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 الطوائف  دويالت عصر إلى النبوة عصر  من المسلمين هزيمة في الغنائم أثر
 إعداد 

 الرحمن عبد   توفيق جمال خضرة. د 
 التاريخ  بقسم اإلسالمية والحضارة التاريخ مدرس

 المنيا  جامعة - اآلداب  كلية
drkhadragamal@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
 أم   المشرق   في  سواء  المسلمين  هزيمة  في  الغنائم  أثر  الدراسة  هذه  تناولت        

  فترة   في  وأيضا    العباسية،  الدولة  قيام  حتى  النبوة  عصر  من  الفترة  في  وذلك   المغرب؛
 فعلى  الغنائم؛  دور  القليلة  الصفحات   هذه  في  أفردنا  وقد .  األندلس   في   الطوائف  عصر
 سوء   ولكن  ،القتصادهم  وقوة  للمسلمين  مكسب   نها إ  حيث   من  اإليجابي   دورها  من   الرغم 

  هزائم  من  سواء  غاليا ،  ذلك  ثمن  يدفعون   نيالمسلم  جعل  قد   أحيانا    واالستخدام  التصرف
 كما  لسالمتهم  قوية  أهمية  لها  مدن  فقدان  من  أم  الشهداء  بالط  موقعة  في  كما  عسكرية

 بالد   في  حدث   كما  السياسية  األوضاع  في  اضطراب   من  أم  ،طليطلة  لمدينة  حدث 
 . المغرب 
 . األندلس المغرب، المشرق، الهزائم، الجيوش، ،الغنائمالمفتاحية:  الكلمات
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 مقدمة: 
وبالصالة على رسوله   نتقدم،وبتأييده إلى كل مراد  ونختم،بحمد هللا نبتدئ  

 . أن يسهل علينا المسلك. نرجوالمصطفى نتبرك، وبالسالم عليه  

؛ اإلستتتالميالمستتتلمين بعتتتد نشتتترهم للتتتدين  كانتتتت الغنتتتائم متتتن نتتتتائ  حركتتتة جهتتتاد 
ا كتابه العزيز  فيوذلك لما جاء  اَلال  َطيًِبت  ُتُم حتَ ا َغِنمتُ َ  َواتَّقُُا ا ۚ  "َفُكُلوا ِممتا َ  إِنَّ    ّللاَّ  ّللاَّ

 فتتيالمستلم  .للمستتلمين اقتصتادية، فمتتن ثتم نجتتد أنهتا كانتتت تم تل قتتوة (1)"َ حُُِ     َغفُُا    
الميدان متا دامتت نفسته المةمنتة لتم تهتزم  فيحالة الهزيمة العسكرية   فينصر دائم حتى  

الهزيمتتتة الحييييتتتة، فاإلستتتالم هتتتو القتتتوة األ تتتلية الفاعلتتتة  فهتتتي، أمتتتا الهزيمتتتة الداخليتتتة، 
 .(2)تجميع  أيالحقة، وهى أعلى من كل قوة أخرى وأمضى من 

لحتتاق إم لهتتذه الغنتتائم، فكتتان نتيجتتته هتتو نظتتر واستتتخدالكتتن متتا حتتدث هتتو ستتوء 
كتان البتد متن اإلةتارة  في المشرق أو في المغرب؛ لتذلك سواءالهزيمة بجيوش المسلمين 

لحقتتت بالمستتلمين بستتبب نظتترتهم وحر تتهم علتتى هتتذه الغنتتائم، وقتتد  التتتي ىءإلتتى المستتاو 
 إلى:قسمت هذه الدراسة 

 الغنائم.أواًل: مفهوم 
 الراشدين. النبوة والخلفاء  عصري  فيهزيمة المسلمين  فيغنائم دور ال ثانيًا:

 ./المغرب( )المشرق عصر بنى أمية  في هزيمة المسلمين فيثالثًا: دور الغنائم 
 .في األندلس خالل عصري الوالة والطوائف  هزيمة المسلمين فيدور الغنائم  :رابعاً 
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 أواًل: مفهوم الغنائم:
بتال مشتقة  بالشتيء، غنم بالكسر، وغنيمة الفوز الفيء هيالغنيمة والغنم بالضم 

، وهتتتى متتتا أوجتتتف عليتتته المستتتلمون بختتتيلهم (4)والجمتتتع غنيمتتتة ، (3)الفتتتيءأو هتتتذا الغتتتنم 
وركابهم متن أمتوال المشتركين، ويجتب الخمتس لمتن قستمه هللا لته، ويقستم أربعتة أخماستها 

فهو ما أفاء هللا من أموال المشركين على المسلمين بال حرب   الفيءبين الموجفين، وأما  
 د ، وتع(5)ضا  وما  ولحوا عليه فيجب فيه الخمس أي الرؤوسوال إيجاف عليه م ل جزية 

حتتل هللا أا  حستتنا  لبيتتت المتتال وللمقتتاتلين الغنتتائم التتتي حازهتتا المستتلمون متتن أعتتدائهم متتورد 
الغنتتائم لهتتذه األمتتة ومتتا أحلتتت الغنتتائم ألمتتة متتن األمتتم قبلهتتا، فقتتد كتتانوا يجمعتتون الغنتتائم 

 تتتتدق  -عتتتتز وجتتتتل-فتنتتتتزل نتتتتار متتتتن الستتتتماء فتحرقهتتتتا، أمتتتتا هتتتتذه األمتتتتة، لمتتتتا علتتتتم هللا 
ين متتن فقتتراء المستتلمين التتذين تركتتوا أمتتوالهم وديتتارهم فتتداء لتتدينهم، عوضتتهم عمتتا المهتتاجر 

عتتة بتتدر مباةتترة، وبعتتد أختتذها المشتتركون بتتأن أحتتل لهتتم الغنتتائم بعتتد وق التتتيهتتذه األمتتوال 
ن بيتتوتهم وأمتتوالهم، عوضتتهم هللا تبتتارك وتعتتالى عنهتتا بتتهحالل الغنتتائم لهتتم يتتترك المهتتاجر 

 فتي- لى هللا عليته وستلم -،  وكان هناك حكمة للرسول (6)فانظر كم تركوا وكم أخذوا 
لمتا  ،على من لم يتمكن اإليمان متن قلبتهتقسيم الغنائم :اقتضت حكمته أن تقسم الغنائم  

المتال، فقستمه فتيهم لتطمتلن قلتوبهم وتجتمتع علتى  بقى فيه متن الطبتع البشترى متن محبتة
محبته؛ ألنها جبلت على محبة من أحسن إليها، ومنع أهل الجهاد من أكتابر المهتاجرين 

ألنتتته لتتتو قستتتم الغنتتتائم فتتتيهم لكانتتتت ؛ لجميعهتتتا استتتتحقاقهمورؤستتتاء األنصتتتار متتتع  هتتتور 
وكتتل متتتن قلبتتته المةلفتتتة وي فتتيمقصتتورة علتتتيهم ، فاقتضتتت هتتتذه الحكمتتة أن تتتتوزع الغنتتتائم 

من - لى هللا عليه وسلم -لكن ما حدث مع رسول هللا  ،(7)ممتلئ باإليمان إلى إيمانه  
إلحتاق الهزيمتتة  فتي احتر  جنتود المستلمين علتى الغنتائم وعتدم إطتاعتهم ألمتره كتان ستبب  

 هزيمة جيوش المسلمين. فيومن هنا كان الدافع إلى مناقشة أثر الغنائم  للمسلمين،
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 النبوة والخلفاء الراشدين:  عصري  فيهزيمة المسلمين  فيدور الغنائم  ثانيًا:
 الغنائم وهزيمة المسلمين في عصر النبوة: -أ

غتزوة  فتيأ ابت المسلمين بسبب الغنائم هتو متا حتدث   التيكان من أول الهزائم  
، وجميتع الدراستات قتد تناولتت ودرستت غتزوات الرستول  تلى هللا عليته (8)هتت  3أحد عتام  

، ولكتن سنقتصتر علتى أثتر الغنتائم فقت ، الغتزوةتفا تيل ةتره هتذه  فتيوسلم، فلن نتدخل 
، وكان عتدد (9)لرماة غزوة أحد تقدم الرسول  لى هلل عليه وسلم إلى ا  فيفما حدث أنه  

عنا الخيتل بالنبتل ال يتأتون متن خلفنتا إن كانتت لنتا أو   وقال: انضحن رجال   يالرماة خمس
هتتذه  فتتيعلينتتا، فاثبتتت مكانتتك ال نتتةتين متتن قبلتتك، ولتتبس عليتته الصتتالة والستتالم درعتتين 

 .(10)المعركة 
والزمتتوا مكتتانكم ال  متتن ورائنتتا نتتةتىنتتا نختتاف أن هحمتتوا لنتتا  هورنتتا فافقتتال لهتتم 

 رأيتمونتتاوإن ، نتتدخل عستكرهم فتال تفتارقوا مكتانكم نهتزمهم حتتى رأيتمونتان إو  ،تبرحتوا منته
ن الخيتل هدك عليهم وارةقوا خيلهم بالنبتل فتةهأ  إنينقتل فال تعينونا وال تدفعوا عنا اللهم  

ال تقدم على النبل، وعندما الحت هزيمة المشركين قال بعت  الرمتاة لتبع  لتم تييمتون 
دخلوا عستتكر اختوانكم ينتهبتون عستتكرهم فتإ قتد هتتزم عتدو هللا وهتتةالء ةتيءغيتتر  فتيههنتا 

مع إخوانكم فقال بع  الرماة لبعضهم ألم تعلموا أن رسول هللا  تلى   غنموافاالمشركين  
نقتتل فتال تنصترونا  رأيتمونتاهللا عليه وسلم قال لكم احموا  هورنا فال تبرحتوا مكتانكم وإن 

رستول هللا  تلى هللا عليته وإن غنمنا فال تشتركونا احمتوا  هرونتا، فقتال اآلخترون لتم يترد 
فلمتتتا ، ختتتوانكمإمتتتع  فتتتانتهبواوستتتلم هتتتذا وقتتتد أذل هللا المشتتتركين وهتتتزمهم فتتتأدخلوا العستتتكر 

ثنتى أفحمتد هللا و  ،وملذ معلم ب ياب بتي  اختلفوا خطبهم أميرهم عبد هللا بن جبير وكان ي
ميتترهم إال أفعصتتوا وانطلقتتوا فلتتم يبتتق متتنهم متتع علتتى رستتوله واو تتى بطاعتتة هللا ورستتوله، 

وجعلوا ينتهبون وانتقضت  فوف  ،نس بن رافعأما يبلغون العشرة فيهم الحرث بن نفير  
المشتتتتركين واستتتتتدارت رجتتتتالهم وحالتتتتت التتتتريح وكانتتتتت أول النهتتتتار إلتتتتى أن رجعتتتتوا  تتتتبا  
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فلمتا  (11)غنتائم فصارت دبورا  حيث كر المشركون، فبينما المستلمون قتد ةتغلوا بالنهتب وال
لمستتلمين يقتتاتلهم رأى خالتتد قلتتة الرمتتاة، انعطتتف بحيلتتة علتتيهم وقتتتل الرمتتاة ثتتم متتال إلتتى ا

