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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
ا قذرارا  ففرذر لهل ذا ان ذارا  فجعذل ل ذا رفاسذي الزمت ذ الحمد هلل الذي  جعذل األر 

دائع الحكذم بذارا  فافدع في ا مذن فانتثارا  جعل ا قسمين فيافى فبح استقرارا  فمنعت ا اضطرابا  

لوال  فافسع ا ب ر ظ ورا  فانتشارا  فاطلع في آفاق ا شموسا  فاقمارا؛ جعل ا ذ ففنون المنافع ما

 فذي بالمشي فطوال  فامتع ب ا شيبا  فشبابا  فك وال  فعاقب علي ا غيوثا  فقبوال  فاغرى عرضا  

إن فذي ذلذ  ف ه الي  نرجذو  فذي ارلذرا فاأللذى مناكب ا تسويغا  للنعمة الطولى  فتتميما  إلحسان

ل كذفالفذااد  لعبرا  لمن صذار لذه قلذب فسذمع فبصذر فف ذم منقذوال  فمعقذوال  إن السذمع فالبصذر

عذم ب ذا اعذدادها  ف افلئ  كان عنه مساال؛ احمد  على جزائل آالئه التي فإلى امدادها  فاحصى

صذذر فذذراى غايت ذذا  فاب فيذذل لذذه األر البريذة فبهدهذذا؛ فصذذلى هللا علذذى نبيذذه الكذذريم الذذي  ز

 .الخالق فان ا  ن ايت ا؛ فالبر ان مل  امته سيبلغ ما رآ   فينت ي إلى حيث قدر 

 فبعد:

فاليلذذة فالخذذيالن  فمذذا آلذذوا إليذذه مذذن الوذذع  فال ذذوان  نفذذ ن النذذاظر إلذذى حذذاي المسذذلمي

سذلمين  ألنذه يذرى ليحسب انه ضع  ما بعد  قوا فهزيمة ما بعدها نصذران  فان هذي  ن ايذة الم

 حال م التسير إال من سيئ ألسوا منه  فغلب عليه ظن اليأس فانه لم يعد فذي األمذة بذأس. فينسذى

يمكن ان  من الظفر ل ي  األمة فان ا امة ال هيا المسكين ما فعد هللا فرسوله صلى هللا عليه فسلم

هل ا ف نذه البذد ان تبقذى باقية في عمرها عزيزا في قدرها  فلو فسد اتستأصل بيوت ا  ف ي امة 

ال تذزاي طائفذة مذن   " فرسذوله صذلى هللا عليذه فسذلمبقية باقية من الخير في ا  :قذاي رسذوي هللا 

تزاي طائفة من امتي قائمة بأمر هللا  اليورهم من ليل م اف لالف م  حتى يذأتي امذر هللا  الامتي 

      1"فهم ظاهرفن على الناس 

ء في عصرنا من الخير ما نستبشر به بالنصر  فما هذاالفإن المتفحص اللبيب ليرى ان 

لى عكبر دليل إلى المساجد إال دليل على ذل   فما هي  الصحوا اإلسهمية إال ا ينالشباب المرتاد

 قرب النصر فالظفر ب ذن هللا.

حذين  األمذة اإلسذهميةثم إن نظرا إلى تاريخ المسلمين لتبين لنا جلية ذل   فقد اتذى علذى 

بكاها العدف قبل الصديق  فيئس من ا اهل ا قبل عدفها  فلذو علذم اهذل هذيا الزمذان مذا ر من الده

                              
 ( رفا  البخار  فمسلم 1
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فصلل إليه األمة حين ا لعلموا ان م في نعمة ما بعدها نعمة  لكن هللا الرج من ا رجاال ذادفا عن 

 حياض ا فبيلوا الغالي فالنفيس لنصرت ا  حتى قلبوا مسار التاريخ بأمرادهم فبطوالت م.

لذذة قبل مذذا إلذذى ذ األمذذةدليذذل شذذاهد علذذى ذلذذ   فقذذد فصذذلل اكبذذر الزالقذذة إال  عركذذةفمذذا م

ا فهوان فلز  فليالن مذا ع دتذه قبل مذا  حتذى نصذرها هللا في مذا نصذرا مذازرا برجذاي جعلذو

 سهح م الصدق فطريق م اإليمان.

 ا.فعلى عوامل النصر في من هنا كان علينا لزاما ان نتعرف علي ما 

 التوفيق: . فنقوي فباهلل
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 ":الزالقة" 

 صفة جزيرا األندلس. (1

هذي ف" تقذع فذي الرنذوب الغربذي مذن القذارا األفربيذة  إبيريذا"اف شبه جزيذرا  "األندلس"

 منطقة إلفريقيذا بين ذا فبذين المغذرب موذيق جبذل طذارق  اف مذا كذان يسذمى ب "الزقذاق"اقرب 

 فالي  ال يتعدى عرضه اربعة عشر كيلومتر.

  فمذذن الشذذرق فالرنذذوب البحذذر the pyreneesي "البذذرانس" يحذذدها مذذن الشذذماي جبذذا

 األطلسي. طاألبيض المتوسط  فمن الغرب المحي

ة فتتميز جزيرا األندلس بطيب منال ذا فكثذرا ليرات ذا. يقذوي الحميذر  فذي كتابذه "صذف

 مذة  فب ذاطيبة كثيرا الفواكه  فالخيرات في ا دائ كريمةفاألندلس بقعة  جزيرا األندلس": "

 "الكثيرا فالقواعد العظيمة المدن

 فتح األندلس: (2

  1 "فما ارسلناك إال رحمة للعالمين "هللا تعالى: يقوي 

فعذذد هللا الذذيين آمنذذوا مذذنكم فعملذذوا الصذذالحات ليسذذتخلفن م فذذي األر  كمذذا  "قذذوي: في

اسذتخل  الذذيين مذذن قذذبل م فليمكذذنن ل ذذم ديذذن م الذي  ارتوذذى ل ذذم فليبذذدلن م مذذن بذذع لذذوف م امنذذا  

 2" ني اليشركون بي شيئايعبدف

إن هللا زفى لذذي األر  حتذذى رايذذل  ":فرسذذوله صذذلى هللا عليذذه فسذذلمفيقذذوي الرسذذوي 

ف  لذذي  مشذذارق ا فمغارب ذذا  فاعطذذاني الكنذذزين األحمذذر فاألبذذيض  فإن ملذذ  امتذذي سذذيبلغ مذذا ز 

 3"من ا.

