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 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

  عصر املرابطين في ألاندلس:  اسم املحاضرة

 

 م( 5591-5301هـ  /195-924اثر دولة املرابطين في ألاندلس )

بعد سقوط مدينة طليطلة بيد إلاسـاان اليـأ دثـدثد ةـدمة لـدل املسـلخين دالـل ألانـدلس ولارشيـا وااملرـية مـ  املرثلـة  
ة ألنهـــم وـــانوا  رـــعرون بـــمن ااملطـــر  ـــادم والـــووان مـــ  دري ألانـــدلس مح ـــوم نتيضـــة ل  ايـــد  ـــول املخالـــ  إلاســـاانية وضـــع  القادمـــ

 املسلخين فيها.

 بــدعم مــ  دوروةــا باتضــاع مدينــة اتــنيلية فمعلنــد الــدعوا  مــ   اــل النقيــا  والــوطنين  
 
 دايــنا

 
شيــو النووســو الســادً شبرــا

اجي الــ ك وــان يرتحــل بــين مــدن الطوالــ  ود نــا ملــ  اتــنيلية املع خــد بــ  عاــاد بــدعوة املــرابطين للوثــدة دصملصــية دلــي الوليــد الاــ

والاس عانة بهم ملواشية ااملطر إلاسااوي فقان املع خد ب  عااد عاارته املريورة : "رعي ااجخان لين م  رعي ااملنازير" فكان ال خوف 
 ه على يقين بحجم ااملسارة اذا ما سقطد اتنيلية بيد إلاساان .م  بقا  املرابطين في ألاندلس وعدم ااملروج منها لكن

علــم النووســو الســادً باســ عانة ألاندلســيين بــاملرابطين فمرســل رســالة لــوعيم املــرابطين )يوســ  بــ  تاتــنين( يحــ رع مــ   

 .  ذن "ال دلل في ألاندلس فرّد عليه بمن د ب على ظير تل  الرسالة : "ااجواب ما تراع بعين  ال ما تسخعه د
م( عبن دمين املرابطين بضبره م  مدينة سن ه الى ااجويرة ااملضرا  اليأ دةاحد  اعدة العخليا  5301هـ  /924فني عام ) 

العسـكرية بعــد دن درســل ودــا ع لرــرا  الســاال وال حضــين الســ قااليم م ـوشيين الــى مدينــة اتــنيلية وانضــم الــيهم مــ  ألاندلســيين ثــم 
( للقا  العدو، ووان النووسو السادً في ذل  الو د يحاةر سر سطة ال ك ف  ااحصار عنها ثينخـا توشيوا نحو مدينة )بطلي ًو

علم بقدوم املرابطين وال قى الطرفان في فحص )الوال ة( و ال ثدوث املعردة تاادن الطرفان الرسالل ل حديد موعد ليـوم املعردـة 
لق ــان ألن ااملخــبس وااجخعــة عيــد املســلخين والســند عيــد اليهــود وألاثــد فكــان ردك النووســو الســادً دن يكــون يــوم الاثنــين موعــد ا

 فاس عد املسـلخون ليـا 
 
عيد املسيحين فمدرك يوس  ب  تاتنين بمن ه ع لدعة ملناشئة املسلخين يوم ااجخعة وه ا ما ثدث فعا

، فكان شبش املسلخين ي كون م  ثاث فرق مضخوعيم ثاثون دل  شندك، د
 
 واما

 
( يردسيا املع خد 510333ون مضخوعة )اس عدادا

 مـــ  دميـــر الرمـــاة واملضخوعـــة ال ال ـــة وألاليـــنة )90333بـــ  عاـــاد ولعـــدع مضخوعـــة )
 
( فـــي املـــتلرة ي  عخيـــا يوســـ  بـــ  550333( شنـــديا

تاتـــنين الـــ ك دوةـــاهم بالصـــبن فكانـــد ااملطـــة دن ينهـــ  العـــدو باملضخوعـــة ألاولـــى ويـــدلل علـــيهم لرفـــا الـــروال املعنويـــة و ـــد دفـــاد مـــ  
 ثـون ااجـبش ل ضـرم ااجخان ألن اامليون تنوع م  ااجخان، فخضخوعة هاشخد  لـب شـب

