتياه، ككانكا منارات عم
حافظكا عمى األندلس مف خبلؿ ما قدمكه مف نصح لمعامة كالخاصة، ككاف ىناؾ أيضًا بعض 

صقكا بالحكاـ، مف أجل مصالح دنيكية، كقد تحدث عنيـ بف حـز محذرًا الناس العمماء الذيف الت
                                                           

 .204، ص1ابف بشككاؿ: الصمة ج (1)
 .80، ص5( اابف حجر: الدرر الكامنة، ج2)
 ..386، ص5( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
دراسػػػػة تحميميػػػػة ألىػػػػـ عكامػػػػل االزدىػػػػار العممػػػػي فػػػػي عصػػػػر ممػػػػكؾ  -( عصػػػػر االزدىػػػػار العممػػػػي فػػػػي األنػػػػدلس4)

 .195-193، ص-الطكائف
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منيـ، كيمكف القكؿ بأف الدكر المجيد الذؼ قاـ بو عمماء األندلس، ال يخفى عمى باحث في 
التاريخ األندلسي، كىذا أمر طبيعي، فالعمماء كرثة األنبياء، كلكف المشكمة الكبرػ كانت في عدـ 

مف الحكاـ كعامة الناس ألكلئؾ العمماء، كقد مر معنا أف بعضًا مف أكلئؾ العمماء استجابة الكثير 
قد قتمكا كىـ يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر، كمنيـ مف أحاط بو الخكؼ، فمـ يستطع أف 
يخرج لمصبلة في الميل، كمنيـ مف أُحرقت كتبو، كما سنرػ في فصكؿ الحقة، كىذا كمو كاف لو 

 مى حياة المسمميف في األندلس كعمى تاريخيا برمتو.بالغ األثر ع
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زالم حثزالرا ع
زغيرزالم ممينتول غز

ركبًا أساسًا مف مركبات المجتمع األندلسي، ككاف ليـ حضػكر ميػـ فػي معظػـ الييكد مُ  يعػد
كنتيجػة لطبيعػة الػديف اإلسػبلمي الػذؼ  مجاالت الحياة، فمػنيـ التجػار كالصػناع كالشػعراء كاألطبػاء،

. إف الييػكد فػي العيػد اإلسػبلمي انتشػركا فػي ما سػبق كلالتنكع العرقي كالديني تمتع الييكد بيحفع 
ىـ كالعمامة ءجميع مياديف الحياة، مف الصناعة كالزراعة كالماؿ، كاتبعكا عادات العرب كلبسكا أزيا

ى غػدا مػف كاألثكاب الحريرية الفضفاضة، كتحػدثكا بمغػتيـ كركبػكا العربػات التػي تجرىػا الخيػكؿ، حتػ
انة تالعسير عمى اإلنساف أف يميز بيف مف ىك ييكدؼ أك مسمـ مف أىل األندلس، مما ُيشير إلى م

 . (1)العبلقة بيف الجانبيف
كقد سادت عبلقة االنسجاـ كالتسػامح بػيف السػكاف المسػمميف كالييػكد، كُسػمح لمييػكد بتممػؾ 

، كمػا (2)الخبلفة كالعصكر البلحقة ليـ األرض، كالتجارة، كما شارككا في الحياة الثقافية في عصر
يقع الحي الييكدؼ في قرطبة في تكزع الييكد عمى مدف األندلس الميمة، كمنيا قرطبة، حيث كاف 

ككػذلؾ فػي غرناطػة التػي ، (3)الجية الجنكبية الغربية منيا، قريبًا مف قصر الخمفاء كالجػامع الكبيػر
 كتعػاممكا"، غرناطػة ـ(، "فألفػػكا بيػا ييػكدًا ضػمكىـ إلػى قصػبة711ىػػ =92المسممكف سػنة ) يافتح
كفق األحكاـ الشرعية الخاصة بأىل الذمة، فنعـ الييكد في غرناطة، كما في غيرىا مف مدف  معيـ

ا كانتشرت أخبار ذلؾ التسامح بيف الييػكِد فػي كػل مكػاف، فأخػذك ، األندلس بالتسامح كالعدؿ كالرخاء
يتػػػدفقكف إلػػػى مػػػدف األنػػػدلس عبػػػر مضػػػيق جبػػػل طػػػارؽ، ككػػػاف لغرناطػػػة نصػػػيب كافػػػر مػػػف ىػػػؤالء 

 .(4)المياجريف
كثػػرتيـ  ، كمػػا يػػدؿ عمػػىكبعػػد أف فتحيػػا مكسػػى بػػف نصػػير أسػػكف بيػػا الييػػكدفػػي إشػػبيمية، ك 

ـ(، جسػركا عمػى  796 - 788ىػػ=172 - 138في عيد األمير عبد الرحمف الداخل )أنو ك  ،فييا
أبكابيػػا ليػػتمكف جنػػد األميػػر مػػف دخػػكؿ المدينػػة كقمػػع الثػػائريف، "كدخمػػت الخيػػل عمػػى بػػاب فػػتح أحػػد 

 .(5")قرمكنة، كفتحو ليـ الييكد، فكضعكا أيدييـ في قتل المكلَّديف
عاشػػػػت طائفػػػػة ييكديػػػػة كبيػػػػرة، كسػػػػكف معظػػػػـ أفرادىػػػػا فػػػػي الحػػػػي كأمػػػػا فػػػػي سرقسػػػػطة فقػػػػد 

مدينػػة، بػػيف سػػكر المدينػػة فػػي الجنػػكب كشػػارع فػػي الجػػزء الجنػػكبي الشػػرقي مػػف ال الكاقػػع ،الييػػكدؼ

                                                           

 .290، ص4، مج2رانت: قصة الحضارة، ج( ديك 1)
 .73( كحيمة: القطكؼ الدكاني، ص2)
 .47–46( كحيمة: تاريخ النصارػ في األندلس، ص3)
 .101، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج4)
 .102( العذرؼ: ترصيع األخبار، ص5)
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كػػاف الحػػي الييػػكدؼ فػػي  ك ،مػػايكر فػػي الشػػماؿ، ككانػػت حػػدكده فػػي الغػػرب ىػػي شػػارع جيمػػي األكؿ
 .(1)المدينة بمغت مساحتو نحك ربع مساحةحيث ، سرقسطة كبيراً 

ػػنة ذات كفػػي برشػػمكنة القديمػػة كالتػػي  مػػا تػػزاُؿ ذات شػػكارع ضػػّيقة كمظممػػة، كقصػػكٌر محصَّ
الػػذؼ مػػا  ،ككانػػت المقبػػرة الييكديػة تقػػع فػػي جنػػكب المدينػػة، عمػى منحػػدرات الجبػػل، سػاحات صػػغيرة

كىنػاؾ العديػد مػف شػكاىد القبػكر التػي تحمػُل كتابػات مػف أكاخػػر  ،يػزاؿ إلػى اآلف ُيػدعى جبػل الييػكد
َـّ اسػ تخداـ القركف الكسطى، كقد أزيمت الشكاىد األخرػ مف الجبل بعػد طػرد الييػكد مػف المدينػة، كتػ

كتشاؼ أفَّ اال ذلؾكيؤّكد  ،الحجارة في بناِء بناياٍت جديدة
(2).

يتضح مما سبق بأف تمؾ المدف التي سكنيا الييكد ىي مف أىـ المدف األندلسية، كىذا ال 
معظـ مدف األندلس، كقد آثر الباحث أف يعني أف كجكدىـ قد اقتصر عمى تمؾ المدف، بل شمل 

يذكر تمؾ المدف الميمة، كشكاىد عمى الكجكد الييكدؼ في األندلس، كأيضًا يبلحع بأف مؤرخي 
األندلس قد أسيمكا في ذكر طبيعة الكجكد الييكدؼ، كالذؼ تميز بعمكمو بكثرة الييكد في تمؾ 

ال عيد ليا كال أماف، في حكاضر  المدف، كال شؾ أف كجكد طائفة الييكد التي تميزت بأنيا
األندلس، كاف سببًا مباشرًا أك غير مباشر في سقكط األندلس، كذلؾ لفساد تمؾ الطائفة الييكدية، 
كتغيير كالئيـ في بعض األكقات، ليتحكلكا ضد المسمميف بعد أف كانكا رعاياىـ كمنسجمكف معيـ، 

بعض حقب التاريخ األندلسي، بعدما تـ تكليتيـ كلبعض األدكار التخريبية التي قاـ بيا الييكد، في 
 لبعض المناصب الحساسة.

زعتمادزعمىزالييودزفيزاألندلس:ا 
ز:ز(3)بنزشبروطزح دايأواًل:ز

فػي تأديػة أعمػاؿ كميمػات لصػالح  ،اعتمد بعض الخمفاء األمكييف في األندلس عمى الييكد
ـ( بتقريػػب 912/ىػػػ300الدكلػػة، كمػػف ذلػػؾ قيػػاـ الخميفػػة عبػػد الػػرحمف الثالػػث )الناصػػر لػػديف هللا( )

كقد بدأ ابف شبركط عممو في ببلط الخميفة طبيبًا في حدكد سػنة  ،ييكدؼ اسمو حسداؼ بف شبركط
 . (4) ـ(940/ىػ329)

                                                           

 .97( الخالدؼ: الييكد تحت حكـ المسمميف، ص1)
 .102-101المسمميف، ص( الخالدؼ: الييكد تحت حكـ 2)
( ىك حسداؼ اإلسرائيمي، ذك حظكة عند عبد الرحمف الناصر لو باع في الترجمة ، ككاف لػو بػاع فػي ترجمػة مػا 3)

ُجيل مف أسماء العقاقير المذككر في كتاب ديقكريدس إلػى العربيػة كمػا أنػو خػدـ مػف بعػد الناصػر ابنػو الحكػـ كنػاؿ 
 (498-494عيكف األنباء، صعنده نياية الحظكة )ابف أبي اصيبعة: 

 .23( ابف جمجل، سميماف األندلسي: طبقات األطباء كالحكماء، ص4)
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، كىػي فػي مػا يبػدك اإلدارة التػي لمدكلػة ماليػةالة دار اإلثـ كضعو الخميفة الناصػر عمػى رأس 
عػف  كؿؤ كمسػتعرؼ اآلف بالجمارؾ، حيث تحػدث عػف منصػبو فػي إحػدػ رسػائمو إلػى ممػؾ الخػزر 

جبػى مػف السػفف ككاف ىذا المنصب ميمًا ألف األمػكاؿ التػي تُ  ،الدخل الصادر عف التجارة األجنبية
كبػالرغـ مػف أىميػة  ،مصػدرًا رئيسػًا لخزينػة الدكلػة القادمة إلى األندلس كالمغػادرة منيػا، كانػت تشػكل

 ،العمػػػل الػػػذؼ كػػػاف يؤديػػػو ابػػػف شػػػبركط، إال أف الناصػػػر لػػػـ يمنحػػػو لقػػػب كزيػػػر أك أؼ لقػػػػب رسػػػمي
ػػًا بمغػػات مكال سػػي ،كالسػػبب فػػي ذلػػؾ أفَّ الناصػػر أراد أف يستػػػفيد مػػف مكاىػػب حسػػداؼ ا مػػف ككنػػو مِممَّ

و كزيػرًا ييكديػػًا أك مكظفػػًا رسػػميًا كبيػػرًا يشػػّكه سػػمعتيا أجنبيػة مختمفػػة، مػػف دكف أف يجعػػل فػػي حككمتػػ
، كلثقػػة عبػػد الػػرحمف الناصػػر بػػو فقػػد (1)الحسػػنة، كيعّرضػػيا النتقػػادات جميػػكر المسػػمميف كفقيػػائيـ

، ككانػت ةحفيػد طكطػ ةلعبلج حاكميا شػانج ةكمفو ببعض المياـ الدبمكماسية؛ حيث أرسمو إلى نفار 
أف يتنػػازؿ عػػف عشػػر قػػبلع مقابػػل عبلجػػو،  ةحسػػداؼ مػػف شػػانجباإلنابػػة، فطمػػب  ةأمػػو تحكػػـ نفػػار 
 .(2)بإعطائو الحصكف بمجرد أف يحكـ ةفكعده شانج

يبلحػػع بػػأف الكجػػكد الييػػكدؼ فػػي ذلػػؾ العمػػل الميػػـ، الػػذؼ أككمػػو الخميفػػة إلػػى حسػػداؼ لػػـ 
كمػا أنػو يؤثر عمى المسمميف، كال عمى قكة الدكلة اإلسبلمية في األندلس، كذلؾ لكجكد خميفة قػكؼ، 

 لـ يطمق يد ذلؾ الييكدؼ فيما أككمو بو.
كمػػػػف األعمػػػػاؿ الميمػػػػة التػػػػي قػػػػاـ بيػػػػا حسػػػػداؼ عقػػػػده صػػػػمحًا مػػػػع صػػػػاحب برشػػػػمكنة سػػػػنة    

حسػػداؼ إلػػى برشػػمكنة كأرسػػل عمػػى الشػػركط التػػي ارتضػػاىا الناصػػر لػػديف هللا، ـ(، 940-ىػػػ328)
حمف الباجي، عمػى مدينػة برشػمكنة، لتقريرىا مع شنيير، صاحبيا، كاتفق أف جاء إبراىيـ بف عبد الر 

، فرحػل مػع صػاحبيا ، فعرَّفيـ حسداؼ بما عقػده مػف سػمـغازياً  يكـ الجمعة، لعشر خمكف مف شكاؿ
إلػػػى طاعػػػة الناصػػػر لػػػديف هللا  ةاألسػػػطكؿ عػػػف مرسػػػى مػػػف يكمػػػو. كدعػػػا حسػػػداؼ عظمػػػاء برشػػػمكن

مػت ممكػة الفػرنج بنػت بريػل ، كمػا قاكسممو، فأجابو جماعة مف ممككيـ، منيـ ُأْنُجة، أحػد عظمػائيـ
ىػػا أبمػػا قػػاـ بػػو أنجػػة، فأرسػػل لمناصػػر برنػػاط اإلسػػرائيمي كمعػػو ىػػدايا فقبميػػا الناصػػر لػػديف هللا، ككاف

ثػػـ قػػدـ حسػػداؼ بػػف إسػػحاؽ عمػػى الناصػػر لػػديف هللا مػػف برشػػمكنة فػػي عقػػب ذؼ بػػأنفس ممػػا بعثػػت، 
 .(3)بعد أف أحكـ ذلؾ كمو ـ(،940-ىػ328) سنةالقعدة منيا 

ة بػأف الخميفػة الناصػر رحمػو هللا لػـ يمػنح بػف شػبركط لقػب كزيػر خكفػًا عمػى سػمع المبلحع
نػػػػف، كىػػػذا ُيظيػػػر حػػػرص الخميفػػػة عمػػػى أال ُيحّكػػػـ غيػػػػر حكمػػػو مػػػف أف يشػػػكه كمػػػا فػػػي الػػػنص اآل

المسػػمميف فػػي رقػػابيـ كأمػػكاليـ، كلكػػف مػػا غفػػل عنػػو الناصػػر أنػػو قػػد أككػػل ميمػػة حساسػػة إلػػى ذلػػؾ 
قػد خميػت  وض السػفارات الخارجيػة، كال نعتقػد بػأف األنػدلس فػي زمانػالييكدؼ كىي جمػع المػاؿ كبعػ

                                                           

 283، ص26؛ المكسكعة العبرية، ـ 23( عبد المجيد: الييكد في األندلس، ص1)
 .53-52، ص2( دكزؼ، رينيرت: المسممكف في األندلس، ج2)
 .455-454، ص5( ابف حياف: المقتبس، جػ3)
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مف رجل بكفاءة بف شبركط لحمل تمؾ الميمة، كلربمػا كػاف تكسػيد ىػذا األمػر إلػى الييػكدؼ إضػافة 
لميارتو؛ نكعًا مف التسامح الديني الذؼ آمف بو عبد الرحمف الناصر، كلكف الخطير في األمر بأنو 

كد لمناصػب رفيعػػة فػي الدكلػة، تمػػؾ المناصػب التػػي مػا تكالىػػا الييػكد، حتػػى الييػػ ةقػد فػتح بػػاب تكليػ
أصبحكا متحكميف بالمسمميف، كعند الحركب مع الفرنجة لـ يككنكا أمناء عمى تمػؾ المناصػب، ممػا 
كػػػاف سػػػببًا فػػػي خػػػراب جػػػزء مػػػف اقتصػػػاد األنػػػدلس، كالػػػذؼ سػػػيؤدؼ فيمػػػا بعػػػد إلػػػى سػػػقكطيا، بعػػػدما 

قتصادؼ، كال شؾ بأف تكليػة الييػكد زعػزع الثقػة بػيف عة مع العامل اإلكامل السقكط مجتمتتضافر ع
 الحكاـ كالمحككميف، في بعض عيكد األندلس.

ز:(1))ابنزن دلغ(زإ ماعيلزبنزن دلغ ان ًا:ز
بكفػػاءة بػػف نغدلػػة األدبيػػة؛ كعػػرض عميػػو أف  أبػػي العبػػاس بػػف العريػػفأُعجػػب كزيػػر حبػػكس 

جابيػػًا يعمػل مسػاعدًا فػي خدمػة أميػر غرناطػة، فكافػق ابػػف نغدلػة كرحػل إلػى غرناطػة، فعينػو الػكزير 
، كلنجاحػػو كسػػب ثقػػة الػػكزير أبػػك العبػػاس، كأصػػبح بإمكانػػو أف يعػػيف مػػكظفيف معػػو ألمػػكاؿ الدكلػػة

جنػى ابػف ك اية األمػكاؿ، ككسػب ثقػة الػكزير، كقد حقق إسماعيل نجاحًا في جبليساعدكه في ميمتو، 
الكظيفػػة، لكنػػو كسػػب معيػػا كػػره كثيػػر مػػف ييػػكد غرناطػػة، الػػذيف كجػػدكه  تمػػؾنغدلػػة أمػػكااًل كثيػػرة مػػف 

، كلكي يبقي لنفسو جػزءًا كليفؤ لممسمتسمطًا، يأخذ منيـ فكؽ ما يطيقكف في سبيل أف يظير قدراتو 
 . (2)األمكاؿ تمؾمف 

ف حبػػكس كلػػده األكبػر مكانػػو، كلػػـ يكػف الكلػػد كأبيػػو. أبػػك العبػػاس عػيّ تػػكفي الػكزير كبعػد أف 
اسػػػتغل إسػػػماعيل ذلػػػؾ كصػػػار يقابػػػل حبػػػكس نػػػػيابة عنػػػو، كُيظيػػػر بػػػدىاء خبرتػػػو، إلػػػى أف أصػػػدر ف

فشػغل ىػػذا المنصػػب فػي أكائػػل العقػػد الثالػث مػػف القػػرف  ،حبػكس أمػػرًا بتعيػػيف إسػماعيل كزيػػرًا لمماليػػة
أصػبح إسػماعيل بػف نغدلػة أكؿ ييػكدؼ فػي األنػدلس يتقمػد منصػب الحادؼ عشر المػيبلدؼ، كبػذلؾ 

 (.3الكزارة)
كلـ يقتصر كرىو عند الييكد فقط بػل كعنػد المسػمميف، فقػد كتػب كتابػًا يػرد فيػو عمػى الفقيػو 

، كجاىر بالكبلـ في الطعف عمػى ممػة اإل فعػو أحػد، كال رد عميػو مسػمـ، كاكتفػكا سػبلـ، فمػا دابف حـز
قمػػكبيـ، ككػػاف المنصػػب الػػذؼ حػػازه قػػد أغػػاظ األحػػرار، ككرىػػو عامػػة الييػػكد، بتغييػػر ذلػػؾ المنكػػر ب

، كلـ يكف مكركىًا عند الييػكد (4)كتظمـ مف جكره ككاف قد أذؿ أعبلـ الييكد بعد أف أساء لممسمميف

                                                           

 (.290، ص4، مج2ؼ ُيسمى عندىـ صامكئيل بف جكزيف ىاليفي )ديكرانت: قصة الحضارة، ج( حاخاـ ييكد1)
 (.290ص
 .150( الخالدؼ: الييكد تحت حكـ المسمميف، ص2)

 .31-30األمير عبد هللا: التبياف، ص (3)
 .767-766، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج4)
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الييػػكد فقػػط لػػذلؾ السػػبب بػػل كألنػػو كػػاف سػػببًا فػػي نكبػػة ييػػكد غرناطػػة عمػػى يػػد الصػػنياجييف بسػػبب 
 .(1)ـاستيزائو بالقرآف الكري

 كمف أشكاؿ استيزائو أنو أقسـ أف ينظـ جميع القرآف حتى ُيتغنى بيا، كمف شعره 
 مف كتاب هللا مكزكف 

 
 

     نقشػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػطرا  
 مستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماً 

 
  (2) تنفقكا مما تحبكف 

 
 

 

         لػػػػػػػػػػػػف تنػػػػػػػػػػػػالكا البػػػػػػػػػػػػر حتػػػػػػػػػػػػى  
 مسػػعكد، الػػذؼلػػـ يػػرؽ ذلػػؾ األمػػر لكثيػػر مػػف النػػاس، كخاصػػة العممػػاء كػػأبي إسػػحاؽ بػػف  
 ابػف اسػتكزر ككنػو ممكيػا عمػى ينكػر ككػاف بالصػبلح كارتسػـ عممػو كشاع اسمو غرناطة في اشتير
 المشيكر شعره فقاؿ إلبيرة إلى نفيو في فسعى لو انقيادىـ غرناطة أىل كعمى الييكدؼ نغدلة

 د العريفػػػػػػػػػػػػدكر الزماف كأسػػػػػػػب
 

 

 فػػػػػػػػػػػأجمعيأال قل لصػنياجة  
 مستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماً 

 
 فػػػػػػػػػػػػف الشامتيػػػػػػا أعيػػػػػػػػػأقر بي

 
 

 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػد زؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػيدكـ زلػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 فػػػػػػػػػػػكلك شاء كاف مف المسممي 

 
 

 تخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافرا 
  ككػػػػػػانكا مػػػػػػف العتػػػػػػرة األرذلػػػػػػيف 

 
 فعػػػػػػػػػز الييػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػو كانتخػػػػػػػػػكا 

  .(3)إسحاؽفاشتير ىذا الشعر كثارت صنياجة عمى الييكد فقتمكه كعظـ قدر أبي  
قد  -أؼ زمف االنحدار األندلسي–يبلحع بأف ابف حبكس كالذؼ يعتبر مف ممكؾ الطكائف 

أعطػػى كبشػػكل كاضػػح لقػػب كزارة الماليػػة لمييػػكدؼ بػػف نغدلػػة كػػأكؿ كزيػػر فػػي األنػػدلس، رغػػـ معرفتػػو 
لفقيػػػاء كعمػػػى رأسػػػيـ أبػػػي إسػػػحاؽ عمػػػى اكعممػػػو باسػػػتيزاء ذلػػػؾ الييػػػكدؼ بػػػالقرآف الكػػػريـ، كاحتجػػػاج 

تكليتو؛ إال أنو لـ يستمع إال إلى شيطانو، بل كيبلحع بأف بف  نغدلة كػاف نػذير شػؤـك عمػى الييػكد 
 أنفسيـ، حيث أدػ فعمو المشيف إلى مذبحة في حقيـ. 

ز(م1066-933ىة=ز459-383 )زإ ماعيلزبنزن دلغبنززيو ف ال ًا:ز
 الكتب، مطالعة كاف قد جيز كلده ليقكـ مقامو، فحممو عمى ،كبعد كفاة إسماعيل بف نغدلة

كرشحو في أكؿ حياتو ليككف  كيدارسكنو، يعممكنو ناحية، كل مف كاألدباء المعمميف إليو كجمع
كاتبًا إلبف بمكيف، لينكب عنو، كذلؾ تمييدًا الستخبلفو، فمما مات اسماعيل في ذلؾ الكقت، قربو 

 . (4)أبيو، بعدما أظير السركر لوباديس إليو، كجعمو مكاف 
يعرؼ ذؿ الذمػة،  كما ىي إال أياـ حتى أصبح يكسف مف أكابر دكلة بف باديس، ككاف ال

كال قػػػذر الييكديػػػة، فأخػػػذ فػػػي االجتيػػػاد فػػػي األحػػػكاؿ، كجمػػػع المػػػاؿ، كاسػػػتخراج األمػػػكاؿ، كاسػػػتعماؿ 

                                                           

 .114، ص2( ابف سعيد: المغرب، ج1)
 .114، ص2( ابف سعيد: المغرب، ج2)
 .132، ص2( ابف سعيد: المغرب، ج3)
 .243، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج4)



79 

 

 ،في قصره عيكف عمى األمير ؼلذلؾ الييكدالييكد عمى األعماؿ، فزادت منزلتو عند أميره، ككانت 
  .(1)مف نساٍء كفتياٍف، يشمميـ باإلحساف، فبل يكاد باديس يتنفس، إال كىك يعمـ ذلؾ

نسػي يكسػػف بػػف إسػػماعيل بأنػػو ييػػكدؼ فػػي ديػار االسػػبلـ، كأنػػو ذمػػي يػػدفع الجزيػػة عػػف يػػد 
فػػي  ،رآه يسػػاير صػػحابو بسػػاحة قرطبػػةكىػػك صػػاغر، فأصػػبح يتشػػبو بػػأميره المسػػمـ، حتػػى قػػاؿ مػػف 

فأنشػػد تشػػابيت  ،فػػرؽ بػػيف الػػرئيس كالمػػرؤكسيفمػػـ  ،مػػع بػػاديس آهفػػر المػػرات التػػي جػػاء إلييػػا،  بعػػض
 .(2)المناكب كالرؤكس

إف األندلس دكلة إسبلمية، قائمة عمى قكاعد الشريعة، كعمى الكتاب كالسنة، فكيػف ليػا أف 
تسػػتقيـ كتسػػتمر، كفييػػا مػػف يحقػػر كتػػاب هللا كشػػريعتو، فػػبل شػػؾ أف ذلػػؾ كػػاف مكجػػب لغضػػب هللا 
سبحانو كتعالى، كنذيرًا بأف اليبلؾ كالثبكر، سيككف لتمػؾ الدكلػة ال محالػة، كىػذا مػا كػاف فػي نيايػة 

 لمطاؼ. ا
 يو فزالييوديز قتلزابنز اد س:

خاصػػػة مػػػف المسػػػمميف يخدمكنػػػو، ككػػػاف مبغضػػػًا فػػػي لػػػو بمكػػػيف،  اسػػػمو كلػػػد لبػػػاديس ككػػػاف
أنػػو تكمػػـ فػػي ذلػػؾ ألبيػػو، فبمػػغ منػػو كػػل مبمػػغ، فػػدبر الحيمػػة، فػػذكركا أنػػو  لػػوغدابػػف الن الييػػكدؼ، فبمػػغ

دخل عميو يكمًا فقبل األرض بيف يديو، فقاؿ لو الغبلـ: كلـ ذلؾ، فقاؿ: يرغب العبػد أف تػدخل داره 
مع مف أحببت مف عبيدؾ كرجالؾ، فدخل إليو بعػد ذلػؾ، فقػدـ لػو كلرجالػو طعامػًا كشػرابًا، ثػـ جعػل 

س البف باديس، فراـ القيء فمـ يقدر عميو، فحمل إلى قصػره كقضػى نحبػو فػي يكمػو، السـ في الكأ
سػمكه. فقتػل  كبمغ الخبر إلى أبيو كلـ يعمـ السبب، فقرر الييكدؼ عنده أف أصحابو كبعض جكاريػو

ككانػت كفاتػو  ،بني عمو جماعػة كبيػرة، كخافػو سػائرىـ ففػركا عنػومف باديس جكارؼ كلده، كفتيانو ك 
 .(3)كبعده قتل الييكدؼ في سنة تسع كخمسيف ،مسيف كأربعمائةسنة ست كخ

الييػػكدؼ عبلمػػة فارقػػة فػػي تكليػػو غيػػر  نغدلػػويمكػػف اعتبػػار تكليػػو يكسػػف بػػف إسػػماعيل ابػػف 
المسػػمميف لعظػػائـ الميػػاـ، كعبلمػػة أيضػػًا لمػػدػ االنحطػػاط الػػذؼ كصػػل إليػػو بعػػض حكػػاـ األنػػدلس 
لتكلية غير المسمميف في إدارة شؤكنيـ، ككاف مف عاقبو ذلؾ األمر أف يمكػف الييػكدؼ يكسػف بنػي 

ؽ تفاصيل حياة الخميفة ابف باديس، قكمو مف بعض المرافق الميمة في كزارتو، ثـ اطبلعو عمى أد
بلعو تمؾ مكنتو في نياية المطاؼ أف ينفذ جريمتو الشنعاء طّ إكنقل تمؾ التفاصيل لمييكد، كخطكرة 

بقتػػػل بمكػػػيف ابػػػف بػػػاديس، كمػػػا ذلػػػؾ إال ألف بمكػػػيف أظيػػػر بغضػػػو لمػػػكزير المتنفػػػذ، ككانػػػت النيايػػػة 
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قاليػػد األمػػكر، كىػػذا بػػبل شػػؾ داعػػي مػػف المريعػػة، كالدالػػة عمػػى مػػدػ سػػيطرة يكسػػف الييػػكدؼ عمػػى م
 دكاعي السقكط.

ز:يو فزبنزح دايبنزح دايزرا عًا:ز
كػػاف أبػػك الفضػػل حسػػداؼ يكسػػف بػػف حسػػداؼ مػػف أشػػير رجػػاالت الييػػكد فػػي سرقسػػطة، إذ 

ككاف مجيدًا في  ،(1)ـ(1081–1046ىػ=447-438في دكلة المقتدر بف ىكد ) ككاتباً  عمل كزيراً 
الغاية فػي الببلغػة، كقيػل أنػو انتيػى بػو األمػر إلػى اإلسػبلـ لتعمقػو بجاريػة في الشعر كاألدب، كبمغ 
الشػػنتريني: "أف جاريػػة ذىبػػت بمبػػو، كغمبتػػو قػػاؿ ، كحػػكؿ تمػػؾ الجاريػػة (2)مسػػممة أىػػداىا سػػيدىا إليػػو

عمى قمبو، فجف بيا جنكنو، كخمػع إلييػا دينػو، كعمػـ بػذلؾ صػاحبيا، فزفيػا إليػو ككضػع زماميػا بػيف 
، أنفًة مف أف يظّف الناس أف إسبلمو كاف مف أجميا، فحسف ذكره، كخفي كصمياعف فتجافى يديو، 

(3)عمى كثير مف الناس أمره
يبلحػػع بػػأف ىػػذه الركايػػة تكضػػح بػػأف إسػػبلـ ذلػػؾ الػػكزير الييػػكدؼ لػػـ يكػػف قناعػػة باإلسػػبلـ 

، ف عتبػػة اإلشػػبيميابػػكلكػػف إتبػػاع ليػػكاه فػػي عشػػق الجاريػػة، كمػػا يؤكػػد ىػػذا الػػرأؼ أبيػػات شػػعر قاليػػا 
ُسئل عف حالو بعد أف رحل إلييا مف سرقسطة التي كاف ف حيث كاف مف أمره أف ذىب إلى مصر 

 أبك الفضل حسداؼ بف يكسف يشغل فييا منصب الكزير لممقتدر بف ىكد:
 أرقػػػػػػػػص فػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػة القػػػػػػػػركد

 
أصػػػػػػػػػػػػػػػبحت فػػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػػر  

 مستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاماً 
 

 مػػػػػػػػػػع النصػػػػػػػػػػارػ أك الييػػػػػػػػػػكد
 

 كاضػػػػػػيعة العمػػػػػػر فػػػػػػي أخيػػػػػػرٍ  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكات كال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد ال 

 
 بالجػػػػػػػػػػػدِّ رزؽ األنػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػييـ 

4لمغػػػػػػػػػػرب فػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػكد  أكد  مػػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػػؤميـ رجكعػػػػػػػػػػػػاً 
شػبيمية الثريػة مقربػة مػف حكػاـ إشػبيمية، كحصػل بعػض ككانت بعض العائبلت الييكديػة اإل

كعائمػة أبنائيا عمى كظائف حككمية، مثل عائمة كامنيل التي ظمت قريبة مف السػمطة لمػدة طكيمػة. 
ابف مياجر التي ينتمي إلييا أبك إسحاؽ إبراىيـ بػف ميػر بػف ميػاجر، الػذؼ شػغل منصػبًا ميمػًا فػي 

 .(5)لقب الكزير إضافة إلى ألقاب رنانة أخرػ  حككمة إشبيمية، كمنح
كُيجمػػػل مشػػػيد تػػػكلي الييػػػكد المأسػػػاكؼ ألمػػػكر المسػػػمميف فػػػي األنػػػدلس، مػػػا قالػػػو ابػػػف حػػػـز 

خرىػػػا، أعػػػف  أكليػػػاأف كػػػل مػػػدبر مدينػػػة أك حصػػػف فػػػي شػػػيء مػػػف أندلسػػػنا، األندلسػػػي رحمػػػو هللا: "
كسػػاع فػػي األرض بفسػػاد؛ لمػػذؼ تركنػػو مػػف شػػنيـ الغػػارات عمػػى أمػػكاؿ  ،محػػارب هلل تعػػالى كرسػػكلو
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بػاحتيـ لجنػدىـ قطػع الطريػق عمػى الجيػة عػاداىـالتي تككف في ممؾ مف  ،المسمميف مف الرعية ، كا 
طكف لمييكد عمى قكارع طرؽ الجزية عمى رقاب المسمميف، مسمِ التي يقضكف عمى أىميا، ضاربكف ك 

المسػػػمميف فػػػي أخػػػذ الجزيػػػة كالضػػػريبة مػػػف أىػػػل اإلسػػػبلـ، معتػػػذركف بضػػػركرة ال تبػػػيح مػػػا حػػػـر هللا، 
 .(1)"غرضيـ فييا استداـ نفاذ أمرىـ كنيييـ

بعضػيـ الػبعض،  ـككصف ابف كردبكس تمؾ الحالة فذكر بأف المسممكف كانكا ضعفاء أمػا
، حتػى يمػدىـ بالفرسػاف، فيمػا يكسػف بػف ف ، مقابل األمكاؿ التػي يعطكنيػا لممػؾ الػرـك استقككا بالرـك

قتنػػػاء  النغدلػػػة مسػػػركر بتمػػػؾ الفتنػػػة، مسػػػاعد عمييػػػا، كأمػػػراء المسػػػممكف منشػػػغمكف بشػػػرب الخمػػػكر كا 
الجاريػػػات، كركػػػكب المعاصػػػي، ككػػػل كاحػػػد مػػػنيـ يتنػػػافس فػػػي شػػػراء الػػػذخائر الممكيػػػة القادمػػػة مػػػف 

(2)رؽ، كيرسميا إلى ممؾ الركـ تقربًا إليوالش
إفَّ تكليػػػػة ييػػػػكد عمػػػػى رقػػػػاب المسػػػػمميف فػػػػي بعػػػػض دكيػػػػبلت الطكائػػػػف، ال يمكػػػػف أف ُيعػػػػّد 
تسػػامحًا، بػػل ىػػك انحػػراؼ عػػف شػػريعة اإلسػػبلـ التػػي نيػػت المسػػمميف عػػف مػػكاالة الييػػكد كاالسػػتعانة 

ـْ َأْكِلَيػاُء َبْعػٍض َكَمػْف َياَأي َيا الَّػِذيَف آَمُنػكا اَل )بيـ. قاؿ تعالى:  َتتَِّخػُذكا اْلَيُيػكَد َكالنََّصػاَرػ َأْكِلَيػاَء َبْعُضػُي
ـْ ِإفَّ َّللاََّ اَل َيْيػػػِدؼ اْلَقػػػْكـَ الظَّػػػاِلِميفَ  ـْ َفِإنَّػػػُو ِمػػػْنُي ـْ ِمػػػْنُك ، كقػػػكؿ الرسػػػكؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تػػػػأمنكىـ إذ (3)(َيتَػػػَكلَُّي

"ال حاجة لنا  ؟أال نستعيف بحمفائنا مف ييكد :صار الذيف قالكا لو يـك أحد، كقكلو لؤلن(4)خكنيـ هللا"
  .(5)فييـ"

كقػػد الحظنػػا مػػا جنػػاه مسػػممك األنػػدلس فػػي بعػػض دكيػػبلت عصػػر الطكائػػف مػػف كراء ىػػذا 
االنحػػراؼ. لقػػد أُىينػػكا كأُىػػيف ديػػنيـ، كصػػاركا محكػػكميف لمييػػكد مػػع أنيػػـ يعيشػػكف فػػي دار اإلسػػبلـ 

  .بعض الضعفاء كالجبناء مف المسمميف مضطريف لنفاؽ الييكد كرؤسائيـكتحت حكمو، كصار 
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زالم حثزاألول:
زبينزعناصرزالمجتمعزاألندل يالنزاعز

لـ يكف مستغربًا أف يجمع اإلسبلـ تحت رايتو في األندلس إثنيات عرقية مختمفة، تمثمت 
في العرب كالبربر كالمكلديف كغيرىـ، إذ أف األصل ىك تكحيد كل قكػ اإلسبلـ تحت رايتو، حيث 

زشعو ازكجل: ) أف الديف الحنيف لـ يفاضل  بيف الناس إال بالتقكػ فقد قاؿ هللا عز وجعمناكم
زإنزأكرمكمزعندزهللا بَل فرَؽ بْيَف عرِبيٍّ كأعجِميٍّ كاَل بْيَف أبيَض كاَل (، ف1()أتقاكم وق ائلزلتعارفوا

اِلحِ  أف تكاضعكا حتى ال يبغي   إف هللا أكحى إليّ ملسو هيلع هللا ىلص: "قاؿ رسكؿ هللا ، فأسكَد إالَّ بالتَّْقَكػ كالعمِل الصَّ
(، كقد طبق المسممكف األكائل ىذه المبادغ عمميًا فقد 2")حد، كال يفخر أحد عمى أحدأحد عمى أ

كصف الخميفة عمر بف الخطاب رضي هللا عنو ببلؿ الحبشي بالسيد، في كقت كاف فيو ببلؿ 
رضي هللا عنو عبدًا حبشيًا ال ُيعبأ لو، كذلؾ عندما أعتق أبك بكر الصديق ببلاًل؛ حيث قاؿ عمر: 

 (.3)-يقصد أنا أبا بكر أعتق ببلاًل  -نا كأعتقو سيدنا ببلؿ سيد
كتتعدد شكاىد التاريخ عند الحديث عف كحدة األجناس تحت راية اإلسبلـ، كمف ىذه  

الشكاىد أف أبا ذر عّير ببلاًل نفسو بكصفو بابف السكداء، فما أف ذىب ببلؿ إلى النبي صمى هللا 
 جاىمية، فيؾ إف ذر أبا يا و، حتى قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:عميو كسمـ شاكيًا أبا ذر الذؼ حط مف شأن

إنيـ إخكانكـ  ،إنؾ امرؤ فيؾ جاىمية :فقاؿ ،مى سني ىذه مف الكبرعَ أَ  :هللارسكؿ  يا قمت قاؿ
جعميـ هللا فتية لكـ تحت أيديكـ فمف كاف أخكه تحت يده فميطعمو مف طعامو كليمبسو مف ثيابو كال 

فما كاف مف أبي ذر أال أف كضع رأسو عمى التراب مصرًا  (4)يكمفو ما يغمبو فإف فعل فميعنو عميو
 .عمى أف يطأ ببلؿ كجيو  بقدميو، حتى يكفر عف خطيئتو، فعفا عنو ببلؿ

كلتأصيل ركح المساكاة بيف المسمميف فإف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد نسب سمماف الفارسي إلى آؿ بيتو 
الكراـ، كذلؾ عندما تفاخر القكـ بأنسابيـ كآبائيـ، فقاؿ ليـ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: سمماف منا آؿ 

شكًا أك تأكيبًل في أف اإلسبلـ لـ  (، كيعتقد الباحث بأف ىذه الشكاىد تعطي صكرة ال تقبل5البيت)
ح لمتفضيل ىك  يميز بيف األجناس كلـ يفاضل بينيا بحسب األنساب، بل إنو جعل المعيار المرجِّ
تقكػ هللا عز كجل، كالكاضح أف الحيدة عف مبادغ اإلسبلـ كتعاليمو تؤدؼ إلى ظيكر النعرات 

                                                           

 .13( سكرة الحجرات: آية 1)
 (.4895، حديث رقـ )274، ص4( ابك داككد: سنف، ج2)
 .187، ص7؛ ابف تيميو: منياج السنة النبكية، ج237، ص1( ابف حنبل: فضائل الصحابة، ج3)
، 5ابػػػف حنبػػػل: مسػػػند، ج ؛17965، حػػػديث رقػػػـ: 447 -446، ص9( الصػػػنعاني: مصػػػنف عبػػػد الػػػرزاؽ، ج 4)

 (.21469، حديث رقـ )161ص
 .118، ص9؛ الييثمي: المجمع، ج598، ص3( الحاكـ: المستدرؾ، ج5)
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كىك ما سيناقشو الباحث مف خبلؿ  الطائفية؛ التي تنعكس سمبًا عمى تكحد المسمميف كقكتيـ،
 العناكيف التالية.

كبالنسبة لممجتمع اإلسبلمي في الجزيرة األندلسية بعد الفتح فقد كاف يتألف مف عناصر 
ككانت البطكف العربية المشتركة في فتح االندلس تتمتع بركح عدة، ىي العرب كالبربر كالمكلديف، 

المساكاة إال أنيا لـ تتحرر مف تمؾ الركح القبمية، كالتي كانت قبمية متأصمة، كبرغـ تأكيد اإلسبلـ عمى 
سببًا لمشقاؽ كالتنابذ، كالحرب األىمية بينيـ، تمؾ الحرب التي استعرت بيف الُمضرية كاليمنية، كبيف 

 (.1)الشامييف كالبمدييف )أىل األندلس(
زبدا غزالصراعزالعرقيزوأ  ا و:

في مجتمع األندلس، كمثمكا الطبقة الراقية الغنية في أشار عناف إلى أف العرب كانكا أقمية 
الببلد، حيث استأثركا بمعظـ غنائـ الفتح؛ كقد استكلت تمؾ األقمية العربية حينًا مف الزمف عمى 
أِزّمة الحكـ، مسيطريف عمى معظـ البقاع الخصبة في شبو الجزيرة األندلسية، كقد استقرت تمؾ 

(، 2ا قرطبة، كتركت العمل في ضياعيا الشاسعة لممكالي كالبربر)الطبقة في المدف الكبرػ كال سيم
كال يستبعد الباحث كجكد أنانية في النفس البشرية تدفعيا لبلستئثار بالمنفعة، كىك ما حصل 
لبعض العرب في األندلس مف استئثار بالسمطة؛ مما أثار نفكس المكالي كالبربر كأشعرىـ بالظمـ، 

ث يرػ بأف كصف عناف بالتعميـ ينطكؼ عمى مبالغة شديدة في كصف كبالرغـ مف ذلؾ فإف الباح
أنانية العرب الفاتحيف، كلعل ما يفند ىذا األمر ىك أف القيادة العربية لمفاتحيف اعتمدت في جيشيا 

زعمى العنصر البربرؼ كعنصر أساسي كىك الذؼ أسيـ بشكل فعاؿ في تسريع الفتح.
الذؼ يرػ  رب كالبربر أف القكـ ساركا عمى المبدأكيبدك مف أسباب الخبلؼ أيضا بيف الع

، فغمب قكـ عمى آخريف،  أخذت، ما يد لكل بأف كلذلؾ فقد تعاقب حكاـ األندلس؛ قكـ في إثر قـك
 دخل ثـ قسمة، دكف  القرػ  مف كثير عمى تمكنكا مف السيطرة كاألفارقة فعندما دخل البربر

 المعركفيف كالبربر العرب أكثر فأخرجكا القشيرؼ؛ عياض بف بشر بف بمج طالعة في الشاميكف 
(، كالناظر إلى ىذه األحداث يعمـ تمامًا بأف 3فرؽ) كال البربر، فعل كما بأيدييـ، كاف عما بالبمدييف

تنازع المسمميف في األندلس عمى الدنيا قد أّثر تأثيرًا سمبيًا عمى قكة المسمميف فييا، كحمميـ عمى 
كىك ما يعده الباحث مف أخطر اآلفات عمى الكياف اإلسبلمي المستكطف  استباحة حقكؽ اآلخريف،

 ألرض األندلس كالمجاكر لمنصارػ مف اإلسباف.
ز

                                                           

 .203، ص1( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج1)
 .204، ص1( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج2)
: رسالة التمخيص، ج3)  .176-175، ص3( ابف حـز
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زىة:107ز-ىةز 106وال غزاليي مزبنزعبيدزالك بيز)الكناني(ز
(، كقد كاله األندلس بشر بف صفكاف أمير أفريقية زمف 1كاف عربيًا متعصبًا لقكمو كقبيمتو)

ـ سنة إحدػ عشرة كمائة فأقاـ كاليا ر كلييا الييثـ بف عبيد الكناني فقدميا في المح ثـ( 2ىشاـ)
 (.3)ثـ تكفي في ذؼ الحجة كأياماً  أشيرعمييا عشرة 

كنظرًا لشعكر البربر في بعض مناطق األندلس بالغبف فقد أعمنكا العصياف في جميقية 
الببلد، كفي سرقسطة كانت الغمبة  كاستكرقو لكجكد أكثرية بربرية فقتمكا العرب كطردكىـ مف

لمعرب، كاستعاف عبد الممؾ بف قطف ببمج بف بشر كأصحابو الشامييف المحاصريف في سبتو 
(، ككقعت معركة بيف بمج بف بشر كالجيش 4إلخماد الثكرة البربرية التي كادت أف تعصف بو)

لعرب، ثـ لحق بقرطبة ىػ، صمد فييا بمج كجيشو كانتصر فييا ا113البربرؼ بالقرب مف شذكنو 
 (.5فقاتل مع عبد الممؾ بف قطف)

كما أف بدأت الحرب بيف عرب الشاـ ضد بربر األندلس حتى أبادكىـ كأصابكا أمتعتيـ 
كدكابيـ فاكتسى أصحاب بمج مف بعد عرؼ، كشبعكا مف بعد الجكع، كأصابكا الغنائـ كانتعشكا، ثـ 

إلى طميطمة، فمقييـ ىناؾ معظـ البربر فكانت نيضكا مع عبد الممؾ إلى قرطبة كساركا جميعًا 
ىزيمة عظيمة بكادؼ سميط مف أحكاز طميطمة، كزحف عبد الممؾ كبمج بعرب األندلس، كزحف 

 (.6البربر باجمعيـ فيزميـ العرب كقتمكا منيـ آالفًا)
كيرػ الباحث بأف الخاسر الكحيد مف معارؾ المسمميف مع بعضيـ البعض ىك الكجكد 

األندلس، حيث أف ىذه المعارؾ قد لفتت أنظار المسمميف عف العدك الحقيقي ليـ  اإلسبلمي في
 كالمتمثل في نصارػ األندلس مف األسباف.
زالفتنغزبينزعربزاألندلسزوعربزالشام:

كاف بمج بف بشر قد أعطى بعض الرىائف لعبد الممؾ بف قطف حتى يضمف عكدتو إلى 
ككاف مف الرىائف رجٌل غساني مات مف العطش بيف ابف قطف سبتة بعد االنتياء مف ثكرة البربر ، 

كبمج، فثارت اليمنية كطالبكا بمجًا أف يسمميـ ابف قطف ليقتمكه مقابل الرجل الغساني، ككاف ابف 
قطف يكميا قد بمغ التسعيف، كقد شارؾ في يكـ الحره كفر منيا ألفريقيا، ككاف أف ىجمكا عميو 

خ نعامة مف الكبر؛ كىـ ينادكنو أفمت مف سيكفنا يـك الحرة فطمبتنا بداره بقرطبة فأخرجكه كأنو فر 
                                                           

 .319، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج27، ص2عذارؼ: البياف، ج؛ ابف 377، ص4( ابف األثير: الكامل، ج1)
 .319، ص6( الحميدؼ: جذكة المقتبس، ج2)
 .120، ص5( ابف األثير: الكامل، ج3)
 .30، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج4)
 .44( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص5)
 .31، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج6)
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بثأرنا في الدكاب كالجمكد، ثـ أردت أخراجنا إلى القتل، ثـ قتمكه كصمبكه، كبعد قتل ابف قطف ثار 
عرب األندلس كاتحد ابنا قطف أمية كقطف مع البربر ضد عرب الشاـ، كانضـ إلييـ عامل ابف 

لرحمف بف عمقمو كعبد الرحمف بف حبيب، كالتقى الجيشاف كىـز عرب قطف عمى أربكنو عبد ا
( كيعتقد الباحث بأف تجرؤ المسمميف عمى دماء بعضيـ يزيد الفتنة اشتعااًل، كال 1الشاـ كقتل بمج)

يسمح لممصمحيف منيـ بأف يعالجكا الخمل االجتماعي الناجـ عف مثل ىذه األفعاؿ، كىكذا نرػ 
نفكس المسمميف لـ تكجو في االتجاه الصحيح، بل إنيا ُصرفت في  بأف الطاقة الكامنة في

 صراعات داخمية عميقة، كاف الخاسر األكبر فييا ىـ المسممكف أنفسيـ. 
زىة(:128-125أبوزالخطارزالكتابيزالكمبيزوالصميلزبنزحاتمزالمضريز)

بف عبد  ىػ، بأمر مف حنظمة كالي أفريقيا زمف ىشاـ125تكلى أبك الخطار اإلمارة عاـ 
الممؾ، ككصل إلى قرطبة كمعو كتاب حنظمو كتسمـ السمطة مف ثعمبة بف سبلمة العاممي كما إف 
كصل قرطبة حتى أطمق سراح األسرػ الذيف أراد ثعمبة قتميـ كبيعيـ كاذالليـ ففرح الناس كسمكا 

ممة معسكره بمعسكر العافية، إلظياره التسامح مف المحظة األكلى كأحل السبلـ كصارت الك
(، ككاف مف إذالؿ ثعمبة بف سبلمة العاممي أف قتل عرب األندلس كسبى ذرارييـ كنزؿ 2جامعة)

بالقرب مف قرطبة يبيع السبي، كمعو ما يزيد عمى عشرة آالؼ نفس، فزاد في استحقارىـ بأف كاف 
 (.3يفتح المزاد بالنقص، حتى باع أحد رجاؿ عرب قرطبة بكمب)

مف كالسكينة إلى الناس فأظير التسامح كالعدؿ، فأحبو حاكؿ ابك الخطار أف يعيد األ
الناس كاجتمع عميو أىل الشاـ كعرب األندلس ثـ فرؽ الجند عمى مدف عدة، بعد أف كانكا كميـ في 

عمى أرزاقيـ  -أىل األندلس –قرطبة، فكزعيـ عمى البيرة كاشبيمية كشذكنو كجياـ، كأبقى البمدييف 
الشاـ ألنيـ كجدكا أنفسيـ في ببلد تشبو ببلدىـ فاستقر بيـ المقاـ  كأرضيـ ففرحكا بذلؾ كفرح جند

 (4كتحسنت أحكاليـ)
كرغـ ما أظيره ابف الخطار مف إحساف كاف فيو السبلمة كالطمأنينة إال أنو أساء إلى زعيـ 
مضرؼ كىك )الصميل بف حاتـ بف شمر بف ذؼ الجكشف(، ككاف شجاعاً سخيًا فالتف حكلو 

كالناقميف عمى أبي الخطار مف اليمنية كجذاـ كلخـ، فمما أىانو بعث الصميل إلى خيار المضرية 
قكمو شاكيًا فثاركا لو، كتكجيكا إلى ثكابة بف سبلمة الجذامي اليمني، كذىبكا لقرطبة فكاجييـ أبك 

ـ، 745 -ىػ 128الخطار فيـز كأسر، ثـ أعمف اختيار )ثكابة( اليمني أميرًا عمى األندلس سنة 

                                                           

 .31، ص2مغرب، ج( ابف عذارػ: البياف ال1)
 .24( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص2)
 .238-237، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .63، ص1( ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج4)
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فكافق عمى ذلؾ كالي إفريقية عبد الرحمف بف حبيب الفيرؼ، فضبط ثكابة األندلس كعاكنو الصميل 
 (.1فاجتمع عميو أىل األندلس)

كيرػ الباحث باف النزاع العنصرؼ الذؼ قاـ بيف العرب كالبربر، كبيف عرب الشاـ كعرب 
لدـ، كال ركابط االنتماء إلي ارض األندلس، كاف صراعًا دمكيًا، لـ يراِع ركابط اإلسبلـ كال ركابط ا

كاحدة ىي األندلس، ككما يبلحع بأف ذلؾ الصراع كاف في بدايات الكجكد اإلسبلمي في األندلس، 
مما يدلل عمي أف النزاع العنصرؼ كاف باكرًا في األندلس، ككانت جذكره مف تمؾ الفترة، كالتي 

 أكدت  كعمى المدػ البعيد مي، بالتأكيد ستككف سببًا جكىريًا لتفكؾ كضعف الحكـ اإلسبل
ثار ظيرت في المدػ آ، كىناؾ أيضًا األندلسفي  اإلسبلميبالكجكد  الصراعات العنصرية
 .األندلس ككاف منيا الجكع كالجدب كغيرىاالمنظكر عمى  أىل 

زالحربزالداخم غزا ار
سنة أك سنتيف، ثـ  ستمركتمادػ المحل كا األندلسـ، أمحمت 749 -ىػ 131في سنة 
ة أف البربر ىجركا المناطق الشمالية التي كانكا ع، كسبب المجاـ751-ىػ133سقي  الناس سنة 

الفتنة  التي اشتعمت نارىا بيف  إلىالمحل  سبب ، ككذلؾ يرجعـ760-ىػ142يا بعد ثكرة نيسكنك 
سرقسطة، لكفرة مزارعيا كخيراتيا ككاف معظـ  إالمف تمؾ المجاعة  ة كاليمنية، كلـ ينجُ المضريّ 

، كىكذا يتضح بأف آثار الحرب الداخمية تجاكزت في سكئيا القتل كالفرقة (2يف)يسكانيا مف اليمن
 إلى دمار االقتصاد النشغاؿ الناس عف مصالحيـ بسبب ىذه الحرب األىمية.

يكسف الفيرؼ الذؼ  مف األنصارؼ تداعيات الحرب الداخمية تمكف عبد هللا بف عمر  كمف
لى عبد إرأس الفيرؼ كذىب بو  األنصارؼ تز حشبيمية، كاإكحاصر  اً مف عشريف ألف اً ككف جيش

عبد الرحمف بف معاكية بقتل أبي زيد بف يكسف كأبقى عمى أخيو  كأسرع(، 3الرحمف بف معاكية)
 فاستراح مف الصميل مف خنقو ليبلً  إلى، ككذلؾ بعث عبد الرحمف بف معاكية األسكدأبي  األصغر
 (.4أمره)

كىكذا صفا الجك لعبد الرحمف بف معاكية دكف منازع كانتيى عمى يديو العصر األكؿ مف  
عصكر األندلس كىك عصر الكالة، كاختفى مف الميداف آخر رجميف كانا يمثبلف ذلؾ العصر مف 

ألندلس لتقكـ فيو تاريخ األندلس، اختفيا حامميف معيما ثارات العصبية كأكضار القبمية، كتركا ا
دكلة إسبلمية كاحدة، ككاف مف جميل أقدار ببلد األندلس أف اختفى ذلؾ العصر المضطرب 
كالذؼ مثمو يكسف الفيرؼ كالصميل، كلك استمر لكاف في ذلؾ بكار األندلس اإلسبلمي جممة، 

                                                           

 .175، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 1)
 .156( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص 2)
 .96( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص 3)
 .99؛ ابف عذارؼ: البياف المغرب، ص 51( ابف القكطية: تاريخ افتتاح األندلس، ص  4)
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بًا في منع ككذلؾ لطف هللا بكجكد عبد الرحمف بف معاكية، الذؼ قيضو هللا ليذه الببلد كجعمو سب
تحكؿ تاريخ اإلسبلـ في األندلس إلى اختبلؼ كتفرؽ كحركب بيف المسمميف، كبالتالي تعرضيـ 

 (1الكتساح أعدائيـ، كانتيى أمر اإلسبلـ في أقل مما انتيى إليو فيما بعد)
كالمبلحع بأف العيد األمكؼ الثاني في األندلس، كالذؼ ابتدأ مع عبد الرحمف الداخل، 

زاع، ليتميز عيد األندلس في زمف عبد الرحمف كاألمكييف عمكمًا كما بعدىـ بتمؾ كاكبو ذلؾ الن
 السمة الذميمة كالمسماة بػ "الصراع بيف عناصر المجتمع األندلسي".

زالصراعزاألمويزالع ا يزفيزاألندلس:
 أبي طاعة إلى كدعا بباجة، الجذامي مغيث العبلء بف ثار ـ،764-ىػ146 سنة في

 كتطمع لو بعض األجناد، فاتبعو ؛-أعبلـ الدكلة العباسية-السكد األعبلـ كنشر المنصكر جعفر
 إليو فخرج في كضع محرج، كأصبحت خبلفتو لخطر داىـ، عبد الرحمف دكلة فتعرضت الناس،

 منازلة مغيث بف العبلء فنازلو رجالو؛ كثقات مكاليو مع بيا فتحصف بقرمكنة؛ كصار قرطبة، مف
 ما الرحمف عبد كعمـ لذلؾ، العبلء جيش تخمخل الحصار، طاؿ فمما عديدة؛ أياما كحاصره شديدة،

سيكفيـ في إشارة  أصحابو بحرؽ أغمدة أمر ثـ بنار فأكقدت، فأمر الضجر كالضيق، مف عميو ىـ
 ليذه معي ليـ: "اخرجكا فقاؿ إلى عزمو عمى حسـ األمر بالنصر كعدـ التراجع عف سحق عدكه؛

حرب شرسة بيف  فدارت مقاتل، سبعمائة نحك بالرجكع" ككانكا نفسو يحدث ال مف خركج الجمكع،
 كأصحابو، العبلء قكـ فقد زلزؿ (؛2تّكجت تمؾ الكاقعة بنصره كىزيمة العبلء) أف إلى الطرفيف،

 جعفر أبا إف كقيل .المقاـ ذلؾ في برأسو كطيف رجالو، مف قتل فيمف العبلء كقتل منيزميف، فكلكا
 بالدعكة كقاـ السكد، األعبلـ األندلس، فنشر بكالية مغيث بف العبلء إلى أرسل كاف المنصكر
 أخذ األمير عبد الرحمف كما سبق ذكره، بو ظفر كلما الناس، فأيده بعض باألندلس؛ العباسية
 مع كبعثو سفط؛ في كأدخل المنصكر، جعفر أبي لكاء معو كجعل ممحًا، كُحِشيَ  كُفّرغ رأسو،
 السفط فجعل السنة؛ تمؾ في حاجا بيا المنصكر فكافقكا بمكة؛ السفط يضعكا أف كأمرىـ رجاؿ،
 الذؼ هلل الحمد لمقتل، المسكيف بيذا عرضنا هلل "إنا:قاؿ فيو، ما إلى نظر فمما. سرادقو باب عند
 . (3) "-الرحمف عبد يعني- الشيطاف ىذا كبيف بيننا البحر جعل

زشقنازبنزعبدزالواحدزالبربري:
 يعّمـ مكناسة بربر مف ككاف ـ،769-ىػ151 سنة في األندلس بشرقي خركجو كاف

 الحسيف، كلد مف كأنو عنيا هللا رضي فاطمة كلد مف أنو فاّدعى فاطمة ُتدعى أّمو ككانت الصبياف

                                                           

 .94( الشطاط: تاريخ اإلسبلـ في األندلس، ص 1)
 .199، ص23؛ النكيرؼ: نياية األرب،ج199، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 2)
 .199، ص23؛ النكيرؼ: نياية األرب،ج199، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 3)
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 عبد إليو فسار أمُرهُ  كعُظـ البربر مف كثير حكلو كاجتمع شنتبرية كسكف دمحم بف هللا بعبد كتسّمى
ذا انبسط أمف إذا فكاف الجباؿ، في كزاغ لو، يقف فمـ الرحمف  يصُعب حيث الجباؿ صعد خاؼ كا 
 فعاد ، األرض في (، كأفسد2قكرية) ناحية عمى كغمب (،1اسمو) كطار شقنا ِذكر كاشتدّ  طمبو.
 كسير عنو، فعاد أمره فأعياه شقنا، لو يثبت فمـ بنفسو، ـ770-ىػ152 سنة في كغزاه الرحمف عبد
 الرحمف عبد غزاه ثـ شيطرا، حصنو كأخمى شقنا فيرب مكاله، بدراً  كخمسيف ثبلثٍ  سنة في إليو

 عثماف بف هللا عبد عثماف أبا لحْربو كبعث عنو فعاد لو، يثبت فمـ كخمسيف أربع سنة في بنفسو
 كانكا أمية بني مف جماعة كقتل عسكره، شقنا كغنـ هللا عبد فيرب.  جنده عميو كأفسد شقنا فخدعو

 لعبد عامل كبو اليكارييف حصف إلى شقنا كسار كمائة، كخمسيف خمس سنة في كذلؾ العسكر في
 كذلؾ شقنا يزؿ كلـ. معو كاف كما كسبلحو خيمو كأخذ فقتمو إليو، خرج حتى شقنا بو فمكر الرحمف
 خَريـ كأبك مْعف أبك فاغتالو كمائة ستيف سنة إلى بجيكشو كتارة بنفسو تارة يغزكه الرحمف كعبد
(، كىنا فإف 3شره) مف الناس كاستراح الرحمف بعبد كلحقا رأسو كأخذا فقتبله أصحابو، مف كىما

الباحث ينظر بعيف الخطكرة لتمؾ األحداث التي لـ تترؾ لؤلندلس مدة لبلستراحة مف الفتف 
كالصراعات الداخمية، كىك بالتأكيد يمقي بظبللو عمى كضع المسمميف في األندلس، تاركًا الحكـ 

يعيش مدد متعاقبة مف التخبط كالضياع كمف المؤكد فإف ذلؾ قد أضعف شككة  اإلسبلمي
 المسمميف في تمؾ الببلد.

