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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عبـد الكـرمي بـن عبـد العزيـز السـيف                 / املكرم األستاذ

  احملترم
  وكيل مدرسة األندلس االبتدائية بربيدة

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
جسدمت جبهدكم املوفق روعة املبـادرة، ومجيـل التواصـل،    

مهية الـدور،  وكشفتم عن أمنوذج متميز، استشعر قيمة الرسالة، وأ
  .فكنتم جديرين باإلشادة والتقدير

فقد اطلعت على إهدائكم اجلميـل، املتمثـل يف مـذكرتكم    
وما تضمنته من أهـداف ومـا   ) رؤوس أقالم من تاريخ األندلس(

احتوت عليه من معلومات للتعريف باألندلس جتلت ا رغبـتكم  
  .الطموحة وسعيكم احلثيث لتعزيز دور املدرسة

اخلطوة فكرة وتنفيذًا، متمنيا لكم املزيـد مـن    أثين على هذه
  التوفيق

      وتقبلوا حتيايت وتقديري
  املدير العام للتربية والتعليم

  ريجيصالح بن عبد اهللا التو
  هـ ٨/٤/١٤٢٧
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمة

  وبعد. احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا
فيه وال حيـاة إذا مل يكـن   فإن التاريخ يبقى جامدا ال روح 

اهلدف منه استلهام العرب والعظات، وتتبع سـنة اهللا يف السـالفني   
  .والسعيد من وعظ بغريه

وإن من يريد أن يكتب عن تاريخ حقبة من حقب التاريخ ولو 
كانت قليلة، فإنه ال بد أن يبحث فيها من جوانب كثرية، وبالتايل 

  .فإنه يطول املقام والبحث فيها
ابة تاريخ األندلس بكامله، حيتاج إىل عشرات الدات وإن كت

  .حىت يستوىف ما وصل إلينا بكامله
إن مثانية قرون طويلة وطويلة جدا، وهي عمر دولة ضخمة بل 
عمر إمرباطورية كاملة، فكم فيها من السالطني واخللفاء واألمـراء  

البلغـاء  واملعارك والغزوات والعلماء والوزراء واألدباء ، واخلطباء و
والكتاب واملواقف بني كل من هؤالء بعضهم الـبعض، وكـذلك   
النظر يف احلالة االجتماعية واالقتصادية والعلمية واألدبية واحلضارية، 
واحلاالت اليت مرت ا األندلس من قوة وضعف وأجمـاد ومتـزق   

  .وخالفات إىل غري ذلك من األحداث
ورؤوس أقالم ملن وهذه الوريقات ما هي إال حملات سريعة جدا 

أراد أن يعرف ما هي األندلس؟ وكيف نشأت؟ ومـن حيكمهـا؟   
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وأين تقع؟ وما هي حدودها؟ وشـيئًا مـن أحـداثها، وأسـباب     
سقوطها، إذ مبعرفة األسباب، يكون بناء القوة والنجاح ملن يريـد  

  .ذلك
فإن هذه الوريقات يف األصل كتبتها لتكون مطبوعـة  : وبعد

درسة من نوع البنر وهكذا كان وهللا احلمد، على لوحة كبرية يف امل
  .لكين زدت عليها هنا بعض املعلومات

هذا وإين أهدف من وراء هذه الوريقات أن خيـرج القـارئ   
بصورة جتعله يرسم  -خايل الذهن عن هذا التاريخ العظيم-الكرمي 

خارطة يف ذهنه؛ عن هذه الدولة العظيمة تكون بإذن اهللا مفتاحا له 
رثـاء  (الطالع، وقد ذيلت هذه الوريقـات بقصـيدة   ملزيد من ا

  .للشاعر أيب البقاء صاحل بن شريف الرندي رمحه اهللا) األندلس
  .اسأل اهللا تعاىل أن ينفع ا من اطلع عليها

  
  وكيل مدرسة األندلس االبتدائية بربيدة

  عبد الكرمي بن عبد  العزيز السيف
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  التعريف خبريطة  األندلس
وب غرب قارة أوربا، وهـي اآلن أسـبانيا   تقع األندلس جن

  والربتغال
  .فرنسا واحمليط األطلسي: وحيدها من الشمال

  ).جزر البليار(البحر املتوسط : ومن الشرق
  .املغرب ومضيق جبل طارق: ومن اجلنوب
  .الربتغال واحمليط األطلسي: ومن الغرب

ويشبه شكل األندلس إىل حد ما من الناحية الطبيعية واملوقـع  
  .كل املربعش

جبـل  (وتقع زاوية تنحدر حنو اجلنوب الغريب تسمى منطقـة  
وفيها أار كثرية وعديدة، وتتميز بوجود مخسة أار كبرية ) طارق
  ).الوادي الكبري(ور ) شقر(ور ) دويرة(ر : منها

جبـال  : وتعلو سطح األندلس سالسل جبلية عديدة أشهرها
كـم كمـا تعلـو يف    ) ٣.٥(الثلج يف اجلنوب ومتوسط ارتفاعها 

ويبلـغ  ) الربانس(ويسميها العرب جبال ) البريينية(الشمال جبال 
كم أيضا إال أا منيعة جـدا، ولـذلك   ) ٣.٥(متوسط ارتفاعها 

  .كانت هذه السلسلة سدا منيعا لفرنسا يف اجلنوب من أسبانيا
مضـيق جبـل   (ويفصل حبر الزقاق الذي عرف فيما بعد بـ 

عن الشمال اإلفريقي، وهو حبر صـغري وضـيق    األندلس) طارق
كم تقريبا ويستطيع أن يرى الناظر الشط األوريب من ) ١٣(عرضه 

  .املغرب بالعني اردة
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  أهم املدن
  ).عاصمة األندلس(قرطبة  -١
  ).سبانيا اآلنإعاصمة (مدريد  -٢
  ).عاصمة الربتغال اآلن(لُشبونة  -٣
  .قشتالة -٥    .جلِّيقية -٤
  .طُليطلة -٧    .يةمرس -٦
  .سرقُسطة -٩    . بلنسية -٨

  .غُرناطة -١١    .مالقة -١٠
  .ليون -١٣    .طُرطُوشة -١٢
  .شبيليةأ -١٤

  .وغريها من املدن األندلسية العريقة والتارخيية 
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  سبب تسمية األندلس
  ذا االسم وخصائصها

  : سبب التسمية
مسيت بأندلس إمنا : قال ابن سعيد: (قال املقري يف نفح الطيب

  .بن طوبال بن يافث بن نوح؛ ألنه نزهلا
أول من سكن األندلس بعد الطوفان على مـا  : وقال الرازي

بالشني م مسـي   ) األندلش(يذكره علماء عجمها قوم يعرفون بـ 
  .انتهى .البلد مث عرب

كان لقب الروم يطلقه العرب على كل األجناس الـيت  : وقيل
با بدًءا من القرن اخلـامس  وت أوركانت تسكن أوربا، وقد هامج

فأشـاعت  ) الفاندال(امليالدي قبائل من الشمال تعرف باسم قبائل 
با كلها وأطلق عليهـا فيمـا بعـد اسـم     والذعر والرعب يف أور

  ) .األندلس(ومن هذا األسم اختصر العرب كلمة ) فاندلوسيا(
  :أما خصائصها

ىل بـالد  خص اهللا تعـا : (قال الوزير لسان الدين بن اخلطيب
األندلس من الريع، وغدق السقيا، ولذاذة األقوات، وفراهة احليوان، 
ودرور الفواكه، وكثرة املياه، وتبحر العمران، وجـودة اللبـاس،   
وشرف اآلنية وكثرة السالح، وصحة اهلواء، وابيضـاض ألـوان   
اإلنسان ، ونبل األذهان وقبول الصنائع وشهامة الطبائع، ونفـوذ  

التمدن واالعتمار مبا حرمه اهللا الكثري من األمصار اإلدراك وإحكام 
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  .انتهى) مما سواها
إن : (ولذلك قال الليث بن سعيد كما نقله عنه ابن خلكـان 

موسى بن نصري حني فتح األندلس كتب إىل اخلليفة الوليد بن عبد 
  .إا ليست الفتوح ولكنها اجلنة: امللك

الفـردوس  (وقد صدق من وصف األندلس يف هذا العصر بـ 
  ).املفقود
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  اللذان فتحا األندلس
  :طارق بن زياد

هو طارق بن زياد الليثي بالوالء، فاتح األندلس، أصـله مـن   
الرببر أسلم على يد موسى بن نصري، فكان من أشد رجاله، وملا مت 

هــ ، فأقـام إىل   ) ٨٩(ملوسى فتح طنجة ولَّى عليها طارقًا سنة 
يف هذه السنة يف أحـداث   هــ فغزا األندلس) ٩٢(أوائل سنة 

طويلة سوف تأيت بعد قليل إن شاء اهللا، وقد عاقبه موسى بـالعزل  
من القيادة؛ ألنه قد حذره من التوغل يف الفتوح، واملغامرة مبن معه، 
مث أرسله إىل اخلليفة الوليد بن عبد امللك، مث بعد أن أصلح اخلليفـة  

اه الوليـد سـنة   ما بني طارق وموسى أعاده إىل غزواته، مث استدع
هـ مرة أخرى هو وموسى بن نصري، ومل يتول القيادة بعد ) ٩٦(

ذلك، وقد انقطع خربه بعد رجوعه الثاين إىل دمشق كما ذكر ذلك 
هــ  ) ١٠٢(صاحب كتاب نفح الطيب، تويف على الراجح سنة 

  .هـ وبه يسمى جبل طارق) ٥٠(وكان مولده سنة 
  :موسى بن نصري

الرمحن بن زيد اللخمـي، فـاتح    هو موسى بن نصري بن عبد
األندلس، كان أبوه نصري على حرس معاوية رضي اهللا عنه، ولـد  

هـ وكان من التابعني، ونشأ موسى يف دمشـق وويل  ) ١٩(سنة 
غزو البحر ملعاوية رضي اهللا عنه، فغزا قربص وبين ـا حصـونا،   
وخدم بين مروان وعظم شأنه، وويل هلم األعمال، فكـان علـى   

