
   03 – 03التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

 نهاية الاندلس وسقوطها :  اسم املحاضرة

 ( فتحيييد نديغييية  رناطييية دخوامهيييا ود يييل نشتو ييية نيييف تيييادة تةيييتالة لتسيييلم ن يييات   املديغييية نيييف 2991هيييي    798وفيييا  يييا   

ير ا  تييراا النييل   نييق  لييم تةييتالة ومنيي ا  الالييم حاكتهييا السييلأاي دبييهللا  حييد ل نحتييد النييوق  رافاييقي فييو  خيير  ا  راسيية فييا تنيي

ت تد نراس م احت اٍ  ختسل م املديغة .
ُ
 الورناطهللا بادها د ل ا  تراا امللكاي نق حاش تهتا نغتنيريف ود

 
ً
 خيدنوا الغيد  وات يا

ً
 نود يا

ً
وفا ال و  ن سه رحل السلأاي دخو  حد ل نحتد النيوق  نيق دهليه مميط نغأقية ال ةيراا ح يغيا

هضحة نرت اة فا جغوب نديغة  رناطة والتي تستى ال و  خي حسيرة الاربهللا ألا ق ة( فقالد له انه  ائةة ا  رة كلتاا نيا االيد  لط 

  لم تحافظ  ل ه نثل الرجا "، بادها رحل ممط املورب.
ً
 نضا ا

ً
 لها صدى  ب  التاريخ : "اخك نثل النساا نلكا

 

 دهم دسحاب سقوط ألاندلس :

  ة خقي سالطقي  رناطة والنزاا  لط ا  كم نتا ددى ممط الا ت ا  وا خلق والا   .ا خالفاا الس اس -1

 اتحاد نتلكة تةتالة ودر وي نت شة لل وا  امللكهللا الذي وّحد توى املتالك إلاسحان ة. -2

اييار  د ييم ونغاصييرة الكغلسيية للتتالييك إلاسييحان ة ختسييا داا نال يية وتحييريا دورويييا ختشغ ييد املقيياتلقي ومرسييالهم  خييو  امل -3
 ضد املسلتقي فا ألاندلس والتي  رفد خا  تالا النل   ة .

سقوط  دد كحق  نف ا  نوي والقالا خ د إلاسحاي ودهتها جحل طار  و لط مثرها نغاد إلانداداا واملسا داا إلاسيالن ة  -4

  ف طريق املورب ممط ألاندلس.

 غد لسلأغة  رناطة فا دوتاا الةدة وا خأر إلاسحانهللا.ضاف وانتهاا حكم الدولة املرين ة فا املورب التي كاند الاوي والس -5

 تدهور ا   اة الاتتنادية   دوث كوارث طح ا ة وألانرا  وألاويئة التي انتةرا فا دوتاا نت اوتة . -6

 التحال اا والات ات اا نق املتالك إلاسحان ة دضا د خالد ألاندلس بةكل  ا  وسلأغة  رناطة بةكل  اص . -7

  ة الاهود واملواث ق واتحاا دسلوب الودر واملؤانرة وس اسة الدهاا وا   لة و د  الوفاا باهودهم .نقا املتالك إلاسحان -8
 

يادُّ سقوط نديغة  رناطة خ د إلاسحاي نهاية حكم املسلتقي فا الورب إلاسيالنهللا وسيقوط ألانيدلس بةيكل كانيل ونهيائهللا لكيف 
 ( ومهيييا 2950هيييي    758ف تحيييد القسيييأغأ غة فيييا املةيييير  فيييا  يييا   ال توحييياا إلاسيييالن ة ليييم تتوتيييف  يييال  تليييك ا  قحييية التاري  ييية 

  دا دنشاد املسلتقي نف جديد، ويذلك انحسر املسلتوي فا ألاندلس وظهروا نف جديد فا مسأغحو  .
ُ
 د

 

 دوضاا املسلتقي باد سقوط ألاندلس

باد خقياا املسيلتقي مليدة ثتان ية تيروي فيا ألانيدلس نيف ال يت  مميط السيقوط ونيا ت للهيا نيف تأيوراا س اسي ة و هيود تاري  ية 
انحدروا نف القوة ممط الضاف ونف الوحدة ممط ال رتة وت لوا  ف الانتساب ممط اليحالد وتحيو  الانتتياا مميط الأاا ية التيي جيااوا ن هيا 

 
ً
 دو خريريييا

ً
لييذلك لييم تكييف نت شيية السييقوط ن اجئيية للكثقيي  نييف نسييلتهللا ألانييدلس وهيياجر فييا السيين قي الاومييط نييف سييقوط  سييواا كيياي  ري ييا

 رناطة  دد كحق  نف اهلها سواا كاي نف القادة او ال قهاا والالتاا ونف الا  اي باد اي خا وا انالكهم خأر ص الاثتاي  لط الر م 
لو ييييد  غييييدنا سيييي أر إلاسييييحاي فقييييانوا خ صييييدار ألاوانيييير ختنييييادرة نييييف نااهييييدة التسييييل م التييييي كيييياي ف هييييا ضييييتاناا للتسييييلتق

ُ
 دّنهييييا د

ّ
ي مال

 ( خييل 2999هييي   939نتتلكياا املسييلتقي بايد خضييق سين قي، كتييا تييا  الكارديغيا   فرانسلسييكو  ت نين(  غييدنا د ييل  رناطية فييا  يا  
لالت ييية وا خيييراار ا ةوراف ييية ودل يييط كيييل در يييم املسيييلتقي  ليييط ا تغيييا  اليييديف املسييي إلاا، وحييير  امل أوطييياا إلاسيييالن ة  يييدا الكتييي  ا

املظيياهر التييي تتييد خنييلة للثقافيية إلاسييالن ة نثييل اللويية الاري يية وا  تانيياا واملالبييس، ونييف إلاجييراااا التييي ات ييذها إلاسييحاي تحويييل 

 ختير واكييل املسياجد مميط كغيائس ومجحيار املسيلتقي  ليط ا  ضيور ف هيا ونالحقية كييل نيف يتأهير ويتنيف خالغظافية والانتغياا  يف شيرب ا
  ييف ت رييي  ا  تانيياا الاانيية وهييدنها، ومجحييارهم  لييط فييت  خ ييومهم ديييا  املغاسييحاا ملارفيية نييا ي الييو  دا لهييا، 

ً
  ييم ا خنزييير، فضييال



وتيييانوا خ صييييدار تييييرار التيةقيييي  القسيييييري، دنيييا املسييييلتوي الييييذيف صييييتدوا ولييييم يرحليييوا تلقحييييوا خييييي  املورسييييك قي( دي املسييييلتقي النييييوار دو 
  لط ح امهم ودي هم إلاسالنهللا واجب وهم  لط وضق مشارة ارتاا املسلتقي املد

ً
جب وا  لط الغنيران ة فتظاهروا مها ح اظا

ُ
جغقي الذيف د

وتسييل م الاسييو ة وفيير  الضييراا   او  ضييراا  اصيية نتقييزة فييا تحاييامهم  لييط راوسييهم ونغاييوا نييف ليي س ا  رييير دو الييذه  دو ال ضيية
  والوراناا.

 

  1339،دار الكت  الالت ة،خق وا،1يخ الاندلس،تحق ق  حد القادر خوياية ،طنؤلف نشهو ،تار :  املنادر

 

 

 

 

 

 

 


