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 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

 م(1224-1146/هـ620-541في ألاندلس )عصر املوحدين :  اسم املحاضرة

قامـ  دعــوة املوحـدين فــي املىــر  عدـع يــد الداع ــم )محملـد (ــن تومـوم املرــدس( الــلس تـرعم ينــرة  ســ ا  د لـم املــرا(    فــي  

 حولــ  النديــد مــن امل يــ
 

  وــاس مواةرــام س اســ م  عســنريم مــ  املــرا(    الســر  النلــن  الحــه
و
دين أليكــارو  املــداين   عخاــا وااــم

حتى توفي  ةاء بندو )عبد امل من (ن عدي( اللس اسح اع الانحصار عدـع املـرا(    فـي املىـر   ق ـام د لـم املوحـدينا  اسـح اع ةـ   
 ر اململالك إلاسـبان م التـا اسـح اع  اسـد داد النديـد مـن املـد  املوحدين النبور  لع ألاندلس إلنااء حنم املرا(    يياا  ملواةرم و

 ألاندلس م .
لـــلا اســـحوا  املوحـــد    ل لبـــام اســـحىا م ألانـــدلس مـــن قبـــل علملـــاء  ي رـــاء  رســـا ل   صـــ م  ق ـــاة  ع ـــد الـــدوو   لـــع  

ن ( ي من الحام ام املرا(  م ياسحىل  امل ملالك إلاسـبان م حالـم الضوىـ ى ألاندلس واس ة   املوحدين منارك ضد املحملردين ممل 
(هجومرـا عدـع (ـألاد ألانـدلس التـا  اـبح   حيـم موحديـم  ال  ـر الجـا ي هـو اجـوم ال ورمانـدي   عدـع سـواحل  يري  ـاا مملـا  مـر عبــد 

ا املــ من (ــن عدــي (د ــاء مدي ــم ةبــل قــار ا لحنــو  قاعــدة لنملل اتــ  النســنريم امل بلــم   ناــاء ال  ــر ال ورمانــدس عدــع ســواحل  يري  ــ
 .  م(1163هـ /558 انحصـر عليام (حمللم (حريم  اسحند للنبور  لع ألاندلس  بند الحور زام  الاسحندادام توفي في عام )

عـــادم الاضـــ را(ام  لـــع ألانـــدلس  د  ال ـــنه يياـــا يـــفعلن ملـــك الص لىـــا  )الضو ســـو( بنـــد انضصـــال  عـــن ممللنـــم ق ـــحالم  
ل ـــبونم  بنــــي  راىـــ ا لـــر  ألانـــدلس لـــللك عصـــ م ال ـــوام املوحديـــم (  ــــادة   ل ـــو ا عد انـــ  عدـــع ألانـــدلس  اســـحولع عدـــع مدي ـــم

)يوسه (ن عبد امل من(  لع ألاندلس اللس  قام وملس س وام لصـد الهجـوم الص لىـالي  نفـ  فـي الصـملود   ي ـا  الرحـه عدـع (  ـم 
 ألاراى ا ألاندلس م .

ع ال ل ضـــم املوحـــدس ) 
 
ين ـــو  (ـــن يوســه امل صـــور( الحنـــم فـــي (ـــألاد املىـــر   اســح رم ألا ضـــاع للملوحـــدين فـــي ألانـــدلس  تــول

 اتصــه (ــال وة  النريملــم  عصــ   لــع ألانــدلس  اســح اع  رةــاع بنــي ألاراىــ ا املســلوفم مــن اململالــك إلاســبان ما ي ــد  ــنر )الضو ســو 
وحـــدس الجـــامن( ملـــك ق ـــحالم (ح ـــورة املوحـــدين فـــي ألانـــدلس لـــللك عملـــل هدنـــم منرـــم مـــدة وملـــس ســـ وام عـــاد بنـــدها ال ل ضـــم امل

امل صــور  لــع املىــر  ياســحىل نلــك الضو ســو الجــامن (حور ــز   عــداد ةــ   سب ــ  ملراةملــم مــد  ألانــدلس مــرة  وــر  بنــد ان اــاء الردنــم 
يتســـلم رســـالم مـــن دعـــ م املوحـــدين امل صـــور ي ـــو  يياـــا: ب ات ـــ نم (و ـــود ح قبـــل لـــك إاـــاب  قـــام (حور ـــز ةـــ   سب ـــ  عصـــ  ا منـــ   لـــع 