بصرة يف عهد احلجاج، وغزا إفريقية يف والية عبد العزيـز  خراج ال
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  .بن مروان ملصر
وملا آلت اخلالفة إىل الوليد بن عبد امللك ولَّاه إفريقية الشمالية 

  .هـ) ٨٨(وما وراءها من املغرب سنة 
هـ، وهكـذا مت ملوسـى   ) ٩٣(دخل أسبانيا يف رمضان سنة 

الربانس يف مـدة  وطارق افتتاح ما بني جبل طارق وسفوح جبال 
  .قياسية وجيزة

أمره اخلليفة بالتوقف عن التوغل يف األندلس، واسـتدعاه إىل  
هـ ، وكان اخلليفة يف مرض موته، فلما ) ٩٦(دمشق وذلك سنة 

تويل سليمان بن عبد امللك اخلالفة استبقاه عنده، وكان قد غضب 
معه، عليه، وانتقم منه، كما سوف يأيت بعد قليل إن شاء اهللا، وحج 

هـ وكان شجاعا عاقال كرميا تقيا مل ) ٩٧(فمات يف الطريق سنة 
  .يهزم له جيش قط
ما هزمت يل راية قط، وال فض يل مجع، وال : (قال عن نفسه

نكب املسلمون معي نكبة منذ اقتحمت األربعني إىل أن شـارفت  
  ).الثمانني
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  فتح األندلس ومقدماته
  .ال أفريقيةأرسى موسى بن نصري قواعد اإلسالم يف مش

أرسل موسى بن نصري رسالة إىل الوليد بن عبد امللك يستشريه 
  .فيها بغزو ما وراء البحر

أن خضها بالسرايا حىت ترى وختتـرب  : أرسل الوليد إىل موسى
شأا وال تغرر باملسلمني يف حبر شديد األهوال يقصـد مـا وراء   

  .البحر
  .حر زخارحاول موسى أن يقنع اخلليفة بأن البحر ليس بب

وإن كان كذلك فال بد من جتربتـه  : أرسل اخلليفة إىل موسى
  .بالسرايا

  .اطمأن اخلليفة وموسى بنتيجة هذه املراسالت
أرسل موسى سرية بقيادة طريف بن مالك بأربع مائة جماهد، 

هـ وكانـت هـذه رحلـة    ) ٩١(مخس مائة جماهد عام : وقيل
  .استكشافية لألندلس

وقبل الفتح بسنة تقريبا قَـام  ) آخيكا(كان ملك أسبانيا يدعى 
) رودريكـو (وامسه يف لُغتـهم  ) لُذْريق(أحد قُواد الْجيش ويدعى 

يف ) آخيكا(وهو ابن امللك ) غَيطَشةُ(باالستيالء على السلطة وقتل 
  .الصراع الستعادة احلكم

إىل مشال األندلس، وبدؤوا يثـورون ضـد   ) غَيطشة(فر أبناء 
  .يداحلكم اجلد
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) املغـرب (حاكم سبتة يف ) يوليان(أحد أبناء امللك التجأ إىل 
  .يف الشمال اإلفريقي الذي كان من أنصار والده: أي

إىل مشال أسبانيا للقضاء على أعوان وأبناء امللك ) لذريق(حترك 
الفرصـة  ) يوليان(السابق، ووجد االبن الذي يف سبتة مع حاكمها 

نهما يعلمان أما ال يستطيعان فعل مواتية لالنتقام من املغتصب لك
  .شيء مبفردمها

نصرانيني حليفني لكنه حصل بينـهما  ) يوليان(و) لذريق(كان 
يهتبـل ويـتحني   ) يوليان(فبدأ ) لذريق(خالف، الذي بدأ به هو 

وحصل له ذلك، وكان ذلـك عـام   ) لذريق(الفرص للقضاء على 
  .هـ) ٩١(

 -مدينة سـبتة  على موسى بن نصري أن يسلمه) يوليان(عرض 
ليفتح من األندلس ما يشاء، وكانت  -خيلي بينه وبني املضيق: يعين

سبتة ال تزال حتت حكم النصارى بعد فتح أفريقيـا وقبـل فـتح    
  .األندلس

أنا ال أطمع يف امللك، وإمنا أطمع : ابن غيطشة هذا قال ملوسى
إن مت لك األمر أن تعيد لنا مزارع  والدنا وهي مئـات املـزارع   

  -عة على أحناء أسبانياموز
سبعة آالف جماهد ) ٧٠٠٠(هيأ موسى بن نصري جيشا قوامه 

  .هـ) ٩٢(جلهم من الرببر، وأمر عليهم طارق بن زياد وذلك عام 
عرب طارق بن زياد وجيشه املضيق منطلقني من سبتة، وجتمعوا 

الذي عرف فيمـا بعـد   ) جبل الزقاق(على جبل صخري يقال له 
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  ).جبل طارق(باسم 
جتمعوا قريبـا  ) وهم سكان األندلس(ملا علم طارق أن القوط 

التف طارق حول اجلبل املسمى بامسـه،  ) تدمري(منه لصده بقيادة 
  .ونزل السهل الذي خلف اجلبل املسمى بسهول اجلزيرة اخلضراء

بنزول طارق هناك، أرسل رسالة مستعجلة ) تدمري(حني علم 
  .ثورة أبناء امللك السابق الذي كان يف الشمال لقمع) لذريق(إىل 

أدركنا، فإن قوما نزلوا هنا، ال يدري أمن : (الرسالة جاء فيها
أهل األرض أم من أهل السماء، قد وطئوا بالدنـا وقـد لقيتـهم    

  ).فلتنهض إيلَّ بنفسك
مجع جيشا قيل إنه بلغ مئة ألف ) لذريق(ملا وصلت الرسالة إىل 

  لدحر جيش طارق حنو اجلنوب، وترك حامية ملدافعة الثوار، وتوجه 
لكن طارقًا أنشب القتال مباشرة و الذي دام ثالثة أيام انتصـر  

  .وسيطر على جنوب األندلس) تدمري(بعدها على 
جبيشه الكثيف، أرسل إىل موسى ) لذريق(ملا علم طارق بتقدم 

إن األمم قد تداعت علينا من : رسالة يطلب فيها منه املدد قال فيها
غوث الغوث، فأمده خبمسة آالف جماهد، ليكـون  كل ناحية، فال

  .العدد اثين عشر ألفًا
استكشف طارق املنطقة فاختار هو مكان املعركة قرب وادي 

  .فخيم على ضفافه وانتظر حىت أتى  القوط) برباط(
  .حدثت املعركة الفاصلة اليت تعد من أهم معارك األندلس
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  .وسوف يأيت تفصيلها فيما بعد إن شاء اهللا
) مـورور ) (شذونه(طاع طارق أن خيضع جنوب األندلس است

كل هذا مت يف شهر واحد وهـو  ) أريولة) (إلبرية) (مالقة) (قرمونة(
  .هـ) ٩٢(شهر شوال 

  .وصل طارق إىل أشبيلية فصاحل أهلها طارقًا
يف اجلنـوب، وهـي   ) أستجة(مجع القوط يف مدينة يقال هلا 

  .حصينة جدا لكن طارقًا استطاع أن يفتحها
هـ عرب موسى بثمانية عشر ألف جنـدي إىل  ) ٩٣(يف  عام 

  .األندلس
انتقضت بعض املدن اليت فتحها طارق، لكنـه اسـتطاع أن   

  .خيضعها مرة أخرى
كتب موسى إىل اخلليفة الوليد بن عبد امللك خيربه خبرب الفتح، 

  .فخر اخلليفة ساجدا هللا عز وجل
  .مت فتحهااجته اجليش حنو مشال األندلس إىل سرقسطة و

  .غرب األندلس) ليون(اجته موسى إىل منطقة 
أرسل اخلليفة إىل موسى يأمره فيها بالتوقف عن التوغل يف بالد 

  .األندلس، خوفًا على اجليش املسلم
  .مت فتح األندلس يف غضون ثالث سنوات

هـ عاد موسى بن نصري وطارق بن زيـاد إىل  ) ٩٥(يف عام 
  .ن عبد امللكدمشق بأمر من اخلليفة الوليد ب
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  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو
  ما هي الدوافع اليت جعلت اخلليفة الوليد 

  يستدعي موسى وطارقًا؟
قد يكون السبب واحدا من هذه األسباب أو أكثـر، أو قـد   

  :يكون كلها وهي
ما منى إىل اخلليفة من خالف حدث بني موسـى وطـارق   -

لمني ونكبتـهم يف  وخوفه أن ينتهي هذا اخلالف بتفرق كلمة املس
  .تلك األقطار اجلديدة اهولة اليت افتتحوها

أو لعل اخلليفة الوليد حينما بلغه أن موسى يفكر بل ويعتـزم  -
أن يأيت املشرق من ناحية القسطنطينية حىت يلحق بـدار اخلالفـة   
وذلك عن طريق البحر األسود مث تركيا حىت يصـل إىل سـوريا،   

كر ذلك ابـن خلـدون يف تارخيـه    يقطع أوربا كلها كما ذ: يعين
  .خاف على املسلمني؛ ألن عواقبها قد تكون وخيمة) ٤/١٥٠(

وخاصة أن اخلليفة الوليد متخوف من غـزو األنـدلس مـن    
أن اخلليفة الوليد كان منذ البداية قد كتب إىل : األصل، ويؤيد ذلك

  .موسى حيذره الختاذ كافة التدابري لوقاية املقاتلني
الوليد خاف أن يفكر موسى باالستقالل وهو  أو لعل اخلليفة-

القائد الفذ القوي الداهية املطاع، وهذا هو شأن بعـض اخللفـاء   
واألمراء، إذا رأوا قائدا تفوق وعال شأنه، وسطع جنمـه، وكثـر   

  .أتباعه، فإم حياولون إسقاطه خوفًا على سلطام وملكهم
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ـ - اين مـع أيب  كما فعل أبو جعفر املنصور اخلليفة العباسي الث
مسلم اخلراساين صاحب الدعوة العباسـية حينمـا اسـتطاع أن    
يستدرج املنصور أبا مسلم من خراسان إىل دار اخلالفـة بـالعراق   