 : الصقمبيزالمعروفزالفيريززحبيبزبنزالرحمنزعبد

ـ، 778-ىػ160 سنة في إطار الصراع بيف حمفاء العباسييف كعبد الرحمف بف معاكية كفي
 كشقرتو رقة عينيوز ك  لطكلو بو سمي ك بالصقمبي المعركؼ الفيرؼ  حبيب بف الرحمف عبد عبر
تدمير،  ساحل في عبكره ككاف العباسية الدكلة طاعة في ليدخمكا محاربا األندلس إلى إفريقية مف

طاعة  كالدعاء إلى ،كمحاربة عبد الرحمف األمكؼ  ،ككاتب سميماف بف يقظاف بالدخكؿ في أمره
فيزمو  معو مف البربر كمفاظ عميو كقصد بمده فاغت ؛ككاف سميماف ببرشمكنة فمـ يجبو الميدؼ
 كأحرؽ  ،كسار عبد الرحمف األمكؼ نحكه في العدد كالعدة ،فعاد الصقمبي إلى تدمير ؛سميماف

فبذؿ األمكؼ  ،فقصد الصقمبي جببل منيعا بناحية بمنسية ،السفف تضييقا عمى الصقمبي في اليرب
فأعطاه ألف  ؛إلى عبد الرحمف فاغتالو رجل مف البربر كحمل رأسو ،ألف دينار لمف أتاه برأسو

 (.4ـ)780-ىػ162ككاف قتمو سنة  ،دينار
                                                           

 .200،  ص 5؛ ابف األثير: الكامل، ج107( مجيكؿ: أخبار مجمكعة، ص 1)
( قكريػػػة: بالضػػػـ ثػػػـ السػػػككف كالػػػراء مكسػػػكرة كيػػػاء خفيفػػػة مدينػػػة مػػػف نػػػكاحي مػػػاردة باألنػػػدلس كانػػػت خاضػػػعة  2)

 .412، ص4لياقكت الحمكؼ ج لممسمميف )انظر معجـ البمداف
 .201، ص23( النكيرؼ: نياية األرب،ج3)
 .239، ص5( ابف األثير: الكامل، ج4)
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زطم طمغزوالصراعزالعنصري:
سكف طميطمة مزيج مف السكاف، بعد الفتح اإلسبلمي، كاستمر طكاؿ العصر اإلسبلمي 

المدينة األصمييف مف األسباف مف عناصر عديدة، منيـ الفاتحيف المسمميف مف عرب كبربر، كأىل 
فضبًل عف الييكد المقيميف في المدينة، ثـ ما جد عمى سكاف المدينة مف جماعة المكلديف التي 

 (.1نمت في العصر اإلسبلمي)
لمصراع كالتمرد كالعصياف عمى األمير األمكؼ الحكـ بف ىشاـ  أةً طميطمة ميي تكان

ف فييا مف أمثاؿ ي، كذلؾ لكثرة المكلدـ797-ىػ181عاـ المعركؼ بالربضي، كالذؼ تكلى الحكـ 
بني مخشي كغيرىـ، ككاف يتزعميـ حيف ذاؾ غربيب الطميطمي الشاعر، التي بمغت مكانتو فييـ 
أف الحكـ بف ىشاـ لـ يطمع فييـ كفييـ غربيب، ككانت أكؿ ثكرة ألىل طميطمة ضد الحكـ بف 

فجعل األمير الحكـ  ،بف حميد بطميطمة ثار عبيدة ـ797-ػى181ىشاـ عقب كاليتو، ففي سنة 
 ،عاممو عمى طمبيرة عمركس ابف يكسف الكشقي )المكلد( لمحاربة عبيد بف حميد، فمـ ينل منو

فمجأ عمركس إلى الحيمة فكاتب عمركس بني مخشي )المكلديف( كاستماليـ بالكعكد كحرضيـ 
مل اـ، فقتل بني مخشي عبيدة كحُ عمى قتل عبيدة بف حميد كاعدًا إياىـ بمثكبٍة مف األمير بف ىش

مر عمركس ليتخمص مف بني آ، ثـ ت(2)رأسو إلى عمركس بطمبيرة فأنزليـ عمركس عند نفسو
مخشي، كتستقيـ لو طميطمة، فتسمل إلييـ جماعة مف بربر طمبيرة كانت بينيـ كبيف بني مخشي 

، كبعث برؤكس بني (3)ثارات كدماء فقتمكا مف استطاعكا قتمو كأجيز عمركس بنفسو عمى الباقيف
 .(4)مخشي مع رأس عبيدة ابف حميد إلى األمير الحكـ في قرطبة

ف كالبربر كالعرب، فالحكـ بف ك يبلحع بأف تمؾ الثكرة ألىل طميطمة اشترؾ فييا المكلد
عمركس المكلدؼ لمقضاء عمى عبيدة بف حميد،  يوكجقاـ بت كقدىشاـ صاحب االمارة عربي، 
و عمى األخير أحضر ئالمكلديف لمقضاء عمى بف حميد، كبعد قضا فاستغل عمركس بني مخشي

يضرب  األندلس، صراع جماعة مف البربر لمقضاء عمى بني مخشي المكلديف، كىكذا كاف شأف
 العربي المكلدؼ، كالمكلدؼ البربرؼ، فيما العدك يتربص بيـ ينتظر الفرصة لينقض عمييـ.فيو 

ز:م(806-ىة191)زمذ حغزالحفرة
عمركس بف يكسف ألىل طميطمة، كأظير كرىو لبني أمية، ثـ قاـ ببناء قصٍر زاعمًا تقرب 

بأنو لمحشـ كالجند، كحفر حفرًة في كسط القصر، كبعدما تـ البناء كسكنو عمركس، أكعز إلى أىل 
طميطمة بأف يأتكا إلى القصر بحجة إقامة طعاـ ككسكٍة ليـ، ليتحبب إلييـ، كدعا كجكه أىل 

                                                           

 .106( البيمي: طميطمة في عصرىا اإلسبلمي ص 1)
 .64( ابف القكطية: تاريخ افتتاح األندلس ص،  2)
 .273، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج 3)
 .69، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج 4)
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خر، ككقف السيافكف آا مف باٍب، كصرؼ دكابيـ إلى باب ؤك حاضرٍة كالبادية، فجاطميمطة في ال
عمى شفير الحفرة المكجكدة كسط القصر كضربكا رقبة كل داخل مف كجكه أىل طميمطة، حتى قتل 

 .(1)إال قميل منيـ كنيف كلـ ينجآالؼ  خمسةمنيـ 
ل في القصر أبكابًا الكاضح بأف عمركس قد جيز القصر خصيصًا كىيأه لممذبحة فجع 

عدة منيا ما ىك لمضيكؼ كمنيا ماىك لمدكاب، كىذه المساحة تكحي بأف المكاف يسمح بارتكاب 
 مثل ىذه المذبحة فيو، مع اعتقاد الباحث بأف ىناؾ مبالغة في أعداد القتمى. 

-ىػ214كفي رد طبيعي عمى تمؾ المذبحة ثار أىل طميطمة بقيادة ىاشـ الضراب سنة  
اجـ البربر في الثغر األكسط كأكقع بيـ، كدارت بيـ الدكائر، كتطمع ىاشـ الضراب ، فيـ829

لمسيطرة عمى الثغر األكسط، كالقضاء عمى جماعات البربر، إدراكًا منو بأف البربر يشكمكف تيديدًا 
ـ عبد الرحمف مرمى الضراب، يِ خطيرًا عمى أؼ ثكرة، لذلؾ كاف ال بد مف القضاء عمييـ، كفَ 

بف رستـ الذؼ لـ يتمكف مف ابف الضراب، فعنفو األمير عبد الرحمف، كىنا دارت او قائده فأرسل ل
 .(2)الؼكقد بمغ تعدادىـ اآل ،بينيـ حرٌب عنيفة انتيت بقتل ىاشـ الضراب ككثيٌر ممف كانكا معو

زم(:822ز-ىة207الفتنغزبينزالمضر غزال من غز)
 كقعة بينيـ ككاف بمدينة لكرقة، فاقتتمكا كاليمانية المضرية بيف فتنة تدمير بمدينة ثارت

 خالد بف هللا عبد بف يحيى كمنعيـ بكفيـ فككل رجل، آالؼ ثبلثة منيـ المضارة؛ قتل بيكـ تعرؼ
ذا القتاؿ، كترككا تفرقكا يحيى بقرب أحسكا إذا فكانكا الجيش، جميع في كسيره  رجعكا عنيـ عاد كا 
  (.3سنيف) سبع بينيـ عمى ىذه الشاكمة مدة تصل إلى ىذه الحرب كدامت كالقتاؿ الفتنة إلى

 مف فييا ُقتل بمكرقة، المضارة يـك ككقعة بمرسية كقعة كانت ـ824-ىػ209كفي سنة 
يعكد إلى خبلؼ  كاليمانية المضرية بيف الفتنة المسمميف الكثير، كالغريب في األمر أف سبب ىذه

 الحركب سبب ذلؾ فكاف اليماني؛ فقتمو يماني؛ جنة لرجل مف رجل مضرؼ  أخذىا دالية كرقة عمى
 عمى أكثرىا تدكر الدكائر ككانت كالتي امتدت عمى مدار أعكاـ عدة؛ الفريقيف؛ بيف دارت التي

 .(4منيـ) كمعظـ القتمى اليمانية
 اليمانية مقدـ إبراىيـ بف الشماخ أبي رىائف الرحمف عبد ـ أخذ825-ىػ210كفي سنة 

 الرحمف عبد رأػ فمما الفتنة، كدامت ينزجركا فمـ كاليمانية، المضرية بيف الفتنة ليسكف بتدمير؛
 كصارت ذلؾ، ففعل العماؿ ينزلو منزال مرسية كيجعل منيا ينقل أف بتدمير العامل أمر ذلؾ

 عبد فسير ـ،828-ىػ213 إلى بينيـ الفتنة كدامت الكقت ذلؾ مف الببلد تمؾ قاعدة ىي مرسية
                                                           

 .69، ص2؛ ابف عذارػ: البياف المغرب، ج64( ابف القكطية: تاريخ افتتاح األندلس ص 1)
 .83، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج 2)
 .220، ص23؛ ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج470،  ص5( ابف األثير: الكامل،ج 3)
 .175، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 4)
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 قكاده جممة مف كصار إليو كسار الرحمف عبد كأطاع الشماخ أبك فاذعف جيشا إلييـ الرحمف
  (.1تدمير) ناحية مف الفتنة كانقطعت كأصحابو

زعمرزبنزحفصونزالمولدي:
قاـ ابف حفصكف باستقطاب سكاف ككر الريو كما جاكرىا إليو، كىذا ما يفسر اتساع 

في معظميـ مف المكلديف ، حديثي العيد ككاف سكاف ككره ريو (، 2منطقة نفكذه كاتساع عدد أنصاره)
، كما أف كثيرًا مف القرػ كالمعاقل كانت كقفًا عمى العجـ مف أىل الذمة في ككره ريو باإلسبلـ

 التي الحصكف  فراسل استغل المكقف، دمحم، األمير مكت حفصكف  ابف بمغ ( كلما3كالككر المجاكرة)
 ال ما األمكاؿ مف فأخذ شيبة؛ كجبل باغو إلى كتكجو لو، كدانت فأجابتو كميا؛ الساحل كبيف بينو

مالو كعدده كربما يككف ذلؾ ناتجًا عف الزمف الذؼ  كقمة يكصف،عمى الرغـ مف تكاضع قكتو،
ظير فيو فإنو زمف فتنة كصراع كانقساـ بيف المسمميف في األندلس، كىذا ما يفسر انقياد الناس 

لى تكدده لمناس، كقد عمل عمى دغدغة عكاطف الناس إليو كقبكليـ لمخضكع لقيادتو، باإلضافة إ
 فكاف عبكديتكـ"، مف كأخرجكـ أمكالكـ، كانتزع السمطاف، عميكـ عنَّف كاستثارتيـ بالقكؿ: "طالما

 الحصكف  أىل طاعة فكانت كشكره، أجابو يذكر ذلؾ القكؿ ألحد مف الناس إال ال حفصكف  ابف
 .(4ناتجة عف ذلؾ)

ـ، زادت غارات ابف حفصكف لتشمل عدة حصكف 886 -ىػ273كفي كالية المنذر سنة 
 (5في ككرة البيرة كجياف، كأسر عامل األمير المنذر عمى مدينة باُغو)

تكفى األمير المنذر محاصرًا البف حفصكف ببشتر، كقد يككف مات مسمكمًا بتدبير أخيو 
عجـ، خاصة في البيرة كاستعمل (، كبعد كفاة المنذر شبت الفتنة بيف العرب كالمكلديف كال6عبد هللا)

-ىػ276(، كفي عاـ 7كاستعمل العصبية، كقاـ المكلدكف كنصارػ الذمة بدعكة عمر بف حفصكف)
براىيـ كبيف 889-ىػ276 ـ، اشتعمت فتنة أخرػ في اشبيمية بيف العرب بزعامة ابني خمدكف كا 

لديف المكلديف، ككانت كقعو العرب بالمكلديف في اشبيمية شبيية بكقعة عرب غرناطة عمى المك 
 (.  8كالعجـ)

                                                           

 .481،  ص5ل،ج( ابف األثير: الكام 1)
 .175، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 2)
 .144؛ الحميرؼ: الركض المعطار، ص179، ص5( ابف حياف: المقتبس، ج 3)
 .124( الطيبي: دراسات كبحكث، ص 4)
 .172، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 5)
 .233، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 6)
 .50، ص3( ابف حياف: المقتبس، ج 7)
 .50، ص3( ابف حياف: المقتبس، ج 8)



93 

 

 -ىػ286ظل ابف حفصكف يقكد التمرد إلى أف ارتد عف اإلسبلـ كاعتنق النصرانية سنة 
ـ، ككاف قبل ذلؾ يسُرىا، فانفض عنو المسممكف كرأكا بأف حربو جياد فتتابعت عميو الغزكات 899

ة (، ثـ اعترؼ ابف حفصكف بالكالء كالطاعة لمسمط1بالصكائف كالشكاتي حتى ضعف أمره)
ـ كغزا مع قكات الناصر ببلد النصارػ، كمات سنة 916-ىػ303المركزية في قرطبة سنة 

 (.2ـ)918-ىػ305
ز(:مز938-ىة327)الحاجبزالمنصورزأبيزعامرزدمحمزبنزأبيزعامر

في عيد الحاجب أبك عامر المنصكر كثر البربر في جيشو، كأىمل رجاؿ العرب، 
كعرؼ عرفاء مف  ،كاصطنع أكلياء ،كالبرابرة فرتب منيـ جنداً فاستدعى أىل العدكة مف رجاؿ زناتة 

ىشاـ  فتغمب عمى  ككميـ مف البربر؛ صنياجة كمغراكة كبني يفرف كبني برزاؿ كمكناسة كغيرىـ
كحجره كاستكلى عمى ( ـ 1013ىػ/ 403 -ـ 965ىػ/354ابف الحكـ المستنصر) المؤيد باهلل

كقدـ رجاؿ  ،كترديد الغزك كالجياد إليياكرد األمكر ، الخبلفة كالخضكع ليا والدكلة  مع تعظيم
مراتبيـ فتـ لو ما أراد مف االستقبلؿ بالممؾ  خر رجاؿ العرب كأسقطيـ عفأك  ،زناتةمف البرابرة 

(، كالذؼ دفع المنصكر الي ذلؾ، ىك رغبتو في القضاء عمى أؼ تمرد قد يقكـ 3)كاالستبداد باألمر
يقكـ ضده، فيما لك كاف الجيش عربيًا خالصًا أك مف جنس كاحد، فرأػ أف يككف أجنادًا مف قبائل 

عف طاعتو، غمبيا بسائر الفئات األخرػ، كزاد بجمب مختمفة كأشتاتًا متفرقة، فإذا خرجت طائفة 
رىاقيا متى شاء، فجمب مف رؤساء البربر أخيارىـ  مف يستطع الحرب ضد  ببلد العدك كا 
كأشرافيـ، كأشداءىـ كفرسانيـ، ككانكا ىـ سنده كعكنو في حركبو ضد أعدائو، ككاف جل اعتماده 

د اختبلاًل خطيرًا في الميزاف العنصرؼ حيث (، كبتفضيل المنصكر لمبربر عمى العرب أكج4عمييـ)
رجحت كفة البربر؛ مما أكغر صدكر العرب كغرس الحقد في نفكسيـ، ككذلؾ حكؿ بذلؾ الفعل 
العصبية العربية القديمة، إلى نكع مف التضامف كالتكتل القكمي، ليصبح ىدفيا األكؿ مكاجية 

 (.5بة كالبربر)العناصر الجديدة الطارئة عمى األندلس متمثمة بالصقال
ز(:ىة407ز-ىة354 م مانزالم تعينز)

ـ، كذلؾ بفضل أتباعو 1013-ىػ403كاف دخكؿ سميماف المستعيف قصر قرطبة في عاـ 
ككانت  ،ست سنيف كعشرة أشيرىي قرطبة لسميماف  (، ككانت مدة حكـ6مف بربر )صنياجة()

                                                           

 .193، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 1)
 .161، ص2( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ج 2)
 .397، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج189، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج3)
 .17( ابف بمقيف: التبياف، ص4)
 .84-83حاضرة الخبلفة في األندلس، ص( سالـ: قرطبة 5)
 .120( ابف الخطيب: أعماؿ االعبلـ، ص6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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 ،كالفاتحة قبيحة المنتيى ،أمشئكمات كرييات المبد نكدات صعاباً  شداداً " :كما كصف ابف حياف
مع تغير السيرة  ،كال فقد محذكر ،كال فكرؽ فييا خكؼ كال تـ سركر،كالخاتمة لـ يعدـ فييا حيف 

فاستشعركا بغضو كانقادكا لكل مف  ،كظعف األمف ،كخرؽ الييبة كاشتعاؿ الفتنة كاعتبلء المعصية
 فكاف ذلؾ سبباً ، مف خير يجيئيـ مف برابرتو إلييـ منو كيأساً  كرد أمره مف عبد أك حر فزعاً  ،عانده

(، كما قاـ سميماف المستعيف بتقسيـ بعض ككر 1")في تفريق الببلد كتممؾ أصحاب الطكائف
(، كذلؾ األمر أدػ بفتياف 2األندلس بيف أنصاره مف رؤساء القبائل البربرية إرضاًء ليـ كتزلفًا)

أنفسيـ مف بطش البربر، فقامكا بتككيف دكيبلت العامرييف إلى الفرار لشرؽ األندلس خكفًا عمى 
ليـ بشرؽ األندلس، ككاف انتصار البربر سببًا في اعتماد األطراؼ المتخاصمة عمى القكػ 

 (.3المسيحية في الصراع بينيـ)
كفي صراع سميماف المستعيف مع دمحم بف عبد الجبار الممقب بػ )الميدؼ( استعاف سميماف 

ـ( دخل سميماف ظافرًا ككضع البرابرة 1010-ىػ400الو كذلؾ سنة )بشانجة بف غرسية ممؾ قشت
كالنصارػ السيكؼ في رقاب أىل قرطبة، فقتمكا منيـ في كقت كاحد أزيد مف ثبلثة آالؼ رجل، 

 (.4بعدما ماؿ النصارػ عمى المسمميف المنيزميف)
بتسعة أالؼ كبعد ىزيمة الميدؼ حذا حذك سميماف فاستنجد بممؾ برشمكنة )أرمقند( فأمده 

مف الجنكد مقابل أف يتخمي عف مدينة سالـ، كبفضل تمؾ المساعدة استرجع قرطبة كىـز 
المستعيف، كتبعو مع جيشو البربرؼ كلكنو ىـز مف جديد في معركة في كادؼ )يارك(، ثـ ىرب إلي 

ة (، ككاف مف نتيجة ذلؾ الصراع االستعان5قرطبة ميزكـ أماـ قكات البربر بقيادة المستعيف)
)بشانجة( فما كاف مف )شانجة( إال أف أرسل إلي ىشاـ المؤيد، مطالبًا منو تسميـ الحصكف حتي 
ال يمد سميماف بالعساكر، ككاف ىشاـ قد جاء بعد مقتل الميدؼ عمي يد )كاضح( الذؼ كاف نصيرًا 

 200لو، فاستجاب ىشاـ ك أرسل مع رسل )شانجة( في قرطبة انو سيسمـ لممكيـ ما يزيد عمي 
 (.6ـ)1011-ىػ401حصف لقاء تخمييـ عف نصرة سميماف كتـ ذلؾ في المحـر سنة 

يبلحع باف تمؾ الفترة تميزت بالصعكبة كمخالفتيا لممعتاد مف تاريخ المسمميف، فقد ظيرت 
تمؾ المآسي التي استجمبيا سميماف المستعيف كمف خالفو، كذلؾ بتقكية البربر عمي العرب، كجعل 

                                                           

 .37-36،  ص 1( ابف بساـ: الذخيرة ، ج 1)
 .119( ابف الخطيب: أعبلـ األعبلـ، ص2)
 .89، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .30،  ص،1( ابف بساـ: الذخيرة، ج 4)
 .404، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
 .404، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج5)
 .30، ص.2( المقرؼ: نفح الطيب، ج6)
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كا عطائيـ الحظكة مما أثار النزعة العنصرية المّتقدة أصبًل، كأدػ ذلؾ إلى استعانة اليد العميا ليـ، 
الميدؼ الميزكـ بالنصارػ، كمف قبمو استعاف سميماف بيـ، مما أدؼ إلى إعماؿ السيف )القشتالي( 
في رقاب المسمميف، ثـ منح الحصكف الميمة مف قبل ىشاـ المؤيد لممؾ )قشتالة( كضياعيا مف 

 ف.المسممي
ككانت نتيجة الفتنة التي اشتعمت بيف سميماف كالبربر مف جية كبيف الميدؼ كالعرب مف 

ـ(، كتعرضت قرطبة لنقمة الثائريف 1031-ىػ422جية أخرػ أف سقطت الخبلفة األمكية عاـ 
 مف أراذؿ أىميا كمف البربر الذيف انقمبكا عمي أىميا كاستباحكا دمائيـ كعاثكا فسادًا في جنباتيا الي

 (. 1أف شمل الخراب كالدمار معظـ عمائرىا عمي أياـ سميماف المستعيف)
يبلحع بأف الصراع الذؼ قاـ في األندلس كاف يحمل عدة أكجو، كىناؾ صراعًا بيف 
األمكييف كالعباسييف أك حمفائيـ، كما كاف ىناؾ صراع عنصرؼ ما بيف العرب كالبربر كالصقالبة 

مى مساحات جغرافية كاسعة، كميمة جدًا، فيك قائـ في قرطبة كالمكلديف، ككذلؾ امتد الصراع ع
كطميمطة، كىما مف حكاضر األندلس األىـ، كما أنو استمر لمدة طكيمة مف الزمف تبدأ مف تأسيس 
الدكلة االسبلمية في األندلس كحتى عصر الطكائف، كمف المؤسف أف بعض المنتفعيف مف 

ديف بل إنيـ استعانكا بالنصارػ الحاقديف عمى اإلسبلـ، المسمميف لـ يكتفكا بقتاؿ إخكانيـ في ال
كىك ما مّثل فرصة مميزة لمنصارػ كانكا ينتظركنيا بشكؽ مف أجل إلحاؽ األذػ كالنكاية 
بالمسمميف، كما تنازؿ ىؤالء المنتفعكف عف أجزاء ميمة مف الببلد كاف الفاتحكف األكائل قد فتحكىا 

رًا مف الحصكف لمنصارػ، ككاف ىذا الصراع الدامي الممتد عبر ببذؿ دمائيـ كأمكاليـ، كسممكا كثي
 تاريخ كجغرافيا األندلس عامبًل ميمًا مف عكامل السقكط كما زاؿ.

كلك أراد الباحث التكسع في ذكر النزاعات العنصرية التي كانت في دكلة األندلس  
ف يذكر بعض الشكاىد الستغرؽ ذلؾ عشرات اف لـ يكف مئات الصفحات، كلذلؾ فقد آثر الباحثأ

 عمى تمؾ الطامة التي أصابت األندلس لتبييف أثر تمؾ النزاعات عمى دكلة األندلس.

                                                           

 .109( سالـ: قرطبة حاضر في الخبلفة ص1)



96 

 

زالم حثزال اني:
زالترفزفيزاألندلس.

زتعر فزالترف
كأترفتو النعمة أؼ:  (،1)كالمترؼ: الذؼ أبطرتو النعمة كسعة العيشالتنعـ،  : ىكفيزالم غ

  (.2)أطغتو
زا   مي:الترفزمنزالمنظورز

لـ يرد في القرآف الكريـ أؼ ذكر لمترؼ كالمترفيف عمى سبيل المدح، بل عمى العكس مف 
 ذلؾ فمـ يذكر القرآف الكريـ الترؼ كالمترفيف إال بالنقيصة كالذـ. 

كفي القرآف الكريـ كردت كممة الترؼ كمشتقاتيا كمدلكالتيا في مكاضع عدة منيا ما كرد 
فموالزكانزمنزالقرونزمنزقبمكمزأولواز ق غز: )كجل في كصف الكفار قاؿ هللا عزفي سكرة ىكد 

ينيونزعنزالف ادزفيزاألرضزإالزقم  زممنزأنجينازمنيمزوات عزالذينزظمموازمآزأترفوازف وزوكانواز
َيَواِتزفَز( كقاؿ عز كجل:(، 3()مجرمين زَأَضاُعوازالصه َةزَواتهَ ُعوازالشه َ ْوَفزَفَخَمَفزِمْنزَ ْعِدِىْمزَخْمفم

كما كرد معنى الترؼ بمعنى النعيـ كالتنعـ في سكرة المؤمنيف حيث يقكؿ تعالى:  (،4)(َيْمَقْوَنزَغّ اًز
ْنَ ا) ززَوَقاَلزاْلَمأَلُزِمنزَقْوِمِوزالهِذيَنزَكَفُروازَوَكذهُبوازِبِمَقاءزاآْلِخَرِةزَوَأْتَرْفَناُىْمزِفيزاْلَحَ اِةزالده زَ َشرم َمازَىَذازِإاله
زَتْشَرُبونَزمِّز زَوَ ْشَرُبزِممها زَتْأُكُموَنزِمْنُو زَ ْأُكُلزِممها (، كمرة أخرػ كردت في سكرة اإلسراء في 5()ْ ُمُكْم

زَفَدمهْرَناَىاقكلو تعالى: ) زاْلَقْوُل زَعَمْيَيا زَفَحقه زِفيَيا زَفَفَ ُقوا زُمْتَرِفيَيا زَأَمْرَنا زَقْرَ ًغ زُنْيِمَك زَأْن زَأَرْدَنا َذا زَواِ 
 (. 6()ْدِميًراتَز

زَفَممهاز( كقاؿ عز كجل: زاَخِر َن زَقْومًا زَ ْعَدَىا زَوَأْنَشْأَنا زَظاِلَمًغ زَكاَنْت زَقْرَ غ  زِمْن زَقَصْمَنا َوَكْم
زَلعَز زَوَمَ اِكِنُكْم زِف ِو زُأْتِرْفُتْم زَما زِإَلى زَواْرِجُعوا زَتْرُكُضوا زال زَيْرُكُضوَن زِمْنَيا زُىْم زِإَذا زَ ْأَ َنا وا ُكْمزمهزَأَح ه

( كىناؾ الكثير مف اآليات التي تتحدث عف الترؼ في القرآف الكريـ يكتفى الباحث 7)(ُتْ َأُلونَز
  بذكر ما سبق منيا خشية اإلطالة.

                                                           

 .17، ص9( ابف منظكر: لساف العرب، ج1)
 .32،  ص1( الرازؼ: مختار الصحاح، ج2)
 .116( آية 3)
 .59( سكرة مريـ: أية 4)
 .33( آية 5)
 .16( آية 6)
 .13-11 ( سكرة األنبياء: آية7)
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كالمبلحع في اآليات السابقة أف الترؼ ذكر في القرآف الكريـ كقد ارتبط ارتباطًا كثيقًا 
ضاعة الصبلة كالكفر كالتكذيب بمقاء هللا  ثـ بإىبلؾ القرػ إذا ما سمط عمييا المترفكف، بالفساد كا 
 كعادة ما تأتي عادة الترؼ باليبلؾ عمى أصحابيا.

زموقفزالنبيزملسو هيلع هللا ىلصزمنزالترف:
كانت حياتو ملسو هيلع هللا ىلص أبعد ما تككف عف الترؼ كالبذخ كرخاء العيش، ككذلؾ كاف حثو لممؤمنيف 

 َربِّي َعَميَّ  الدنيا كيرغبكا في اآلخرة، فعف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: َعَرَض بل كألىل بيتو أف يزىدكا في 
ةَ  َبْطَحاءَ  لي ِلَيْجَعلَ   ىذا، نحك أك َثبَلًثا كقاؿ َيْكًما، َكَأُجكعُ  َيْكًما َأْشَبعُ  َكَلِكفْ  َربِّ  يا اَل  قمت َذَىًبا َمكَّ
ذا َكَذَكْرُتَؾ، ِإَلْيؾَ  َتَضرَّْعتُ  ُجْعتُ  فإذا (، كفي حديث آخر قاؿ صمى 1َكَحِمْدُتَؾ) َشَكْرُتؾَ  َشِبْعتُ  كا 

 (.2الرَّاِكِب") َكَزادِ  ِمْنُكـْ  اْلَيْكـَ  هللا عميو كسمـ: "ِلَيْكفِ 
ْنيَ  مف َفْمَيْكِفؾِ  ِبي الم ُحكؽَ  كفي كصيتو لعائشة رضي هللا عنيا قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "َأَرْدتِ   َكَزادِ  االد 

يَّاؾِ  الرَّاِكبِ    (.3ُتَرقِِّعيِو") حتى َثْكًبا تستخمعي كال اأْلَْغِنَياءِ  َكُمَجاَلَسةَ  َكاِ 
 ،موػجس ،وػنداجكك وػحكرك :اإلنساف عػمإف اإلسبلـ ديف كاقعي يتعامل مع اإلنساف كمو 

 فةػػػص ػػػكى ػػػذؼلعتداؿ االا ػػػدكدح يػػػف ،بعػػػيش اػػػبم ،اػػػجميع يياػػػذيغ أف وػػػالبطيك ،اػػػحاجتي وػعقمك
ف حيث قاؿ المكلى عز كجل: )كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا ككاف بيف ذلؾ حمرلد اعبا

(، كالمتأمل ليذه اآلية ال يرػ منعًا لمتمتع بخيرات الدنيا، لكنو يستنبط منيا ضركرة 4قكاما()
الكسطي، كىذا االعتداؿ ينسحب عمى جميع لمنيج ا كىاالعتداؿ في األمكر، فمنيج اإلسبلـ 

 (.5مناحي الحياة سكاء ما يتعمق بالركح أك الجسد أك العقل)
زالترفزفيزاألندلس:

لقد أشار ابف خمدكف إلى ما كجد في عيده مف بقايا التراث األندلسي في مجاؿ الغناء كذكر 
مسممي األندلس الطكيل في تمؾ الببلد كفي بأف ذلؾ التراث لـ يكف كليد عصره، بل ىك امتداد لتاريخ 

كما ذاؾ إال ألف أحكاؿ تمؾ القديمة العمراف مستحكمة راسخة بطكؿ األحقاب كتداكؿ ذلؾ يقكؿ: "
األحكاؿ كتكررىا، كىذه لـ تبمغ بعد. كىذا كالحاؿ في األندلس ليذا العيد، فإنا نجد فييا رسـك 

ميع ما تدعك إليو عكائد أمصارىا، كالمباني كالطبخ الصنائع قائمة كأحكاليا مستحكمة راسخة في ج
 (.6)"كأصناؼ الغناء كالميك مف اآلالت كاألكتار كالرقص كتنضيد الفرش في القصكر

                                                           

 (.2347، حديث رقـ )575، ص4( الترمذؼ: سنف الترمذؼ، ج1)
 (.706، حديث رقـ )481،  ص2( ابف حباف: صحيح، ج2)
 (.1780، حديث رقـ )245، ص4( الترمذؼ: سنف الترمذؼ، ج3)
 .67( سكرة الفرقاف: آية 4)
 .6( القرضاكؼ: اإلسبلـ كالفف، ص5)
 .402( مقدمو، ص6)
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زالح نزبنزعميزبنزنافعزالمعروبزبةز زر اب :
ال شؾ بأف زرياب يعد المثاؿ األبرز كالدليل األكضح عمى أف األندلس عايشت الترؼ   

ع المناحي الحياتية، كيبلحع الدكر الكبير الذؼ قاـ بو زرياب في مجاؿ الترؼ ككاقعتو في جمي
الفني، فيك رائد التجديد المكسيقي؛ ألنو أضاؼ إلى العكد كترًا لـ يكف فيو، ككاف لو سيطرة مطمقة 
عمى أكتارىا كصكت عذب، كىك رائد التنكيع الغنائي في المكسيقى العربية بإشراؾ المغنيف 

(، ككذلؾ لـ تكف شيرتو في الغناء فقط بل أحدث نقمو 1إلى جانب المغني الرئيس)كالمغنيات 
نكعية في الحياة االجتماعية األندلسية، فعمى سبيل المثاؿ نقل معو الذكؽ الشرقي كتعدد األصناؼ 
في الطعاـ، كآداب المكائد التي ال زالت في كثير مف مبلمحيا سائدة ىذه األياـ، ككذلؾ في 

ناقة حيث ابتكر ىك كأسرتو طريقة خاصة لتصفيف الشعر، كالتنكيع في األلبسة، مظاىر األ
فأصبحت الثياب فاتحة المكف تمبس في الربيع، كالبيضاء في الصيف، كالمعطف كالقبعات مف 

(، كىكذا لـ يخُل جانب في المجتمع األندلسي إال كلزرياب نصيب فيو مف 2الفرك في الشتاء)
(، كىنا تجدر اإلشارة إلى 3ا أصبح أحد رمكز الترؼ في الحضارة األندلسية)ابتكاراتو كذكقو، كىكذ

أف أفكار زرياب لـ يكف ليا لتنجح لك لـ يكف ليا أرضية خصبة كقابمية لدػ األندلسييف، بمعنى 
أف نفكس األندلسييف المترفة كانت عمى جاىزية تامة الستقباؿ كل ما ُيطرح عمييا مف أحكاؿ 

 شكالو. الترؼ كأدكاتو كأ
زحفاوةزعبدزالرحمنزال انيز)الحكم(زلزر اب:

كأخبره بما  رغبتو في المجيء إلى األندلس،األندلس الحكـ كذكر لو  أميرَ راسل زرياُب 
مبديًا سركرًا  عمى ذلؾ،الحكـ  فكافقاإلذف في الكصكؿ إليو  كطمب منو لديو مف مكاىب كقدرات،

( 5عبد الرحمف زريابًا استقبااًل حارًا كبالغ في أكرامو)استقبل األمير  (، ثـ4كسعادة غامرة لذلؾ)
 عمى عمالو إلى ككتب عميو، بقدكمو كالسركر إلي زرياب فيو تطمعو كضحكأرسل الحكـ كتابًا 

 كآالت ببغاؿ يتمقاه أف خصيانو أكابر مف خصياً  كأمر قرطبة، إلى كيكصمكه إليو يحسنكا أف الببلد
 يحتاج ما جميع إلييا كحمل الدكر، أحسف مف دار في كأنزلو ليبلً  البمد كأىمو ىك فدخل حسنة،
إضافة إلى منح  ،شير كل دينار بمغ مائتيبم لو كأمر استدعاه أياـ ثبلثة كبعد عميو، كخمع إليو،

راتبًا شيريًا، كما منح الحكـُ زريابًا ثبلث  -و ككاف عددىـ أربعةعالذيف قدمكا م-أبناء زرياب 

                                                           

 .253لعربية، ص( بيضكف: الدكلة ا1)
 .131( الشطاط: تاريخ اإلسبلـ في األندلس، ص2)
 .253( بيضكف: الدكلة العربية، ص3)
 .124، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
 .37، ص7( ابف عبد ربو: العقد الفريد،ج5)
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ماكفئات مالية سنكيًا، باإلضافة إلى مكافئات خاصة بالميرجانات التي يقيميا، ىذا سكػ 
  (.1إقطاعيات الدكر كالبساتيف كالضياع التي منحيا الحاكـ لزرياب)

الرعية، كتككف كقد كاف لزرياب مف المكانة عند األمير عبد الرحمف ما جعمو يشفع في 
شفاعتو مجابة كمحققو، كمف ذلؾ أف األمير عبد الرحمف كلى بعض القضاة لمقضاء بطمب مف 

  (.2زرياب)
ُيبلحع بأف شخصية زرياب ثار حكليا الجدؿ حيث أف بعض المؤرخيف المعاصريف 

مبًل ينظركف إليو عمى أنو جزء مف الحضارة األندلسية، إال أف الباحث يعتقد بأف زرياب كاف عا
مف عكامل االنتكاس الحضارػ األندلسي خاصة كأف الحضارات التي يقرىا اإلسبلـ ال يككف مف 
أعمدتيا الغناء كالمكسيقى كما ُيضاؼ إلييا مف مجالس راقصة، كذلؾ ليس مف أعمدة الحضارة 
ف كانت  كالتمدف المبالغة في التفنف في المطاعـ كالمشارب كالتزيف بمبلبس الصيف كالشتاء، كا 

ـْ ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ (الزينة كالتجمل أمر محبب في ديننا حيث قاؿ تعالى  ـَ ُخُذكا ِزيَنَتُك  (.3))َيا َبِني آَد
كالكاقع أف المكانة التي بمغيا زرياب بفنو كانت مكانة سامقة كالسبب في كصكلو إلييا أف 

مشجعًا عمى المجكف، فما باؿ األمير نفسو ىك مف أكصمو إلييا، فإذا كاف األمير محبًا لمترؼ، 
الرعية إذًا، ككما يقاؿ في القكؿ الشيير فإف الناس عمى ديف ممككيـ، فمف غير المستغرب كالحاؿ 
ىذه أف تتبع الرعية نفس خطى حكاميا في الميل إلى الترؼ كالجنكح إلى الشيكات، كىي الطريق 

 المكصمة في نيايتيا إلى اليبلؾ كاالضمحبلؿ.
زاء:الترفزفيزالبن

لقد ُبذلت المبالغ الطائمة كأىدرت الثركات التي ال ُتقدر في بناء البيكت كالقصكر كالمساجد 
كالحدائق العامة في األندلس، كرب قائل يقكؿ بأف ىذا أمرًا مباحًا خاصة إذا تكفرت األمكاؿ، كلكف 

كالصحابة الكراـ، فآيات القرآف  الحكـ في سمككنا كمسمميف ىك كتاب هللا عز كجل كسنة رسكلو ملسو هيلع هللا ىلص
(، 4)﴿َأَتْبُنكَف ِبُكلِّ ِريٍع َآَيًة َتْعَبُثكَف الكريـ حثت عمى عدـ اإلسراؼ البذخ في البناء يقكؿ تعالى 

 أنتـ شيء في تنافسكا كال تسكنكف، ال ما تبنكا كال تأكمكف، ال ما تجمعكا كنيى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "فبل
 عميو فيما كارغبكا تعرضكف، كعميو ترجعكف، إليو الذؼ هللا كاتقكا منتقمكف، كعنو تزكلكف، غدا عنو

 تخمدكف. كفيو تقدمكف،
 
 

                                                           

 .125، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج1)
 .114، ص1( ابف اآلبار: التكممة لكتاب الصمة، ج2)
 .31األعراؼ: اآلية ( سكرة 3)
 .128( سكرة الشعراء: اآلية 4)
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زالترفزفيزبناءزالم اجد:
آثر الباحث أف يككف الحديث عف الترؼ في المساجد أكاًل كذلؾ ألف أكؿ بناء كاف يبنى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كلربما كيقكؿ البعض بأف اإلنفاؽ في حكاضر اإلسبلـ كمدنو المسجد، كما فعل ذلؾ 
عمى المساجد مف أَجلِّ القربات إلى هللا كأعظميا، حيث قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:"مف بنى هلل بيتا كمفحص 

(، كألننا في اختبلفنا في األمكر نرجع إلى هللا كرسكلو لقكلو 1قطاة بنى هللا لو قصرا في الجنة")
ـْ ِفيلى"تعا ـْ َفِإْف َتَناَزْعُت كُه  َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنكاَأِطيُعكا َّللاََّ َكَأِطيُعكا الرَُّسكَؿ َكُأكِلي اأْلَْمِر ِمْنُك َشْيٍء َفُرد 

ِ َكالرَُّسكِؿ ِإْف ُكْنُتـْ  ِ َكاْلَيْكـِ اآْلِخِر َذِلَؾ َخْيٌر َكَأْحَسُف تَ  ِإَلى َّللاَّ (، فمسجد النبي 2") ْأِكيبًل ُتْؤِمُنكَف ِباَّللَّ
(، كبمقارنة سريعة لمسجد 3كاف غاية في البساطة، فميست سكاريو سكػ جذكع نخل كسقفو الجريد)

النبي مع مسجد قرطبة يتضح مدػ الفرؽ بيف المسجديف فمسجد النبي لـ يكف سكػ مكاف مبنّي 
أكؿ أشكاؿ البناء المترؼ  بمكاد بناء بسيطة بعيدة كل البعد عف التكمف، فيما مسجد قرطبة يعد

لممساجد في األندلس، كالذؼ بناه عبد الرحمف الداخل رحمو هللا، كبذؿ في بناءه ثمانيف ألف دينار 
 (.4كمات قبل أف يتمو)

لبياف حاؿ مسجد قرطبة، فقد قاؿ  بو كيمكف لمباحث ىنا استدعاء كبلـ المقرؼ كاالستعانة
 أحكالو مف كننشر أكصافو مف نذكر كلكف فيو، الكبلـ كثرة عف تغني "فشيرتو المقرؼ في كصفو:

 كأتقف بناء أعجب كال منو، أعظـ اإلسبلـ ببلد في ليس: المؤرخيف بعض قاؿ: فنقكؿ منو، بد ال ما
 بالذىب منقكش رخاـ صف ثـ كاحدا، رأسيا كاف سكارؼ  أربع منو اجتمعت ككمما صنعة،
 معاكية بف الرحمف عبد العظيـ المسجد ىذا بناء ابتدأ الذؼ كأسفمو، ككاف أعبله في كالبلزكرد
 عمى أمية بني مف الخمفاء تكالى ثـ ىشاـ، ابنو ككممو زمانو، في يكمل كلـ بالداخل، المعركؼ
 فيو يزيد خميفة كل يزؿ لـ أنو كاحد غير ذكره كالذؼ بو، مضركباً  المثل صار حتى ، فيو الزيادة
 عبد إف: المؤرخيف بعض كقاؿ. الخمفاء مف الثمانية نحك يد عمى كمل أف إلى قبمو مف عمى

 عميو كأنفق الجامع، المسجد كبنى بقرطبة، القصر بنى كعظـ أمره استقر لما الداخل الرحمف
 (.5)بدمشق" ىشاـ جده برصافة تشبييا الرصافة بقرطبة كبنى دينار، ألف ثمانيف

 البمكؼ: دمحم بف دحية قاؿ الزيادة التي أضيفت لممسجد بناء كفي
 كعسجد لجيف مف ألفا ثمانيف            ككجيو اإللو ديف في كأنفق 

 دػػػػػػػػكمنيجو ديف النبي محم           تكزعيا في مسجد أسو التقى
                                                           

 .1610، ح490، ص4( ابف حباف: صحيح ابف حباف، ج1)
 .59( سكرة النساء: أية 2)
 .452، ح123، ص1( أبك داكد: سنف أبي داكد، ج3)
 .329، ص1( نفح الطيب، ج4)
  545، ص1نفح الطيب،ج 5))
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 يمكح كبرؽ العارض المتكقد     ترػ الذىب النارؼ فكؽ سمككو 
  (.1ـ)786-ىػ170كقد كمل بناء المسجد عاـ  

 لمببلطات الكجو كبنيافكتعديمو،  المسجد صكمعة في أنفق أنو فقيل أما الخميفة الناصر
 عبد أنفق ما كجممة ،(2)القاسمية الدراىـ مف كيل كنصف ككيميف أمداد سبعة ،ببلطة عشر األحد

 كستة ،القاسمية الدراىـ مف اً مد كعشركف  خمسة كقصكرىا الزىراء مدينة بناء في الناصر الرحمف
 .(3)كنصف أكياؿ كثبلثة أقفزة

ألكؿ مسجد في اإلسبلـ، كما كاف عميو  ،ُيبلحع بأف الفرؽ كبير جدًا ما بيف بناء النبي ملسو هيلع هللا ىلص
المسجد الذؼ تتابع عمى بناءه ثمانية مف خمفاء  ذلؾكما بيف  ػ،ذلؾ المسجد مف بساطة كتقشف

المسمميف، كلف نسيب بالقكؿ كنحف نجرؼ ىذه المقارنة، فنحف أماـ نمكذجيف، نمكذج يقف عمى رأسو 
 كالنمكذج الثاني يقف عمى رأسو خمفاء اإلسبلـ. ،النبي ملسو هيلع هللا ىلص

زم جدزطم طمغ:
الذؼ زار طميطمة  ،الميدؼ الغزاؿ الفاسيككذلؾ نقف أماـ مسجد طميطمة الذؼ كصفو بف 

فيك أعمى  ،مف أعظـ المساجد، اجتمع فيو ما افترؽ في غيره" :ـ(، فقاؿ1767 -ىػ1180سنة )
مف مسجد قرطبة، كقريب منو في طكلو كعرضو؛ إذا أضيف إليو المقاعد كالمخازف المتصمة بو 

ي بالمساجد، كل سارية محيطة بيا مف السكارؼ الت ،مف نكاحيو األربعة، كسكاريو ليست كغيرىا
كسكاريو مف  ،ثماف سكارؼ متصمة بيا، متقدـ عمييا أقكاس في غاية العمك، كبناء الجامع كسط

قدما، كالعرض مثمو، كأبكاب الجامع إحدػ عشر، منيا  72الرخاـ، كبكسط المسجد قبة طكليا 
متصمة بعضيا ببعض، كبإزاء  ثمانية مف الجيات الثبلث، كالجية الرابعة استقمت بثبلثة أبكاب
 (.4درجة) 350أحد األبكاب الثبلثة منار المسجد، كىك غاية في العمك مدارجو 

إف مسجدؼ قرطبة كطميطمة ما ىما إال نمكذجًا فقط لمبذخ الشديد الذؼ صاحب بناء 
المقاـ المساجد في األندلس، كلك أردنا أف نتتبع باقي عمارة المساجد كما انفق عمييا لضاؽ بنا 

 كلكنا ذكرناىما عمى سبيل المثاؿ ال الحصر.
زالترفزفيزبناءزالقصور:

الذؼ عني  ،كأكؿ ما يطالعنا في ىذا المكف مف الترؼ عبد الرحمف الداخل رحمو هللا
فأنشأ لنفسو كعيالو أجنحة عديدة، إذ رفض أف يسكف  ذلؾ المقر، بقصر اإلمارة، كقد كسع

                                                           

 .561، ص1( نفح الطيب، ج1)
  ..242، ص1ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 2))
  ..242، ص1ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج 3))
 .163( نتيجة االجتياد في الميادنة كالجياد، ص4)
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، سار عمييا مف جاء بعده مف الحكاـ  ألمراء فصارت سنةّ األجنحة التي سكنيا مف سبق مف ا
 . (1)نسب إيصاؿ الماء إلى القصر مف عيكف تنبع مف الجباؿ المجاكرة بقرطبةيليو كا  

زالترفزفيزعيدزالناصر:
الناصر مف أكثر خمفاء األندلس اىتماما بالبناء المترؼ،  عبد هللا بف دمحم يعتبر عبد الرحمف بف
 بأمير باألندلس ُدعي مف أكؿ ، ككاف )الناصر((2)أمكاؿ جبايتو لمبنياف فقد خصص لذلؾ ثمث

 ،ثمثيا في كيتصرؼ ،ثمثيا كيختزف  ،جبايتو ثمث يعطييـ ككاف ،ألف مائة جيشو ككاف ،المؤمنيف
ممكا أزاؿ األكاء؛ كحسـ األدكاء، كقير  -رحمو هللا-كاف . ك (3)سنة خمسيف خبلفتو ككانت

كاتخذ المصانع  ،األكس؛ كغرس الغركس كالبادؼ؛ قد أسس كعدؿ في الحاضر األعادؼ،
فاعتبر بالزىراء كـ بيا مف قصر مشيد، كآثار  ،أعبلما باقية إلى النفخ في الصكركالقصكر، كترؾ 

 ياف:ن، كنسب إلى الناصر أبياتًا مف الشعٍر يمجد فييا الب(4ممكؾ صيد)
 مف بعدىـ فبألسف البنياف   ىمـ الممكؾ إذا أرادكا ذكرىا

 ممؾ محاه حكادث األزماف  أك ما ترػ اليرميف كما بقيا ككـ
 (5)أضحى يدؿ عمى عظيـ الشاف   إف البناء اذا تعاظـ قدره

ززالزىراءزو ببزبناؤىا:زمدينغ
الشيخ محي الديف بف العربي ، كذكر (6)المسافة بيف قرطبة كمدينة الزىراء خمسة أمياؿز
مف جاريات الناصر ماتت، كتركت أمكااًل كثيرة، فبحث في كجٍو  أف جارية أثيرة ،بنائيا في سبب

ينفق فيو الماؿ، فأراد أف يفؾ أسرػ المسمميف مف الفرنٍج فمـ يجد، ككانت لو جارية أثيرة اسميا 
الزىراء، فرجتو أف يبني مدينًة يسمييا باسميا، كتكف خاصة بيا، فحقق رجاىا، كبنى المدينة في 

كمسكنًا  ،ً الجنكبي لجبل العركسي، كأتقف بناءىا، كأحكـ الصنعة فييا، كجعميا متنزىا السفح
المدينة باسميا، كنصب تمثاؿ الزىراء فكؽ بابيا،  ىلجاريتو الزىراء كحاشية أرباب دكلتو، كسم

كبعد انتيائو مف بناء القصكر جمس مع جاريتو الحسناء في مجمس الزىراء، كشاىدت بياض مباف 
ل الجبل ألنو ينة، بجانب الجبل األسكد الذؼ أقيمت عمى سفحو، فطمبت مف الناصر أف يز المدي

يشكه منظر المدينة، كلكف بعض جمسائو أثنكه عف ذلؾ الستحالة ىدـ الجبل، فأمر بقطع شجره 
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خاصة في زمف الربيع عندما  ،كغرسو تينًا كلكزًا، ككاف لذلؾ أكثر اآلثار في تجميل مدينة الزىراء
 .(1)تح األزىار بيف الجبل كالسيلتتف

كقيل غير ذلؾ، ككاضح في ىذه القصة عنصر التشكيق كعمى ما يبدك أنيا ركاية خيالية 
نقميا القطب األكبر بف عربي عمى لساف بعض أىالي قرطبة ككانت مما تكاتر عندىـ عمى مدار 

 .(2)السنيف
خاصة كأف الناصر كاف عنده  ،يميل الباحث إلى رأؼ السيد عبد العزيز سالـ السابق 

بدليل أنو  ،الكثير مف الجكارؼ األثيرات، كما أف الناصر قد سبق كعرفنا بأف حب البناء عنده عادة
كاف ينفق عمى البناء ثمث مكازنة الدكلة، كالراكية السابقة يركييا بف العربي عف بعض الناس دكف 

 لناس كما ذكر السيد سالـ.أف يحدد، ككأنيا مف أحاديث العامة التي يتسمى بيا ا
 يصرؼ ـ(، ككاف937-ىػ325) سنة أكؿ مف الناصر أياـالمدينة أنفة الذكر  بنيتكقد 

 الرخاـ إلييا كجمب األسكس؛ في التبميط سكػ  صخرة آالؼ ستة المنجكر الصخر مف يكـ كل فييا
 القرطبي، كحسف يكنس، بف هللا عبد جمبكه الذيف األمناء ككاف تكنس؛ كمف إفريقية قرطاجنة مف

 كل كعمى دنانير، بثبلثة رخامة كل عمى يصميـ الناصر ككاف اإلسكندراني؛ جعفر بف كعمي  
 سارية كثبلثمائة سارية آالؼ أربعة السكارؼ  مف فييا ككاف ،(3)سجمماسية دنانير بثمانية سارية
 ممؾ إليو كأىدػ. سارية عشرة كثبلث سارية ألف إفريقية مف منيا المجمكبة سارية، عشرة كثبلث
 المذىب المنقكش الغريب الحكض كأما ،األندلس رخاـ مف ذلؾ كسائر سارية؛ كأربعيف مائة الركـ

 في كصل حتى مكاف إلى مكاف مف القسطنطينية مف األسقف ربيع جمبو لو، قيمة فبل بالتماثيل،
 اثنا عميو ككاف بالمؤنس؛ المعركؼ الشرقي المجمس في ،المناـ بيت في الناصر ككضعو البحر؛
 بقصر الصنعة بدار صنعو مما ،العالي النفيس بالدر مرصع ،األحمر الذىب مف تمثاال عشر
 ككاف ،غيره أميف عمى فيو الناصر يتكل لـ الحكـ، ابنو المذككر البنياف ليذا المتكلي ككاف. قرطبة
 ما إلى األشياء أعظـ مف كىذا خبزة، مائة ثماني البحيرات حيتاف يرسـ يكـ كل أيامو في يخبز
 (.4)ذلؾ فكؽ 

 فييا كجمس كالفضة بالذىب قبة الزىراء سطكح بعض في عمل المؤمنيف أمير كما أف
 فأ سمعت أك رأيت ىل ،قبمو لمف قاؿ كما الخميفة :لو فقاؿ سعيد بف منذر فجاء ،األعياف كدخل
 أمير يا ظننت ما كهللا :قاؿ ثـ تتحدر القاضي دمكع فأقبمت ،ىذا مثل فعل قبمي الخمفاء مف أحدا

َوَلْواَلزَأنزَ ُكوَنزالنهاُسز) :ثـ تبل الكفار منازؿ أنزلؾ أف المبمغ ىذا منؾ يبمغ الشيطاف إف المؤمنيف
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غ زَوَمَعاِرَجزَعَمْيَيازَ ْظَيُرو ْحَمِنزِلُبُيوِتِيْمزُ ُقفًازمِّنزَفضه  (، فنكس1()نَزُأمهًغزَواِحَدًةزَلَجَعْمَنازِلَمنزَ ْكُفُرزِ الره
 بنقض كأمر الحق ىك قمت الذؼ ،المسمميف كعف خيرا عنا هللا جزاؾ :قاؿ ثـ طكيبل رأسو الناصر
  (.2القبة) سقف

 القبيبة سقف اتخذ، قد كافإنكار المنذر بف سعيد عمى الخميفة الناصر ألنو  لقد كاف
 بأشعة األبصار تتفش جسيمًا، ماالً  عمييا أنفق كفضة، ذىباً  مغشاة قراميد، جاعميا مف المصغرة
 الخدمة، كأىل الكزراء مف منيـ لقرابتو فقاؿ مممكتو، ألىل تماميا، اثر يكمًا، فييا كجمس ،أنكارىا
 عميو؟ قدر أك ىذا فعمي مثل فعل قبمي كاف ممكاً  سمعتـ أك رأيتـ ىل: ذلؾ مف صنعو بما مفتخراً 
نؾ المؤمنيف أمير يا ال: فقالكا  رأيناه، ممؾ ىذه مبتدعاتؾ إلى سبقؾ كما كمو، شأنؾ في لكاحد كا 
 .(3فابيجو) خبره إلينا انتيى كال

قد عبر بمساف حالو كمقالو عف  ،يمكف القكؿ بأف القاضي الفقيو منذر بف سعيد رحمو هللا
الذؼ يتجاكز أعمى معاني الترؼ في البناء، فالنص السابق يكشف عف  ،رفضو لحالة البذخ الشديد

كالفضة كالرخاـ، ككل الكماليات التي كضعت في ذلؾ البناء، كفي  نفسو بكضكح في حجـ الذىب
ىذا المقاـ ال يمكننا أف نقكؿ أكثر مما قاؿ القاضي الكرع المنذر بف سعيد، كيبلحع أيضًا أف 

عمى عادة الممكؾ الظالميف؛ بل استجاب  ،الخميفة الناصر رحمو هللا ما كاف جبارًا كال متعنتاً 
لنصح القاضي المنذر كنقض ما بناه، أك أجزاء منو، كىنا يحضر السؤاؿ كىك أف ذلؾ البناء 

 كالنقض الذؼ قاـ بو عبد الرحمف الناصر كـ استنزؼ مف مكازنة الدكلة؟!.  
فييا الماء جرػ يالسنة كمل لمناصر بنياف القناة الغريبة الصنعة التي ك تمؾ كفي صدر 

في المناىر الميندسة كعمى الحنايا  ، مف جبل قرطبة إلى قصر الناعكرة غربي قرطبة ،العذب
مطمي كفييا أسد  (،4)بتدبير عجيب كصنعة محكمة إلى بركة عظيمة ،المعقكدة يجرؼ ماؤىا

بريزك بذىب  األسد فيمجو  ذلؾيجكز ىذا الماء إلى عجز  ،كعيناه جكىرتاف ليما كميض شديد ،ا 
فتسقى مف مجاجو  ،فيبير الناظر بحسنو كركعة منظره كثجاجة صبو ،في تمؾ البركة مف فيو

كيمد النير األعظـ بما فضل  ،كيستفيض عمى ساحاتو كجنباتو ،القصر عمى سعتيا ذلؾجناف 
ككانت مدة العمل  ،القناة كبركتيا كالتمثاؿ الذؼ يصب فييا مف أعظـ آثار الممكؾ تمؾفكانت  ،منو
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إلى ىذه البركة أربعة عشر  -أعني القناة-مف الجبل إلى أف كصمت  ابتدأتف يكـ فييا م
 (.1)شيراً 

زمدينغزالزاىرة:
ـ(، فعندما تكامل شأنو كاستفحل أمره 979-ىػ368بف ابي عامر سنة )بناىا المنصكر  

كيحل  ،مف اختراع قصر ينزؿ فيو ،كاتقد جمره، كظير استبداده فسما الى ما سمت اليو الممكؾ
(، ككاف قد 2كيضـ بو تدبيره كسياستو كيجمع فيو فتيانو كغممانو) ،كيضـ اليو رياستو ،بأىمو كذكيو

حشد لبنائيا العماؿ، كجمب الييا اآلالت الجديدة مف الرخاـ كالقراميد كالصخكر كاألخشاب، كبدأ 
ع في اختطاطيا، في تسكيو ارضيا كبقعتيا، كأزاؿ النجكد كغطى االغكار تمييدًا لمبناء، كتكس

(، ككذلؾ شحنيا 3امتدادًا كبيرًا كسكرىا بأسكار مرتفعة) ،فامتدت رقعتيا في السيل الكاقع ىناؾ
بأسمحتو كأمكالو كأمتعتو، كاتخذ فييا الدكاكيف كأقطع ما حكليا لكزرائو كُكتابو، كقامت فييا االسكاؽ 

(، كأقيمت فييا 4مت بقرطبة)ككثرت فييا االرفاؽ، كتناىى الغمك في البناء حكليا حتى اتص
المتنزىات كالبساتيف كالرياض، فمف منياتيا كقصكرىا منية السركر ذات الحصف النظير كىي 

(، كفييا قصر ناصح، كقصر الزاىي الذؼ كسيت جدرانو بالمرمر، 5جامعة بيف ركضة كغدير)
ية أقامو عبد الممؾ كأجريت فيو المياه كالغدراف التي تحف بيا األشجار كاألزىار، كقصر الحاجب

(، كفي قصكرىا قاؿ صاعد 6إلى جانب الزاىرة بخارج سكرىا، كمف منتزىاتيا ذات الكادييف)
 المغكؼ:

 اػػػػػػزىكا فتجرؼ في أحفافيا الطرب         أما ترػ العيف تجرؼ فكؽ مرمرىا
 كما طمكت فسدت العجـ كالعرب   اػػػػػػي بجريتيػػػػػػػػػػا الزاىػػػأجريتيا فطم

 بػػػػػػػػػمستمئمات تريؾ الذرع كالغم   ةػػػػػاء رافمػػػػػػكد المػػػػػػو جنػػػػػػػػاؿ فيػػػػػػتخ
 اػػػػػقد أكرقت فضة اذ أكرقت ذىب   رةً ػػػػػػػػػكف األيؾ زاىػػػػػػا مف فنػػػػػػػػتحفي

 ة عجبايتمك عمى السمع منيا أي   اػػػػػػػػػػػؾ ناظرىػػػػػػػػػػػػا ينفػػبديعة الممؾ م
 (7ا)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو طمبػػػػػػػػكلك تعنت فييا نفس  ال يحسف الدىر أف ينشئ ليا مثبل
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 :متصمة بقرطبة مف الببلد األندلسية، كفييا يقكؿ صاعد المغكؼ الزاىرة مدينة 
 الذؼ انَتَسَباكالُمبَتِنى َنَسبًا َغيَر                ٍف ػػػػػػػَيا أي يا الَمِمُؾ الَمنُصكُر مف َيمَ 

مَر كالُقُضَبا               ٍة ػػػػػػػػػػػػرِؾ رلِتعػػػػػػػػِبَغزكٍة في ُقمكِب الشِ   َبيَف المنايا ُتَناغى الس 
 َزىكا َفُتجِرؼ عمى أحسائيا الطََّرَبا              أما َتَرػ الَعيَف َتجِرؼ َفكَؽ َمرَمِرىا 

 َكَما َطَمكَت َفُسدتَّ الُعجـَ كالَعَرَبا               ا ػػػػػػػػػػػيَتيي بِجر ػػػػػػأجَريَتيا َفَطَما الزاىِ 
 ُمسَتمئماٍت ُتربَؾ الَدرَع كالَبَمبا                ًة ػػػػػػػػػػػاِء راِفمػػػػػػػػكَد المػػػػػػَتَخاُؿ فيو ُجن

ًة إذ أَثَمَرت َذَىَبا                 رٌة ػػػػػػػػػػػػػػػَتُحف يا مف ُفُنكِف األيِؾ َزاىِ   قد أكرقت ِفضِّ
ْمِع ِمنيا آيًة َعَجَبا                 ا ػػػػػػػػػػػػػَبدِيعُة الُممِؾ ما َينَفؾ  ناِظُرى  َيتُمك عمى السَّ

ىُر أف ُينِشي َلَيا َمَثبلً   (.1)َكلضْك َتَعنََّت فييا َنفَسُو َطَمَبا              ال ُيحِسُف الدَّ
اء الزاىرة لـ يكف مبررًا، خاصة إذا عممنا أف مدينة الزىراء ما زالت قائمة يبلحع بأف بن

عمى ذاتيا، كما جاءت عمييا يد الزماف بالتخريب، كلكف ابف أبي عامر اتبع ىكػ نفسو كشابيا 
الممكؾ قبمو، فحذػ حذكىـ، كبنى بنائيـ، حتى يشار إلييـ كما يشار الييـ، "كيبدكا أف ابف عامر 

 (2جل بمغة العمارة كالبنياف ما كصل اليو مف نفكذ كسمطاف فبنى لنفسو تمؾ المدينة")أراد أف يس
لـ تطل حياة الزاىرة أكثر مف ثبلثيف عاماً، حيث داىمتيا الفتنة بنارىا، كىاجميا الثائركف 

ـ(، فنقبكا سكرىا، كىدمكا مبانييا، 1009-ىػ399عمى عبد الرحمف شنجكؿ في جماد األكلى سنة )
رسكميا، كخربت الزاىرة كمضت كأمس الدابر، كخمت منيا الدسكت الممككية، كالدساكر، كمحكا 

كاستكلى النيب عمى ما فييا مف العدة كالذخائر كالسبلح، كتبلشى أمرىا، فمـ يرجى لفسادىا 
صبلح، كصارت قاعًا صفصفا، كنيبت األمكاؿ كاألسمحة الخزائف كاألمتعة السمطانية، كاقتمعت 

ثاؽ، كالخشب الضخـ كغير ذلؾ مما حكتو القصكر، كصارت يباع بكل جيٍة ال يرعى األبكاب الك 
 (.3عنو مف يشار إليو بصبلح أبك بعفة)

يرػ الباحث بأف تدمير الزاىرة كاف مصابًا جمل عمى الكضع االقتصادؼ في تمؾ الفترة، 
ابًا يبابا كأثرًا بعد حيث أنفق عمييا ما انفق مف االمكاؿ كما ىي إال ثبلثة عقكد، حتى أصبحت خر 

عيف، ليذىب كل ما أنفق فييا ىباًء منثكرا، كتبدأ معاناة بعد ذلؾ لمناس مف كثرة ما سيجنى منيـ 
 مف األمكاؿ مف أجل تحسيف مدٍف ستدمر كقصكر ستدثر، كىذا ما ستناكلو في المبحث التالي.