، ثتم بعتد هزيمتة (12)ن خيلهم تقاتل عادوا ودارت الدائرة علتى المستلمينو ولما رأى المشرك
الحترب ستجال أعلتى هبتل  المسلمين أن أبا سفيان أراد االنصراف فصتر  بتأعلى  توته:

"هللا أعلتتى وأجتتل ال  ثتتم ناحيتتة: - تتلى هللا عليتته وستتلم-م بتتدر، فقتتال رستتول هللا يتتوم بيتتو 
النتار" وكتانوا قتد  نتوا أنهتم قتد قتلتوا رستول هللا  تلى   فتيالجنة وقتالكم    فيسواء! قتالنا  

 .(13)هللا عليه وسلم 
 تلى هللا -الغنائم وعدم طاعتهم ألمتر الرستول  فيفمن ثم نجد طمع المسلمين 

 تتالح المستتلمين، وهتتذا متتا  فتتيكتتان ستتبب هتتزيمتهم بعتتد أن كانتتت المعركتتة  -عليتته وستتلم
 تلى - النبتيعهد الخلفاء الذين تولوا إدارة الدولة اإلسالمية عقتب وفتاة  فيحدث أيضا   

 هللا عليه وسلم.
 دين:الغنائم وهزيمة المسلمين في عصر الخلفاء الراش -ب

هللا  يرضت-م( 634-632ه/13-11بكر الصديق ) اذكر أن الخليفة األول أب
لتتتك لتقويتتتة غنتتتائم التتتروم ، وربمتتتا كتتتان ذ  فتتتيعنتتته حتتتث المستتتلمين علتتتى الجهتتتاد ورغتتتبهم 

عهتد باإلستالم، ازدادت الغنتائم أبتان فتتوه العتراق  حدي يمنهم  اك ير  عزائمهم، السيما أن  
 تلى هللا عليته -، فكتان ذلتك مصتداقا لقتول الرستول ستبيل هللا فتيوالشام، وأنفق مجملها 

"إذا هلتتتك كستتترى فتتتال كستتترى بعتتتده، وإذا هلتتتك قيصتتتر فتتتال قيصتتتر بعتتتده ، والتتتذى  -وستتتلم
ن العرب حتى خالفة عمر و ، وكان المحارب(14)سبيل هللا"  فينفسى بيده لتنفقن كنوزهما  

م( يعتمتتدون علتتى الغنتتائم، فلتتم يكتتن للجنتتد عطتتاء 644-634ه/23-13بتتن الخطتتاب)ا
، وقتد تبتين (15)حتى عهد أبتى بكتر الصتديق   - لى هللا عليه وسلم-على عهد الرسول  

م( غيتتر عصتتر عمتتر، وأن النتتاس كتتانوا 656-644ه/35-23لنتتا أن عصتتر ع متتان )
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الفتوه قتد توقفتت ألنهتا كانتت قتد يقبلون متن عمتر أفعتاال  متا كتانوا يقبلونهتا متن ع متان، فت
و لت إلى حد يجتب أن تقتف عنتده قبتل أن تستتأنف، ولمتا توقفتت الفتتوه  هترت طبقتة 

د كان أبتو بكتر ، وهى طبقة األعراب المرتدين، وقجديدة من الناس على مسره الحوادث 
عتتتدم إرستتتالهم، ولتتتم يتستتتاهل إال بعتتت  الحتتتين، إنمتتتا  فتتتيبعيتتتد النظتتتر أيضتتتا  حتتتين تشتتتدد 

فقد اضطر اضطرارا  إلى إرستال اليبائتل البدويتة إلتى الفتتوه ، ومعظمهتا متن أهتل ع مان  
التردة، فقتتد توستتعت رقعتتة الفتتح، فلتتم يكتتن باإلمكتتان أن يقتوم بتتالفتح الصتتحابة وحتتدهم متتع 

حسن إسالمها وتمسكت باإلسالم، ووجد ع متان الحاجتة ماستة إلتى الستماه   التياليبائل  
فتتتوه، فهرولتتوا إليهتتا وهمهتتم الغنيمتتة والو تتول إلتتى المتتال لليبائتتل البدويتتة بالتتذهاب إلتتى ال

 يتأتيمتن هتةالء، وال  يتأتيتاريخ الفتوه مطعن، فهن ذلك المطعن  فيوالرقيق. وللن كان 
متتتن الستتتابقين األولتتتين التتتذين ذهبتتتوا إلتتتى الفتتتتوه نصتتترة للتتتدين وتأييتتتدا  لتتته، ال ستتتعيا  وراء 

المواقتتتع عتتتدد كبيتتتر، ولتتتم يكتتتن هنتتتاك بعتتتد غنتتتائم  فتتتيالغنيمتتتة، أوللتتتك التتتذين قتتتتل متتتنهم 
 (.16) يطمعون فيها، بل عدو هائل يخشى من فتكه وقوته

وقد تساءلت هذه الطبقة من أهل الردة وغيرهم: أين ذهبتت الغنتائم القديمتةي أيتن 
إنهتتا تتتذهب التتى بيتتت المتتال،  حقتتوقهمييعتتدونها حقتتا  متتن  التتتيالمفتوحتتة  األراضتتيذهبتتت 

النصتتيب األكبتتر منهتتا، ال أوللتتك الفتتاتحون بتتل  فيأختتذون لتتى أ تتحابه، وع متتان يوزعهتتا ع
كتاب  فيالمدينة حين يقول عنهم ع مان  فيالمدينة، فتعاقد األعراب مع ال وار   فيمن  

وحرمتتته  - تتتلى هللا عليتتته وستتتلم-جتتتوار رستتتول هللا  فتتتيلتتته إلتتتى األمصتتتار "أغتتتاروا علينتتتا 
فتتح افريييتة  فتيدفعهم إلى ذلك ما حتدث وقد   (17)وأرض الهجرة وثابت إليهم األعراب" 

ربعتة وعشترين يومتا  وبيعتت أ فتي، فقيل أنه (18)بعد فتح سبيطلة وأخذهم الغنائم من الروم
  (19)فريييتتتة إلتتتى المدينتتتة، فبيتتتع المغتتتنم وأختتتذ "متتتروان بتتتن الحكتتتمأ فتتتيءالغنتتتائم ثتتتم و تتتل 

نتقتد اُ لته متن ذلتك ع متان، فكتان ذلتك ممتا  الخمس، فأختذ منته خمستين التف دينتار، فستلم
 .(21)عهده  فيوكان ذلك من أسباب الفتنة  (20)عليه 
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عهتد الخليفتتة  فتيحتدثت  التتتيفنجتد أن الغنتائم كانتت متتن أستباب الفتنتة الكبترى  
ع متتان بتتن عفتتان، وهتتذه تعتتد أكبتتر هزيمتتة للمستتلمين فقتتد فتحتتت متتن بعتتدها الفتتتن علتتى 

 المسلمين، وأعاقت حركة الفتوحات اإلسالمية فترة من الزمن.
 

 .لمشرق/المغرب(اعصر بنى أمية ) فيهزيمة المسلمين  فيثالثًا: دور الغنائم 
أدت إلتى ستوء أحتوال  التيكان لسياسة حكام بنى أمية المالية من أهم األسباب 

البالد؛ ونت  ذلك من سوء سياسة الوالة الذين جعلوا الغنائم نصب أعيتنهم حتتى لتو علتى 
 فتتتيحستتتاب ستتتكان التتتبالد متتتن المستتتلمين، متتتا أدى إلتتتى عرقلتتتة لجيتتتوش المستتتلمين ستتتواء 

التتب عليهتتا نصتتارى الشتتمال إلتتى أن ستتقطت تك التتتيالمغتترب واألنتتدلس  فتتيالمشتترق أو 
 .اإلسالميوضاعت درة من تاج العالم 

 المشرق: فيهزيمة المسلمين  فيدور الغنائم  -أ
م( أن الغتتزوات 720-717ه/101-99أدرك الخليفتتة عمتتر بتتن عبتتد العزيتتز)  

معظمهتتتا غتتارات للستتتلب والنهتتب، وليستتتت جهتتادا  لنشتتتر التتتدعوة،  فتتياإلستتالمية أضتتتحت 
تمامتا  بضترورتها الحربيتة ثتم أنته أعتاد سياستة  اقتنتعيستير الحملتة إال إذا   ومن ثم كتان ال

الفتتتح إلتتى القاعتتتدة اإلستتالمية الشتتتروية فكتتان يتتتدعوا الخصتتم إلتتتى اإلستتالم أو الجزيتتتة أو 
الدولتة األمويتة فلقتد عتاملهم بالعتدل )عمتر بتن عبتد العزيتز(   فتي، أمتا التذميون  (22)الحرب 

اإلستتتالم ورفتتتع عتتتنهم الجزيتتتة وهتتتو ختتتالف متتتا كتتتان يتبعتتته أستتتالفه متتتن  فتتتيفتتتزاد دختتتولهم 
عمتن يستلم األمويين الذين كانوا يفتحون البالد وفى ك ير من األحيان ال يرفعون الجزيتة 

الجزيتتتة عتتتنهم ولتتتيس اقتناعتتتا  قتتتدموا علتتتى ذلتتتك إال إلستتتقاط أمتتتن أهلهتتتا بحجتتتة أنهتتتم متتتا 
، حييقتيالدولتة دون الحصتول علتى مقابتل  باقتصتاد باإلسالم، وأن وضع الجزية سيضتر 

الدولة قتال وبارتته المشتهورة "أن رستول هللا  اقتصاديمن قبل  الرأيولما وجه عمر بهذا  
ى ، لكتن متا حتدث بعتد ذلتك أن نظتر خلفتاء بنتى أميتة إلت(23)أرسل داويا  ولم يرسل جابيا  
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التوالة بهرستال هتذه الغنتائم ن يمتة لهتم بمتا فيهتا وكتانوا يطتالبو يدخلونها أنهتا غن  التيالبالد  
ومتتتتا كتتتتان الوليتتتتد بتتتتن ( 25)حتتتتاكم خراستتتتان (24)إلتتتتى دمشتتتتق ، فنجتتتتد أن نصتتتتر بتتتتن ستتتتيار

م( أن طلتتب متتن نصتتر أن يجمتتع لتته التحتتف واألمتتوال، 744-743ه/126-125يزيتتد)
جمعهتتتا، جتتتاءه الخبتتتر بمقتتتتل الوليتتتد بتتتن يزيتتتد  فتتتيفلمتتتا جمعهتتتا وأنفتتتق التتتدراهم والتتتدنانير 

خراستان، ذلتك أن الحتارث بتن ستري  متا كتان يتأمن علتى نفسته متن   فتيفاضطرب األمر  
د بسياستتة مخالفتتة لسياستتته، فتتأعلن العصتتيان، ولتتم يستتتطع يزيتتد ال التتث التتذى خلتتف الوليتت

 التتتيألنتته أنفتتق المتتال علتتى التحتتف  ؛نصتتر أن يتتوزع العطتتاء علتتى األزديتتين دراهتتم نقتتدا  
 األزديالظنون، وآل ذلك إلى أن ةتبت ثتورة األجتدع   وان و نو جمعها، وهكذا ثار األزدي

صر إلى ترك مرو ألهلها مر وساءت األمور؛ مما اضطر ن في  (26)بالكرمانيالمعروف  
ثغتتتر متتتن أهتتتم ال غتتتور اإلستتتالمية  فتتتيفكانتتتت االضتتتطرابات  (27)يتشتتتاجرون فيمتتتا بيتتتنهم 

إلتتى هتتذه التتبالد علتتى إنهتتا  الخليفتتةعلتتى حتتدود الدولتتة اإلستتالمية بستتبب نظتترة  رهتتاوأخط
 غنائم لهم ، ومن ثم كانت هذه تم ل هزيمة للمسلمين.