  .وقتله بيده
وهذه األسباب أو قريب منها كانت أيضا وراء استدعاء طارق 

  .بن زياد، وموسى بن نصري رمحهما اهللا مجيعا
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  ما هي اية 
   وطارق بن زياد؟موسى بن نصري

أما موسى بن نصري فكانت ايته صعبة وبئيسة، لوال أن مـن  
  .اهللا عليه بوساطة يزيد بن املهلب وعمر بن عبد العزيز

حيث وصل دار اخلالفة يف دمشق والوليد يف مرض موتـه   .١
  .وتويف بعد وقت قصري من وصول موسى

وتوىل اخلالفة بعده أخوه سليمان بن عبد امللك وهـو أشـد   
غضبا على موسى ملخالفته له من جهة، والتفاقه مع الوليد يف وجهة 

  .نظره بالنسبة ملا يشكله موسى من اخلطورة
يعين طلـب  -استدعى سليمان موسى ووخبه بقسوة، وأغرمه 

بل وجرده من أمواله وقيل إنـه سـجنه    -منه كل ما أخذ من مال
فاهللا أعلـم   وقيل إنه أقامه يف الشمس يوما كامالً حىت أغمي عليه

  .بذلك
توسط يف األمر يزيد بن املهلب وعمر بن عبد العزيز حىت عفا 
عنه واستبقاه عنده، ورضي عليه بعض الشيء، هكذا تذكر كتـب  

  .التاريخ واهللا أعلم
هـ وتويف بوادي ) ٩٧(وملا حج سليمان أخذ موسى معه عام 

  .القرى على طريق مكة، فرمحه اهللا رمحة واسعة
ن موسى بن نصري أن ال حيضر إىل اخلليفة ملـا  لقد كان بإمكا

استدعاه ويبقى يف قوته وسلطانه، لكن موسى ال يريـد أن يشـق   
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عصا الطاعة ويظهر اخلالف، ولقد آثر اهللا ورسوله والدار اآلخرة، 
  .ويظهر ذلك يف احملادثة اليت جرت بينه وبني يزيد بن املهلب

:  وهو حيادثـه فلقد سأل يزيد بن املهلب يوما موسى بن نصري
كيف ألقيت بنفسك إىل التهلكة وأنت على ما وصفت من املنعـة  
والقوة؟ أفال أقمت يف قرار عزك وموضع سلطانك، وامتنعت مبـا  
قدمت به؟ فإن أعطيت الرضا وإال كنت على عزك وسـلطانك؟  

واهللا لو أردت ذلك ملا نالوا من أطرايف طرفًـا ، ولكـين   : فقال له
  .مل نر اخلروج عن الطاعة واجلماعةآثرت اهللا ورسوله، و

: أما طارق بن زياد فقد قال املقري يف كتابه نفـح الطيـب  
ورحل يعين طارق بن زياد مع سيده بعد فتح األندلس إىل الشـام  

  ).١/٢٣٠(وانقطع خربه انتهى 
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  هل قصة إحراق
  طارق بن زيد للسفن صحيحة؟

ق إن طارق بن زياد قـد أحـر  : القصة باختصار يقال: أوال
السفن اليت أقلته عرب املضيق؛ كي يقطع على اجليش كل أمـل يف  
العودة إىل أفريقيا، وليدفعهم إىل االستبسال يف القتال وليسـتميتهم  

  .يف االندفاع إىل األمام
  :صحة القصة من عدمها: ثانيا

قال الشيخ حممود شاكر رمحه اهللا يف رسالته املوسـومة بــ   
فإنه أي طـارق مل يقـم   ]: اإلسالمياملنطلق األساسي يف التاريخ [

بإحراقها أي السفن، أبدا ال ميكن ذلك ولو فعل لسئل وحوسـب  
وعوقب، فإن عملها يكلف الكثري من املال ويستغرق الكثري مـن  
الوقت، ومل يعرف عن املسلمني األوائل إهدار املال وإضاعة ما قد 

نـاقش  أنشؤوه ، وهذا األساس باملوضوع والعملية، ومع ذلك، فلن
  .املوضوع منطقيا

إين أحرقت السفن أو أمرت بذلك، وإمنا : مل يقل طارق: أوالً
فهم بعض املتأخرين ذلك من خطبته على افتراض صـحتها كمـا   

  .سوف يأيت بعد قليل إن شاء اهللا
ريه عن هذا شـيئًا وإمنـا   مل يقل أحد من جنده أو معاص: ثانيا

  .بعده قرون قيلت
ا له ليتصرف ا كيف يشاء، فهي إما السفن ليست ملكً: ثالثًا
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حاكم سبتة الذي قدم للمسلمني عددا منها لنقلهم إىل ) يوليان(لـ 
العدوة األندلسية لفتحها انتقاما لنفسه من ملـك القـوط، وإمـا    

  .للمسلمني فيحاسب على تصرفه بإحراقها
مل حياسب طارقًا أحد من قادته، سواء أكان القائد العام : رابعا

  .بن نصري، أم اخلليفة الوليد بن عبد امللك موسى
أال ميكنه أن يأمر بالسفن فتعود إىل العدوة املغربيـة  : خامسا

  .فيصل إىل النتيجة نفسها
ال ميكن لقائد واسع النظر أمثال طارق أن ال ينظر إىل : سادسا

املستقبل فيترك جيشه الصغري يف بالد األندلس الواسعة واليت مـن  
تدعمها، وبني خمالب دولة القوط احلاقـدة املتربصـة    ورائها أوربا

  .باملسلمني اليت تنتظر الفرصة لتعمل خمالبها فيهم
أال يتوقع طارق مددا؟ وهذا ما حدث، فعلى أي شيء : سابعا

  .)١(ينقل املدد؟ لقد انتقل على السفن نفسها 
من أين جاء موسى بن نصري بالسفن اليت انتقل عليها إىل : ثامنا

ندلس مع بقية اجليش عندما خاف على املسلمني الذين توغلـوا  األ
  .بعيدا داخل األندلس؟ لقد انتقل على السفن نفسها

مل تكن عملية إحراق السفن بالطريقة اليت تلقي احلماسة : تاسعا
                              

كان ) يوليان(أن ) البيان املغرب(ويؤكد صحة ذلك ما جاء عند ابن عذاري يف  (١)
حيمل أصحاب طارق يف مراكب التجار اليت ختتلف إىل األندلس وال يشعر أهل 
األندلس بذلك، ويظنون أن املراكب ختتلف بالتجارة، فحمل الناس فوجا بعد 

  .فتأمل. األندلس، وهذا النص يقطع ببطالن حرق طارق للسفنفوج إىل 
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يف نفوس املسلمني، لقد عرف املوضوع عندهم بالتذكري بإحـدى  
عهم مثل ذلك، فهم مـن  احلسنيني النصر أو الشهادة فال شيء يدف

  .أجل هذا خرجوا
إحراق السفن ال يفيد عندما يقع اهللع يف النفوس، وقد : عاشرا

كان العرب يف اجلاهلية ورمبا بعض األمم األخرى إذا خرجوا للقتال 
أخذوا معهم النساء والذراري من أن تقع يف السيب، ولكن إذا محي 

وب؛ فروا ال يلوون الوطيس، وامحرت احلدق، ووقع الرعب يف القل
على شيء، وما غزوة حنني خبافية على أحـد، إذ وقعـت نسـاء    

بعد أن  وذراري هوازن يف السيب حىت أخلى سبيلهم رسول اهللا 
  .جاء أهلوهم أذالء راجني العفو

مل حيرق طارق السفن، وبقيت لـدى املسـلمني،   : واخلالصة
بقية اجليش إىل وانتقل املدد إىل األندلس عليها، وانتقل قائدهم مع 

األندلس عليها، وقضية إحراق السفن فرية وضعها بعضهم إلبـراز  
فكرة التضحية واإلقدام عند طارق، وروجها أو أسهم يف وضـعها  
الذين هلم أهداف بعيدة يف تشجيع املسلمني على خمالفة اإلسـالم،  
والقيام مبثل هذه األعمال االنتحارية، وحرمان املسلمني من بعـض  

  .رب لديهم بالتفريط فيها وإضاعتها اهـوسائل احل
فإن املصادر األندلسية املتقدمة ال تشري إىل هـذه  : ومع ذلك

القصة البتة، وتكاد املصادر األخرى ختلو من آية معلومات عنـها  
هـ )٥٤٩(فيما عدا الشريف اإلدريسي الذي كتب جغرافيته سنة 

نوا ذا اجلبل ملا جاز أي طارق مبن معه من البحر، وحتص.. فقد قال
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وأحس يف نفسه أن العرب ال تثق به، فأراد أن يزيح ذلك عنه، فأمر 
  ..بإحراق  املراكب اليت جاز فيها، فتربأ بذلك عم ام به

هـ واإلدريسي ذكرهـا  )٩٢(والحظ أن فتح األندلس سنة 
  .)١(هـ أي بعد أكثر من ثالثة قرون ) ٥٤٩(سنة 

                              
للشيخ أيب عبيدة مشهور حسن آل سلمان، فقد ) قصص ال تثبت(نقال عن كتاب  (١)

  .٩٥ذكر قصة إحراق طارق بن زياد للسفن، اجلزء الثالث، صفحة 
وانظر ) ٣٧(للدكتور طارق السويدان ) األندلس، التاريخ املصور(وانظر كذلك 

  ).٦٠) (تاريخ املغرب واألندلس(كتاب  كذلك
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  هل خطبة طارق بن زياد
  ق جبل طارق ثابتة؟ملا عرب مضي

يزعم بعض املؤرخني أن طارقًا عندما علـم بـاقتراب   : الًأو
احلرب، وقف يف جنوده، وخطب فيهم خطبته املشهورة اليت تعـد  
من أروع اخلطب احلماسية وأعظمها يف إهلاب املشـاعر، واحلـث   
على اجلهاد، مبا تتضمنه من معان سامية، وتعبريات أدبية رفيعـة،  