 في نظر قد -هللا رحمو- ككاف المساجد عمارة في عيد ىشاـ بف عبد الرحمف كثرت
 بيف األجرة كتعطى بنفسو، بناءىا كتكلى. عظيمة أمكاال إصبلحيا في كأنفق قرطبة، قنطرة بنياف
 لتصيده بناىا )إنما: كقالكا فيو، الناس بعض تكمـ القنطرة، بنا ىشاـ لما: كضاح ابف قاؿ. يديو

                                                           

 .264-263، ص1اف المغرب، ج( ابف عذارؼ: البي1)
 .258، ص1( سالـ: قرطبة حاضرة الخبلفة، ج2)
 .61، ص3(ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج3)
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في (، كتـ بناء القنطرة 1مصمحة) أك لغزك إال عمييا يجكز أال ذلؾ: بمغو حيف فحمف كنزىتو(،
 .(3ليا) نَِّظيرال َقْنَطَرُة ُقْرُطَبَة (، ككانت 2ىجرؼ) رمضاف سنة مائة
 آثار أعظـ مف قرطبة عند النير أصمحيا ىشاـ ىي القنطرة التي كانت عمى التي كالقنطرة

 مالؾ ابف السمح كغيره حياف ابف ذكره ما عمى كبانييا قكسًا، عشرة سبع أقكاسيا كأعجبيا األندلس
 ذلؾ بعد أمية بنك كشيدىا عنو هللا رضي العزيز عبد بف عمر بأمر األندلس صاحب الخكالني
 حناياىا كعدد ذراعا ستكف  كارتفاعيا باعا عشركف  كعرضيا ذراع ثمانمائة ككاف طكليا كحسنكىا،

 (.4برجا) عشر تسعة أبراجيا كعدد حنية عشرة ثماني
 ككاف أكؿ كاليتو مف سنة كعشريف لسبع كمائتيف ست سنة آخر ىشاـ بف الحكـ كتكفي

 كارتبط كالحكاشي الحشـ مف كاستكثر كالعدد األسمحة كجمع كالمرتزقة األجناد باألندلس جند مف
 ككاف آالؼ خمسة عدتيـ كبمغت لعجمتيـ الخرس يسمييـ ككاف المماليؾ كاتخذ بابو عمى الخيكؿ
 (.6)كشابو الجبابرة في أحكالو (5الناس) بأحكاؿ يطالعكنو عيكف  لو ككانت بنفسو األمكر يباشر

يبلحع بأف ما اتخذه الحكـ بف ىشاـ مف مرتزقة كحشـ كمماليؾ، لـ يكف إال مف باب 
التباىي كاقتناء المتاع، كلـ يكف مف أجل الجياد كما يتصل بو، لذلؾ كاف كصف سمككو بأنو 

 مشابو لمجبابرة.
قصكره مف المنية المعركفة بالعامرية، كدخل عميو عمرك بف أبي الحباب في بعض 

كالركض قد تفتحت أنكاره، كتكشحت بجاده كأغكاره، كتصرؼ فييا الدىر متكاضعا، ككقف بيا 
 فقاؿ: السعد خاضعا؛

 اء كالّطَملػػػػػِة َذاِت المػػػػػػػػػػػػػػبالعاِمريَّ        ؾ األَكِؿ ػػػػػػػػػػػػػال َيكـَ كاليكـِ في أيَّامِ  
ف َحٌل َفْصٌل َغيُر ُمعَتِدؿِ        ا في جميِع الّدْىِر ُمعتضِدٌؿ َىَكاُؤى  ِطيبًا كا 

ْمُس باَلحَملِ         ا ػػػػػػما إف ُيباِلي الذؼ َيحَتل  ساَحَتي   (.7)بالَسعِد أالَّ َتُحلَّ الشَّ
زِختانزحفيدزالمأمونزبنزذيزالنون:

 الكزراء كجممة الببلد أمراء فحشد يحيى حفيده ختاف في النكف  ذؼ ابف المأمكف  احتفل
رغاد الختاف ىذا مشارب تكسيع في لخدمتو رسـ كقد أرساال القارب كالقطا غمييا فأقبمكا كالقكاد  كا 

                                                           

 .167، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .15، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .486، ص13( الزبيدؼ: تاج العركس، ج3)
 .480، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
 .342، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج163، ص4ابف خمدكف: تاريخ، ج( 5)
 .219، ص23؛ النكيرؼ: نياية اإلرب، ج466، ص5( ابف األثير: الكامل، ج6)
 .264، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج7)
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ذكاء كظائفو كتكميل مكائده  كأمر أكياسو جيكب عمييا كشقق حده إلى فييا انتيكا رسكماً  مطابخو كا 
 مقادير بيف كالمشاكمة الطعاـ ألياـ كالصمة لمجفاف كاإلتراع لمقدكر كاإلتآؽ الطياة مف باالستكثار
 بيف فييا كالقراف الزكية بالطيكب أباريقيا شياب مع ألكانيا صنعة في كاإلغراب كاآلداـ األخباز
 حفيده تطيير مع باالشتراؾ المأمكف  كشرؼ كحامض كحمكٍ  كبارد حار بيف ما المخالفة األضداد
فسر ابف ذؼ النكف كشاـ برؽ األمنية فعند (، 1قبميـ) بحفيده كبدأ أصحابو بني مف صبياناً  يحيى

ذلؾ أذكى نيرانو كأنضج أطعمتو كنصب مكائده كدعا الجفمى إلييا كلـ يفسح ألحٍد التخمف عنيا 
فاكتممت األطعمة كفتحت األبكاب كسيل الحجاب كرفعت الستكر كجميت المقاصير كزينت 

ـٍ منيا كبير مف كجكه الخدمة ضـ إليو فريق مف األعكاف  القصكر كأقيمت المراتب كككل بكل قس
كالكزعة يتصرفكف بأمره كيقفكف عند حده قد أخذكا بخفض األصكات مع سرعة الحركات كحث 
األقداـ فصار مف بديع ذلؾ الصنيع الفخـ أف لـ يعل فيو صكت كال تشكي منو فكت فطاؿ العجب 

عمية الناس إلى باب القصر أنزلكا عف دكابيـ عند تقدمت  كلما، مف استكائو في مثل ذلؾ المشيد
فمشكا كقد حفيـ سراة الصقمب الخصياف كخكاص الحشـ  ،باب المنصب األكؿ فأذف ليـ بالدخكؿ

 (.2)كالغمماف فأجمسكا في الدار األكلى
كلما فرغت تمؾ الطائفة جيء بيـ إلى المجمس لكضكئيـ كقد فرش بكطاء الكشي المرقـك 

كعمقت فيو ستكٌر مثقمٌة مماثمٌة فأخذكا مجالسيـ منو كناكليـ الكصفاء الطائفكف بيـ المطيبات بالذىب 
ثـ أدني إلييـ إثر ذلؾ  ،في األقداح الفضيات المحكمة الصناعات كادت تغنييـ بطيبيا عف الغسل

الكضكء في أباريق الفضة المحكمة الصنعة يصبكف عمى أيدييـ في طسكس الفضة المماثمة ألباريقيا 
ثـ نقمكا إلى مجمس التطييب أفخـ  ،في الحسف كالجبللة فاستكعبكا الكضكء كأدنيت مف أيدييـ مناديلٌ 
السامي السناء فشرع في تطييبيـ في تمؾ المجالس كىك المجمس المطل عمى النير العالي البناء 
  (.3)مجامر الفضة البديعة بفمق العكد اليندؼ المشكية بقطع الفستقي

سرافًا كبعدًا عف  يمكف القكؿ أف حفمة الختاف تمؾ بأنيا مف أكثر حفبلت الختاف بذخًا كترفًا كا 
ذلؾ الحفل الذؼ ذكره ابف  هللا مف عمية القـك كبعض الفقياء كالكزراء، كلك أننا أردنا أف نحصي تكمفة

بساـ في ذخيرتو لطاؿ بنا المقاـ، عممًا بأننا قد اقتصرنا عمى جزء بسيط مما ذكره ابف بساـ، 
كالمبلحع أيضًا في تمؾ الحفمة كجكد طائفة مف العمماء ما أنكركا المنكر كال أمركا بالمعركؼ، كالذؼ 

مشارب، كعمـك المشيد أنف الذكر، كيضاؼ تمثل بأكاني الفضة كاستعماليا في الكضكء كالمأكل كال
إلى قكلنا أف زمف المأمكف بف ذؼ النكف ىك زمف الطكائف كالذؼ تميز بالضعف االقتصادؼ كالفرقة 

 السياسية كالتراجع األخبلقي كالديني، فكاف األكلى أف تكضع تمؾ األمكاؿ في مصارفيا. 

                                                           

 .128، ص7( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
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 الم حثزال الث
ز.ودفعزالجز غزلمنصارىززالضرائب

خالف  المعايب التي ذكرىا التاريخ لحكاـ األندلس في زمف الطكائف تحديدًا، عيبٌ مف 
سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ذلؾ العيب الذؼ كاف سببًا مباشرًا كقكيًا في أنكر آيات القرآف، ك كعطل الشريعة 

ضد في حربيـ دفع األمكاؿ )الجزية( لمنصارػ المتمثل في تدمير اإلسبلـ كاندثاره في األندلس، ك 
بعضيـ البعض، كلحفع ممكيـ الدنيكؼ الزائل، لقد كانت الجزية في كل عيكد اإلسبلـ القكية ُتؤخذ 

فقد انعكست  ،كد األندلسيكتكضع في بيت ماؿ المسمميف، أما في آخر ع ،مف غير المسمميف
 األمكر كأصبح ممكؾ المسمميف يقتطعكف أمكاؿ الناس ليدفعكىا عف يد كىـ صاغركف.

زلجز ةةغ:ا
الِجْزَيُة: ما يْؤَخذ مف ، ك ِجْزٌؼ، الِجْزَيُة: َخَراُج اأَلرض الجمع:، ك )اسـ( ِجزية:: فيزالم غ

مَّة يت جزية ألنيا قضاٌء (، 1)أَىل الذِّ ّي، ُسمِّ مِّ الجزية في كبلـ العرب: الخراج الَمجعكؿ عمى الذِّ
كالجزية مصطمح إسبلمي قرآني لقكلو (، 2)منو لما عميو، ُأِخَذ مف قكليـ: َجَزػ يجزؼ، إذا قضى

زَوُىْمزَصاِغُرونَزتعالى: )  (.3()َحتهىزُ ْعُطوْازاْلِجْزَ َغزَعنزَيد 
زالفون وزال ادسز أخذزالجز غ:

مات باديس بف حبكس كجاء عبد هللا بف بمقيف كلصغره تكلى  ـ(1073-ىػ465)في سنة 
(، كما إف دخمت 4السطك قكيًا حاسمًا) دأمكر الدكلة سماجو الصنياجي؛ ككاف مرىكب العقاب شدي

 عدبًل كفاة ابف حابكس، كتستغـ(، حتى احتل المعتمد بف عباد مدينة جياف م1074-ىػ466سنة )
كحاصر غرناطة كبنى حصكنًا ليرىق  ،جياف قاعدة عسكرية ميمة لغرناطة، ثـ تكجو المعتمد

أبدػ منتيى العـز في ك  ،ةيالمدينة بغاراتو، فحشد  الكزير سماجو الصنياجي، قكات صنياج
مراء الطكائف عقدت معاىدة أ(، كعمى عادة 5ضطر ابف عباد أف يعكد أدراجو)امقاكمة المغيريف، ف

بيف عبد هللا بف بمقيف مع الفكنسك السادس ممؾ قشتالة برعاية الكزير سماجو،  ،حمف كصداقة
شركف ألف دينار، كعمى اثر بف بمقيف بتأدية جزية قدرىا عاكنصت تمؾ المعاىدة عمى أف يتعيد 

                                                           

 .1640، ص 1( الفيركز آبادؼ: القامكس المحيط، ج1)
 .101، ص11( األزىرؼ: تيذيب المغة، ج2)
 .29( سكرة التكبة : آية 3)
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يقكدىا ابف بمقيف كأغار عمى  ،ة مف جند النصارػ بأمر مف ألفكنسك السادسذلؾ تكجيت سريّ 
 (.1اشبيمية المجاكرة كاسترد حصف قبره الكاقع في جنكب غرب جياف)

إال أف  ،بعد عاـ ذىب الفكنسك كمستشاره سنندك )ششنند( ليأخذ الجزية مف ابف بمقيف
كلـ يخش ضرًا مف ألفكنسك، فما كاف مف المعتمد ابف عباد إال أف انتيز  ،دفعيااألخير رفض 

 (.  2الفرصة ليستعدؼ ممؾ قشتالة كيعقد معو اتفاؽ)
زبينزالفون وزال ادسزوالوز رزابنزعمار:

عقد اتفاقًا كحمفًا مع الفكنسك السادس، منو كبأمر  ،بف عبادالكاف الكزير ابف عمار كزيرًا  
 ،بلستيبلء عمى غرناطة، كعمى أف تككف غرناطة نفسيا ألبف عبادلنص عمى تعاكف الطرفيف ك 

كسائر ما فييا مف األمكاؿ لممؾ قشتالو، كفكؽ تمؾ األمكاؿ يؤدؼ ابف عباد جزية قدرىا خمسكف 
نشأ حصف عمى مقربة شتالة ابف عمار بسرية مف جنده، كأألف دينار، كعمى اثر ذلؾ أمد ممؾ ق

(، ثـ حرض ابف عمار الفكنسك السادس ليغزك غرناطة، فرد عبد هللا 3طة إلرىاؽ المدينة)مف غرنا
تفاىـ مع الممؾ النصراني، كسار إليو بنفسو كتعيد لو بأف يدفع جزية سنكية قدرىا  وبف بمقيف بأن

 الفكنسك كيسممو الحصكف الكاقعة جنكب غرب جياف، كبدكره قاـ ؛عشرة آالؼ مثقاؿ مف الذىب
 (.4يا إلى ابف عباد)ببيع

أف الييكد في األندلس أصبح ليـ شأف، حيث أرسل الفكنسك كزيرًا ييكديًا ألخذ  كالغريب 
الجزية مف المعتمد بف عباد، كلتأخر المعتمد طمب الفكنسك أف يأخذ بعض الحصكف، كأف تمد 

الييكدؼ ؾ تكمـ ككذلإضافة إلى الجزية المقررة،  ،كأف تسكف في الزىراء ،تو في مسجد قرطبةاأمر 
عمى المعتمد بكبلـ مييف أماـ مجمسو ككزراءه، فثارت بقية الحمية في نفس المعتمد كقتل 

 (.5شبيمية، ثـ فرض الحصار عمييا)إالييكدؼ؛ فجمع الفكنسك كجاء بحده كحديده يخرب 
 بف أدفكنش الممؾ المّمتيف ذؼ االمبراطكر "مف: فيياتيديد ككعيد كاف ثـ أرسل الفكنسك رسالة 

 فأسممتـ الّسنيف، سالف في كحصارىا طميطمة، أقطار تزلزؿ أبصرت قد باهلل، المعتمد إلى شانجة،
 نحفع بيننا سمف عيدٍ  كلكال. الكقكع قبل بالو أيقع مف رذِ كالحَ  زمانكـ، بالدَّعة كعّطمتـ إخكانكـ،
، نيضل ،ذمامو  ّممناحَ  كقد الفكت، يخاؼ مف إالّ  عجليُ  كال األعذار، يقطع اإلنذار كلكف العـز
 ببلدؾ بو يدّبر اّلذؼ كالعقل أمثالؾ، بو يمقى اّلذؼ الّتسديد مف كعنده البرىانس، الّسيد إليؾ الّرسالة
كيجّل، كفيما يصمح ال فيما يخل، كأنت عندما تأتيو مف  يدؽ فيما استنابتو أكجب ما كرجالؾ،

                                                           

 .143، ص2( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج1)
 .143( ابف بمقيف: التبياف، ص2)
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رأ الكتاب بكى فقيو األندلس أبك عبد فمما قُ (، 1آرائؾ، كالنظر بعد ىذا مف كرائؾ، كالسبلـ عميؾ")
عيف قّكة مقد أبصرنا ببصائرنا أفَّ مآؿ ىذه األمكاؿ إلى ىذا، كأف مسالمة الّ هللا بف عبد البر كقاؿ: 
نصبح في الّتبلؼ تحت ذّؿ الخبلؼ، كما بقي إاّل الرجكع إلى هللا  ببلده، فمك تضافرنا لـ

 . (2)كالجياد
ار قد بمغت بممكؾ الطكائف أيما مبمغ، كسمحكا غَ ليكاف كالَص مف المبلحع بأف حالة ا 

أف تمد  بطمبو ألنفسيـ بأف ينزلكا إلى أحط الدركات، كليس أدؿ عمى ذلؾ مف بجاحة الفكنسك
ثـ رسالة التيديد التي  زكجتو في مسجد قرطبة، ككذلؾ رد الييكدؼ بكبلـ مييف ألمير المؤمنيف

كتحكمو باالمكر كضعف المسمميف، الظاىر مف خبلؿ بكاء الفقية ُتظير قكة الفكنسك، كسطكتو 
 .أبك عبد هللا بف عبد البر

زفرناندوزاألولزممكزقشتالغ:
اشتد الصراع بيف المأمكف بف ذؼ النكف كبيف سميماف بف ىكد، فدخل ابف ىكد كادؼ 

بذلؾ حتى ـ( كما أف عمـ المأمكف 1044 -ىػ 634الحجارة مف أعماؿ طميطمة، ككاف ذلؾ سنة )
كدارت بينو كبيف أحمد بف ىكد معارؾ طاحنة، سالت فييا كثير مف  ،ىرع إلى كادؼ الحجارة

بف ىكد، فما كاف مف ابف ذؼ النكف إال أف أسرع بعقد تحالف مع فرناندك غمبة الككانت ال ،الدماء
لذلؾ  ناندكمقابل أف يدفع لو الجزية، كيتعيد بأف يقر بسيادتو، فاستجاب فر  ،األكؿ ممؾ قشتالة

 (. 3)، فتقتل العباد كتسرؽ الببلدكانطمقت خيل النصارػ تعيث فساداً 
قل سكءًا مف المأمكف بف ذؼ النكف، كلربما كانت تمؾ عادة ممكؾ ألـ يكف ابف ىكد 

مستعديًا ليـ عمى خصميـ ابف ذؼ النكف،  ،الطكائف، حيث ذىب إلى النصارػ مستعينًا بيـ
كاستجاب  ،مقابل أف يغير عمى أراضي بف ذؼ النكف  ،تحفًا طائمةكبعث إلى فرناندك أمكااًل ك 

كأمعنت فييا عبثًا كتخريبًا، كردًا عمى  ،كبعث سراياه مخترقة طميطمة حتى كادؼ الحجارة ،فرناندكا
ممؾ نفار شقيق فرناندك ممؾ قشتالة(،  وفحالف )غرسي ،ذلؾ أكغل ابف ذؼ النكف في أكحاؿ التبعية

كأرسل إليو أمكاال كتحفًا، فأغار غرسيو عمى أراضي ابف ىكد فخرب كدمر، كىكذا استباح 
كانيارت خطكط  ،استجابًة ألىكاء ابف ىكد كابف ذؼ النكف الذميمة ،النصارػ أراضي المممكتيف

 (.4بعد حد)أالمسمميف إلى  ؿكساءت أحكا ،الدفاع
ز

                                                           

 .25، ص 32( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج1)
 .25، ص 32( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج2)
 .288( الحميرؼ: الركض، ص3)
 .100-99، ص2( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج4)
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ز
زم(:1057ز-ىة449نزابنزاألفطسز)الجز غزم

محت ف ،عمى ببلد المظفر بف األفطس كطئتيا )فرناندك( ضربت خيل الطاغية فرذلند
كأيأست مف البقاء  ،كأنست ما كاف قبميا ،كاجتاحت حديثيا كقديميا ،كاستباحت حريميا ،رسكميا
(، كسيطر فرناندك عمى ببلد بطميكس، فطمب مف ابف األفطس دفع الجزية 1)بشمكؿ الببلء كآذنت

ف عشرة مكاإلتاكة )عمى عادة ممكؾ الطكائف(، كلكف ابف األفطس رفض ذلؾ، فقاـ فرناندك بحممة 
إلى أف كصمت إلى مدينة شنتريف،  ،خربت كقتمت دكف مقاكمة مف ابف األفطس ،آالؼ جندؼ

عرض عمييـ الصمح عمى أف يدفع جزية سنكية  ،تو أماميـكعندما رأؼ ابف األفطس ضعف قك 
 (.2مقدارىا خمسة آالؼ دينار لفرناندك)

زم(:1063ز-ىة457  طرةزالمأمونزعمىزبمن  غز)وقعغز طرنوز
 -ىػ452)كذلؾ سنة  ،كاف حاكـ بمنسية عبد الممؾ بف عبد العزيز بف أبي عامر

ككاف صيرًا  لممأمكف بف ذؼ النكف، كألف عبد الممؾ أساء عشرة ابنتو لذميـ صفاتو  ـ(،1042
طمب فأضمر لو المأمكف شرًا،  ،كانحطاطو في مياكؼ المذات ،كانيماكو في الخمر ،كخبلعتو

فاعتذر صيره عف ذلؾ، فما كاف مف المأمكف إال أف استعاف  ،المأمكف مف صيره عبد الممؾ جنداً 
فرناندك األكؿ، فداىمت القكات المتحالفة بمنسية، ككاف  وأمده بيا حميف ،النصارػ  بفرقة مف جند

زقت قكاتيـ كلـ يستطيعكا دفاعًا، فمُ  ،البمنسيكف عمى عادة أميرىـ غافمكف غارقكف في الميك كالمعب
 (.3)تل منيـ عدد جـكقُ 

، كلقب نفسو ـ(1057 -ىػ 467خمفو حفيده يحيى سنة ) ،بعد كفاة المأمكف بف ذؼ النكف 
الخمق، كقد كرث عف جده المأمكف دفع األمكاؿ في  اً داالممكؾ رأيًا كفس أبالقادر، ككاف مف أسك 

الباىظة كالجزية أللفكنسك، كذلؾ بعد المشاكل الداخمية كالخارجية التي كاجيتو، ككافق الفكنسك 
 (.4كقنالش) ةفتكريك  ةعمى مساعدتو مقابل تنازلو عف حصكف سري

التعميق عمى تمؾ المشاىد المأسكية صعب جدًا، كيتساءؿ المرء أيف كاف ديف يبلحع بأف 
 ،كينيككف اقتصاد األمة ،كىـ يدفعكف الجزية ألعداء ديف هللا ،كأخبلقيـ كمركءتيـ ،ذلؾ الممكؾ

كلماذا لـ تثر  ؟! كأيف كاف عمماء اإلسبلـ كأكلي األحبلـ كالنيى؟كيسفحكف دماء المسمميف
لؾ ذإف  ؟اإلسبلـ كأىمو في تمؾ المنطقةكبمقدرات األمة بكتكقف ذلؾ العبث  ؟الجماىير ضدىـ

 كمباشرًا في سقكط االندلس، كقتل كثيٍر مف جيشيا كابنائيا. سببًا ميماً 
                                                           

 .147، ص7الذخيرة، ج( ابف بساـ: 1)
 .237، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
 .253-252، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .179( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص4)
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 فرناندوزمعزبنيزىود:
سرقسطة، كظمت ىي المممكة الكحيدة التي يماطل أصحابيا في  ف ك مكاف بني ىكد يحك

ـ(، جية بمنسية 1065-ىػ457ركضة عمييـ؛ فتكجو فرناندك سنة )كاإلتاكة المف ،دفع الجزية
مخربًا كمقتبًل كناىبًا الزركع كالقرػ، مجتاحًا لسائر البقاع  ،مخترقًا حدكد سرقسطة الجنكبية

 (.1مما أرغـ المقتدر بف ىكد عمى دفع الجزية عف يد كىك صاغر) ،كالحصكف 
التي أغدقيا حكاـ الطكائف عمى الفرنجة  ،يتساءؿ الدكتكر دمحم عناف عف األمكاؿ الكفية

مي كجكاىر عظيمة، فيجيب قائبًل: بأف المأمكف صاحب طميطمة كاف لديو أمكااًل طائمة، كتحف كحُ 
مف خبلؿ إرغاميـ عمى دفع الجزية  ،خذ أمكاؿ ممكؾ الطكائفأككانت سياسة الفكنسك ترمي إلى 

كا جميعًا يسارعكف في األداء، كيجمع ممؾ كغيرىا مف أنكاع االبتزاز السياسي كالعسكرؼ، ككان
ليخرج  ،قشتالة منيـ األمكاؿ، كفي ذات المقاـ يأتي قصة القمبيطكر الذؼ كاف مقره في )الكيدية(

كيعيث في أرضيا فسادًا، ثـ ُيرغـ  ،حيث يحكـ فييا عبد هللا بف قاسـ ،إلى جباؿ البكنت القريبة
أنو "كيقكؿ ابف بساـ عف القمبيطكر:  .(2آالؼ دينار)ابف قاسـ عمى دفع جزية سنكية قدرىا عشرة 

ضااًل، لو في قااًل كداًء عِ أكمب كمب في الجبللقة، كيسمى لذريق، كيدعى بالقبيطكر، ككاف عِ 
 (.3)كقائع، كعمى طكائفيا ضركب المكارهالجزيرة 

ز:(4)(م1086ىة=زأكتوبرز479رجبزبينزيديزمعركغزالزالقغز)
تمؾ الرسالة  ياالجزية لمنصارػ( كعظيـ ما لحق بالمسمميف مف ذلمما يستكقفنا أماـ )دفع 

، -رحمو هللا-كالتي أرسميا الفكنسك السادس إلى يكسف بف تاشفيف  ،حقيقة الكاقع تكضحالتي 
حيث ىدد ألفكنسك في رسالتو يكسف بف تاشفيف، كأخبره بأنكـ تزعمكف بأف هللا تعالى فرض عميكـ  

فيكـ ضعفًا، كنحف اآلف نقاتل عشرة أف فاآلف خفف هللا عنكـ كعمـ  قتاؿ عشرة منا بكاحد منكـ،
قاؿ لو: كىا أنا أقكؿ ما ك كظل يحقر مف شأف ابف تاشفيف  ،منكـ بكاحد منا، ال تستطيعكف دفاعاً 

 (.5فيو الراحة لؾ، كأعتذر لؾ كعنؾ، عمى أف تفي بالعيكد كالمكاثيق كاالستكثار مف الرىاف)
كمنسجـ مع الحالة التي كانت يـك ذاؾ،  ،اد يككف طبيعييبلحع بأف ىذا النص يك

 ـ عمى دفع األمكاؿ كالجزيةكتعكدى ،كاليكاف الذؼ عاشو ممكؾ الطكائف ،كالمتمثمة بالخضكع التاـ
بأف المجاىد يكسف  ،ممكيـ، كلكف ألفكنسك السادس لـ يدر في خمدهك مقابل أف يضمنكا حياتيـ 

 بف تاشفيف ال يشبو ممكؾ الطكائف.
                                                           

 .184( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص1)
 .238، ص2( دكلة اإلسبلـ، ج2)
 .95، ص5(  الذخيرة، ج3)
 .363، ص4؛ كالمقرؼ: نفح الطيب،ج289ص( الحميرؼ: الركض المعطار، 4)
 .6، ص7؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف، ج237، ص10(  ابف األثير: الكامل، ج5)
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الدخكؿ في عارضًا عميو  ،ألذفكنشرد عمى ايكسف بف تاشفيف لبعد أف كصمت الرسالة 
بمغنا يا أذفكنش أنؾ " :كمف جممة ما في الكتاب ،اإلسبلـ أك الجزية أك الحرب كما ىي السنة

 ،فقد عبرناه إليؾ ،كتمنيت أف تككف لؾ سفف تعبر عمييا البحر إلينا ،بنا االجتماعدعكت هللا في 
 َكَما ُدَعاء اْلَكاِفِريفَ ) ،كسترػ عاقبة دعائؾ ،ع هللا تعالى في ىذه العرصة بيننا كبينؾكقد جم

 ،كزاد في طغيانو ،جاش بحر غيظو ؛فمما سمع األذفكنش ما كتب إليو يكسف (1()َضبَلؿٍ  ِفي ِإالَّ 
كأنا كأبي ُنغـر  ،ابمثل ىذه المخاطبة يخاطبني :قاؿ، ك (2)كاقسـ أف ال يبرح مف مكضعو حتى يمقاه

فما ردؾ  ،إني اخترت الحرب :تشافيف ثمانيف عامًا!، ثـ قاؿ متكعدًا البف الجزية ألىل ممتو منذ
ككتب عمى ظيرىا: الجكاب ما تراه بعينؾ ال ما تسمعو ،مب ابف تاشفيف الرسالة قعمى ذلؾ!، ف

 (.3برجل ال طاقة لو بو)كالسبلـ عمى مف اتبع اليدػ، فارتاع الفكنسك لجكابو كعمـ أنو مبتمى 
يرػ الباحث بأف الرسالة الثانية التي بعثيا الفكنسك السادس حممت أشياء ميمة، خاصة 
كأف يكسف بف تاشفيف قد رد عميو في الرسالة األكلى ردًا قاسيًا، ثـ عرض عميو اإلسبلـ أك الجزية 

ا كأبي ُنغـر الجزية ألىل ممتو"، كنسك قاؿ: "بعد ثمانيف عامًا كأنأف ألفأك الحرب، كالميـ في األمر 
مما يدؿ عمى عظيـ المصاب الذؼ أصيب بو اإلسبلـ كالمسمميف في ظل حكـ أكلئؾ الممكؾ، 
كالرسائل المتبادلة بيف ابف تاشفيف كالفكنسك ُقبيل مكقعة الزالقة، أؼ بعد الفتح اإلسبلمي لؤلندلس 

مس مدة ة ثمانيف عاـ، أؼ ما يعادؿ خُ بأف الجزية كانت ُتدفع لمفرنجة لمدتكضح بأربعة قركف، 
 الذؿ كاالىانة. يدؿ عمى عظيـ الحكـ اإلسبلمي لؤلندلس، كىذا 

آخر مراحل اإلذالؿ كدفع الجزية في تاريخ األندلس كانت زمف بني األحمر في غرناطة، 
كذلؾ في سنة  ،كفرناندك الثالث ممؾ قشتالة ،حيث ُكقعت اتفاقية بيف ابف األحمر ممؾ غرناطة

عميو بعض الشركط  ضعتبعض الحقكؽ البف األحمر، ك أعطت ـ(، 1245 -ىػ643)
 (، ككانت بنكدىا كالتالي:4كالكاجبات)
 .ألف دينار ذىبي 150جزية لفرناندك مقدارىا  األحمرأف يدفع ابف  -
 .أف يحضر ابف األحمر ببلط الممؾ فرناندك كأحد كالتو-
 .فرناندك باسـأف يحكـ بنك األحمر غرناطة -

                                                           

 .50(  سكرة غافر: أية 1)
 .41، ص2؛ الناصرؼ: االستقصا، ج361، ص4(  المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .290؛ الحميرؼ: الركض المعطار، ص53( مجيكؿ: الحمل المكشية، ص3)
 .41، ص2عناف: دكلة اإلسبلـ، ج( 4)
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كانكا أىل مممكة أك ” األعداء”كأف يساعد ابف األحمر فرناندك في حركبو ضد األعداء! ك-
كحاصرىا جيشو سبع  ،إمارة إشبيمية اإلسبلمية المجاكره، فغزاىا ابف األحمر مع فرناندك

 .(1)عشر شيرًا كاممة حتى سقطت إشبيمية إلى األبد
ككاف  ،المذلة لو كلبلندلسييف جميعاً ات أكفى ابف األحمر بالتزاماتو كاممة، تمؾ االلتزام

سقكط إشبيمية، فقد  فيىك مساعدة ابف األحمر لفرناندك  ،االختبار األكؿ البف األحمر مع فرناندك
عيف لفرناندك الثالث عمى سقكط إشبيمية في يده، كىي يكمئٍذ أعظـ القكاعد كاف ابف األحمر أكبر مُ 

انية لؤلندلس بعد قرطبة، ال سيما في عصر الطكائف األندلسية قاطبة، كقد كانت العاصمة الث
 .تحت حكـ بني عباد

استقباؿ األبطاؿ الفاتحيف  –كاستقباليـ ىذا عجيب–استقبل أىل غرناطة ابف األحمر 
كابف األحمر يعتريو الجزع كاألسى لعممو بذلو كجرمو العظيـ في ”! الغالب !الغالب”كظمكا ييتفكف 

: كاتخذىا منذ ذلؾ الحيف شعارًا لمممكتو” ال غالب إال هللا”يرد عمييـ حق اإلسبلـ كالمسمميف فظل 
ـُ اْلِعزََّة َفِإفَّ الِعزَّةَ " ِ َجِميًعا الَِّذيَف َيتَِّخُذكَف اْلَكاِفِريَف َأْكِلَياء ِمف ُدكِف اْلُمْؤِمِنيَف َأَيْبَتُغكَف ِعنَدُى  (.2")َّللّ

زالضرائب:
كقصكر كمساجد  ُأنفق عمى الترؼ كأشكالو مف مبافٍ ما مف خبلؿ الدراسة تبيف بأف 

كجكارؼ كحفبلت كما إلى ذلؾ، كالجزية التي كانت ُتدفع لمفرنجة، كالتي بمغت حدكدًا ال يتصكرىا 
أثرت بشكل كاضح عمى الزراعة كالصناعة كالتجارة كعمـك  ،عقل، كالمنازعات كالحركب الداخمية

األندلسييف بالضرائب الممكؾ كاألمراء كالكالة بإرىاؽ  قياـ، كل ذلؾ أدػ إلى ييفاألندلسحياة 
الباىظة، كرغـ أف تمؾ الضرائب انتشرت في زمف الطكائف، ألنو يمثل بعمكمو زمف التراجع العاـ، 

ـ( قاـ بفرض ضرائب باىظة عمى أىل 771 -ىػ 154كلكننا نرػ بأف الحكـ بف ىشاـ الربضي )
،  ، تمؾ الضرائب التيطميطمة كلـ يستشر بيا الفقياء كالقضاة قررىا كسماىا باسـ المعاكف كالمغاـر

ربما ُيعتبر الحكـ بف ىشاـ الربضي مف المتفرديف (، 3كرغمًا عف الفقياء عيف ربيع القكمس لجبايتيا)
 في عصر الكالة الذيف فرضكا ضرائب جائرة عمى الناس.

لمدكلة األندلسية سيتناكؿ الباحث الحديث عف الضرائب التي كجدت في العصر األخير 
كىك أف عصر الدكلة األمكية األكؿ  ،كذلؾ العتبار ميـ ،كتحديدًا فترة حكـ الطكائف كالمرابطيف

ممثبًل بزمف الفتح، كالكالة، كزمف الدكلة األمكية، كاف فيو رخاًء اقتصاديًا ظيرت مبلمحو في 
 اؿ الناس مف خبلؿ الضرائب.أشكاؿ الترؼ التي سبق ذكرىا، كبالتالي لـ يكف ىناؾ استنزافًا ألمك 

ز
                                                           

 .190، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .139( سكرة النساء: أية 2)
 .43، ص1( ابف سعيد: المغرب، ج3)



116 

 

زالمرا طينزوالضرائب:
-ىػ486)البحر إلى األندلس الجكاز الثاني سنة  أجازقد  يكسف بف تاشفيفكاف 

 ـالظممميـ لرعاييـ مف خبلؿ ظانكار كتثاقل أمراء الطكائف عف لقائو لما أحسكا مف  ـ(،1093
(، كقاـ يكسف بف 1)عدؿكتحرػ ال كعيد برفع المككس ،د عمييـجِ كتبلحق المغاـر فكَ  ،كالمككس

تاشفيف باإلشراؼ عمى جباية كصرؼ الزكاة في مصارفيا الشرعية، مف غير حيف كال عسف، 
فكانت مف مصادر دكلة المرابطيف، الزكاة كالخراج كالفيء كغيرىا، ككاف األمير يكسف ال يأخذ 

نما أخذ الماؿ مف حمو ك  يمنعو مف  ، كلـضعو في حقوك الضرائب كالمككس بل أسقطيا، كا 
فتقدـ  ،يكسف رفع المككس كالظبلمات عنيـاألمير مف طمبكا قد الفقياء باألندلس  مستحقيو، ككاف

 (.2)رجع مف ببلدىـ رجعكا إلى حاليـ إذاحتى  ،متساؾبذلؾ إلى ممكؾ الطكائف فأجازكه باإل
زالفقياءزواكلزالضرائب:

 ـ(1029-ىػ420)كيع لمخبلفة سنة ب الخميفة ىشاـ بف دمحم الناصرؼ أمير قرطبةقيل أف 
مف  ،راء الجامع كزاد في رزؽ مشيخة الشكرػ كزاد في قِ  ،لممظالـبعد دخكلو قرطبة جمس بنفسو 

 كتساىمكا في مأكلٍ  ،فقبمكا ذلؾ عمى خبث أصمو ،ففرض لكل كاحد خمسة عشر ديناراً  ،ماؿ العيف
خبائث الضرائب  أخذكاالذيف  ،عمى اختبلؼ السمف في قبكؿ جكائز األمراء ،لـ يستطبو فقيو قبميـ

ف فقياء الشكرػ بعده يكتمكف اطعمة الخبيثة ككاأل تمؾالقكـ مرية  طابفاست ،كالمككس القبيحة
مف قمح كلد  ىشاـ أطعميـك  ،كينتظر بمكغ كقتو، رىـ يمح في طمبوأبَ  حتى سمع ،شأف ذلؾ الراتب

  (.3)الفيء ؿفقبمكه قبكؿ ما ولَ كأخذ ماَ  ،القاضي ابف ذككاف أياـ فر عنو
بأف طائفة مف الفقياء، أكمكا مااًل حرامًا ف تمؾ الركاية التي ذكرىا ابف بساـ: يبلحع م

، كىذا ما لـ يجده المحدث في السمف كال عند شرعاً  ةحقبمستممثبًل بماؿ الضرائب كالمككس ال
ف الفقياء الذيف كانكا يركف عدـ التساىل في أكل ماؿ الكزراء كاألمراء، فما باؿ تمؾ غيرىـ م

نو، كىذا كاف لو عاقبتو في سككت أكلئؾ الفقياء عف جكر الطائفة تأكل مااًل الحرمة فيو بيّ 
 .، ذلؾ الجكر الذؼ كاف مآلو سقكط االندلساألمراء

الى الظمـ  ىافضتيجة الضرائب: "كيقكؿ ابف خمدكف في الفساد الذؼ يصيب الببلد ن
 ،العدكاف عمى الناس في أمكاليـعماؿ العائدة بالمكاسب أدت الى األف ، كذلؾ ألخراب العمراف

كتنقبض أيدييـ عف  ،كعند ذلؾ يقعدكف عف المعاش ،أيدؼ المنتيبيف لوحيث يصبح الماؿ في 

                                                           

 .55، ص2( الناصرؼ: االستقصا، ج1)
، 2؛ الناصػػػػػرؼ: االستقصػػػػػا، ج439، ص1؛ المقػػػػػرؼ: نفػػػػػح الطيػػػػػب، ج203، ص4( ابػػػػػف خمػػػػػدكف: تػػػػػاريخ، ج2)

 .55ص
 .517، ص5الذخيرة، ج(  ابف بساـ: 3)
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 بمده،ؽ في غير رز كيخف ساكف قطره فرارا عنو لتحصيل ال ،فتكسد أسكاؽ العمراف ،المكاسب
 (.1)كتقفر دياره كتختل بإخبللو الدكلة كالسمطاف ،فتخرب أمصاره

زالضرائبزفيزبمن  غ:
نفاقزالخراجز)زم اركزومظفر زم(:1061ز-ىة452العامر انزوا 

ترفيما، الذؼ في شدة  -سمككًا الفتًا لمنظر–لقد سمؾ ذانؾ الحاكماف، المذاف حكما بمنسية 
حتى غدا كثير مف الناس  ،كاف عمى حساب الرعية، فقد كانا يستزيداف عمييما في الكظائف الثقاؿ

يمبس الجمكد كالُحصر، كيأكمكف البقكؿ كالحشيش، كفر كثير منيـ مف قراىـ، كذلؾ بعد أخذىـ 
، ككاف ىذا بناءسمؾ مبارؾ كمظفر سبيل الجباريف في الالخراج كزيادة األمكاؿ عمى الناس، كقد 

تو عمى منزلو انفقإحدػ قدرت حيث عظـ اإلنفاؽ منيـ ك  ،كزرائيما ككتابيماك  ،أصحابيما شأف
 اعمييم رضتكلـ يع ،ككاف لمبارؾ كمظفر جممة ذلؾ النعيـ كفازا بقبض الخراج، مائة ألف دينار

ككاف  (.2)المذةكأخمدا إلى الدعة كسارعا في قضاء  ،كسيماؤ فانغمسا في النعيـ إلى قمـ ر  أحد،
مف نتيجة تمؾ السياسة المالية أف أعتبرت الضريبة في بمنسية نمكذجًا مف الظمـ الضريبي الكاقع 

ألف(  70ألف( دينار شيريًا، )120عمى جزء كبير مف أىل األندلس، حيث بمغت الجباية فييا )
 (.3منيا مف بمنسية، كخمسكف ألف مف شاطبة التابعة لعمالتيا)

بأف تمؾ الضرائب المفركضة عمى أىل االأندلس عمكمًا كأىل بمنسية يرػ الباحث 
خصكصًا، كاف ليا أكبر األثر في إنييار اإلقتصاد كخراب الببلد، كىجر العباد لدياٍر ال ظمـ فييا 

 كال نيب ماؿ.
زم(:1143-ىة537م/ز1107-ه500الج ا غززمنزعميزبنزيو فزبنزتاشفينز)

كأىل الصناعة كالتجارة،  ،في عيده تمادت السمطة في فرض الضرائب عمى المزارعيف
ففرضت ضريبة القبالة، كانتقدىا ابف عبدكف، كحدد بعض المقاييس المقبكلة الستخبلصيا تجنبًا 

دكف االرتكاز  ،ارعيفلئلجحاؼ بالفبلحيف، عمى اقباض الذيف أمعنكا في تحصيل األعشار مف المز 
الذيف مارسكا عمييـ أبشع أنكاع االستغبلؿ، كسماىـ ابف أنتقد الُخّراص عمى قاعدة مقبكلة، ككذلؾ 

عبدكف الظممة الُفساؽ أكمو الُسحت األشرار كالسفمة، ال خكؼ كال حياء كال ديف كال صبلة ليـ إال 
(، كىناؾ ضريبة ُتسمى 4يرتشكف)طمب الدنيا، باعكا أديانيـ بدنيا غيرىـ كأكل السحت، كىـ 

                                                           

 .286، ص1( تاريخ، ج1)
 .18، ص5( ابف بساـ: الذخيرة، ج2)
 .218، ص3( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج3)
 .6-5، ص-رسالة ابف عبدكف –( بركفنساؿ: ثبلث رسائل أندلسية 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/1107
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(، بحيث استغل المتقبل جبايتيا، فبالغ في تقسيطيا زاعمًا بأنيا أكامر 1ضريبة )الرحاب()
كأكل أمكاؿ الناس  ،السمطاف، كتحت غطاء األمير مارس المتقبل كل أشكاؿ االستغبلؿ الفظيع

أجل إقامة أسكار جديدة  (، كىناؾ ضريبة )التعتيب( المفركضة عمى عامة الناس؛ مف2بغير حق)
صبلح القديمة منيا، حيث ذكرت إحدػ الركايات أنو كبعد جمع الماؿ مف أىل غرناطة إلصبلح  كا 

رجل مف بني نجبو، تبلعب بذلؾ الماؿ، كاختمس منو قدرًا كبيرًا، ل ، أككمت تمؾ االمكاؿ أسكارىا
كشد  ،تيب جديدة عمى العامةكبداًل مف أف يجبره كالي المدينة عمى رد ما سرقو؛ فرض ضريبة تع

رضت ضريبة المعكنة، (، ككذلؾ فُ 3عمى الناس بدفع الماؿ، فكاف الناس يخافكنو لضغطو كشدتو)
ه كحاكؿ يكسف بف تاشفيف إجبار العامة عمى أدائيا، فكقف لو أحد الفقياء الجريئيف، فعارضك 

بأنو ليس لو درىـ كاحد في أىل العمـ،  ةطمب منو فييا أف يحمف في الجامع بحضر  ،شييرة برسالة
 (.4بيت الماؿ، فمـ تجبى تمؾ الضريبة في تمؾ السنة كعادت لتجبى في عيد ابنو عمي)

 االمرابطكف في بعض الفترات الحرجة إلى فرض المزيد مف الضرائب ليممئك  لقد سعى 
(، كنتيجة لما 5خزائنيـ الفارغة، فقمت المجابي بتمؾ الفتف، ككثرت المكاـز عمى الرعايا بالعدكتيف)

رفعكا شكاياتيـ إلى المتصكفة لرفع  ،تعرض لو الناس مف ظمـ كعسف مف بعض القضاة الظممة
(، 6الظمـ عنيـ، لما كاف ألكلئؾ المتصكفة مف مكانة عند المرابطيف، كلكف شفاعة أكلئؾ لـ تقبل)

 (. 7كمف غريب الضرائب تمؾ التي فرضت عمى أضحية العيد)
ثمو، كاشتد الغبلء، كانتشرت األكبئة، اضطرب المجتمع كانتكست مُ في ظل ذلؾ الحكـ  

كعمت الككارث، كقد كانت رحى الحرب تعصف بالرعية؛ فانعدـ االستقرار كاألمف، كفسدت أخبلؽ 
الناس، كاستبيحت المحرمات كُىتكت األستار، كُنقضت شرائع الديف، كفسدت نفكس الحكاـ 

لقد خضع مختمف  ك (.8في األندلس درىمًا أك دينارًا حبلاًل)كالمحككميف؛ حتى إنو لـ يعد ُيعمـ 
مختمف العامة في األندلس لضرائب باىظة، إال أف أصحاب الجاىو كذكك النسب الشريف 

 (.9كما ذكر ذلؾ ابف أبي الخصاؿ)،كالبيكتات الكجييو تـ إعفاؤىـ مف مختمف الضرائب،
                                                           

أبكاب الخير ( المتقبل ىك الذؼ يجمع ضريبة الرحاب، كىك شر خمق هللا ، يسعى لضرر المسمميف أبدًا، كيغمق 1)
 (.30، ص-رسالة ابف عبدكف –عنيـ، ممعكف مف هللا كمف الناس أجمعيف )بركفنساؿ: ثبلث رسائل أندلسية 

 .31، ص-رسالة ابف عبدكف –( بركفنساؿ: ثبلث رسائل أندلسية 2)
 .73( ابف عذارػ: البياف المغرب، ص3)
 .386، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
 .16ب، ص( ابف عذارػ: البياف المغر 5)
 .198( ابف خاقاف: مطمح األنفس، ص6)
 .31، ص-رسالة ابف عبدكف –( بركفنساؿ: ثبلث رسائل أندلسية 7)
 .30( بكتشيش: أثر األزمة األخبلقية في سقكط دكلة االسبلـ باألندلس، ص8)
 42( رسائل ابف ابي الخصاؿ، ص9)
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ال أف يزدادكا ثركة، خاصة جامعي ليـ إ كال ىـّ ، ككاف مكظفك الدكلة ال يتقيدكا بالشرع  
بأنيـ شر الناس، كال يجب أف ُيصدؽ كبلميـ، إال إذا "الضرائب، كقد كصفيـ ابف عبدكف فقاؿ: 

 شيد عمى ذلؾ الجيراف، كألف الشر أحب إلييـ مف الخير، فمنو يأكمكف، كيمبسكف السحت، كمنو
 (.1)يعيشكف، كليس لمخير إلييـ طريق"
السابق عف الضرائب كمناشدة الفقياء ليكسف بف تاشفيف، يدؿ  يرػ الباحث بأف الحديث

يأتي حكاـ ظالمكف  أف داللة كاضحة عمى كثرة انتشارىا، كأذية الناس منيا، كما نرػ بأنو ما
كذلؾ عمى  ،ةمكاؿ عمى ممذاتيـ كمتعيـ الشخصييبدأ البذخ كا ىدار األحتى كالمبارؾ كالمظفر، 

لدرجة  ،لجكر كجدنا أنكاعًا مف الضرائب فرضت عمى الناسحساب الصالح العاـ، كفي حاالت ا
عمى أضاحي العيد، كىذا ما تكمـ بو ابف عبدكف كغيره في رسائميـ، إف األمكاؿ  فرضت ياأن

كانت عامبًل ميمًا مف عكامل خراب العمراف البشرؼ، كىذا  ،الطائمة التي كانت تجبى مف الناس
جمع تمؾ االمكاؿ بغير حق، خرب العمراف، كانتقض ، كبعد ما أكد عميو ابف خمدكف كما سبق

 . البنياف، كتحكلت االأندلس إلى أثر بعد عياف

                                                           

 .31، ص-رسالة ابف عبدكف –( بركفنساؿ: ثبلث رسائل أندلسية 1)
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زالم حثزاألول
زامزكف ادزالح

كاف ظاىرًا لمعياف عند معظـ حكاميا، كيمكف  ،فيما يتعمق بفساد الحكاـ في األندلس
عسى هللا أف يغفر ليـ،  ،حكاـ األندلس قد خمطكا عمبًل صالحًا كأخر سيئاً  مف جزءاً القكؿ أف 

كالعمـك  ىتماـ بعمـك اإلسبلـ،كاإل العظيمة كدفاعيـ عف اإلسبلـ كنصرة المسمميف، فرغـ فتكحاتيـ
بداعيـ في كثير مف األشكاؿ الحضارية، لدرجة أنيـ أصبحكا منارة تشع عمى مف  المدنية كا 

تمثل بانتياؾ حرمات هللا في  ،حكليـ، إال أننا نرػ جانبًا مف حياتيـ أسكدًا، ذلؾ الجانب الفاسد
الشيكات كما كالغرؽ في  كالصراع عمى السمطة المفضي لسفح دـ المسمميف، قتل الخصكـ أحيانًا،

نيى هللا عنو كغير ذلؾ الكثير، مما كاف عامبًل ميمًا في سقكط األندلس، حيث أف فساد الحاكـ 
، كحتى ال يظف القارؼء بأف ذلؾ الفساد كاف كال شؾ نذير شؤـ لضياع الحكـ كأفكؿ الحضارات

لفترة، ككاف ىك األصل، فقد حكـ األندلس حكاـ عظماء أتقياء بيـ استمر حكـ األندلس كل تمؾ ا
منيـ: الكالة أمثاؿ المسح بف مالؾ الخكالني، كعنبس بف سمح، كعبد الرحمف الغافقي، كأكلئؾ 
كانكا رمكزًا في عيد الكالة، ثـ تبعيـ عبد الرحمف الداخل، كىشاـ بف عبد الرحمف، كيكسف بف 

 تاشفيف، ككثير ممف شيد ليـ بالصبلح، رغـ بعض الشكائب التي اعترت حكميـ.
زىة(:172-ىةز113يرزعبدزالرحمنززبنزمعاو غز)الداخل(ز)األم

تمؾ الشدة كالحدة  ،كنحف نتكمـ عف فساد الحكاـ ،ُيؤخذ عمى عبد الرحمف الداخل رحمو هللا
أثناء صراعو عمى تكطيد ممكو، مع ىشاـ الفيرؼ، الذؼ ثار في طميطمة ضد ابف  ،التي كانت فيو

، عرب، فحاصر عبد الرحمف طميطمة حصارًا شديداً معاكية، كقد انضـ إلى ىشاـ الكثير مف ال
حتى ُأرغـ ىشاـ عمى طمب األماف كالصمح، فقبل عبد الرحمف ذلؾ منو، بعد أف أخذ ابف ىشاـ 

ى بكعده، فركب إليو عبد الرحمف بف معاكية ككصل طميطمة سنة رىينو، كلكف ىشامًا ما كفّ 
يأس منو أمر بضرب رقبة ابنو الرىينة، ـ(، كدعا ىشاـ بالرجكع عف ثكرتو، فمما 763 -ىػ146)

 (.1ت في طميطمة ثـ انصرؼ)قكطرحت الرأس بالمنجنيق، فسط
كالعبلء  ،كفي سفؾ دـ المسمميف نرػ تمؾ الحرب التي قامت بيف عبد الرحمف بف معاكية

نخذؿ عف العبلء إبف مغيث اليحصبي، الذؼ تحصف في قرمكنة، فحكصر بيا لشيريف، حتى 
ليقينيـ بأف عبد الرحمف بف معاكية لف يتركيـ، فأدرؾ عبد الرحمف ما عميو عبلء أكثر أنصاره، 

اخرجكا معي "كقاؿ لجيشو ككانكا سبعمائة:  ،فأمر بإشعاؿ نار الحضرمي كصحبو مف الخذالف،
انقضكا ف، ككاف قد أمرىـ بحرؽ أغماد سيكفيـ، "ليذه الجمكع خركج مف ال يحدث نفسو بالرجكع

مزقكه، كقتل العبلء كخيرة صحبو، كحز عبد الرحمف رأس العبلء كالكجياء معو عمى جيش العبلء ك 
                                                           

 .51، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
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ككضع في رأس كل كاحد صكًا باسمو، ككضعت في أكعية كأرسمت إلى القيركاف  كحنط رأسو،
(، كفي نفس المشيد 1كألقيت في أسكاقيا سرًا كمعيا المكاء األسكد )راية العباسييف() كمف ثـ مكة،

خذ رأس العبلء كحشي ِممحًا كمعو لكاء أبك جعفر المنصكر، كُجعل في سفط، يقكؿ ابف عذارػ: ا
 (. 2كُأرسل إلى مكة)

لقد كاف سمكؾ عبد الرحمف عنيفًا قاسيًا، كقد اكتسب ذلؾ مف أخبلؽ العرب الذيف عاشكا 
مخادعيف، يظيركف السبلمة كيضمركف العداكة، إذا  -ةإال قم-معو في تمؾ الببلد، فكجدىـ 

لى أحدىـ ثار عميو كخرج مف طاعتو، فكاف عميو أف يأخذ بالظنة، كيرتاب فيمف طمئف إأ
لسيرتو، ككاف  كالقسكة ركيزةً  ،لسمككو (، لقد أخذ عبد الرحمف بف معاكية العنف قاعدةً 3حكلو)

 (.4ف السمة العامة لذكؼ الجاه كالسمطاف في زمانو كانت كذلؾ)معذكرًا في ذلؾ، أل
غير مبرر نقبًل كعقبًل،  ،بو عبد الرحمف بف معاكية مف القتل أكالً يرػ الباحث بأف ما قاـ 

َمزَّللهُزِإالهزِ اْلَحقِّزفنقبًل لقكلو: ) ىناؾ عدك متربص بدكلة  ألف(، كعقبًل 5()َوالزَتْقُتُموازالنهْفَسزالهِتيزَحره
اإلسبلـ في األندلس، فكاف األجدر بأمراء اإلسبلـ كأبنائو أف يصمحكا ذات بينيـ ليكاجيكا عدكىـ؛ 

كيحشكىا ممحًا، ال يمكف اعتباره إال فسادًا  ،ثـ ما ذكر عنو رحمو هللا بأنو يقطع الرؤكس كيحنطيا
حاء لـ تقر بيذا، كأما التبريرات التي كخركجا عف اليدؼ النبكؼ، فشريعة اإلسبلـ السم ،ً دينيا

سيقت مف المتقدميف كالمتأخريف لقسكتو فبل يمكف اعتبارىا البتة، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما مكّنو هللا مف 
 ،الناس َأْحَسنَّا(، كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "اَل َتُككُنكا ِإمََّعًة َتُقكُلكَف إف َأْحَسَف 6أىل قريش قاؿ: أذىبكا فأنتـ الطمقاء)
ُنكا َأْنُفَسُكـْ  ْف َظَمُمكا َظَمْمَنا َكَلِكْف َكطِّ ْف اساءكا فبل َتْظِمُمكا") ،إف َأْحَسَف الناس َأْف ُتْحِسُنكا ،َكاِ  (، 7َكاِ 

فككف المحيط بعبد الرحمف الداخل مف أىل الغدر كنقض العيد، كمستحمي الدماء فذلؾ ال كلف 
ف قد يجد البعض تبريرًا قد يككف فيو شيء مف الكجاىة كىك: أف ، كلكيسمح لو بأف يككف مثميـ

عبد الرحمف الداخل إف لـ يقـ بذلؾ القتل سيكف ىناؾ قتل أعظـ منو، كبالتالي قاـ بقتل رمكز 
 الفتنة، حتى ال تندلع فتنة أعظـ، كيقتل بدؿ العشرة مف المسمميف عشرات بل مئات.