 فقذد عمذل الصذحابة فالتذابعون فمذن تذبع م ب حسذان علذى تحقيذق هذي  البشذارا  فانطلقذوا

ففذت  هللا  "هللا اكبذر"فشذعارهم  "ال الذه اال هللا "اتحين يدكون األر  فيطوفن القفار  سذهح م ف

ل م القلوب قبذل ان يفذت  ل ذم األر   حتذى فصذل ملذ  المسذلمين إلذى حذدفد الصذين ف رفسذيا  

فماليزيا  في الشرق فالمغرب فاألندلس في الغرب. بل كانل همذل احذدهم إذا اطذاي  افاندفنيسي

هللا عذز فجذل فكذان مذن هذاالء  اصذحابه فحذدال يبقي موضع قدم فذي األر  إال ف عمر  ان هللا

                              
  106األنبياء ارية  ( سورا 1
 53( سورا النور ارية   2
 ( رفا  ابن حبان في صحيحه. 3
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 :عقبة ابن نافع الي  فصل إلى المحيط األطلسي فالموج يمس قذدمي فرسذه فقذاي كلمتذه الشذ يرا

"فهللا لو كنل اعلم ان لل  هيا البحر قوما لخوته في سذبيل هللا". لكذن المنيذة فافتذه  فأكمذل مذا 

موسى ابن نصير رحمذه هللا  فكانذل لذه همذة عاليذة فذي الر ذاد  فقذد فكذر فذي االترذا  نحذو  بدا  

الشماي  ففت  جزيرا األندلس. فكتذب علذى الوليذد ابذن عبذد الملذ  بنيتذه فذي ذلذ   لكذن الوليذد رد 

عليذذه  ان "لوذذ ا بالسذذرايا فال تغذذرر بالمسذذلمين فذذي بحذذر شذذديد األهذذواي" فكانذذل افي سذذرية 

ت  في سبيل هللا هي سرية طري  ابن مال . فبعد  ارسل مذوال  طذارق ابذن زيذاد تخو  هيا الف

قائدا على جيش اكثر  من البربر قوامه سبعة آالف مسذلم. ثذم امذد  بخمسذة آالف جنذد   فتكامذل 

 جيش المسلمين اثني عشر الفا.

 فلما بلغ الطاغية "رفذريذق" حذاكم األنذدلس غذزف طذارق لذبهد  عظذم ذلذ  عليذه  فكذان

 غائبا في غزاته  فرجع من ا  فطارق قد دلل بهد   فرمع له جمعا يقاي بلغ مائة ال .

 فالتقذى الرمعذذان علذذى ن ذذر "لكذذة" مذذن اعمذذاي "شذذيفنة" لليلتذذين بقيتذذا مذذن رموذذان  سذذنة

  كرا.من اثنتين فتسعين  فاتصلل المعركة ثمانية ايام  انت ل ب زيمة عدف هللا ليريق هزيمة
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 .اف معركة الفت  لكة موقع معركة  فاد 

 

 

    

 

 

 
 

فتتالى هيا الفت  العظيم لبهد األندلس  ثم لحق موسى ابن نصير بطارق في جيش قوامه 

  فالتقذى الريشذذان بعذد طذذوي لل رذذرا سذبعة عشذر الفذذا  فذلذ  فذذي رموذان سذذنل ثذه  فتسذعين

يا الريش فان يلتذ  فراق  فاكمه معا هيا الفت  فكانل نية موسى ابن نصير ان يفت  افرفبا ب 

 حوي القسطنطينية من ج ة الغرب. فلله در  ماهي  ال مة.

 .: ال مة العالية فالعزيمة الصادقةفهي  من عوامل النصر

 

فافغذذل موسذذى فذذي بذذهد األنذذدلس  حتذذى اتذذا  رسذذوي مذذن الوليذذد ابذذن عبذذد الملذذ  يذذأمر  

 1بالخرفج عن ار  األندلس فالقفوي إليه.

ن م مع من جاء بعد موسى إلى ان فصل اقصا  مع عبذد "الذرحمفاستمر هيا الفت  العظي

رنسذا الغافقي" الي  عزم على فت  بهد الغاي "فرنسذا" فعبذر جبذاي البذرانس فافغذل فذي ار  ف

كم كلذم عذن بذاريس( فرمذع ل ذم حذا 70" ) "la boitierحتى فصل إلى مكان يقذاي لذه "بواتييذه"

داء". يشذان فذي موقعذة جليلذة سذمية "بذبهط الشذ الرفرنسا "شاري مارتل" جيشا عظيما  فالتقى 

فذ  نالمقذر  اإلدريسذي فذي كتابذه فقد قتل في هي  المعركة كذل مذن شذارك في ذا )كمذا ذكذر ذلذ  

غافقي الطيب من غصن األندلس الرطيب(. فمن اليين استش دفا في هي  المعركة عبد الرحمن ال

 رحم م هللا جميعا فاسكن م فسي  جناته.

 

 

                              
 ( ينظر كتاب ن اية األرب في فنون األدب للنوير   باب التاريخ. 1
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 موقع معركة بهط الش داء

 ( حال األندلس قبل معركة الزالقة3

ن م مذن م مقتصذد فمذفاستمرت األندلس يتعاقب ا ملوك بعد ملوك  "فمذن م ظذالم لنفسذه ف 

 ...سابق بالخيرات"  فمن م ذا ال مة العالية فالعزيمة الصادقة  فمن م الخنوع فالوعي 

 :الخط الزمني لألندلس قبل معركة الزالقة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بذين صذعود فافذوي  إلذى حذدفد القذرن الخذامس حيذث تفرقذذل  األنذدلسفهكذيا كذان حذاي 

متفرقة فما ادت إليه هي  الحالة  )عصر ملوك الطوائ ( األندلس إلى دفيهت صغيرا فطوائ 

فحذاي ملذوك الطوائذ   دلساألنذمن الوع  فاجتراء العذدف. فقذد صذور لنذا ابذن الخطيذب حذاي 
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فذهب اهل األندلس من االنشقاق  فاالنشعاب  فاالفتذراق  إلذى حيذث لذم يذيهب المزرية قائه " 

كثير من اهذل األقطذار  مذع امتيازهذا بالمحذل القريذب  فالخطذة المرذافرا لعبذاد الصذليب  لذيس 

في شرفط اإلمامة ألحدهم في الخهفة إر   فال في اإلمارا سبب  فال في الفرفسية نسب  فال 

مكتسب  اقتطعوا األقطار  فاقتسموا المدائن الكبار ...  فقصارى احدهم يقذوي: " اقذيم علذى مذا 