 العربتتيكتتذلك متتا كتتان نتيجتتة لسياستتة آختتر خلفتتاء بنتتى أميتتة وتفضتتيلهم العنصتتر 
الحترب كتان المتولى متنهم يستاق التى الحترب ماةتيا  ال   فتيعلى العنا ر األخرى  حتى  
التتذى أختتذ يتحضتتر  العربتيةتتديد للعنصتتر نفوستتهم كتره  فتتييعطتى غنيمتتة وال فيلتتا، فتولتد 

من حضارتهم القديمة، فتألفت منهم الشعوبية تضم اليها أبناء الشعوب المقهورة مسلمين 
ونصتتتارى ويهتتتودا ومجتتتوس متحتتتدين علتتتى بغتتت  العتتترب والتتتتنق  متتتن أدبهتتتم، وتشتتتهير 
م تتالبهم، وتفضتتيل العجتتم علتتيهم عتتاملين يتتدا  واحتتدة علتتى ختتذل الخلفتتاء االمتتويين وقلتتب 

 فتتيالقتتائم علتتى تعزيتتز العروبتتة ف تتار الفتترس عليهتتا ونصتتروا العباستتيين  السياستتيالنظتتام 
بعتد أن أرستل الخليفتة أبتو  (28)لهم خيترا  متن األمتويين   يكونواعلى أمل أن    اللزاب موقعة  

م( جيشا  كبيرا  بييادة عمه عبتد هللا بتن علتى للقضتاء 754-749ه/136-132العباس)
وكان مروان قد جهتز جيشته التذى  ،م(750-744ه/132-127على مروان بن محمد)
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خترة ستنة  تبيحة اليتوم ال التث متن جمتادى اآل وفتى جنديبلغ تعداده مائة وعشرين الف 
األعلتتى  اللتتزاب عتتن مخاضتتة نهتتر  يش العباستتيين عبتتد هللا بتتن علتتهتتت ستتأل قائتتد جتتي132

ميتتة انتهتتت بستتقوط دولتتتهم ألسياستتة أن كانتتت أكبتتر هزيمتتة لبنتتى فكتتان نتيجتتة هتتذه ا، (29)
 الغنائم على حساب سكان البالد. فيبسبب طمعهم 

 األندلس:المغرب  المسلمين فيهزيمة  فيدور الغنائم  -ب
لتتم تقتصتتر سياستتة بنتتى أميتتة علتتى المشتترق فقتت  بتتل تعتتدتها إلتتى بتتالد المغتترب 
واألنتتدلس ونظرتهتتا إلتتى هتتذه التتبالد متتن أنهتتا غنيمتتة لهتتم بمتتا فيهتتا ومتتا نتتت  عتتن ذلتتك متتن 

المستلمين، وهتذه  أراضتيثورات وتوقف حركة الفتوحات إلتى جانتب تكالتب األعتداء علتى 
 ية أو هزيمة سياسية.تم ل هزيمة للمسلمين سواء كانت هزيمة عسكر 

عتتتن غيتتتره  العربتتتيمويتتتة القائمتتتة علتتتى تفضتتتيل العنصتتتر فنجتتتد سياستتتة الدولتتتة األ
م(  739-734ه/ 122-116)(30)فريييتتة عبيتتد هللا بتتن الحبحتتاب إعهتتد والتتي  فتتيكتتذلك 

المغتترب بشتتتى الطتترق إلرضتتاء الخليفتتة، واتبعتتوا متتع  فتتيجمتتع األمتتوال  فتتياةتتت  العمتتال 
أهل المغرب سياستة ماليتة جتائرة، بحيتث أثقلتوا كتواهلهم بالضترائب والجبايتات، ومتن كتان 

، فكتتان خلفتتاء (31)يعجتتز عتتن التتدفع يأختتذون منتته بناتتته واعتبتتروا بتتالد المغتترب دار حتترب 
ييتتتة، فيبع تتتون لهتتتم المشتتترق يستتتتحبون طرائتتتف المغتتترب، ويبع تتتون فيهتتتا إلتتتى عامتتتل إفري

البربريات السنيات، فلما أفضى األمر إلى ابن الحبحاب، مناهم بتالك ير، وتكلتف لهتم أو 
كلفتتوه أك تتر ممتتا كتتان، فاضتتطر إلتتى التعستتف وستتوء الستتيرة، فحينلتتذ اعتتتدت البربتتر علتتى 

، وكتتان ابتتن الحبحتتاب قتتد وعتتد (32)عتتاملهم، فقتلتتوه وثتتاروا بتتأجمعهم علتتى ابتتن الحبحتتاب 
 فتتتيمنتتتاه بتتتذلك فاضتتتطر إلتتتى التعستتتف وستتتوء الستتتيرة؛ ممتتتا أةتتتعل فتيتتتل ال تتتورة الخليفتتتة و 
ةتتكوة البربتتر للخليفتتة قتتولهم إنهتتم عمتتدوا إلتتى ماةتتيتنا فجعلتتوا يبقرونهتتا  فتتي، (33)المغتترب 

جلتد، فاحتملنتا  فتيعن السحال يطلبون الفراء األبي  ألمير المةمنين فيقتلون ألف ةتاة 
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ا أيستتتر هتتتذا ألميتتتر المتتتةمنين، ثتتتم أنهتتتم ستتتامونا أن ذلتتتك وخلينتتتاهم ومتتتا يريتتتدون، وقلنتتتا متتت
كتاب وال سنة، ونحن  فييأخذوا كل جميلة من بناتنا وتخميس زكاتنا، فقلنا: لم نجد هذا 

 .(34)مسلمون 
كانتت تتجته لفتتح  التتيوكان نتيجة ل ورات البربتر هتذه أن قتاموا عتادت الجيتوش 

 وهذه تعتبر هزيمة للمسلمين. (36)تاحت للبيزنطيين تحصين الجزيرة أ؛ مما (35) قلية
فريييتة تضتامنا  معهتم، أ فتيفريييتة علتى العترب أ  فتيولما اةتتعلت ثتورات البربتر  

كتتتذلك كتتتانوا ستتتاخطين علتتتى العتتترب لمتتتا استتتتأثروا بتتته دونهتتتم متتتن خيتتترات التتتبالد والتستتتود 
روات لتتتم تقستتتم بشتتتكل عتتتادل ، متتتن ناحيتتتة الحقتتتد علتتتى العتتترب فنجتتتد أن ال تتت(37)والحكتتتم 

، بتتل ستتيطر كتتل أنتتاس علتتى أرض حستتب قتتوتهم، وأيضتتا  اإلستتالميومتوافتتق متتع الشتترع 
، هذا إلتى جانتب متا أبتداه (38)فرض على البربر االستقرار بال غور لحماية مكاسب الفتح 

وجه الهيمنة السياستية  فيقوف و تقبل مذهب الخوارج، وذلك لل  فيالبربر من رغبة كبيرة  
وهتتتذه المتتتتذاهب ارهقتتتتت  ،(39)كانتتتت تستتتتلطها أقليتتتتة العتتترب الفتتتتاتحين  التتتتتيواالجتماويتتتة 

 المسلمين وةغلتهم عن  د هجمات النصارى على البالد، وهذه تم ل هزيمة للمسلمين.
فتتح  تتقلية عنتتدما طلتتب  -كتذلك كتتان للغنتتائم دور عنتد فتتتح المستتلمين لصتتقلية 

أن يقتود المجاهتدين ففتتح  تقلية خوفتا  أن يكتفتى غيتره بك ترة الغنتائم   (40)أسد بن الفرات  
 (41)األغلبتيوالسبايا، فتبقى هذه الحرب عييمة م تل الحتروب الستابقة ، فأجابته زيتادة هللا 
 باالنستحاب إلى طلبه نزوال  علتى رغبتته، وبعتد أن ثتار عليته بعت  جنتده وقتواده وطتالبوه 

حاقت بهتم، فتأراد حترق المراكتب، لكنته   التيبب المجاعة  من الجزيرة والعودة للقيروان بس
، حتتى أن (42)ضرب زوتيم المتترددين، فماتتت دعتوة التتردد وعتادت العزيمتة إلتى األنفتس 

والعتتتودة إلتتتى  االنستتتحاب القائتتتد التتتذى خلتتتف أستتتد، قتتترر  الجتتتواري القائتتتد محمتتتد بتتتن أبتتتى 
، لكن ما كان من انشغال الدولة (43)فرييية، فلم تمكنه السفن البيزنطية من تنفيذ خطته أ
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تلتك الحملتة؛ فحاقتت  مستاعدةبما نت  عن سياستها المالية من ثتورات جعلهتا تعجتز عتن 
 بهم الهزيمة.