ز
ز

                                                           

 .157، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .53، ص2( البياف المغرب، ج2)
 .155، ص2( الككيل: األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ج3)
 .37، ص3( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
 .151( سكرة األنعاـ: أية 5)
 .161، ص2( الطبرؼ: تاريخ، ج6)
 (.2007، حديث رقـ: )364ص ،4( الترمذؼ: سنف، ج7)
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زم(:757ز-ىةز139ىشامزبنزعبدزالرحمنز)
كأراد أف يحذك حذك عمر بف عبد العزيز في رعيتو، كيذكر أنو  ،ُعرؼ بالصبلح كالخير

حمف عمي كل ما ظممؾ فيو، إاعترض لو يكمًا متظمـ مف أحد عمالو، فأحضر الشاكي  كقاؿ لو: 
فإف كاف ضربؾ، أك ىتؾ لؾ سترًا فاىتؾ ستره، أك أخذ لؾ مااًل فخذ مف مالو مثمو، إال أف يككف 

–قيد منو، ككاف ىشاـ منؾ حدًا مف حدكد هللا، فجعل الرجل ال يحمف عمى شيء إال أُ أصاب 
، يخرج بيف المغرب كالعشاء، كيضع في يد ةكريمًا متكاضعًا عاداًل، لـ ُتعرؼ منو ىفك  -رحمو هللا

(، كبالرغـ مف تمؾ الصفات آنفة الذكر إال أننا نجد فسادًا في 1رة ماؿ)صمف يجده في المسجد 
تضح بعبلقتو بالمنجميف، فيك الذؼ أرسل  في طمب المنجـ المشيكر الضبي، تة ذلؾ الرجل عقيد

يا ضبي لست أشؾ أنو قد عناؾ "ىشامَا قاؿ لو:  بمجرد ما تكلى الممؾ، كما أف حضر المنجـُ 
، فمجمج المنجـ كطمب العفك إلى أف ينظر في "فأنشدؾ هللا أال ما أنبأتنا بما ظير لؾ فيو أمرنا،
 ،األمر، فسمح لو ىشاـ، كبعد أياـ أحضره، فقاؿ المنجـ: أييا األمير سكؼ يستقر ممكؾ ذلؾ

يا ضبي " :سعيد جدؾ، قاىر لمف عاداؾ، إال أف مدتؾ تككف ثمانية أعكاـ أك نحكىا، فقاؿ ىشاـ
المنجـ  أعطى ، ثـ"ما أخكفني أف يككف النذير كممي بمسانؾ، كهللا أف ىذه المدة ال تكفي لسجدة

 (. 2كزىد في الدنيا كالتـز أفعاؿ البر) ،ع عميوكخم
يبلحع بأف ىذا األمير ما كاف ينبغي لو أف يككف عمى تمؾ الحاؿ مف فساد العقيدة، كىك 

بلع عمى كتاب هللا كسنة طّ انو كصل إلى تمؾ الحالة بعد أالتقي الزاىد العابد المحسف، كالغريب 
فصدقو بما يقكؿ؛ فقد كفر بما أنزؿ عمى دمحم صمى  اً أك كاىن رسكلو، كالتي فييا: "مف أتى عرافاً 

 مراء عمى تمؾ الشاكمة فما باؿ العامة،(، فاذا كاف حاؿ الزىاد كاألتقياء مف األ3هللا عميو كسمـ")
قد يككف سمع إلى ذلؾ العراؼ مف باب  إحساف الظف يرػ الباحث بأف ىشاماً  كرغـ ذلؾ كمف باب

ظل في أعماؿ  ر ىذه مف أف ىشاماً نجد التأكيد عمى كجية النظالترؼ، كليس مف باب اإلعتقاد، ك 
فعقيدة ىشاـ تترفع بو عف "دمحم السيد الككيل في تمؾ الكاقعة فقاؿ: البر أثناء حكمو، ككذلؾ تكمـ 

مكر أعتقاد في عمـ الغيب اف يعرفو إنساف، أك يعرفو أحد، كليذا رأيناه يعمل بيمة كنشاط في اإل
بأنيا تكصمو الى اآلخرة، فقد كاف ىشامًا تقيا كرعًا حكيمًا عاقبًل، كىذه الصفات الدنيا، كىك يعتقد 

 (. 4)ا"تمنعو مف أف يسير كراء العرافيف، أك يسمع كبلميم
ز

                                                           

 .66، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .334، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .77، ص1( ابف الجعد: مسند، ج3)
 .185، ص2( األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ج4)
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زم(:771ز-ىةز154الحكمزبنزىشامز)الربضي()
(، كمف فساده أنو أكؿ 2قبيحة) (، كاف طاغيًا ُمسرفًا، كلو آثار سكءٍ 1يكنى بأبي العاصي)

أسرؼ في تأييد ىيبتو، ككاف ميااًل إلى الميك مكلعًا بالصيد، يؤثر مجالس الندماء كالشعراء مف 
عمى مجالس الفقياء كالعمماء، ككاف شغكفًا بأبية الممؾ مسرفًا في مظاىر البذخ، كثير الترفع عف 

(، 4ستكثر مف المماليؾ)إ(، ككاف أكؿ مف 3العامة، لذلؾ كرىو العمماء، كحرضكا الناس عميو)
: كاف مجاىرًا بالمعاصي سفاكًا لمدماء، يأخذ أكالد الناس المبلح فيخصييـ ثـ  كقاؿ ابف حـز
يمسكيـ لنفسو، كىدـ مساجد طميطمة كفعل بأىميا أعظـ مف ذلؾ، كتظاىر بالفسق كالخمكر؛ 

ثـ  (ػ، ثـ إنيـ أعادكه لما تنصل كتاب،ـ805-ىػ189فقامت الفقياء كالكبراء فخمعكه في سنة )
            كف فقتل نحك سبعيف مف أعياف أىل قرطبة كصمبيـ، كذلؾ في ثكرتيا سنة تم
 (. 6(، ككاف منظرًا فظيعًا فمعنو الناس كأضمركا الشر)5()ـ805-ىػ189)

كىك الذؼ أكقع بأىل الربض، كقتل الفقياء كالخيار؛ فقاـ الناس عميو منكريف؛ فأكقع بيـ 
يرًا س، كىدـ الديار كالمساجد، ككلى ذلؾ رجبًل نصرانيًا كاف أـ(818-ىػ202)الكقعة المشيكرة سنة 
قاركرة عطر )الغالية(،  و(، كمف تعاليو عمى العامة أنو طمب مف أحد غممان7عنده، اسمو ربيع)

فأبطأ الغبلـ كتمكأ، فأعاد ذلؾ عميو، فقاؿ: يا مكالؼ أىذا كقتيا؟ فقاؿ لو: يا )ابف الفاعمة( بما 
 (8مف رؤكس العامة، إف لـ يكف مضمخًا بالغالية؟!) ُيعرؼ رأسي إذا قطع

مرتبطة  ،كما أنو كاف يعشق الفركسية كالصيد؛ فكانت لو ألفا فرس مف الجياد المختارة
عمى شاطئ النير تجاه القصر، يشرؼ عمييا جماعة مف العرفاء البارعيف، ككاف يؤثر مجالس 

بحيث يذىب  ،أنو كاف كاسع الحيمة مثل جدهالندماء كالشعر؛ عمى مجالس الفقياء كالعمماء، كما 
في صرامتو كطغيانو إلى القسكة كالقمع، ككانت لو شرطة قكية منظمة، كلو عيكف يطالعكنو 

 (.9بأحكاؿ الناس)
 

                                                           

 .68، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .4، ص1( الحميدؼ جذكة المقتبس، ج2)
 .179، ص6الكامل، ج ( ابف األثير:3)
 .160، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج4)
 .71، ص2؛ ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج179، ص6( ابف األثير: الكامل، ج5)
 .522، ص9( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج6)
: جميرة أنساب العرب، ج7)  96ص    1( ابف حـز
 .46( ابف اآلبار: الحمة السيراء، ص8)
 167، ص4ريخ، ج( ابف خمدكف: تا9)
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يبلحع بأف ىذا نمكذجًا مف نماذج الحكاـ الفاسديف الفاسقيف المستيتريف بالحرمات، 
نرػ مثل ذلؾ األمير يتكرر عمى مدار التاريخ كالكالغيف في الدماء مف جانب أخر، كعندما 

األندلسي، فيجتمع فساد حالو إلى فساد مف شابيو مف الممكؾ، فإف الثبكر كاليبلؾ حتمي في تمؾ 
، ككجكده كأمثالو إال أف الخير عميمًا عند كثيٍر مف حكاـ الدكلة أك أؼ مف الدكؿ المشابية

ف لـ يكف في كل حياتيـ ففي جميا، نعـ قد يكجد بعض الفسقة كالظبلـ مف الحكاـ،  األندلس، كا 
كلكف يكجد مف أىل التقى كالعدؿ، مف استمرت معيـ األندلس، لمدة ثمانية قركف، كنحف ال 

 نذكرىـ ىنا بنكع مف التفصيل إلقتصار بحثنا عمى ذكر العيكب فقط.
ز(:م792-ىة176عبدزالرحمنزبنزالحكمز)األو ط(ز)

(، كاف متبحر في عمكـ الشريعة 1()ـ822-ىػ206سنة )كلد بطميطمة، كبكيع بالخبلفة 
(،  اتصف بالخبلؿ الحميدة، فكاف محمكد السيرة، كأيامو أياـ ىدكء كسككف، كأقاـ 2كالفمسفة)

الجسكر كبنى جكامع كثيرة، كرتب رسكـ المممكة، كاحتجب عف العامة؛ كلكنو كاف مكلعًا بسماع 
ميو المغني زرياب، فركب بنفسو لمبلقاتو كبالغ في مؤثرًا لو عمى جميع لذاتو، قدـ عاألغاني 

ـ ف ذلؾ الحاكأ(، يبلحع ب3إكرامو، كأقاـ عنده بخير حاؿ، كفي عيده سطع نجـ الغناء باألندلس)
، كذلؾ عندما عمل مف خر سيئاً آخمط عمبًل صالحًا ك العادؿ كالذؼ بأمثالو حفظت األندلس، قد 
بالغناء كمف أجمو أنفق األمكاؿ، حيث أمر  كاف كلعاً أعماؿ البر ما ال يخفى عمى أحد، كلكنو 

األمير مف و خازف الماؿ لممغني ذلؾ المبمغ الكبير؛ فدفع فمـ يرَض  ،بإنفاؽ ثبلثيف ألفًا لزرياب
 (.4متى يشاء) في قصره يدخل منو اً خاص اً مالو الخاص، كفتح لو باب

لممغني زرياب مف بيت ماؿ  يبلحع بأف النص األخير يدلل عمى أف الناصر كاف يمنح الماؿ
، ككاف األكلى أف يدخر ذلؾ خازف بيت الماؿ؛ أعطاه الناصر مف حر مالو رفض فمما ،المسمميف

الماؿ في بيت الماؿ، كأف يعزز بو العمماء كالمجاىديف، كرغـ أنو قد فعل ذلؾ فقكػ الثغكر، كشجع 
 و الخير بمقدار ما يمّكف هللا ألصحابو.العمـ، لكف يبقى الماؿ عماد الحياة، كبمقدار ما ينفق في أكج

زم(:843ز-ىة229المنذرزبنزدمحمزبنزعبدزالرحمنز)
ـ(، تحبب إلى أىل قرطبة بإسقاط الضريبة عنيـ 886 -ىػ273بكيع لو بالخبلفة سنة )

في ذلؾ العاـ، كيذكر عنو بأنو قتل كزير أبيو ىاشـ بف عبد العزيز في أكؿ كاليتو، بسبب كشاية 
 مف الذيف ابغضكا ىاشمًا، حيث قاؿ ىاشـٌ معزيًا نفسو بكفاة دمحم بف عبد الرحمف: 

 أميف هللا ذا المنف الجساـ       نفسي    كعزؼ يا دمحم عنؾ
                                                           

 .81، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .167، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج2)
 .48، ص1( المراكشي، عبد الكاحد: المعجب، ج3)
 .235( الككيل: األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ص4)
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 كدفع عنؾ لي كأس الحماـ     فيبل مات قـك لـ يمكتكا     
 و قضاء هللاينفذ فففتأكؿ الكاشكف قكؿ ىشاـ بف عبد العزيز )لـ يمكتكا( أنو يريد المنذر، 

و مف صفات عممًا بأف المنذر كاف ل !عادٍؿ بكشاية يكجد فساد؟ (، فيل بعد قتل كزيرٍ 1)كقتمو
، كىنا يظير بعض العيكب التي إذا ما الحمد ما كاف، إال أنو لـ يتكرع أف يقتل نفسًا بغير حق

تراكمت بعضيا مع بعض، دمرت أعظـ الدكؿ، كىذا ما يؤكد عمى أف فساد بعض الحكاـ، لـ يكف 
كبعدليـ حفظت فسادًا عامًا شامبًل، بل كاف ليـ أكجو صبلح كخير، بيا حفع هللا بيا ممكيـ، 

 األندلس.
 -ىػ 275) كبكيع لو باإلمارة سنة بف عبد الرحمف، عبد هللا بف دمحم هكجاء بعده أخك 

 ،الِمطرؼ ابف األمير عبد هللا سجف(، ـ895-ىػ282(، كفي تعاممو مع خصكمو سنة )2ـ()888
براىيـ بف حجاج ككريب بف خمدكف كابف عبد الممؾ الشذكني إلى السجف، كأكثقيـ فك  ي الحديد، ا 

كقطع لساف سحنكف الكاتب، كضرب ظيره، كفييا، أتت جباية إشبيمية. كعندما أتت أطمق ابف 
(، ككاف األمير عبد هللا بارعًا في حبؾ المؤامرات 3حجاج كابف خمدكف كالشذكني مف سجف قرطبة)

غـ تكاتر كلـ يكف كاسع الذكاء، كال بعيد التصكر، كلكنو تميز بالثبات، فما كاف يفقد صكابو ر 
 (.4الثكرات عميو)

ز(:م961-ىة350الحاجبزجعفرزبنزع مانزالمصحفيز)
ككلى عمى حجابتو جعفر  لما تكفي الناصر كلي ابنو الحكـ كتمقب المستنصر باهلل،

كاف فييا مف األصناؼ ما ذكره بف حياف في  ،كأىدػ لممستنصر يكـ كاليتو ىدية المصحفي،
كسيكؼ كرماح كترس، ناشئة عمى خيكؿ صافنة،  (الفرنجمائة مممكؾ مف )كىي  المقتبس،

كخمسكف ، كمئة سيف ىندؼ، ثمائة خكذةكثبل ،ثمائة كنيف كعشركف درع مختمفة األجناسكثبل
 ثمائة حربة إفرنجية، كمائة ترس سمطانية الجنس، كعشرة جكاشف نقية مذىبة،كثبل، خكذة حبشية

 إنو حجب اإلماـ،"كقاؿ فيو ابف بساـ:  (،5كخمسة كعشركف قرنا مذىبة مف قركف الجامكس)
(، 6، أؼ أنو احتاؿ إلى أف كصل إلى غايتو، كما كاف نصكحًا لمخميفة)"كنصب الحبائل كالشرؾ

ككاف سياسيًا سيئًا، فقد عيد بالكثير مف كظائف الدكلة ألبنائو كأقاربو، ككاف كذلؾ غير أميف 

                                                           

 .115-114، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .121، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج2)
 .193، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج3)
 .286( الككيل: األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ص4)
 .382، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج185، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج5)
 .280، ص4( الذخيرة، ج6)
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يفة ىشاـ، أصبح ىك الكصي كأصبحت الدكلة عمى األمكاؿ، فصكر لو خيالو أنو إذا دافع عف الخم
 (.1في يده)

يرػ الباحث بأف تمؾ اليدية التي أىديت لممستنصر يمكف أف تفيـ بأكثر مف معنى، منيا 
المصحفي تمؾ اليدية لممستنصر قبل أف  يدِ و لممستنصر، كلكف لماذا لـ يُ ئمحبة المصحفي كانتما

كيمكف أف تفيـ بأنو قد أىديت لممستنصر تزلفًا كمداىنة، ناىيؾ عف حجـ تمؾ  ؟!يستعممو حاجباً 
، كالسؤاؿ ىل كانت مف حر ماؿ المصحفي أـ ال؟ كمف خبلؿ ما ذكر عف ةاليدية الضخم

المصحفي فإننا ال نستطيع إحساف الظف بو ألنانيتو، فذلؾ الرجل كاف نمكذجًا لبطانة السكء التي 
مؾ البطانة تنتكس الحضارات، كتزكؿ األمـ، كتصبح أثر بعد عيف، كما ، كبتتمتف حكؿ الخمفاء
 حصل في األندلس.

زم(:1002-ىة327المنصورزدمحمزبنزأبيزعامر)
يعتبر المنصكر مف الشخصيات المتماىية مع األمراء كالخمفاء في األندلس، حيث أنو  

كما يتبعو مف تكطيد لمممؾ، سجل انجازات عظيمة كجميمة القدر، كليس أقميا إقامة حكـ ألسرتو، 
كفي سبيل ذلؾ قاـ بأمكر مشينة، حيث استعاف بالحاجب المصحفي لمقضاء عمى الفتياف 
الصقالبة، فنكبيـ المصحفي، كأخرجيـ مف القصر ككانكا ثمانمائة، كبعدىا تآمر دمحم بف أبي عامر 

،            سنة ىشاـ بف الحكـ بف عبد الرحمف عمى المصحفي؛ مستعينًا بصبح أـ الخميفة
فرقي إلى الكزارة، فأسقط المصحفي كسجنو طكيبًل، فأرسل إليو المصحفي  ـ(،976-ىػ366)

 مستعطفًا فقاؿ: 
 إذ قػادنى نحكؾ اإلذعاف كالندـ         ىبنػى أسأت فأيف العفػك كالكػـر          
 ـػػػػػػػػػعندؾ القمترثى لشػيخ نعػاه         يا خير مف مدت األيدػ إليػو أمػا         
 (2إف الممكؾ إذا ما استرحمكا رحمكا)  بالغت فى السخط فاصفح صفح مقتدر       

 :فأجابو المنصكر قائبل
 ـرػػػػػؾ الكػػػػػػػػتبغى التكـر لما فات         اآلف يا جاىبل زلت بو القدـ         

 اف كالندـػػػػػػػػػػػػاإلذعع ػػػػػػكقمما ينف         ندمت إذ لـ تعد منى بطائمة 
 (.3نفػػسي إذا سػخطػػت لػيست براضيػػػة   كلػك تشفػع فيػػؾ العػػػرب كالعػجـُ)

إف ذلؾ الشعر الذؼ كتبو المصحفي، كرد المنصكر عميو يدؿ عمى قسكة قمب دمحم بف أبي 
ل، ناىيؾ عف قاطعة  بأنو ال يمتمؾ أخبلؽ الممكؾ كال أكلي الفض ةعامر، كحقده، بل كيدلل دالل

                                                           

 382(الككيل: األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ص1)
 .267،  ص1( ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج2)
 .408، ص1؛ المقرؼ: نفح الطيب، ج267،  ص1( ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج3)
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ه رحمكا عزيز قكـ ذؿ"، فما رحـ شيبة المصحفي كال عز إ: "ةبحكمة الحكماء القائم كقكفو كالتزامو
 أؼ خمق مف تمؾ األخبلؽ. كلـ يراعِ السابق، 

ظل ابف عامر يدبر المكائد كيغرؼ القكاد، كيضرب بعضيـ ببعض، حتى خبل لو الجك، 
كأعد جندًا مرتزقة غمب بيـ عمى الخميفة ىشاـ، كحجر فرجع إلى الجند فجمع مف زناتة كالبربر، 

(، كلقد كاف 1كقطعيـ عف مراتبيـ كاستبد باألمر) كاستكلى عمى الدكلة كأخر رجاؿ العرب، ،عميو
ألف نشأتو ال تؤىمو ألف يككف ممكًا أك رئيسًا، حيث بدأ  ،ابف أبي عامر يسمؾ ذلؾ السمكؾ المشيف
رطبة، يكتب لمف يريد مف الخدـ، كالمقدميف طمباتيـ إلى حياتو كصاحب دكاف عند باب قصر ق

السمطاف، كلقد بغضو األندلسيكف ألنيـ خافكا غدره كمؤامراتو، فيك ذكي صاحب عقمية فذة في 
 (.2تدبير المؤامرات كحبكيا، حتى ألف فيو ابف حياف تأليفًا في الكيد كالحيمة)

كتكلى الممؾ، كأجمع ـ(، 1002- ىػ392سنة )ثـ جاء ابنو عبد الممؾ المظفر الحاجب 
الناس عمى طاعتو كحبو ككاف شديد الحب لمنبيذ، كلكنو مراقٌب لربو باكيًا عمى ذنبو محبًا 
لمصالحيف طالبًا منيـ الدعاء، ككاف عاقبة أمر حبو لمخمر؛ أف استمع في أكقات شربو لبعض 

ف القطاع، فما كاف منو إال حكمو؛ طرفو الصقمبي كالكزير سعيد ب جل مف أىـ رجاؿالكشاية عف ر 
في مجمس شربو بأبشع  ،ككزيره سعيد بف القطاع ة،أف أصدر حكمًا عنيفًا قاسيًا بقتل مكاله طرف

(، كبعده جاء أخكه عبد الرحمف بف عامر سنة 3فخافو الناس فتحكؿ إلى ظالـ غشكـ) طريقة،
كمف منتزه إلى  ،ة إلى منّية، كافتتح أمره بالخبلعة كالمجانة فكاف يخرج مف منيّ ـ(1009-ىػ399)

قاـ عميو دمحم بف ف(، 4مع الخياليف كالمغنييف كالمضحكيف، مجاىرًا بالفتؾ كشرب الخمر) ،منتزه
( فخمعو، كلما كصل الخبر ـ1009-ىػ399ىشاـ بف عبد الجبار بف عبد الرحمف الناصر سنة )

، حتى إذا قرب مف ككاف خارجًا مف قرطبة فرجع إلييا إلى عبد الرحمف بف دمحم بف أبي عامر
الحضرة، تسمل عنو الجند كدخمكا قرطبة، كبايعكا الميدؼ، كأغركه بالناصر، كأسممت الجيكش عبد 

كذىب  ،كحممكه إلى الميدؼ كصمب ،قتل ُكحز رأسوف ،بض عميوفقُ  ،الرحمف بف دمحم بف أبي عامر
 (.5مس)بذلؾ دكلة العامريف كأف لـ تغنى باأل

يبلحع بأف سيرة بني عامر لـ تخمك مف الكحشية كاإلجراـ كفساد الحكاـ، كتجاكز المحاـر 
، التي سبق ذكرىا، ككانت تمؾ سمو مميزة ليـ، ككاف عاقبة أمرىـ خراب بنيانيـ كذىاب ممكيـ

   كىذا عدؿ هللا في كل ظالـ، الذؼ إذا أخذ الظالميف لـ يفمتيـ.
                                                           

 .189، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .399، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .423، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .39، ص3( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
 .86، ص1احد: المعجب، ج؛ المراكشي، عبد الك 192، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج5)
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زم(:1038ز-ىة431المعتمدزبنزع ادز)
كاألجكاد األسخياء المؤمنيف، عفيف السيف  ،كالشجعاف العقبلء، كاف مف الممكؾ الفضبلء

في القير كالسفؾ، إال أنو كاف مكلعًا بالخمر منغمسًا في المذات عاطفًا عمى  وكالذيل، مخالفًا ألبي
بالخمر تغنى (، كمف شدة شغفو 1البطالة مخمدًا إلى الراحة؛ فكاف ذلؾ سبب عطبو كأصل ىبلكو)

 بيا قائبًل:
َناءَ  َنا كالسَّ اِحُب الَِّذؼ َفاَرَقْت َعْيػِنػػػػػػػػػػي       كَنْفِسي ِمْنُو السَّ  أي َيا الصَّ
 نْحُف في المْجِمِس الَِّذؼ َيَيُب الرَّاَحَة     كالمسمػػػػػػػػػع الِغَنػػػػػػى كالِغَنػاءَ 

 (.2المَّػػػػػػػػػػػذَِّة       كالػّرقَِّة الَيَكػ كالػَيَكاَء) ُتْنِسيػػػػػػػػػَؾ في َنَتَعاَطى الَِّتي 
تميق  ،يبلحع بأف ابف اآلبار قد تكمـ عف ذلؾ األمير ككصفو بصفات عظيمة جميمة

بأعظـ خمفاء اإلسبلـ، ثـ ذكر ليكه كعبثو كسكره؛ فإذا كاف ذلؾ األمير عمى تمؾ الصفات 
زيف يتكمـ ابف اآلبار ذلؾ الكبلـ فيو مادحًا ممجدا.ككانت سببًا في ذىاب ممكو، فك ،الذميمة

أك في ذكر  ،كىذا شكل مف أشكاؿ الفساد، حيث يداىف بعض المؤرخيف كالكتاب ممككيـ
مما يكىـ عامة القراء بأف ذلؾ الفعل ال بأس بو، أؼ بأف تككف سكيًر ككرعًا فبل  ،مف سبقيـ

ف يضعكا األمكر في نصابيا كيصفكا األحكاؿ ضير، ككاف األكلى بابف اآلبار رحمو هللا كغيره بأ
دكف أف يتـ تزيينو ببعض أعماؿ  ،كما ىي، فالسكير كالقاتل كالفاسد يجب أف ُينعت بصفاتو تمؾ

 البر التي ال يخمكا منيا أؼ إنساف عمى كجو األرض.
زم(:1043ز-ىة435المأمونزبنز حيىزبنزإ ماعيلز)

 ،الممكؾ ترفًا، فقد بنى القصكر الفخمة داـ ممكو ثبلثة كثبلثكف سنة، كىك مف أكثر
"، فقد قاؿ ابف حياف: لو إزاٌر رائع دائر بأسو  وكأشيرىا مجمس ،كالمجالس الباىرة المسمى بػ "الُمكـر

حيث دار، كىك ُمَتخٌذ مف رفيع المرمر األبيض المسنكف، الزارية صفحاتو بالعاج في صدؽ 
نو صكٌر لبيائـ كأطيار كأشجار ذات ثمار، كقد المبلمسة، كنصاعة التمكيف، قد ُخرمت في جثما

تعمق كثيٌر مف تمؾ التماثيل المصكرة بما يمييا مف أفناف األشجار، كأشكاؿ الثمر، مف تأمميا 
 ،يشعر كأنيا مقبمٌة عميو، أك مشيرٌة إليو، ككل صكرٍة منيا منفردٌة عف صاحبتيا، متميزٌة مف شكميا

فكقيا، كقد فصل ىذا اإلزار عما فكقو كتاب نقٍش عريض  د البصر عف التعمي إلى ماتكاد تقيّ 
التقدير، محفكر دائٌر بالمجمس الجميل، مف داخمو قد خطو المنقار، قائـ الحركؼ، بديع الشكل، 
مستبيٌف عمى البعد، مرقكـٌ كمو بأشعاٍر حساف، قد ُكتبت في أماديح مخترعو المأمكف، كفكقو بحكٌر 

ممبس بالذىب اإلبريز، كقد أجريت فيو أشكاؿ حيكاٍف كأطيار، كصكر منتظمٌة مف الزجاج الممكف ال
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ـٍ كأشجار، ُيذىل األلباب كيقيد األبصار كأرض ىذه البحار مدحكٌة مف أكراؽ الذىب  أنعا
 (. 1اإلبريز)

نفاؽ تمؾ األمكاؿ الباىظة، في  ،يبلحع بأف مف يقكـ عمى تمؾ األبنية كفعميا كتزينيا بتمؾ الزينة كا 
يدؿ داللة قاطعة عمى فساد أمره كتدبيره، ل ،أعداء المسمميف يتربصكف بو مف كل جنبزمف كاف 

ف لحفل ك ناىيؾ عف فساد خمقو، خاصة إذا ما عممنا بأف ذلؾ المجمس قد أعد الستقباؿ المدعك 
نيا لمعيبة مف معائب التاريخ، أف يصل األمر بأحد ممكؾ المسمميف الى تمؾ الدرجة  ختاف كا 

 الفاسدة.
زم(:1075ز-ىةز467القادرزبنزذيزالنونز)

          جاء يحيى بف إسماعيل بف يحيى بف ذؼ النكف لمحكـ في قرطبة سنة 
(، كتمقب بػ)القادر باهلل(، ككاف فاسد الخمق سيئ الرأؼ جعل لنفسو بطانة سكء، ـ1075-ىػ467)

و كشت بطانة كتحكمت فيو نساء القصر، كسار كراء ىكػ الغانيات، كمف فساده كضعف رأي
، كبتمؾ (2)(ـ1076-ىػ468السكء لو بكزيره ابف الحديدؼ؛ فقتمو في أكائل ذؼ الحجة سنة )

الصفات الذميمة التي اتصف بيا القادر كاف البد أف ينتصر عميو مف يحاربو، ففي أياـ القادر بف 
أخذ مف  ذؼ النكف كاف ابف أذفكنش استفحل أمره، فاكتسح البسائط كضايق ابف ذؼ النكف حتى

(، كشرط عميو أف يظاىره عمى أىل بمنسية، فقبل ـ1086-ىػ478يده طميطمة؛ فخرج لو عنيا )
 (. 3شرطو كتسمميا ابف اذفكنش)

بف ذؼ النكف، أف تضيع الببلد كيخرب شأف كاف مف الطبيعي كاألخبلؽ السابقة مبلزمًة ال
الممؾ، فقد خرج ابف ذؼ النكف خائبًا بعقبى ما جناه، كاألرض تضج مف مقامو، كتستأذف في 
انتقامو، كالسماء تكد لك لـ تطمع نجمًا إال كدرتو عميو حتفًا مبيدًا، كلـ تنشئ عارضًا إال مطرتو 

كال دكف حرمو ستٌر كال  ،لحرمة، ليس دكنو بابا ذليلعذابًا شديدًا، ثـ استقر مخفكر الذمة، 
كقد أطاؼ بو النصارػ كالمسممكف أكلئؾ يضحككف مف فعمو كىؤالء يتعجبكف مف  حجاب،
 (. 4جيمو)

ْف القادر بف ذؼ النكف يبلحع بأف قانكف هللا قد سرػ عمى  ، كذلؾ مصداقًا لقكلو تعالى: )َكاِ 
، فقد تكلى عف منيج هللا، كتنكب الطريق المستقيـ، فخاب كخسر، (5ـ()َتَتَكلَّْكا َيْسَتْبِدْؿ َقْكًما َغْيَركُ 
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كفسد أمره كأفسد غيره، أفسد دكلة عظيمة، عندما تراكـ فساده مع فساد غيره، فخربكا الببلد 
  كالعباد.

 ىة(:510ز-ىة508أبوز كرزبنزت فمو تزحاكمز رق طغز)
مف أمراء  بعض عمى عادة ،بالفسادكىذا األمير مف األمراء المرابطيف الذيف أمعنكا 

نة مف القينات المرابطيف في نياية حكميـ، فقد كاف منادمًا ألبي بكر بف باجة، ككانت تطربيما قيّ 
(، ككاف ابف باجة صاحب تبلحيف معركفة، كمف حكاياتو المشيكرة، أنو 1المجيدات لمشعر كالغناء)
ناتو مكشحتو التي أكليا: جرر الذيل أيما فألقى عمى بعض قيّ  ،بف تيفمكتاحقر مجمس مخدكمة 

 جر، فطرب الممدكح لذلؾ كختميا بقكلو:
 ألمير العبل أبي بكر         عقد هللا راية النصر   

بف تيفمكيت صاح: كاطرباه كشق ثيابو كقاؿ: ما أحسف ما بدأت كما ختمت، افمما سمع 
عمى الذىب؛ فخاؼ ابف باجو سكء  كحمف باأليماف المغمظة إاّل يمشي ابف باجة إلى داره إالّ 

 (.2العاقبة فاحتاؿ بأف جعل ذىبا في نعمو كمشى عميو)
: رمد البعض فقيل في كصفو ذمو كقد بف باجة بأنو إماـ األندلس في األلحاف،اكقيل في 

 (.3ككمد نفكس الميتديف، كقد استكزره أبك بكر بف تيفمكيت ممؾ سرقسطة) ،جفف الديف
المرابطي كاف مف فساده الغرؽ في البناء كالميك، كعقد مجالس يبلحع أف ذلؾ األمير 

كاستكزر أبك بكر بف باجو )الُمطرب(، بداًل مف استكزار أىل الفضل مف العمماء  ،السكر كالمنادمة
ستيتار بالماؿ كمنحو البف ، ثـ اإل-دكلة المرابطيفرغـ اف شاف العمماء كاف عظيما في -كالديف

 .باجة لقاء قصيدة مدح
-ىػ541ـ/ 1045-ىػ339براىيـ بف يكسف بف تاشفيف )إكقد ذكر أف أمير المرابطيف 

 (.4)ـ( كاف ينادـ أبك بكر بف باجو1146
يمكف أف يعاني منيا المسممكف كدكلتيـ  ذؼالفساد في الديف مف أخطر أنكاع الفساد ال عدي

حفع الحضارة عمى مدار التاريخ؛ ألف الديف اإلسبلمي بتطبيقو ىك الضامف األكحد في 
َفْمَ ْحَذْرزالهِذيَنزُيَخاِلُفوَنزَعْنزَأْمرِِهزَأْنزُتِصيَبُيْمز) :لقكؿ هللا تعالى اإلسبلمية، كدكلة اإلسبلـ، مصداقاً 

                                                           

 .257( ابف سعيد: المقتطف مف أزاىر الطرؼ، ص1)
 .119، ص1( المقرؼ: أزىار الرياض، ج2)
 .119، ص2( المغربي، ابف سعيد: المغرب، ج3)
 .22( بكتشيش: أثر األزمة األخبلقية في سقكط دكلة اإلسبلـ في األندلس، ص4)



132 

 

زَأوْز زَأِل ممز ِفْتَنغم زَعَذابم ( كما قالو اإلماـ مالؾ عندما ُسئل عف مسألة فقيية ككاف فييا 1()ُ ِصيَبُيْم
 (.2ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: "لف يصمح آخر ىذه األمة إال ما أصمح أكليا")مخالفة لما عميو النبي 

مؤسس دكلة  ـ(1130-ىػ524ـ/ 1080-ىػ472) لقد كاف الفساد عند دمحم بف تكمرت
كأفسد ما بعده مف قمكب كعقكؿ  التي سبقتيا، دكلة المرابطيفخرب  ،المكحديف فسادًا عظيماً 

نفكس المكحديف عقيدة الميدؼ، كنسبو كنعتو، ثـ ادعى ذلؾ المكحديف، كقد قرر ابف تكمرت في 
كرفع نسبو إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كصرح بدعكػ العصمة لنفسو كأنو  ،لنفسو، كقاؿ أنا دمحم بف عبد هللا

كبسط يده فبايعكه  ،كركػ في ذلؾ أحاديث كثيرة حتى استقر عندىـ أنو الميدؼ ،الميدؼ المعصكـ
، ككاف يبطف شيئًا مف التشيع "أبايعكـ عمى ما بايع عميو أصحاب رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :كقاؿ ،عمى ذلؾ
 .(3لـ يظير منو إلى العامة شيء) غير أنو

إف تمؾ الفرية التي افتراىا ابف تكمرت ال شؾ بأنيا مف أعظـ أشكاؿ الفساد في الديف 
كالمعركؼ عند أىل السنة كالجماعة بأف العصمة ،ألنو ال دليل عمييا ال مف كتاب كال مف سنة، 

لـ تثبت إال لؤلنبياء كالمرسميف عمييـ السبلـ، كحتى كبار الصحابة كأبي بكر كعمر كعثماف كعمي 
 .(4عنيـ جميعًا؛ لـ تثبت ليـ عصمة) رضي هللا

يرػ الباحث بأف ذلؾ الفساد العقائدؼ عند بف تكمرت، ظير خطره في إفساد الديف، الذؼ 
تصاف الدكؿ، كتحفع الحرمات، كالديف اإلسبلمي ىك سياج يحمي الممؾ كاإلنساف كاألخبلؽ  بو

ككل خير، فإف فسد الديف فسد ما بعده، كىكذا أثرت عقيدة بف تكمرت الفاسدة عمى سقكط 
ف تأخر ذلؾ السقكط حقبًا مف الزماف، بفضل بعض الحكاـ أصحاب  نسانًا، كا  األندلس دكلة كا 

 ة، إال أف ذلؾ الخمل العقائدؼ كاف ينخر في جسد األندلس.العقيدة الصالح
ز(:م1198-ىة595دمحمزبنزيو فزبنزنصرزبنزاألحمرز)

ككاف (، 5سنة) كانت أيامو ثبلثا كأربعيف يكسف بف نصر بف األحمرأبك عبد هللا دمحم بف 
، ذا ديف كعفاؼ، ىـز ابف ىكد ثبلث مرات، كلـ تكسر مؤيدًا، مدبرًا، حازمًا، بطبًل، شجاعاً  سعيداً 

لو راية قط، كقد جاء أذفكنش فحاصر جياف عاميف، كأخذىا بالصمح، كعقدت بينيما اليدنة عاـ 
 (. 6)ت عشريف سنة، فعمرت الببلداثنتيف كأربعيف، فدام

                                                           

 . 63آية ( سكرة النكر: 1)
 .375،  ص20(ابف تيمية: كتب كرسائل كفتاكػ ابف تيمية في الفقو، ج2)
 .188-187، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج3)
 .59، ص7( ابف تيمية: منياج أىل السنة، ج4)
 .1490، ص4( الذىبي: تذكرة الحفاظ، ج5)
 .116، ص50( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/595_%D9%87%D9%80
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ُيبلحع بأف تمؾ الصفات التي اتصف فييادمحم ابف يكسف، لـ تمنعو مف أف يككف نمكذجًا 
مع ممؾ قشتالة فرناندك مذلة مف أسكء نماذج الفساد السياسي لدػ الحكاـ، فيك الذؼ كقع اتفاقية 

ناىيؾ عف دفع الجزية لفرناندك، (، 1الثالث؛ كتنازؿ بمكجبيا عف حصكف جياف كأرجكف الميمة )
كحضكره اجتماع مجمس قشتالة )الككرتيس(، ككنو تابعًا لمعرش القشتالي، ككذلؾ حكمو لغرناطة 

 (.2باسـ ممؾ قشتالة عبلنيًة)
يرػ الباحث بأف الذىبي في كصفو السابق لدمحم بف يكسف لـ يكف مكفقًا، فكيف ينعتو 

ديف تمؾ التي تسمح لسمطاف المسمميف أف يتنازؿ عف بتمؾ النعكت، فأؼ بطكلة كحـز كشجاعة ك 
ما تنازؿ عنو، كأف يدفع الجزية كيحكـ المسمميف باسـ فرناندك الثالث النصراني، كعندما حقق 
انتصاراتو كانت ضد ابف ىكد )الحاكـ المسمـ(، كىزمو ثبلث مرات، أما عندما تكاجو مع فرناندك 

 الثالث فقد اتفقا عمى الصمح.
زبنزالمنصورز)الناصرزلدينزهللازالموحدي(:زعبدزهللا

ـ(، جاء المنصكر ككاف شابًا طمكحًا قكيًا مجاىدًا، 1199-ىػ 595بعد كفاة كالده سنة )
(، كاف لذلؾ الخميفة بطانة سكء كشر، كمنيـ كزيره سعيد 3ككاف ال يتجاكز الثامنة عشر مف عمره)

قادس، بعدما كشى لو بأنو تقاعس في بف جامع، الذؼ أشار عميو بقتل أبك الحجاج يكسف بف 
سنة  ، كبعد كقعة العقاب(4)القتاؿ، كلـ يتردد الناصر فقاـ بقتل القائد أبك الحجاج يكسف بف قادس

كالتي عمى أثرىا قتل ابف قادس، قاؿ المقرؼ: كانت الكقعة طامًة عمى  ـ(1212-ىػ608سنة )
رجاؿ األندلس العارفيف لقتاؿ اإلفرنج األندلس كالمغرب جميعًا، كما ذلؾ إال لسكء التدبير، فإف 
فكاف ذلؾ مف حسف طالع اإلفرنج،  ،استخف بيـ الناصر ككزيره، فشنق بعضيـ، مما أفسد النيات

 .(5)كبعد تمؾ المكقعة لـ تقـ لممسمميف قائمة ُتحمد
الذؼ لـ يتكرع عف سفح دـ كبار قادة  ،كذلؾ نمكذجًا أخر مف نماذج الحكاـ في األندلس

يتكرر مع معظـ قكاد الحركب عبر  ،خطأ عسكرؼ ، نتيجة جنده المشيكد ليـ بالكفاءة القتالية
التاريخ، كرغـ صبلح عبد هللا بف المنصكر )الناصر( في كثير مف شؤكنو إال أنو لـ يتكرع أف 

ف قادس كمجمكعة مف القكاد الكبار، الذؼ أمره بسفح دـ اب، يجعل في بطانتو أبك سعيد بف جامع
 كىكذا تفقد الدكؿ عظيـ رجاليا ليبقى أشباه الرجاؿ كالذيف بيـ يأفل نجـ الحضارات.

زف ادزالقضاء:
                                                           

 .190، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .42، ص5( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج2)
 .386؛ المراكشي: المعجب، ص230، ص4( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)
 .249، ص6( ابف خمدكف: تاريخ، ج4)
 .383، ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج5)
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ناىيؾ  ،كل الجكانب السياسية في الدكلة ، ىي فسادطبيعية لكجكد قضاة فاسديفالنتيجة الك 
الحديث عف شيء مف فساد القضاء، حيث مف عف فساد المجتمع برمتو، كفي ذلؾ المقاـ البد 

يذكر القاضي عياض في ترجمة القاضي أبي عبد هللا بف عيسى ،أنو بقي في قضائو إلى أف رأػ 
ما ال يعجبو فاستعفي، فمـ يبقى سكػ قضاة معظميـ مف المتزلفيف،  قضاة سايركا ىكػ السمطة، 

الطريق القكيـ، كىك ما تعكسو مف السير في  بدؿكاشتركا الحق بالباطل، حفاظًا عمى مصالحيـ 
يدكر مكضكعيا حكؿ المتظمميف  ،حد قضاتوأإلى المرابطي جية ثانية رسالة عمي بف يكسف 

الذيف كردكا عمى العاصمة لرفع شكاكييـ لؤلمير نفسو، كمما جاء فييا: "كمع ىذا نقكؿ أف ىؤالء 
لما تجشمكا بعد  لرد ظبلماتيـ كقاء، الرافعيف لك كجدكا في ببلدىـ أشكاء،كالقكا عند متقمدؼ األمكر

 (.1")المشقة عظيـ الشقة، كال تحممكا نحكنا
يتضح مف تمؾ الرسالة أف الناس لـ يجدكا في تمؾ البقاع قضاة عادليف، حتى يرفعكا إلييـ 
بشككاىـ، لذلؾ تحمل الناس تعب السفر، كجاؤا إلى عمي بف يكسف بف تاشفيف، ليشككا إليو، كال 

عيكدىا، كلكف العدؿ في يكف فاسدًا في كل عصكر األندلس ك بد اإلشارة ىنا، إال أف القضاء لـ 
قضاء يتبع الحاكـ، كدينو كأخبلقو، كيمكف القكؿ بأف الظمـ في القضاء يضاؼ إلى باقي األمكر ال

 التي اجتمعت، كشكمت أسبابًا في القضاء عمى األندلس.
                 كتذكر ترجمة أخرػ أف القاضي عبد هللا بف عيسى بف أحمد بف سميماف 

ظيار العدؿ، ء،عندما عمل في القضا (، امتحفـ1185-ىػ581)ت  فاعتقل  إلقامتو الحق كا 
 ،بقصر اشبيمية، كثمة أسماء أخرػ مف القضاة الذيف تـ عزليـ بسبب صبلبتيـ في الحق

كتمسكيـ بنامكس العدالة، حتى أف كثيرًا منيـ صاركا يطمبكف اإلعفاء مف مينة القضاء، كيمثل 
ء، بل اختفى مدة طكيمة حتى إذ لـ يكتف بطمب اإلعفا ،القاضي أبك عمي الصدفي أحسف نمكذج

ستشياد ل بداًل مف ذلؾ اإلالمنصب حسب تكجياتيا، كفّض  ذلؾ ال تضغط عميو السمطة في تكلي
 (.2)هللا سبيل في

كصف المقرؼ  يحضرأماـ تمؾ الصكر مف الفساد الذؼ كاف عند بعض أمراء المرابطيف 
 ليكسف بف تاشفيف مؤسس الدكلة المرابطية فقاؿ: "كاف مقتصدًا في أمكره، غير متطاكؿ كال مبذر،

(، ككاف يكسف بف تاشفيف قد اقتصر في طعامو 3")غير سالؾ نيج الترؼ كالتأنق في المذة كالنعيـ
الحياة األندلسية كبعد كفاة يكسف بف تاشفيف تغمبت (، 4عمى خبز الشعير، بالماء كلبف اإلبل)

بمتعيا كبيجتيا كمسراتيا عمى المرابطيف، كلـ يكف ممكنًا مقاكمتيا طكيبًل؛ فعاشكا فييا، كظيرت 
                                                           

 .12( ابف عبدكف: رسالة الحسبة، ص1)
 .28( بكتشيش: أثر األزمة األخبلقية، ص2)
 .374، ص4الطيب، ج( المقرؼ: نفح 3)
 .46، ص4( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج4)
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أكؿ المؤثرات الجديدة في عيد عمي بف يكسف، المكلكد في بحبكحة العز كالترؼ، كاف إذا رحل 
التكصيف لممقرؼ  ، إف ذلؾ(1)إلى األندلس نزؿ باشبيمية في معرش في غاية الحسف كالجماؿ

الذؼ خص بو يكسف بف تاشفيف رحمو هللا، بيف بكضكح كجكد أكلئؾ الحكاـ كاألمراء، المتميزيف 
بالزىد كالعبادة، الحريصكف عمى الديف كالدكلة، كالذيف بيـ استمرت األندلس ثمانية قركف، كأمثاؿ 

لمفاسديف أثٌر نكد بو يكسف لـ يككنكا قمة بيف الحكاـ، كلكف كما لمصالحيف أثٌر حميد، فإف 
         شبيمية قصكر كبساتيف سنة إككاف عمي بف يكسف بف تاشفيف قد أقاـ في ضاعت األندلس. 

كظيرت  في مختمف البنايات، ،تمؾ القصكر(، كتفنف الميندسكف في زخرفة 1126-ىػ520)
ظت قصكر عصر المرابطيف مدينة زاخرة بمظاىر حياة الترؼ كالبذخ، كاكت األندلس في أكاخر

كقد كصف الفتح ابف خاقاف شيئًا  ،العبيد كالخدـ كاإلماء كالجكارؼ مف اإلفرنج كالسكدافباألمراء 
شبيمية ُمشيعًا ألحد زعماء المرابطيف؛ فألفيتو كمعو جممًة مف إكخرجت مف "مما سبق ذكره فقاؿ: 

شبيمية، كىك إحمكلو بحاشيتو، فمما انصرفنا ماؿ بنا إلى معرش أمير المسمميف، الذؼ ينزلو عند 
مكضع مستبدع، كأف الحسف فيو مكدع، ما شئت مف نير ينساب انسياب األراقـ، كركض كما 

فقطف غبلـ (، 2)كشت البرد يد راقـ، كزىر يحسد المسؾ رياه، كيتمنى الصبح أف يسـ بو محياه
 ر فقمت:عمّي أف أقكؿ بيت مف الشعفعـز  ،كمد يده إلّي كىي في كفوكردة كسيـ مف غممانو 

 كبدر بدا كالطرؼ مطمع حسنو       كفي كفو مف رايق النكر كككب 
 (.3)يركح لتعذيب النفكس كيغتػػػػػػػدؼ       كيطمع في أفق الجماؿ كيغرب

في ذلؾ القصر الكارؼ الظل، كاف ينزؿ أمير المسمميف، فيستمتع بمطايب الحياة 
كا عيشة رفيعة مترفة، فييا رخاء كمتعة، فتأنقكا في األندلسية الرفيعة، فشابيو األمراء كالقكاد، كعاش

كا يحيكف حياة ال تختمف ؤ المأكل كالممبس، كاتخذكا مجالس مف الشعراء كالمغنييف كالندماء، فبد
 .(4)التي كاف ممكؾ الطكائف يحيكنيا عف الحياة

مف  لقد انغمس المرابطكف في الترؼ كالنعيـ، كفقدكا خصائصيـ البدكية، كما اتصفكا بو
خشكنو كِغمظة كخضعكا لمنساء، كقد انغمسكا في الشيكات كالممذات، فضعف أمرىـ كاختمت 
أحكاليـ، مما جدد ىجكـ النصارػ عمى األندلس، كلما رأػ األندلسيكف حكاـ المرابطيف ال 

 (.5)يتحرككف إلنقاذىـ مف ىجمات النصارػ طردكىـ مف ببلدىـ

                                                           

 .368( محمكد: قياـ دكلة المرابطيف، ص1)
 .675، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج2)
 .401، ص3( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج3)
 .369( محمكد: قياـ دكلة المرابطيف، ص4)
 .260( الفقي: تاريخ المغرب كاألندلس، ص5)
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مكعة مف ممكؾ كأمراء األندلس بأنيـ سفاككف، يبدك كاضحًا مف ذلؾ السرد التاريخي لمج
ألنيـ  ،فاسدكف، ظممو، يمكف نعتيـ بكل نقيصة، كقد سمحكا لمتاريخ بأف يكتب عنيـ بتمؾ القسكة

ما اتقكا هللا كال راعكا حرماتو، كقد يظف الظاف بأف الباحث ما ىك إال متتبع لسقطات ألكلئؾ الحكاـ 
لحميدة؛ كلكف األمر غير ذلؾ، فالمقاـ ىك مقاـ ذكٍر لتمؾ كاألمراء مخفيًا محاسنيـ كخصاليـ ا

األسباب التي أدت إلى سقكط حضارة عظيمة، كذىاب مجٍد تميد، فكاف البد أف يذكر تمؾ المعايب 
ـِ تَ  َتبََّع هللا ليس مف باؿ تتبع سكءات السابقيف التزامًا بقكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص: "مف َتَتبََّع َعْكَرَة َأِخيِو اْلُمْسِم

فالباحث يربأ بنفسو أف يتتبع عكرة (، 1")َعْكَرَتُو َكَمْف َتَتبََّع هللا َعْكَرَتُو َيْفَضْحُو َكَلْك في َجْكِؼ َرْحِموِ 
السابقيف كلكف مقتضى البحث كالدراسة العممية تحتـ ذلؾ، كألخذ العبرة كالعظة قاؿ تعالى:" َلَقْد 

ـْ ِعْبَرٌة ألُ  ، كىذا األمر ال يعني بأؼ حاؿ مف (2)"ْكِلي األَْلَباِب َما َكاَف َحِديثًا ُيْفَتَرػ َكاَف ِفي َقَصِصِي
األحكاؿ، أف ننظر إلى حكاـ األندلس كتاريخيـ، عمى أنو تاريخ أسكد قاتـ، بل ىناؾ الكثير مف 

 الحكاـ، ممف أبمكا ببلءًا حسنًا، كفي كل مجاالت الحياة، السياسية كاإلقتصادية كاإلدارية.

                                                           

 (.2032، حديث رقـ )378، ص4سنف، ج( الترمذؼ: 1)
 .111( سكرة يكسف: أية 2)
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زالم حثزال اني
زالصراعزعمىزال مطغ

، عمى مدار لؤلمـ كالميمكات لمممؾ، ُيعتبر الصراع عمى السمطة مف أشد األمكر المذىبات
التاريخ، ألف الصراع عمى السمطة عادًة ما يككف عّمة في داخل الجسد، تمؾ العّمة التي ال يقكػ 

في التاريخ مثمما سفؾ عمى الصراع فمـ يسفؾ دـٌ  عمى دفع غائمتيا، مف قكة أؼ جسد ميما بمغ
كمف المعركؼ بأف العدك الخارجي ميما بمغت أضراره ال يمكف أف يككف كأضعف  عمى السمطة،

، خاصة كالحديث عف صراٍع راح ضحيتو مئات المسمميف، كخربت فيو عدك في داخل األمة
 عشرات القرػ كالبمداف.