( ة ـدس 300,000( ة دس من املوحدين  ألاندلس    اللين ان ملوا  ل   ملواةرم ة   ق ـحالم ي ـدر (ــ)100,000ألاندلس قوام  (ـ)
م(ا انحصر يياا املسلملو  ل واحرم فـي الح يـ م  الحور ـز  الاسـحنداد النسـنرس للملنرسـم التـا 1195هـ/591عدع حصن الارك في عام )

 اســح اع يياــا قا ــد مــن املســلمل   يســملع ) (ــو الصــ اديد( مــ  سح بــم مــن املســلمل   (اقححــام ةــ   ق ــحالم مــن 
و
  احــدا

و
اســحندم يومــا

ق ــحالم  لــع ع ــد هدنــم مــ  ال ل ضــم املوحــدس امل صــور ملــدة ع ــر الوسـ  ينملــل يوــوة  قســم ة  ــرم نصــض   . بنــدها اضــ ر ملــك 
ســ واما نانــ  نت وــم املنرســم    اســر عــدد سب ــ  مــن ةــ   ق ــحالم ينضــا عــخام امل صــور   عــادهم  لــع (لــدهم ي ــام الضو ســو الجــامن 

لحنـم ا( ـ  )محملــد (ـن ين ـو  (ــن م(  تـولع ا1199هـــ/595(إعـادة لسـل حرم  تـدري ام يضــي هـلو ألا  ـاء تـوفي امل صــور فـي املىـر  عـام )
 يوسه ال اار( اللس اتصه (الد دد  ل ا  الحرم في اتحان ال رارام.

قام  ممللنم ق حالم (احعحداء عدع ألاراى ا ألاندلس م سملا هو املنحاد  لم تلدـزم (احتضـا  املن ـود مـ  املوحـدين  لـم ينحـه   
ملالك إلاسبان م عدع اسد داد ألاراى ا ألاندلس م من وألا  ةمل   سص  عـدد الضو سو الجامن (للك (ل سعع لححريي الن  سم  فاقي امل

 مــن (ــ   اململالــك إلاســبان م  ق نــ  عدــع 
و
مــن امل ــاتل   ل ــوس منرســم حاســملم مــ  املســلمل  ا (ــردم قــوة ق ــحالم فــي امل   ــم عســنريا

 فـــي اســـد داد ألاراىـــ ا ألاندلســـ م  اتصـــض  ممللنـــم ق ــــحالم مـــن (ـــ   اململالـــك الا 
و
ســـبان م (ـــال وة  عـــدم احد امرـــا للنرــــود نضســـرا عرـــدا

  املوا  ق. 
م( فـي 1212هـ  /609 توة  ال ل ضم املوحدس ال اار (و     لع ألاندلس إلي ا  ال  ر إلاسبا ي يالح ع ال ريا  في عام )
لتـا  ناـ  املوحـدين موض  (   مدي م ة ا   قلنم رفاح  واضا منرسم وسـر يياا املسـلملو  وسـارة سب ـ ة عريـ  (ــ)منرسم الن ـا ( ا

في ألانـدلس  املىـر ا نانـ   قـامل  املنرسـم (ـف  سـألا ال ـري    اقـه عدـع ه ـبم ( خاملـا سـرل (ـفرس م دسـ ما ةـ   املسـلمل   سملـا هـو 
منــر   فــي ت ســ ملات  التــا ت ســم  لــع م مل ــم  م ســرة  ال لــا  املــ ورة التــا يياــا عــري قا ــد املوحــدين ال ااــر لكــي ي ــود املنرســم  مــا 

لم ي د نان  ت س ملات  ل ب  ت س م ة   املسلمل  ا ل       س  ة   املسلمل   نانوا من النر   الص (ر يحصل نراع ة   ق حا
في ما ( خام لللك اسحىل الضو س الجامن هلو الجىرة في قلا ة   املسلمل   (الهجوم عل   حتى  الوا  لع م ورة الج  ا  ن هر  



 قا ــد املنرســم ال ااــر  عــاد  لــع املىــر   ا
و
 حاســملا

و
ناــرم املســلملو  يياــاا  ي ــدر  عــداد  ــرداء املســلمل   ( صــه الجــ  ا  انــد  انحصــارا

 لإلسبا  مححضي   (رايم املوحدين التا ما دال  موةودة في دير (ملدي م (رلس  في  سبان ا .
 

 م.2005ادار النحا النلمل ما(   ما2املراسش اااملعجااتح  ق:ول ل عملرا  امل صورا :  املصادر 

 

 

 

 

 

 

 

 