 

 .هزيمة المسلمين في األندلس خالل عصري الوالة والطوائف  فيدور الغنائم  رابعًا:
األنتدلس، فكانتت متن بدايتة حركتة  فيهزيمة المسلمين  فيأما عن دور الغنائم   

"موستى بتن نصتير"، "طتارق بتن  اإلستالميالفتتح  قائتديالفتوحات اإلستالمية ومتا تتم متع 
األنتدلس ومتا حصتل زياد" بعد أن أرستل طتارق بتن زيتاد لموستى بتن نصتير يخبتره بفتحته 

بتذلك وكتتب إلتى الوليتد بتن عبتد الملتك بتن متروان يعلمته  انفرادهمن الغنائم، فحسده على  
وكتتتتب إلتتتى طتتتارق يتوعتتتده إذا دخلهتتتا بغيتتتر إذنتتته ويتتتأمره أال  ( 44)بتتتالفتح وينستتتبه لنفستتته 

فقيتتل أن طتتارق عصتتى أمتتره  (45)يتجتتاوز مكانتته حتتتى يلحقتته وختترج متوجهتتا  إلتتى األنتتدلس
وقرطبتتتة ثتتتم  (47)وغرناطتتتة (46) بهتتتا مالقتتتة فاحتتتتلوتتتتابع الزحتتتف وقستتتم جيشتتته أربتتتع فتتترق 

ن كلمتتا افتتتتح بلتتدا  عهتتد وستتعهم لمستتاعدته فكتتا فتتيطليطلتتة، وبتتذل اليهتتود األستتبانيون متتا 
حراستته ليتتمكن متن الزحتف إلتى غيتره ، فيقومتون بمهمتتهم أفضتل قيتام لمتا هتم   فيليهم  إ

عليه من الكره للقوط، فتأذى موسى من عمل طارق وعصيانه أوامره، وساءه أن يستتأثر 
لفتا متن العترب والبربتر وعبتر بهتم المضتيق علتى أه، فحشتد ثمانيتة عشتر  بغنائم الفتح دون

لشتتطر األكبتتر منهتتا ولكنتته لتتم كبتتر ستتنه، فتتأتم الفتتتح متتع طتتارق، وقاستتمه الغنتتائم فنازعتته ا
 .(48)اسمه بفتح األندلس واقترانالخلود  فيأن يشاركه  عيستط

قيتتتل: إنمتتتا حملتتته علتتتى الجتتتواز ل نتتتدلس تعتتتدى طتتتارق متتتا أمتتتره بتتته أال يتعتتتدى   
ا  :إنمتتا حملتته علتتى وقيتتل أيضتت قرطبتتة ،علتتى قتتول، أو موضتتع هزيمتتة لتتذريق ،علتتى قتتول،

وقيل أيضتا  :إنمتا جتاز باستتدعاء  ذلك الحسد لطارق على ما أ اب من الفتوه والغنائم،
 .(49)رمضان فيفكان جوازه  ياه،إطارق 
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روايتة غيتر  تحيحة ألن كتال  فهتيعن حسد موسى بن نصير لطتارق بتن زيتاد 
لكن ما كان من غنائم  الرأيونحن نةيد هذه  (50)بمصلحة المسلمين العليا    اهتمالقائدين  
رساله الى قائده موسى بن نصير يخبره فيها بمتا متن هللا إيد طارق بن زياد و   فيسقطت  

 ؛ضتتتا  أيلتتتى األنتتتدلس إالغنيمتتتة جعلتتتت موستتتى بتتتن نصتتتير يعبتتتر عليتتته متتتن خيتتترات الفتتتتح و 
المشترق عتن غنتائم التبالد إلتى جانتب  فتيلتى الخليفتة إليكمل الفتح معه ، لكن ما و ل  

هتتذه  فتتيدور الوةتتاة جعلتته يرستتل إلتتى القائتتدين للعتتودة إلتتى المشتترق وكتتان نتيجتتة الطمتتع 
"عبد العزيز بن موسى" الذى كتان علتى عاتقته   تالغنائم من وقف لحركة الفتوحات وقتل ل

 البالد.هذه  في، فكان ذلك يم ل هزيمة للمسلمين وما بذلوه من مجهود ن يتم الفتحأ
 ن المشترق وعتادوا وهتم، يلتفتتو  فين ألمر الخليفة احال فقد امت ل القائد  ةأيعلى  

 في، وقد غادر موسى (51)فتحوها وجعل موطلها قدم المسلمين  التينحو المدن الجميلة  
الك يتتر متتن الغنتتائم واألستترى والهتتدايا  الشتتيءم، ومعتته 714يلول أهتتت/95الحجتتة ستتنة  ذي

، وتروى المصادر أنه حينما اقترب من فلسطين طلب منه األمير سليمان بتن (52)ال مينة
م( التتذى 715-705 ه/96-86عبتتد الملتتك أن يتريتتث قلتتيال  لحتتين وفتتاة الخليفتتة الوليتتد )

ستى لتتم ل أن تتةول إلتى ستتليمان وةترف الفتتح، ولكتتن مو وذلتك متن أجتت ،كتان مريضتا  جتتدا  
ر، وعنتدما تتولى ستليمان بعتد ووا ل ستيره إلتى دمشتق فبلغهتا والخليفتة يحتضت  ،يقبل هذا

واتهمه باختالس األمتوال و تادر أموالته  فاضطهده،  حقد على موسى لهذا السبب،أخيه  
 .(53)وقيل تحسنت عالقتهما فيما بعد  وفرض عليه غرامات كبيرة،

م دون 714ه/95الحجتتة ستتنة  ذي فتتيبتتدأ موستتى ورفاقتته رحلتتتهم إلتتى المشتترق 
، حتتتى أن (54)قتتاليم واليتتة جليييتتة الرومانيتتة أيستتتكمل فتتتح بييتتة  كتتيأن تتتاه لتته الفر تتة 

خلتتتع طاعتتتة  فتتتيكاذبتتتة عتتتن عتتتزم موستتتى بتتتن نصتتتير  ادمشتتتق نشتتتروا أخبتتتار   فتتتيالوةتتتاة 
 .(55)فرنسا بعد أن فرغ من األندلس  فيمن الجهاد  يبينما هو يعان األمويين،
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وأول المةرخون إيقاف موسى تآويل مختلفة، فجعلوا الوليد غيورا  منه، أما الواقتع 
وفيهتا الجتواهر والحلتى  حصتل عليهتا، التتيوسار موسى إلى دمشق بالتحف  فما ذكرناه،

ه/ 96ستنة  فتي (56)وو ل إلى دمشق فوجد الخليفتة علتى فتراش المتوت   والمال والذهب،
، (57)الخالفتتتتة ستتتتليمان يوولتتت ختتتترة،جمتتتادى اآل فتتتتيالوليتتتتد بتتتن عبتتتتد الملتتتك  يم تتتتوف715

الشتمس  فتييتوم ةتديد الحتر  فتي هوقفتأموسى غضتبا  عظيمتا  وأمتر عليته، و   فغضب على
 .(58)سق  مغشيا  عليه

 فتتيبتتالطريق  يم، وإنتته تتتوف716ه/97ع ستتليمان ستتنة ن موستتى حتت  متتإويقتتال 
 فتتيأمتتا طتتارق فيبتتدو أنتته عتتاد إلتتى موطنتته مكتفيتتا  بمتتا أدى  وادى القتترى، فتتيالمدينتتة أو 

 .(59)سيبل هللا من جهاد وفتوه عظيمة
إن الخالفتتتة األمويتتتة لتتتم تقتتتدر هتتتةالء الرجتتتال حتتتق قتتتدرهم فكافتتتأتهم علتتتى الفتتتتح 

ة العظيم بالعزل واإلهمال وربما التحري  على القتتل أو علتى األقتل الستكوت عتن جريمت
متتا جهتتات مدسوستتة علتتى إوراءهتتا  التتتيومتتا ذلتتك إال بتتدافع المتتةامرات  قتتتل قائتتد عظتتيم ،

أو ربمتا كانتت  ،يب ون الفتتن ويشتيعون ستوء الظتن ختالل أجهتزة الحكتم بدمشتق  اإلسالم ،
بتتدافع الحستتد والتنتتافس، وقتتد قتتال ملتتك اإلفرنجتتة لقومتته عنتتد هجتتوم العتترب علتتيهم "فتتهنهم 

ولهتتتم نبتتتات تغنتتى عتتتن ك تتترة العتتتدد  غيبتتتال أمتترهم، فتتتي كالستتيل يحمتتتل متتتن يصتتادره وهتتتم
ا ويتختذو  ،وهم حتى تمتلتئ أيتديهم متن الغنتائموقلوب تغنى عن حصانة الدروع ولكن أمهل

أن ستحب موستى  ستة ويستتعين بعضتهم علتى بعت ، ويبتدوالرئا فتيويتنافسوا    المساكن،
هتتذه الجهتتة متتن المعمتتورة ثتتم اغتيتتال  فتتيوطتتارق إلتتى دمشتتق وعزلهمتتا عتتن قيتتادة الفتتتح 

جعل تلك السرايا تتراجع عتن اقتحتام تلتك ديد عبد العزيز بن موسى بن نصير الج  الوالي
الشعاب الوعرة، ومن ثم فهن الجيش المكلف بحصار الصخرة لم يكن على رأسه قائد أو 

نفستهم، أو ربمتا كانتت عتودتهم إلتى "قواعتدهم" أذون المبتادرة متن تلقتاء قواد مسةولون يتخت



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                             بقنا        مجلة كلية اآلداب    

 

- 1488 - 

، (60)اآلمنة بسبب انقطاع المدد عنهم وغياب الجهة اآلمرة المتتبعة لعمليتاتهم العستكرية 
ت كالمرض أ هر المسلمين وبد  فيكانت كالشوكة   مملكةأسست بها    التيتلك الصخرة  

 ن سقطت وكانت هذه هزيمة للمسلمين .أجسد بالد األندلس إلى  فيتنهش 
األنتتدلس  فتيأ تابت المستلمين  التتيوجتاءت الضتربة الكبترى والهزيمتة المفجعتتة 

موقعتة بتالط الشتهداء و ، (61)م733هتت /114موقعة بتالط الشتهداء عتام  فيبسبب الغنائم  
 فتتي اإلستتالميالمتتد  ستتتترك آثارهتتا الستتلبية علتتى حركتتة التتتيالموقعتتة  هتتيهتتت 114عتتام 

 .(62) المشرق  فيفشل آثار حملة القسطنطينية ال ال ة  لنساوي المغرب  
المستلمين يكرهتون العترب وقتد ملتوا الحترب  جيش فيوقد كان البربر الموجودين  

 طمأنينتةبيتمتعتون  بعد أن امت ت أيتديهم متن الغنتائم ، فتودوا لتو يرجعتون إلتى أوطتانهم،
ستالم ولتيس لهتم متا للعترب اإل فتيومال، وهم ال ستابقة لهتم   يالنفس بما أ ابهم من سب

ئم أوفر مما يجتر من م ل أعلى يدفعهم إلى الجهاد، كان العرب يجرون وراءهم من الغنا
نفوستتهم لمتابعتتة الغتتزو  فتتيولكتتن نشتتوة الفتتتح وعتتز اإلستتالم كانتتا يجتتددان الحميتتة  البربتتر،

وإن اتفتق العترب  أهتواء عنصتريته، بتاختالفنفسية الجيش متن هتذه الناحيتة   اختلفت وإن  
المتدن  فتين يتخلتوا عتن بعضتها أو يتركتوه أبتوا  أوالبربر على استصتحاب الغنتائم معهتم و 

ثقالها ، فقد ةغلت هذه الغنائم قسما  من الجتيش لحراستتها أعنهم  ن افتتحوها فيخففو   التي
 فتيوكانت عظيمة جدا  فيها النساء واالوالد واألمتوال :غنتائم متدن وقترى عديتدة افتتحوهتا 

و تتتتتتترك بعضتتتتتتها أقنتتتتتتاعهم بتركهتتتتتتا إ (63)الغتتتتتتافقيستتتتتتالبها، وحتتتتتتاول أطتتتتتتريقهم واقتستتتتتتموا 
 .(64)فرفضوا

 تتتال خاللهتتتا  ،معركتتتة الحاميتتتة إال بعتتتد بضتتتعة أيتتتامال فتتتييشتتتان ولتتتم يشتتتتبك الج 
الفرنجتتتة  واجتهتتتد قتتتتال عنيتتت   فتتتيثتتتم اةتتتتبكا بعتتد ذلتتتك  اةتتتتباكات محليتتتة، فتتتييتناوةتتان 
خطتوط العترب المستلمين يتومين متتتالين   اختتراق  فيلمان والسوي  والسكسون  ومعهم األ
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وهجتتتم مشتتتاتهم وفرستتتانهم علتتتى  وقتتتد بتتتذلوا أقصتتتى متتتا استتتتطاعوا متتتن جهتتتد، دون نتيجتتتة،
حيان بع  األ فيبل بدا  ولكن هةالء ثبتوا ثباتا  فريدا ، المسلمين هجوما  عنيفا  بالحراب،