  .طبةوهذا نص بعض اخل
إىل أين املفر؟ البحر وراءكم والعـدو أمـامكم،   : أيها الناس"

فليس واهللا إال الصدق والصرب فإما ال يغلبـان، ومهـا جنـدان    
منصوران، ال تضر معهما قلة، وال ينفع مـع اخلـور والكسـل    

  .واالختالف والفشل والعجب كثرة
 ما فعلت من شيء فافعلوا مثله؛ إن محلت فامحلوا: أيها الناس

وإن وقفت فقفوا وكونوا كهيئة رجل واحد يف القتال، وإين صامد 
إىل طاغيتهم ال أيبه حىت أخالطه أو أقتل دونه، فـال نـوا، وال   
تنازعوا إن قتلت، فتفشلوا وتذهب رحيكم، وتولوا األدبار لعدوكم، 
فتبيدوا بني قتيل ومأسور، وإياكم إياكم أن ترضـوا بالدنيـة، وال   

ما قد عجل اهللا لكم من الكرامة والراحة من املهانة تعطوا بأيديكم 
والذلة، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة، فإنكم إن تفعلوا، واهللا 
معيذكم، تبوءوا باخلسران املبني، وسوء احلديث غـدا بـني مـن    

واعلموا أنكم يف هذه اجلزيرة .. إىل أن قال.. عرفكم من املسلمني
لئام، وقد استقبلكم عـدوكم جبيشـه   أضيع من األيتام يف مأدبة ال
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وأسلحته، وأقواته موفورة وأنتم ال وزر لكـم إال سـيوفكم، وال   
أقوات إال ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتـدت بكـم   
األيام على افتقاركم ومل  تنجزوا لكـم أمـرا ذهبـت رحيكـم،     
وتعوضت القلوب من رعبها منكم اجلراءة عليكم، فـادفعوا عـن   

ذالن هذه العاقبة من أمركم مبناجزة هذا الطاغية، فقـد  أنفسكم خ
ن ة، وإن انتهاز الفرصة فيه ملمكـن إ ألقت به  إليكم مدينته احلصين

مسحتم ألنفسكم باملوت، وإين مل أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة، وال 
محلتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إال وأنا  أبدأ بنفسي، 

على األشق قليال استمتعتم باألرفه األلـذ  واعلموا أنكم إن صربمت 
طويال، فال ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فما حظكم فيه بأوىف مـن  
حظي، وقد بلغكم ما أنشأت هذه اجلزيرة من احلور احلسان، مـن  
بنات اليونان، الرافالت يف الدر واملرجـان، واحللـل املنسـوجة    

إىل آخـر  ! ؟..بالعقيان، املقصورات يف قصور امللوك ذوي التيجان
  .)١(اخلطبة 

  :الكالم على اخلطبة: ثانيا
قد فصل الدكتور السيد عبد العزيز سامل يف كتابـه تـاريخ   

فقال بعد كـالم عـن   ) ٧٩-٧٨(املسلمني وآثارهم يف األندلس 
مما جيعلنا منيل إىل عـدم  .. خطبة طارق بن زياد رمحه اهللا ما نصه 

شائه، وإمنا نسـبها إليـه   نسبتها؛ فاخلطبة يف اعتقادنا ليست من إن
املؤرخون احملدثون، فقد كان طارق كما رجحنا بربريا، وال يعقل 

                              
  .البن خلكان) ٣/١٦١(وانظرها يف كتاب وفيات األعيان  (١)



  

  ٢٩  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  .أن يكون هو صاحب هذه القطعة األدبية الفريدة
ولو أم نسبوها إىل موسى بن نصري؛ لكان األمر أقـرب إىل  
جمال التصديق، وإمنا كان هذا أيضا ليس من املمكن اإلغضاء عنه؛ 

طبة من األساليب الشائعة منذ القـرن العاشـر   إذ أن أسلوب اخل
الرابع اهلجري تقريبا، وقد يكون طارق بـن زيـاد   : امليالدي يعين

حسن الكالم، ينظم ما جيوز كتبه، كما يقول ابن بشكوال، ولكنه 
ال يصل بأي حال من األحوال إىل  ارجتال خطبـة أدبيـة رائعـة    

، ولنفترض جدالً أا أسلوا من النوع املتأخر يف الزمن إىل عصره
من إنشائه، فكيف خيطب بالعربية جليش كله من الرببر، وهم كما 
نعرف حديثو عهد باإلسالم وباللغة العربية، بل إن اللغـة العربيـة   

  !كانت أبطأ يف االنتشار بكثري من اإلسالم؟
والواقع أن مؤرخي العرب كانوا مييلون دائما إىل تتويج بطـل  

طولة اخلارقة والشجاعة النادرة، فقد نسب مؤرخو الفتح الة من الب
العرب إىل عقبة بن نافع كثريا من األعمال اخلارقة للبشـر، كمـا   

  .وا لطارق باالنتصار على القوط وفتح األندلسئتنب
فذكروا أنه أصاب باجلزيرة اخلضراء عجوزا أخربته بأن مـن  

عليهـا  يفتح األندلس رجل ضخم اهلامة، ويف كتفه األيسر شـامة  
شعر، وكانت هذه الصفات تتوافر فيه؛ فكأم ينسبون الفتح إليـه  

  .عن طريق النبوءة، وهو أمر كان شائعا عند  مؤرخي العرب
كذلك زعموا أنه ملا ركب البحر إىل األندلس رأى وهو نائم 

وحوله املهاجرون واألنصار قد تقلدوا السيوف وتنكبـوا   النيب 



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٣٠  
 

» تقدم لشـأنك : يا طارق«: ول لهكان يق القسي وأن الرسول 
ونظر إليه وإىل أصحابه قد دخلوا األندلس قدامه، لـذلك كلـه   

  .نستبعد نسبة اخلطبة املذكورة إىل طارق بن زياد انتهى
األندلس [ وقد أنكرها الدكتور طارق السويدان فقال يف كتابه

واخلطبة من بالغتها تكاد تكون لقس بن ] : (٣٧التاريخ املصورص
  ).أو امرئ القيسساعدة 

للشيخ أيب عبيدة مشهور حسن ] قصص ال تثبت[وانظر كتاب 
اجلـزء الثالـث   [آل سلمان، فقد ذكر اخلطبة، وأطال يف إبطاهلا 

وذكر أن أقدم نص فيه إشارة إىل هذه اخلطبة هو ما ]  ١١١صفحة
هــ   ٢٣٨أورده مؤرخ األندلس عبد امللك بن حبيب املتوىف سنة 

انتهى. ا مجيع ما خطب به يف جندهمع نتف منها على أ.  
وليس معىن هذا أن طارق مل يلق خطبة على جنده، ال، األمـر  
ليس كذلك، بل إنه ألقى فيهم خطبة، وإمنا املقصود ليست هـي  

  .اخلطبة املذكورة عنه املشهورة يف الكتب
وإن كنا نعتقد ) ٦٤(وقال العبادي يف تاريخ املغرب واألندلس 

خلطبة مل تكن باللغة العربية، إمنا كانت باللسـان  يف هذه احلالة أن ا
الرببري أو الغريب، كما يسميه املؤرخون القدامى، مث جاء كُتـاب  
العرب بعد ذلك فنقلوها إىل العربية يف شيء كثري مـن اخليـال،   

  .واإلضافة والتغيري



  

  ٣١  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  والة األندلس
  قبل سقوط دولة بين أمية يف الشام

هـ ٩٥ـ وحىت ذي احلجة عام ه) ٩٢(من بداية الفتح عام 
كان الوايل على األندلس هو الذي فتحها طارق بن زياد مث موسى 

  .بن نصري
  مدة احلكم  بداية احلكم  اسم الوايل  الرقم

  سنة وسبعة أشهر  هـ٩٥ذو احلجة عام   عبد العزيز بن موسى بن نصري  ١
  ستة أشهر  هـ ٩٧رجب عام   أيوب اللخمي  ٢
سنتان ومثانيـة    هـ ٩٧عام ذو احلجة   احلر الثقفي  ٣

  أشهر
  سنتان وشهران  هـ ١٠٠رمضان عام   السمح بن مالك اخلوالين  ٤
  عبد الرمحن الغافقي  ٥

  )الوالية األوىل(
ــام   ــة ع ذو  احلج

  هـ١٠٢
  شهران

أربع سـنوات    هـ ١٠٣صفر عام   عنبسة الكليب  ٦
  ونصف

  شهران  هـ١٠٧شعبان عام   عذرة الفهري  ٧
  سنتان ونصف  هـ١٠٧م شوال عا  حيىي الكليب  ٨
  ستة أشهر  هـ١١٠ربيع أول عام   حذيفة القيسي  ٩
  مخسة أشهر  هـ١١٠شعبان عام   عثمان اخلنعي  ١٠
  عشرة أشهر  هـ ١١١حمرم عام   اهليثم الكاليب  ١١
ــام    حممد األشجعي  ١٢ ــة ع ذو احلج

  هـ١١١
  شهران



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٣٢  
 

  عبد الرمحن الغافقي  ١٣
  )الوالية الثانية(

مثانيـة  سنتان و  هـ ١١٢صفر عام 
  أشهر

  عبد امللك الفهري  ١٤
  )الوالية األوىل(

  سنتان  هـ ١١٤شوال عام 

  مخس سنوات  هـ١١٦شوال عام   عقبة السلويل  ١٥
  عبد امللك الفهري  ١٦

  )الوالية الثانية(
  سنة وشهر  هـ١٢٣صفر عام 

  أحد عشر شهرا  هـ١٢٤حمرم عام   بلح بن بشر  ١٧
 ١٢٤ذو القعدة عـام    ثعلبة العاملي  ١٨

  هـ
  عشرة أشهر

  ثالث سنوات  هـ ١٢٥رجب عام   أبو اخلطار الكليب  ١٩
  شهران  هـ ١٢٨رجب عام   ثوابة اجلذامي  ٢٠
  ثالثة أشهر  هـ ١٢٩حمرم عام   عبد الرمحن اللخمي  ٢١
تسع سـنوات    هـ١٢٩ربيع ثان عام   يوسف الفهري  ٢٢