بيد   حتى يتعين من يستحق الخرفج به إليه !" فلو جاء  عمر بن عبد العزيذز  لذم يقبذل عليذه  

راًّ  فإن كذانوا لذم يبذالوا فال لقي ليرا  لديه؛ فلكن م استوفوا في ذلذ  آجذاال فاعمذارا   فللافذوا آثذا

اغتذذرارا  مذذن معتمذذد فمعتوذذد فمرتوذذى فموفذذق فمسذذتك  فمسذذتظ ر فمسذذتعين فمنصذذور 

 فمتوكل  كما قاي الشاعر:

عتوٍد في ا ف                  ا ي زّهدنـي في ار  اْندلٍس *** اسـماء  م   د  ـــــــــمعتمممَّ

ع                  ْوض  ..."القاب  مملاكاٍة في غير ما ْولاة األاساد  ّر  يحكي انتفالا  صا  1 ا *** كال  

                          فال "قذذذوي هللا تعذذذالى:  . فصذذذدق علذذذي م بذذذيل فهذذذي  الفرقذذذة مذذذن اكبذذذر عوامذذذل ال زيمذذذة       

 2 "نازعوا فتفشلوا فتيهب ريحكم   فاصبرفا إن هللا مع الصابرين ت 
ظيمذا ف هللا "األذفذونش" "الفونسذو" جيشذا عفبتفرق م هذيا طمذع فذي م عذدفهم  فرمذع عذد

لكذذي يستأصذذل م بيوذذت م فيبيذذدهم عذذن ارضذذ م. فبذذدا بذذ ذالل م فاحذذدا فاحذذدا  بذذل فصذذلل اليلذذة 

تحذرك االذفذنش "فقذد  كذان يغذزفهم فبمذال م   ببعو م ان بدا يعطي الرزية لعدف هللا األذفذونش

ك ْنس فالرهقذة فغيذرهم  فشذق بذهد فالباشْ  اإلفرنجلعنه هللا في جيوش ال تحصى من الرفم فمن 

ًّ يقذذ  علذى كذذل مدينذذة من ذا ثهثذذة ايذذام فيفسذد فيخذذرب فيقتذذل فيسذبي فيرتحذذل إلذذى  األنذدلس شذذقا

ب بالشذرق قذرى  غيرها؛ فنزي على إشبيلية فأقام علي ا ثهثة ايام؛ فأفسد احوازها فهتك ا؛ فلرَّ

زيذرا طريذ  فأدلذل قذوائم كثيرا  فكذيل  فعذل بشذيفنة فاحوازهذا؛ ثذم سذار حتذى فصذل إلذى ج

ق سذطة؛ فنذزي  فرسه في البحر فقاي: " هيا آلر بهد األندلس قد فطئته"   ثم رجع إلى مدينة سارا

علي ا فحاصرها فحلذ  ان ال يرتحذل عن ذا حتذى يذدلل ا اف يحذوي المذوت بينذه فبذين مذا يريذد؛ 

 .3"فاراد ان يقدم ا بالفت  على غيرها من بهد األندلس

 

 

 

                              
نقال عن كتاب " مواقف المرابطين من دفع بغي السالطين .لعبد العلي   96التاريخ األندلسي من خالل النصوص، ص: ( 1

 26/27-بالمين. ص
 47( سورا األنفاي ارية  2
 27/28نقال عن كتاب مواقف المرابطين من دفع بغي السالطين ص  50-84ص:  2روض القرطاس ج:  3
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 :مدن االندلس

 

 :فاستمر هيا االجتياح

 اجتياح مملكة قشتالة فليون لممال  الطوائ :

 

 

 

 

 

 

 

 سذقوط طليطذة" عاصذمة الشذماي فذي يذد النصذارىفقع المصاب الرلل "إال ان  إلى ان  

 فقذد فكان هيا المصاب الرلل اكبر قاصمة للظ ور فاكبر كارثذة حلذل بالمسذلمين فذي األنذدلس.

لمقذر  الم اإلسهمي فرثاها الشعراء فمن اجمذل مذا قيذل في ذا قصذيدا ذكرهذا االع اهتز لسقوط ا

 الطيب"  دفن ان يشير إلى قائل ا: التلمساني في كتابه "نف 

 ورـــــسرفرا  بعدما سبيل ثغ           غورـــــلثكل  كي  تبتسم الث 
  ورـــــــــه ظ امير الكافرين ل          لقد قصمل ظ ور حين قالوا 

 يرـــــــــــحماها  إن ذا نبأ كب            اـــــــطليطلة اباح الكفر من 
 فصارفا حيث شاء ب م مصير          يعا  ـــــفالرج اهل ا من ا جم 

 يرـــــــمعالم ا التي طمسل تن          لم ـــــــفكانل دار إيمان فع 

 ورـــقد اضطربل بأهلي ا األم  فاا         ـــــفعادت دار كفر مصط 
 ير؟ــــــــعلى هيا يقر فال يط  ب         ـــمساجدها كنائس  ا  قل 

  يرـــــــــــفجاءهم من هللا النك  م         ــــــف ن قلنا العقوبة ادركت 
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  رورـــنرور فكي  يسلم من ي  م         ـــــــــــف نا مثل م فاشد من 
 رورــــففينا الفسق اجمع فالف  قام         ـــــــانأمن ان يحل بنا انت 

   رـــــــإليه فيس ل األمر العسي  طرار         ــللحرام فال اض فاكل 

 ورـــــــكيل  يفعل الكلب العق   ر دار        ــــــفلكن جراا في عق 
 على العصيان ارليل الستور   وم إذا ما        ــيزفي الستر عن ق 

 ورـفقد حامل على القتلى النس   ديانة فانصرفها        ليفا ثأر ال 

 بكم من ان ترارفا اف ترورفا   ى        ـــفموتوا كلكم فالموت افل 
 يرـــــامات المخبرين ب ا الخب   ى        ــلقد ساءت بنا األلبار حت 

 ورــــــــــــطليطلة تملك ا الكف    مل       ــــفقيل ترمعوا لفراق ش 

 رـــــــإلى اين التحوي فالمسي    وا       ـــحزنا  بأن الناس قال كفى 
 ر دفرـــــفليس لنا فراء البح     ا       ــــــانترك دفرنا فنفر عن 

 ورــــــــــنباكرها فيعربنا البك    نا        ـفال ثم الوياع ترفق حس 

 ررفــــــــــالغ فغر القوم باهلل    ين       ـــــلقد ذهب اليقين فه يق 
 رفرــــــغرفر بالمعيشة ما غ   ن        ـــــــــفه دين فال دنيا فلك 

 1رـــــــــــرآ  فما اشار به مشي   اذا        ـــــــرضوا بالرق يا هلل م 
فاستمر على هذيا إلذى ان فصذل إلذى إشذبيلية )اكبذر دفيذهت الطوائذ ( فكذان يحكم ذا 

 المعتمد ابن عباد.