متتتتن فرستتتتان ن انتتتتدفعت فرقتتتتة أثتتتتم حتتتتدث  ،عتتتتدائهمأ ختتتتذوا يتفوقتتتتون علتتتتى أأن المستتتتلمين 
 ،(65)ا عظيمتتت   ةتتتيل اوكانتتتت  فاخترقتتتت  تتتفوف المستتتلمين قتتتد أودعتتتوا غنتتتائمهم، ،الفرنجتتتة

كان من ةتدة حتر  الجنتد علتى هتذه الغنتائم أن أدرك ةتارل مارتتل هتذا بوضتوه فكتان و 
حتتر  الجنتتد عليهتتا هتتو مدخلتته لهتتزيمتهم عنتتدما وجتته فرقتتة متتن جيشتته لمتتةخرة الجتتيش 

أن معستتتكر الغنتتتائم يوةتتتك علتتتى الستتتقوط فتركتتتوا جنتتتد المستتتلمين  فتتتيفستتترى  اإلستتتالمي
 المحتتتارب، اإلستتتالميفريتتتع الجنتتتد  (66)المعركتتتة وارتتتتدوا إلتتتى الخلتتتف فوقتتتع االضتتتطراب 

وهنتتتتا اضتتتتطربت  تتتتفوف  ،عتتتتداء عنهتتتتاعضتتتتهم وعتتتتادوا إلتتتتى الخلتتتتف ليبعتتتتدا األفالتفتتتتت ب
عنتتف وقتتوة زلزلتتت  فتتيفانتتدفعوا فيهتتا  نفتتذ منهتتا الفرنجتتة، التتتيواتستتعت ال غتترة  المستتلمين،

بدايتة األمتر ثتم  فتي تالح المستلمين  فتيبعد أن كان النصتر  (67)نظام القوات اإلسالمية
أبقاهتتا عبتتد  التتتي إن الفتترن  قتتد استتتولوا علتتى غنتتائم المستتلمين،  تتاه فجتتأة  تتائح فقتتال:

فلمتتا ستتمع الجنتتود هتتذا الصتتوت  التترحمن بعيتتدة عتتن مكتتان المعركتتة كتتيال ت قتتل المستتلمين،
 اإلفترن  وتنتادوا لتخليصتهم متنهم،  بأيدياضطربوا وخافوا على غنائمهم الك يرة أن تسق   

فاضتتطربت أحتتوال الجتتيش وضتتاع  ثبتتتوا ألنهتتا مكيتتدة،ألكتتن عبتتد التترحمن  تتاه فتتيهم أن 
ثتم  بل انكشف مكانه فرمى بسهم قاتل وسق  ةهيدا ، ،  الغوغاءوس الرحمن وت عبد  

،  (68)اضتتطربوا متتن أجلهتتا التتتيانستتحب الجتتيش تحتتت جتتنح الظتتالم تاركتتا  القتلتتى والغنتتائم 
 التترأيواختلتتف  ،اإلستتالميوبعتتد مقتتتل الغتتافقى اضتتطرم الجتتدل والنتتزاع بتتين قتتادة الجتتيش 

د غاض النصر ق فيوهاجت الخواطر وسرى التوجس والفزع، ورأى الزعماء أن كل أمل 
جتوف  فتيوفتى الحتال غتادر المستلمون مراكتزهم ، وارتتدوا  ،فقرروا االنسحاب على األثتر

ستتتبتمانيا تتتاركين أثقتتتالهم ومعظتتتم  فتتتيالليتتل وتحتتتت جتتتنح الظتتالم جنوبتتتا   تتتوب قواعتتدهم 
 .(69)أسالبهم غنما للعدو
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ة بالط الشهداء يقول عنها جيبون "إن حوادث هذه الموقعة قد أنقتذت وعن هزيم
، واستتبقت لهتا رومتة والتديني  المتدنيسالفنا البريطانيين وجيراننا الغاليين من نير القرآن  أ

وأوقعتتت بأعتتدائها بتتذور  وةتتدت بتتهزر النصتترانية، وجاللهتتا، وأختترت استتتعباد قستتطنطينية،
كستفورد أ فتيبواتيته، لتلتى القترآن وفستر  –تتور  فينتصر العرب  ا"، ولو  واالنحاللالتفرق  

 .(70)وكمبردج" 
األنتتدلس فنجتتد أن عصتتر دويتتالت الطوائتتف كتتان لتته  فتتيهتتزائم الغنتتائم  ولتتم تنتتتهِ 

ملتك غيتره  فتيمنهمتا يطمتع  كتل   همتا؛بين دامتيأيضا  النصيب منها، وما كان متن  تراع 
ويريده غنيمه له م لما كان من ابن وباد بزحفته بتالجيش إلتى غرناطتة ليخضتع  تاحبها 

  (71)م( 1109-1072هتتت/465-502) VI Alfonsلفونستتو الستتادس أابتتن بتتاديس، إذا 
م، وكانتت قتد ثتارت علتى أميرهتا القتادر بتن 1079ه /471يتهيأ لغزو طليطلة واحتاللها

ةتباعا  لمطتامع ملتك إالنون، إلك اره من فترض الضترائب إرضتاء لشتهواته وترفته، أو   ذي
 واليتهتتا فتتيفجتتاء الفتتونس إلتتى طليطلتتة متتتذرعا  بحجتتة التتدفاع عتتن حليفتته، فعتتاث  قشتتتالة،

مخربتتتا  قراهتتتا وحصتتتونها ثتتتم ارتتتتد عنهتتتا عنتتتدما بلغتتته أن المنصتتتور أميتتتر بطليتتتوس قتتتادم 
بستتائطها، ويستتتبد بقالعهتتا وزروعهتتا، ومتتازال  فتتييفستتد  التتتاليالعتتام  فتتيلنجتتدتها، وعتتاد 

، ثتم ضعفها ونهك قواها، ورماهتا بالضتيق والفاقتةأكل عام حتى   فييوالى عليها الغارات  
لحصتتار حتتتى منتتع عليهتتا ا فتتألقىالستتنة السادستتة يبغتتى العا تتمة نفستتها  فتتيدلتتف إليهتتا 

األفطتتتس المتوكتتتل بتتتن  فأمتتتدهافراحتتتت تستتتتغيث بتتتأمير بطليتتتوس  ،عنهتتتا كتتتل  تتتلة ومتتتدد 
 ،ت الفنس الساحقة فانهزم مدحورا  ، ولكنه لم يلبث أمام قوابجيش على راسه ولده الفضل

خيتترات المدينتتة وغنائمهتتا أن انهتتزم  فتتيولتتم يبتتق للقتتادر أمتتل متتن النجتتاة ، نتيجتتة الطمتتع 
 .(72)المسلمين أمام الفونسو 

انتهتتتز الملتتتك الفونستتتو الستتتادس فر تتتة  تتتراع أمتتتراء الطوائتتتف، واستتتتولى علتتتى 
، وعمل على استغالل ذلك وبدأ يتآمر للسيطرة (73)م 1085ه/478مملكة طليطلة عام  
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اآلخر من مدن، وثتار كتل على البالد خا ة بعد أن أ بح كل أمير يطمع فيما في يد 
، وامتازت الحياة السياسية بين تلك الدويالت بتال أخالقيتات ،إذ (74)قائد بمدينته وتحصن

لم يكن يتحرج أحدهم عن عقد مودة و تداقة متع اآلختر، وفتى نفتس الوقتت يتحتالف متع 
ستتبان ا أو ي يتتر عتداء األنقالبت  او يفستتد أتباعته عليته أو يتتدبر ضتده خصتمه أو أخصتامه أ

 .(75)ه علي
األثتر  أاألنتدلس كتان لهتا أستو  فتيعقبهتا أ المغترب ومتا  فتيوكانتت الفتنتة البربريتة 

تقويتتة نصتتارى األنتتدلس وتضتتامنهم وتعتتاونهم وتنظتتيم ةتتةونهم واجتيتتاحهم عتتدة مواقتتع  فتتي
 ، وهذه تم ل هزيمة كبرى للمسلمين.(76)وبلدان
 الخاتمة:

المستتلمين نجتتد أنتته  هزيمتتة فتتيقتتدمت عتتن أثتتر الغنتتائم  التتتيمتتن ختتالل الدراستتة 
 تلى هللا -ن القرآن الكريم قد أحتل أختذ الغنتائم، كتذلك متا قالته الرستول أعلى الرغم من  

لَ  نجتتد حتتر  المستتلمين  ُرُمحتتي" وهنتتا يقصتتد الغنتتائم؛  تتلًِ  تحتتتَ  ِرُزقتتي عليتته وستتلم "وُجعتتِ
دنيويتتتة ماديتتتة أ تتتابت رزقهتتتم ومصتتتدر دخلهتتتم، لكتتتن متتتا حتتتدث متتتن نظتتترات  فهتتتيعليهتتا 

بعت  الفتترات التاريخيتة  فتيعديتد متن المواضتع قتد جعتل متن هتذه الغنتائم   فيالمسلمين  
ة، أم هتتتزيمتهم، ستتتواء كانتتتت هتتتذه الهزيمتتتة "هزيمتتتة عستتتكري فتتتيكتتتالبالء علتتتيهم، وتستتتببت 

ثرهتا جهتودهم وجهتود متن ستبقوهم، وقتد أةترنا إلتى ذلتك إهزيمة سياسية"، وضاعت على  
 يوإن كنا لم نشر إلى فترة دولتة بنتنبوة إلى عصر دويالت الطوائف، من بداية عصر ال

بنتاء  فتياألنتدلس، كتذلك عصتر الخالفتة؛ وذلتك ألن هتذه كانتت فتترات استتقرار   فيأمية  
األنتتدلس، لتتذلك  فتتيفكتتان للستتيطرة علتتى الحكتتم  داخلتتيالدولتتة األمويتتة، وإن حتتدث  تتراع 

تاريخ األندلس، والتي  في فيصال   د  تع يالتاتجهنا مباةرة إلى عصر الطوائف تلك الفترة 
 يد النصارى. فيتفتت فيها األندلس وسق  العديد منها 
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 :الهوامش
 

 .69نفال: آية األ  (1)

عل   (2)  الرحمن  التاريخ    يحج  يعبد   : )  األندلسي)د(   ، غرناطة  سقوط  حتى  الفتح   -92من 
 . 124م، ص1981هـ/ 1402، 2م( ، دار القلم، بيروت، ط1492 -711هـ / 897

تعليق:  آبادي  الفيروز    (3)  المحيط،  القاموس  يعقوب(:  بن  محمد  الدين  نصر أ)مجد  الوفا  بو 
 . 1207ص القاهرة،، زكريا جابر أحمد، دار الحديث الشامينس محمد أ راجعه:  ،يالهورين