  وتسعة أشهر

، هـ دخل عبد الرمحن الداخل إىل األندلس) ١٣٨(ويف سنة 
  .هـ) ١٤٠(واستوىل على قرطبة سنة 



  

  ٣٣  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  اخللفاء من بين أمية يف األندلس
  بعد سقوط دولتهم يف الشام

بداية   )اخلليفة(اسم الوايل   الرقم
  حكمه

اية 
  حكمه

عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن   ١
  )الداخل(مروان املشهور بـ 

١٧٢  ١٤٠  

  ١٨٠  ١٧٢  )الرضا(ب بـهشام بن عبد الرمحن الداخل امللق  ٢
احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل امللقب بـ   ٣

  )الربضي(
٢٠٦  ١٨٠  

عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الـرمحن    ٤
  )األوسط(الداخل 

٢٣٨  ٢٠٦  

بن عبد الرمحن بن احلكم بن هشام ) األول(حممد   ٥
  ابن عبد الرمحن الداخل

٢٧٣  ٢٣٨  

الرمحن بن احلكم بن هشام املنذر بن حممد بن عبد   ٦
  ابن عبد الرمحن الداخل

٢٧٥  ٢٧٣  

عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن احلكـم بـن     ٧
  هشام بن عبد الرمحن الداخل

٣٠٠  ٢٧٥  

عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد   ٨
الرمحن ابن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل 

من تلقب باخلليفة وهو أول ) الناصر(امللقب بـ 
  يف األندلس

٣٥٠  ٣٠٠  

  ٣٦٦  ٣٥٠  )املنتصر(احلكم بن عبد الرمحن الناصر امللقب بـ   ٩



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٣٤  
 

هشام بن احلكم بن عبد الرمحن الناصر امللقب بـ   ١٠
  )املؤيد باهللا(

٤٠٣  ٣٦٦  

سليمان بن احلكم بن سليمان بن عبـد الـرمحن     ١١
  )املستعني باهللا(الناصر امللقب بـ 

٤٠٧  ٤٠٣  

تزعت اخلالفة من بين أمية ملدة مخس سنوات مث ان  
  أعادها عبد الرمحن بن هشام

    

عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار الناصر امللقب   ١٢
  بـ املستظهر باهللا

٤١٤  ٤١٢  

حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الـرمحن    ١٣
  املستكفي باهللا(الناصر امللقب بـ 

٤٢٢  ٤١٤  

ن بين أمية مرة أخرى ومل تعـد  انتزعت اخلالفة م  
إليهم أبدا مع أن خالفتهم كانت يف قرطبة فقط ، 
وأما املدن األخرى فقد انفصلت عنها قبل هـذا  
التاريخ كما هو موضح يف اجلدول التايل وبدأ عهد 

  ملوك الطوائف

    

  



  

  ٣٥  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  دويالت الطوائف

  احلاكم  الدويلة  الرقم
سنة 

  االنفصال
  هـ٤٠٠  املبارك واملظفر  بلنسية  ١
  هـ٤٠٠  جماهد العامري  دانية والبليار  ٢
  هـ٤٠٠  عبد اهللا بن القاسم  البونت  ٣
  هـ٤٠٣  بنو خزرون  أركش  ٤
تناوب على حكمها باالنقالب األمويون   قرطبة  ٥

  وبنو محدون وبنو جهور
  هـ٤٠٣

  هـ٤٠٣  بنو البكري  ولبة  ٦
  هـ٤٠٣  زادي بن زيري  غرناطة  ٧
شـــنتمرية   ٨

  )سانتاماريا(
  هـ٤٠٣  هذيل بن عبد امللك

  هـ٤٠٣  بو تزيري  مورور  ٩
  هـ٤٠٣  خريون العامري مث بنو طاهر  مرسية  ١٠
  هـ٤٠٥  أبو حممد بن برزال  قرمونة  ١١
  هـ٤٠٥  خريون العامري  املرية  ١٢
  هـ٤٠٦  بنو يفرون  رندة   ١٣
  هـ٤٠٨  املنذر بن حيىي التجييب مث بنو هود  سرقسطة  ١٤
  هـ٤١٣  حممدعبد اهللا بن   بطليوس  ١٥
  هـ٤١٤  حممد بن إمساعيل بن عباد  إشبيلية  ١٦
  هـ٤١٤  أمحد بن حيىي  لبلة   ١٧
  هـ٤٢٢  احلاجب بن حممد  باجة  ١٨



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٣٦  
 

  هـ٤٢٢  بنو ذي النون  طليطلة  ١٩
  هـ٤٣٨  يوسف بن سليمان  بريشتر  ٢٠
شـــنتمرية   ٢١

  الغرب
  هـ٤٠٧  بنو هارون

  



  

  ٣٧  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  عهود األندلس منذ قيامها وحىت سقوطها
 بد أن مير ا عدة مراحل، من القوة والضـعف،  كل دولة ال

واالختالف واالجتماع وغري ذلك إىل أن تسقط، واألندلس هـي   
إحدى تلك الدول وميكن تقسيم تاريخ األندلس إىل عدة عهـود،  

  :وهي على النحو التايل
هـ ) ١٣٨(بدأ من فتح األندلس حىت عام : عهد الوالدة -١

كمـا مـر يف   (وعشرون واليـا  حيث تعاقب على األندلس اثنان 
  ).٣٨(اجلدول 
يعين أن أمري األندلس مسـي نفسـه بــ    : عهد اإلمارة -٢

فقط، وذلك من دخول عبد الرمحن الداخل قرطبـة عـام   ) األمري(
  .هـ) ٢٣٨(هـ إىل عام ) ١٤٠(

) ٢٣٨(ويبدأ من عام ): األوىل(عهد دويالت الطوائف  -٣
تلت وفاة عبد الـرمحن  هـ وهي الفترة اليت ) ٣٠٠(هـ إىل عام 

  ).الثالث، الناصر(حىت توىل اإلمارة عبد الرمحن ) الثاين(
يعين أن أمري األندلس مسـي نفسـه بــ    : عهد اخلالفة -٤

) ٣٢٧(وذلك من منتصف خالفة عبد الرمحن الناصر عام ) اخلليفة(
  .هـ) ٤٢٢(هـ إىل عام 

يعين أن كـل مدينـة يف   ): الثاين(عهد ملوك الطوائف  -٥
ندلس تقريبا استقل حبكمها شخص أو قائد أو طائفة أو عائلة أو األ

هـ وهذا التاريخ هو بداية التفكـك  ) ٤٢٢(قبيلة، وذلك من عام 
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٣٨  
 

املطلق واية اخلالفة وإال هناك دويالت قامت قبل هذا التاريخ إىل 
  .هـ) ٤٧٩(عام 

تدخلوا يف األنـدلس  ) غربوهم من امل(: عهد املرابطني -٦
لب واستنجاد من بعض ملوك الطوائف كاملعتمد بـن  طلإلصالح ب

عباد ملك أشبيلية وغريه بسبب شن الغارات من النصـارى علـى   
األندلس، وقد لبى هذا الطلب واالستنجاد أمري املرابطني يف املغرب 
يوسف بن تاشفني يف معركة الزالقة وبعدها صار كثري من مـدن  

هـ إىل  عام ) ٤٧٩( األندلس حتت حكم املرابطني، وذلك من عام
  .)١(هـ) ٥٢٠(

تـدخلوا يف  ) وهم من املغرب أيضـا (: عهد املوحدين -٧
األندلس لإلصالح، وحلوا حمل املرابطني يف كثري من األمور وذلك 

  .هـ) ٦٢٠(هـ إىل عام ) ٥٤٠(من عام 
وهي آخر مدن األندلس سقوطًا، وذلـك  : مملكة غرناطة -٨

  .ـه) ٨٩٧(هـ إىل عام ) ٦٣٥(من عام 

                              
وملعرفة املزيد من دفاع املرابطني عن األندلس، انظر كتاب اجلوهر الثمني مبعرفة  (١)

  .علي بن حممد الصاليب/ للدكتور. دولة املرابطني، الفصل الثاين منه
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٤٠  
 

  أشهر سالطني األندلس
  عبد الرمحن الداخل

هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مـروان  
  ).الداخل(بن احلكم بن أيب العاص بن أمية املشهور بـ 

ألنه حني انقرضت خالفة بين أميـة مـن   ) الداخل(مسي بـ 
ـ  (الدنيا، وقتل مروان بن حممد  ) امآخر اخللفاء األمـويني يف الش

فنجا ودخـل  ) الداخل: (وقامت دولة بين العباس، هرب هذا أي
األندلس فتملكها، وقد لقبه اخلليفة العباسي أبو جعفر املنصور بـ 

  ).صقر قريش(
  .هـ) ١٧٢(هـ ووفاته سنة ) ١١٣(كان مولده بالشام سنة 

طارده العباسيون مطاردة عجيبة، وفراره كان أعجب، حيث 
ى شاطئ الفرات يف بادية الشـام سـنة   فر من دمشق إىل قرية عل

هـ مث كشف أمره فألقى بنفسه إىل الشاطئ ، وخرج من ) ١٣٢(
إىل األندلس ) بدرا(الناحية األخرى، مث هرب إىل ليبيا فأرسل مواله 

  .ليتصل بأنصاره ومؤيديه
أطلع بدر األنصار واملؤيدين على رغبة حفيد اخلليفة هشام بن 

  .أفريقية عبد امللك، وأنه موجود يف
إىل سيده عبد الرمحن ، وقد روض له ) بدر(انتشر اخلرب وعاد 

هـ ، مث دخل األندلس )١٣٨(الناس يف األندلس وكان ذلك سنة 
  .يف نفس السنة
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هـ وقد ) ١٤٠(استطاع أن يدخل قرطبة ويسيطر عليها سنة 
  .دامت مطاردته ست سنوات