 لبر األقطار":بن عبد المنعم الحمير  في كتابه "الرف  المعطار في يقوي ا

 ونش() األذفذالصذل  المنعقذد بذين المعتمذد فبذين الطاغيذة المذيكور فكان السذبب فذي ذلذ  فسذاد "

لوذريبة اف ن المعتمد اشذتغل عذن اداء   المسلمين من كور بسبب إفناء هي  الوريبة ما في ايد 

يديذه  فيه بغزف ابن صمادح صاحب المرية فاستنقاذ  مذا فذي ادي افي الوقل الي  جرت عادته ي

طلذب فتشذطط ف  اداء اإلتافا عن فقت ذا  فاستشذاط الطاغيذة غوذبا   بسبب ذل   فتألر ألجل ذل 

لى إ "القمطيرة"على الوريبة  فامعن في الترني فسأي في دلوي امراته  بعض الحصون زيادا

فسذفر  )...(حذين اشذار عليذه بذيل  القسيسذون فاألسذاقفة من حمل كان ب ذا  جامع قرطبة لتلد فيه

مذن عنذد  جذاء بذه بيل  بين ما ي ود  كان فزيرا  البن فرذلند  فتكلم بذين يذد  المعتمذد بذبعض مذا

 تمله  فأليفشاف ه بما لم يح صاحبه فأيأسه ابن عباد من جميع ذل   فأغلظ له الي ود  في القوي

ر بذه فامذ  دماغذه فذي حلقذه زل ذا علذى راس الي ذود  فذألقىابن عباد محبرا كانل بذين يديذه  فأن

ه عنذه الغوذب عذن حكذم مذا فعلذ فصلب منكوسذا  بقرطبذة  فاسذتفتى ابذن عبذاد الفق ذاء لمذا سذكل

ة إلى مذا لتعد  الرسوي حدفد الرسال بالي ود   فبدر  الفقيه محمد بن الطهع بالرلصة في ذل 

 .يستوجب به القتل إذ ليس له ان يفعل ما فعل

                              
 ( نف  الطيب من غصن األندلس الرطيب. المقر  التلمساني: باب فيما يتعلق باألندلس من البار  1



  11 

 

 النصر ان يستمع األمير إلى الفق اء فالعلماء فيألي براي م. لفهي  من عوام

 فيستفتي م في احكام الشرع.

  

 منابذيا للفق اء حين لرجوا: إنما بدرت بالفتوى لوفا  ان يكسل الرجذل عمذا عذزم عليذه مذن فقاي

 العدف عسى هللا ان يرعل في عزيمته للمسلمين فرجا .

 رذردفع ابذن عبذاد فأقسذم بتل تذه ليغزفنذه باشذبيلية فيحصذر  فذي قصذر   ما صذن "فنشذاأل"فبلغ 

 غذرب جيشين جعل على احدهما كلبا  من مساعير كهبذه  فامذر  ان يسذير علذى كذورا باجذة مذن

إيذا    ثذم يمذر علذى لبلذة إلذى اشذبيلية  فجعذل موعذد  األندلس  فيغير على تلذ  التخذوم فالر ذات

غيذر  فرذلنذد بنفسذه فذي جذيش آلذر عرمذرم فسذل  طريقذا   طريانة لهجتماع معذه  ثذم زحذ  ابذن

الن ذذر  طريذق صذاحبه  فكههمذا عذا  فذذي بذهد المسذلمين فدمذر حتذذى اجتمعذا لموعذدهما بوذفة

بطذوي  كثذر"األعظم قبالة قصر ابن عباد. ففي ايام مقامه هناك كتب إلى ابن عبذاد زاريذا  عليذه: 

نفسذي  مذن قصذرك بمرفحذة ارفح ب ذا عذنفاشتد علي الحر فذأتحفني  بمقامي في مرلسي اليبا

مذل فف  قذرات كتابذ "  فوقع له ابذن عبذاد بخذط يذد  فذي ظ ذر الرقعذة: "فاطرد ب ا اليباب عني

ري  المرابطية تذ ليهءك فإعراب  فسأنظر ل  في مرافح من الرلود اللمطية في ايد  الريوش

العزيمذة  عباد فمذا اظ ذر مذنففشا في األندلس لبر توقيع ابن . "من  ال ترفح علي  إن شاء هللا

واب على إجازا الصحرافيين فاالستظ ار ب ذم علذى ابذن فردنلذد فاستبشذر النذاس ففتحذل ل ذم ابذ

 األمل.

فانفذذرد ابذذن عبذذاد بتذذدبير مذذا عذذزم عليذذه مذذن مداللذذة يوسذذ  بذذن تاشذذفين  فرات ملذذوك 

  م يحير  سوءباألندلس ما عزم عليه من ذل  فمن م من كتب إليه فمن م من شاف ه  كل الطوائ 

بكلمتذذه  عاقبذة ذلذذ   فقذالوا لذذه: الملذذ  عقذيم  فالسذذيفان ال يرتمعذذان فذي غمذذد  فأجذذاب م ابذن عبذذاد

فقاي لعياله فلوامه: يا قوم انذا مذن )...(   "رعي الرماي لير من رعي الخنازير"السائرا مثه : 

لش  ف ني إن استندت حالة يقين فحالة ش   فال بد لي من إحداهما  اما حالة ا امر  على حالين:

 تاشفين اف إلى ابن فرذلند ففي الممكن ان يفي لي فيبقي علي فيمكن اال يفعل  ف ي  حالة إلى ابن

إلى ابن  ش   فاما حالة اليقين ف ي إني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا ارضي هللا  فإن استندت
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يرضذي هللا فآتذي مذا  ادع مذافرذلند اسخطل هللا ف ذا كانل حالة الش  في ا عارضة فذأل  شذيء 

 1يسخطه؟ فحينئي اقصر اصحابه عن لومه.

 فهيا من عوامل النصر: ان يسعى اإلنسان إلى مرضاا هللا فاجتناب سخطه.