 . 9ص م،2020 هـ،1442السالم،  فيالغنائم  خالد العدوان: (4)

منظور)  (5) منظور  أابن  ابن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  لسان المصري   األفريقيبى   :)
 .3307، صبيروت العرب، المجلد الخامس، دار صادر،

 .12، 9ص المرجع السابق،  العدوان:خالد  (6)

عمر    (7) بن  االختالف،  :السنيديسلمان  لمواقف  النبوية  المعالجة  من  صورة  حنين  دار   غنائم 
 . 9ص هـ،1414. الوطن للنشر

أحد     (8) غزوة  تفاصيل  يسار  اعن  بن  اسحاق  بن  )محمد  اسحاق  ابن   المدني   المطلبينظر: 
 لبنان،  بيروت،  العلمية،دار الكتب    ،يأحمد فريد المزيد  تحقيق:  السيرة النبوية،  هـ(:151ت
 331:345م، ص2004هـ/ 1424، 1ط

طبع في كلكتا، مطبعة ببتست   ،المغازي كتاب    (:الواقديعبد هللا محمد بن عمر    وبأ)  الواقدي  (9)
ص  1855،  مشن هللا  ،  227م،  عبد  بن  العزيز  التاريخ    الحميديعبد    السالمي )د(: 

 . 91، دار الدعوة، دار األندلس الخضراء للنشر، ص5مواقف وعبر،  السيرة النبوية، جـ
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 هـ،1428،  مكتبة التوبة  سالمية خالدة من بدر حتى غروزنى،إمحمد منير الجنباز: معارك    (10) 

 .17ص

  السالمي)د(: التاريخ    الحميدي، عبد العزيز بن عبد هللا  227المصدر السابق، ص  :الواقدي  (11)
 . 91، ص5مواقف وعبر، جـ

 . 17ص محمد منير الجنباز: المرجع السابق، (12)

تحقيق:   خبار الخلفاء،أحمد السبتى(: السيرة النبوية و أحاتم محمد بن حبان ابن    والسبتى )أب  (13)
 .125، دار ابن خلدون، صيسعد كريم الفق

فاضل  أ(  14) بهجت  نصير  )د(،  عبد  طه  ا  )د(:ركان  الدولة  )فتوحات  -632هـ/41-11لعربية 
مجلة661 ،مجـ  م(،  والحضارية  التاريخية  العدد  6الدراسات  نيسان  19،   ،2014 ، م 

 .9، 4هـ، ص1435جمادى اآلخرة 

 .185ص السيد عبد العزيز سالم )د(: تاريخ الدولة العربية، مؤسسة شباب الجامعة، (15)

 سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان،   التييوسف العش )د(: الدولة األموية واألحداث    (16)
 .78ص م،1985ه/1406، 2دار الفكر، ط

 .78ص السابق، العش: المرجعيوسف  (17)

 35م ،  ص2000حسين مؤنس )د(:  معالم تاريخ المغرب واألندلس، دار الرشاد، ط ه،  (18)

الحكم: هو   )19) أمية بن عبد شمس،مروان بن  العاص بن  ابى  الحكم بن  بايعه أهل   مروان بن 
بن   صفوان  بن  علقمة  بنت  آمنه  وأمه  بالجابية،  مخدش  أالشام  بن  انظر:     الكعبي،مية 

 .332السبتى: السيرة النبوية،  ص
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أخبار األندلس   فيهـ(: البيان المغرب  712ابن عذاري )محمد بن عزاري المراكشي كان حيًا    (20)

جـ بروفنسال،  1والمغرب،  ليفي  كوالن،  ج.س.  تحقيق:  ، 13ص  ،م1980هـ/1400، 
دول المغرب األقصى،    ألخبار(: االستقصاء  الناصري بو العباس احمد بن خالد  أ)السالوي  

 . 18م، ص1954، الدار البيضاء ، دار الكتاب،الناصري ، محمد الناصري تحقيق: جعفر 

)د( ،     الغامدي، تحقيق: صالح  1خبار الخلفاء، جـ أ  في: االكتفاء  ي عبد الملك بن محمد التوزر   (21)
 . 440م، ص2008هـ/1429، 1الجامعة االسالمية، المدينة المنورة، ط

، السالميللفكر    العالي، المعهد  1ط  الفتوحات،موية دولة  الدولة األ   مصطفى:نادية محمود    (22)
 .55ص ، م 1996هـ/1417القاهرة، 

 56نادية مصطفى محمود : المرجع السابق، ص (23)

سيار:  (24) بن  ربيعة    نصر  بن  حرى  بن  رافع  بن  سيار  بن  -666هـ/131-46)  الكنانينصر 
 القسري مير خراسان بعد وفاة أسد بن عبد هللا  أم( سيخ مضر بخراسان ولى بلخ ثم  748
بكر محمد بن جعفر    وبأ)ي  م، النرشخ748هـ/131ومات بساوة عام    م،737هـ/120عام  

وتعريب:959-899هـ/348-286  يالنرشخ تحقيق  )د( أ  م(،  بدوى  المجيد  عبد   ، مين 
 هامش. 93، دار المعارف، ص3تاريخ بخارى، ط ،الطرازي نصر هللا مبشر 

الهن  :خراسان  (25)  يلى  مما  واسعة  وكرمانبالد  وسجستان  وغزنة  طخارستان  على   ،د  وتشتمل 
مهات المدن منها نيسابور وهراة ومرو وهى كانت قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وسرخس أ

 . 348، ص 2: معجم البلدان، جـالحموي نظر: ياقوت ا.لمزيد 

بوه مع المهلب عند أولد بكرمان كان    بالكرمانيالمعروف    األزديهو جديع بن على    :الكرماني  (26)
األ  الدينور ازارقةمحاربته  داود  أحنيفة    وبأ)  ي نظر:   بن  األالدينوري حمد  الطوال،    خبار( 

 .325هـ، ص1330، 1مطبعة السعادة، مصر، ط تحقيق: محمد سعيد الرافع،
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 .327يوسف العش: المرجع السابق، ص (27)

  ي، تحقيق: عل 2مامة والسياسة، جـهـ(: ال276محمد عبد هللا بن مسلم ت  وبأابن قتيبية )    (28)
الشرق والغرب، دار    في: معارك العرب  البستاني، بطرس    164دار األضواء، ص  ،(1شير)

 .77م، ص1987 ،مارون عبود

 م، 2006هـ/1427،  العباسية والعالقات الخارجية  (: الدولةبو النصر )دأمحمد عبد العظيم    (29)
 .48ص

كان واليًا على مصر لهشام   ،القيسيعبيد هللا بن الحبحاب: مولى عقبة بن الحجاج السلولى    (30)
فاستخلف ابنه القاسم   هـ،116فريقية عام  إى  إلبالمسير    يأمره فكتب إليه    بن عبد الملك،ا

عبدهللا محمد بن    و)أب  نظر: ابن اآلبارأاسماعيل على السوس.إ واستعمل ابنه    على مصر،
القضاعي   بكر  أبي  بن  جـ1260-1199هـ/658-595عبدهللا  السيراء،  الحلة  ،  1م(: 

ط المعارف،  دار  مؤنس:  حسين  صم1985،  2تحقيق:  )ال 336،  البالذرى    وبأم  ما،  
نيس الطباع  أ(: فتوح البلدان، تحقيق: عبد هللا  ي العباس أحمد بن يحيى بن جابر البالذر 

 325بيروت، ص ، مؤسسة المعارف ،)د(

السابق، ص  السالوي:  (31) الدولة  48المصدر  بين  السياسية  العالقات  )د(:  فياللى  العزيز  ، عبد 
 . 43ص م،1999، 2دار الفجر، القاهرة، ط األندلس ودول المغرب، في األموية 

، المصري )د( ، دار الكتاب    بياري األبراهيم  إ: تاريخ افتتاح األندلس، تحقيق:  ابن القوطية      (32)
 . 53ص1، ابن عذارى: المصدر السابق، ج39بيروت، ص ،اللبنانيالقاهرة، دار الكتاب 

ص  السالوي:  (33) السابق،  فياللى48المصدر  العزيز  عبد  الدولة  )د(:    ،  بين  السياسية  العالقات 
 . 46صم، 1999، 2، طةدار الفجر، القاهر  األندلس ودول المغرب، في األموية 

 . 139: المرجع السابق،  صالثعالبيعبد العزيز   (34)
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مياًل وهي    40صقلية : تقع جزيرة صقلية في عرض البحر ، وتبعد عن مدينة تونس بنحو   )35)

نظر ابن حوقل اعدة بالد صقلية،  تضم عدة مدن منها سرقوسة، جرجنت، بلرم التي تعد قا
النصيب  وبأ) الحياة، بيروت ، لبنان، ص  يالقاسم بن حوقل  (: صورة األرض ،دار مكتبة 

المعروف  113 بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبدهللا  أبو  الدين  )شمس  المقدسي  كذلك:   ،
م(: أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم، مكتبة مدبولي، القاهرة، 988هـ/378بالبشاري ت)

 .221م، ص1991هـ/411، 3ط

السالمية،   (36) صقلية  تاريخ  )د(:  أحمد  توفيق  أتعليق:    عزيز  العربية    ،)د(  الطيبيمين  الدار 
 .11م، ص 1980هـ/1389للكتاب، 

)د(:  حمدي  (37)  المنعم  )  عبد  األموية  المارة  عصر  في  األندلس  في  البربر  -138ثورات 
 .4م،ص1993م(، مؤسسة شباب الجامعة، 928-756هـ/316

رجب محمد عبد   ،201م، ص2001،  1الدار البيضاء، ط  األندلس،  في: البربر  حقيمحمد    (38)
االسالمية   األندلس  بين  العالقات  )د(:  النصرانية  إ  فيالحليم  أمية    فيسبانيا  بنى  عصر 

 اللبناني القاهرة، دار الكتاب    المصري،دار الكتاب    الكتب السالمية،  دار  وملوك الطوائف،
 30بيروت، ص

 . 41م، ص1993،  3الشريف: تاريخ تونس، سراس للنشر، ط الهاديمحمد    (39)

بن الفرات بن سنان مولى بنى سليم من أهل نيسابور ولد بحران ويكنى   الفرات: أسدسد بن  أ  (40)
األشعث   بن  محمد  مع  ابوه  وقدم  هللا  عبد  واله    في  الخزاعي أبا  حين  جعفر أعسكره  بو 

نظر: ابن اآلبار: المصدر السابق،  أ    ،هـ242سد عام  أولد    هـ، 244فريقية سنة  إالمنصور  
بو خليل  أ  شوقي،  102، صواألندلسغرب  ، حسين مؤنس :معالم تاريخ الم380، ص2ج

صقلية، فتح  الفكر،  )د(:  دار  لبنان،  بيروت،  المعاصر،  الفكر  سورية ،  دمشق  دار 
 . 67ص هـ،1418م/1998،
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براهيم بن األغلب أبو محمد ولى بعد أخيه أبى العباس عبد إن  زيادة هللا ب   : األغلبيزيادة هللا    (41)