زم(:716ز-ىة97مقتلزعبدزالعز ززبنزمو ىز)
 -ىػ95العزيز أميرًا فاتحًا كاله أبكه إمارة األندلس عند عكدتو إلى الشاـ سنة  كاف عبد

ـ، فضبطيا كسدد أمكرىا كحمى ثغكرىا كافتتح مدائف، ككاف شجاعًا حازمًا فاضبًل في أخبلقة 714
(، كرغـ تمؾ الصفات التي عجت بيا كتب التاريخ، إال أف ذلؾ القائد المسمـ الكبير كاف 1كسيرتو)

حيث ساءت العبلقات بينو كبيف الخميفة سميماف مف أكائل الذيف قتمكا في الصراع عمى السمطة، 
، كذلؾ بعدما عمـ عبد العزيز بما حل بأبيو مكسى ـ(717-ىػ99ـ/ 674-ىػ54) بف عبد الممؾ

(، فاستاء 2)ميماف مف االضطياد، كسكء المعاممة، فكجو النقد لتصرفات الخميفة سميمافعمى يد س
(، ككتب سميماف إلى بعض عمالو بأف مف يقتل عبد 3منو كخاؼ أف يخمع طاعتو فتخمص منو)

العزيز فيك أمير مكانو، ككتب سميماف إلى عبد العزيز أما بعد: فإف أمير المؤمنيف عمـ ما أنت 
المؤمنيف إلى عبد هللا بف  العدك كحاجتؾ إلى الرجاؿ أىل النكاية كالغناء، فكتب أميربسبيمو مف 

ىـ أطرافؾ كثغكرؾ، كاجعميـ أىل خاصتؾ، ككتب إلييـ سميماف: شخاصيـ إليؾ فكالإمكسى يأمره ب
أؼ قتل عبد  إني قد بعثت لكـ بكتاب إلى أىل األندلس بالسمع كالطاعة لكـ، كالغدر في قتمو

، فأقركا عيدؼ عمى مف قبمكـ مف المسمميف ثـ ارجعكا إليو حتى تقتمكه، كعندما بف مكسىالعزيز 
(، ثـ كانت مقتمتو عمى أيدييـ، 4كصمكا إلى عبد العزيز أكرميـ ككضعيـ حيث أكصى األمير)

كحمل رأسو ككضع أماـ الخميفة سميماف، كعندما رأػ مكسى بف نصير رأس ابنو أمامو قاؿ: ىنيئًا 

                                                           

 .29، ص24؛ النكيرؼ: نياية اإلرب، ج149، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
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، بعد حكـ داـ (ـ716 -ىػ97)(، كقتل في رجب مف عاـ 1ادة، قتمتـ كهللا صكامًا قكامًا)لو الشي
 (.2أقل مف سنتيف)

 ، كىذا يتضح مف خبلؿ قكؿ،صراع عمى السمطةمتعمقًا بال قد يككف قتل عبد العزيز
تيافت أكلئؾ فسميماف بف عبد الممؾ لعمالو بأف مف يقتل عبد العزيز سيحل محمو في األندلس؛ 

سميماف بف عبد  خشية سبب المقتموقيل أف العماؿ عمى حز رأس ذلؾ المجاىد ابف المجاىد، ك 
 كب مكسى بف نصير ككلده عبد العزيز فأمر بقتمو. نُ بعدما  ،يذىب سمطانوأف الممؾ 

بدأ عيد الكالة بمقتل أكليـ كىك عبد العزيز بف مكسى بف نصير، كانتيى بحرٍب بيف أخر 
ـ(، كبيف أبك الخطار كيحيى 747 -ىػ129يكسف بف عبد الرحمف الفيرؼ ) كالة ذلؾ العصر كىك

و، فدعا اليمنييف ككاتب ابف بف حريش، فبعد تكلي الفيرؼ لمحكـ عزؿ ابف حريش عف ككره ريّ 
خطار بيدؼ القياـ ضد يكسف الفيرؼ، كزحف االثناف إلى قرطبة ككاجيما يكسف الفيرؼ سنة 

، كبعد معركة رىيبة قتل ابف حريش كابف خطار كاستتب األمر ، عند قرية شقندة(ـ747 -ىػ130)
 (.3ليكسف الفيرؼ)

المبلحع أف سبب الحرب بيف الفيرؼ كابف حريش كاف نزاعًا عمى السمطة؛ حيث غضب 
كىكذا يبدأ فأعمف الحرب ككانت النتيجة قتمو،  ،ابف حريش بعد إقالتو كأراد أف يرجع إلى سمطانو

كالمتمثل بالقتاؿ حتى  ،الخط المنحرؼ عف اإلسبلـاإلسبلـ في األندلس بذلؾ الزمف الباكر لحكـ 
 عند بعض الممكؾ. المكت مف أجل السمطة ككرسي الممؾ

زالصراعزبينزيو فزالفيريزوعبدزالرحمنزالداخل:
(، في تمؾ الفترة كاف يكسف 4ـ()750 -ىػ 138خل األندلس سنة )انزؿ عبد الرحمف الد

ندلس لتكف خالصة لكلده مف بعده، كعندما الثائريف في سرقسطة، كجيز األعمى الفيرؼ قد قضى 
شار عميو أك  ،اضطرب أمره كخطط لمتخمص منو -رحمو هللا-عمـ بقدكـ عبد الرحمف بف معاكية 

الصميل قائبًل: بأف عبد الرحمف قريب عيد بزكاؿ النعمة، فيك يغتنـ ما تدعك اليو ثـ أنت بعد ذلؾ 
أىل غدر كنقض لئليماف كقاؿ:  ـالفيرؼ عبد الرحمف كحذره مف أتباعو كأنيراسل فمتحكـ فيو، 
كنزع نحكؾ مف السراؽ كأىل الغدر كنقض األيماف، كجنحكا إلى  ،( مف تأبش إليؾ5كقد تأبش)

                                                           

 .29، ص24؛ النكيرؼ: نياية اإلرب، ج149، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
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كهللا مف كرائيـ محيط فإف كنت تريد الماؿ كسعة الجناب، فأنا أكلى لؾ ممف لجأت إليو  ،النقض
 (.1نزلؾ معي إف أردت بحيث تريد)أكنفؾ، كأصل رحمؾ، كأ

لـ ُتجِد الرسائل نفعًا مع عبد الرحمف الداخل، كفي يـك الجمعة العاشر مف ذؼ الحجة 
كدعا  الفيرؼ؛ عبأ األجناد، كخرج إليو، بعدما جيز عبد الرحمف الداخل جيش ـ(756-ىػ138)

 نير قرطبة يكـ االثنيفكارتحل في جنكده، حتى نزؿ بقرية عمى  ،برجل مف األنصار؛ فعقد لكاءه
ثـ انحصر كخرج الفيرؼ إلى المصارة، كأقاـ ثبلثة أياـ، كالنير حاجز بينيما؛ مف ذؼ الحجة،  6

فتجاكز العسكراف، كيكـ الجمعة التقى الجمعاف،  ،مف المصارة اكاقتربماء النير يكـ الخميس 
فحيل بينو كبيف دخكلو، ثـ كلى  ؛كذىب إلى قصرهثـ انيـز الفيرؼ كأصحابو، ، كاستحرت الحرب

منيزمًا إلى سفح جبل قرطبة، كاستكلى األمير عبد الرحمف عمى الممؾ، كتمت لو بيعة العامة 
 (.2)بقرطبة 

لـ يكتِف عبد الرحمف الداخل في انتصاره في معركة اُلمصاره، بل زحف إلى البيرة خمف 
ككصل إلى قرية  ه،ليقض عميو قبل أف يستفحل أمر  ،كجيشو التي فر إلييا يكسف الفيرؼ 

ؾ الفيرؼ عدـ مقدرتو عمى مكاجيتو، فطمب الصمح، ر كبكصكؿ عبد الرحمف الداخل أد (،3أرممو)
فكافق الداخل عمى ذلؾ مقابل أف يجعل الفيرؼ عمى أمبلكو كأكالده، عمى أف يسمـ الفيرؼ إبنيو 

 (.4ـ()757-ىػ 140)لعبد الرحمف الداخل كرىينة سنة 
بعد أف قاـ  ،قتل عبد هللا بف عمر األنصارؼ يكسف الفيرؼ  (ـ759 -ىػ142)كفي عاـ 

شبيمية، فخرج لو عبد الممؾ بف عمر المركاني، إبتككيف جيش مف عشريف ألف كحاصر  ،الفيرؼ 
 ،كزحف إليو عبد الرحمف بف معاكية مف قرطبة؛ فخاؼ يكسف الفيرؼ مف تمؾ الجيكش كانيـز

طمة كتفرؽ جيشو، فأدركو عبد هللا بف عمر األنصارؼ، كحز رأسو كاقبل بو إلى عبد كلجأ إلى طمي
 .(5الرحمف بف معاكية، كانتيت تمؾ المعارؾ بيف الداخل كالفيرؼ)

يرػ الباحث بأف تمؾ المعارؾ التي قامت بيف يكسف الفيرؼ كعبد الرحمف الداخل ما 
ندلس ى نفسو بأف تككف األألمكر، كذلؾ أنو منّ كانت إال بسبب محاكلة سيطرة الفيرؼ عمى مقاليد ا

لو بقدكـ عبد الرحمف الداخل، كمف أككأنو قد كرثيا مف أبائو، كلكف خاب ف تو مف بعده،يلو كلذر 
نرػ بأف عبد الرحمف كاف  ،خبلؿ كقكؼ الباحث عمى ما تمتع بو ذانؾ الخصماف مف أخبلقيات
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حيد الببلد كالخير لمعباد، بعكس يكسف الفيرؼ يمتمؾ الشيامة كالغيرة عمى دماء المسمميف، كتك 
  كالمناصب.السمطة  محبيالذؼ كاف نمكذجًا سيئًا ل

كبعد قضاء عبد الرحمف الداخل عمى ثكرة يكسف الفيرؼ، قامت ضده ثكرات أخرػ، 
كاستطاع القضاء عمييا كأىـ تمؾ الثكرات )ثكرة العبلء ابف مغيث الجذامي( كالتي قامت سنة 

، ككاف دعا لطاعة أبي جعفر المنصكر كنشر األعبلـ السكداء، كاستطاع عبد (ـ763ىػ 146)
 (، كقد سبق اإلشارة إلييا.1مف أتباعو) 6888 مع الرحمف االنتصار عميو كقتمو

، كقضى عميو عبد ـ(769-ىػ152)ككذلؾ ثار ضده البربرؼ شقنا بف عبد الكاحد سنة  
 كقد سبق اإلشارة إلييا أيضًا.(، 2)ـ(777-ىػ168)الرحمف الداخل كقتمو سنة 

يبلحع أف الثكرتاف آنفتا الذكر قد اختمط بيما الصراع العنصرؼ، حيث كاف البربر طرفًا 
، ما أكاًل، ككاف العرب الطرؼ الثاني، ككذلؾ كانتا مف أجل الصراع عمى السمطة كما ىك كاضح

 بيف مؤيد لمخبلفة العباسية، كما بيف الخبلفة األمكية.
ز:(م446-ىة739الرحمنزبنزحبيبزالفيريز)الصقمبيز ورةزعبدز
قاـ بف حبيب بثكرتو ضد الداخل مستعينًا بالبربر، كدعا لمعباسييف، فقاتمو الداخل قتااًل  
كتقدـ إلى  ،عمى تُدمير وأف ييرب إلى الجباؿ، فبسط الداخل سمطان بف حبيبمما أجبر ، شديداً 

بمنسيا، ثـ قاـ الداخل بتأليب )مشكار البربرؼ( عمى الفيرؼ فقتمو كحمل رأسو إلى عبد الرحمف 
 (.3)(779-ىػ162)الداخل، كبذلؾ انتيت ثكرة الفيرؼ سنة 

مراء )الشرعييف األمكييف( كبيف بعض الزعماء تكاصل الصراع عمى السمطة بيف األ 
سمة مميزة لمعصر األمكؼ في  تمؾبحكـ ىنا أك ىناؾ، كظمت كاألمراء الذيف حاكلكا االستئثار 

ىػ(، ثار عميو أخكه األكبر سميماف 188-172الرضا ) األندلس، ففي عيد ىشاـ ابف عبد الرحمف 
كالي طميطمة، كدعا لنفسو بالخبلفة، كلحق بو أخكه عبد هللا )البمنسي( في طميطة، مما دفع ىشاـ 

كبعد حصار داـ شيريف عاد ىشاـ إلى قرطبة كأيقف عبد هللا الرضا إلى حصارىما في طميطمة، 
بفشل ثكرتو، فالتمس الصفح مف أخيو، فعفا عنو كأكـر كفادتو، كأما أخيو سميماف فقد فر إلى 
ُتدمير، فضيق عميو ىشاـ الحصار مما جعمو يطمب األماف فكافق ىشاـ عمى طمبو بشرط أف 

ألف دينار مقابل ذلؾ كأرسل معو أخاه عبد  68ىشاـ يذىب إلى المغرب ىك كأكالده، فقد أعطاه 
 ـ(.798-ىػ174هللا، كىكذا انتيت ثكرة األخكيف سنة )
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ىػ/ 268-188كفي الصراع عمى السمطة ثار عمى الحكـ األكؿ بف ىشاـ )الربضي  
ـ( عميو سميماف كعبد هللا ابني عبد الرحمف ابف معاكية، فما أف سمع عبد هللا بمكت 796-821
نزؿ بسرقسطو، عند بيمكؿ بف مرزكؽ فأسرع إلى األندلس، كليسبق أخاه سميماف حتى ىشاـ أخيو 

(، أما سميماف فقد كصل األندلس 1ـ()777 -ىػ 181) الذؼ ثار عمى األمير الحكـ كذلؾ سنة
 ،ـ(، كاستطاع أف يجمع جيشًا كيياجـ قرطبة، كلكف األمير الحكـ تغمب عميو798ىػػ 182سنة )

، كفي المرة الثالثة جاء بجيش مف البربر عاـ  فعاكد سميماف ، ـ(799-ىػ183)القتاؿ إلى أف انيـز
، ثـ عاكد الكرة في نفس العاـ كىـز مرة أخرػ، كظل الحاؿ ىكذا إلى أف يُ ف ةستجإكتكجو الي  ـز

فمحق بعمو سميماف في جية ماردة، فقتمو كبعث برأسو إلى  ،بعث الحكـ )أصبغ بف عبد هللا(
كقاـ بيا حتى عفا عنو الحكـ كصالحو سنة  ،أما عمو عبد هللا فقد تكجو إلى بمنسيا(، 2)ةقرطب

 (.3، مقابل بقائو طكؿ حياتو ببمنسية)ـ(882-ىػ186)
خيو عبد الرحمف الثاني ألـ ييأس عبد هللا البمنسي مف الظفر باإلمارة، فبعد أف تكلى بف  

كثير، فتجيز لو عبد الرحمف الثاني،  ُتدمير، يريد قرطبة كجمع حكلو جيش إلى)الحكـ( سار 
 (.4ـ()223ىػ / 288كلكف اضطر عبد هللا لمعكدة إلى بمنسية فمات بيا سنة )

ال شؾ بأف عيد عبد الرحمف الحكـ )الثاني( تميز بالرخاء كالطمأنينة، كرغـ ذلؾ لـ يخمك  
الذؼ ثار عميو مف بعض الثكرات الداخمية خاصة عمو عبد هللا البمنسي، ككذلؾ ىشاـ الربضي 

، ذلؾ التنازع منو، ككل ىذا يأتي في سياؽ التنازع عمى السمطات اً عماه يريداف الحكـ أك جزء
الذؼ استنزؼ الكثير مف األمكاؿ كالدماء، كأزىق الكثير مف األركاح، التي كاف يفترض أف تقاتل 

قضاء عمى األخطار كتزىق في صراعيا مع النصارػ المحاربيف، لتكطيد أركاف دكلة اإلسبلـ، كلم
الخارجية، كىذا األمر ال شؾ بأنو كاف عامبًل قكؼ مف عكامل سقكط األندلس عمى المستكػ 

 القريب كالبعيد.
 إف اإلمارة األمكية كفي أياـ رخائيا لـ تكف خالية مف المتاعب، كلـ تكف السمطة فييا إال 

كاف عمى كل أمير جديد أف يتصدػ  ثقيبًل عمى أمراء تمؾ الحقبة، كذلؾ لمسألتيف رئيسيتيف ءاً عب
لة األكلى طبيعة أنقساـ، المسالقائـ كمو إلى مياكؼ التمزؽ كاإلليما، أك ينزلق كمعو النظاـ 

 (.5المجتمع األندلسي العنصرؼ، كالثانية الصراع مع اإلمارات األسبانية في الشماؿ)
ز

                                                           

 .69، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .15( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص2)
 .70، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج3)
 .396، ص6( ابف األثير: الكامل، ج4)
 .134( الشطاط: تاريخ اإلسبلـ في األندلس، ص5)
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زم(:1009ز-ىة399م/ز977ز-ىةز366الصراعزال  ا يززمنزىشامزبنزالحكمز)
، ككاف ال يتجاكز الثانية ـ(977-ىػ366)جاء ىشاـ بف الحكـ لمخبلفة بعد كفاة أبيو سنة ز

، اسػػتطاع أبػػك عػػامر (2)بػػف عػػامر( (، كفػػي عيػػده ظيػػر أبػػك عػػامر )دمحم بػػف عبػػد هللا1)عشػػر عامػػاً 
 كالذؼ تمقب بالمنصكر أف يسيطر عمى الحكػـ لصػغر سػف ىشػاـ المؤيػد بػاهلل، ككػاف ىشػاـ ال ييػتـ
اال باألشياء التافية، كفيو قاؿ ابف الخطيب: "ال ُينسب إلى ىشاـ تدبير، كال ُيرجع إليػو مػف األمػكر 
قميٌل كال كثير، ككاف في أصل تركيبتػو مضػعفًا ميينػًا، مشػغكاًل بالترىػات، كلعػب الصػبياف كالبنػات، 

أخذ ألكاح منسكبة كفي الكبر بمجالسة النساء، ككاف يمتمس البركات مف اآلالت المنسكبات، حيث 
إلػى سػػفينة نػكح، كقػػركف منسػكبة إلػػى كػبش إسػػحاؽ، كحػكافر منسػػكبة إلػى حمػػار ُعزيػر، كمصػػمّيات 

 (3)منسكبة لعباد، كأكاني كضكء متكارثة عف زىاد، بذؿ فييا مف األمكاؿ ما يزف أضعاؼ أكزانيا"
ر ابف أبي تمؾ كانت صفات الخميفة الشرعي ىشاـ المؤيد باهلل، كيقابمو الحاجب المنصك 

آية مف آيات هللا دىاًء كسياسًة، كفي صراعو عمى السمطة ىجـ  يو أنو كافالذؼ قيل ف ،عامر
كىـ بقية بيت الحاجب جعفر المصحفي عمى الصقالبة حتى قتميـ، ثـ ىجـ بغالب  بالمصاحف؛

الناصر صيره، عمى المصاحف فقتميـ، ثـ ىجـ بجعفر بف األندلسي بف عمي بف حمكد عمى 
صيره فاستراح منو، كأخيرا عدا بنفسو عمى جعفر األندلسي حتى أىمكو، ثـ انفرد بنفسو غالب 

كساعده  ،ينادؼ صركؼ الدىر ىل مف مبارز؟ فمـ يجده، كحمل الدىر عمى حكمو فانقاد لو
 (.4)كاستقاـ لو أمره منفردُا بسابقة ال يشاركو فييا غيره

"ظل ابف أبي عامر يدبر المكائد لقد كانت شخصيتو مثار جدؿ حيث قاؿ ابف خمدكف: 
حتى خبل لو الجك مف أكلياء  ،كالمؤامرات، كيغرؼ القكاد كالرؤساء، كيضرب بعضيـ ببعض

الخبلفة كالمرشحيف لمرياسة، كجمع مف زناتو كالبربر جندُا مرتزقة، كتغمب بيـ عمى الخميفة ىشاـ، 
و مع تعظيـ الخبلفة، كالخضكع كىك في جكؼ بيت ،الدنيا كحجر عميو كاستكلى عمى الدكلة كمؤل

 (.5ليا، كرد األمكر إلييا، كترديد الغزك كالجياد، كأسقط رجاؿ العرب عف مراتبيـ")

                                                           

 .147، ص4( ابف خمدكف: العبر في تاريخ مف عبر، ج1)
( حسف النشأة، تتفرس فيو السيادة؛ سمؾ سبيل القضاة في أكلىتو، مقتفيا آثار عمكمتو كخكلتو؛ فطمب الحديث 2)

في حداثتو، كقرأ األدب، كقرأ الحديث؛ كبرع بركعا أدناه، مع نكازع سعد كبكادر حع، مف الحكـ المستنصر؛ فقربو 
في ميـ األمانات كأصنافيا؛ فاجتيد كبرز في كل ما قمده، كاضطمع بجميع ما حممو )ابف عذارؼ: البياف  كصرفو

 (.254، ص1المغرب، ج
 .58( أعماؿ األعبلـ، ص3)
 .77( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص4)
 .189، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج5)
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رمضاف، كلو كلداف،  27، تكفى المنصكر ابف أبي عامر ـ(1002-ىػ392)كفي سنة 
سنة(، كترؾ مف األمكاؿ بالزاىرة أربعة  25كاستمر حكمو ) ،كىما عبد الممؾ كعبد الرحمف الناصر

 ( فارس، كأجناد الثغكر قريبا مف ذلؾ، فيو قيل:10500ككاف عدد فرسانو ) ،كخمسيف بيتا
 َحتَّى كأّنَػَؾ بالُعُيػػػػكِف تػػػػػَراهُ     آثاُرُه ُتْنِبيَؾ َعْف أْخَبػػػػػػاِرِه       
 َحقًّا َكاَل َقاَد الُجُيكَش ِسَكاهُ     ِمْثُمُو      َتاهلِل ما َمَمَؾ الَجزيَرةَ  

 (.1)كُذكَر أفَّ ىذيف البيتيف قد نقشا في رخامة عمى قبره
يبلحع بأف ما ُذكر عف الحاجب المنصكر، كفتكحاتو كجياده ضد األسباف، كبنائو الزاىرة، 

لشخصية الفريدة مف كتِجيشو لمجيكش، كأشكاؿ العمراف المدني كميا تثير اإلعجاب حكؿ تمؾ ا
حكاـ األندلس، كلكف يؤخذ عميو تمؾ النزاعات التي قاـ بيا ضد الصقالبة كالمصاحفو كمف سبق 

كالتي تمثل نقطة سكداء في تاريخ كل الحكاـ الذيف خاضكا  ،ذكرىـ في صراعو معيـ عمى السمطة
أف تمؾ النعكت التي نعت بيا الحاجب المنصكر تكاد  اإلشارة ، كال بد ىنا إلىتمؾ الصراعات

يا عند كثيٍر مف حكاـ األندلس، بل عمى العكس، نرػ إشراقات كثيرة عف ئتككف نادرة في سك 
أكلئؾ الحكاـ، كحتى الحاجب المنصكر نفسو رغـ ذلؾ الفساد كالكيد كالدىاء، إال أنو حافع عمى 

 مف الزماف، كلكف ما كاف هلل داـ كاتصل. الجياد، كمنع الثغكر كأقاـ البنياف لفترة
خر المشاىد المأساكية زمف الدكلة األمكية طمب عبد الرحمف بف الحاجب المنصكر آكفي 

العامرؼ مف الخميفة ىشاـ المؤيد أف يكليو العيد، كأف يسميو بكلي عيد المسمميف، كلضعف ىشاـ 
 ،، ككتب عيدًا بذلؾ(ـ1888-ىػ 399) كسكء نظره كنقصاف فطرتو أجابو لما أراد ككاله عيده سنة

أف الخميفة ىشاـ لـ يجد مف ىك أصمح لكالية العيد بعده مف القحطاني عبد الرحمف بف منصكر 
 .(2)بف أبي عامر

كعمى إثر ذلؾ القرار قاـ الُمضريكف بانتياز فرصة غياب عبد الرحمف العامرؼ الى 
بف ىشاـ بف عبد الجبار بف عبد الرحمف  ككلكا دمحم ،الشماؿ، فخمعكا ىشاـ المؤيد عف العرش

الناصر، كلقبكه بػ )الميدؼ باهلل(، كاستكلكا عمى القصر في قرطبة كىدمكا مدينة الزاىرة 
ككاف  ،، كلما بمغت تمؾ األخبار عبد الرحمف المنصكر رجع مف غزكتو في الشماؿ(3)كأحرقكىا

مف  ةٍ ؼ باهلل، حتى صار في قمكبايعكا الميد ،كمما اقترب مف قرطبة تركو جماعة مف جنده
زكا رأسو كحممكه لمميدؼ كجماعتو، كذلؾ حكقبضكا عميو ك  ،؛ فاعترضو بعض خصكمووأصحاب

 .(4)ـ(1888-ىػ399في رجب )
                                                           

 .276، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج1)
 .424، ص1نفح الطيب، ج ( المقرؼ:2)
 .97( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص3)
 .49، ص3( ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
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ككاف ىشاـ المؤيد باهلل قد نزؿ إلى المسجد مف قصره ىك كأكالده كنسائو، كناشد الناس 
قرب البحر يرمكنني فيو، فيككف أخف بشأني،  لينصركه فما نصره أحد لكرىيـ لو، فقاؿ: " ليتني

فعمكا ما شئتـ، كحفظكني في أىمي ككلدؼ، كبقي في مكانو يكمو كليمتو أسيرًا ذليبًل خائفًا، اف
 إلى جية تيجـ منيا المنية عميو، ثـ سأؿ أحد الداخميف عميو إحضار كسيرة ،شاخص البصر

، وجكع ذاىمًة عما أحاط بيا فتزيد في ىمتشكك لو ال تكان يسد بيا جكع طفمة صغيرة لو، خبز،
 (.1)، كذلؾ مف شدة مذلتوكسأؿ سراجاً يتأنس بو نساؤه

زمقتلزىشامزالمؤ دزونيا غزالدولغزاألمو غزفيزاألندلس:
        عاد ىشاـ المؤيد إلى الحكـ، كذلؾ يكـ األحد السابع مف ذؼ الحجة سنة 

مع سميماف بف الحكـ بف سميماف،  كجيكش البربر تحاصره ،، كبقي كذلؾـ(1010-ق400)
كأخمكىا مف أىميا، كقتل ىشاـ  ،، مع سميماف قرطبة(1013-ىػ403)كدخل البربر في شكاؿ سنة 

 (. 2مبا عميو ال ينفذ لو أمر)المؤيد بف الحكـ المستنصر ككاف في طكؿ دكلتو متغَ 
خمفاء مف بني  انتيت دكلة العامرييف، كقتل الخميفة المستضعف ىشاـ المؤيد، كقاـ بعده

 (.3كلكف كانكا كميـ ضعفاء ال يممككف مف أمر أنفسيـ شيئًا) ،أمية
يرػ الباحث بأف سقكط الدكلة األمكية، زمف الخميفة الضعيف ىشاـ المؤيد كاف لعدة 
أسباب ميمة؛ كقف عمى رأسيا ككما مر معنا في ىذا المبحث الصراع الشديد عمى السمطة بيف 

ذلؾ الصراع السياسي ، ناء العـ، كبيف األمراء كالممكؾ المنتسبيف لديف كاحداألخكة األشقاء كبيف أب
نما لياثًا خمف الدنيا كاستئثارًا بالممؾ كالحكـ، ككذلؾ يرػ الباحث بأف  الذؼ ما أريد بو كجو هللا، كا 
، الصراع عمى السمطة كالذؼ أكدػ باألمكييف في األندلس كاف سببًا مباشرًا في قياـ دكلة الطكائف

تمؾ الدكلة التي رتعت بيا كل اآلفات الميمكة لمدكؿ كالبناء الحضارؼ، حيث نرػ الصراع عمى 
 السمطة قد احتد كاشتد في زمف الطكائف، كما سيتضح لنا الحقًا. 

عاشت األندلس بعد ذىاب الخبلفة كانتياء حكـ أسرة بني عامر سنكات صعبة مف الفرقة 
المحافظة عمى  ـ( 1031-ىػ422المخمصيف حتى سنة ) كالتنافس، كحاكؿ عدد مف المسئكليف

باءت جيكدىـ بالفشل، كأصبح حاؿ األندلس يبعث عمى  ، كلكفحدة كا عادة الخبلفةالك استمرار 
كأعمف أىل قرطبة كعمى  حيف تصدع بنياف ذلؾ الصرح الشامخ، ،عندىا بدأ قياـ الطكائف األسى،

فأسند القرطبيكف أمرىـ إلى ذلؾ الكزير سنة رأسيـ جيكر بف دمحم بف جيكر إلغاء الخبلفة، 
 (.4)ـ(1031-ىػ422)

                                                           

 .139( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص1)
 .41، ص1(المراكشي: المعجب، ج2)
 .412( الككيل: األمكييف بيف الشرؽ كالغرب، ص3)
 .323( الحجي: التاريخ األندلسي، ص4)
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أعطكا منو قكس السياسة بارييا، ككلكا مف " حاؿ قرطبة كبف جيكر،كقاؿ ابف بساـ كاصفا 
حمميـ عميو فاقترف صبلحيـ بو، كأجاد  ،الجماعة أمينيا فاخترع ليـ ألكؿ كقتو نكعا مف التدبير

 (.1) "أىل قرطبةعمى  ،السياسة فانسدؿ بو الستر
كفيو قاؿ الفتح بف خاقاف: بنك  كبمصمح كبعالـ تقي، ،تمتع ابف جيكر بصفات تميق بممؾ

جيكر أىل بيت كزارة، كأبك الحـز أمجدىـ في المكرمات، كنجدىـ في المممات، ركب متكف الفتف 
قاؿ كاستكلى  فراضيا، كاف كزيرا في الدكلة العامرية فشرفت بجبللو، كاعترفت باستقبللو، إلى أف

، كضبطيا ضبطا  مف خائفيا، إلى أف تكفي سنة أأبك الحـز عمى قرطبة كدبرىا بالجد كالعـز
(، كبكفاتو جاء بعده ابنو أبك الكليد الذؼ سار عمى سيرة أبيو فأخذ بسياسة 2)ـ(1044-ىػ435)

 (. 3الحـز كاقر األمف كالنظاـ)
ككاف لو كلديف عبد الرحمف كعبد الممؾ، كلكف أبا الكليد أعيتو السياسة فانسحب منيا، 

ككاف عبد الممؾ أصغرىما كلكنو تميز بشيامتو عف أخيو، فأككل أبك الكليد األمر البنو عبد الممؾ 
كشرع في  ،األصغر، كلكنو لـ يكف عند حسف الظف حيث استبد بالسمطة كاستباح أمكاؿ المسمميف

( عيد ـ1049-ىػ440و كجده، كفي سنة )كخالف سيرة أبي ،كتعاظمت قكتو ،المعاصي كالفسكؽ 
بأمكر الحكـ إلى كزير أبيو أبك الحسف إبراىيـ ابف يحيى المعركؼ بابف السقاء، فضبط األمف 
     كساد العدؿ، فبعث المعتمد ابف عباد مف كشى بيف عبد الممؾ كابف السقاء، فقتمو سنة 

  .(4ـ()1063-ىػ455)
ؾ الكزير العادؿ، كمف ثـ يسيطر عمى قرطبة، للو الجك مف ذكتمؾ الكشاية أرادىا ابف عباد ليخمك 

في تمؾ األثناء كجد شقيقو عبد الرحمف األجكاء مناسبة لينازع عمى السمطة، ككنو األكبر كاألحق، 
فبدأ يستميل طائفة مف الجند كيتقرب لمرعية، كالفكضى بدأت تعـ في قرطبة، كىنا تدخل أبكىما 

، فرضى الكلداف االبناف، كلكف ـ(1064-ىػ456)لسمطة عمييما سنة أبك الكليد ابف جيكر فقسـ ا
سرعاف ما انقمب عبد الممؾ كتغمب عمى أخيو كسجنو كاستبد باألمر دكنو، كأطمق العناف ىك 

 (.5كالسكقة مف رعيتو بيف الناس باألذػ، مما صرؼ أىل قرطبة عف بني جيكر)

                                                           

 .115، ص1: الذخيرة، ج( ابف بساـ1)
 .34، ص1( ابف خاقاف: مطمح األنفس، ج2)
 .392، ص1( ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
 .232، ص3(ابف عذارؼ: البياف المغرب، ج4)
 .149( ابف الخطيب: أعماؿ األعبلـ، ص5)
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محاكلة السيطرة عمييا مما دفع عبد كبعد فساد األمر بدأ الطامعكف مف ممكؾ الطكائف ب
الممؾ إلى االستغاثة بالمعتمد بف عباد، ليغيثو المعتمد كيأخذ قرطبة كينتيي حكـ أسرة بني جيكر، 

 (. 1كالتي كانت مف أفضل األسر زمف الكزير ابف جيكر كابنو دمحم)
سقط مف عامًا، ككانت أكؿ دكلة ت 40كىكذا انتيت دكلة بني جيكر بقرطبة بعد أف لبثت 

بيف دكؿ الطكاؼ الرئيسية، ككانت دكلة نمكذجية خاصة في زمف الكزير أبي الحـز ابف جيكر، 
كتمتعت بيف دكؿ الطكائف بمركز أدبي خاص، ككانت تمثل الكسيط كالحكـ، كتحل المنازعات 

 (. 2كتقرر السمـ بيف األمراء)
الذؼ كاف بيف صفحة أخرػ مف صفحات التنافس غير الشريف  تمؾيرػ الباحث بأف 

لمصراع عمى السمطة كاالستئثار بيا، مما أدػ في حينو إلى قتل كزير كبير كابف السقاء،  ،األشقاء
كالذؼ بو استقاـ األمر، ككذلؾ أدػ الصراع عمى السمطة أف يبطش األخ بأخيو فيسجنو في بيتو، 

كجعل الطامعيف مف  ،كل أمكاليـ بغير حق، مما خرب نظاـ الممؾ عندهأثـ يشرع في ظمـ الناس ك 
خذ قرطبة، إلى أف كاف سقكطيا عمى يد أممكؾ الطكائف حكلو يسارعكف في اإلثـ بمحاكلة 

، لتطكػ صفحة مجيدة مف صفحات الخير سجميا الكزير ابف جيكر ككلده دمحم ،المعتمد بف عباد
 نييار المحقق.تقكـ عمييا حضارة األندلس رغـ اإلتمؾ الصفحات المجيدة التي كانت بمثابة أعمدة 

زم(:1042ز-ىة433أبوزالقا مزدمحمزبنزإ ماعيلزبنزع ادز)تز
شبيمية، ككانت دكلتو ذات شأف كبير بيف ممكؾ إُيعتبر المؤسس الحقيقي لدكلة بني عباد ب

حيث ضـ األحرار مف كل صنف كأشترؼ  ،الطكائف في األندلس، كأفعالو عمى ذلؾ أفعاؿ الجبابرة
كزاد عمى أكثرىـ بكثافة  ألمكر تنقاد لو إلى أف ساكػ ممكؾ الطكائف،العبيد، كالجد يساعده، كا

سمطانو ككثرة غممانو، كقد عظـ ممؾ ابف عباد فييا، ككانت رغبتو في الحكـ كالسمطة غير خافيو 
 فقاؿ عف نفسو: 

َماِف َكعَ   اِمرُ َكال ُبدَّ َيْكًما َأْف َأُسكَد َعَمى اْلَكَرػ        َكَلْك ُردَّ َعْمٌرك لمزَّ
 َفَما اْلَمْجُد ِإالَّ ِفي ُضُمكِعَي َكاِمٌف       َكال اْلُجكُد ِإالَّ ِمْف َيِميِنَي َثاِئرُ 

َي َزاِخر)  (.3َفَجْيُش اْلُعبل َما َبْيَف َجْنِبَي َجاِئٌل        َكَبْحُر النََّدػ َما َبْيَف َكفِّ
بػ "فخر الدكلة"، ثـ تمقب  بعد كفاة أبي القاسـ جاء كلده أبك عمر عباد بف دمحم كتمقب

بعدىا بػ"المعتضد باهلل" كفي بداية أمره سار عمى خطى أبيو في حسف التدبير كبسط العدؿ، إلى 
كاف رجل لـ يثبت لو قائـ "(، كعف صفاتو ِقيل: 4شيطانو كاتبع ىكاه فاستبد باألمر كحده) هأف طغا

                                                           

 .206، ص2( ابف بساـ : الذخيرة، ج1)
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رس كىك تفإجبار أبـر األمر كىك متناقض، كأسد  ،، كال سمـ عميو قريب كال بعيد"كال حصيد
متعسف اىتدػ، كمنبت قطع، افتتح أمره  رابض، متيكر تتحاماه الدىاة، كجبار ال تأمنو الكماة،

كجبارا مف جبابرة األناـ شرد  ممؾ بيا كفو، كانت طعنة في ثغر األياـ،ف بقتل كزير أبيو حبيب،
لو في كل ناحية ميداف، حربو سـ ال يبطئ  مع كيفرؽ،بيا مف خمفو، فاستمر يفرػ كيخمق كأخذ يج
 (. 1كسيـ ال يخطئ، كسممو شر غير مأمكف)

كقد بدأ عيده بالقكة فبطش بكزراء أبيو، فقتل منيـ حبيب، كانتقل لبلستيبلء عمى إمارات  
      غربي األندلس فضميا لقكتو كتفكقو العسكرؼ كنزع َلْبَمة مف ابف يحيى اليحصبي سنة 

-ىػ 443ـ(، كقضى عمى دكلة بني ىاركف بعد سيطرتو عمى شنتمرية سنة )1053-ىػ445)
 (.2ـ()1051

الذيف قتميـ، كاتخذ رؤس الممكؾ  أكدعيا ،كبمغ مف فتكو كظممو أف أقاـ في قصره خزانة
لدػ  كانتكفي ذكر الخزانة التي  (،3زرع فييا الزىكر كالرياحيف) ،مف جماجـ أعدائو أصصاً 

، نذكر أيضًا بأنو قبل أف يحفع بيا الرؤكس، كاف يذيب جسكميـ ممزقة، كيبالغ في المعتضد باهلل
كغرس منيا فكؽ الخشب المعمية بشط  ،(4)تطييبيا رؤكسيـ كتنظيفيا، ال لكرامتيا كلكف لحفظيا

عريضة طكيمة الخطة، جمعت عدد الصفكؼ المسطكرة، فأضحت  النير حذاء قصره حديقة،
 شعراؤه مثل قكؿ صاعد بف الحسيف مف قصيدة أكليا: كذكرتيا  شغبل لمنظارة،

 جبلء العيف مبيجة النفكس      حدائق أطمعت ثمر الػػػػػػػػػػػػػػرؤكس
 ىناؾ هللا ميدؼ المساعي       جنى اليامات مف تمؾ الغركس
 فمـ أر قبميا كحشًا جميبًل        كريو ركائو أنػػػػػػس األنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
 فماذا يمؤل األسماع منيػػػػػػػا       إذا ممئت مف انباء الطػػػػػػػػػػػػػػػػركس

كما أنو قد نزع جزيرة شمطيش ككلبو مف بني بكر كأخرج محمكد القاسـ بف حمكد مف 
 (.5الجزيرة الخضراء كميا)

اد، يبلحع بأف ىذا نكع جديد مف أنكاع الظمـ كالعسف، الذؼ قاـ بو أبك القاسـ دمحم بف عب
كلربما لـ يسبقو أحد قبمو بذلؾ الفعل األشنع، فيك يذيب جسكـ أعدائو، ثـ يأخذ رؤكسيـ محنطيا، 
ليجعميا عبرة لمف لـ يعتبر، كل ذلؾ مف أجل السمطة، كفي صراعو عمييا، كىذا األمر الذؼ 

                                                           

، 5؛ ابف خمكاف: كفيات األعياف، ج39، ص2؛ ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج24، ص2( ابف بساـ: الذخيرة، ج1)
 316، ص3؛ الحنبمي: شذرات الذىب، ج23ص
 .299، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
 . 27-، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج3)
 . 28-، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج4)
 .235، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج5)
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يستقبحو التاريخ كأىمو، كأصحاب النفكس السكية، ما كاف لو أف يمر دكف عقاب إليي تمثل 
 بسقكط دكلة عظيمة كاألندلس، كذلؾ لسقكط بعض حكاميا كممككيا.

زالمعتضدزبنزع ادزوابنوزإ ماعيل:
أراد المعتضد السيطرة عمى قرطبة، فجيش جيشو ككلى عميو كلي عيده ابنو إسماعيل 
المنصكر، كلكف إسماعيل رفض ما أراده أبكه، لحقده عمى المعتضد، كقيل خكفًا مف الفشل، كراجع 

 عكقرر الفرار م ،؛ فثارت نفس إسماعيلجبفي ذلؾ، فاغمع أبكه لو القكؿ، كأنذره بالقتل، إذا باه فا
خاصتو، كزيف كزير أبيو البازلياني العقكؽ كاليركب لو، كاستغل إسماعيل خركج أبيو لمتنزه، فخرج 

اكميا كما استطاع مف ماؿ كذخائر في جنح الميل، ككصل إلى ككرة شذكنة، كأجاره ح ،بأمو كأىمو
، فعفا عنو كعاد مع مف ىرب، فما كاف مف المعتضد إال أف وابف حصاد، كبعدىا طمب عفك أبي

قتل كزيره البزلياني كبعض الخاصة، فأدرؾ إسماعيل بأنو ُسيقتل ال محالة، فاتفق االبف مع بعض 
الساىر بيو أالمعتضد، كالحكـ مكانة، كدخل القصر ليبًل كسقط في يد  وجنكده عمى قتل أبي

، قتمو بنفسو، كعذب شركاؤه أشد العذاب، مقطعًا والحذر، كحينيا قرر أبكه قتمو دفاعًا عف سمطان
 (.1أطرافيـ، كقتل بعض النسكة، فقطع دابر الفتنة)

أتعبت أنداده مف ممكؾ األندلس، حيث خرج برجاؿ  توكفي كصف المعتضد ِقيل: سياس
نو لغائب  ،ناؿ بغيتو و، أنكمف أخباره العجيبة ه،ءحرب، أباد بيـ أعدا كأىمؾ تمؾ األمـ العاتية، كا 

مشى إلى  عف مشاىدتيا، مترفو عف مكابدتيا مدبر فكؽ أريكتو، منفذ لحيميا مف جكؼ قصره، ما
ككاف في نياره مدبرًا لمفتف، كفي ليمو  ثـ لـز نزلو، يدبر داخميا أمكره، عدكه بنفسو إال مرتيف،

 (.2مب سمع كعيف)، كجعل عمى كل قمنعما بالسركر
لقد انفق المعتضد معظـ مدة حكمو في محاربة جيرانو، مف أمراء الطكائف، ككشف في 

حكاـ خططو عفمحاربتو  كعف نفس قاسية غادرة، كبتمؾ الكسائل  ،قكة عزمو كضخامة عدتو، كا 
سمطة شبيمية الكبرػ؛ كلـ يكف المعتضد الكحيد القاتل لكلده في الصراع عمى الإحقق مراده كانشأ 

 (.3)، كممكؾ أخربل سبقو المنصكر بف أبي عامر بقتل كلده أبي عبد هللا
كىكذا انطكت صفحة مف صفات الصراع الدامي عمى السمطة بيف أب كابنو، في زمف 

 ،بنوكقتل األب إل ،بف ألبيوبخيانة اإل ،الممالؾ، ككاف عاقبتيا الخركج عمى قكانيف الفطرة كالطبيعة
 قتل النسكة، ليجعمو لمف خمفو عبره. ف يتـأكتجاكز القتل ب

                                                           

 .235، ص3؛ ابف بساـ: الذخيرة، ج244، ص3( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
 .27-26، ص3( ابف بساـ: الذخيرة، ج2)
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كالذؼ كقف عمى رأسو المعتضد بف عباد، كتمؾ  ،يبلحع بأف ذلؾ الصراع عمى السمطة
كاف يتـ في  الصفات الذميمة التي ذكرت عنو، كسمككو الشائف الذؼ مارسو اتجاه أترابو كنظراءه؛

فيما أكلئؾ العابثكف  ،ً سطكعاكنجميا يزداد  سبانية تزداد قكة،انت الممالؾ األالمحظة التي ك
، كلكف رحمة هللا تحيط بعباده دكمًا البلىثكف خمف السمطة في غييـ سادركف، كنجميـ إلى أفكؿ

 ألنو سيأتي بعد فترة ليست بعيدة مف الزمف، المرابطكف الذيف سيحفظكف األندلس مف السقكط.
زالمعتمدزبنزع اد:

قاسـ دمحم بف عباد، كتمقب بعدة ألقاب منيا بنو الشبيمية إلإبعد كفاة المعتضد أؿ حكـ  
(، كفي 1)ـ(104-ىػ431)المظفر بحكؿ هللا، كالمؤيد باهلل، المعتمد عمى هللا، ككاف مكلده سنة 

ـ(، فاستكلى عمى أراضي 1074 -ىػ466صراعو عمى السمطة كجو قكاتو إلى غرناطة سنة )
، كاحتدـ الصراع بيف المعتمد (2)النكف طميطمة ثـ عمى مرسية كبمنسية، مف يحيى القادر بف ذؼ 

بف عباد كعبد هللا بف بمقيف، فاستنصر كٌل منيما بالنصارػ لمسيطرة عمى السمطة، ك كاف نتيجة 
ذاؾ الصراع مع بني ذؼ النكف سقكط طميطمة في يد الفكنسك السادس، كذلؾ بعد تعاكنو مع 

رب بعد صراع مع المرابطيف ككانت غمات بالمغأالنصارػ ليضمف ممكو كسمطتو، كتكفي المعتمد ب
، يتضح نتيجة أخرػ مف الصراع الدمكؼ (3)ـ(، كبو انتيت حياة بني عباد1095 -ىػ488كفاتو )

القائـ بيف ممكؾ األندلس عمى السمطة، تمؾ النتيجة تمثمت بسقكط طميطمة بيد النصارػ، كما يتبع 
جة لمصراع أيضًا، كاف استعانة كل ذلؾ مف تأثر عاـ عمى األندلس، كعمى المسمميف فييا، كنتي

 ع ممكو.فكاحد مف ممكؾ األندلس عمى أخيو بالنصارػ ليح
 صراعزعبدزهللازبنزدمحمزبنزاألفطسزوبنيزع اد:

( كأسر دمحم بف ـ1030-ىػ421ثر اندالع الثكرة فييا سنة )إ ةىاجـ بف عباد مدينة باج 
            ة الصراع بينيما سنة عبد هللا بف أبي األفطس، ثـ أطمق سراحو، كقد عادت كرّ 

(، ككاف ىناؾ صراعًا أخرًا بيف 4ـ(، كانتصر فييا بف األفطس، عمى ابف عباد)1034 -ىػ 425)
عبد هللا بف األفطس بيف عبد العزيز كعبد الممؾ ابنا سابكر في لشبكنة، إذ طمع عبد العزيز في 

عاجمتو فمات، ثـ جاء أخاه عبد الممؾ كلـ  استرداد ممؾ أبيو فأعمف الثكرة في لشبكنو، كلكف المنية
يكف محببًا ألىل لشبكنة فراسمكا ابف األفطس، فأرسل جيش بقيادة ابنو دمحم، كدخل لشبكنة دكف 

كطمب األماف لو  ككجد عبد الممؾ نفسو محاطًا بجنكد ابف األفطس فأذعف بالتسميـ، مقاكمة،

                                                           

 .53، ص2( ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج1)
 .160: أعماؿ األعبلـ، ص( ابف الخطيب2)
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(، كفي جماد األكؿ سنة 1سابكر كمات بيا) ، ثـ ترؾ لشبكنة إلى قرطبة كنزؿ بدار أبيووكألىم
(، كجاء بعده ابنو دمحم كاستطاع اف يقيـ ممكًا 2فطس)ـ( تكفي عبد هللا بف األ1045 -ىػ437)

شبيمية، كممؾ ذؼ النكف في طميطمة، كلكف ذلؾ الممؾ قاـ عمى سفح دـ إكممؾ بني عباد في 
الكاقعة بيف  ةفي معارؾ لبمو كيابر  ،في ساحات الصراع السياسي بينو كبيف بف عباد ،المسمميف

ككادت أف تكدؼ بيما لكال تدخل أبي الحـز  ،اشبيمية كبطميكس، تمؾ المعارؾ التي أىمكت الطرفيف
 (.3بف جيكر ككلده الكليد صاحب قرطبة)

كاف الصراع شديدًا بيف ابف األفطس كالمعتضد بف عباد، كبمجرد انتياءه مف ذلؾ الصراع  
الذؼ ىاجـ ابف األفطس كاشتدت الحرب  ،مأمكف بف ذؼ النكف صاحب طميطمةبدأ الصراع مع ال

ـ(، كخمفو ابنو يحيى 1067 -ىػ 460(، كقد ظل في حركبو تمؾ الى أف تكفي سنة )4بينيما)
 (.5عمى بطميكس كتمقب بػ )المنصكر()

زحربزاألشقاء:
أك دكلة  عيد دكف أخر،مما يمفت النظر بأف الصراع عمى السمطة لـ يقتصر عمى 

مشينة  ةبف كأبيو في حالؾ كشبييو، بل تعدػ ذلؾ الى صراع بيف األب كابنو، كاإلمِ كنظيرىا أك مَ 
ككأنو ال  ،ظاىرة البعد عف هللا سبحانو كتعالى كقيـ اإلنساف، ككذلؾ الصراع بيف الشقيق كشقيقو

اشرًا عمى سقكط األندلس بل ريب أثر تأثيرًا مبب، كىذا كمو ك ةرحمة أك دـ بينيما كال ديف كال عركب
 كحضارتيا.
فطس كشقيقو ـ(، اشتد الصراع بيف المنصكر يحيى بف األ1068 -ىػ 461في سنة )ك 

، أف اندلعت حرب أىمي بمممكة  ةعمر حاكـ يابرا، ككاف نتيجة ذلؾ الصراع العقيـ كالمحـر
اإلسبلـ كاخذ  بطميكس، فانتيز الفرصة الفكنسك بف فرناندك ممؾ قشتالة، كشف ىجكمو عمى ببلد

األمكاؿ كالديار، كلجأ عمر إلى المعتمد بف عباد صاحب اشبيمة، فيما ماؿ أخكه يحيى الى 
ككادت الحرب أف تحرؽ أخضرىـ كيابسيـ لكال عاجمت  ،المأمكف بف ذؼ النكف صاحب طميطمة

 (.6ـ(، فانفرد عمر بحكـ مممكة بطميكس)1068 -ىػ 461المنية يحيى المنصكر سنة )
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أف بعض المؤرخيف مدحكا عمر بف األفطس )المتككل( فقاؿ فيو الفتح بف خاقاف: يبلحع ب
رحمو هللا فيك  بأف ِشعره فيو ركح دينيو، كانت مبلزمة لو كظاىرة في أقكالو كأفعالو، كأما نثره 
نو لطبقة تتقاصر عنيا أفذاذ الكتاب كنياية مف نياية اآلداب) (، كقد أشار بف 1أشف مف شعره، كا 

، قد يككف ما ذكر في عمر بف األفطس صحيحًا كحقًا، فاإلنساف (2إلى مثل ذلؾ القكؿ) الخطيب
إذا كاف عمر بف األفطس صاحب ديف في شعره ليس مطمق الخطأ كال مطمق الصكاب، كلكف 

مف صراٍع  كفي أحكالو، فكيف يمكف لو أف يقكـ بتمؾ األعماؿ التي قاـ بيا، ألـ يعمـ بأف ما فعمو،
كلـ يعرؼ الفتح بف  مدماء، قد نيى هللا عنو، كىك مف المعركؼ بداىًة باإلسبلـ،كقتل كسفح ل

خاقاف بأف تمؾ أفعاؿ تنفصـ عف اإلسبلـ كترفضيا الشريعة؟ إف ىذا يدعكنا إلى تمحيص النظر 
 ذلؾ الزماف. فيعف تاريخ أمراء المسمميف 

زبينزبنيزاألحمرزوبنيزمر ن:
(، كجاء مكانو الحكـ ابنو المسمى باسمو، 1273-ىػ671تكفي دمحم بف األحمر األكؿ )

لفكنسك العاشر بأف أبف األحمر اعتقد ا، كبمكت وككاف يمقب بالفقيو النتحالو طمب العمـ أياـ أبي
الببلد ضعفت، فيجـ عمى أطراؼ غرناطة، فاستعاف دمحم الفقيو )الحكـ( بيعقكب المنصكر 

ر المريني إلى الجزيرة، كاستعد لمكقعة ( عبر المنصك ـ1276-ىػ674(، كفي سنة )3المريني)
ف الجنة قد 4الدكنكنية) (، ككاف المريني عمى رأس جيش المسمميف، كقد حفزىـ بنفسو كقاؿ: أال كا 

أبذلكا النفكس في ك كا في طمبيا، فتحت لكـ أبكابيا، كزينت حكرىا كأترابيا، فبادركا إلييا، كجدّ 
ف الجنة تحت ظبلؿ السيكؼ) (، ككاف عدد المسمميف عشرة أالؼ، كقتل مف 5أفنانيا، أال كا 

في تمؾ  ةالنصارػ ستة أالؼ، كتـ أسر سبعة أالؼ كثمانمائة، كقتل )دكف نكنيك( قائد قشتال
 (.6الكقعة)

كبدؿ أف يحفع أحفاد بني األحمر ىذا الفعل النبيل الذؼ أنقذ ممكيـ كحكميـ، أضمركا 
عمى بني  ،أبك عبد هللا بف الحكيـ هككزير  ، الفقيوسنكات قميبلت لينقمب دمحم إال  كما ىي ،العداكة

مريف كيحتمكا سبتة كيضمكىا ليـ، ككاف ذاؾ شكل أخر مف أشكاؿ الصراع حصل في عيد بني 
 .األحمر

                                                           

 .46-45( قبلئد العقياف، ص1)
 .46-45، ص4( اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج2)
 .191، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج3)
 .160، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج4)
 .149( ابف أبي الزرع: الذخيرة السنية، ص5)
 .193، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج6)
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إف كجكد بني مريف مثل بارقة أمل في نياية التاريخ األندلسي، حيث أعادكا لؤلمة مجدىا، 
نكنية، كما حفظكا األندلس مف السقكط كأمدكا في ك مف خبلؿ جيادىـ، كانتصارىـ في معركة الد

 عمرىا بما قدمكا مف دماء كتضحيات.
ـ(، مات دمحم بف األحمر الفقيو، كتكلى مف بعده دمحم الثالث 1302 -ىػ 701في عاـ )

(، كقد ُعرؼ بالمخمكع، كقد كاف ضعيفًا جدًا، كتكلى األمكر في عيده 1الممقب بػ )األعمش()
ؿ كالءه (، كبدّ 2 بف الحكيـ، ككانت لو السيطرة عمى األمكر في ببلد غرناطة)الكزير أبي عبد هللا

أكعز إلى أبي ف(، كلـ يكتِف الكزير ابف الحكيـ بذلؾ؛ 3مف سمطاف المغرب إلى مكالة ممؾ قشتالة)
ليخمعكا طاعة السمطاف يكسف  ،بمداخمة أىل سبتة ،عبد هللا )المخمكع( ابف عمو حاكـ مالقة

في ببلد المغرب ليقكؼ  ةالدخكؿ في طاعة بف األحمر كجيز لذلؾ جيشًا، كاحتل سبتالمريني، ك 
 (.4أخذ حكاميا المخمكعيف إلى غرناطة) ةشأنو في مضيق جبل طارؽ، كبعد احتبللو لسبت

ما سبق ذكره ُيعتبر نمكذجًا مف نماذج الصراع عمى السمطة، كالذؼ كاف ِميزًة عامة في  
 وفي األندلس منذ بدايتيا إلى نيايتيا، ذلؾ الصراع الذؼ ما كاف في مجممتاريخ الدكلة اإلسبلمية 

طانية، ما أريد مف خبلليا إال كتحقيقًا لنزكات شي ،لرغبات النفِس اإلمارِة بالسكء استجابةً إال 
ككاف الشيء المميز في ذلؾ الصراع الكلكغ في دماء المسمميف األبرياء،  ،ستئثار بمتاع الدنيااإل

ضاعة ممؾ عريض ُبذؿ مف أجمو غالي األركاح كالدماء مف العمماء  كانتياؾ حرمات هللا كا 
كالذيف ببركة أركاحيـ  ،الذيف لـ يخمكا منيـ تاريخ األندلس المديديف، كالمجاىديف الصادق ،الربانييف

، لقد كاف ذلؾ الصراع سببًا كاضحًا مف أسباب ؾ التاريخ المجيد في األندلسكدماؤىـ حفع ذل
 سقكط األندلس ال مراء فيو.