 

 يوسف ابن تاشفين:

فقبل ان نكمذل احذدا  هذي  الواقعذة العظمذى  نقذ  قلذيه مذع يوسذ  ابذن تاشذفين حتذى 

 يذه  ففحذد علذى يدنصذر  هللا هذيا النصذر البذاهرهي صفات هيا الرجل الصذال  الذي   نعرف ما

 بهد المغرب فاألندلس.

هو ابذو يعقذوب يوسذ  بذن تاشذفين اللمتذوني. ماسذس دفلذة المذرابطين فاميذر المسذلمين 

جليذل القذدر  -فكذان ـ رحمذه هللا  هذـ.465فمل  الملثمين  فهو الذي  الذتط مدينذة مذراكش سذنة 

فهكذيا اصذب  حكذم المغذرب بيذد لقرطذاس": " عظيم ال مذة  يقذوي عنذه صذاحب كتذاب "رف  ا

يوسذذ  بذذن تاشذذفين  فكذذان هذذيا األليذذر اسذذمر اللذذون؛ معتذذدي القامذذة؛ نحيذذ  الرسذذم؛ لفيذذ  

العارضذذين؛ رقيذذق الصذذوت؛ اكحذذل العينذذين؛ اقنذذى األنذذ ؛ لذذه ففذذرا تبلذذغ شذذحمة اذنيذذه؛ مقذذرفن 

ا  ضذابطا  لملكذه؛ متفقذد الحاجبين؛ جعذد الشذعر؛ فكذان رحمذه هللا بطذه نرذدا  شذراعا  حازمذا  م ابذ

الموالي من رعيته؛ حافظا لذبهد  فثغذور ؛ مواظبذا  علذى الر ذاد؛ مايذدا  منصذورا ؛ جذوادا  سذخيا  

فقد ففق هللا عذز  )...(زاهدا  في الدنيا متورعا  عادال  صالحا ؛ فاكله الشعير فلحوم اإلبل فالبان ا؛

ل من اعماله على طوي ايامذه رسذم مكذس فجل هيا األمير فلم يوجد في بلد من بهد  فال في عم

فال معونة فال لراج ال في حاضرا فال في بادية إال مذا امذر هللا تعذالى بذه فافجبذه حكذم الكتذاب 

فالسنة من الزكاا فاألعشار فجزية اهل اليمة فالماس غنائم المشركين  فكان رحمه هللا يسذير 

الفق ذاء فالعلمذاء فالصذلحاء فمقربذا ل ذم في اعماله فيتفقد احواي رعيته كل سنة  فكان محبا في 

 .2صادرا  عن راي م مكرما  ل م

العذدي  الشذراعة   فهيا من عوامل النصذر: فمذن ترمعذل فيذه هذي  الصذفات الحميذدا )
الحزم  حسن التدبير فالسياسة  ضابطا ألمور ملكه  زاهدا  في الدنيا  متورعذا   عذادال   صذالحا   

 حر  به ان ينصر  هللا  عز فجل.حاكما بشرع هللا تعالى( كان 

 

 
                              

 الحمير . حرف الزا .( كتاب الرف  المعطار في لبر األقطار. ابن عبد المنعم  1
 25/26-نقه عن كتاب "مواق  المرابطين من دفع بغي السهطين  ص بتصرف 38 – 35ص:  2انظر  رف  القرطاس ج: ) 2
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 وفد ابن عباد إلى يوسف ابن تاشفين

ان صذذاحب " بطليذذوس" فمذذن عبذذد هللا بذذن حبذذوس مذذن المتوكذذل ثذذم إن ابذذن عبذذاد طلذذب 

طذة ان يرسذل كذل فاحذد من مذا إليذه قاضذي حوذرته ففعذه  ثذم اضذاف الصن اجي صاحب غرنا

ر فكذان اعقذل اهذل زمانذه. فلمذا اجتمعذوا اّمذ إلي م قاضي الرماعة بقرطبة  ابا عبذد هللا بذن ادهذم 

علي م فزير  ابن زيدفن فارسل م إلى يوس  ابن تاشفين. فلما انت وا إليذه اكذرم مثذواهم فاجذاب م 

 1إلى دعواهم.

 عبور يوسف ابن تاشفين إلى األندلس

فكان يوسذ  ابذن تاشذفين علذى اتذم اسذتعداد  فذأمر الريذوش بذالعبور فكذان يذنظم العبذور 

هو بذالعبور  هذاج البحذر فمذاج  فاعظذم موجذه فاكثذر زبذد   فرفذع  همّ ففلما عبر الريش بنفسه  

في دعائه: " الل م إن كنل تعلم ان في جذواز  هذيا ليذرا  فصذهحا  سماء فقاي يوس  يديه إلى ال

للمسلمين فس ل علي جواز هيا البحر؛ فإن كان غير ذل  فصذعبه علذي حتذى ال اجذوز  " فسذ ل 

  2".از في اسرع ما يكونهللا عليه الرو

المساجد  فكثر  تعمل الفرحة اهل األندلس  فامتأل فلما عبر يوس  إلى عدفا األندلس

الدعاء  فالرج الناس الصدقات. ثم توجه يوس  إلى إشبلية  فاستقبله ابذن عبذاد احسذن اسذتقباي  

من غزف   اهل الكفذر   فبشرا انفس ما بما استقبه فتعانقا فدعوا هللا  فتواصيا بالصبر فالرحمة 

   3فتورعا إلى هللا تعالى ان يرعل ذل  لالصا لوج ه مقربا إليه.

فهي  األمور من اكبر عوامل النصر: فالدعاء هو سذهح المذامن فبذه ينصذر الصذالحون 
 فيعذذذز المامنذذذون  فقذذذد كذذذان داب الصذذذالحين قبلنذذذا  فمذذذا كذذذانوا يخوضذذذون معركذذذة إال بالذذذدعاء

ربنا افرغ عليا صذبرا "حمد فالثناء فمن دعائ م كما البر هللا تعالى عن مفاليخرجون من ا إال بال

فكذيل  مذن  5"ف زمذوهم بذ ذن هللا "  فكانل النتيرة  4"فانصرنا على القوم الكافرين اقدامنافثبل 

عوامل النصر االستبشار بنصذر هللا تعلذى فتأييذد   فهذيا لذه دفر م ذم فذي شذحي النفذوس فإعذهء 

 فابغذاء فج ذه وامذل النصذر بذل هذو األهذم علذى اإلطذهق اإللذهص هلل تعذالىال مم. فمن اهذم ع

 6"فكان حقا علينا نصر المومنين "فمرضاته فما عند  من الفول فالخير  فقد قاي تعالى :

 