عراب والعلماء بالعربية  ابراهيم إذا قدم عليه أحد من األبوه  أوكان    هـ،201هللا الجميل عام  
و أ هللا  زيادة  ابنه  مالزمته،أصحبهم  لسانًا.  مرهم  وأفصحهم  بيته  أهل  أفضل  مزيد لل   فكان 
 .163، ص1ج المصدر السابق، ظر: ابن اآلبار:نا

، 1ط  الصحوة،سطورة ال تاريخ (، دار  أحراق طارق بن زياد للسفن )إعبد الحليم عويس)د(:  (42)
 . 20ص م،1995هـ/1416

عين للدراسات والبحوث   هـ(  سياستهم الخارجية،  296-184)  سماعيل)د(: األغالبة إ محمود    (43)
 . 151م، 2000، 3نسانية، طال 

هـ( جذوة 488ت  الحميدي  األزديبى نصر فتوح بن عبد هللا  أعبد هللا محمد بن    و)أب  الحميدي  (44)
مؤلف  ،  4ص  م،1966،  والترجمة  للتأليفذكر والة األندلس، الدار المصرية    فيالمقتبس  

مجريط، ربدنير،  مطبعة   األندلس،  فتح  في  مجموعة  أخبار  ص1867مجهول:   15م،  
الملتمس    هـ(:599الضبى )أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ت   تاريخ رجال   فيبغية 

 366ص م،1967، العربي ب ندلس، دار الكتاأهل األ 

لقصور   (45)  العامة  الهيئة  عامر،  المنعم  عبد  تحقيق:  والمغرب،  مصر  فتوح  الحكم:  عبد  ابن 
ص2001،  الثقافة السابق،  :الحميدي  ،280م،  أخبار  ،  4ص   المصدر  مجهول:  مؤلف 

)أحمد بن    يالضب  15م،  ص1867مجموعة في فتح األندلس،  مطبعة  ربدنير، مجريط ،
ندلس، دار تاريخ رجال أهل األ   فيبغية الملتمس    هـ(:599يحيى بن أحمد بن عميرة ت  

 .366ص م،1967، العربيالكتاب 

الخضراء Málagaماَلَقة    (46) الجزيرة  بين  ما  البحر  شاطئ  على  رية  مدينة  أعمال  من  هي   :
أهلها على مياه اآلبار، ولها    اعتمادوالمرية يحاط بها سور امتازت بكثرة شجر التين، كان  

المدن   من  األسواق، وهى  بها  أبواب، وكثرت  األبواب خمسة  امتازت بحصانتها؛   التيمن 
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معجم  ا الحموي:  ياقوت  جـ  نظر:  ص5البلدان،  عبدالمنعم    ،43،  بن  )محمد  الحميري 
جمعه   عشر  866الحميري  الثالث  من  الميالديهـ/القرن  منتخبة  األندلس  جزيرة  صفة   :)

،  2الروض المعطار في خبر األقطار، تعليق: ليفي بروفنسال، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط
 .179،  178، ص م1988هـ/1408

ألندلسية، ومعنى اسمها بالقرب من البيرة وهي من أحسن المدن ا: تقع  Granadaغرناطة    (47)
سبانية "الرمانة" وهي تقع على نهر شنيل وهي تمتاز ببرودة طقسها، اختطها بنو باللغة ال 

عبدهللا محمد بن أبي   و)أب  نظر: الزهري أازيرى وجعلوها مقرًا لهم وذلك لحصانه موقعها؛  
ت الزهري  صادق،   :بكر  حاج  محمد  تحقيق:  الجغرافيا،  كتاب  هـ(:  السادس  القرن  أواسط 

؛  22؛ مذكرات األمير عبدهللا: المصدر السابق، ص541، ص  مكتبة الثقافة الدينية، بدون 
أثرية،  محمد عبدهللا عنان:   الباقية في إسبانيا والبرتغال، دراسة تاريخية  اآلثار األندلسية 

 . 160، صم1997هـ/1417 ،2بالقاهرة، ط الخانجىمكتبة 

 فيمير األندلس وتوالها  أ،  يوهو العك  الغافقيعبد الرحمن بن عبد هللا    :الغافقيعبد الرحمن    (48)
الرحمن  110عام   عبد  بن  عبيدة  قبل  من  ،    الثقفيهـ  افريقية  قتال   فيد  ستشه  اصاحب 

 . 366ص السابق،نظر: الضبى: المصدر المزيد   ،م732هـ/114الروم باألندلس عام 

 .14ص ،2ابن عذارى: المصدر السابق، ج (49)

مختارأ  (50)  دراسات  العبادي  حمد  الجامعة،  في)د(:  شباب  مؤسسة  واألندلس،  المغرب   تاريخ 
 .36ص

 فيمير األندلس وتوالها  أ،  يوهو العك  الغافقيعبد الرحمن بن عبد هللا    :الغافقيعبد الرحمن    (51)
الرحمن  110عام   عبد  بن  عبيدة  قبل  من  قتال   فيد  ستشه  ا فريقية،  إصاحب    الثقفيهـ 

 . 366ص : المصدر السابق،ينظر: الضبام  لمزيد 732هـ/114الروم باألندلس عام 

مؤلف مجهول:  تاريخ األندلس، تحقيق: عبد القادر بوياية )د(، دار الكتب العلمية، بيروت ،   (52)
 .155م،  ص2007، 1لبنان، ط
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االثير:    (53) عل  أبوابن  الواحد أبن    يالحسن  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  بى 

قاق)د(: دار الكتب ، راجعه كمحمد يوسف الد4هـ(: الكامل في التاريخ، ج630ت  الشيباني
عبد الواحد   ، د(ي )، خليل ابراهيم السامران271م، ص1987،  1بيروت، لبنان، ط  العلمية،

دار الكتاب   ذنون طه )د(، ناطق صالح مطلوب )د(: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس،
 .46، 45ص  م، 2000، 1، طالمتحدة الجديدة

األ    (54) في  الصليبية  الحروب  )د(:  رمضان  طه  المحسن  األنجلعبد  مكتبة     المصرية،   وندلس، 
 .180،  صم 2001

: اية الدولة األغلبية، جمع وتحقيق ى نهإل: تاريخ شمال افريقيا من الفتح  الثعالبيعبد العزيز     (55)
،  2، طالميالس، دار الغرب  الساحليدريس، مراجعة : حماد  إأحمد بن ميالد)د( ، محمد  

 . 102ص م،1990

 .251ص يوسف العش: المرجع السابق، (56)

)د(:    (57)  سالم  العزيز  عبد  ال  فيالسيد  وحضارة  شباب   األندلس،  فيسالم  تاريخ  مؤسسة 
 . 10م، ص1985الجامعة،

 .45ص  ،1ج ، ابن عذارى: المصدر السابق،36ابن القوطية: المصدر السابق، ص   (58)

 .19ص م،1989األندلس، دار المعارف،  في ضيف: عصر الدول واألمارات  شوقي (59)

بين    (60)  األندلس  الهراس)د(:  السالم  التقلبات   ،واالعتبار  االختبارعبد  من  قرون  األندلس 
 . 411، 410ص م،2002العزيز،مكتبة الملك عبد  والعطاءات،

 .51، ص1ج ابن عذارى: المصدر السابق، (61)

 .34ص نادية محمود مصطفى: المرجع السابق، (62)
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 فيمير األندلس وتوالها  أ،  يوهو العك  الغافقيعبد الرحمن بن عبد هللا    :الغافقيعبد الرحمن    (63)

الرحمن  110عام   عبد  بن  عبيدة  قبل  من  قتال   فيستشهد  ا فريقية،  أصاحب    الثقفيهـ 
 . 366ص نظر: الضبى: المصدر السابق،المزيد   ،م732هـ/114الروم باألندلس عام 

 .72الشرق والغرب ، ص في: معارك العرب البستانيبطرس  (64)

بن  إ    (65) بن  إسماعيل  المؤمنين:أبراهيم  تحقيق:   مير  السقوط،  حتى  الفتح  من  األندلس  تاريخ 
محمود   الدينية، طزناتي  أنور  الثقافة  أبو خليل    شوقي ،  35م، ص2007،  1)د(، مكتبة 

الرحمن    )د(: المعاصر،  ،الغافقيبالط الشهداء بقيادة عبد  الفكر  لبنان، دار    بيروت،  دار 
 .34ص م،1993الفكر، دمشق، 

 .66نادية محمود مصطفى: المرجع السابق، ص (66)

بن  إ    (67) بن  إسماعيل  المؤمنين:أبراهيم  تحقيق:   مير  السقوط،  حتى  الفتح  من  األندلس  تاريخ 
محمود   الدينية، طزناتي  أنور  الثقافة  أبو خليل    شوقي ،  35م، ص2007،  1)د(، مكتبة 

الرحمن    )د(: المعاصر،  ،الغافقيبالط الشهداء بقيادة عبد  الفكر  لبنان، دار    بيروت،  دار 
 .34ص م،1993الفكر، دمشق، 

 .81محمد منير :المرجع السابق ،ص (68)

 .60ص محمد عبد هللا عنان: مواقف حاسمة في تاريخ السالم،  (69)

 . 45، 36ص محمد عبد هللا عنان: المرجع السابق، (70)

النصرانية، ملك قشتالة وليون تولى الحكم بعد   السبانيةالفونس السادس: هو عميد الممالك    (71)
( فرناندو  سانجو  1065-1035والده  أخوته  على  انتصاره  بعد   Sancho Garciaم( 

التوسع   على  عمل  جليقية،  حاكم  وغارسيا  قشتالة  على   في حاكم  البالد  على  السيطرة 
مما  أحساب   المسلمين،  المرابطين؛    فيدخله  أ مراء  مع  الخطيبانحروب  ابن  )أبو    ظر: 

السلماني ت   : أعمال م(1374هـ/776عبدهللا محمد بن عبدهللا بن سعيد على بن أحمد 
 239ص  حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  كسروي ،  تحقيق: سيد  3األعالم، جـ

السالم   دولة  عنان،  عبدهللا  محمد  والموحدين،   في هامش؛  المرابطين  عصر  األندلس، 
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)477ص التاريخ  في  والبرتغال  العرب  )دكتور(:  حنظل  فالح  -ـ711هـ/1134-93؛ 
 ؛40م، ص1997هـ/1418، 1م( منشورات المجمع الثقافي، ط1720

Altamira:  Historia de España y de la Civilizacion Española ,Tom1, 

Barcelona,1913, P 168., Chairman (Robert P. Gwinn): The New 

Encyclopaedia Britannica, Vol. I, London,1768, p. 258.                                                                                                            

السابق، ج    (72) المصدر  الواحد  220ص  ،2ابن عذارى:  المعجب  المراكشي، عبد  تلخيص   في: 
الفرجانأ دار   ، )د(  عزب  محمد  زينهم  محمد  تحقيق:  المغرب،  صيخبار  بطرس  74،   ،

 . 12ص ،هنداوي ندلس، األ  فيمعارك العرب  :البستاني

بكتاب التبيان،   ةه( المسما483-469زيري بغرناطة )  مذكرات األمير عبدهللا آخر ملوك بني  (73)
 ؛19، 18تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، ص

Vilara; Muslim Spain its History and Culture, University of Minnesota, 

1993, P61.                                                                         

 واالجتماعية، نسانية  عين للدراسات والبحوث ال   البرتغال،تأسيس مملكة    (:محمد محمود النشار)د
 .35م، ص1،1995ط

   ؛19، 18مذكرات األمير عبدهللا :المصدر السابق، ص (74)

Vilara: OP.CIT, P61. 