 
 
 
 
 

                                                           

 .228، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج1)
 .549، ص1( ابف الخطيب: اإلحاطة، ج2)
 .228، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج3)
 .228، ص7( ابف خمدكف: تاريخ، ج4)
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زالم حثزال الث
زالخ فزالفقييزوالقمعزالفكريز

عمى عادة بمداف العالـ اإلسبلمي، في كجكد الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية، فقد شابيت 
مية في األندلس اإلسبلـ في ذلؾ، كقد جرػ بيف الفرؽ اإلسبلاألندلس قريناتيا مف بمداف كحكاضر 

نقساـ ما جرػ في غير األندلس، كىي ظاىرة ممحكظة في تاريخنا اإلسبلمي، مف االنسجاـ كاإل
رة، كسيبلحع بأف التنكع الفقيي في َتبأقصد التنافس كالصراع كالتكامل بيف المذاىب اإلسبلمية المع

ية عمى حياة المسمميف ىناؾ، كلكف في نياية حكـ المسمميف لؤلندلس األندلس لـ يكف لو أثار سمب
كأدػ إلى زيادة حالة و، كالتعصب المذىبي يتضح إلى أف تعصب كٌل إلى مذىب ،بدأ الخبلؼ يدب

 الفرقة الداخمية في األندلس.
منيا مذىب اإلماـ االكزاعي الشامي، كىك أكؿ  ،لقد عرفت األندلس مذاىب فقيية عديدة

يدخل األندلس، ثـ مذىب إماـ أىل المدينة )مذىب مالؾ( الذؼ كاف بديبًل عف مذىب  مذىب
االكزاعي، كمذىب اإلماـ الميث بف سعد )المصرؼ(، ككاف في األندلس سائر المذاىب الفقيية 
المعركفة كمذىب اإلماـ الشافعي، كمذىب اإلماـ أبي حنيفة الذؼ اعتنقو قمة، كمذىب أىل 

 (.  1ـ كاف التنافس بيف مذىب اإلماـ مالؾ كتمؾ المذاىب)الظاىر، كبشكل عا
كمف المذاىب التي كانت في األندلس مذىب بف تكمرت، كيختمف ىذا المذىب عف 

؛ حيث أف لو جانبًا عقائديًا فقييًا، كجانبًا  خر سياسيًا، كقد اعتمد ابف تكمرت عمى آمذىب بف حـز
ر المرابطيف باعتبارىـ مف المجسمة، ككنيـ يؤمنكا ككفّ آراء المعتزلة، كأخذ برأييـ في التأكيل، 

قتبس مف الشيعة القكؿ إبالصفات عمى ظاىرىا )أؼ صفات هللا سبحانو كتعالى(، ككذلؾ 
، و ليا، حيث ادعى أنو الميدؼ، كخص نفسو بو، كردد شعراء الدكلة المكحديةئدعاابالميدكية، ك 

 (. 2) ذلؾ االعتقاد في أشعارىـ
تعرؼ التسامح مع المذاىب الفقيية األخرػ، حتى تمؾ  ريخ األندلسي لـبعض حقب التا

أف األندلس  ة القكيمة كمذاىب السمف، كالسبب في ذلؾ؛المذاىب التي ما كانت لتخرج عف السنّ 
ىي أبعد الثغكر اإلسبلمية في الغرب، كرأس حربو اإلسبلـ في أكركبا، كبالتالي ىي ميداف صراع 

اية، كىذا أدػ باألندلسييف الحفاظ عمى كحدتيـ الدينية كالمذىبية بكل طاقتيـ، منذ البداية الى الني
كاعتبركىا جزءًا مف كحدتيـ السياسية، كرأكا في كل ما ييدد تماسكيـ المذىبي خطرًا ييدد كيانيـ 

 (.3السياسي)

                                                           

 .6( خبلؼ: ثبلث كثائق في محاربة البدع، ص1)
 .42-30 ، ص5 ج ترتيب المدارؾ،( عياض: 2)
 .7( خبلؼ: ثبلث كثائق في محاربة البدع، ص3)
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ؾ كبالتالي إلى تماس ،يرػ الباحث بأف إدعاء الكحدة المذىبية يؤدؼ إلى الكحدة السياسية
د فقيي كفكرؼ، ناىيؾ عما ك المجتمع فيو نظر؛ حيث أف إقصاء المذاىب المخالفة يؤدؼ إلى جم

ذىب فقيي كاحد، ميصاحبو مف قمع لمحريات العامة، حيث أنو ال يمكف إجبار الناس عمى 
 كالبطش باإلماـ أحمد بف حنبل ،كما حدث في محنة خمق القرآف ،عمماءبالككذلؾ يصاحبو بطش 

 ألنو تبنى رأيًا مخالفًا. ( ىػ164-241)
زاحة  ،كأما العبلقة بيف المذاىب أنفة الذكر فقد اتسمت بالتكامل أحيانًا كباإلقصاء كا 

بعضيا بعضًا أحيانًا أخرػ، حيث ظل مذىب االكزاعي مستقرًا في األندلس، حتى أزاحو المذىب 
    المالكي، كما أشرنا، ككذلؾ المذىب الظاىرؼ الذؼ أسسو ابف حـز القرطبي الظاىرؼ 

لـ يكف مذىب ابف الشيير بتصانيفو العديدة كآراءه المتميزة، ك  ـ(،1064-ىػ456ـ/994-ىػ384)
الظاىرؼ المذىب ـ ك حـز سكػ مذىبًا فقييًا دكف أف يكف لو حضكرًا سياسيًا كاجتماعيًا، ككاف خص

 (.1المالكية كالصكفية)
كمذىب أكحد لمدكلة، كعدـ السماح  ،لقد تشدد حكاـ األندلس في تبني مذىب اإلماـ مالؾ

لمالكي في قرطبة كاألندلس كفي المغرب لممذاىب الفقيية األخرػ، مما أدػ إلى انتشار المذىب ا
ـ(، أكؿ مف 819-ىػ204العربي أيضًا، كيعتبر زياد شبطكف األندلسي صاحب اإلماـ مالؾ )ت 

(، ككاف فقيو أىل االندلس عمى مذىب مالؾ، كقبمو كانكا 2أدخل مذىب اإلماـ مالؾ إلى األندلس)
 (.3يتفقيكف عمى مذىب االكزاعي)

 مزمالكزوابنزحزم:الع قغزبينزمذىبزا ما
كنتيجة طبيعية لتشدد أىل األندلس ككثير مف كالتيا في تبني المذىب المالكي؛ عانى 
 ، كثير مف الفقياء كالمقمديف مف ذلؾ األمر، فقد أتفق كثير مف الفقياء كالعمماء عمى ابف حـز

ؾ الفقياء النتقاده ليـ، بعد أف انتسب لمذىبو خمق كثير، كأطمق عمييـ الحزمية، فأجمع أكلئ
كالعمماء عمى تضميمو، كنيكا العامة مف الدنك منو، فأقصتو الممكؾ كطردتو، كرحل إلى بادية لبمة 

 (.4()ـ1064-ق456كتكفي فييا سنة )
كقد لقي ابف حـز في األندلس كثيرًا مف التعب بسبب أرائو الفقيية تمؾ، ككاف لؤلندلسييف 

( ف أشكاؿ المعاناة التي عاناىا ابف حـز ما ذكره كثير (، كم5مف المالكية ردكد كثيرة عمى ابف حـز
فجرحكه كذكركا مثالبو؛ فقاؿ القاضى أبك بكر ابف العربي: ابتدأ ابف حـز  ،مف الفقياء المخالفيف لو

                                                           

 .36، ص2 درة الحجاؿ، ج ( ابف القاضي:1)
: جميرة أنساب العرب، ج184، ص1 تاريخ العمماء باألندلس، ج ( االزدؼ:2)  .423، ص2؛ ابف حـز
 .78، ص1؛ الحميدؼ: جذكة المقتبس، ج61، ص2( ابف ماككال: اإلكماؿ، ج3)
 .325، ص3( ابف خمكاف: كفيات االعياف، ج4)
 .75، ص1( المكسكعة المغربية لؤلعبلـ البشرية كالحضارية، ج5)
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كزعـ انو إماـ األئمة يضع  ثـ انتسب إلى داكد، ثـ خمع الكل كاستقل، أكاًل فتعمق بمذىب الشافعى،
فق ككنو بيف أقكاـ ال نظر ليـ إال بالمسائل فيطالبيـ بالدليل كيتضاحؾ كات ،كيرفع كيحكـ كيشرع

بف حـز كقكعو في  عمى كمما يعاب، ر بقية الحط عميو في كتاب العكاصـ كالقكاصـكْ كذِ ، بيـ
كقد كقعت بينو كبيف أبى الكليد الباجى مناظرات ، األئمة الكبار بأقبح عبارة كأشنع رد

كبيف الباجي كاف مناظرات يطكؿ ذكرىا، ككاف ابف حـز كثير الكقيعة في (، كفيما بينو 1كمنافرات)
 ،ضكه إلى ممككيـكمازالكا بو حتى بغّ  ،العمماء بمسانو كقممو؛ فأكرثو ذلؾ حقدا في قمكب أىل زمانو

 (. 2حتى تكفي كقد جاكز التسعيف) ـفطردكه عف ببلدى
قة متكترة، فيك ينتقدىـ انتقادًا يبلحع بأف العبلقة التي كانت بيف الفقياء كبف حـز عبل

، كيغركا بو الحكاـ كالسبلطيف؛ مما أدػ إلى طرده ككفاتو في قسىالذعًا، فيما ىـ يردكا عميو برد أ
 ،، إف تمؾ العبلقة السيئة بيف بعض الفقياء انعكست سمبًا بشكل أك بأخر عمى مقمدييـةبادية لبم

، كاف يضاؼ إلى العكامل المساعدة في انييار مما أحدث خمخمة في النسيج االجتماعي األندلسي
 كسقكطيا. األندلس

لـ تكف سطكة المذىب المالكي كسيطرتو عمى كل مراحل التاريخ األندلسي، ففي زمف 
يعقكب بف يكسف بف عبد المؤمف صاحب األندلس كالمغرب كاف متظاىرًا بمذىب الظاىرية، 

يقاؿ  ،و، ككاف في المغرب ليـ خمق كثيركأعرض عف مذىب مالؾ، فعظـ أمر الظاىرية في أيام
ليـ الحزمية منسكبكف البف حـز رئيس الظاىرية، ككانكا مغمكركف بالظاىرية كلكنيـ في أيامو 

 (.3ظيركا كانتشركا)
المذىب أك ذاؾ أك أفكلو يرتبط بتبني الحكاـ لو، كيعتبر ىذا يبلحع بأف سطكع نجـ 

الذؼ يركنو مناسبًا لو  ،أؼ الناس في اختيار المذىبالباحث بأف ذلؾ أمراً سمبيًا حيث يصادر ر 
 ، في بعض األحياف، خاصة إذا كاف الحاكـ خفيف العقل كال رأؼ لو.كيمارس عمييـ قمعا فكريا

زىة(:503عميزبنزيو فز حرقزا ح اءز)
كاف يكسف بف تاشفيف عمى صمة طيبة باإلماـ أبي حامد الغزالي، كتغيرت األمكر عندما 

ـ( الذؼ آثر الفقياء، ككاف ال يقطع 1143 -ىػ 537ـ/ 1084-ىػ 477يكسف )جاء عمي بف 
فعمت مكانتيـ كاشتد نفكذىـ، ككاف أكثرىـ نفكذًا كحظكة عند يكسف قاضي قرطبة  ،أمرًا إال برأييـ

كييممكف عمـ  ،عبد هللا دمحم بف حمديف، ككاف الفقياء آنذاؾ يقدمكف عمـ العبادات كالمعامبلت
(، كفي كقتيا تمكف 4صاحب الحظكة عند أمير المسمميف مف برع في عمـ الفركع)األصكؿ، ككاف 

                                                           

 .201، ص4( ابف حجر: لساف الميزاف، ج1)
 .92، ص12( ابف كثير: البداية كالنياية، ج2)
 .258، ص10( ابف األثير: الكامل، ج3)
 .95( المراكشي: المعجب، ص4)
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مف النصف  ،مف قمكب عدد غير قميل مف متصكفي المغرب وحب كتب اإلحياء كالتعمق بصاحب
كالنصف الثاني مف القرف السادس، كأصبحت تمؾ جماعة تكّكف  ،الثاني مف القرف الخامس لميجرة

كظير أف بعض أكلئؾ المتصكفة، خاصة متصكفي شرؽ األندلس، ظيرت تيارًا فكريًا متميزًا، 
 كلربما كاف ذلؾ افتراء لقمعيـ.، (1لدييـ أطماع سياسية)

ما في الحكـ المرابطي، بحيث عمد عمي بف يكسف  أككاف الَحجر عمى الفكر مف أسك 
حامد بتحريض مف فقيائو عمى مطاردة كتب األصكؿ، خاصة كتاب إحياء عمـك الديف ألبي 

(، كفي اعتناؽ المذىب المالكي أرسل بف 2الغزالي، كقد لبثت تمؾ المطاردة طكاؿ العيد المرابطي)
، ككمجرػ األحكاـ كالشكرػ في الحضر كالبد اتاشفيف إلى أىل بمنسية رسالًة فييا: "أف مدار الفتي

اـ مالؾ(، فبل قتصار عمى مذىب أماـ دار اليجرة )اإلمما اتفق عميو السمف الصالح مف اإلعمى 
مذىب ليـ إال  ( كال3قاِض كال مفٍت عف مذىبو، كال يؤخذ في تحميل أك تحريـ إال بو")لعدكؿ 

ال كتاب هللا كمكطأ مالؾ، فإف ظيركا عمى حنفي أك شافعي ربما إمذىب مالؾ، كيقكلكف ال نعرؼ 
ف عثركا عمى معتزؿ أك شيعي ربما قتمكه)  (.4نفكه، كا 

حدثت كاقعة حرؽ كتاب إحياء عمكـ الديف لئلماـ أبي حامد كفي عيد عمي بف يكسف، 
(، حيث كجو كتاب اإلحياء 5الغزالي، كتكعد ابف تاشفيف بالقتل لكل مف ُيخفي ذلؾ الكتاب)
كنكه بجيميـ في عمـ األصكؿ  ،انتقادات الذعة إلى عمماء الفركع، كسخف مجادلتيـ السطحية

لمديف، ككاف أكثرىـ  اإلحياء، كزعمكا بأنيا مخالفٌ فسخط الفقياء المرابطكف كثيرًا مف مسائل 
تشددًا بف حمديف الذؼ بمغ بو األمر إلى تكفير مف قرأ كتاب اإلحياء، فقاـ ىك كمجمكعة مف 
الفقياء برفع األمر إلى عمي بف يكسف، كأجمعكا عمى حرؽ الكتاب، فأجابيـ عمي بذلؾ، كجمع 

أشبعت  ما الجامع بقرطبة أماـ الباب الغربي، بعد نسخ الكتاب كاحتفل بإحراقيا في رحبة المسجد
كقيل بأف فقياء المالكية لحرصيـ عمى الكحدة المذىبية رأكا في الحركة الغزالية  ،(6جمكدىا بالزيت)

خركجًا عف اإلجماع فأفتكا بإحراؽ )اإلحياء( كصدرت  -نسبًة لئلماـ أبك حامد الغزالي–الغزالية 
تيـ لمغزالية ي(، كفي مكاج7 مف معاقل المالكية)الفتكػ عف فقياء قرطبة التي كانت معقبلً 

كاصمت المالكية التصدؼ لكل حركة صكفية تخرج في الظاىر كالباطف عف المقررات  ،كالصكفية

                                                           

 .11التشكؼ الى رجاؿ التصكؼ، ص( النحكؼ: 1)
 .166( الفيكمي: تاريخ الفمسفة اإلسبلمية، ص2)
 .236( المقدسي: أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ، ص3)
 .221، ص1( المقرؼ: نفح الطيب، ج4)
 .258، ص10( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج5)
 .74، ص2؛ الناصرؼ: االستقصا، ج187( المراكشي: المعجب، ص6)
 .11( ابف القطاف: نظـ الجماف، ص7)
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الصكفية، كأىـ مظاىر تمؾ المكاجية تمثمت بالمحاكمة التي عقدىا الفقياء المالكية لمصكفي 
 .(1الشيير أبي العباس أحمد بف عجيبة الدرقاكؼ)

كحرؽ كتاب اإلحياء لـ  ،يبلحع بأف اإلشكاليات السابقة فيما يتعمق بالصكفية كالغزالية
نما كاف السبب  ،خاصة فيما يتعمق بقمع البدعة كالحفاظ عمى الكحدة يكف لو مبررات مقبكلة، كا 

يـ ف عاب عميأكخاصة بعد  ة،األساس انعداـ أفق كضيق صدر، عند أكلئؾ الفقياء المالكي
ال فالحجة دائمًا تكاجو بالحجة كالبياف بالفركع عمي حساب األ االشتغاؿ صكؿ، في ذلؾ الزماف، كا 

 بالبياف كالسناف بالسناف.
أدػ إلى  ،كاستقكاء بعضيـ باألمراء ،قشات بيف العمماءاإف ما جرػ مف مجادالت كمن

كاف "مؾ في بعض األحياف، قاؿ عبد الكاحد المراكشي: المُ  عمى كالى القضاء ،خراب الحالة العامة
صاحب الحظكة مف كاف عالمًا بالفركع أؼ مذىب مالؾ، فنفقت في زمانو كتب المذىب، كعمل 

كُنسي النظر في القرآف كالسنة، فمـ يعتِف أحد مف مشاىير ذلؾ الزماف  ،بمقتضاىا، كنبذ سكاىا
ركه بدعة في الديف، يؤدؼ الى اختبلؿ العقائد، لذلؾ ر مف خاض في عمكـ الكبلـ، كاعتببيما، ككفّ 

 (   2حرقت كتب ابك حامد الغزالي)
ز(:1046-ىة437فتنغزابنزالحناطز)تز

كاف دمحم بف سميماف الرعيني أبك عبد هللا البصير، المعركؼ بابف الحناط، متقدمًا في 
كالرؤساء، ككاف يناكغ أبا اآلداب كالببلغة كالشعر، كشعره كثير مجمكع؛ مدح الممكؾ كالكزراء 

عامر أحمد بف عبد الممؾ ابف شييد بميغ كقتو، كيعارضو؛ كلو معو أخبار مذككرة، كمناقضات 
(، كقد مات في الجزيرة الخضراء زمف األمير دمحم بف القاسـ بف جمكد، ككاف مف أكسع 3مشيكرة)

 (.4ديف)ه بفساد الكئك الناس عممًا بعمكـ الجاىمية كاإلسبلـ، كقد كصفو منا
كانت مف األسباب  ،كالتبحر في المنطق كالفمسفة ،إف الخبلفات الفقيية كالفكرية كالعقائدية

الدافعة لمحكاـ باتياـ كثير مف العمماء بالزندقة، كاتخاذ قرارات ضدىـ، ككاف منيـ أبك عبد هللا 
تيامو في دينو كذلؾ ال ،الحناط، الذؼ ُأبعد عف قرطبة، كاستقر في الجزيرة الخضراء حتى كفاتو

 (.5رائو)نتيجًة آل
ز
ز

                                                           

 .30 ، ص5ج ( عياض: ترتيب المدارؾ،1)
 .236( المراكشي: المعجب، ص2)
 .20، ص1( الحميدؼ جذكة المقتبس، ج3)
 .123، ص1( ابف سعيد: المغرب، ج4)
 .121، ص1( ابف سعيد: المغرب، ج5)
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ز:(ـ1199-ىػ595ـ/ 1126-ىػ520)فتنغزابنزرشدز
(، زعيـ 1ىػ()595-520ىك دمحم بف أحمد بف دمحم بف رشد القاضي القرطبي كلد عاـ ) 

(، 2ليو المفزع في المشكبلت، بصير باألصكؿ كالفركع كالفرائض)ا  فقياء كقتو باألندلس كالمغرب، ك 
 أمير المؤمنيف أبي يعقكب فكجدت عنده أبك بكر بف طفيل فأثنى أبك بكر عميّ يقكؿ دخمت عمى 

ثة، ي، أقديمة أـ حد-يقصد الفبلسفة- كأطراني، ففاتحني أمير المؤمنيف قائبل: ما رأييـ في السماء
 (.3فأدركني الخكؼ فتعممت كأنكرت اشتغالي بعمـ الفمسفة)

كعبو كسعة عمكمو، كعظيـ شأنو في يبلحع مف النص السابق بأف ابف رشد كرغـ عمك 
، فيزعـ بأنو ليس لو األمراء فيكتـ ما يعرؼ ةالمعارؼ؛ إال أنو كاف يخاؼ عمى نفسو مف سطك 

 عبلقة بالفمسفة عممًا بأنو مف أربابيا.
كقد نالت أبا الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف رشد محنة شديدة، ككاف سببيا، أف بف رشد قد أخذ 

فيذبو  ،صاحب كتاب المنطقؽ.ـ(،  322-385) أرسطاطاليسك رسطألفي شرح كتاب الحيكاف 
كزاد فيو ما رآه الئقا بو، كعمى عادة أىل زمانو مدح بف رشد بعض الممكؾ في  ،كبسط أغراضو

كتاب، فكاف ذلؾ مما أحنق العمماء عميو، كقاـ قـك مف مناكئيو مف أىل قرطبة بالكشاية ذلؾ ال
كأبقى كتب الطب كالحساب  ،لؤلمير عميو، كأخذكا بعض كتبو فما كاف منو إال أف أمر بإحراقيا
كأخذ الناس عف بف رشد  ،(4بمة)كما يتكصل بو مف عمـ النجـك إلى معرفة أكقات الميل كالنيار كالقِ 

كاعتمدكا عميو، كشاع عنو أنو يأخذ مف العمكـ القديمة كيركف إلييا، فاتيمو خصكمة بالزندقة 
 (. 5يو صدر أبك يكسف يعقكب المنصكر فنفاه إلى مراكش)مكاإللحاد، كأكغركا ع

مما أكغر صدكر أقرانو  ككاف المنصكر قد رفع مف مكانة بف رشد في زمانو كقربو إليو، 
إلى قرية كانت لمييكد، كأحرؽ كتبو كأصدر منشكرًا لممسمميف، ينياىـ أف  فأكشكا بو، فكاف نفيو

(، كمات ابف رشد 6يقرأكا كتب الفمسفة أك يفكركا باالىتماـ بيا، كىدد مف يخالف أمره بالعقكبة)
 (.7ـ()1198 -ىػ595محبكسًا بداره في مراكش سنة )

 قدىػ( 554منصكر باهلل )كفي سمسمة حرؽ كتب المذاىب كاف أيضًا أبك يكسف يعقكب ال
أحرؽ كتب المذاىب بعدما أزاؿ منيا اآليات كاألحاديث فأحرؽ كتاب التيذيب لمبرذعي، كنكادر 

                                                           

 .104، ص6( البغدادؼ: ىدية العارفيف، ج1)
 .104، ص6المذىب، ج ( ابف فرحكف: الديباج2)
 .319، ص40( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج3)
 .306 -305، ص1( المراكشي: المعجب، ج4)
 .111، ص1( النباىي: تاريخ قضاة األندلس، ج5)
 .249، ص 2( عكاكؼ: مكسكعة عباقرة اإلسبلـ، ج6)
 .309، ص21( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج7)
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 ،ابف أبي زيد كمختصرة، كمدكنة ابف سحنكف، كأمر بترؾ االشتغاؿ بعمـ الرأؼ أك الخكض فيو
كتاب كالسنة، كسجف بعض كىك العمـ الذؼ يقكـ عميو المعتزلة، كنيى الفقياء عف الفتكػ بغير ال

ـ(، كدمحم بف عمي بف خمف 1099 -ىػ 492العمماء المخالفيف لمذىبة كأبي بكر الجياني )
ـ(، كذلؾ األمر أدػ إلى اختفاء العمماء كانقطاع عمـ الفركع طكاؿ 1200 -ىػ 576التيجيبي )ت 

 (.1عيده)
كالعمماء  ،راتفخرجت النساء ساف ،في زمف الصراع المذىبي ذلؾ كاف الفسق منتشرا

كغيرىا مف األمكر المفرقة، معتقديف بأنيا أىـ األمكر التي  ،ىكف بالحديث عف المرجئة كالمعطمةال
يجب أف تكلى األىمية، كبيعت الخمكر كصنعت دكف إنكار مف الفقياء، كظمـ األمراء الناس، 

 (.2كانتشرت مبلىٍي لمرقص ال ُتستر، كالفقياء كالعمماء ال يتحدثكا عنيا في شيء)
زم(:1130ز-ىةز524م/ز1080ز-ىة473دمحمزبنزتومرتز)

كال يأكل إال القميل مف ، (3كاف دمحم بف تكمرت زاىدًا ال يحمل في يده إال عصًا كرككه)
(، 4ف جماعة سماىا باسـ المكحديف)ككاف صاحب عمـ غزير فالتف حكلو الناس، كككّ  ،الطعاـ

كقرر في نفكس أتباعو فضيمة الميدؼ المنتظر كشكقيـ إليو، ثـ ادعى أنو ىك الميدؼ، كقاؿ أنا 
، ككاف عمى مذىب  وكرفع نسب  بف عبد هللا،دمحم بي الحسف أالى النبي ملسو هيلع هللا ىلص كزعـ أنو معصـك
في أكثر المسائل كلكنو نفى الصفات مكافقًا المعتزلة في ذلؾ، ككاف يبطف شيئًا مف  ،شعرؼ األ

فاتو كما ىي، (، ككاف المرابطكف يثبتكف هلل تعالى ص5التشيع رغـ أنو لـ ُيظير منو شيء لمعامة)
فادعى بف تكمرت أنيـ مف المجسمة، كعميو قاؿ بكفر المرابطيف، كأدعى أف عمي بف يكسف بف 

 (. 6تاشفيف كمف معو مف الفقياء كالعمماء كمف يعمل تحت حكميـ مف الكافريف)
استحل دماءىـ كأمر بالخركج عمييـ مدعيا بأنو  ر دمحم بف تكمرت المرابطيف؛فّ بعدما ك
(، فكاف ال يتردد في قتل مف يشؾ في 7األمر إثـ، بل إف قتميـ لو ثكاب عظيـ)ليس في ىذا 

إيمانو بما يدعيو مف مبادغ، حتى لك كاف مف أتباعو، كقاـ بالتمييز، أؼ تمييز الصادقيف مف 
 (.8المداىنيف مف أتباعو فيقتميـ عمى الفكر ليظل صفو قكيا)

                                                           

 .196، ص9ابف األثير: الكامل في التاريخ، ج؛ 254، ص1( المراكشي: المعجب، ج1)
 .260( المراكشي: المعجب، ص2)
 (.371، ص 1( إناء صغير مف جمد ُيشرب فيو الماء أك الدلك الصغير)معجـ المغة: المعجـ الكسيط، ج3)
 .51، ص5( ابف خمكاف كفيات األعياف، ج4)
 .278، ص1( المراكشي: المعجب، ج5)
 .550، ص19؛ الذىبي: سير، ج227ص ،6( ابف خمدكف: تاريخ، ج6)
 .260( المراكشي: المعجب، ص7)
 .199، ص9( ابف األثير: الكامل في التاريخ، ج8)
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حيث ابتدع كذبة الكنشريشي الذؼ  ،كفي قضية التمييز تمؾ قاـ بف تكمرت بإفؾ عظيـ
، كلكف هللا أطمعو عمى ما في قمكبكـ، فكاف يعرؼ قاؿ فيو: تعممكف بأف الكنشريشي رجل أميّ 

المؤمف الصادؽ مف المنافق الكاذب، كقد نكدؼ في الناس مف كاف مطيعا لئلماـ فميأتي، فجاءكا 
كقاؿ ىـ مف أىل الجنة،  ،جميعا كعرضكا عمى الكنشريشي، فأخرج جماعة جعميـ عف يمينو

كأخرػ عف يساره كقاؿ فييـ بأنيـ شاككف في األمر، ثـ كاف يقكؿ ىذا تائب ردكه عف اليميف تاب 
فيعترؼ بما قاؿ، ككاف يطمق أىل اليسار فبل يفر منيـ أحد، فإذا تجمع منيـ عدة قتميـ  ،البارحة

يشكل عميو يأتي إلى الرجل الذؼ  (. ككاف مف شأف الكنشريشي أنو1ىـ حتى يقتل األخ أخاه)ؤ قرباأ
لى الشاب الغر كمف ال يخشى، فيقكؿ " :فيقكؿ خطراً  ىذا مف أىل النار فيمقى مف الجبل مقتكال، كا 

ىذا مف أىل الجنة، فيترؾ عف يمينو، فكاف عدة مف قتل سبعيف ألفا، فمما فرغ مف ذلؾ أمف عمى 
 (.2)"نفسو كأصحابو

العظيمة التي كانت سببا في سقكط دكلة المرابطيف،  يبلحع بأف فتنة بف تكمرت مف الفتف
مع مف شؾ في عدـ كالئو مف المكحديف، كمع المرابطيف كاف  ،قاسياً  فمقد كاف ابف تكمرت متكحشاً 

كقد خمط  ،، لو أصكلو كاعتباراتودينياً  كتياراً  أقسى، كأخطر ما في األمر أف بف تكمرت مَثل مذىباً 
شعرؼ، لقد مف المذىب األ يأخذ مف المعتزلة كتارة مف الشيعة كثالثةً  في عقائده، فتارةً  كبيراً  خمطاً 

بأنو اعتبر  ، أما مذىبياً كسياسياً  مذىبياً  كاف الصراع ما بيف بف تكمرت كالمرابطيف صراعاً 
مؾ لو ألنو يريد إقامة م فيك يقاتميـ عمى الكفر، كسياسياً  ،كبالتالي كفركا ،المرابطيف مف المجسمة

 خصكمو. مىكىذا لف يتـ إال بالقضاء ع
ككاف  ،ـ(، بف تكمرت1163 -ىػ558ـ/ 1094 -ىػ487عبد المؤمف بف عمي ) خمف

أقل قسكة كجمكد مف سمفو، حيث جاء في كصفو بأنو كاف سفاكًا لدماء  ، ككافأكؿ حاكـ لممكحديف
اف يعاقب مف ال يحافع عمى (، كمف التعاليـ التي اعتقدىا مف سمفو ابف تكمرت أنو ك3مف خالفو)

الصبلة في زمانو بالقتل، فكاف إذا أذف المؤذف ازدحمت المساجد بالناس، ككاف سفاكًا لمدماء حتى 
(، ككاف إضافة إلى تساىمو في الدماء يأخذ الغنائـ التي حصمكىا مف دكلة 4عمى الذنب الصغير)

 (.5ماعتو، فأنشأ جماعًة زاىدة عابدة)المرابطيف كيحرقيا جميعًا، كيضرب مف فاتو قياـ الميل مف ج
 (.5عابدة)

                                                           

 .546، ص19( الذىبي: سير أعبلـ النببلء، ج1)
 .199، ص9( ابف األثير: الكامل في التاريخ،ج2)
 .183، ص4( ابف العماد: شذرات الذىب، ج3)
 .306، ص12اية، ج( ابف كثير: البداية كالني4)
 .36، ص3( الذىبي: تاريخ اإلسبلـ، ج5)
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كتناسكا كتاب هللا  ،الفركع كغرقكا فييا عمـ يبلحع في تمؾ األجكاء التي خاض العمماء في
كسنتو، مصدرؼ الشريعة األساسييف، كتجرؤىـ عمى بعضيـ بحرؽ إبداعاتيـ الفقيية، كالكشاية 

يغار صدكرىـ عمى إخكانيـ، كتكفير البعض منيـ،  ذلؾ بشكل أك بآخر إلى فساد  أدػلؤلمراء كا 
في المجتمع الذؼ كاف في تمؾ الفترة )عيد المرابطيف( يغرؽ في كثير مف المحرمات النشغاؿ 

 نشغاؿ في ىداية الناس كأمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر.ؾ العمماء في الفركع بداًل مف اإلأكلئ
كالحزمية كالصكفية الغزالية، يعتبر  ندلس كالذؼ كاف يمثمو المالكيةف التنكع الفقيي في األإ

ظاىرة ايجابية كعبلمة صحة كعافية في الحضارات المتعاقبة، كلكف ُيشترط فيو أف يتميز بسعة 
بزعـ أف ذلؾ الطرؼ  ،ر عمى العقكؿبكؿ المخالفيف في كجيات النظر، كعدـ الَحجْ الصدر كقَ 

إذا "مقاـ أتي قكؿ االماـ مالؾ كغيره صاحب الباطل المطمق، كفي ذلؾ ال ،صاحب الحق المطمق
، كلكف لؤلسف لـ يدرؾ المالكية في "عرض الحائط يمع القرآف كالسنة فأضربكا برأي يتعارض رأي

ندلس ذلؾ القكؿ الكاعي لئلماـ مالؾ، بل َنَحك نحكًا مغايرًا، فعطمكا الكتاب كالسنة في بعض األ
اال كال إماـ  ـ،ال حقيإركا بأال حق صكؿ، كاعتبمكا عمـ الفركع عمى األكقدّ  ،عصكر األندلس

كاستبدالو بحرؽ كتب المخالفيف كمصادرة  ،بداع الفقيي كالفكرؼ اماميـ؛ مما أدػ الى غياب اإل
كنفييـ مف بمدانيـ كاتياميـ بالزندقة، كىنا نرػ لزامًا أف نطرح سؤااًل ىل الجمكد الفقيي  أمكاليـ؛

 ل سقكط االندلس، أـ عامبًل فرعيًا؟.خريف ُيعتبر عامبًل رئيس مف عكامكانكار األ
يًا معًا، فعندما مف خبلؿ اطبلع الباحث يمكف القكؿ أنو كاف ُيشكل عامبًل رئيسًا كفرع

حضكرًا تأثيرًا ك ندلس قكية سياسيًا كعسكريًا لـ يكف لذلؾ العامل سبلمية في األكانت الدكلة اإل
ندلس في دكلة األضعفت الحالة السياسية كبيرًا؛ كبالتالي كاف تأثيره تأثيرًا بسيطا، كعندما 

 ندلس.األالسبب كسبب قكؼ مف أسباب التفكؾ الحضارؼ  ذلؾبرز  ،كانتكست
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زالم حثزاألول:
زموقفزالقوىزفيزشمالزأفر ق ازمنزاألندلس

عندما بدأ الفتح اإلسبلمي لشماؿ أفريقيا كاألندلس، بقيادة طارؽ بف زياد كأميره مكسى بف 
شكل المغرب العربي كاألندلس، نفًا، كقد آنصير؛ كاف فتحًا عظيما بقيادة عظيمة، كما مر عمينا 

كحدة جغرافية كاحدة، لدكلة اسبلمية كبقيادة مسممة كاحدة، كظل الحاؿ عمى ما ىك عميو حتى 
 ىػ( بمرحمتيو.400-ىػ138ىػ(، كالعيد األمكؼ )138-ىػ95انقطاع  عصر الكالة سنة )

ى ـ(، كتكل682-ىػ60قاـ عقبة بف نافع بفتح ببلد المغرب ككصل إلى طنجة سنة )
مكسى بف نصير عمى أفريقيا لعبد الممؾ بف مركاف، كبدأ جياده ىناؾ، كاستمر في فتح الببلد 

 (.1ـ()709-ىػ89التي لـ يدخميا اإلسبلـ مف قبل، فتـ فتح بقية المغرب سنة )
زالدولغزالفاطم غزفيزالم رب:

يمثبلف حالًة دينية  فريقي كاألندلسعمى األندلس، حيث كاف الشماؿ األ لـ يكف لشماؿ أفريقيا خطراً 
(، 2كاحدة ، كظمت عمى ذلؾ حقب طكيمة إلى أف ظيرت الدكلة )الفاطمية( في المغرب العربي)

ـ(، كاتسعت رقعتيا بعد انتقاليا إلى مصر 909 -ىػ297حيث قامت )في شماؿ أفريقيا( سنة )
يف باعتبارىـ ـ(، ككانت تمؾ الدكلة تعادؼ العباسييف كاألمكي969-ىػ358كتأسيس القاىرة سنة )

 (.3سنة، ككانكا يرنكف إلى األندلس بعيف ال تخمك مف الطمع )
كالذؼ أّثر  المعز بف باديس كقد ظمت دكلة الفاطمييف عمى عدائيا لؤلندلس، إلى أف جاء

كعندما عمـ  ة،مالؾ كعمى السنّ اإلماـ كدلو عمى مذىب  الكرع الزاىد، بف أبي الرجاؿ،عميو كزيره ا
الؼ، آالشيعة بأمره أرادكا قتمو، فدافع عنو عبيده كغممانو، كقتمكا مف الشيعة ما يزيد عف ثبلثة 

فريقيا كميا، فُقتل الشيعة في كل بقاعيا أكسمي ذلؾ المكضع ببركة الدـ، ثـ انتشر األمر في 
عدما أعمل المعز بف ـ(، ب1049-ىػ440كانتيى أمرىـ كانتيى أمر الدكلة )الفاطمية( كذلؾ سنة )

 (.4باديس تفكيره كىمتو في إزالتيا)
يبلحع بأف الدكلة )الفاطمية( كاف ليا خطرًا عظيمًا عمى األندلس في تمؾ الفترة التي 
كانت في المغرب، فتارًة تدعـ المتمرديف عمى الدكلة في األندلس، كتارة أخرػ تقـك بشف اليجمات 

نفكذىا جغرافيًا، كنشر عقيدتيا المنحرفة، خاصة إذا ما عمى حكاضر األندلس، سعيًا في بسط 
عممنا أنيا كانت تدعـ المتمرديف في نياية عيد الدكلة األمكية األكلى، كالذؼ تميز بضعفو الشديد 

                                                           

 .282( الببلذرؼ: فتكح البمداف، ص1)
 .56-52، ص1؛ انظر ابف عذارؼ: البياف المغرب ج446، ص6( ابف األثير: الكامل، ج2)
 .156( الشطاط: تاريخ اإلسبلـ، ص3)
 .119، ص1( ابف عذارؼ: البياف المغرب ج4)
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لكال منة هللا عمى المسمميف في األندلس، كمجيء عبد الرحمف الناصر الذؼ أكقف انييارًا محققًا 
 سيتضح الحقًا.كاد أف يصيب األندلس كما 

زعبدزالرحمنزالناصرزفيزمواجيغزالفاطميين:
يعتبر ابف حفصكف مف المتمرديف النكديف في دكلة األندلس، حيث شكل عنصر تكتر 
دائـ، مما دفع الناصر إلى أف يشف عميو حربًا ببل ىكادة، فأعمف عمر بف حفصكف الطاعة لعبيد 

(، كعمى إثر ذلؾ قاـ الخميفة 1ع في مذىبو)هللا الميدؼ )الشيعي( راغبًا في دعمو كغير مقتن
الناصر بعدة أمكر أىميا، تقكية األسطكؿ الذؼ استطاع منع كصكؿ إمدادات الفاطمييف إلى 

كاف بتمؾ الناحية مف أحكاز مف سارع  ـ(914-ىػ301المتمرد عمر بف حفصكف، كفي سنة )
 (.2)ليـفقبميـ كأمنيـ، كسكف أحكاالناصر الجزيرة إلى الدخكؿ في طاعة 

ككاف قد خرج عبد الرحمف الناصر بنفسو عمى رأس حممة عسكرية، كتكجو إلى عمر بف 
(، كحاصر )صامكيل( بف حفصكف المتمرد كالمدعكـ 3ـ()919-ىػ306حفصكف )صامكيل( سنة )

مف دكلة الفاطمييف، كاستمر الحصار مدة ثبلثة أشير كاممة؛ ككاف المدد يأتي البف حفصكف مف 
مدينة إشبيمية، فاستكلى عبد الرحمف الناصر عمى سبعيف حصف مف الحصكف النصارػ كمف 

(، ككاف الناصر قد تعمق في الجنكب بعد أف استكلى 4المتمردة، كىـز بف حفصكف ىزائـ منكرة)
عمى جباؿ رندة، كمدينتي شذكنا، كقرمكنا، كىي مف مدف الجنكب كتمكف مف عزؿ ابف حفصكف، 

رؽ فاستكلى عميو، كقطع خط االمداد الكاصل مف الدكلة الفاطمية ثـ تقدـ حتى كصل إلى جبل طا
إلى ابف حفصكف، ككاف قد كجد في البحر مراكب البف حفصكف، تأتيو بالمدد مف ببلد المغرب 
فأحرقيا، كىكذا أجيز الناصر عمى كل طرؽ اإلمدادات ككسائميا التي تأتي بالمدد كالدعـ البف 

 (.5حفصكف مف المغرب)
ـ(، بعد حربو الفتتاح المغرب حيث 931 -ىػ319كطنجة سنة ) ةى عمى سبتثـ استكل 

رأؼ الناصر أف يستكلى عمى سبتة مف كالتيا بني عصاـ حمفاء العبيدييف، فاستدعى أمراء البربر 
 يا،تحُ (، كبعد أف تـ لمناصر فَ 6حشد بو الرجاؿ كالعتاد كاستكلى عمييا) سطكاًل قكياً أبالعدكة، كأرسل 

                                                           

 .135، ص4ج( ابف خمدكف: تاريخ، 1)
 .211، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
 .159، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب ج3)
 .376، ص2( عناف: دكلة اإلسبلـ، ج4)
 .164، ص2( ابف عذارؼ: البياف المغرب ج5)
 .181، ص4( ابف خمدكف: تاريخ، ج6)
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، كألـز فييا مف رضيو مف قكاده (1)كبنى سكرىا بالكذاف ،بالرجاؿ، كأتقنيا بالبنيافشكيا  يا،تحُ فَ 
 (.2)سـ أمير المؤمنيف الناصراكقامت الخطبة فييا ب ،كصارت مفتاحا لمغرب كالعدكة ،كأجناده
يبلحع بأف تمؾ الخطكة التي أقبل عمييا عبد الرحمف الناصر باالستيبلء عمى سبتة، رغـ  

رب مع القكػ النصرانية بالشماؿ، أخافت الفاطمييف، كجعمتيـ ينشغمكا باستخبلص انشغالو بالح
سبتة، كمقاتمة عبد الرحمف الناصر في أرض المغرب، كليس في أرض األندلس، كىذا يدؿ عمى 

  عقمية عسكرية فذة تمتع بيا الناصر بحيث نقل المعركة إلى أرض العدك )الفاطمييف(.
قاـ عبد الرحمف الناصر بمراسمة الحسف بف أبي العيش ابف كلتكطيد أعمالو العسكرية 

ادريس العمكؼ حاكـ طنجة، ليتنازؿ لو عف حكـ طنجة، كبالتالي يسيطر الناصر عمى رأس 
العدكة، فرفض ابف أبي العيش ذلؾ فحاصره أسطكؿ األندلس، كضيق عميو حتى استسمـ في نياية 

 (.3األمر)
ف الناصر عمى ثغكر الساحل المغربي المكاجية تجاه استكلى عبد الرحمكفي نفس اإل

ـ(، كسبتة سنة        926 -ىػ314لساحل األندلس؛ فاستكلى عمى طنجة كمميمة سنة )
ـ(،عمل عبد الرحمف الناصر عمى تكطيد عبلقتو مع دكلة األدارسة، التي 931-ق319)

ؾ لتقكيتيا في نزاعيا تراجعت بعد الغزك الفاطمي ليا إلى المناطق الجبمية كقاـ بدعميا، كذل
 (.4ضد الفاطمييف)

الناصر مف  عبد الرحمف الي كتب مكسى بف أبي العافيةـ( 931-ق319)كفي سنة 
إليو، أحسف فقبل الناصر، ك كأف يستميل لو أىل العدكة المجاكريف كطاعتو، في مكاالتو  اً غبا العدكة ر 

فظير أمر مكسى مف ذلؾ الكقت  ،عمى حرب ابف أبي العيش كغيره كأعانوكأمده بالخمع كاألمكاؿ 
 بفكأخرج عنيا الحسف  ،كتغمب عمى مدينة جراكة ،كتجمع إليو كثير مف قبائل البربر ،في العدكة

 (.5)كدارت بينيما محاربات كمكاقعات ،أبي العيش بف إدريس العمكؼ 
ـ( تكجو جيشًا بقيادة ميسكر الصقمبي )الفاطمي(، ليقاتل مكسى 935-ىػ323في عاـ )

أبي العافية، كبعد معارؾ انيـز بف أبي العافية، كاستنصر بالناصر فأنجده كىـز الفاطمييف، أبك 
 (.6كعاد لمكسى ابف أبي العافية ممكو في المغرب، كقكؼ أمره)

                                                           

 (.326ص، 9( الحجارة التي ليست بُصْمبة )األزىرؼ: تيذيب المغة، ج1)
 .231، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج2)
 .253، ص1( الناصرؼ: االستقصا، ج3)
 .92( البكرؼ: المغرب، ص4)
 .86، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج5)
 .136، ص1؛ ابف خمدكف: تاريخ، ج72، ص28(النكيرؼ: نياية األرب، ج6)
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كفي الحرب التي شنيا الفاطميكف ضد األندلس، قاـ المعز لديف هللا عاـ          
ؿ اليجكـ عمى ثغر المرّية، كأحرؽ ما فييا ـ(، بضرب سكاحل األندلس، مف خبل955-ىػ344)

مف السفف كخرب ما استطاع، فما كاف مف عبد الرحمف الناصر إال أف خرج بأسطكلو إلى سكاحل 
(، ثـ تكجو جكىر 956-ىػ345الدكلة )الفاطمية(، كقاـ بحممة تأديب كاسعة ضدىـ، كعاد سنة )

ـ(، كقتل عامل 958-ىػ347سنة )الصقمي بجيش الفاطمييف إلى المغرب األقصى كدخل فاس 
عبد الرحمف الناصر عمييا، فعجل الناصر بتجريد حممة أندلسية عبرت المغرب كردت العبيدييف 

 (.1عمى أعقابيـ)
يبلحع بأف ىمة الفاطمييف كانت عالية في غزك األندلس، كلـ يفكتكا أؼ فرصة لميجـك 

اإلفريقي، كلكال قكة عبد الرحمف الناصر عمييا، ككذلؾ لضميا لممكيـ بعد أف انتشركا في الشماؿ 
 كخبرتو العسكرية الستطاع الفاطميكف دخكؿ األندلس كتغيير مذىبيا.

زم(:976-ىة366مز/914-ىة302الحكمزالم تنصرز)
ـ(، كتمقب بالمستنصر 961-ىػ 350استخمف عبد الرحمف الناصر ابنو الحكـ سنة ) 

المستنصر باهلل طريق كالده في سياستو اتجاه شماؿ كاصل ،ز(2عامًا) 47باهلل، فكاف عمره يكميا 
ـ( تمكف حمفاء المستنصر مف ىزيمة زيرؼ بف مناد الصنياجي 971-ىػ360أفريقيا، كفي سنة )

رساؿ رؤكسيـ إلى قرطبة حيث  عامل المعز لديف هللا، كتمكف مف قتمو، كقتل كبار رجالو كا 
خاطب المستنصر باهلل قكاده كعمالو ك ء، المستنصر، ففرح بذلؾ كاحتفل بيـ، كأجزؿ ليـ العطا

لمشاىدة دخكؿ يحيى بف عمّي بف حمدكف كبني خزر أمراء زناتة القادميف ليأتكا كر األندلس بكِ 
 (.3)برأس زيرؼ بف مناد الصنياجي

بعد تمؾ اليزيمة التي قتل فييا زيرؼ الصنياجي ككبار جنده، عـز ابنو يكسف بف زيرؼ  
ـ(، كالتحـ مع الجيش المكالي 933-ىػ321فخرج بجيش قكؼ سنة )عمى األخذ بثأر أبيو، 

تنصر، كالذؼ كاف في معظمو مف قبيمة زناتة، ككاف عمى رأس جيش زناتة دمحم بف الخير سلمم
أمير تمؾ القبيمة، فمما أدركتو اليزيمة عمى يد يكسف بف زيرؼ اتكأ عمى سيفو كقتل نفسو، خكفًا 

كبعث زيرؼ برؤسيـ إلى المعز  ،منيـ ا زعمكا بضعة عشر أميراً ىمؾ فيمقد ك مف الكقكع باألسر، 
تنصر، كعمى إثرىا قاـ يكسف بف س، ككانت ىزيمة منكرة ألتباع الحكـ المبالقيركاف فعظـ سركره

خضاع شماؿ أفريقيا ثـ حاكؿ دخكؿ سبتة ففشل  زيرؼ بقتل أبناء زناتة كتخريب بيكتيـ، كا 

                                                           

 .222 – 221، ص2( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج1)
، رسائل، ج (2)  .194، ص2ابف حـز
 .248، ص1( ابف عذارػ: البياف المغرب، ج3)



167 

 

، تحكؿ حسف بف قنكف الحسني أمير األدارسة، مف كالئو ـ(972-ىػ361(، كفي سنة )1لمناعتيا)
لمحسف المستنصر إلى يكسف بف زيرؼ )بمقيف(، كدعا لمعبيدييف )الفاطمييف( عمى منابر طنجة 
بدؿ الدعاء لمحكـ، فأرسل الحكـ جيشًا قكيًا لسبتة كأكصى قائده باالجتياد في محاربة حسف بف 

سـ إف نصره هللا أف يحسف إلى الناس، كيصمح في الببلد قنكف، كأمر المستنصر قائده دمحم بف قا
كيعفك كيصفح، كبدأت المعركة كانيـز بف قنكف، كلجأ إلى جبل حصيف، ثـ نظـ جيشو، كفي سنة 

ـ( دارت معركة شديدة بيف دمحم بف قاسـ األندلسي كالحسف بف قنكف في )فحص 973-ىػ362)
 (.2فارس كألف راجل) 500كف كقتل منيـ ميراف(، قتل فييا دمحم بف قاسـ كىـز األندلسي

يرػ الباحث بأف المعارؾ التي دارت بيف األندلسييف كالفاطمييف كاف ليا أثر عسكرؼ 
ميـ، حيث فقدت األندلس الكثير مف القادة الكبار كالجنكد البكاسل الذيف كاف باإلمكاف أف يبقكا 

الذؼ أكدػ بحياتيـ، كذلؾ يظير الدكر  حصنًا لمدكلة، كطميعة لمفتح لكال ذلؾ االستفزاز الفاطمي
السمبي لمقكػ الفاطمية في شماؿ أفريقيا كالذؼ ظل كسمة مميزة، كمبلزمة لمكجكد الفاطمي في 

 المغرب.
كجعل عمييا غالب بف عبد الرحمف  كفي نياية تمؾ المعارؾ جيز المستنصر جيشًا قكياً  

ر مف ال إذف لو بالرجكع، إال حيًا منصكرًا، أك كأمده بالماؿ كالجند، كأكصاه قائبًل سر يا غالب مسي
ميتًا معذكرًا، كلما عمـ بف قنكف بذلؾ الجيش ىرب كلجأ بأىمو كأمكالو إلى قمعة حجر النسر القريبة 
مف سبتة، كاستمرت المعارؾ أيامًا بيف غالب بف عبد الرحمف األندلسي كجيش بف قنكف، ككاف أف 

ـ(، 975-ق364ف لحسف بف قنكف فانشقكا عنو، كفي سنة )استماؿ غالب رؤساء البربر المنضكي
عاد غالب بف عبد الرحمف في مككب عظيـ إلى األندلس، كمعو حسف بف قنكف كشيعتو، بعدما 

 (.3أخذ األماف مف غالب بف عبد الرحمف كعاد إلى طاعة المستنصر)
ـ كالًء كامبًل، لقد عانى الفاطميكف مف عبلقتيـ مع البربر الذيف لـ يمتزمكا بالكالء لي

كسطكة، كالمنافسة بينيـ شديدة، حيث حالفت صنياجة  األكثر نفكذاً  ةككانت مدينتا صنياجة كزنات
الفاطمييف فيما حالفت زناتة األمكييف، ككانت بيذا التحالف تمثل نقطة ضعف في السيادة 
الفاطمية مع المغرب، كالتي أحسف المستنصر استغبلليا بإعطاء حمفائو دعمًا كافيًا ليحقق ىدفيف 

ي سيطر عمييا األمكييف عمى ساحل المغرب، مثل طنجة حتفاظ بالمكاقع العسكرية التأكليما: اإل
 (.4)ضعاؼ الحكـ الفاطمي في تمؾ المنطقةإكسبتة كمميمة، كالثاني 
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بتتبع سريع لتمؾ المرحمة التي كاف القتاؿ فيو عمى أشده بيف األندلس كحكاميا، مف جية 
في حينو، كذلؾ أنيا  كحكاـ شماؿ أفريقيا، يتضح بأف تمؾ الحرب لـ تؤثر عمى الكجكد األندلسي

كانت في عيد قكة عز نظيرىا تحت حكـ عبد الرحمف الناصر كابنو الحكـ، كيبلحع أيضًا بأف 
حكاـ شماؿ أفريقيا مف الدكلة )الفاطمية( كانكا عمى غير عقيدة عمكـ المسمميف في المشرؽ 

نا القكؿ بعد نشر كالمغرب، حيث أنيـ كانكا مف الشيعة، كالتي أرادت أف تنشر عقيدتيا كما أسمف
نفكذىا السياسي عمى األندلس، كلكنيا ارتدت مدحكرة بعد مكاجية حكاـ األندلس ليـ، كبالتالي فإف 
الصراع بيف شماؿ أفريقيا كاألندلس لـ يكف في تمؾ الفترة عامبًل مباشرًا لسقكط األندلس كلكنو 

آخر ا كالتي ستؤثر بشكل أك ببالتأكيد كاف يؤسس لعبلقات غير منسجمة بيف األندلس شماؿ أفريقي
 سبلمي في األندلس.عمى الكجكد اإل

زدولزالشمالزاألفر قيززمنزالحكمزاألندل ي:
ـ(، أمراؤىا مف بني األغمب يحكمكف باسـ 800-ىػ184غالبة تأسست سنة )دكلة األ -1

العباسييف، كعاصمتيـ مدينة رّقادة جنكب القيركاف، سقطت بيد أبي عبد هللا الشيعي 
 (.  1ـ()909-ىػ296)سنة 

ـ(، عمى يد عبد الرحمف بف رستـ الخارجي 761-ىػ144الدكلة الرستمية تأسست سنة ) -2
االباضي، ككانت عاصمتو مدينة تاىرت كعبلقتيا مع األمكييف طيبة، قضى عمييا 

 (.2ـ()909-ىػ296الفاطميكف سنة )
يـ أىل مكناسة عمى دكلة المدرارية أك دكلة بني )كاسكؿ(، ككانكا مف الخكارج، كتبعال -3

ـ(، 772-ىػ155ـ(، كفي سنة )757-ق140سنة )مدينة سجمماسة  بنكاك مذىبيـ 
أبي القاسـ سمكك بف كاسكؿ بف مصبلف بف أبي اجتمعكا عمى زعيـ لو يقاؿ لو 

(، كاستمرت تمؾ الدكلة إلى أف قضى عمييا الفاطميكف 3؛ كبو تسّمت الدكلة)نزكؿ
 (.4ـ()960-ىػ349سنة )

ـ(، أسسيا إدريس بف عبد هللا بف الحسف بف 789-ىػ172ارسة تأسست سنة )ددكلة األ -4
 (.5الحسف بف عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو، كعاصمتيا فاس)

ذكر الحجي بأف العبلقة بيف األندلس كالشماؿ األفريقي كانت كدية كحسنة ككذلؾ مع  
ا عمى صمة طيبة باألندلس، باقي المشرؽ االسبلمي كدلل عمى ذلؾ بأف الناس في المشرؽ كانك 
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حيث يذىبكف لمسفر كالحج كالسياحة كالدراسة، كفييا كاف ُيستقبل عمماء الشرؽ بالترحاب، كلـ 
يحدث صداـ أك مكاجية بينيا بل كانت العبلقة الحسنة، كال غرابة في ذلؾ فالعقيدة تجمع بيف 

 (.1لس كشماؿ أفريقيا)تمؾ األطراؼ، ككانت تمؾ الصفة بشكل عاـ تميز العبلقة بيف األند
يبلحع بأف القكؿ السابق لمحجي فيو ما فيو مف الصكاب إال أنو ال يجكز أف نغفل بأف  

ىناؾ حركبًا طاحنة استمرت بيف األندلس كشماؿ أفريقيا )الفاطمييف( إلى ما يقرب مف قرف مف 
، كىذا كاف الزماف كما ذكر في المصادر األندلسية السابقة كالتي أظيرت تمؾ الحرب بكضكح

 لو التأثير الكاضح عمى األندلس مف الناحية العسكرية كغياب قيادتيا كما أسمفنا القكؿ.
زالتحالفزمعزمموكزأوربا:

في حرب الناصر ضد الدكلة األمكية قيل بأنو تحالف مع ممؾ ايطاليا )ىكج دؼ 
حالف الناصر قسطنطيف بركفانس(، الذؼ أراد االنتقاـ مف الفاطمييف لتخريبيـ ميناء جنكة، كما 

 (.2السابع امبراطكر الدكلة البيزنطية الذؼ رغب في استعادة جزيرة صقمية مف الفاطمييف)
إف تمؾ االتفاقيات التي ابرمت بيف الناصر عبد الرحمف كبيف ممكؾ أكركبا، رأػ فييا 

ية عمى قياـ عبد الرحمف الحجي بأنيا غير منطقية كذلؾ لعدة أسباب أىميا: انعداـ األدلة الكاف
 (.3مثل تمؾ المعاىدة)

كيرػ الباحث أف القكة التي كانت تتمتع بيا الدكلة االسبلمية زمف عبد الرحمف 
الناصر، تغنييا في مكاجيتيا مع الفاطمييف عف عقد تحالفات مع األكركبييف رغـ أىمية تمؾ 

 التحالفات عمى المستكػ السياسي لمدكلة.
زالمرا طونزفيزالم ربزواألندلس:

أكؿ ما قامت دكلة المرابطيف في المغرب كانت عمى أسس إسبلمية، ككاف يكسف بف 
تاشفيف أبرز كأىـ أمرائيا، كبعدما أصاب التفكؾ األندلس في عيد الطكائف كأنيكيا النصارػ 

ـ(؛ استنجد حكاـ األندلس بالمرابطيف، فمبى 1085-ىػ478في أسبانيا، كسقطت طميطمة سنة )
كاشتبؾ المسممكف المرابطكف مع النصارػ في معركة الزالقة في رجب المرابطكف النداء، 

ـ(، ككاف النصر حميفًا لممسمميف، ككاف ذلؾ أكؿ تدخل لممرابطيف لنصرة 1086-ىػ479)
 (، كعند عكدة يكسف بف تاشفيف الى المغرب أمر القـك باالتفاؽ4األندلس كالحفاظ عمييا)
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ا تمكنكا منيـ إال لتشتتيـ كاستعانة بعضيـ عمى ، كأشار ليـ بأف النصارػ مككحدة الكممة
 (.1)ةالبعض بالكفار، فأجابو حكاـ األندلس بأف كصيتو مقبكل

ظمت ظبلؿ المرابطيف كارفة عمى األندلس، كسيفيـ مشير لمدفاع عنيا، ففي عاـ 
ـ( كانت كقعة أكقميش كالتي سميت بمعركة )األقماط السبعة(، نسبًة لؤلمراء 1108-ىػ501)

بف أذفكنش )ألفكنسك السادس(، ككاف عدد الجيش القشتالي أكبر مف  ةبعة الذيف رافقكا شانجالس
 (.2كانتصر المسممكف) ةالجيش اإلسبلمي بكثير، فيـز هللا القشتالييف كقتل شانج

ـ(، كقادىا إبراىيـ بف 1120-ىػ514في ربيع أكؿ سنة ) ةككذلؾ كانت معركة قتند
يكسف بف تاشفيف شقيق األمير عمي بف يكسف، ككانت الدائرة عمى المسمميف، كاستشيد فييا 
مجمكعة مف العمماء كالفقياء، كاف منيـ القاضي الشيير أبك عمي الصدفي كىك حسيف بف دمحم 

 (.3كسكف مرسية) ةأىل سرقسطالصدفي، مف  ةبف فيرك بف حيكف يعرؼ بابف سكر 
في رمضاف  ةكفي تعاضد المرابطيف كالجيش المغربي مع األندلس كانت كقعة إفراغ

ـ(، كالتي تعتبر مف المعارؾ الميمة حيث التحـ فييا المرابطيف 1134 -ىػ528سنة )
قتاؿ  كاألندلسييف بقيادة يحيى بف غانية، كىك مف أعظـ قادة المرابطيف كقابمو ابف ردمير، كبعد

عنيف ىمؾ ابف ردمير كانتصر المسممكف كسرت أنباء تمؾ المعركة في المغرب كاألندلس 
مع  (، كبعد ثبلثة شيكر مف تمؾ المكقعة، التقى تاشفيف بف يكسف4لتبعث األمل كالسركر)

كؿ ممؾ أرجكف، في مكاف ُيعرؼ بالبكار شماؿ قرطبة، كدارت القشتاليكف بقيادة أفكنسك األ
ف عرض عميو أىـز فييا القشتاليكف، كأبدػ فييا تاشفيف بطكلة نادرة، كقاؿ بعد  معركة عنيفة
سمـ كُأسّمـ األمة"، كأحدؽ بو رجاؿ مف األندلس كأفذاذ المرابطيف، فكقع الضرب أالفرار: "ال 

كاشتد الحرب كعظـ الخطب، كتاشفيف في درعو متشحا، كدرقتو بيده يشد حممتو كيبدؼ صفحة، 
(، لسنكات عديدة حدثت معارؾ بيف المرابطيف كجيش 5جأشًا كال أشـ نفسا منو)فمـ ُيرػ أربط 

(، إف جياد 6األندلس ضد قكات قشتالة، كانتصر المرابطكف في أكثرىا، كخسركا بعضيا)
المرابطيف في األندلس قد استغرؽ كاستنفذ طاقة الدكلة المرابطية، مما تسبب ذلؾ البذؿ كالجيد 

اقاتيا كل ذلؾ الى عدـ استطاعتيا النيكض بالعبء، فكاف ضعفيا ثـ تكميف الدكلة كتكميف ط
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سقكطيا سببًا كاضح األثر باألندلس كضياع العديد مف مدنو، كلقد كاف تعاكف المرابطيف مانعًا 
 (.1لسقكط األندلس ألربعة قركف حتى كرث ذلؾ الجيد المكحدكف كبنك مريف بالنيابة عنيـ)

قي ممثمة بدكلة المرابطيف، كالتي ظمت ظييرًا كسندًا فرييبلحع بأف قكة الشماؿ األ
لؤلندلس، ينصركنيـ كيدفعكف غائمة السقكط عنيـ؛ إلى أف انتيى عيد المرابطيف كخسرت 

يف، فالمرابطكف األندلس ناصرًا قكيًا ليـ، فحاؿ المرابطيف في المغرب كاف غير حاؿ الفاطمي
ادكا خرابيا كاحتبلليا، كنجمل القكؿ بأف ندلس كأما الفاطميكف فقد أر حافظكا كدعمكا األ

استعراض تمؾ المعارؾ التي قاـ بيا المرابطكف، عمى مدار تاريخ األندلس، كانت حامية ليا، 
كعند تراجع المرابطيف كضعفيـ، ضعفت الدكلة األندلسية، ثـ كاف انييار دكلة المرابطيف سببًا 

 مباشرًا في سقكط األندلس.
زالموحدونزفيزاألندلس:

ـٍ بيف المكحديف كالمرابطيف انتصر المكحدكف، كسقطت دكلة المرابطيف  بعد صراع دا
 -ىػ541ـ/ 1118-ىػ 512الؼ القتمى، كذلؾ في ثماني كعشركف سنة )آبعد سقكط عشرات 

ـ(، ككاف عبد المؤمف بف عمي زعيـ المكحديف، يطكؼ الممالؾ الكاحدة تمك األخرػ إلى 1146
(، ككاف نتيجة ذلؾ الصراع كسقكط دكلة المرابطيف أف 2العباد) أف ذلت لو الببلد كأطاعتو

الؼ آـ(، كاستشيد فييا 1147 -ىػ542سقطت مدينة اَلمِريَّة في أيدؼ النصارػ سنة )
المسممكف كُسبيت أكثر مف أربعة عشر ألف فتاة مسممة، كمف النتائج المريعة أيضًا لسقكط 

(، بعد تمؾ 3قد حررىا المرابطكف قبل ذلؾ) دكلة المرابطيف، سقكط طرطكشة كالردة، ككاف
األحداث ضعفت األندلس عف رد عدكاف أسبانيا الشمالية أكاخر المرابطيف، فذىبت كفكد مف 
األندلس لتدعكا المكحديف لنجدتيا كرد العدكاف، فاستجابت دكلة المكحديف لذلؾ كقضت عمى 

األسباني، ككحدت األندلس لتجعميا جناح القادـ مف الشماؿ  بقايا المرابطيف كعمى العدكاف
كانت أكؿ كقائع المكحديف في نصرة أىل األندلس كقعة األرؾ ك   (.4الدكلة المكحدية الغربي)

كبيف أبك  ـ(، حيث كاف مف األمر أف عقدت ىدنة بيف ألفكنسك الثامف،1195-ىػ591سنة )
بف الريق( أمير البرتغاؿ ، كذلؾ بعد انتصاره عمى )بطرك يكسف يعقكب المنصكر )المكحدؼ(

ـ(، بعد أف قصد مدينة شمب مف جزيرة األندلس، كاستعاف باإلفرنج 1189-ىػ585كذلؾ سنة )
ككعدىـ أف يجعل ليـ السبي كلو المدينة، كلكف أمير المؤمنيف القاه بجيكش عظيمة فمـ يستطع 
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ركـ يقاؿ لو الركـ دفاعو، كلـ يكف عنيـ إال بعد انتصاره عمييـ كأخذ حصف عظيـ مف ال
 (.1طرش)

كىي في  ،أف الفرنج ممككا مدينة شمبـ( بمغ المنصكر 1190-ىػ586)كفي سنة 
، فأرسل جيشًا مف المكحديف كمعو جماعة مف العرب، حاصرىا كأخذىافغرب جزيرة األندلس 

سنة، فخافو  40ففتحكا أربع مدف كانت في يد الفرنج، ككانكا قد أخذكىا مف المسمميف قبل 
كعاد إلى مراكش فمما  ،كسألو الصمح فصالحو خمس سنيف الثامف صاحب طميطمة، ألفكنسك

