
   03 – 17التسلسل : 

 اسم املادة : تاريخ الاندلس 

 الفتح إلاسالمي لالندلساسم املحاضرة: 

 من مدينة سبته بمراكب 711هـ   /29تولى طارق بن زياد قيادة جيش املسلمين وأغلبهم من قبائل البربر في عام )
ً
م(  منطلقا

 ســمي  يمــا مضــد ب
ً
 فــي منطقــة وعــرة تجاريــة بمســاعدة هاكموــا يوليــان مضبــورهم مفــيقا

ً
 اســ راتيجيا

ً
مفــيج جبــل طــارق وا تــاروا متانــا

 من أسلوب التخفي واملباغتة على شتل د ضات،  تانت الد ضة ألاولى سبضة آالف جندي وبضدها ارسل لـه 
ً
تحيط بها الجبال متخذا

جضــل منطقــة جبــل طــارق  قائــدم موىــن  بــن نمــير بخمســمائة آالف جنــدي واغلــبهم مــن البربــر  لفــبحوا اا ــ  ع ـــر ألــ  جنــدي ممــا

قاعــدة عســ رية اابتــة تنطلــج موهــا الجيــوك إلاســالمية الســت مال عمليــات الفــتح إلاســالمي، و ــان جــيش القــو  ال ــر يين يقــدر بم ــة 

 أل  مقاتل .
بــل قــام طــارق بــن زيــاد بتــذكير جــيش املســلمين بخطــورة املوقــ  وعــدم ال راجــي بقولــه : ح امهــا النــا :اين املفــر. البحــر مــن  

ائ م والضدو أمام م  ليس ل م وهللا الا المدق والمبر...ح ، اـم توجـه طـارق بـن زيـاد بجي ـه ال لـي البـالش اا ـ  ع ـر الـ  جنـدي ور 
و ـــار  مضـــدما انفـــمت لليـــه الةملـــة الاســـتطالعية ليمـــل للـــى )وادي بر ـــا  فـــي مدينـــة قـــادك( و ـــذل  ا تـــار أر  املضركـــة  ضنـــدها 

بقدوم املسلمين الذين لوم هيبة وسطوة ألنهم جاؤوا بروح مضنوية عالية،  تقدم جيش القو  وفلت ألا بار لقائد القو  لوذريج 

ال ر يين بقيادة لوذريج بمائة أل  مقاتل قاطضين مسا ة طويلة من ال مال في طليطلة للى الجنوب فـي بر ـا  ممـا أرهـج الجـيش فـي 
  وضــي جي ــه بــين الجبــل علــى  أانـا  ســيرم للــى موقــي املضركــة،  تــان زمــام ألامـور بيــد طــارق بــن

ً
 مميــشا

ً
 ج را يــا

ً
زيــاد الــذي ا تــار موقضـا

ـا مجموعـة طريـ  بـن مالـ   تمركـطت فـي اليطـو  اليلفيـة  جوة اليمين لي ون هامي جيش املسلمين والبحيرة علـى جوـة اليسـار. أمم

 من جيش املسلمين لتمني أية محاولة التفـاف مـن جوـة البحيـرة، واسـتضد جـيش املسـلمين للقتـا
ً
ل املتمركـط علـى هفـبة مرتفضـة قلـيال
 جـــيش املســـلمين الـــذي  ـــان 

ً
عـــن الســـطح،  ضنـــدما وفـــل جـــيش القـــو  املرهـــج الواقـــ  علـــى أر  منخففـــة عـــن الســـطح مواجوـــا

 للمضركة بوفوله قبل يومين من بدئها عندها التقى الطر ان في 
ً
 م(. 711هـ  /29رمفان لضام ) 92مستضدا

 قد هر ت أعداد كثيرة من جيش القو  وهرب قائدهم لوذريج، ويقال غرق في بحيرة أو رمـى استمرت املضركة امانية أيام، 
 عــن جلــبهم 

ً
نفســه مــن  ــوق جبــل و ــان يضتقــد بحتميــة كســبه للمضركــة وقدومــه علــى ســرير مــن ذهــب يحملــوم جنــودم  الضبيــد،  فــال

ــد طــارق بــن زيــاد الةبــال لــر ط املســلمين بهــا كلســرا مضــد انتمــارهم فــي املضركــة ممــا أاــار غفــب جــ يش املســلمين هــذم املنــاعر، وطضمم
لطالة املضركة ل سب الوقت ألن جيش القو  أعدادهم كبيرة ويحتاج للى طضام وشراب، وعلـى الـرغم مـن الانتمـار السـاهج لجـيش 

ميت  يمــا مضــد املســلمين واســتحواذم علــى أعــداد مــن الييــول غيــر أنــه است ــود مــوهم االاــة آالف مقاتــل نتيجــة تلــ  املضركــة ال ــ  ســ
 مسـرعة نحو طليطلة عافمة القو  

ً
بمضركة وادي بر ا  أو وادي ل ه أو البحيرة ، واستمر طارق بن زياد بما تبقى من جي ه متجوا