 Altamira (Rafael): Historia de la civilizacion Española Con Un 

Apendice Por Aurelio viñas Navarro Escalpe, S.A, p. 102. 

حماد    (75)  ماهر  السياسية  ةمحمد  الوثائق  وشمال  :  األندلس  في  )إوالدارية  -64فريقية 
 .58ص م،1986هـ/1406، 2ط مؤسسة الرسالة، م(،1492-683هـ/897

 . 420ص عبد السالم الهراس: المرجع السابق، (76)
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أواًل: قائمة المصادر: 

 .لكريمالقرآن ا -1
: ت  يبتتتتتى بكتتتتتر القضتتتتتاعأهللا بتتتتتن عبتتتتتد هللا محمتتتتتد بتتتتتن عبتتتتتد  أبتتتتتوابتتتتتن اآلبتتتتتار ) -2

متتتتةنس)د(، دار المعتتتتارف، ، تحقيتتتتق: حستتتتين 1الستتتتيراء، جم(: الحلتتتتة 1260هتتتتت/:658
 م.1985، 2ط
بى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد أبن  يالحسن عل  وبأثير:  ابن األ  -3

محمد يوسف التدقاق)د(: ، راجعه  4: الكامل في التاريخ، جهت(630ت )  الشيبانيالواحد  
 .م1987، 1بيروت، لبنان، ط دار الكتب العلمية،

الستتتيرة  هتتتت(:151ت  المتتتدني المطلبتتتيابتتتن استتتحاق )محمتتتد بتتتن استتتحاق بتتتن يستتتار  -4
هتت/ 1،1424ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،  أحمد فريد المزيدى،  تحقيق:  النبوية،
 م. 2004

األنتتدلس متتن الفتتتح حتتتى الستتقوط،  المتتةمنين: تتتاريخميتتر أبتتراميم بتتن إستتماعيل بتتن إ -5
 م.2007، 1)د(، مكتبة ال قافة الدينية، طزناتيتحقيق: أنور محمود 

فتتتوه البلتتدان،  (:التتبالذري العبتتاس أحمتتد بتتن يحيتتى بتتن جتتابر  وبتتأمتتام )األ التتبالذري  -6
 بيروت. مةسسة المعارف، (،نيس الطباع )د أتحقيق: عبد هللا 

 الحميتتتدي األزديابتتتى نصتتتر فتتتتوه بتتتن عبتتتد هللا  )أبتتتى عبتتتد هللا محمتتتد بتتتن الحميتتتدي -7
 والترجمتتة، للتتتألي ذكتتر والة األنتتدلس، التتدار المصتترية  فتتيهتتت( جتتذوة المقتتتبس 488:ت 

 م.1966
هتتتتت/القرن ال التتتتث عشتتتتر 866الحميتتتتري جمعتتتته  عبتتتتد المتتتتنعمالحميتتتتري )محمتتتتد بتتتتن  -8

األقطتتتار، (:  تتتفة جزيتتترة األنتتتدلس منتخبتتتة متتتن التتتروض المعطتتتار فتتتي خبتتتر المتتتيالدي
 م.1988هت/1408، 2تعليق: ليفي بروفنسال، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط

 بيتروت،مكتبتة الحيتاة،  األرض، دارالقاسم بن حوقل النصيبى(:  تورة  أبوابن حوقل )
 لبنان.
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 :بن سعيد على بن أحمد السلماني ت  عبد هللامحمد بن   عبد هللاابن الخطيب )أبو    -9
مغتترب العربتتي فتتي العصتتر الوستتي  القستتم ال التتث متتن كتتتاب م(: تتتاريخ ال1374هتتت/776

أعمال األعالم، تحقيتق وتعليتق: أحمتد مختتار العبتادي )د(، محمتد إبتراميم الكنتاني، دار 
 م.1964الكتاب، الدار البيضاء، 

الطتتتوال، تحقيتتتق: محمتتتد  خبتتتارحمتتتد بتتتن داود التتتدينورى( األأحنيفتتتة  أبتتتوالتتدينورى ) -10
 هت.1330، 1ادة، مصر، طمطبعة السع سعيد الرافع،

محمتتد بتتن أبتتي بكتتر الزهتتري ت أواستت  القتترن الستتادس هتتت(:  عبتتد هللا والزهتتري )أبتت -11
 كتاب الجغرافيا، تحقيق: محمد حاج  ادق، مكتبة ال قافة الدينية، بدون.

خبتتتار أالستتتيرة النبويتتتة و  :الستتتبتى(حمتتتد أحتتتاتم محمتتتد بتتتن حبتتتان بتتتن  والستتتبتى )أبتتت -12
 دار ابن خلدون. ،الفقي: سعد كريم الخلفاء، تحقيق

دول  ألخبتتتتار(: االستقصتتتتاء النا تتتتري بتتتتو العبتتتتاس احمتتتتد بتتتتن خالتتتتد أ)الستتتتالوي   -13
 الكتتتتتاب، التتتتدار، دار النا تتتتري محمتتتتد  النا تتتتري،األقصتتتتى، تحقيتتتتق: جعفتتتتر  المغتتتترب 
 م. 1954، البيضاء

 فتتتيالملتتتتمس  (: بغيتتتةهتتتت599الضتتتبى )أحمتتتد بتتتن يحيتتتى بتتتن أحمتتتد بتتتن عميتتترة ت  -14
 م.1967، العربيندلس، دار الكتاب ريخ رجال أهل األتا

، تحقيتق:  تالح 1خبتار الخلفتاء، جتتأ فتيعبد الملك بتن محمتد التتوزرى: االكتفتاء   -15
 م.2008هت/1429، 1ط المنورة،المدينة  سالمية،اإلالجامعة   (،)د   الغامدي

محمتد زيتنهم  تحقيتق:خبار المغرب، أتلخي     فيالمعجب    المراكشي:عبد الواحد    -16
 دار الفرجانى.  (،محمد عزب )د 

تحقيتق: عبتد المتنعم عتامر، الهيلتة العامتة  والمغترب،فتتوه مصتر  الحكتم:ابن عبد   -17
 م.2001لقصور ال قافة ،

 فتيهتت(: البيتان المغترب 712ابتن عتذاري )محمتد بتن عتزاري المراكشتي كتان حيتا   -18 
تحقيتتتتتتتتتق: ج.س. كتتتتتتتتتوالن، ليفتتتتتتتتتي بروفنستتتتتتتتتال،  ،1أخبتتتتتتتتتار األنتتتتتتتتتدلس والمغتتتتتتتتترب، جتتتتتتتتتت

 م.1980هت/1400
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، 2مامتتتة والسياستتتة، جتتتتهتتت(: اإل276محمتتد عبتتتد هللا بتتتن مستتتلم ت  أبتتتو)ابتتن قتيبيتتتة  -19
 دار األضواء. (،1)ةير  يتحقيق: عل

بو الوفا أتعليق:  المحي ،القاموس   يعقوب(:)مجد الدين محمد بن    الفيروز آبادى  -20
 ، زكريا جابر أحمد، دار الحديث القاهرة.الشامينس محمد أ راجعه: الهورينى،نصر 

دار الكتتتتتاب  بيتتتتارى،اإلبتتتتراميم إ: األنتتتتدلس، تحقيتتتتقتتتتتاريخ افتتتتتتاه  القوطيتتتتة:ابتتتتن  -21
 م.1989هت/1410، 2ط ت،و بير  ،اللبناني، القاهرة، دار الكتاب المصري 

 يفريقتتتمنظتتتور اإلالتتتدين محمتتتد بتتتن مكتتترم ابتتتن الفضتتتل جمتتتال  وبتتتأ)منظتتتور ابتتتن  -22
 بيروت. : لسان العرب، المجلد الخامس ، دار  ادر،(المصري 

 المستماةهتت( 483-469آختر ملتوك بنتي زيتري بغرناطتة )  عبد هللامذكرات األمير    -23
 .بكتاب التبيان، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر

المعتتتروف  محمتتتد بتتتن أحمتتتد بتتتن أبتتتي بكتتتر عبتتتد هللاالمقدستتتي )ةتتتمس التتتدين أبتتتو  -24
م(: أحستتتتن التقاستتتتيم فتتتتي معرفتتتتة األقتتتتاليم، مكتبتتتتة متتتتدبولي، 988هتتتتت/378بالبشتتتتاري ت)

 م.1991هت/411، 3القاهرة، ط
 األنتتتتتتتتدلس، مطبعتتتتتتتتة ربتتتتتتتتدنير،مةلتتتتتتتتف مجهتتتتتتتتول: أخبتتتتتتتتار مجموعتتتتتتتتة فتتتتتتتتي فتتتتتتتتتح  -25

 م.1867مجري ،
م(، 959-899هتتتت/348-286بكتتتر محمتتتد بتتتن جعفتتتر النرةتتتخى  أبتتتو) النرةتتتخى -26

 بختارى،تتاريخ  الطترازي،نصتر هللا مبشتر  (،)د  بتدوي متين عبتد المجيتد أ تحقيق وتعريب:
 ، دار المعارف.3ط

بتع فتي كلكتتتا، طُ  ،المغتازي  الواقتدي(: كتتاب عبتد هللا محمتد بتن عمتتر  أبتو) الواقتدي -27
 م.1855مطبعة ببتست مشن،

 المراجع:ثانيًا 
تتتاريخ المغتترب واألنتتدلس، مةسستتة ةتتباب  فتتي)د(: دراستتات  العبتتاديحمتتد مختتتار أ -1

 الجامعة.
 م.1987 ،الشرق والغرب، دار مارون عبود  في: معارك العرب البستانيبطرس  -2
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 .ي ندلس، هنداو األ فيالعرب  البستاني: معاركبطرس  -3
 م.2000تاريخ المغرب واألندلس، دار الرةاد، ط ه،  (: معالمحسين مةنس )د  -4
 م.2000دار الرةاد، ط ه،  ،واألندلساريخ المغرب ت مةنس: معالمحسين  -5
ثتتتورات البربتتتر فتتتي األنتتتدلس فتتتي عصتتتر اإلمتتتارة األمويتتتة  عبتتتد المتتتنعم )د(: حمتتتدي -6
 م.1993م(، مةسسة ةباب الجامعة، 928-756هت/138-316)
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Abstract: 

  This Study Deals with the Role of the Spoils in the Defeat 

of the Muslim Armies, whether in the East or the Maghreb, during 

the period from the era of the Prophet until the establishment of 

the Abbasid state. They pay dearly for that, whether from military 

defeats, from the loss of cities of great importance to their safety, 

or from turmoil in the political situation. 
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