للخرفج  فرفع الرهبان فالقسيسون  اما "األذفونش" "الفونسو" فقد استنفر الفرنرة

   فاجتمع ل يا اللعين ماال يحصى عدد .فاألساقفة صلبان م  فنشرفا اناجيل م

                              
 ( راجع كتاب الرف  المعطار في لبر األقطار باب حرف الزا . 1
   52ص:  2القرطاس ج:  روضتقه عن كتب:   - 30 -( ينظر كتاب: مواق  المرابطين من دفع بغي السهطين ص 2
 ( راجع كتاب الرف  المعطار في لبر األقطار  للحمير  باب حرف الزا . 3
 248( سورا البقرا ارية  4
 249( البقرا ارية  5
 46( سورا  الرفم ارية:  6
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 ( معركة الزالقة4

كتابا يعر  عليه فيذه الذدلوي فذي اإلسذهم ثم إن يوس  ابن تاشفين ارسل إلى الفونسو  

يذا اذفذونش انذ  دعذوت    اف الرزية اف الحرب: كما هي السنة  فمن جملة ما في الكتاب: " بلغنا

فقذد   فقذد عبرنذا  إليذ     سذفن تعبذر علي ذا البحذر إلينذافتمنيل ان تكذون لذ  هللا في اإلجتماع بنا

فما دعاء الكذافرين إال فذي " ! فسترى عاقبة دعائ   جمع هللا تعالى في هي  العرصة بيننا فبين 

قسذم ان اف  فزاد فذي طغيانذه  فلما سمع األذفونش ما كتب إليه يوس  جاش بحر غيظذه" ضهي

 1.ال يبرح من موضعه حتى يلقا 

فبذذذين يديذذذه طبذذذل صذذذغير   منامذذذه كأنذذذه راكذذذب فذذذيهراى الفونسذذذو فذذذي عركذذذة ملفقبذذذل ا

فهذذذو ينقذذذر فيذذذه  فقذذذص رسيذذذا  علذذذى القسيسذذذين  فلذذذم يعرفذذذوا تأفيل ذذذا   فأحوذذذر رجذذذه  مسذذذلما 

عالمذذذا  بتعبيذذذر الرسيذذذا فقصذذذ ا عليذذذه فاسذذذتعفا  مذذذن تعبيرهذذذا  فلذذذم يعفذذذه   فقذذذاي : تأفيذذذل هذذذي  

 2"الذذم تذذر كيذذ  فعذذل ربذذ  بأصذذحاب الفيذذل"عذذالى : الرسيذذا مذذن كتذذاب هللا العزيذذز فهذذو قولذذه ت

قذذر فذذى النذذاقور فذذيل  يومئذذي يذذوم عسذذير علذذى الكذذافرين غيذذر فذذ ذا ن  "فقولذذه تعذذالى :   السذذورا

فيقتوذذذذي هذذذذهك هذذذذيا الرذذذذيش الذذذذي  ترمعذذذذه   فلمذذذذا اجتمذذذذع جيشذذذذه راى كثرتذذذذه  3" يسذذذذير

مهئكذذذذة فقذذذذاي: "ب ذذذذيا الرذذذذيش اقاتذذذذل الرذذذذن فاإلنذذذذس ف فأعربتذذذذه   فأحوذذذذر ذلذذذذ  المعبذذذذر

لمين: إن هذذذيا الملذذذ  هالذذذ  فكذذذل مذذذن  السذذذماء" فانصذذذرف ذلذذذ  المعبذذذر فقذذذاي لذذذبعض المسذذذ

 "ففيذذذه   الحذذذديث   "ثذذذه  م لكذذذات "فذكذذذر قذذذوي رسذذذوي هللا صذذذلى هللا عليذذذه فسذذذلم   معذذذه.

 5." 4فإعراب المرء بنفسه

فسذذذذار الريشذذذذان حتذذذذى نذذذذزال فذذذذي مكذذذذان يقذذذذاي لذذذذه الزالقذذذذة  فبين مذذذذا الن ر ذذذذـ ن ذذذذر 

 فكان ابن عباد فهو سائر يبشر نفسه بالنصر فينشد:بطلسيوس ـ 

 البد من فرج قريب ***** يأتي  بالعرب العريب

 غزف علي  مبـارك ***** سيعود بالفت  القريــب

 هلل سعدك إنــــــــه ***** نكس على دين الصليب

                              
 29-( مواق  المرابطين في دفع بغي السهطين ص 1
 1( سورا الفيل ارية  2
 8/9( سورا المدثر ارية   3
 ( ذكر  ال يثمي في مرمع الزفائد 4
            -/ص        -( الكامل في التاريخ البن األثير ج 5
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ان  ()األذفونشفكان نزفل م يوم الخميس  فكانل الرسل تختل  بين م  فاقترح ابذن فردنلذد

عيذد المسذلمين فاألحذد عيذد النصذارى  فتوافقذوا علذى يكون اللقاء يذوم االثنذين  ألن الرمعذة هذي 

مذذن األذفذذونش فظلذذوا مسذذتعدين فلذذم يوذذعوا ذلذذ   لكذذن جذذيش المسذذلمين عذذرف ان هذذي  لديعذذة 

 سهح م.

 .يخدعه   فهيا من عوامل النصر: ان يكون المسلم يقظا فطنا فليس هو بالخب فال الخب 

 

فبعذد   فالعباد يعظون النذاس فيحوذون م علذى الصذبر فيحذيرفن م الفذرار ام الفق اءفق 

ابن عبذاد  فكان في محلة  هزيع من الليل انتبه الفقيه الناس  ابو العباس احمد بن رميلة القرطبي

لذه فذي صذبيحة  فرحا  مسرفرا  يقوي إنه راى النبي صلى هللا عليه فسلم  فبشذر  بذالفت  فالشذ ادا

إلذى يوسذ  يخبذر  ب ذا  غد  فتأهب فدعا فدهن راسه فتطيب  فانت ى ذل  إلى ابذن عبذاد فبعذث

 1فرذلند ما حافله من الغدر. تحقيقا  لما توقعه من غدر ابن فرذلند  فحيرفا اجمعين فلم ينفع ابن

و ففي الصباح جاءت عيون المسلمين بالخبر اليقين  بأن جيش النصارى بذدا يتحذرك نحذ

 جيش المسلمين.