خرجت طائفة مف الفرنج في جيش كثيف إلى  ،انقضت مدة اليدنة كلـ يبق منيا سكػ القميل
عرمـر مف ، فمما عمـ األمير يعقكب جيز جيشًا فنيبكا كسبكا كعاثكا عيثا فظيعا ،ببلد المسمميف

 (.2ـ()1195 -ىػ 591)إلى األندلس سنة كذىبرب قبائل المكحديف كالع
ألف مسمـ مف المغرب  ،التقى جيش أبك يكسف يعقكب المنصكر، كالذؼ يقدر بمئتي

ألف  225(، يقابمو ألفكنسك الثامف مستعينًا بمممكتي ليكف كنفار كبقكة بمغت 3كأىل األندلس)
ف بعد انتياء المعركة لبيعيـ نصراني، كقد أحضر معيـ بعض تجار الييكد لشراء أسرػ المسممي

(، كبعد معركة عظيمة تبدد فييا جيش النصارػ بيف القتل كاألسر كقتل في اليـك 4في أكركبا)
ألف قتيل، كاألسرػ مف عشريف إلى  146ألفًا، كذكر المقرؼ أف قتبلىـ كصمت إلى  30األكؿ 

 (.5ثبلثيف ألف أسير)
سبلـ الخالدة ُتّذِكر بمعارؾ المرابطيف كالزالقة، يبلحع بأف تمؾ المعركة مف معارؾ اإل

نتصار ليـ فييا اإلكالتي ىب فييا جنكد المسمميف في المغرب دفاعًا عف األندلس، كسجل 
العظيـ، كىذا يثبت بأف المسمميف اذا ما اتحدكا مشرقيـ كمغربيـ، كرفعكا راية التكحيد كالدفاع 

 -دما عاث النصارػ فسادًا في ببلد المسمميفحيث أف معركة األرؾ جاءت بع-عف الحرمات، 
 (.6")َكَكػػػاَف َحّقػػًا َعَمْيَنػا َنْصػػُر اْلُمػػْؤِمِنيفَ فإف النصر حميفيـ كعدا مف هللا، "

فاإليماف الحقيقي عندما يكف في قمكب المؤمنيف يأتي نصر هللا، كعيد قطعو هللا عمى  
مؾ المعركة المجيدة أف كقعت معاىدة بيف قشتالو نفسو لنصره أكليائو كعباده، ككاف مف نتائج ت

 (.7كالمسمميف عمى كقف القتاؿ لعشر سنكات أراد المنصكر فييا أف ينظـ دكلة المكحديف)
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تمتعت األندلس في عصر المكحديف بمستكػ كبير مف القكة العسكرية كالسياسية كما  
لمستكػ الحضارؼ العالي، الذؼ ىك الحاؿ بالمغرب الجناح األخر لمدكلة المكحدية، كتميزت با

 (.1استمر نمكه في كثير مف الجكانب برعاية المكحديف مع مكانة المغرب الحضارية)
نجازات عظيمة أىميا )معركة إـ( بعد 1195-ىػ591تكفي المنصكر المكحدؼ سنة )

ـ( كاستخمف ابنو الناصر لديف هللا كلـ يتجاكز عمره السابعة 1195-ىػ591األرؾ( سنة )
(، كانت أىـ األعماؿ التي أراد انجازىا الناصر القضاء عمى ثكرات بني غانية، مما دفع 2عشر)

ألفكنسك الثامف لمتجييز لمعركة جديدة، بعد معركة األرؾ كما لحقو مف عار، كبالفعل ىجـ 
ألفكنسك الثامف عمى ببلد المسمميف فأحرؽ الزركع كنيب القرػ، كقتل المسمميف العزؿ، مدشنًا 

(، كلـ يكف ألفكنسك الثامف ىك التحدؼ الكحيد الذؼ كاجو 3حرب جديدة ضد األندلس)بداية 
الناصر لديف هللا المكحدؼ، بل ىناؾ كاف تحدؼ داخمي تمثل بتكلية بطانة سكء حكلو، كاف 

أقصى  قد ككاف كزيره أبك سعيد بف جامع(، 4أىميا الكزير سيء التدبير أبا سعيد بف جامع)
فكاف يشير  ،كانفرد ىك بو ،كذكؼ الحنكة كالرأؼ منيـ عف بساطو ،انيـشيكخ المكحديف كأعي

ة عمى كجمبت الكرّ  ؛بآراء كانت سبب الضعف كالكىف تمؾعمى الناصر في غزكتو 
(، ككاف أصعب المكاقف التي مرت في زمف الناصر لديف هللا مكقعة العقاب سنة 5)المسمميف

فرت ميمنتيـ مف أرض المعركة، كالتف  ـ(؛ كفييا سحق جيش المسمميف حيث1267-ىػ665)
 (.6العدك حكليـ، فقتل اآلالؼ بسيكؼ النصارػ، كسمي بيكـ العقاب أك بمعركة العقاب)

بيزيمة الناصر لديف هللا في العقاب اىتزت دكلة المكحديف قاطبًة كبدأت ممالؾ 
كحديف(، كىذا األندلس تتساقط، كىذا نتيجة الضعف الذؼ أصاب دكلة شماؿ أفريقيا )دكلة الم

ما يدلل عمى أف اىتزاز دكلة شماؿ أفريقيا كاف لو صداه عمى األندلس كسقكط ممالكو، تمامًا 
كما كاف حاؿ دكلة المرابطيف زمف سقكطيـ كما تبعيـ مف نكسات، كبيذا يتضح عبلقة قكػ 
ر الشماؿ األفريقي بسقكط األندلس، حيث أنيا كبقكتيا تحفع كتصاف األندلس، كبضعفيا تدم

ما لحركبيـ مع  األندلس، كقد يككف ضعف قكػ الشماؿ األفريقي إما لحركبيـ فيما بينيـ، كا 
 النصارػ.
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ـ(، تردػ كضع ببلد المغرب كتكلى المستنصر باهلل الحكـ 1217 -ىػ 613في سنة )
نشأت دكلة بني ا  ىناؾ كىك طفل، كفي زمانو ظيرت قبيمة زناتو كاستقمت عف حكـ المكحديف، ك 

 (.1كالتي سيككف ليا شأف في ببلد األندلس)مريف، 
تكفي المستنصر باهلل كلـ يستخمف بعده أحد، فجاء بعده حكاـ ضعاؼ، إلى أف كصل 

ـ(، مستقبًل بشرؽ كجنكب األندلس، ككاف مفرطًا في 1228 -ىػ 625لمحكـ ابف ىكد سنة )
تمؾ الفترة  الجيل ضعيف الرأؼ لـ ينصر لو عمى النصارػ جيش، ككانت أعظـ المآسي في

 (. 2ـ()1236 -ىػ 633سقكط قرطبة سنة )
زتقاعسزالشمالزاألفر قيزفيزنصرةزاألندلس:

بعد أفكؿ نجـ دكلة المكحديف كمجيء بني مريف، الذيف حاكلكا ايقاؼ التدىكر الحاصل ز
كا فرؽ دائمة في األندلس، لممرابطة عمى ثغكرىا، متفرغة ؤ في األندلس، كاف بنك مريف قد أنش

بمعاكنة  -الذؼ عقد اتفاقًا مع ممكؾ النصارػ -بف األحمرا(، استطاع 3فييا دكمًا) لمجياد
ـ(، كيعتبر 1261 -ىػ 660المتطكعيف الذؼ جاءكا مف كراء البحر أف ييزمكا النصارػ عاـ )

ىذا أكؿ انتصار لؤلندلس عمى النصارػ بعد انييار دكلة المكحديف، كتمكف عامر بف ادريس 
قصير، كذلؾ مثل بارقة  أف ينتزع مدينة شريش مف النصارػ، كلكف ألمدٍ قائد الجيش المسمـ 

( بدأ كاضح أف ممؾ قشتالة يريد 1265-ىػ663أمل سرعاف ما ذىب سناىا، كفي سنة )
أمراء استرداد ما بقي مف قكاعد األندلس، فعادت الرسائل المستغيثة تخرج مف األندلس الى 

كا ؤ كىا قبل فكات األكاف، خاصة كأف النصارػ قد بدندلس كيغيثالمغرب كزعمائو لينصركا األ
(، 1265-ىػ663عدكانيـ كبدأت ىزائـ بف االحمر عمى يد دكف نكني دؼ الرؼ )دكننو( سنة )

يستنصر قبائل المغرب كيقكؿ: "ال تخمدكا برككف  ةأبك القاسـ العزفي صاحب سبت وككتب الفقي
قد أسمع أىل عصره، كالصميب قد أكعب لى سككف، كالديف يدعككـ لنصره، كصارخ االسبلـ إ

راء في حشده، فالبدار البدار، بإرىاب الجد كا عبلف الجياد"، كتكرر ذلؾ الصريخ إلى سائر أم
ليو إحمر بيعتو لمممؾ المستنصر باهلل الحفصي صاحب تكنس، ثـ  بعث أفريقيا، كأعمف ابف األ

فر عف نتيجة سريعة، كبقيت المستنصر ىدية كمااًل لمعاكنتو، كلكف تمؾ المساعي لـ تس
األندلس كحدىا تكاجو العدك كتكاجو سكء المصير، كفي تمؾ األجكاء كأماـ ضغط القشتالييف 

، كتنازؿ لو عف عدد كبير مف الببلد كالحصكف، بمغ أكثر مف ةىادف ابف األحمر ممؾ قشتال
أؼ في  ـ(، كبعد ثبلث سنكات1267 -ىػ 665مئة مكضع معظميا في ببلد األندلس سنة )
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ألفكنسك  ةـ( عاد النصارػ إلى فسادىـ كتخريبيـ يقكدىـ ممؾ قشتال1270-ىػ668عاـ )
العاشر، ككأنو لـ يعقد ىدنة مع بف األحمر، فبعث ابف األحمر إلى أمير المسمميف السمطاف 
أبي يكسف يعقكب المريني ممؾ المغرب يطمب منو الغكث كالنجدة، كيخبره بعدكاف النصارػ 

 (.1ضاء عمى األندلس، كلكنو مات قبل أف يرػ الجكاب)كنيتيـ الق
استجاب السمطاف المريني لنداء ابف األحمر كأرسل جيشًا مف خمسة أالؼ عبر إلى        

ـ(، اشتبكت قكات المسمميف مع جيش قشتالو 1276-ىػ674األندلس، كفي ربيع األكؿ سنة )
، ككاف عدد الجيش القشتالي يقدر بتسعيف ألف مقاتل، يقكدىـ الدكف نكني ةعند مدينة استج

بك يكسف يعقكب كترجل عف أدؼ الرا، كباسمو عرفت المعركة بالدكنينة، كفي تمؾ المعركة قاـ 
جكاده كصمى ركعتيف، كدعا الميـ انصر ىذه العصابة كأيدىا كأعنيا عمى جياد عدكىا كعدكؾ، 

عظيمة رغبيـ فييا في القتاؿ كذكرىـ بالجنة كما فييا، ككانت  كخطب في المقاتميف خطبة
 .(2معركة عظيمة)

كانت تمؾ أىـ مبلمح العبلقة التي حكمت شماؿ أفريقيا مع األندلس، فمف الدكلة  
)الفاطمية( التي كانت معادية لؤلندلس كتحاكؿ السيطرة، عمييا كنشر مذىبيا الشيعي ىناؾ، 

متو مف داعـ كناصر لؤلندلس، ككذلؾ دكلة المكحديف، ثـ بني مريف، إلى دكلة المرابطيف كما مث
كانجازات تمؾ الدكؿ، في نصرة األندلس كتقاعس بعضيـ، كلكف المبلحع أيضًا أف العبلقة 
عندما كانت تسكء بيف دكؿ شماؿ أفريقيا كالبيكتات التي ستحكـ فييا يتأثر األندلس منيا كبشكل 

ية داعمة لؤلندلس، فيتمكف النصارػ في الشماؿ األندلسي مف كاضح، حيث تغيب قكة مسممة قك 
 اليجكـ عمى األندلس كاقتبلع بعض الدكؿ.

أف سقطت غرناطة  ىليجرؼ حتى نيايتو، إلاظمت تمؾ الحالة مف بداية القرف الثامف  
(، كالسبب في بقاء غرناطة بيد المسمميف، ىك الخبلؼ الكبير كالصراع 1472-ىػ897عاـ )

لذؼ دار بيف قشتالو كأرغكف المممكتيف النصرانيتاف في الشماؿ، كتصارعيما معًا بعد الطكيل ا
عمى أنقاض الدكلة االسبلمية في  اقامتقد أف صارت كل مممكة منيـ ضخمة قكية، ككانتا 

 (.3األندلس)
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 الم حثزال اني
زدورزالممالكزالنصران غزفيزالشمال

الذؼ مر عمينا خبلؿ كإف عكامل سقكط األندلس عديدة متنكعة، منيا ما كاف داخميًا 
الدراسة، كمنيا ما كاف خارجيًا، كدكر الشماؿ األفريقي كدكر ممالؾ الشماؿ النصرانية، التي 
قامة دكلة  ـٍ قكؼ، في تدمير األندلس، كالقضاء عمييا قضاًء مبرمًا، كا  شكمت معكؿ ىد

 ض دكلة اإلسبلـ في األندلس.نصرانية عمى أنقا
سبلمي صير إلى دمشق، لـ يكتمل الفتح اإلباستعجاؿ الكليد بف عبد الممؾ لمكسى بف ن

لؤلندلس، إضافة ألسباب أخرػ، أىميا سرعة تغير الخميفة إما بالقتل أك كباإلقالة، ككذلؾ 
ب، كقد كقت المناسمدادات في المركز الخبلفة، مما يصعب كصكؿ اإل لبعد األندلس عف
سبلمية األندلس بقيادة طارؽ بف زياد، كالكالي المحنؾ مكسى بف نصير، فتحت القكات اإل

كلكنيا تركت أجزاء منيا، كلـ تتابع الفمكؿ المنيزمة مف بقايا الجيش القكطي، التي لجأت إلى 
ربة القكات الشماؿ، لتحمي نفسيا، مما ساعد تمؾ الفمكؿ عمى تجميع نفسيا كالنمك كمحا

 (.1سترداد التي قضت عمى المسمميف في األندلس)اتحة، كخكض حرب اإلالف
سبلمي مف دخكؿ جميقية، كاستكلى عمى معظـ قبلعيا كطاردكا لقد تمكف الجيش اإل

رغامو  العدك حتى جباؿ أستكرياس، كاعتصمكا بيا، فحاكؿ مكسى بف نصير محاصرة العدك كا 
ى سكػ زعيـ يدعى ببلؼ، كقميل مف (، كنجح كلـ يبقـ714-ىػ95عمى اإلستسبلـ )سنة 

أنصاره، في تمؾ األثناء أرسل الخميفة الكليد متعجبًل مكسى بف نصير لكي يعكد إلى دار 
الخبلفة، ككاف قد أرسل لو مغيث الركمي فتباطأ، فأرسل لو رسكلو الثاني أبا نصر، فعاد 

ياف المسممكف بيـ مكسى تاركًا ذلؾ الزعيـ النصراني كمف معو معتصميف في الجباؿ، كاست
، كيكّكنكا المممكة النصرانية في الشماؿ، التي ُقدر ليا أف تطرد ف فيما بعد، فإذا بيـ ينمك 

 (.2المسمميف مف األندلس بعد ثمانية قركف)
يبلحع بأف استدعاء الخميفة الكليد لمكسى بف نصير كاف سببًا أساسيًا في ترؾ مكسى 

التي تحصنكا بيا، ثـ قكيت شككتيـ كأقامكا ممالكيـ  لفمكؿ النصارػ، في تمؾ األماكف الكعرة
 كقضكا عمى دكلة االسبلـ بتعجل مف الخميفة الكليد كلقدر يعممو هللا.

لقد كاف كيف أكنكا، )ككفا دكنجا(، ممجًأ بعيدًا عف طريق الجيكش اإلسبلمية ككاف 
إلييا مما أدػ إلى منيعًا كبو قمة مف النصارػ، كىذا السبب الذؼ جعل العيكف ال تتجو 
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نمكىـ، كمساعدتيـ فيما بعد مف جيكش أتت مف خارج أسبانيا، كفييـ قاؿ ابف خمدكف "لجأ 
 (.1الجبللقة كمف بقي مف أمـ العجـ إلى جباؿ قشتالة كأربكنا كأبكاب الدركب فتحصنكا بيا")

زعق غزبنزالحجاج:ز
 -ىػ116)نة في شكاؿ س قد تكلى عمى األندلس عقبة بف الحجاج السمكليكاف 

 (، كقاد2)ببلط الشيداء ، كاستشيد في معركةككانت كاليتو خمسة أعكاـ كشيريف ىػ(،121
(، 3سرػ حتى أسمـ عمى يديو ألفًا منيـ)حمبلت داخل فرنسا، كأحسف إلى اإل ذلؾ الفاتح سبع

(، كفتح مدينة سنبكؿ، كمدينة 4كلقد اتسعت الفتكحات في زمنو لتشمل بدمكنت شماؿ ايطاليا)
كافتتح جميقية كبنبمكنة، كأسكنيا المسمميف. كعمت فتكحاتو جميقية كميا  (،5أربكنا، كقرقشكنا)

ـ(، حاصر عمقمة )كادؼ اشتكريش( كببلؼ كمف 734 -ىػ116كفي سنة ) (.6)غير الصخرة
، كلـ يستطع المسممكف اقتحاـ المغارة التي الذ بيا ةلجأه إلى مغارة أكنجأمعو بالصخرة، ك 

لو ببلؼ ىك كثبلثمائة رجل، كظل القتاؿ بينيما حتى مات معظـ أصحاب ببلؼ، ممؾ يقاؿ 
(، كفي الميل تمكف ببلؼ مف اليبكط عمى عمقمة كقتمو، كأسر بعض 7كظل معو ثبلثكف رجل)

المسمميف فارتدكا منيزميف، كال شؾ أف معركة الصخرة )ككفا دكنجا( لـ تكف كبيرة حيث كاف 
كقائد مسمـ محمي أيضًا، كلكنيا كانت حاسمة، النشغاؿ  طرفاىا متمرد نصراني محمي،

 (. 8خماد بؤر التمرد في الشماؿ)إالمسمميف بصراعيـ الداخمي؛ مما منعيـ مف 
ألندلس كنتج عف ذلؾ الضعف كالفرقة قياـ افي نياية عيده زاد الضعف كالتشرذـ في و

زز(.9ـ()737 -ىػ119دكلة أسبانية في شماؿ اسبانيا ىي مممكة ليكف سنة )
يبلحع أف اإلنجازات العظيمة لذلؾ القائد المجاىد رغـ أىميتيا، تركت ذلؾ المكاف 
المسمى بالصخرة، كالذؼ كاف منطمقًا لمشر كمدمرًا لحكـ المسمميف في األندلس مف خبلؿ 

 الجيكش التي خرجت مف ذلؾ المكاف كعمى يدىا كاف الخراب.
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زتأ  سزالممالكزالنصران غ:
زم(:737ز-ىة119)مممكغزليونز

ـ(، كتزكج 739-ىػ121تكالى عمى حكـ ليكف ألفكنش )ألفكنسك األكؿ( بعد كفاة بطرة )
ألفكنش مف ابنة ببلؼ، كتكحدت جبية الحرب كاعتبر ألفكنش األكؿ مؤسس المممكة النصرانية 
في الشماؿ، كانتفع مف األحداث الداخمية في األندلس زمف يكسف بف عبد الرحمف الفيرؼ، 

، كعندما قامت ًا سجاالً د ألفكنش جاء ابنو فركيمة األكؿ كجرت بينو كبيف المسمميف حركبكبع
ـ(، كانشغل المسممكف بعبد الرحمف كتمييد أمره، قكؼ 756-ىػ138اإلمارة في األندلس سنة )

أمر الجبللقة، كاستفحل سمطانيـ، كعمد فركيمة ابف األذفكنش ممكيـ الجديد إلى ثغكر الببلد، 
المسمميف منيا، كممؾ مدينة لكؾ كسمكرة كشممنقة كشقكبيا كقشتالة، كصارت لمجبللقة فأخرج 

 (.1خر الدكلة)آحتى افتتحيا المنصكر بف أبي عامر 
، ثـ جاء ابنو ألفكنش الثاني كاستمر حكمو ةغتيل فركيمإ ـ( 776-ىػ159كفي سنة ) 

أف انتيت بعقد معاىدة سنة، كقامت عدة مكاجيات عسكرية بينو كبيف المسمميف، إلى  50
سبلـ بينو كبيف عبد الكريـ عبد الكاحد بف مغيث كزير عبد الرحمف األكسط سنة           

 (.2ـ()822-ىػ206)
يبلحع بأف ىناؾ قاعدة ال تخفى عمى أؼ دارس لمتاريخ، كىي ما أف يدب النزاع بيف 

مر أـ بالسقكط، كىذا المسمميف كينشغمكا ببعضيـ حتى يضعف شأنيـ، كتبدأ حصكنيـ كبمداني
عمى ثغكرىـ يقف عدك متربص يتحيف الفرص لينقض عمييـ، ككاف انقضاض  وطبيعي، ألن

ذلؾ العدك عمى األندلس، بعد صراعاتيـ الداخمية، كصراعيـ أيضًا مع عدكىـ خمف الحدكد، 
 سببًا في سقكط األندلس.

زمممكغزقشتالغ:
حساب المسمميف، كأنشأ عدد مف في أكاخر القرف التاسع امتدت مممكة ليكف عمى 

القبلع في القسـ الشمالي، مما ميد لظيكر مممكة قشتالة، التي مثمت رأس حربو أماـ األندلس 
ستقبلؿ، كأتاحكا لممياجريف إلييا امتيازات كاسعة، فشعر إف ممكؾ ليكف منحكىا قدرًا مف اإلف

سمكا بالصبلفة كالصبلبة أىميا بتميزىـ عف أىل ليكف، كلصعكبة الحياة التي صادفكىا ات
 (.3كالعناد)
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قامت مممكة قشتالة كنبارا بجانب ليكف كىما أصغر مف ليكف، ككانت العبلقة بيف 
قشتالة كنبارا مف جية، كليكف مف جية أخرػ، تتأرجح بيف حرب كصفاء، ككانت تمؾ الممالؾ 

ؼ حارب المسمميف تتحرش باألندلس منفردة أك مجتمعة، كجاء إلى حكـ ليكف ردمير الثاني الذ
ـ(، ككانت أقسى أشكاؿ 939 -ىػ 327بكل الكسائل، كفي زمانو كانت معركة الخندؽ )

ـ( اتحد ردمير الثالث مع 981-ىػ371(، كفي سنة )1الصراع، حيث أصيب فييا المسممكف)
قكات الشماؿ األسباني، كبدأ حربو ضد األندلس فكاجيو المنصكر بف أبي عامر كىزمو في 

 (.2ـ()981 -ىػ371منكش( سنة ) مكقعة )شنت
زمممكغزنافارا:

نشأت في القرف التاسع لمميبلد، كتكلى ممكيا سانشك غرسية بعد اعتزاؿ أخيو فرتكف 
 (.3ـ(، ككاف سانشك خاض مع المسمميف حركبًا عديدة أياـ األمير عبد هللا)905 -ىػ303)

و عمى حساب كفي أكاخر عصر اإلمارة استطاع سانشكا األكؿ تكسيع حدكد دكلت
المسمميف، كصارت نافارا مممكة ضمت بعد سنكات إمارة أرجكنة، كأصبحت القكة النصرانية 

 (.4التالية بعد مممكة ليكف)
ت إمارة أرجكنة،  كفي القرف العاشر اختفت تمؾ اإلمارة أكفي فترة نشكء إمارة نافارا نش

ـ تعد إلى مسرح األحداث إال عندما آلت عف طريق المصاىرة مع غرسيا األكؿ ممؾ نافارا، كل
 (5ـ()1035-ىػ426بعد كفاة سانشك الكبير ممؾ نافار سنة )

زالممالكزالنصران غزشمالزاألندلسززمنزالناصر:
ندلس مف تقميـ أظافر الدكلة المسيحية التي عبد الرحمف الناصر بعد تكحيد األ تمكف 

ـ( بقيادة حممة عمى جميقية كندرة، كىدـ حصكف 920 -ىػ308اتسع خطرىا؛ فقاـ سنة )
ردكف الثاني كحمفائو، كسجمت لو انتصارات عمى أستكريش، كحقق انتصارات حاسمة عمى 

 ـ شأف األندلس،(، كفي زمف الناصر عظ6شيكش كليكف كنبرة، اكتسح بعدىا تمؾ الدكلتيف)
(، فأذعف 7حتى غدت أعظـ الدكؿ في زمانيا، كاعُترؼ بالناصر عمى أنو أقكػ زعيـ في زمانو)

-ىػ344عدائو بالطاعة كىادنكه؛ كبعثكا لو بالسفارات كاليدايا مطالبيف بالصمح، ففي عاـ )أ لو 
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ا كفدت عميو ردكف الثالث يطمب السمـ فعقده لو، كمأليو بقرطبة رسكؿ الممؾ إـ(، قِدـ 955
ـ(، مع حفيدىا شانجة، فأكـر كفادتيا، كأعانيما عمى إعادة 958 -ىػ347الممكة طكطة سنة )

(، كحكؿ عبلقة الممالؾ الشمالية بالخميفة 1الممؾ إلى حفيدىا، بعد أف اغُتصب منو ممكو)
 مـ نصرانية مف كراء الدركب يد األذغاف،أالناصر رحمة هللا، قاؿ ابف خمدكف: "كمدت لو 

كأكفدكا عميو رسميـ كىداياىـ، مف ركما كالقسطنطينية في سبيل الميادنة، كالسمـ كاالعتماؿ، 
 (.2)وفيما يعف في مرضاتو، فقّبمكا يده، كالتمسكا رضاه كاحتقبكا جكائزه، كامتطكا مراكب

ف كاف حالة يبلحع مما سبق ذكره أف إذعاف ممكؾ الشماؿ، كطمب كد خميفة المسممي 
سباب أندلس كقكتيا، كتمسكيا بأسباب القكة، كابتعادىا عف كحدة اإلسبلـ في األ طبيعية في ظل

الضعف التي سبق الحديث عنيا خبلؿ البحث، كتمؾ قاعدة أصيمة في تاريخ االندلس كالتاريخ 
االسبلمي عمكمًا، ففي ظل تماسؾ المسمميف ككحدتيـ كانتمائيـ الى قيادة قكية ينكمش 

بركز أؼ شقاؽ، تتسارع الممالؾ النصرانية لبلنقضاض عمى دكلة  النصارػ )األعداء(، كمع
 اإلسبلـ.

ز(:م1162ز-ىة366م=ز1156ز-زىة350الم تنصرز از)
كاف عالمًا فقييًا نسابًا حافظًا لمتاريخ، جّماعًا لمكتب، مقربًا لمعمماء مف كل مصر،  

، (3)كأصبًل يكقف عنده ةكقدك  ةكجرد نفسو لخدمة العمـ كالعمماء، فكاف في تمؾ األمكر حج
لتزامو إكلصفاتو تمؾ، ظف حكاـ الشماؿ أنو ضعيف؛ فأعمف سانشك )شانجة األكؿ( عف عدـ 

(، فاحتفع بالحصكف 4بالعيكد التي قطعيا، كتمكأ في تنفيذ اتفاقية اليدنة بينو كبيف الناصر)
الف مع مممكة التي كاف قد تنازؿ عنيا لمخبلفة األمكية، كأخذ يستعد لحرب المسمميف، كتح

(، كأماـ ذلؾ التحالف بادر المستنصر بإعبلف التعبئة في الدكلة ردًا عمى 5نابارا كقشتالة)
ـ( تصدػ ليا ممؾ 963 -ىػ352استعداد النصارػ، كتمؾ التعبئة التي نفذىا المستنصر )

فردناند؛ كلكنو أصيب بيزيمة فرقت جيشو، كبعثرت قكاتو قبل إرغامو عمى مكادعة  ةقشتال
الخميفة الذؼ عاد أدراجو بعد حممة ناجحة، كاف نتيجتيا استجابة األمير القشتالي لشركط 

 (.6الخبلفة كاحتراـ الحدكد)
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زم(:1002ز-ىة392=976ز-ىة366الحاجبزدمحمزبنزأبيزعامرز)المنصور(ز)
فظفر مف ذلؾ  يعاديو،كقير مف  ،كاستكثر مف العبيد كالعمكج ،رة كالمماليؾد البرابجنّ 

لـ ،ك كخمسيف غزكة في سائر أياـ ممكو اثنتيففغزا  ،كرد الغزك بنفسو إلى دار الحرب ،بما أراد
، في مكاجية سريةلو كال ىمكت  ،كال أصيب لو بعث ،لو جيش كال فلّ  ،ينكسر لو فييا راية
 (.1النصارػ في الشماؿ)المسمميف لقكات 

ـ( قاد المنصكر قكاتو باتجاه )شانت ياقب( مخترقًا الطرؽ 988-ىػ378كفي سنة ) 
الجبمية الكعرة حتى كصل إلى المدينة، فمـ يجد بيا سكػ راىبًا بجكار قبر القديس يعقكب، 
فسألو عف سبب بقائو، فقاؿ: آنس يعقكب، فأمر بتركو كىدـ حصكف المدينة كأمر بعدـ 

 (.2مساس بالراىب،  كغنـ الكثير مف الغنائـ كعاد راجعًا)ال
ـ(، تكلى عبد الممؾ بف أبي عامر أمر الحجابة لمخميفة 1002 -ىػ397كفي سنة )

؛ فغزا سبع غزكات،  ىشاـ بف الحكـ كسار عمى سيرة كالده، فقاـ بأعماؿ جميمة في ببلد الرـك
 (.3ؾ المسيحية)كدكخ اإلفرنج، كفتح حصكف كثيرة كانت تابعة لمممال

زوحربيازضدزالطوائف:الممالكزاأل  ان غز
( )دكيبلت أك ممكؾ ـ1189-ىػ484ـ= 1005-ىػ400بعد قياـ دكؿ الطكائف سنة )ز

رتباؾ كالحيرة، كعميو سعت سمطات أسبانيا النصرانية الة مف اإلالطكائف( سادت األندلس ح
عبلقة بينيا كبيف تمؾ كانت الأف تستحكذ عمى ما بيدؼ أمراء الطكائف مف الممالؾ، سكاء 

 (.4سبلمية عبلقة حرب أك تحالف، ككانت ىذه عادة الممالؾ النصرانية)الطكائف اإل
كقد اتحدت ممالؾ أسبانيا النصرانية في الشماؿ في عصر تناُزع الطكائف، كفرقتيا في 

كة المتناىية األندلس، مما سبب صراعًا مريرًا داميا تجاكزت فيو أسبانيا النصرانية حدكد القس
(، ككاف لفردلند ذلؾ جيد في مياجمة األراضي األندلسية، في تمؾ الفترة حيث 5مع المسمميف)

-ىػ449حيث استكلى عمى بعض المناطق في قاسية األندلس مف الشماؿ الغربي سنة )
مجيدًا،  ـ(، كحاصر مدينة بازك جنكب نير دكيرة، كفييا ثبت المسممكف كدافعكا دفاعاً 1057

ماة جيادًا بارعًا في ذلؾ، كلكف فرناردك اقتحـ المدينة بصكرة عنيفة كبدأ بالتقتيل ككاف لمر 
كأسر الناس، ككاف بيف األسرػ ذلؾ الرامي الماىر الذؼ أصاب ألفكنش الخامس قبل ثبلثيف 
عاما، فأمر فردلند بسمل عينيو كقطع يديو كرجميو، كعذب حتى الكفاة، كما احتمت مناطق 
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في األنحاء فسادًا الند ـ(، عاث فرد1062-ىػ454في سنة )بليكس، ك أخرػ مف مممكة بط
حيث بنك عباد، كفي  ةممكة طميطمة زمف بنك ذؼ نكف، كفي بعض مناطق إشبيميمالشمالية ل

ىػ سقطت بيده مدينة قممريا )قمنبيرة( لكف فردلند ممؾ قشتالو كليكف تكفي العاـ 456سنة 
 (.1التالي)

ز:زم(1057ز-ىة449)فرناندوزاألولز)مممكزقشتالغ(زضدزبنيزاألفطسز
ـ(، جمع فرناندك األكؿ جيكشو كغزا ببلد بطميكس مياجمًا 1057-ىػ449في سنة )

الحدكد الشمالية لتمؾ الببلد، فأخضع مدينة بازك كلميجك الكاقعتيف في شماؿ البرتغاؿ، 
المسممتيف، فطرد المسمميف منيما  كأفسدىما، كقاـ بتطيير عرقي ضد مسممي المدينتيف

(، كبعد سيطرة فرناندك طمب مف المظفر بف األفطس الجزية فرفض بف 2)كاستكطنيما بالنصارػ 
فأفسدكا األفطس دفعيا، مما حذا بفرناندك أف يغير مرة أخرػ عميو؛ فبعث عشرة أالؼ جندؼ 

بف األفطس مف صد العدكاف قكا مف يردىـ، ككصمكا الى مدينة شنتريف، كلعجز كخربكا كلـ ُيبل
(، ثـ تكجو فرناندك 3)اتفق مع فرناندك عمى الصمح مقابل دفع جزية تقدر بخمسة أالؼ دينار

ـ(، إلى حدكد طميطمة الشمالية، كأفسد فييا مما دفع المأمكف بف ذؼ 1062-ىػ454سنة )
بطاعتو لفرناندك،  النكف، الذىاب مسرعًا كمعو أطناف مف الذىب ليدفعيا كيدية كجزية، كاعترافاً 

ـ( أغار فرناندك عمى مممكة إشبيمية، كحرؽ قراىا كخرب أراضييا؛ 1063-ىػ455كفي عاـ )
مما دفع المعتضد بف عباد أف يحذك حذك المأمكف مقدما اليدايا، كمعمنًا الطاعة كالصمح مع 

(، كفي سنة 4فرناندك، فطمب منو فرناندك نقل قبر القديسة خكستا إلى إشبيمية فكافق المعتضد)
ـ(، تكجو فرناندك بجيكشو إلى قممرية، كفرض عمييا الحصار، ككاف قائدىا 1064-ىػ456)

راندة، كقد غادر المدينة بعد أف راسل فرناندك سرًا، كخرج ىك كأىمو سالميف، ثـ تكجو رانده إلى 
عاـ  (، كفي5المظفر بف األفطس فقتمو لخيانتو، كلـ تمبث المدينة أف سقطت بعد ستة أشير)

مخترقًا حدكد سرقطسة الجنكبية، فقتل مف أىميا  ةـ( تكجو فرناندك إلى بمنسي1053-ىػ445)
كخرب زرعيا، كاجتاح سائر البقاع كالحصكف، مما أرغـ المقتدر بف ىكد عمى دفع الجزية، ثـ 

نسحاب، تطع دخكليا لمناعتيا، فتظاىر باإلففرض عمييا الحصار، كلـ يس ةتكجو إلى بمنسي
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ىميا فرحيف متتبعيف فمكؿ المنيزميف، كفي غفمة مف أىميا ارتدت قكات فرناندك فقتمت فخرج أ 
 (.1ـ()1065-ىػ457ككاف ذلؾ في ) ةكأسرت ما استطاعت مف أىل بمنسي

يبلحع أف تمؾ الحركب التي شنت عمى ببلد األندلس مف األسباف كممالكيـ، كانت 
ا، كقتل الكثير مف الجنكد، كمف العامة، تمؾ ذات أثٍر فعاؿ كقكؼ في سقكط األندلس بعد تخريبي

المعارؾ التي سبقتيا معارؾ كلحقتيا معارؾ أخرػ، تراكمت كميا  بعضيا لتشكل حالة مف 
 اإلستنزاؼ، ظمت عمى مدار التاريخ األندلسي، إلى أف حاف الكقت لخراب األندلس. 

ز(:م1085-ىة478ألفون وزال ادسزوا  ت  ءزعمىزطم طمغز)
ـ(، 1078-ىػ470ألفكنش السادس اإلستيبلء عمى طميطمة، فبدأ منذ سنة )كاف ىـ  

باإلغارة عمى أراضي مممكة طميطمة كانتسف مزارعيا، كبقي عمى ذلؾ سنكات فأنيؾ قكاىا، 
حتى سقطت طميطمة، مف صاحبيا القادر باهلل بف المأمكف يحيى ذؼ بف النكف، بعد حصارىا 

(، كحياؿ سقكط طميطمة كقف 2ـ()1086-ىػ478) سبع سنيف، ككاف ذلؾ في منتصف محـر
بعض ممكؾ الطكائف جامديف ال يتحرككف لنجدة طميطمة، ككأف األمر ال يخصيـ، فاغريف 
أفكاىـ جبنًا كغفمًة، بل إف عددًا منيـ ذىب الى ألفكنش )أدفكنش( طالبًا عكنو أك عارضًا لو 

 (.3الخضكع)
، شف غاراتو عمى جميع أعماليا، كبعدما استكلى الفكنسك السادس عمى طميطمة 

كاستكلى عمى جميع ما في يد القادر بف ذؼ النكف كاستأصميا، كأخذ القرػ المحيطة بتمؾ 
المنطقة، كبعد قضاء ألفكنش عمى ممكؾ الطكائف كافة غدكا رىف إشارتو كطكع بنانو، لذلؾ 

 (.4طكر ذؼ الممتيف()عمت مكانتو بيف ممكؾ النصرانية كتسمى بػ)اإلمبراطكر( أبك بػ)اإلمبرا
، فكعد صاحبيا القادر ةكبعد سيطرة الفكنسك عمى طميطمة أراد أف يسيطر عمى بمنسي

، مف أجل أف يجعل شرقي األندلس كاقعًا تحت ةبف ذؼ النكف أف يمكنو مف استرداد بمنسي
، كمعو مجمكعة مف جنكد النصارػ بأميرىـ ةسيادتو بالكامل، فخرج القادر قاصدًا بمنسي

برىانيس(، كدخميا القادر بعد أف تكدد ألىميا بمساعدة النصارػ الذيف أفسدكا في المدينة )ال
لسيادة ا كفرضكا عمى الناس ضرائب باىظة، كأصبح القادر أداةً  في يد البرىانيس الذؼ ليا

 (. 5)ةالفعمية عمى بمنسي
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الداخمية، كالصراعات قسامات يخية عمى أف الحركب األىمية، كاإلنُتجمع المصادر التار 
ـ(، ىي السبب في نشأة 755-ىػ713ىػ/ 138-ىػ97القبمية، بيف المسمميف في عيد الكالة )

الممالؾ المسيحية كتطكرىا عمى أرض األندلس، كمف ىنا أصبح التاريخ األندلسي بكاممو صكرة 
اريخ سجل مف صكر الصراع بيف تمؾ الممالؾ الناشئة، كبيف دكلة اإلسبلـ ىناؾ، كما أف الت

شيادتو التي تؤكد لممسمميف في كل العصكر، كفي أؼ مكاف، أنو في ظل كحدة المسمميف، 
كانت الممالؾ المسيحية تنكمش كتسعى لمعيش في سبلـ مع جيرانيا المسمميف، كما أف يدب 
الخبلؼ بيف المسمميف، حتى تسارع تمؾ الممالؾ باستغبلؿ المكقف، كاإلنتقاص مف أطراؼ 

ككانت تمؾ العادة دائمة إباف حقب التاريخ األندلسي، كالتي لـ يمتفت إلييا المسممكف المسمميف، 
 (.1إال قميبًل)

زم(:1094ز-ىة487 قوطزبمن  غز)
تعرضت بمنسية لحصار شديد مف القمبيطكر )رذريق( المغامر، فيمؾ أكثر الناس 

(، 2دقت ساقاه أك قتل) جكعًا كأكمكا الجمكد كالدكاب، كمف فر فقئت عيناه أك قطعت يداه، أك
كنتيجًة لمحصار انعدمت أقكات الناس كىمككا كلـ يبق إال القميل، كانتشر الكباء، ككاف الرجل 
يمكت كىك يمشي مف شدة الجكع، كبالعمكـ فعل ببمنسية ما لـ ُيفعل بأٍؼ مف الممالؾ في 

 (. 3األندلس، ككل ذلؾ بإشراؼ المرتزؽ القمبطكر رذريق)
الشديد اضطر أىميا إلى التسميـ، ضمف شركط شرطكىا عمى رذريق بعد ذلؾ الحصار 

ككاف أىميا أف يبقى )بف حجاؼ( قاضيًا لممدينة كأف يؤّمف في مالو كنفسو كأىمو، كأف يؤّمف 
السكاف في أنفسيـ كأمكاليـ، كأف يتكلى مندكب رذريق اإلشراؼ عمى تحصيل الضرائب، كأف 

ذيف يعيشكف بيف المسمميف، كأف يرابط رذريق بجيشو في يتكلى المدينة النصارػ المعاىديف ال
 (. 4الجباؿ كال يغّير شيئًا مف شرائع المدينة كأحكاميا)

كما أف استقر المقاـ لمقمبيطكر )رذريق(، حتى تنصل مف كل ما اتفق عميو مع 
المسمميف، فعاقب ابف حجاؼ القاضي كرئيس الجماعة، كالذؼ تكلى زماـ السمطة عاـ 

(، ككاف ذلؾ 5ـ()1095-ىػ488ـ(؛ فأخذ أمكالو ثـ أحرقو أماـ الناس سنة )1092-ىػ485)
بعد أف أّمنو في نفسو كمالو، عند دخكلو بمنسية كتركة عمى القضاء عامًا، ثـ اعتقمو كأىل بيتو 

فحصل عمى الماؿ الذؼ بحكزتو، بعد  (حميفو!)كأقاربو، كطالبو بماؿ القادر بف ذؼ النكف 
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ثـ أشعل نارًا عظيمة كقيد القاضي ابف حجاؼ كأىمو كبنكه حكلو، كأحرقكا الضرب كاإلىانة، 
 (. 1جميعًا)

بعد تمؾ المأساة تكجيت قكات مرابطية لحصار بمنسية، بقيادة االمير أبي دمحم مزدلي 
ـ(، فعجل أذفكنش بدخكؿ بمنسية بعد 1102-ىػ495ابف عـ يكسف بف تاشفيف، كذلؾ عاـ )

فأقاـ بيا شيرًا كالركـ كالنصارػ يراقبكنو فييا، كييّكنكف عميو أمر طمب جيش رذريق كمف معو؛ 
ـ(، 1100-ىػ493جيش المسمميف، ككاف في المدينة شيمانو زكجة رذريق الذؼ تكفي سنة )

فنصحيا أذفكنش بترؾ المدينة، فأخذت رفات زكجيا كاألمكاؿ المنيكبة، ثـ خرجت مع اذفكنش 
 (.2ـ()1102-ىػ495امًا كدخميا المرابطكف مرة أخرػ عاـ )بعدما حرقكا بمنسية التي ُخربت تم

إف التتبع السابق لمتاريخ األندلسي في القرف الخامس، كالذؼ سيطرت فيو الطكائف كاف 
مريعًا بكل ما تحمل الكممة، حيث تميز بتخريب حكاضر األندلس كسقكط ممالكيا، كقتل رجاليا 

العادة، تأتي تمؾ النتائج بسبب التشردـ الداخمي  كسبي نسائيا في كثيٍر مف األحياف، ككما ىي
كالصراع الذؼ ميز ذلؾ العيد كتمؾ الحقبة مف التاريخ األندلسي، كىذا كمو كاف دافعًا لمسير في 

 طريق انييار األندلس كسقكطيا في نياية المطاؼ.
زالمرا طونزوالممالكزالنصران غ:

الخضراء، بعد المصائب التي حمت  بدأ عبكر الجيكش المرابطية مف سبتة إلى الجزيرة
بممالؾ األندلس، كبعد النداءات التي كجييا ممكؾ الطكائف ليكسف بف تاشفيف رحمو هللا، 

(، كنزؿ الجيش إلى إشبيمة ثـ تبعو بف 3أالؼ فارس) 700تو لمجياد كاجتمع لو نحك افاستنفر قك 
(، كفرح المسممكف بذلؾ 4ياد)تافشيف كنزؿ بظاىرىا، كرغـ مكت ابنو أبي بكر إال أنو آثر الج

القدكـ المبارؾ كسارع أمراء الطكائف لبلشتراؾ بقكاتيـ، كأعدكا ما أمكف لممشاركة في البذؿ 
(، كما أف سمع ألفكنش السادس بذلؾ الجيش حتى 5كالتضحية فرحيف بشيكد ذلؾ اليكـ الجميل)

بف ردمير، كأمراء ما كراء البرت يطمب  ةفؾ حصار سرقسطة، ككاتب ممؾ أرغكف شانج
يطاليا، حتى قيل ةالنجدة، فتجمعت جيكش جميقية كنبارا كقشتال ، كجاء متطكعكف مف فرنسا كا 

(، كعندما رأػ ألفكنش تمؾ الجيكش قاؿ بيؤالء 6ألفًا أك يزيد) 50أف عدد الجيش النصراني بمغ 
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ت بيف الطرفيف كحاكؿ ألفكنسك (، جرت المراسبل1بيؤالء أقاتل الجف كاإلنس كمبلئكة السماء)
استخداـ الخديعة، كلكف تنبو لو يكسف بف تاشفيف كمف معو، ككاف المقاء بيف المرابطيف 

-ىػ479كالممالؾ النصرانية في معركة الزالقة، كذلؾ في الثاني عشر مف رجب سنة )
صر ـ(، كاستمرت المعركة يكمًا كاحدا ال غير، حطـ هللا شككة العدك الكافر، كن1086

(، كفي تمؾ 2المسمميف كأجزؿ ما لديو مف نعمو، كأظير بيـ عنايتو، كأجمل لدييـ صنعو)
المعركة ظيرت عبقرية القائد المسمـ بف تاشفيف كبف عباد، كلـ يكف بف تاشفيف مجرد فارس 
يصكؿ كيجكؿ، بل أظير مف الخطط العسكرية التي ناسبت المعركة ما يثبت أنو قائد بحق، 

يزاف القكػ دفع ابف تاشفيف إلى قمب العدك مجمكعة مف الجيش، ثـ تقدـ بالقكة فما أف اختل م
اإلحتياطية إلى المعسكر القشتالي كىاجمو بشدة، كاتجو صكب مؤخرة الجيش فأثخف كأشعل 

 (.3النار فيو)
يبلحع أف معركة الزالقة تدؿ كبشكل قاطع عمى أف الركح الكامنة في اإلسبلـ عقيدة 

لى قكة مّكارة تدؾ  كأخبلقا، إذا ما تفاعمت مع نفكس الناس، فإنيا تحُكؿ العدـ إلى طاقة جبارة، كا 
الجباؿ، كتستطيع العقيدة إف استقرت في قمكب المسمميف أف تيـز أعتى الجيكش، كالتي ظف 
قائدىا بأنو يمكف أف يقاتل الجف كاإلنس كالمبلئكة بجيشو، كيا ليت تمؾ المفاىيـ كانت في 

ؾ الطكائف، الذيف شارككا في معركة الزالقة، ككتب هللا عمى أيدىـ النصر، عقكؿ كقمكب ممك 
يقكدىـ بف تاشفيف، بدال مف إجياد أنفسيـ في قتاؿ بعضيـ بعضًا، كتدميرىـ لدكلة كبيرة 

 لئلسبلـ، كحاضرة مف حكاضر المدنية العالمية.
بف تاشفيف أخيو كفي المكاجية بيف المرابطيف كالممالؾ النصرانية، أمر عمي بف يكسف 

ـ( بالتكجو لمدينة أقميش، شرؽ طميطمة، ففتحيا كفر الجيش 1108-ىػ501تميـ سنة )
القشتالي، كتحصف في قصبة أقميش، كأمد أدفكنش بف فردالند الحامية بعشرة أالؼ فارس، 
كجعل عميو ابنو شانجة، كمعو البرىانش كقادة أخركف، كسميت المعركة باألقماط السبعة أؼ 

 (.4ء السبعة المرافقيف لشانجة، كفييا كاف نصرًا عظيمًا لممسمميف)األمرا
ز قوطز رق طغ:

 ـ(،1111-ىػ503)ستدعى أىل سرقسطة دمحم بف الحاج الممتكني كالي بمنسية فكافاىـ إ
، بحيث سقطت فأمكنكه مف البمد كجرت قصص طكيمة أفضت إلى تغمب الركـ عمى سرقسطة
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(، ككاف مف شأنيا أف صارت حممة صميبية بمغ 1ـ()1018 -ىػ512في يد بف ردمير سنة )
ألف راكب، تمؾ الحممة اشتركت فييا أسبانيا الشمالية، كفرنسا بقيادة بف ردمير ممؾ  50عددىا 

-ىػ512أرغكف، كتكجو إلى شماؿ األندلس كحاصر أىميا ستة أك تسعة أشير في صفر سنة )
كىي بالقرب مف )قتندة(، إلى كتندة  صلك ف ردمير حتى (، كبعدىا بعاميف سار ب2ـ()1118

ككاف أمير المسمميف عمي بف يكسف  ،صرىا كضيق عمى أىمياافح ؛مرسية في شرؽ األندلس
يزميـ ىزيمة فبف ردمير كالمتطكعيف، فالتقكا معمف المسمميف  بيرحينئذ بقرطبة كمعو جيش ك

ككاف  ،قاضي المرية (ف الفراءأبك عبد هللا ب)ككاف فيمف قتل  ،ككثر القتل في المسمميف ،منكرة
، كمعو استشيد لفيف مف العمماء العادليف في القضاء ،كالزىاد في الدنيا ،مف العمماء العامميف

 (.3كالفقياء)
ـ(، قاـ أدفكنش )المحارب( بف ردمير باليجكـ عمى 1134-ىػ528كفي عاـ )

مف المعارؾ تمؾ المعركة  (، كتعتبر4األراضي اإلسبلمية، َفُيـز شر ىزيمة حكؿ مدينة إفراغة)
سبلمي، كالتي كاف يقف عمى رأس المسمميف فييا المرابط األمير ابي الميمة في التاريخ اإل

زكريا يحيى بف غانية كالي بمنسية، كيعتبر مف القادة العظاـ في دكلة المرابطيف، ككاف جيشو 
عمى إثر تمؾ  أقل مف جيش ابف ردمير، الذؼ حمت بو اليزيمة بعد قتاؿ عنيف، ثـ ىمؾ

 (.5المعركة، كقد بعثت تمؾ المكقعة األمل في قمكب مسممي األندلس)
زنيا غزالمرا طينز:

ـ( بدأ نجـ دكلة المرابطيف باألفكؿ، كممكيـ بالزكاؿ، فخرج 1145-ىػ539في سنة ) 
بالمكاف سيف الدكلة ثائرًا بالثغكر الجكفية، كمنيا كرد عمى قرطبة، في تمؾ الفترة ىـز المسممكف 

ستغمت أسبانيا تمؾ الحالة إ(، 6ـ()1146-ىػ540المعركؼ بالمج عمى مقربة مف جنجالة سنة )
مف الفكضى كالضعف، فنظـ ممؾ قشتالة أدفكنش بف ركمند المعركؼ بالسميطيف )ألفكنسك السابع( 

 كنبارا كأرغكف كقطمكنيا مع قكات جنكا كبيزا، كتقدمت تمؾ الجيكش ةجيشًا شمل جيش قتشال
كحاصرت البر كالبحر لمدة ثبلثة شيكر، فنفذ الطعاـ كتـ اإلستيبلء عمييا فسقطت في أيدييـ 
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-ىػ542) ةسبلمية فسقطت المريـ( عنكة، كتتابع سقكط الممالؾ اإل1148-ىػ542كدخمكىا سنة )
 (.2ـ(، بعد خيانة دمحم بف سعد بف مردنيش)1172-ىػ567( كالردا في عاـ )1ـ()1148

زالموحدين:الجيادزفيزعيدز
زىة:543عبدزالمؤمنزبنزعميز

و مف ئـ( حصل المقاء ما بيف دمحم بف سعد بف مردنيش، كحمفا1165-ىػ560في عاـ ) 
نصارػ شماؿ أسبانيا، حيث كاف في جيشو ما يقرب مف ثبلثة عشر ألف مقاتل، حارب بيـ 

ليـ في معركة  المكحديف، كلكنيـ تعاىدكا عمى الثبات كاإلستشياد في سبيل هللا، كتـ النصر
ـ( كبعد استيبلء المكحديف عمى كثير مف 1148-ىػ543(، كفي عاـ )3عرفت بفحص الجبلب)

البمداف األندلسية، بايع القاضي )بف العربي( عبد المؤمف بف عمي أمير المكحديف، كطمب 
النجدة ألىل األندلس، كنشير ىنا إلى أف عبد المؤمف بف عمي لـ يحمل األفكار الضالة التي 

(، فجيز عبد المؤمف بف عمي جيكشو، كحارب 4كاف يحمميا دمحم بف تكمرت كبعض أتباعو)
 (،5ـ()1157 -ىػ 552الصميبيف في األندلس كاستطاع أف يعيد المرية كذلؾ سنة )

زىة(:580ز-ىةز558يو فزبنزعبدزالمؤمنزبنزعميز)
ىد جيادًا ـ(، كجا1163 -ىػ 558كجاء بعد عبد المؤمف بف عمي ابنو يكسف، كذلؾ ) 

ـ( عبر بجيشو األندلس كنزؿ إشبيمية، كقصد 1183-ىػ579عظيمًا، ضد النصارػ، كفي عاـ )
مدينة شنتريف كىي بغرب األندلس، التي كاف بف الريق قد أخذىا، فنازلو يكسف بف عبد المؤمف 
 كقطع أشجارىا كحاصرىا، ثـ خاؼ المسممكف البرد كزيادة النير، فأشاركا عمى يكسف أف يرجع
فرجع، ككاف رجكعيـ غير منظـ، عمـ بو الركـ مف خبلؿ عيكنيـ، فحممكا عمى الناس حتى 
كصمكا إلى يكسف بف عبد المؤمف، فطعف طعنة كاف فييا أجمو، كانتيى تاريخو الحافل بالجياد 

(، كقتل عدد كبير مف كبار رجاؿ 6ـ()1185-ىػ580ضد أعداء األندلس مف النصارػ عاـ )
الخميفة يكسف قد أصيب بسيـ مسمكـ كمات بعد إصابتو بميمتيف، كحممت الجيش، كقيل بأف 

 (.7ؿ، ثـ دفف بجكار أبيو عبد المؤمف)اجثتو إلى إشبيمية، ثـ أرسمت إلى تينم
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لقد كانت غزكات يكسف بف عبد المؤمف ضد الفرنج في األندلس، قكية كحادة كتذكر  
ـ(، كقد 1174-ىػ 580رتغاؿ فأخفق سنة )ستيبلء عمى الباية عيد المكحديف، كقد حاكؿ اإلببد

أعاد لئلسبلـ مجده العسكرؼ، كأعطى نمكذجا لمقائد كأمير المؤمنيف الذؼ يسقط شييدًا كسط 
 (.1المعركة)
يبلحع بأف يكسف بف عبد المؤمف كأبيو الذيف مّف هللا عمييما بصفاء العقيدة، كنزع  

ا مع عمكـ المسمميف في األندلس أفكار بف تكمرت المضمة، قد مكنيما ذلؾ مف انسجامي
كالمغرب أيضًا، ككاف جزائيما نصرًا مف هللا مؤزرًا، يميق بمؤمنيف صادقيف، يحممكف عقيدة 
صافية، كبيما كبأمثاليما ظمت األندلس مصانة، قكية رغـ عكامل الضعف الداخمية كالخارجية 

 التي كانت تحيط بو.
ز زالمؤمن زعبد زبن ز  عقوب زالمنصور زيو ف -1160/ىة595-554)ز الموحديأبو

ز:م(1199
ـ(، كتكجو مباشرة إلى شنتريف كأشبكنا، 1189-ىػ585عبر يعقكب األندلس سنة ) 

(، كقد عبر يعقكب بف 2الضياع، كسبي كثيرًا مف أىميا كعاد إلى المغرب)فأحرؽ القرػ كنيب 
مكقع  رجب إلى 19ـ( ككصل إلى قرطبة في 1195-ىػ591ثانية عاـ ) يكسف األندلس مرة

األرؾ، كعندما سمع ألفكنسك الثامف بتقدـ جيش المكحديف، تكجو إلى األرؾ لمكاجية المكحديف 
قبل أف يغيركا عمى ببلده، ككاف مف سكء طالع ألفكنسك الثامف أنو دخل المعركة قبل أف تصل 

 30ألفا كأسر  146(، كىـز ألفكنسك الثامف، كقتل مف جيشو 3جيكش حمفائو مف ليكف كنبرا)
ألفًا، كال يحصى ما أخذ مف الجكاىر كاألمكاؿ، كبيع أسيرىـ بدرىـ، ثـ حاصر يعقكب طميطمة 
كضيق عمييا، كفي مشيد يميق بسماحة المجاىديف المسمميف العظماء، جاءت كالدة ألفكنسك 
الثامف كبناتو كنسائو باكيات، سائبلت ذلؾ المجاىد أف يبقييف في البمد فرؽ ليف كأعادىف 

ككاف مف نتائج تمؾ المعركة تيافت األمراء لعقد معاىدات  (.4ىبيّف أمكاؿ كجكاىر)مكرمات كك 
مع المكحديف، حيث جاء سفراء مممكة ليكف، كأبدػ ممؾ نبارا رغبتو في كسب صداقة 

(، كمف نتائج تمؾ المعركة أف حاصر 5المكحديف، لمدفاع عف مممكتو مف أطماع قشتالو)
 (.6المدف األندلسية كلـ يستطيعكا فتحيا) المسممكف طميطمة ككانت مف أحصف
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تعتبر معركة األرؾ مف أعظـ المعارؾ اإلسبلمية في التاريخ األندلسي، كذلؾ لمنتائج ز
التي ترتب عمييا ككاف أىميا كسر شككة معظـ ممالؾ النصارػ الشمالية، الذيف جاءكا سراعًا 

ا أمد في عمر األندلس كأخر طالبيف الصداقة كاليدنة مع أبك يكسف يعقكب المكحديف، مم
 سقكطيا.