 
 طـويا

 
ش العـدو واملضخوعـة ال نـد ال نافـا

النار في متلرته، فاتتا  الطرفان وان صـر املسلخون واستريد منهم علخا  ولســر النووسـو السـادً املعردـة بعـد دن شـرال وفـّر مـ  
الــدما  اليــأ دريقــد فيهــا واليــأ  معــه وســخيد بخعردــة الوال ــة ألنهــا و عــد علــى هضــاة عاليــة وانــوالق ااحصــون مــ  عليهــا بســنب د ــنة

 دعيد  بها وثدة باد املغرب وألاندلس .
بعد الانتها  م  معردة الوال ة بقيد ثاميا  مرابطيـة باألنـدلس و ـام يوسـ  بـ  تاتـنين بنكـا ملـوك الطوالـ  باالتنـاق 

املطــر املرــ نك وملــي املخالــ  إلاســاانية وال وثــد وانهــا  الانقســاما  وال  اعــا  وااملافــا  السياســية وتوثيــد ألانــدلس نحــو مواشيــة ا
 وما تقوم بها م  ثردة الاس نداد، بعدها اضطر الى العودة للخغرب لو وع دثداث داللية .

م( تـــوفي يوســـ  بـــ  تاتـــنين وتـــولى ابنـــه )علـــي بـــ  يوســـ  بـــ  تاتـــنين( ااحكـــم فمدخـــل ال حروـــا  5531هــــ  /133وفـــي عـــام )

بعــد عاــورع اليهــا ومقاتلــة املخالــ  إلاســاانية امل خ لــة بخخلكــة  رــ الة و ــد تحققــد  العســكرية وتصــنية ملــوك الطوالــ  فــي ألانــدلس
م( وملـــي مدينـــة تـــرق طليطلـــة فكـــان 5530هــــ  /135ان صــارا  وهـــوالم فـــي معـــارك عديـــدة م ـــل )معردـــة د لـــبش( اليـــأ ثــدثد فـــي عـــام )

ابنــه وولــي العيــد الصــغين الســ  ومعاونــة دمرالــه  املرابطــون يقــودون املعردــة اليــأ ان صـــروا فيهــا ضــد شــبش النووســو الســادً بقيــادة

طلــ  علــى املعردــة اســم معردــة 
 
الســاعة الــ ي  فــروا مــ  املعردــة ومق ــل ولــي العيــد وعــدد مــ  املســلخين ر ــم ان صــار املســلخين فيهــا ود

م( تخكــــ  5552ـ   /هــــ155ألامــــرا  الســــاعة وبهــــ ا الان صــــار تحقــــ  ال اــــا  فــــي املنــــاط  الرـــــر ية والوســــطى مــــ  ألانــــدلس . وفــــي عــــام )

 املرابطون بقيادة علي ب  يوس  ب  تاتنين م  الاس حواذ والضاع مدينة ) لخرية( عاةخة البنتغان في  رب ألاندلس.
لك  بظيور املوثدي  في ااجنوب الغرلي مـ  املغـرب واضـطراب ألاثـوان فيهـا ددل الـى اضـعاف املـرابطين الورـغاليم ب لخـاد 

ب فاســـ غلد املخالـــ  إلاســـاانية هـــ ع املرثلـــة الان قاليـــة بملجخـــا  م اثقـــة علـــى املـــرابطين فـــي ألانـــدلس تلـــ  القـــوة ااجديـــدة فـــي املغـــر 



 اعــــان رتســــا  ألانــــدلس ثــــور هم علــــى املــــرابطين وتمييــــدهم للخوثــــدي  وةــــ ل  
 
واســــ نداد العديــــد مــــ  ألارا ــــ أ ومخــــا زاد ألامــــور ســــو ا

 .  م(5915هـ/193سقطد دولة املرابطين في املغرب وألاندلس عام )

 
 م.5422ااحخوك،معجم الالدان،با طاعة،دار ةادر،بينو  ،:   املصادر

 

 

 

 

 

 

 

 