 

 

 يفاجئه بما ال فهيا من عوامل النصر: ان يكون المسلم على اطهع بألبار عدف  حتى ال

 .حمدي  

 

  فجذرى بين مذا 2هذـ479فاتقى الرمعان صبيحة يذوم الرمعذة األفلذى مذن رموذان سذنة 

ل  اليوم قتاي عني   ابلى المسلمون فيه لير البهء فجاهدفا اعظم الر اد  فكان ممن ابلى في ذ

البهء الحسن: المعتمد ابن عباد يقوي الحمير  في كتابه " الرف  المعطار في لبذر األقطذار": 

مذذن كذذل ج ذذة  فحميذذل الحذذرب بين مذذا  فمذذاي ابذذن فرذلنذذد علذذى المعتمذذد برموعذذه فاحذذاطوا بذذه"

يوسذ  فهذو يهحذظ  فاستحر القتل فذي م  فصذبر ابذن عبذاد صذبرا  لذم يع ذد مثلذه ألحذد  فاسذتبطأ

ظنذذون اصذذحابه   قذذه  فعوذذته الحذذرب فاشذذتد الذذبهء فابطذذأ عليذذه الصذذحرافيون  فسذذاءتطري

فضرب على راسه ضربة فلقل  فانكش  بعو م ففي م ابنه عبد هللا  فاثخن ابن عباد جراحات

فطعن في احد جانبيذه فعقذرت تحتذه ثهثذة  هامته حتى فصلل إلى صدغه  فجرحل يمنى يديه

حيا  الموت يورب يمينذا  فشذماال   فتذيكر فذي  لر فهو يقاسيافراس كلما هل  فاحد قدم له آ

                              
 ( الرف  المعطارفي لبر األقطار. باب: حرف الزا  1
ـ . فكيل  ه479( التل  في تاريخ  المعركة فيكر اليافعي في كتابه " مرآت الرنان فعبير اليقظان" ان ا كانل افي جمعة من رموان سنة  2

 رجب. فهللا تعالى اعلم  14ذكر ابن األثير. فقيل ان ا كانل في 
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تركه ب شبيلية عليه  اسمه المعلى فكنيته ابذو هاشذم  تل  الحاي ابنا  له صغيرا  كان مغرما  به  كان

 فقاي:

 فلله صبر  لياك األفار   *** ارــــشفــــابا هاشم هشمتني ال           

 رارــــفلم يثنني ذكر  للف   *** ذكرت شخيص  تحل العراج           

 شذ ما   ثم كان افي من فافى ابن عباد من قواد ابن تاشذفين  دافد بذن عائشذة  فكذان بطذه  

فرذلند  نفنفس بمريئه عن ابن عباد  ثم اقبل يوس  بعد ذل  فطبوله تصدع الرو  فلما ابصر  اب

هذي   فأعذد لذه مذن افي الن ذارفجه اشكولته إليه فقصد  بمعظم جنود   فقد كان علم حساب ذلذ  

بذه  مركذزهم فانذتظم األشكولة فهي معظم جنود   فبادر إليه يوس  فصدم م برمعه فردهم إلى

ر  الحملذة فتزلزلذل األ شمل ابن عباد ففجذد ريذ  الظفذر فتباشذر بالنصذر  ثذم صذدقوا جميعذا  

باد إلى اجع ابن ععظيما   ثم تر بحوافر ليول م فلاضل الخيل في الدماء فصبر الفريقان صبرا  

مذن اصذحاب ابذن عبذاد حذين  يوس  فحمذل معذه حملذة نذزي مع ذا النصذر  فتراجذع المن زمذون

ن فذي إحذدى هاربا  من زما   فقذد طعذ علموا بالتحام الفئتين فصدقوا الحملة فانكش  الطاغية فمر

نحذو  فلرذأ إلذى تذل كذان يلذي محلتذه فذي ركبتيه طعنذة بقذي اثرهذا بقيذة عمذر   فكذان يخمذع من ذا 

مون بعد عداهم من اصحاب م  فعمل المسل الخمسمائة فارس كل م مكلوم  فاباد القتل فاألسر من

زيمذة فرذلند ينظر إلى موضع الوقيعة فمكذان ال  ذل  من رسفس م صوامع ياذنون علي ا  فابن

شذكر  ابذن عبذاد علذى يوسذ  فصذافحه فهنذأ  ف فه يرى إال نكذاال  محيطذا  بذه فبأصذحابه  فاقبذل

 .بهئه فجميل صبر  نى عليه  فشكر يوس  مقامه فحسنفاث

 م فكان نصرا لم يسمع بمثله  فكان عدد القتلى من النصارى كبيرا بحيث اتخيت رسفس

 صوامع ياذن علي ا.فهلل الحمد فالمنة.

فكتذذب ابذذن عبذذاد إلذذى ابنذذه ب شذذبيلية كتابذذا ببشذذر  بالنصذذر الذذي  مذذن هللا بذذه عل ذذم. فنذذص 

 صررجب فقد اعز هللا الدين  فن من المحلة يوم الرمعة الموفي عشرين منكتابي هيا الكتاب:" 

األليم فالخطب الرسيم  فالحمد هلل على  المسلمين ففت  ل م الفت  المبين  فاذاق المشركين العياب

الكبيذرا هزيمذة اذفذونش  اصذه  هللا تعذالى  ما يسذر  فسذنا  مذن هذي  ال زيمذة العظيمذة فالمسذرا

على محهته فاستئصاي القتل في جميع ابطاله  ه الوباي العظيم  بعد إتيان الن بالرحيم فال اعدم

مذن هامذات م صذوامع ياذنذون علي ذا  فللذه الحمذد  فاجناد  فحماته فقذواد   حتذى اتخذي المسذلمون
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يسذذيرا آلمذذل  لكن ذذا فرحذذل بعذذد ذلذذ   تإال جراحذذاعلذذى جميذذل صذذنعه  فلذذم يصذذبني بحمذذد هللا 

 .1"فغنمل فاظفرت

 :معركة الزالقة                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف

 

 

عاد كل فريق إلى ديار   فعاد يوس  إلى المغرب  فعاد ابن عباد إلى إشبيلية فأقيمة بين 

فقذد   إال تنصذرف"يديه االحتفاالت فاألفراح فقام الشعراء ينشدفن. فقذام قذارف فقذرا قولذه تعذالى 

  2" نصر  هللا

 3اد: بعدا لي فلشعر   فهللا ما ابقل هي  ارية ما احور  فاقوم به.فقاي ابن عب

  ن عندفهيا من عوامل النصر: ان يقر المسلم بأن الفول من هللا تعلى فان النصر م

 .عز فجل

 

فعمذذا الفرحذذات فذذي كذذل بذذهد األنذذدلس فالمغذذرب فالعذذالم اإلسذذهمي. فالذذرج النذذاس  

 ات شكرا هلل تعالى على ذل .الصدقات  فاعتقوا العبيد ففعلوا الخير

 ( األندلس بعد معركة الزالقة5

                              
 ( الرف  المعطارفي لبر األقطار. باب: حرف الزا . 1
 40( سورا األنفاي ارية  2
 ( الرف  المعطارفي لبر األقطار. باب: حرف الزا . 3
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  تعذالىلقد كانل هي  المعركة حدثا فاصه في تاريخ المسلمين في األندلس  فب ذا حفذظ هللا

 اإلسهم في تل  األر  قرفن عدا.