ز:م(1199ز-ىةز595الناصرزلدينزهللازةزابنزالمنصورزالموحديز)
ـ( جاء ابنو الناصر لديف هللا، 1199-ىػ595بعد كفاة يعقكب بف يكسف )المنصكر( ) 

(، كاجو بني غانية في حرب مريرة، كاستكلى عمى المدف التي كانت 1ككاف طمكحًا قكيًا مجاىدًا)
(، كنتيجة لتمؾ الحركب التي خاضيا 2ـ()1208-ىػ604يد بف غانية، كذلؾ سنة )تحت 

الناصر لديف هللا، قاـ ألفكنسك الثامف باليجكـ عمى ببلد المسمميف، فنيب القرػ كأحرؽ الزركع 
(، كبعد أحداث مريعة تمثمت 3كقتل المسمميف، مستغبًل انشغاؿ الناصر في حربو مع بني غانية)

ػ ألنفسيـ لميجكـ عمى المسمميف، كبقياـ الناصر بأعماؿ كانت قاصمة لمظير، بتجييز النصار 
كقتل أبي الحجاج يكسف بف قادس المجاىد الكبير، لقد كانت األحداث تتجو سريعًا إلى معركة 
العقاب، كالتي تبلقى فييا جيش المسمميف، كالذؼ يعتبر مف أكبر جيكش المسمميف في ببلد 

أمير المؤمنيف مف مدينة (، حيث خرج 4ألف جندؼ) 160ى األندلس، كالذؼ كصل إل
 ،بالقرب مف حصف يدعى حصف سالـ، التقى ىك كاألدفنش بمكضع يعرؼ بالعقاب(،ك جياف)

كىـ عمى غير أىبة فانيزمكا كقتل مف  ،فعبأ األدفنش جيكشو كرتب أصحابو كدىـ المسمميف
 -ىػ 610الناصر إلى مراكش، كتكفي سنة)(، بعد المعركة عاد الخميفة 5)المكحديف خمق كثير

 (.6ـ(، غمًا لما أصابو في المعركة)1213
كىـ  المسممكف  خرج ، حيثاختبلؼ قمكب المكحديف ،اليزيمة ككاف مف أسباب تمؾ

بل انيزمكا  ،مف أىبة القتاؿ ـ يأخذ شيئاً كل ،رمحاً  ـ يشرعكل ،سيفاً  لّ يسمف لـ منيـ ف ،كارىكف 
ذلؾ، كلكال ثباتو  ،بك عبد هللا في ذلؾ اليكـ ثباتا لـ ير لممؾ قبموكثبت أ مف أكؿ المعركة،

مدينة مراكش  عبر البحر قاصداً ك  ،شبيميةإثـ رجع إلى  كأسراً  صمت تمؾ الجمكع كميا قتبلً ئُ الست
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-ق609)ثنيف منتصف صفر الكائف في سنةزيمة الكبرػ عمى المسمميف يكـ اإلككانت ىذه الي
 (.2الكقعة بكاقعة العقاب)(، كعرفت تمؾ 1ـ()1213

كاف مف نتائج تمؾ المعركة تفكؾ المكحديف كخراب اإلدارة في دكلتيـ، كاستنزاؼ قكاىـ، 
كعدـ مقدرتيـ عمى مكاجية التكسع النصراني في األندلس، كذلؾ في النصف الثاني مف القرف 

 (.3السادس اليجرؼ)
رغـ أنو مف أكبر الجيكش ؿ ذلؾ الجيش، فآال بد مف الكقكؼ أماـ ىزيمة العقاب كم

عددًا إال أف كثرتو لـ تغِف عنو شيئا، كذلؾ ألف الخبلؼ كالشقاؽ كاف قد دب فيو، ككصل 
الخَكر إلى كثيٍر مف الجنكد كقادتيـ، لدرجة أنيـ لـ يشارككا في المعركة إال بحضكرىـ 

يكسف بف قادس،  كمتفرجيف، كال بد لنا أيضًا مف الكقكؼ أماـ قتل المجاىد الكبير أبي الحجاج
ككيف يفل قتل القادة العظماء في عضد الجيش، ميما بمغ عدده كعتاده، خاصة إذا ما كاف 

 القتل ظمما كجكرًا.
ز عدز قوطزالموحدين:

عف جاء أبك عبد هللا دمحم بف ىكد الجذامي )المتككل عمى هللا( كحكـ المكحديف، ككاف أض
األسباف سباف، كظير ضعفو عندما كجو إليو النصارػ حربيـ، فيـز أماـ مف أف يصد خطر األ

سبلـ كعمى رأسيا سبلمية بأيدييـ، كسقطت حكاضر اإلفي الكثير مف المعارؾ، كتياكت المدف اإل
األكؿ ممؾ  كاتفق ممكؾ النصارػ فزادت قكتيـ عمى حساب األندلس، كقادر خايمي(، 4)قرطبة

ـ( ىاجـ يابسة، 1235-ىػ632ـ( مستيدفًا جزر البميار، كفي )1229-ىػ626أكرغكف حممة سنة )
 (.5)، كطركدا المسمميف منياةفرنج مف فتح ميكرقـ(، تمكف اإل1250 -ىػ 648في سنة )ك 

زبنيزاألحمرزو قوطزغرناطغ:
ـ( قكة حفظت 1238 -ىػ 635ككف أبك عبد هللا دمحم بف يكسف بف نصر )ابف األحمر 

(، أصبحت غرناطة حاضنة المسمميف، كلكنيا 6كأسس مممكة غرناطة)جزء مف جنكب األندلس، 
لـ تستطع بقكة أمراءىا مف بني األحمر حماية جميع األندلس التي كانت تحت حماية المكحديف، 

شبيمية كمجمكعة مف المدف كالحصكف) (، كىاجـ األسباف حصف 7فسقطت مدف قرطبة كبمنسيا كا 
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، فذىب بف األحمر إلى ممؾ قشتالو ـ(، فقاتميـ ب1245-ىػ643جياف سنة ) ف األحمر، كلكنو ىـز
ألف مثقاؿ  50فرناندك، كأبـر معو اتفاقًا يضمف فيو احتفاظو بغرناطة مقابل جزية سنكية قدرىا 

مف الذىب، كالتعاكف في الحرب مع بعضيـ، مقابل أف يتنازؿ بف األحمر عف مدينة شريش 
ز(.1كمجمكعة مف الحصكف)

"، وـ(، كخمفو ابنو دمحم الممقب بػ"الفقي1273-ق671حمر األكؿ سنة )تكفي دمحم بف األ 
النشغالو بطمب العمـ، كبمكت دمحم األكؿ، تجرأ ألفكنسك العاشر كخالف االتفاقيات، كبدأ باليجـك 
عمى أطراؼ غرناطة فاستعاف دمحم الفقيو بيعقكب المريني )المنصكر( أمير المغرب، ككانت تمؾ 

نجـ بني مريف قد سطع بعد الحرب التي كقعت بينيـ كبيف المكحديف في  (، ككاف2كصية أبيو)
ـ(، حيث التقى الخميفة المكحدؼ الكاثق باهلل مع بني مريف في كادؼ 1269-ىػ667أكاخر سنة )

غفك بيف مراكش كفاس، فقتل في تمؾ الحرب الخميفة المكحدؼ، كمعو خمق كثير، كاستكلى 
، كتكجيكا إلى مراكش التي دخميا يعقكب المنصكر بجيشو في المرينيكف عمى أمكاليـ كأسمحتيـ

 (.3ـ( كتسمى بأمير المسمميف)1270-ىػ668سنة )
كاف يعقكب المريني قد أرسل ثبلثة أالؼ مقاتل إلعانة دمحم بف األحمر األكؿ فاستقركا في  

 الفقيو ـ(، كبعد أف أرسل دمحم1265-ىػ663األندلس كردكا اليجكـ عف غرناطة ككاف ذلؾ سنة )
ـ(، فاستجاب لو يعقكب المريني، كالتقى جيش 1276-ىػ674استغاثتو إلى المنصكر سنة )

المسمميف خارج غرناطة مع جيش النصارػ؛ الذيف قادىـ قائد كبير مف قشتالة يدعى )دكف نكنيك 
 (.4دؼ الرؼ( لتقع المكقعة التي عرفت بالدكنكنية نسبًة إلى اسمو)

هللا عباده بعدد لـ يتجاكز عشرة أالؼ مقاتل، كقتل مف  كدارت رحى المعركة، كنصر
الؼ كثمانمائة، كقتل دكف نكنيك قائد قشتالة، كفي سنة     آالؼ، كأسر سبعة آالنصارػ ستة 

ـ( حاصر يعقكب المريني إشبيمية كصالحو أىميا عمى الجزية، فتكجو بعدىا إلى 1278-ىػ677)
ـ(، طالب 1278-ىػ677(، كفي نفس العاـ )5)قرطبة كحاصرىا فرضخت لو عمى الجزية أيضاً 

بف اشقيمكلو مف أبي يعقكب المنصكر بأخذ مالقة منو، كىدده بأنو سيعطييا لئلفرنج إف لـ يأخذىا، 
(، فما كاف مف 6كذلؾ نكايًة في دمحم الفقيو بف األحمر، كبطبيعة الحاؿ قبل أبك يعقكب ذلؾ األمر)

شر ممؾ قشتالة، مستعينًا بو عمى طرد يعقكب المريني مف مف دمحم الفقيو إال مراسمة ألفكنسك العا
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(، كاستغل الفكنسك العاشر الفرصة كحاصر طريف حصارًا شديدًا؛ كاف نتيجتو أف 1جزيرة طريف)
 -ىػ 678قتل المسممكف أكالدىـ الصغار مف معّرة الكفر، فأرسل أبك يعقكب أسطكؿ ضخـ سنة )

أىل سبتة مف بمغ فيو الحمـ فما فكقو، كصدقت عزائـ  ـ(، كحشد الناس لمجياد، فاشترؾ فيو1279
 (.2المسممكف عمى المكت، كنصرىـ هللا عمى الفكنسك كمف معو)

يبلحع في تمؾ المعارؾ الدكر الذؼ قامت بو دكلة بف مريف مف خبلؿ القائد أبك يعقكب، 
مكؾ حيث حفظت غرناطة مف الضياع، باذلة ما تستطيع مف أجل ذلؾ، كما يبلحع ذلؾ الس

المشيف الذؼ سمكو دمحم الفقيو عندما استعاف بالنصارػ عمى المسمميف، كاألندلس في أشد 
 المحظات حرجًا، كىي عمى كجو الخراب كالضياع.

بعد تمؾ الحادثة ثار سانشكا بف ألفكنسك العاشر عمى أبيو، فمجأ ألفكنسك إلى المنصكر 
بعضيـ ببعض كعاكف الفكنسك،  المريني، فاستغل المنصكر تمؾ الفرصة ليضرب النصارػ 

فصالحو النصارػ كعقدكا معو عقدًا لميدنة كالمكادعة، كبعد كفاة الفكنسك طمب المنصكر مف 
 (.3سانشك بف الفكنسك كتباً أخذكىا مف المسمميف فأرسل لو ثبلثة عشر ِحمبًل)

ـ(، حيث ذكر الحجي 1492 -ىػ 897ظمت غرناطة عصية عمى االنييار حتى عاـ )
ي ذلؾ فقاؿ: ألف ما ضمتو مممكة غرناطة كاف أبعد مكانًا عف الكقكع في يد عدك السر ف

األندلس، مف باقي الممالؾ المجاكرة لمنصارػ، ككذلؾ المكقع الجغرافي، حيث العدك مف الشماؿ 
كالبحر مف الجنكب، مما جعل قناة اتصاؿ مفتكحة بيف األندلس كالمسمميف في المغرب، الذيف لـ 

نصرتيا، ككذلؾ لجكء المسممكف إلييا بعدما سقطت حكاضرىـ، مما مدىا بطاقات يتأخركا عف 
؛ ىك ذلؾ المقدار كميارات ككفايات عالية مف الرجاؿ كالنساء، كالسبب األىـ مف آنفات الذكر

لتزاـ باإلسبلـ، كالذؼ كىب تمؾ المعاني معنى حي، كحياة حقيقية، كجمع الذؼ بقي مف اإل
 (. 4ستعداد لمبذؿ)لمصمكد كاإلطاقات كدفعيا ال

ز قوطزغرناطغ:ز
شبو  سقطت غرناطة بعد حصار شديد انتيى بتسميميا، ليسقط أخر حصف إسبلمي في

(، كذلؾ 5ـ()1491تشريف الثاني-ىػ897ستيبلء عمييا في محـر عاـ )الجزيرة األندلسية، ككاف اإل
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عبد هللا دمحم بف األحمر  كذلؾ بعد معاىدة التسميـ التي جرت بيف حاكـ غرناطة المتخاذؿ أبك
 (.1الصغير، كبيف ممكي قشتالة فرناندك كايزابيبل)

لقد ُأنيكت قكػ غرناطة، مما جعل دفع الخطر عنيا صعبًا كشاقًا، كيبدك أف العدك ناؿ 
منيا كثيرًا، كفي المحظة التي كانت تستنزؼ قكاىا في نزاعاتيا الداخمية، ذىبت إلى مصيرىا 

 (.3ة هللا في خمقو قاؿ تعالى "كال تنازعكا فتفشمكا كتذىب ريحكـ")(، كىذه ُسنَ 2المأسكؼ)
يبلحع بأف أؼ باحث ال يمكنو التقيد بالبحث العممي، كىك يتحدث عف سقكط حاضرة مف  

أعظـ حكاضر اإلسبلـ، كعف دكلة مف أكثر دكؿ األرض إشراقًا عمى الناس، فالعيف دامعٌة كالقمب 
كالمساف ممعثـ، فكيف بمسمـ أف ينعي جزءًا مف تاريخ مجيد، اختمطت فيو العقيدة بقمكب  اً منفطر 

الرجاؿ، كاختمط فيو الجياد كحب هللا مع حب الناس، كتقديـ الخير ليـ بنشر دكلة اإلسبلـ 
أف ينعى ما بناه عظماء اإلسبلـ مكسى بف نصير كطارؽ بف زياد  كيف يمكف لباحثٍ ك السمحة، 
ف الداخل كالناصر كابف تاشفيف، كآالؼ مؤلفة مف المجاىديف األكفياء الذيف حركيـ كعبد الرحم

يـ أحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص، كآنسيـ في طريقيـ قصص فرساف الصحابة، فياليت مالقرآف، كرفع ىم
 قشعرؼ أؼ قمب يمتمؾ الحديث عف ذلؾ، كأؼ قمـ يتجرأ ليكتب خاتمة مجد تميد، إف العكامل الساب
-ذكرىا كالتي أدت لسقكط األندلس؛ لـ يكف تأثيرىا عمى ذىاب دكلة االسبلـ في األندلس فقط 

، إال أنو يمكف تجاكزه بإعادة المسممكف لدكلة االسبلـ مف جديد، إذا ما -كرغـ أىمية  ذلؾ الغياب
بقكا عمى تمؾ األرض، كلكف أخطر مف ذىاب دكلة االسبلـ في األندلس، ىك ذىاب العنصر 

لمسمـ، كالفرد المؤمف باهلل، كالذؼ كاف زكالو بحممة تطيير ديني شاممة، شممت شبو الجزيرة، ا
ككانت عمى إثر قياـ )محاكـ التفتيش( التي ليا الدكر األساس في القضاء عمى المسمميف، إما 
بالقتل أك التيجير أك التنصير، كىكذا اجتمع في ببلد األندلس ما لـ يجتمع في أٍؼ مف ببلد 
المسمميف، التي نكب فييا اإلسبلـ؛ فاجتمع في االندلس غياب النظاـ السياسي االسبلمي )الدكلة( 

 كغياب الفرد المسمـ معًا.
ز
ز

ز  
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زالم حثزال الث
 محاكمزالتفت شزوأ رىازعمىزالوجودزا   مي

و مف فظائع كجرائـ فتيش مف أكثر صفحات التاريخ سكادًا، لما سجمتتلقد كانت محاكـ ال
نسانية، كتفتقت فييا عقمية الشر، لتبتكر أشكاؿ تعذيب لـ تخطر عمى باؿ أحد، ارتكبت بحق اإل

 كذلؾ مف أجل تدمير اإلسبلـ كحضارتو، كالقضاء عمى المسمميف في األندلس.
في أرضو، كفي الثاني مف كانكف  تعايش المسمـ كاإلسباني زمنا طكيبًل، ككل كاحد سيداً 

في أؼ مكاف  ل الممكيف الكاثكليكييف غرناطة فأصبح المسمـ ميزكماً ـ(، دخ1492-ىػ897ثاني )
يككف فيو في أسبانيا، كبدأ ضغط كقير المتنصريف يشتد يكما بعد يكـ، حتى كصل التفكير بإنياء 

نياء الكجكد اإلسبلمي، كانتيت يكماً  بعد يكـ النصكص القانكنية التي عكست  كجكد األقمية، كا 
المتبادؿ، كما فرضت ضرائب جديدة عمى المسمميف  حتراـشة السممية كاإلمحيا ميراث المعايبتسا

 .(1)ـ(1499-ىػ904ـ/1495-ىػ900بيف عامي)
زأ  ابزنشأةزمحاكمزالتفت ش:

يقكؿ المؤرخ ليا:"إف أىـ األسباب التي دعت إلى قياـ محاكـ التفتيش في أسبانيا عدـ 
اـ تمؾ المحاكـ، التي شممت طبقات المجتمع كجكد ديف مكحد، إال أف ىذا السبب لـ يكف كافيا لقي

األسباني بمختمف أديانو، فيما يرػ آخركف أف السبب ىك الحصكؿ عمى مكاسب مادية مف طريق 
 .(2)مصادرة أمكاؿ الضحايا المتيميف، كىذا ما يفسر أف ضحايا التفتيش كاف معظميـ أغنياء

عشر لمميبلد، ككاف اليدؼ مف  تعكد محاكـ التفتيش في نشأتيا إلى أكائل القرف الثالث
كرائيا الرقابة عمى العقيدة النصرانية، كالتحقق مف سبلمتيا بيف أتباعيا، كعيد بيا إلى الرىباف، 
كلكف مياـ محاكـ التفتيش اتسعت في أكائل القرف الخامس عشر لتشمل الييكد كمف ثـ 

 . (3)المسمميف
ي )فكتكرد ركؼ( في تاريخو، أنو كاف كفي مبرر إنشاء محاكـ التفتيش ذكر المؤرخ الفرنس
عتقاد، فرديناند تكحيد الييئة بكحدة اإل في الجزيرة أخبلطا مف المسمميف كالنصارػ، كالييكد فأراد

لمدكلة، فأنشأ ديكاف التفتيش )محكمة التفتيش( ككاف الممؾ ىك الذؼ يعيف الرئيس  كذلؾ تعزيزاً 
 . (4)كالمفتش الكبير
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زطب عغزمحاكمزالتفت ش:
اعتبرت محاكـ التفتيش ذراعا لمسمطة باسـ الديف، ضربت القكة المناكءة لمحككمة، 
كصادرت أمبلؾ كأراضي المناكئيف لصالح الدكلة، ككانت تسجف مف ينتقد السمطة، ككصل األمر 
حد تقديميـ لمتحقيق كالتعذيب، ثـ عرضيـ عمى السمطات المدنية لتقضي بإحراقيـ كمصادرة 

، ككاف مف كحشية محاكـ التفتيش أف المسمميف الذيف تنصركا في العمف (1)أمكاليـ مف حقكقيـ
 .(2)كأبطنكا اإلسبلـ فتشكا عنيـ ثـ قامكا بحرقيـ أحياء

ككانت محاكـ التفتيش تأخذ مف تبدك عميو أؼ صمة باإلسبلـ، أك يضبط متمبسا يؤدؼ           
ل شارة مف شاراتو، حتى المبلبس الشعائر، أك يترسـ عادة مف العادات اإلسبلمية، أك يحم

كاالغتساؿ اعتبرت دليبل عميو، لذلؾ تنصر بعض المسمميف ظاىريا، كأبطنكا اإلسبلـ كسمكا 
 .   (3)المسممكف الصغار (Clos Moriscos)بالمكريسكييف 

كلقد كضع ألفكنسكا مانريؾ المفتش العاـ الخامس لديكاف محكمة التفتيش األسبانية قائمة  
 التي سيعاقب عمييا مف يفعميا كىي كالتالي:بالقضايا 
أف  :بأف الديف الدمحمؼ أفضل، كأنو مف خبللو نصل لمجَنة، أك مف قاؿ :كل مف يقكؿ 

المسيح نبيا كليس إالىًا، أك مف ذبح الدكاجف كالحيكانات قاطعا عنقيا بالسكيف، أك رفض أكل 
كا ؤ أك صامكا رمضاف كتسحركا، أك تكضمذبكحات النساء، أك ختنكا أكالدىـ، أك حمفكا بالقرآف، 

كصمكا إلى القبمة، أك إذا احتفمكا بعيد األضحى كالفطر، أك غنكا أغاني عربية، أك غسمكا مكتاىـ 
 . (4)قبل الدفف
كمف العقكبات التي كانت معتمدة في محاكـ التفتيش، السجف المؤبد المصحكب بالتعذيب  

مصادرة األمكاؿ كالممتمكات، إف تمؾ العقكبات كانت تنزؿ الشديد، أك اإلعداـ حرقا، أك التيجير، ك 
عمى مف يشؾ في إيمانو، كغالبا ما يدانكف، ككاف المحككمكف باإلعداـ يساقكف في مكاكب تعرؼ 

                   .                                (5)بػ)رسـك اإليماف(، ككانت الجماىير تتسمى بتمؾ المكاكب التي يعشقيا فرناندك الكاثكليكي
كفي األصكؿ التاريخية لمحاكـ التفتيش نقف عمى عيد مارتف ممؾ أرغكنة       

ـ( حيث صدرت قكانيف تحد مف حركة المدجنيف، كتمنعيـ مف 1410ىػ813ـ/1395-ىػ797)
جبارىـ عمى المثكؿ أماـ القضاة  إظيار شعائرىـ، كمنع اآلذاف، كمنعيـ مف استقبلليـ القضائي، كا 

ـ(، بإلزاـ المدجنيف 1454-ىػ1406/858-ىػ808الممكييف، فيما قاـ خكاف الثاني ممؾ قشتالة )
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بارتداء قمنسكة صفراء، ككضع شارة زرقاء عمى الكتف األيمف، كمنعيـ مف تقمد كظائف عامة، أك 
 .(1)اشتغاليـ بالتجارة كميف غيرىا

عمى أنيـ األكفر حضارة  %20ككذلؾ نظرت الدكلة األسبانية لممسمميف الذيف يشكمكف 
كاألكثر مدنية، فيما نظرت ليـ الكنيسة ككفار يجب تنصيرىـ، أك قتميـ كاسترقاقيـ كنفييـ، كقد 

ـ(، حيث استدعى فرناندك الكرديناؿ 1499-904إنصاعت الدكلة لقرارات الكنيسة في عاـ)
قياء كأعياف ـ( إلى غرناطة، فجمع ف1517-ىػ923خيمينيث دؼ ثيسنكركس مطراف طميطمة )ت 

المدينة كأغدؽ عمييـ، ثـ صعَّد إجراءات التنصير، فحكؿ المساجد إلى كنائس، كحرؽ ألكؼ كتب 
 . (2)كتاب في الطب 300المسمميف، كاستثنى 

زىةزوبدا غزمحاكمزالتفت ش:894شروطزت م مزغرناطغز
كانت شركط تسميـ غرناطة تنص عمى أف صاحب ركما يكافق عمى االلتزاـ كالكفاء 
بالشركط، إذا مّكنكه مف قصر الحمراء في غرناطة كمف المعاقل كالحصكف، كيقكـ عمى عادة 
النصارػ في العيكد )عدـ النكث في العيد(، كقاـ النصارػ بإعطاء ماؿ جزيل لرؤكس أجناد 
المسمميف، ثـ عقدت بينيـ الكثائق عمى شركطػ، قرأت عمى أىل غرناطة، فانقادكا إلييا ككافقكا 

ككتبكا البيعة لصاحب قشتالة فقبميا منيـ، كنزؿ سمطاف غرناطة قصر الحمراء، كفي    عمييا، 
ـ(، استكلى النصارػ عمى الحمراء بعد أخذ خمسمائة مف أعياف 1492-ىػ897ربيع األكؿ  2)

شرطا كاف منيا: تأميف الصغير  67غرناطة رىنًا خكفًا مف غدر المسمميف، ككانت الشركط 
قامة شريعتيـ عمى كالكبير في النفس ك  بقاء الناس في أماكنيـ كدكرىـ كرباعيـ، كا  األىل كالماؿ، كا 

ما كانت، كال يحكـ أحد عمييـ إال بشريعتيـ، كأف تبقى المساجد كما كانت، كاألكقاؼ كذلؾ، كأال 
يدخل النصارػ دار مسمـ، كال ُيغصب أحٌد، كأال يكلى عمى المسمميف إال مسمـ أك ييكدؼ؛ مما 

يـ مف قبل سمطانو؛ كأف يفؾ جميع األسرػ في غرناطة؛ مف حيث كانكا كخصكصا يتكلى عمي
أعيانيـ، كمف ىرب مف األسرػ كدخل غرناطة ال سبيل عميو لمالكو كال سكاه، كالسمطاف يدفع ثمنو 
لمالكو، كأال يقير مف أسمـ عمى النصرانية، كمف تنصر يقف بيف حاكـ مف المسمميف كآخر 

جكع لئلسبلـ بقي عمى نصرانيتو، كال يبلحق مف قتل نصرانيا في الحرب، نصراني، فإف رفض الر 
 (. 3كأخيرا يكافق عمى كل الشركط صاحب ركما، كيكقع عمى تمؾ الشركط )

كمف ضمف شركط أىل غرناطة عمى ممؾ قشتالة )فرناندك( أف يؤمنيـ عمى جَناتيـ، 
شر لمف أراد اإلقامة ببمدة غرناطة، كمف كمحاريثيـ كجميع ما بأيدييـ، كال يغرمكف إال الزكاة كالع

                                                           

 .216( كحيمة: الدكاني في التاريخ األسباني، ص1)
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أراد الخركج منيا يبيع أصمو بما يرضاه مف الثمف لمف يريد مف المسمميف كالنصارػ، مف غير 
ُغبف، كمف أراد العبكر لببلد العدكة بالغرب يبيع أصمو كيحمل أمتعتو، في مراكبو إلى أؼ أرض 

، كمف أراد اإلقامة بغرناطة مف المسمميف فمو أراد مف ببلد المسمميف مف غير كراء كال شيء يمزمو
األماف عمى نحك ما ذكر، كقد كتب ليـ ممؾ الركـ بذلؾ كتابا، كأخذكا عميو عيكدًا كمكاثيق 

 .(1)مغمظة، عمى أف يكفي ليـ بجميع ما شرطكه عميو
إف شركط تسميـ غرناطة آنفة الذكر لف يتـ مراعاتيا، حيث أف النصارػ نقضكا الشركط 

ـ(، بعد أمكر 1499-ىػ904عركة، إلى أف آؿ الحاؿ بحمميـ المسمميف عمى التنصير سنة )عركة 
كأسباب أعظميا أنيـ قالكا:"إف القسيسيف كتبكا عمى جميع مف كاف أسمـ مف النصارػ أف يرجع 

 . (2)نصرانيا"
كمف المبلحع أيضا أف الشركط لـ تعطى لممسمميف إال إغراء ليـ، كتعجيبل باالستسبلـ 

، كجرػ ذلؾ رغـ تأكيدات البابكية كالممكية القشتالية كسمطاتيا تجنب مقاكمة قد تكمفيـ كثيراً كل
 .                                                         (3)المدنية لمكفاء بشركط معاىدة تسميـ غرناطة

، كلكف (4)ُسممت غرناطة بعد تمؾ المعاىدة نصت عمى أف يبقى المسممكف في أماكنيـ
تفاقية التي كقعت لـ يتـ مراعاتيا كال العمل بمقتضاىا بل كانت معاىدة تسميـ غرناطة، تمؾ اإل

كبداية النياية لشعب ُقضي عميو تدريجيا، بإعبلف الحرب عمى مقدساتو كلغاتو  سقكطا مدكياً 
ارية، لتسييل مياـ كحضارتو كدينو كتراثو، كتـ تبني كل القكانيف كالقرارات الدينية كالكضعية كاإلد

آالؼ المكظفيف اإلدارييف كالمخبريف كالعسكرييف، عبر خمسة أجياؿ قادمة لئلشراؼ بطريقة 
ي منحيا أفضل جينمية عمى القضاء نيائيا عمى الشعب المسمـ، كاجتثاثو تماما مف أندلسيتو الت

 . (5)نجازات الحضارية الكبرػ القيـ كالمبادغ كاإل
زانتشارزالتفت ش:
ـ( بدأ نشاط محكمة التفتيش في برشمكنة، كفي عاـ             1488-ىػ893)في عاـ 

ـ( تأسست محكمة التفتيش في قشتالة، كفي أبمة كقرطبة كجياف كسيقكبيا 1492 -ىػ897)
كطميطمة، كبمد الكليد، كبمغ عدد محاكـ التفتيش خمسة عشر في نياية القرف الخامس عشر، كمع 
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األعمى لمحاكـ التفتيش( كالذؼ يخضع مباشرة لمممؾ كترأسو )تكماس اتساعيا أنشأ ليا )المجمس 
 ، كقد مرت محاكـ التفتيش أك تعذيب المسمميف في ثبلث مراحل:(1)دؼ تكركيميدا(
ـ(، كتكلى فييا ىنرنادك دؼ 1499-ىػ904ـ/1492-ىػ897منذ تسميـ غرناطة ) أواًل:

 يف.طالبيرا قضية المكريسكييف كاتبع سياسة التسامح كالم
ـ( كمف فييا الكردناؿ فيسينيركس بتصفية 1501-ىػ1499/906-ىػ904: مف ) ان اًز

 القضية المكريسكية فعمد استخداـ العصا الغميظة كفرض التنصير.
ـ( حتى القرف السابع عشر، كتميزت ببركز دكر محاكـ 1501-ىػ906: مف ) ال اًز

كتحكيل المساجد إلى كنائس، التفتيش في طمس كل معالـ الحضارة العربية كاإلسبلمية، 
كتيجير المكريسكييف، كما شيدت غرناطة أشير عممية حرؽ في تاريخ الثقافة العربية 

 . (2)اإلسبلمية، كلـ ينجك سكػ بعض كتب الطب التي نقمت لجامعة الكاال دؼ إينارس
يزاب  زالضطيادزالم ممين: زقراراتزفرناندوزوا 
يتعمػق بالتنصػير فقػد الحقػت محػاكـ التفتػيش كػل  كفي مجاؿ جرائـ محػاكـ التفتػيش، كفيمػا

مػػا ىػػك إسػػبلمي، إال أف المكريسػػكييف مارسػػكا ديػػنيـ سػػرًا، فػػرأػ الممكػػيف إزابػػيبل كفرنانػػدك أف يسػػتمر 
()ـ(، 1499-ىػػ904بالتنصير كالطرد النيائي لممكريسكييف، فكانت بدايػة عمميػات التنصػير عػاـ )

صػػػدار مرسػػػكـ ممكػػػي يعمػػػف عػػػف ضػػػركرة اعتنػػػاؽ ـ( بعػػػد إ 1502-ىػػػػ907ككصػػمت ذركتيػػػا عػػػاـ )
جميػػػع المكريسػػػكييف النصػػػػرانية، أك الرحيػػػل كأعطػػػػكا ثبلثػػػة شػػػػيكر لمتنفيػػػذ، كبمكجػػػػب ذلػػػؾ القػػػػانكف 

سػنة  12سيرحل كل الذككر الذيف لػـ يتجػاكز سػنيـ الرابػع عشػر كاإلنػاث البلتػي يزيػد عمػرىف عػف 
 . (3) يخرجكا الذىب كالفضة معيـإال إذا تنصركا، كقد سمح المرسـك ببيع األمبلؾ شرط أال

ـ( ككػػػاف تحػػػت 1556-ىػػػػ963ـ/1519-ىػػػػ925جػػػاء كػػػارلكس الخػػػامس حفيػػػد فرنانػػػدك )
ـ( مرسكما يحتـ تنصير المسػمميف أك 1524ىػ، 930كصاية الكارديناؿ فيسنيركس، فأصدر سنة )

المسػاجد إلػى النفي أك االسترقاؽ، كا عداـ كل مسيحي يترؾ ديف آباءه كيسمـ ثـ تحكيل ما بقي مػف 
ـ( كصػمت سياسػة التنصػير إلػى 1598-ىػػ1006ـ/1556-ىػػ963فيميػب )في عيد الكنائس، أما 

ـ( ذكػػرػ 1567ىػػػػػ، ينػػاير 974جمػػادؼ اآلخػػرة  19ذركتيػػا كالتػػي مارسػػتيا محػػاكـ التفتػػيش، ففػػي )
تسميـ غرناطة كالذؼ أصبح عيدا في أسبانيا، أصدر الممؾ مرسكما يحظر عمى المكريسكييف حمل 
السبلح كالتحدث بالعربية، كارتػداء المبلبػس العربيػة كالتسػمي بأسػماء عربيػة، كمنػع الحجػاب، كأمػر 
بيدـ الحمامات العامة كالخاصة، كمراقبة المكرسكييف أياـ الجمعة كاألعياد اإلسبلمية كمػف يخػالف 
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بنزعػة دينيػة  ُيذكر أف فرناندك كاف يجنح في سياسػتو لمغػدر، فيمػا زكجتػو إيػزابيبل تجػيشك  .(1)يعدـ
 .(2)متطرفة بتأثير أحبار متعصبيف، كترتكب أبشع المجازر باسـ المسيحية

ىػػػ( صػػدر قػػرار بمنػػع المسػػمميف فػػي مممكػػة 907محػػـر سػػنة  4ـ، 1501يكليػػك  20فػػي )
غرناطة أف يتصمكا بغيرىـ خشػية أف يتػأخر تنصػيرىـ، كيحػذر عمػييـ االتصػاؿ بمػف تنصػركا حتػى 

خالطتيـ، كمف يخالف يقتل كيصادر أمبلكو، كيجكز لمخػارجيف التصػرؼ ال يفسد عمييـ إيمانيـ بم
بػػػأمكاليـ كيحػػػذر عمػػػييـ الخػػػركج ألفريقيػػػا، كالتػػػي كانػػػت فػػػي حػػػرب مػػػع أسػػػبانيا كمػػػف يخػػػالف يقتػػػل 

ق(، حظػػػػػر عمػػػػػى النػػػػػاس 909ربيػػػػػع األكؿ  19ـ، 1502سػػػػػبتمبر  12كيصػػػػػادر أمبلكػػػػػو، فػػػػػي )
ـ، كيحظػػػر عمػػػييـ مغػػػادرة قشػػػتالة إلػػػى التصػػػرؼ فػػػي امبلكيػػػـ قبػػػل مضػػػي عػػػاميف عمػػػى تنصػػػيرى

 .(3)األرغكف كالبرتغاؿ
قاـ الممؾ فيميب الثاني بتعذيب مف ال يديف بالكاثكليكية، كىدؼ مػف كراء ذلػؾ إلػى الكحػدة 
الدينيػػػػة حسػػػػب التعػػػػاليـ الكاثكليكيػػػػة، كفيمػػػػا يتعمػػػػق بمسػػػػممي األنػػػػدلس فقػػػػد اتبػػػػع سياسػػػػة التنصػػػػير 

أىميػػا فرمػػاف يحػػـر عمػى المسػػمميف امػػتبلؾ الخػػدـ كالرقيػػق،  كالتيجيػر، كاتخػػذ لػػذلؾ سمسػػمة إجػراءات
ـ(، 1560-ىػػ967كعدـ استخداـ األسمحة النارية كمصادرة سػبلح المكريسػكييف، ككػاف ذلػؾ عػاـ )
يػػػػـك كذلػػػػؾ عػػػػاـ     50كقػػػػد أصػػػػدر قػػػػرار بػػػػأف يسػػػػمـ المكريسػػػػكيكف أسػػػػمحتيـ كترخيصػػػػيا فػػػػي مػػػػدة 

ضػػػػي النػػػػببلء، كا غػػػػبلؽ )المعابػػػػد( فػػػػي كجػػػػو ـ(، كألغػػػػى حصػػػػانة المقيمػػػػيف بأرا1563  -ىػػػػػ970)
المكريسكييف، كأال حصػانة لمكنػائس كاألديػرة إال ثبلثػة أيػاـ، كىنػا زادت نقمػة محػاكـ التفتػيش كبػدأكا 

 . (4)البحث عف القضايا القديمة التي سبق أف حككـ عمييا أصحابيا كا عادة محاكمتيـ
ز

زمحاكمزالتفت شزوتدميرزالم اجد:
ـ( 1524-ىػػ928سبانيا شارلكاف )شارؿ الخػامس( سػنة )أمبراطكر إاستأذف أسقف قرطبة 

بسػبب قبتػو  –في إقامػة ىيكػل قػكطي كبيػر كسػط مسػجد قرطبػة الجػامع، فػأذف لػو كاسػتدعى األمػر 
إزالػػة السػػقف األندلسػػي، ثػػـ زار شػػارلكاف مسػػجد قرطبػػة، كنػػدـ عمػػى مكافقتػػو لمتشػػكيو الػػذؼ  -العاليػػة

بنيتـ ىنا ما كاف يمكف بنائو في أؼ مكاف آخر، كقضيتـ بذلؾ أصاب المسجد، ككاف مما قاؿ:"لقد 
ز.(5)عمى ما كاف أثرا كحيدا في العالـ

ز
ز
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زمواجيغزمحاكمزالتفت ش:
إف ذكر اسـ محاكـ التفتيش كاف يبعػث عمػى التعػكذ بػاهلل كاالسػتنجاد بالمبلئكػة، كرغػـ كػل 

المحػػاكـ فشػػمكا فػػي تحقيػػق ىػػدفيـ ممارسػػات محػػاكـ التفتػػيش داخػػل قشػػتالة كخارجيػػا، إال أف عمػػاؿ 
 .(1)المتمثل بإعبلء الكاثكليكية كالقضاء عمى جميع المذاىب الدينية األخرػ 

لـ يستسمـ المسممكف أماـ تطرؼ محاكـ التفتيش كجرائميا، بل كاجيكا تمػؾ المحػاكـ، كبعػد 
ا النصػػرانية زكاؿ سػػمطاف اإلسػػبلـ السياسػػي مػػف أسػػبانيا لػػـ تنتيػػي المأسػػاة، كحاكلػػت سػػمطات أسػػباني

لغػاء كػل مػا  إفناء الكجكد اإلسبلمي، كثماره الفكرية كالحضارية، مف خبلؿ إفنػاء األفػراد كالعقيػدة، كا 
يتصػل بػػذلؾ، كلكػف المسػػممكف ظمػكا يقػػاكمكف مػا يزيػػد عػف القػػرف، دفاعػا عػػف عقيػدتيـ المتمثمػػة فػػي 

ضػػػػد عمميػػػػة  ـ(، ثػػػػار مسػػػػممك غرناطػػػػة )مػػػػدجنك البػػػػايزيف(1499 -ىػػػػػ904، كفػػػػي ) (2)كجػػػػكدىـ
التنصػػػير اإلجبػػػارؼ التػػػي مارسػػػيا الكاردنػػػاؿ سػػػيثنيركس، كال يعػػػرؼ ىػػػل كانػػػت حممػػػة مكجيػػػة إلػػػى 

 .(3)النصارػ أك إلى أبنائيـ الذيف أسممكا لردىـ عف دينيـ الجديد، أـ كانت ضد المسميف كافة
كفيمػػا يتعمػػق بأىػػػل البػػايزيف فقػػػد قػػامكا عمػػػى الحكػػاـ فحػػػاكلكا تنصػػيرىـ ألف مػػػف قػػاـ ضػػػد  

الحاكـ فميس لو إال المكت، أك التنصير، كبالجممة تنصركا عف آخػرىـ باديػة كحاضػرة، كامتنػع قػـك 
مػػف التنصػػر، كاعتزلػػكا كامتنعػػكا فػػي قػػرػ كأمػػاكف مثػػل بفميػػق كأنػػدرش، فجمػػع ليػػـ العػػدك كاستأصػػميـ 

 .(4)عف آخرىـ قتبل كسبيا
قتمػػة عظيمػػة، مػػات فييػػا كلكػف هللا مػػف عمػػى المسػػمميف كأعػانيـ عمػػى عػػدكىـ، فقتمػػكا مػنيـ م

صاحب قرطبة، كذلؾ بعد أكثر مف ثبلثة كعشريف معركة، كلما عممكا بأنو ال طاقة ليـ بالمسمميف 
أعطكىـ األماف ليذىبكا عمى عدكة المغرب، فكافق المسممكف عمػى ذلػؾ، ككػاف الشػرط عمػييـ أف ال 

 .(5)يخرجكا بشيء مف متاعيـ إال الثياب التي عمييـ
زينزفيزال شرات: ورةزالمور  كي

ـ(، فبعد اقتناع المكريسكيكف أنو لـ يعد 1566-ىػ973ظمت ثكرة المكريسكييف حتى عاـ )
ينقذىـ سكػ سػبلحيـ، كالتككػل عمػى هللا، تكجػو الكثيػر مػنيـ إلػى البشػرات، كاعتصػمكا بيػا، ككانػت 

شػػتراؾ فػػي الحػػرب المكريسػػكي مػػذنبا، كتحكػػـ عميػػو باإلالمحػػاكـ العسػػكرية كالمدنيػػة كالكنسػػية تعتبػػر 
ضػػد إخكانػػو، ممػػا أتػػػاح لممكريسػػكييف اإلنضػػماـ لمثػػكار، كأصػػػبحكا يػػدخمكا غرناطػػة كحػػي البيػػػازيف، 
نقػاذىـ مػف كيػبلت محػاكـ التفتػيش، ثػـ  كيخطفكا المسيحيات كأطفاليـ ليفادكىـ بأسرػ المسػمميف، كا 

                                                           

 .215( بشتاكؼ: األندلسييف المكاركة، ص1)
 .568( الحجي: التاريخ األندلسي، ص2)
 .22( ىكرتز، أنطكنيك؛ بنثنت، برنارد: المكرسكيكف حياة كمأساة أقمية، ص3)
 .106، ص4( الناصرؼ: اإلستقصا، ج4)
 .123، ص1معاصر: نبذة العصر، ج ؛ مؤلف أندلسي524، ص4( المقرؼ: نفح الطيب، ج5)
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يف، ثػػػـ شػػػكمت حػػػـر النصػػػارػ مػػػف الخػػػركج لػػػيبل لشػػػكارع غرناطػػػة، كمػػػف التنػػػزه فػػػي غكطتيػػػا منفػػػرد
جماعػػػات مسػػػيحية ىػػػدفيا قػػػنص المكريسػػػكييف، كعنػػػد شػػػركؽ الشػػػمس عمػػػى غرناطػػػة كانػػػت تتنثػػػر 

 .(1)الجثث في شكارعيا بفعل الثكار المكريسكييف
زأ رزمحاكمزالتفت ش:

نتصػػار الكحشػػي عمػػى المسػػمميف فػػي بكاتييػػو لظمػػت أسػػبانيا تػػنعـ بسػػماحة اإلسػػبلـ، لػػكال اإل
ش، كلمػػػا تػػػأخر سػػػير المدينػػػة ثمانيػػػة قػػػركف، كنحػػػف نعتػػػرؼ بػػػأف كلنجػػػت مػػػف كصػػػمة محػػػاكـ التفتػػػي

، كمػػػف اآلثػػػار (2)المسػػػممكف كػػػانكا مثػػػاؿ الكمػػػاؿ البشػػػرؼ فػػػي الكقػػػت الػػػذؼ كنػػػا فيػػػو مثػػػاؿ اليمجيػػػة
ـ(، المسػػمميف لمتنصػػير، 1499-ىػػػػ904الكخيمػػة لمحػػاكـ التنفتػػيش مػػا دعػػا إليػػو ممػػؾ الػػرـك سػػنة )

كصػارت األنػدلس كميػا نصػرانية، كلػـ يبقػى مػف يقػكؿ فييػا ال ، كأكرىيـ عميو فػدخمكا فػي دينػو كرىػاً 
، إال مػػف يقكليػػا فػػي نفسػػو كفػػي قمبػػو أك خفيػػة مػػف النػػاس، كجعمػػت إلػػو إال هللا دمحم رسػػكؿ هللا جيػػراً 

 . (3)النكاقيص في صكامعيا بعد اآلذاف كفي مساجدىا الصكر كالصمباف بعد ذكر هللا كالقرآف
فرديناند كزكجتو إيزابيبل إزالة ممؾ بني األحمػر بالتنصػير كمف آثار محاكـ التفتيش تمكف  

 .(4)كاإلحراؽ، كضياع خمسة عشر مميكف مسمـ
كمف آثارىا التي كقعت أياـ دمحم بف عمي بف نصر الخزرجي، المبايعة في غرناطة في ذؼ 

نصػير ىػ، قياـ النصرانية في جميع مدائف األندلس كنيب أمكاؿ المسمميف كأسر كت892القعدة عاـ 
 .(5)مف بقي

اآلثار التضييق عمى المكريسكييف كمبلحقتيـ في قراىـ كمدنيـ، كبث العيكف في  كمف تمؾ
العائمػػػػة الكاحػػػػدة نفسػػػػيا لتفكيكيػػػػا، كالقضػػػػاء عمػػػػى اليكيػػػػة كالمغػػػػة كالػػػػديف؛ بتغييػػػػر أسػػػػماء كعػػػػادات 

ـ( 1550-ىػػػ957)المسػػمميف، ثػػـ حػػرؽ مئػػات اآلالؼ مػػف كتػػبيـ فػػي السػػاحات العامػػة، كمنػػذ عػػاـ 
أغمقػػت المػػدارس كالمعاىػػد كالمكاتػػب، كمنػػع مػػف اقتنػػاء الكتػػب العربيػػة كتعمميػػا، ثػػـ فػػرض تعمػػـ لغػػة 
القشػػتالييف خػػػبلؿ ثبلثػػة سػػػنكات، ككػػاف اإلنيػػػاؾ اإلقتصػػػادؼ مػػف خػػػبلؿ الضػػرائب الباىظػػػة، كعػػػدـ 

ت المحػاكـ إلػى استيطاف المػكانئ لقطػع الصػمة بػيف المسػمميف كبػيف أبنػاء المغػرب العربػي، كمػا أدىػ
اإليقػاع بالمسػمميف فػي السػجكف لمػدػ الحيػاة لكثيػػر مػنيـ، ثػـ القيػاـ بعشػرات االنتفاضػات كالثػػكرات 
التي ىزت المجتمع في القرف السادس عشر، كرد عمى جرائـ محاكـ التفتػيش كأىميػا ثػكرة البشػرات 

                                                           

 . 27( عبده: التيجير القصرؼ لمسممي األندلس ص1)
 .35، ص1؛ الكناني: الحيدا كاالعتذار، ج720( لكبكف، غكستاؼ: حضارة العرب، ص2)
 .131، ص1( مؤلف أندلسي معاصر: نبذة العصر، ج3)
 .230، ص1( الككاكبي: أـ القرػ، ج4)
 .134، ص1العصر، ج ( مؤلف أندلسي معاصر: نبذة5)
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بعػد اسػػتنفاذ  ـ( التػي اسػػتمرت لمػدة سػنتيف، كسػبق الحػػديث عنيػا، كأجيضػت 1568-ىػػ975سػنة )
 .(1)طاقتيـ العسكرية كالبشرية

التي شكمت ضد المسمميف، تعتبر مف أسكد صفحات  شيرػ الباحث بأف محاكـ التفتيز
التاريخ اإلنساني، حيث مكرس مف خبلليا كل أشكاؿ العنف كاإلرىاب كالتركيع كالقتل، كالخركج 

اتضح مف خبلليا جميًا قمكب أكلئؾ عمى قيـ الديانات السماكية، كعمى قيـ القكانيف الكضعية، ك 
فأزالت بناًء  –نسبت ظمما إلى المسيح عميو السبلـ  –األكركبييف التي شحنت بعقيدة فاسدة 

في كجو مف  عار عظـ في تاريخ أكربا، كأصبحت محاكـ التفتيش كصمةحضاريًا كاف ىك األ
هللا عزكجل، كاستعار الفتف أشرؼ عمييا تقريرًا كتنفيذًا، كيبلحع أيضًا بأف اإلبتعاد عف شرع 

الداخمية، كعدـ اتباع قكانيف صعكد كىبكط الحضارات، كمراعاتيا أدػ إلى تمؾ النتيجة المريعة، 
 كالتي ال يتحمميا قمب أؼ إنساف سماعًا، فما باؿ مف عانى كيبلتيا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .303( التميمي: تأمبلت جديدة، ص1)
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زالنتائ ز
ز

ف ك مجمكعة نتائج، أسأؿ هللا أف يكبعد ما مف هللا عمي بإنياء ىذه الرسالة، تكصمت إلى 
 فييا الخير لي كلممسمميف، كأىـ تمؾ النتائج:

  أف هللا عز كجل ال يحابي أحدًا مف عباده كخمقو، حتى لك كانكا مسمميف، كحادكا عف
 الجادة سيجرؼ عمييـ ما يجرؼ عمى غيرىـ.

 " َذا َأَرْدَنا َأف ن ْيِمَؾ قَ تماىت كتطابقت أية هللا في كتابو ْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقكْا ِفيَيا َفَحقَّ َكاِ 
 ، فيذه األية انطبقت مع كاقع الحاؿ في األندلس."َعَمْيَيا اْلَقْكُؿ َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميًرا

  دمار الحضارات في جزء كبير منو يأتي مف داخل الحضارة نفسيا، كبعض العكامل
أظيرت الدراسة أف أربعة عكامل مف  كقد، الدمار الخارجية تكف مساعدة أحيانًا في ذلؾ

 .بالعكامل الداخمية التي أكدت بالمسمميف كدكلتيـ في االندلس تأصل خمسة تتعمق
  في األندلس كاف انحراؼ الناس عف الديف، كمحالفة الحكاـ لؤلعداء، كانتشار الفساد بيف

 الخاصة كالعامة أسبابًا أساسية في سقكط األندلس.
 ـ كرثة األنبياء ليـ في تراثنا اإلسبلمي التبجيل كالتقدير، فإف أىينكا كأذلكا، أذؿ العمماء ى

، كذلؾ ما كضح جميًا في تاريخ طائفة ليست بالقميمة مف هللا ظالمييـ بزكاؿ ممكيـ
عمماءاالسبلـ الذيف قتل بعضيـ كعذب كطكرد بعضيـ االخر كلكحقت كتابات طائفة 

 .ثالثة منيـ
 أحدًا مف العمماء الذيف سكتكا عف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر  التاريخ لـ يجامل

، حيث ذكر التاريخ االندلس بعض العمماء الذيف كقفكا في كجو كداىنكا لمحكاـ الظالميف
 .الحكاـ ككتب عنيـ بأحرؼ مف نكر، فيما كاف التبكيت كالقدح لمف داىف الحكاـ

 لمعاصي كالتي كضحت مف خبلؿ االندلس كثيرًا عف طاعة هللا كاقترفكا ا ـلقد ابتعد حكا
 البحث، فكاف انتصار العدك عمييـ أكيدًا كذلؾ لبعدىـ كتنكبيـ لطريق الحق.

 دفع حيث قمب المكازيف  أصاب االذالؿ كالصغار بعض حكاـ االندلس كتمثل ذلؾ في
 .عد أف أتبعكا نفكسيـ ىكاىاعف يٍد كىـ صاغريف كذلؾ ب المسممكف الجزية لمكافريف

  تكلية غير المسمميف، كتكسيد األمر إلى غير أىمو، اعتبر عامبًل ميمًا مف عكامل سقكط
 األندلس.

   الترؼ كا ىدار الماؿ الذؼ ىك عماد الحياة كانت سمة مميزة لمحكـ األندلسي، كعامبًل مف
 عكامل اليدـ.

  ،كاف ليا أثرًا سمبيًا عمى المجتمع سيطرة الجكارؼ عمى عقكؿ كقمكب الحكاـ كالعامة
 األندلسي كالدكلة.
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  قد ك اإلستيتار بقكة العدك ميما كانت ضعيفة، ألنيا ستقكػ يكمًا مف المفترض أال يتـ
 تؤدؼ إلى دمار الحكـ كما في األندلس.

  اإلستيتار بدماء المسمميف عاقبتو كخيمة في الدنيا كاألخرة، كقد كاف ذلؾ اإلستيتار إف
 في األندلس، حيث مئات القتمى راحكا ضحية اإلقتتاؿ بيف األمراء.كاضحًا 

  دمر أعرؽ الحضارات.يبأف  منازعة األمر أىمو، كالصراع عمى السمطة، كفيلٌ لقد كاف 
ز  
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زالتوص ات
مف خبلؿ دراسة الباحث لعكامل سقكط األندلس، يمكف الخركج بعدة تكصيات ال غنى لنا عنيا 

 تتمثل باألمكر التالية:
بد مف تعميـ دراسة عكامل السقكط عمى مف نستطيع مف عامة المسمميف، لتجنب تمؾ  ال -1

العكامل في حياتيـ الشخصية، كمف ثـ تعميـ عكامل سقكط األندلس كدراستيا عمى 
 الخاصة، ليمثمكا شبكة أماف لممجتمع حتى ال يقع في تمؾ العكامل.

لس، كضركرة تجنب الصراعات دراسة أثر الصراع اإلسبلمي اإلسبلمي عمى دمار األند -2
 التي تجرؼ في زماننا اليكـ.

ال بد مف تسميط الضكء عمى تكلية غير المسمميف، ككذلؾ غير األكفاء مف المسمميف  -3
 ألمر المسمميف ألف في ىذا خراب الحضارات.

كنحف نبحث عكامل السقكط في األندلس، ال بد أف تكف ىناؾ دراسات تتناكؿ الجكانب  -4
دلس حتى ال يشعر المسمـ باإلحباط، خاصة كأف تاريخ األندلس المجيد نالمشرقة في األ

امتد إلى ثمانية قركف تقريبًا، كاف فييا الخير كالعدؿ كالسبلمة كالعمـ كالحضارة كالمدنية، 
 التي أشرقت عمى أكركبا، فحكلت ليميا إلى نيار.

العزة في نفكس أبناء ال بد مف تعميـ دراسة التاريخ اإلسبلمي، كحضاراتو لبعث األمل ك  -5
المسمميف، ليعيدكا ذلؾ المجد التميد كيخرجكا مف كىمة الذؿ كاإلنكسار التي تحياه األمة 

.  اليـك
يف كطبلب البحث العممي فقط، بل يجب أف يفسح صاقتصار دارسة التاريخ لممتخصعدـ  -6

درره المجاؿ أماـ المثقفيف مف غير االختصاص ليغكصكا في ذلؾ البحر، كيتعرفكا عمى 
 الكاممة.
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زأواًل:زالقرانزالكر م.
ز ان ًا:زالمصادرزالعرب غ:

زم(.1259ىة=658أبوزعبدزهللازدمحمزبنزعبدزهللازالقضاعي،ز)ت:ز،ابنزاأل ار
التكممة لكتاب الصمة، جزءاف، عني بنشره عزت العطار الحسيني، )مصر، مطبعة  -1

 ـ(.1956، 1السعادة، ط
 ـ1985،  2السيراء، تحقيق: حسيف مؤنس، القاىرة، دار المعارؼ، طالحمة  -2

زىة(:ز630ابنزاأل ير،زعميزبنزأبيزالكرمزدمحمزبنزدمحمزبنزعبدزالكر مزالشي انيزأبوزالح نزز)ت
، تح: عبد هللا 2ىػ، ط1415الكامل في التاريخ، دار الكتب العممية، بيركت،  -3

 القاضي.
 ـ.2010بيركت، -صادرالمباب في تيذيب األسباب، دار  -4
 التكممة لكتاب الصمة، تحقيق :عبد السبلـ اليراس، لبناف، دار الفكر لمطباعة، -5

 ـ.1995= ىػ 1415
زمز(1491ىةةز=ز896ابنزاألزرق،زأبوزعبدزهللاز)ت:

 .1بدائع السمؾ في طبائع الممؾ، تحقيق: عمي سالـ النشار، العراؽ، كزارة اإلعبلـ، ط -1
زىة(،370-282،ز)اليراويززبنزأحمداألزىري،زأبيزمنصورزدمحمز

 .ترجمة كتحقيق أحمد بف عبد الرحمف مخيمر، دار الكتب العمميةتيذيب المغة،   -6
زم(:ز 1093ىةةز=486أبيزاألص غ،زع  ىزبنز يلزاألندل ي،ز)ت:

ثبلث كثائق في محاربة األىكاء كالبدع في األندلس مستخرجة مف مخطكط األحكاـ  -7
الكبرػ لمقاضي أبي األصبغ، دراسة كتحقيق: دمحم عبد الكىاب خبلؼ، مراجعة 

، القاىرة، المركز العربي الدكلي إسماعيلكتقديـ: محمكد عمي مكي، مصطفى كامل 
 . 11981لئلعبلـ، ط

زم(،1200ىة=597أبوزعبدزهللازدمحمزبنزدمحم،ز)ت:زز،العمادز،األصفياني
ؽ، تحقيق: عمر الدسكقي، كعمي عبد العظيـ، 4خريدة القصر كجريدة العصر،  -8

 )القاىرة، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر، د.ت(.
زىةة(:1156ىةة=560ا در  ي،زأبوزعبدزهللازدمحمزبنزعبدزهللازبنزإدر سزالحموديزالح ني،ز)ت:

 ـ .1989ىػػ، 1،1409في اختراؽ اآلفاؽ، بيركت ،عالـ الكتب، طنزىة المشتاؽ  -9
ز:م(1147ىةة=542ابنز  امز،زأبوزالح نزعميزبنز  امزالشنتر نيز،زز)
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الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة، تحقيق:إحساف عباس، بيركت،دار الثقافة،  -10
 ـ.1997ىػػ=1417

ز:مز(1183=ىةةز578،ز)األنصارابنز شكوال،زخمفزبنزعبدزالممكززالخزرجيز
، 2الصمة، تحقيق: إبراىيـ األبيارؼ، القاىرة، دار الكتاب المصرؼ، ج  -11

 ـ .1989ىػ= 1،1410ط
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غ:ةةةةةةةةةالخ ص  
تاريخًا مجيدًا عظيمًا، قدـ لبلنسانية الكثير يعتبر تاريخ االسبلـ في االندلس 
ة خطكات عريضة في طريق المدينة، كلكف مف االبداع الحضارؼ، كتقدـ باالنساني

ندلس، أصابيا ما يصيب الحضارات عبر التاريخ مف القكة ثـ في األ سبلـدكلة اإل
كقد تناكلت ىذه الدراسة العكامل التي كانت سببًا مباشرًا  ،كاالنييارالضعف ثـ الذبكؿ 

كالقضاء عمى الفرد المسمـ بعد القضاء  ،كخركج المسمميف منيا نيائياً  ،ندلسلسقكط األ
 عمى دكلتو.

فكانت أىـ  ،كأخرػ خارجية ،كقد تنكعت عكامل السقكط ما بيف عكامل داخمية
شيكع المنكرات كالخمر، كعشق  ،سقكط األندلسالتي أدت إلى  ،العكامل الداخمية

كالتنافس عمى الجكارؼ، ككذلؾ التحالف مع غير المسمميف كمكاالتيـ، كعدـ  ،الغمماف
االستجابة لمعمماء عندما أمركا بالمعركؼ كنيك عف المنكر، كما كاف الترؼ كفرض 

 ،لمسقكط الضرائب الباىضة كدفع الجزية لمنصارػ مف العكامل اإلقتصادية الميمة
ككذلؾ تميز تاريخ األندلس بالنزاع بيف الحكاـ عمى السمطة، ثـ كاف فساد الحكاـ سببًا 

 مباشرًا كقكيًا في ذلؾ السقكط المدكؼ لؤلندلس.
كأثرىا عمى االندلس، لنصل إلى  ،كخبلفاتيـ الفقيية ،كأخيرًا يأتي دكر الفقياء

القضاء عمى نتج عنو كالتي  ،سالنياية المأساكية بتدمير دكلة اإلسبلـ في األندل
التي تتبعت أثر المسمميف قتبًل كتشريدًا  ،مف خبلؿ محاكـ التفتيش ،العنصر اإلسبلمي

 كقضت عمى كجكدىـ. ،شأفتيـ تإلى أف استأصم ،كتنصيراً 
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Abstractز

ز

The history of Islam in Spain was glorious  and great. 

Islam provided  humanity a lot of cultural crativiy  and great 

steps on they wayof  civilizations.But the state of Islamic in 

Spain (Andalus) was infected as the other  cultures throughout 

the ages forse then weakness and at the end collapse, This 

study dealt with the factors which led to downfall of Spain 

(Andalus) and expulsion Muslims from it after theiv defeat. 

The factors of Andalus downfall were varied, some of 

them weve internal and others ware external. 

The most important internal factor was the spread of all 

kinds of corruption like "alcohol abuse, misusing the authority 

competition in collecting maids, dancers and prosttites, 

gambling, rave concerts, and keeping away from Islamice 

religion Teaching and the conflict between  Islamic rulers in 

Andalus all these factors led to downfall som islamec rufers in 

Andalus with the enimies of  Muslims against each other 

which led to weakness. 

The most import external factors were the enimies in 

Eurpe "The christion kingdoms in the north" were unifed to 

eliminate the Muslims and dismiss them from Andalus. 

The situation of the Muslims in north- Africa wasn,t 

helpful and sometimes agaist Muslims in Andalus 