العلـم،   كان راسخ احللم، واسع: "قال عنه ابن حيان القرطيب
كثري احلزم نافذ العزمية، مل ترفع له راية على عدو إال هزمه، ومل يغز 
بلدا إال فتحه، قامت ضده مخس وعشرون ثورة فأمخدها، وكـان  
شجاعا مقداما شديد احلذر قليل الطمأنينة، ال خيلد إىل راحة، وال 

انتهى ، فرمحه اهللا رمحـة  " يسكن إىل دعة، وال يكل األمر إىل غريه
  .واسعة
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٤٢  
 

  عبد الرمحن الناصر
هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن : قال الذهيب

عبد الرمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرمحن الداخل ولد عـام  
  .هـ) ٣٥٠(وتويف عام ) ٣٠٠(وتوىل احلكم عام ) ٢٧٨(

تويف جده عبد اهللا فويل عبد الرمحن األمر من بعـده، وكـان   
لوجود؛ ألن أعمامه وأعمام  أبيه كانوا على قيد ذلك من غرائب ا

  .احلياة؛ وكان عمره اثنتني وعشرين سنة
استقام له األمر، وابتىن مدينة الزهراء فجاءت من أحسن بنـاء  

  .مدينة على وجه األرض وآثارها باقية إىل وقتنا هذا
واألوربيـون  ) وهي من عجائـب الـدنيا  : (قال ابن خلكان

  .يسموا جوهرة العامل
كان الناصر ذا دين متني، وحسن خلق، وكان فيـه دعابـة،   

  .وكان مهيبا شجاعا صارما
أحد من أجداده، إمنا ) اخلالفة(مل يتسم بأمري املؤمنني أي لقب 

هـ وبلغـه  )٣٢٧(كان خيطب هلم باإلمارة فقط، فلما كان سنة 
  ).اخلليفة(ضعف اخلالفة العباسية بالعراق تسمى بأمري املؤمنني أي 

وقد عدت أيام السرور اليت صفت للناصر فكانت أربعة عشر 
  .يوما تقريبا

ملك األندلس مخسني سنة وستة أشهر، ومل يزل يغزو حىت أقام 
العوج، ومهد البالد، ووضع العدل وكثر األمن ومل تـزل كلمتـه   
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نافذة، وصارت األندلس أقوى ما كانت وأحسنها حاالً ، وصـفا  
سه اثنيت عشرة غزوة، ودوخهم ووضـع  وجهه للروم، وغزاهم بنف

  .عليهم اخلراج، ودانت له ملوكها
وإذا ذكرت األندلس ومفاخرهـا وازدهارهـا وعلماؤهـا    
وحضارا ومفكروها وغري ذلك من اد، فإمنا كان ذلك يف عهد 

  .عبد الرمحن الناصر وما بعده
فقد أنشأ املكتبات العامة الضخمة وجلب هلا الكتب من كـل  

من كل مكان، وبلغت عدد الكتب املوجـودة يف مكتبـة   الفنون و
احلكم فقط أكثر من أربعني ألف كتاب، ويوجد يف قرطبة وحدها 

  .أكثر من سبعني مكتبة عامة
واستقطب العلماء واملهندسني واألطبـاء واملفكـرين، حـىت    
صارت قرطبة منارة الدنيا، وأرسل امللوك من املسلمني واألوربـيني  

  .ن كافة العلوم املختلفة فرمحه اهللا رمحة واسعةالوفود لينهلوا م



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٤٤  
 

  احلاجب  املنصور
هو أبو عامر حممد بن عبد اهللا بن  أيب عامر بن الوليد بن يزيد 
بن عبد امللك املعافري، أصله من اليمن، وجده عبد امللك كان مع 

  .جيش طارق حني فتح األندلس
سـنة   ولد يف اجلزيرة اخلضراء وهي منطقة قريبة من قرطبـة 

  .هـ وكان له مهة  عالية يف مجيع األمور٣٢٦
اجته إىل قرطبة وهو يف شبابه لطلب العلـم، فطلـب العلـم    
واألدب، فنبغ فيهما على كافة أقرانه، وعمل يف مهـن وحـرف   

  .كثرية
اشتغل أجريا عند بعض أصحاب الدكاكني، إىل أن انتهى بـه  

ة يكتب الرقاع األمر إىل اجللوس يف دكان له عند باب قصر اخلالف
  .واملعاريض

وهي أم ولد اخلليفة احلكم املستنصـر  ) صبح(وصل خربه إىل 
  .فاختذته كاتبا هلا، مث متكن يف القصر شيئًا فشيئًا

وكـان ال  ) املؤيد(ملا تويف احلكم خلفه ابنه هشام امللقب بـ 
يتجاوز عمره تسع سنوات، فكان أبو عامر هو القيم املباشر علـى  

  .رياخلليفة الصغ
وتطور به األمر إىل أن قاد بعض اجليوش وانتصر فيها، وكـان  
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  .املصحفي )١(ذلك بطلب منه وتكليف من احلاجب 
يها، وأثبت وصار قائد الشرطة يف قرطبة، حىت زادت شعبيته ف 

  .يف القصر، بل ويف قرطبة وجوده وصار يأمر وينهى
) وهم خدم القصر(استطاع أن يقضي على كثري من الصقالبة 

) جؤذر وفـائق (تقريبا ورؤساؤهم اثنان مها ) ٨٠٠(ويبلغ عددهم 
  .ألن هلم تأثريا كبريا يف إدارة شئون الدولة

عن أنظار الناس، ) املؤيد(مث حجب اخلليفة هشاما امللقب بـ 
وطرده ،وأهانه وسجنه  )٢(واستصدر أمرا بإبعاد احلاجب املصحفي 

                              
أنه أصبح مبثابة وزير الدولة، أو رئيس الديوان امللكي، وهو يعين : معىن احلاجب (١)

الوزير اخلاص للخليفة الذي ال ينفذ أمر للخليفة إال بعلمه وموافقته و ال يدخل 
  .أحد على اخلليفة إال بإذنه

هو جعفر بن عثمان أبو احلسن الوزير احلاجب املعروف بابن املصحفي كان من  (٢)
، مور الدولة قبل املنصور وقد تويفوكان هو الناظر يف أ أهل العلم واألدب البارع،
هـ ألشياء كثرية نقمها وأخذها عليه، وله شعر )٣٧٢(وقيل بل قتله املنصور سنة 

  :كثري يدل على طبعه وسعة أدبه، من شعره وهو يرثي حاله بعد نكبته
  مــن الزمــان تقلبــا نال تــأمن

ــافين ــوث خت ــد أراين واللي   ولق
  ومهانـة  حسب الكـرمي مذلـة  

  وإذا أتت أعجـوبة فاصـرب هلـا

  

ــب   ــه يتقل ــان بأهل   إن الزم
  فأخافين من بعـد ذاك الثعلـب  
ــب ــيم يطل ــزال إىل لئ   أن ال ي
  فالدهـر يأيت بالذي  هو  أعجب

  :وكتب أليب عامر املنصور وهو يف السجن يستعطفه بقوله
  هبين أسأت فأين العفو والكـرم 
  يا خري من مدت األيدي إليه أمـا 

  يف السخط فاصفح صفح  مقتدربالغت 
  

  إذ قادين حنوك اإلذعـان والنـدم  
  إن امللوك إذا ما استرمحوا رمحـوا 
  ترثي لشيخ رمـاه عنـدك  القلم

  :فرد عليه أبو عامر املنصور بقوله
= 
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هو وأوالده إىل أن تـويف ،   وحما أثره من الدولة ،وجرده من أمواله
وذلك يف قصة طويلـة،  (واهللا أعلم. وقيل إن املنصور هو الذي قتله

  ).واملؤرخون يشبهون نكبته هذه بنكبة هارون الرشيد للربامكة
  .جعل املنصور من نفسه حاجبا للخليفة وقضي على خصومه

كـان  : قال بعض املؤرخني يبني سياسة املنصور بن أيب عامر
ية من آيات اهللا يف الدهاء واملكـر والسياسـة،  عـدا    املنصور آ

على الصـقالبة حـىت   ) أعوان احلاجب املصحفي(باملصاحفة أي 
قتلهم، مث عدا بغالب على املصاحفة حىت قتلهم ، مث عدا جبعفر بن 

حىت استراح منه، مث عدا بنفسـه علـى    )١(األندلسي على غالب 
=                                

  اآلن يا جاهال زلت بك القـدم 
  ندمت إذ مل تفـز منـا بطائلـة   
  أغريت يب ملكًـا لـوال تثبتـه   

   طبـق فايأس من العيش إذ قد صرت يف
  نفسي إذا مجحت  ليست  براجعة

  

  تبغي التكرم ملـا فاتـك الكـرم   
  وقلما ينفـع اإلذعـان والنـدم   
  ما جاز يل عنده نطق وال كلـم 
  إن امللوك إذا ما استنقموا نقمـوا 
  ولو تشفـع فيك العرب  والعجم

  

وشيخ ) أي حاكمها(هو غالب بن عبد الرمحن الناصري صاحب مدينة سامل  (١)
رس األندلس وكان أموي النزعة خملصا للشرعية، وقد عرف السؤدد املوايل، وفا

واد من خالل الثقة اليت منحها إياه احلكم املستنصر فترة تعيينه أمريا على مدينة 
  .هـ يف معركة حدثت بينه وبني زوج ابنته املنصور) ٣٧١(سامل، تويف عام 

  .واهللا أعلم. لإنه تويف يف املعركة وفاة طبيعية، وقيل إنه قت: قيل
  :تزوج املنصور ابن أيب عامر ابنته، ملصاحل سياسية وذلك بسبب

أن املصحفي خطب ابنة غالب البنه حىت يصلح ما فسد بينهما من العداوة العظيمة ) ١(
  .املستحكمة فأراد ابن أيب عامر أال تتم هذه املصاحلة؛ ألنه ليست يف صاحله

الفترة أن يتقرب إىل غالب؛ ولذلك  أن ابن أيب عامر من صاحله يف هذه) ٢(
  .خطب ابنته املذكورة وتزوجها
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هل مـن  : روف الدهرجعفر حىت أهلكه ، مث انفرد بنفسه ينادي ص
مبارز؟ فلما مل جيده، محل الدهر على حكمه، فانقاد له وسـاعده؟  