 مضقـد المـ أ مضـدما أفـاب القـو  بهلـي و ـوف شـديد، و فـي الجنـوب  لـه للفـتح 
ً
 الضديـد مـن املنـاطج واملـدن عنـوة أو سـلما

ً
 اتحا

 إلاسالمي.
 أن قوة إلايمان عند املسلمين 

م
 هذا الانتمار ال بير الذي هققه الجيش إلاسالمي على الرغم من عدم تتا ؤ الفريقين، لال

م
لن

 أهدات معجطة ألنها تحولت للى طاقة  اعلة ر ضت مضنويات الجند وأر  ت الطرف آلا ر .
ان ي ـرف على املضركة من متانه في سبته لةماية عور عند وفول أ بار انتمار املسلمين للى القائد موىن  بن نمير الذي  

 على سالمة الجيش، 
ً
جيش املسلمين، أرسل رسالة للى طارق بن زياد بالتوق  عند موقي املضركة وعدم التحرك نحو ال مال هرفا

 بمـدين   )لشـ
ً
 طليطلـة مـارا

ً
 أن طارق بن زياد لم يمتثل ألوامر قائدم، بل تحرك نحـو ال ـمال قافـدا

م
بيلية وقرطبـة(، و ـتح طليطلـة لال

 بدون مقاومة تذكر .
وه ــذا ن ــأ طــارق بــن زيــاد بفــتح مدينــة طليطلــة بتســضة آالف مقاتــل ممــا أرســل لــه قائــدم موىــن  بــن نمــير رســالة بــالتوق   

انيـة ع ــر ألـ  وعدم التقدم لةين الوفول لليه واللقا  به في طليطلة، وفي تل  ألاانا  عبر الـوالي موىـن  بـن نمـير بجي ـه البـالش ام
م( بوفـوله للـى سـاهل الجطيـرة 719هــ  /20مقاتل أغلبهم من القبائل الضر ية الذين سمو  يما مضد بـ )البلديين وال ـاميين( فـي عـام )

اليفرا  و نا  مسجد سمي بمسجد الرايات، و تح بقية املناطج ه   التقى بـ طارق بن زياد في )طلبيرة( وهي منطقـة غـرب طليطلـة، 
 
ً
 ل  النمرح . مضاتبا

ً
لم على هذا الانتمار بقوله: ح هني ا

م
 له لضدم امتثاله ألوامرم الضس رية، ل ن في الوقت نفسه هن

عامـــل جـــيش املســـلمين أهـــل الـــبالد املفتوهـــة بتـــل للســـانية مضـــدم الاعتـــدا  والضـــدوان علـــى ألاطفـــال وال ســـا  وال ـــيو  ممـــا  
 ال ثير موهم في الدين إلاسالمي بدون لجبار أو لكرام  اندهش النا  لوذا التضامل إلالسالي الر يي  د ل

  



وســـار طــــارق بـــن زيــــاد نحــــو الجوـــة ال ر يــــة مـــن ال ــــمال واســــتمر موىـــن  بــــن نمـــير بفــــتح الجبهــــة ال ــــرقية وتحريــــر الجنــــوب  
ممــا اســتضد  ألاندلســـي . توافــلت الفتوهــات الضســ رية ه ــ  وفــولوم للــى منطقــة الفــيرة )لــيرة بــالي( فــي ال ــمال ال ربــي للــبالد

 علـى املسـلمين، ه ـ  
ً
 لتجمـي  لـول القـو  ال ـر يين وست ـتل  طـرا

ً
طارق بن زياد لفتح هـذم املنطقـة ألنـه أدرك بلنهـا ستمـبح مركـطا

م( مضـــطل الفـــاتحين وعـــودمهم للـــى دم ـــج لي ـــيته علـــى جـــيش 717هــــ   /29جـــا  أمـــر اليليفـــة ألامـــوي الوليـــد بـــن عبـــد امللـــ  فـــي عـــام )
 علــــى املســــلمين، وأرســــل الــــ

ً
 آ ــــر لتــــل رهم عــــن الضــــودة، مضــــدها قــــرر القائــــدان الرهيــــل وتــــرك عبــــد الضطيــــط بــــن موىــــن  واليــــا

ً
يهم رســــوال

ألانـــدلس، وأفـــبحت مدينـــة لشـــبيلية عافـــمة ألانـــدلس، و فـــضت شـــبه الجطيـــرة الايبيريـــة للمســـلمين فـــي هـــذم املـــدة اليســـيرة الـــثال  
أمر اليليفة لي يته على جـيش املسـلمين مـن الـد ول فـي تلـ  املنـاطج  سنوات باإليمان والضطيمة لدا جيش املسلمين ل ن أوقفوم

 النائية والبضيدة عن مركط إلامدادات .
 

الةميري،فـــفة جطيـــرة الانـــدلس مـــن كتـــاب الـــرو  املضطـــار فـــي  بـــر الاقطـــار،تحقيج: الفـــي برو  ســـال، الطبضـــة الثانيـــة،دار  املمـــادر:
 م.1222لبنان،-الجيل، بيروت

 

 

 

 

 

 