  ".واستقام له أمره منفردا بسابقة ال يشاركه فيها أحد!! 
أدار الدولة ملدة مخس وعشرين سنة إدارة مل يسمع مبثلـها يف  
تاريخ األندلس، باحلزم والقوم ومباغته اخلصوم وخاصة النصـارى  

  . يف ذلك، وأمر أال ينادي إال بامللكوعدم التواين
وكان أقـوى  ) الزهراء(اليت يضاهي فيها ) الزاهرة(بين مدينة 

  .ملوك األندلس على اإلطالق
كان بطـالً شـجاعا   : "قال عنه الذهيب يف سري أعالم النبالء

حازما سائسا غزاء عاملًا، جم احملاسن، كثري الفتوحات عايل اهلمة، 
) األنـدلس (نت هليبته الرجال ودانت له اجلزيرة أي عدمي النظري، دا

  .وأمنت به
وقد غزا يف مدته نيفًا ومخسني غزوة مل يهزم يف واحدة منـها  

  .قط
وكان إذا فرغ من قتال العدو نفض ما كان عليه من غبـار مث  
جيمعه وحيتفظ به، فلما احتضر أمر مبا اجتمع له من ذلك بأن يـذر  

شهيدا إن شاء اهللا، وهو بأقصى الثغر يف على كفنه، و تويف مبطونا 
  .هـ) ٣٩٣(مدينة سامل سنة 

يعين حوصر لوحـده، والـذي   -ومن شجاعته أنه أحيط به 
فرمي بنفسه من أعلى  -)فتة(حاصره هو غالب الناصري، يف مدينة 

يعـين   -جبلها وصار يف  عسكره، فبقي مفدع القدمني ال يركب
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ا يصنع له حممل على بغل وإمن -أعوجت قدماه ومالت عن مفاصلها
يقاد به يف سبع غزوات وهو بضعة حلم، فانظر إىل هذه اهلمة العلية، 

انتـهى  . والشجاعة الزائدة، وكان موته آخر الصالح وأول الفساد
  .من كتاب سري أعالم النبالء، بتصرف

روى شجاع موىل املستعني بن هود القصة التالية عندما ذهب 
الـذي اسـترد   ) األذفونش(وهو أي ) وفنشاألذ(ملقابلة الفونسو 

ملا  توجهت إىل أذفونش وجدته :" األندلس أو بدأ باستردادها قال
يف مدينة سامل وهي املدينة اليت تويف فيها املنصور، وقد نصب على 

: قرب املنصور بن أيب عامر سريره، وامرأته متكئة إىل جانبه، فقال يل
) يقصـد األنـدلس  (سلمني يا شجاع أما تراين قد ملكت بالد امل

لـو  : فحملتين الغرية أن قلت له: وجلست على قرب مليكهم؟ قال
تنفس صاحب هذا القرب وأنت عليه، لسمع منك ما يكره مساعـه،  

  .وال استقر بك قرار
صدقك فيما قال، : فهم يب فحالت امرأته بيين وبينه، وقالت له

  أيفخر رجل مثلك مبثل هذا؟
ه ضد النصارى، وفك األسـرى  وله أخبار وقصص يف غزوات

كأا من نسج اخليال، مع ما عليه من مالحظات فرمحه اهللا رمحـة  
  .واسعة
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  أهم املعارك
  معركة برباط

  ).لذريق(مائة ألف تقريبا أكثرهم خيالة بقيادة : عدد القوط
كانوا سبعة آالف فاستنجد طارق مبوسى قائالً : عدد املسلمني

من كل ناحية فالغوث الغوث كمـا   إن األمم قد تداعت علينا: له
ذكر ذلك ابن قتيبة يف اإلمامة والسياسة، فأمـده خبمسـة آالف   

  .ليكون العدد اثين عشر ألفًا
  ).برباط(قرب جبل طارق يف اجلنوب قرب وادي : مكاا

بدأت املعركة يوم األحد الثامن والعشرين من شهر رمضـان،  
ون يف قتـال إىل يـوم   ودارت مثانية أيام، ومر عيد الفطر واملسلم

  .األحد اخلامس من شهر شوال وكانت تزداد عنفًا
صرب الفريقان صربا عظيما وسقط القتلى مـن الطـرفني، إذ   

  .ثالثة آالف: استشهد من املسلمني ربع اجليش أي
هزم القوط هزمية نكراء وتشتت اجليش القوطي وتبعهم املسـلمون  

  .قى نفسه يف النهروأوقعوا فيهم القتل واألسر، ومنهم من أل
 : قيل
قتله طارق بن زياد، وقيل إنه رمى نفسه يف النهر، ) لذريق(إن 

  .انتهى هو وملكه يف هذه املعركة) لذريق(واملقصود أن 
غنم املسلمون غنائم كبرية وضخمة أمهها اخليول، فلـم يبـق   

  .راجل يف اجليش بعد هذه املعركة
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  معركة بالط الشهداء
  .ألفًا بقيادة عبد الرمحن الغافقيعدد املسلمني مخسون 

  .عدد الفرجنة النصارى أربع مائة ألف وهزم فيها املسلمون
  .استشهد فيها القائد عبد الرمحن الغافقي رمحه اهللا

فرنسا، بينـها وبـني    كانت هذه املعركة يف قلب أوربا قرب
  .هـ) ١١٤(ثالثون كيلوا مترا، وذلك عام ) ٣٠(باريس 

  معركة الزالقة
املسلمني هو يوسف بن تاشفني رمحه اهللا، وكان عمره يف قائد 

  .هذه املعركة مثانني سنة تقريبا
مل يكن ابن تاشفني من األندلس، وإمنا كان أمريا على املغرب 
يف دولة املرابطني، إال أنه عرب عدة مرات لألندلس؛ لينقذ املسلمني 

  .من اعتداءات النصارى يف عهد ملوك الطوائف
ذه املعركة سقوط األندلس عشرات السنني، بل وقد أخرت ه

مئات السنني، ألن املسلمني ازدادت قوم، وانكسـرت شـوكة   
  .النصارى

كان عدد النصارى مائتني وأربعني ألفًا، وانتصر فيها املسلمون 
وقتلوا حنوا من مائة ألف، وأسروا أربعني ألفًا، وكانت هذه املعركة 

  .هـ)٤٧٩(سنة 
  .صارت األندلس حتت حكم املرابطنيبعد هذه املعركة 



  

  ٥١  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  املشاهري من العلماء وغريهم
  .يوسف بن عبد الرب صاحب كتايب  التمهيد، واالستذكار -١
املنذر بن سعيد البلوطي، صاحب املواقف املشهورة مـع   -٢

  .اخلليفة عبد الرمحن الناصر
  .ابن خفاجة األندلسي-٣
رضـة  أبو بكر بن العريب صاحب التفسري، وكتـاب عا  -٤

  .األحوذي
الشاعر أبو البقاء صاحل بن شـريف الرنـدي صـاحب     -٥
  ).رثاء األندلس: (قصيدة
  ).صاحب التفسري(القرطيب  -٦
  .ابن حزم الظاهري، صاحب املذهب الظاهري -٧
  .الشاطيب صاحب القراءات وكتايب االعتصام واملوافقات -٨
  ).العقد الفريد: صاحب كتاب(ابن عبد ربه  -٩

  .ونابن زيد -١٠
  .أبو الوليد الباجي -١١
  .عبد احلق اإلشبيلي -١٢
  .الطرطوشي -١٣
  ).اجلغرايف(اإلدريسي  -١٤



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٥٢  
 

  .حممد بن أمحد بن رشد الفقيه -١٥
  .حممد بن رشد الفيلسوف) وحفيده( -١٦
  .بقي بن خملد احملدث املعروف -١٧
  .وغريهم من العلماء املشاهري.. ابن حيان األندلسي -١٨

ملثال كتاب تاريخ علماء األندلس أليب الوليد وانظر على سبيل ا
  ).هـ٤٠٣(األزدي املعروف بابن الفرضي، املتويف سنة 



  

  ٥٣  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  اية األندلس واندراس آثار اإلسالم فيها
قد يتوقع املرء أن تنتهي الدولة اإلسالمية يف األندلس، ولكن أن 
ميحى اإلسالم من تلك األرض وجيتث ويقتلع؟ فهذا أمر ال خيطـر  

  .لكن هذا هو الذي حدث بالفعل ببال،
  :وأسباب سقوط األندلس هي

  .ضعف العقيدة واالحنراف عن املنهج -١
  .مواالة اليهود والنصارى والثقة م، والتحالف معهم -٢
  .االنغماس يف الشهوات والركون إىل الدعة والترف -٣
  .إلغاء اخلالفة وبداية عهد الطوائف -٤
  .لمنياالختالف والتفرق بني املس -٥
  .ختلي بعض العلماء عن القيام بواجبهم -٦
  .عدم مساع ملوك الطوائف لنصح العلماء وحتذيرهم -٧
  .التخاذل عن نصرة من حيتاج إىل النصرة من املسلمني -٨
  .مؤامرات النصارى وخمططام -٩

  .وحدة كلمة النصارى -١٠
  .غدر النصارى، ونقضهم للعهود -١١
  .املسلمني استماتة النصارى يف سحق -١٢
  .الفرار عن مواطن املواجهة واهلجرة من األندلس -١٣



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٥٤  
 

  .الرضا باخلضوع والذل حتت حكم النصارى -١٤
  .االضطرابات السياسية، وكثرة الفنت واملؤامرات  -١٥
  .تقدمي املصاحل الشخصية، وغلبة األنانية، وحب الذات -١٦

أسـباب  (وملعرفة شرح هذه األسباب وتفصيلها، راجع كتاب 
  .ناصر بن سليمان العمر/ للشيخ د) سقوط األندلس

  :آخر مدن األندلس سقوطًا
وكان آخر ممالك األندلس سقوطًا هي مملكة غرناطـة، الـيت   

هـ وقد سلمها ملكها ) ٨٩٧(ميلكها بنو األمحر وقد سقطت عام 
  :امللك أبو عبد اهللا الصغري وخرج وهو يبكي فقالت له أمه

    اابك مثـل النسـاء ملكًـا مضـاع    
ــال     ــل الرج ــه مث ــافظ علي   مل حت

  ..وذلك يف قصة طويلة
انظرها مفصلة مع معاهدة الصلح، وطرد أهلها، وغري ذلك من 
األحداث يف كتاب األندلس، التاريخ املصـور للـدكتور طـارق    

  ).٤٧١(السويدان 



  

  ٥٥  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  حماكم التفتيش
هيئـات أنشـأا الكنيسـة الرومانيـة     : حماكم التفتيش هي

: قبض على من مسوهم املهرطقني واملـارقني يعـين  الكاثوليكية لل
  .وحماكمتهم) األشخاص املعارضني لتعاليم الكنيسة(

با، ولكن حمكمة وأقيمت حماكم التفتيش يف كثري من أجزاء أور
التفتيش األسبانية هي األكثر شهرة، وأشهرها تلك احملـاكم الـيت   

أهـل  أقامها فرديناند اخلامس وزوجته إيزابيلال للتجسـس علـى   
األندلس الذين فرضت عليهم النصرانية وقد نكلـت باملسـلمني   

  .بوحشية
جرجيوري التاسع حمكمة خاصة  ام أنشأ الباب)١٢٣١(ويف عام 

  .للتحقيق مع املتهمني، وإجبار املارقني على تغيري معتقدام
م تولت جلنة الكرادلـة التابعـة للمكتـب    )١٥٤٢(ويف عام 

هبـان مـن الـدومينيكان    البابوي عمليـة التحقيـق وعمـل ر   
  .والفرنسيسكان قضاة يف تلك اهليئات

  .كثرت حماكم التفتيش يف فرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، وأسبانيا
ونظرا ألن احملققني يقومون بأعماهلم سرا فكثريا مـا أسـاؤوا   
استخدام سلطام وعذب بعض املتهمني، وحكم علـى املـارقني   

وت حرقًا ويف القرن السادس عشر الذين رفضوا تغيري معتقدام بامل
امليالدي حول قادة الكاثوليك نشاط حماكم التفتيش ألنصار املذهب 

  .الربوتستانيت



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٥٦  
 

يدين أتباع الكاثوليكية حاليا حماكم التفتيش؛ ألا انتـهكت  
قواعد العدالة احلديثة، ولكن مل ينتقد إال عدد قليل مـن النـاس   

  .لقرون الوسطىأساليب حماكم التفتيش أثناء فترة ا
وصارت مهمة حماكم التفتيش يف األندلس خاصة الكشف عن 
اإلنسان املسلم، وكان احلرق والقتل والسجن والطرد وسيلة تلـك  
احملاكم وقانوا، وكان يكفي إلدانة أي إنسان إذا شهد عليه واش 
واحد فقط، وقد بلغت حصيلة القتلى يف تلك احملاكم ما يقـارب  

مة، وقد استمر تعقـب املسـلمني يف األنـدلس    الثالثة ماليني نس
عشرات السنني بعد سقوط غرناطة، حىت قضي علـى املسـلمني   

  .)١(متاما

                              
  ).٢٢/٣١٨(انظر املوسوعة العربية العالية   (١)



  

  ٥٧  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

  رثاء األندلس
قصيدة رثاء األندلس للشاعر أيب البقاء صـاحل بـن شـريف    

هــ  ) ٦٨٤(واملتويف عام ) ٦٠١(الرندي، رمحه اهللا، املولود عام 
  :زًءا منها يف غرناطةوالذي قضى معظم حياته يف رندة، وج

لكل شـيء إذا مـا مت نقصـان   
  

فال يغر بطيـب العـيش إنسـانُ     
هي األمور كمـا شـاهدتها دولُ    

  
من سره زمـن سـاَءته أزمـانُ     

وهذه الدار ال تبقى علـى أَحـد     
  

وال يدوم على حـال هلـا شـانُ     
ممزق الدهر حتما كـل سـابغة    

  
   فيشـرت مبات وخرصـانُ إذا ن

وينتضي كل سيف للفنـاء ولـو    
  

كان ابن ذي يزن والغمد غمـدان   
أين امللوك ذوي التيجان من يمـن   

  
وأَيـن منـهم أكاليـلٌ وتيجـانُ      

وأين مـا شـاده شـداد يف إرم     
  

وأين ما ساسه يف الفُرس ساسـانُ   
وأين ما حازه قارون مـن ذهـب    

  
وأين عـاد وشـداد وقحطـان     

على الكل أمر ال مـرد لـه   أتى  
  

حىت قضوا فكأن القوم ما كـانوا   
وصار ما كان من ملك ومن ملك  

  
كما حكى عن خيال الطيف وسنان  

ــه   ــى دارا وقاتل ــان عل دار الزم
  

ــوان   ــا آواه إي وأم كســرى فم
كأمنا الصعب مل يسهل له سـبب   

  
يوما وال ملـك الـدنيا سـليمانُ     

فجـائع الــدهر أنـواع منوعــة    
  

ــزانُ    ــرات وأح ــان مس وللزم
ــا    ــلوان يهو ــوادث س وللح

  
وما ملا حـل باإلسـالم سـلوانُ     

دهى اجلزيرة أمـر ال عـزاء لـه     
  

هوى لـه أحـد واـد ثهـالنُ      
أصاا العني يف اإلسالم فـارتزأت   

  
حىت خلت منه أقطـار وبلـدانُ    

فاسأل بلنسية ما شـأن مرسـية    
  

ــان   ــن جي ــن شــاطبة أم أي وأي
  



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٥٨  
 

ين قرطبـة دار العلـوم فكـم   وأ
  

من عامل قد مسا فيهـا لـه شـان     
وأين محص وما حتويه مـن نـزه    

  
ورها العـذب فيـاض ومـآلن     

قواعد كن أركـان الـبالد فمـا     
  

عسى البقاء إذا مل تبـق أركـان    
تبكي احلنيفية البيضاء من أسـف   

  
كما بكى لفراق اإللـف هيمـان    

على ديار مـن اإلسـالم خاليـة     
  

أقفرت وهلا بـالكفر عمـران   قد  
حيث املساجد قد صارت كنائس ما   

  
ــلبان    ــواقيس وص ــيهن إال ن ف

حتى احملاريب تبكي وهي جامـدة   
  

حىت املنابر تبكي وهـي عيـدان    
يا غافالً وله يف الـدهر موعظـةٌ    

  
إن كنت يف سنة فالـدهر يقظـانُ    

وماشــيا مرحــا يلهيــه موطنــه  
  

أوطـان أبعد محص تغـر املـرء     
تلك املصيبة أنست مـا تقـدمها    

  
وما هلا من طوال الـدهر نسـيان    

يا أيهـا امللـك البيضـاء رايتـه      
  

أدرك بسيفك أهل الكفر ال كانوا  
يا راكبني عتاق اخليـل ضـامرة    

  
كأا يف جمـال السـبق عقبـان     

وحاملني سيوف اهلنـد مرهفـة    
  

كأــا يف ظــالم النقــع نــريان  
ــني وراء ال   ــةوراتع بحــر يف دع

  
هلــم بأوطــام عــز وســلطان  

أعندكم نبأ مـن أهـل أنـدلس     
  

حبديث القـوم ركبـانُ   فقد سرى  
كم يستغيث بنا املستضعفون وهم  

  
قتلى وأسرى فما يهتـز إنسـان    

ذا التقاطع يف اإلسالم بيـنكم  ما  
  

ــوان   ــاد اهللا إخ ــا عب ــتم ي وأن
ــم    ــا مه ــات هل ــوس أبي إال نف

  
وأعـوان  أما على اخلـري أنصـار    

يا من لذلـة قـوم بعـد عـزم      
  

ــان    أحــال حــاهلم كفــر وطغي
باألمس كانوا ملوكًا يف منـازهلم   

  
واليوم هم يف بالد الكفر عبـدان   

فلو تراهم حيارى ال دليـل هلـم    
  

عليهم من ثيـاب الـذل ألـوان     
  



  

  ٥٩  وس أقالم من تاريخ دولة األندلسؤر
 

ولو رأيت بكـاهم عنـد بـيعهم   
  

هلالك األمر واسـتهوتك أحـزان    
يـل بينـهما  يا رب أم وطفـل ح   

  
ــدان    ــرق أرواح وأب ــا تف كم

وطفلة مثل حسـن الشـمس إذ     
ــرزت بـــــــــــ

كأمنــا هــي يــاقوت ومرجــان  
يقودها العلج للمكـروه مكرهـة    

  
والعني باكيـة والقلـب حـريان     

ملثل هذا يبكي القلب مـن كمـد    
  

)١(إن كان يف القلب إسالم وإميان  

    

                              
  .مع بعض التعديل من نسخ أخرى) ٤/٤٨٧(نقالً عن كتاب نفح الطيب  (١)



  
الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٦٠  
 

  املراجع
  .األعالم للزركلي

  .ناصر بن سليمان العمر/ للشيخ د أسباب سقوط األندلس،
  .طارق السويدان/ األندلس التاريخ املصور، د

  .تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون
تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس من الفتح العـريب حـىت   

  .السيد عبد العزيز سامل/ سقوط اخلالفة بقرطبة د
  .حياة طارق بن زياد فاتح األندلس، حممود شليب

  .ري قادة اإلسالمسلسلة مشاه
  .بسام العسلي) ٢(موسى بن نصري رقم 
  .بسام العسلي) ١٤(احلاجب املنصور رقم 

  .سري أعالم النبالء، ألمحد بن عثمان الذهيب
  .أمحد خمتار العبادي/ يف تاريخ املغرب واألندلس، د

اجلـزء  :  قصص ال تثبت وهي مثانية أجزاء موعة مـؤلفني 
  .هور بن حسان آل سلمانالثالث للشيخ أيب عبيدة مش

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ألمحد بـن حممـد   
  .املقري التلمساين

  .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس أمحد بن خلكان
  ).٢٢(املوسوعة العربية العلمية الد 
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الم من تاريخ دولة األندلسوس أقؤر
  

٦٢  
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