 :األندلس بعد الزالقة          

 

ل  اهل ذا مذا اتعظذوا بذي لكذنفظلل األندلس بعد هي  المعركذة موحذدا ردحذا مذن الزمذان  

  دلس فذي هذياألنذ ان يلذة. فغلذب عل ذم عذدفهم إالالتفرقة بين م فأعذاد هللا تعذالى علذي م ال فأعادف

لذر آسذقط  انآلر ينقيها فلم ترد "زالقة" الرى تحفظ ا فظلل هكذيا إلذى  يوس ترد  لمالمرا 

ي ا هللا فماكن كان يعبد جزء في ا فملك ا النصارى فتحولل مساجدها إلى كنائس  فتحولل في ا ا

مسلمين يوحد إلى اماكن تورب في ا النواقيس فتعظم الصلبان  نعم سقطل زهرا بهد التعالى ف

 فدرت ا فقهدا عقدها.

 فلكن ال عرب ان تسقط  فقد فتح ا اإليمان فضيع ا الفراق فالخيالن.

   1"إن في ذل  لعبرا لمن كان له قلب اف القى السمع فهو ش يد"ف 

فمذن  لم اإلسهمي فبكاها المسذلون فنظمذل فذي رثائ ذا القصذائد اقوط ا العد اهتز لسفق 

 البقاء الرند  فالتي يقوي في ا: ابياجمل ما قيل في ا نونية 

 ان  ـــــــــــنسطيب  العايش  إ  فاه ي غارَّ ب     ان       ــــــــــــل ك ّل  شايٍء إ ذا ما تاّم ن قص 

 انــــــــــــزمن ساءته ازم سر ا دفي         من ــــــــهي األمور كما ش دتاه 
 انــــــــــ ا شلد         ف ال يدفم على حاٍي ــــــــــف هي  الدار ال تبقى إلى اح 

 انــــــــــــــن         ف اين من م اكاليل فتيرــــاين الملوك ذفف التيران من يم 

 انـــسرس ساف اين ما ساسه في الف         ي إرمـــــــــــف اين ما شدا  شداد ف 
 انــــــــــــــٍب         ف اين عاد فشداد فقحطـــــف اين ما حاز  قارفن من ذه 

 واـــــــكان ن القوم ماأحتى قووا فك       ه  ـــــــــاتى على الكل امر ال مرد ل 

 هنـــــــــــــــث   دّ ه         هوى له احد فانــــــــدهى الرزيرا امر ال عزاء ل 
 يانـــــــــــــــٍة         ف اين شاطبة ام اين جـــــــــفاسأي بلنسية ما شأن مرسي 

 نــــاـــــــــه شم         كم عالم قد سما فيه لــــــــــف اين قرطبة دار العلوم فك 

 نماـــــــــــٍ          كما بكى لفراق اإلل  هيـــــة البيواء من اسنفيتبكي الح 
 رانـــــــــعم ٍة         قد اسلمل فل ا بالكفرــــــــــعلى ديار من اإلسهم لالي 

 لبانــــــــــــــحيث المساجد قد صارت كنائس ما         في ن إالّ نواقيس فص 
 نداـــــــدا         حتى المنابر ترثى فهي عيــحتى المحاريب تبكي فهي جام 

  انـــــــقظة         إنَّ كنل في سنة فالدهر يـــــفي الدهر موعظيا غفهن فله 

 انــــــــفطه         ابعد حمص تغر المرء اـــــــــــف ماشيا  مرحا يل يه موطن 
 ان  ـــــــسينهر د ا         ف ما ل ا مع طوي الـــــــــتل  المصيبة انسل ما تقدم 

                              
 37( سورا ق ارية  1
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 واــــــ كانكفر اله         ادرك بسيف  اهل الـــــــــــيا ايّ ا المل  البيواء رايت 
 ان  ــــــــــرا         كأن ا في مراي السبق عقبـــــــيا راكبين عتاق الخيل ضام 

 ران  ـــــــــــــة          كأن ا في ظهم النقع نيــــــــف حاملين سيوف ال ند مرهف 

 ان  ـــــــــــــ م بأفطان م عز  فسلطٍة         لـــــــف راتعين فراء البحر في دع 
 ن  اـــــــــكبرس         فقد سرى بحديث القوم ــــــــــــا عندكم نبأ من اهل اندل 

 ان  ــــــــــم         اسرى فقتلى فما يعتز إنســكم يستغيث بنو المستوعفين فه 

 وان  ــــــــــــــــلإ م         ف انتم يا عباد هللاــــــــماذا التقاطع في اإلسهم بينك 
 وان  ـــــــعر  فام         اما على الخير انصاــــــــــــــــاال نفوس ابيات ل ا هم 

 ان  ــــــــــــــــم        احاي حال م كفر فطغيـــــــــــــــة قوم بعد عزهليا من لي 

  ان  دـــــبفر عد الكم         ف اليوم هم في بهـــــباألمس كانوا ملوكا  في منازل 
 وان  ــــــــــــــم         علي م من ثياب اليي الــــــــهم حيارى ال دليل ل افلو تر 

  زان  ــــــــحام         ل ال  األمر فاست وت  ــــــــــف لو رايل بكاهم عند بيع 

  بَّ ام فطفٍل حيل بين  دان  ــــــــــــــــبما         كما تفرق ارفاح فاـــــــــــيا ر 
 ان  ـــــــــــــــرزت        كأن ا هي ياقوت فمرجــف طفلٍة ما رات ا الشمس إذ ب 

 ران  ـــــــــــية         ف العين باكية فالقلب حــــــــيقودها العلج للمكرف  مكره 

 ان  ـــــــإيمد         إن كان في القلب إسهم فـــــــلمثل هيا ييفب القلب من كم 
 

 ~:لهصة فلاتمة ~                   

إن فعد هللا عز فجذل بذالتمكين للمذامنين فذي األر  جذاء فذي الكتذاب فالسذنة مشذرفطا 

الذي  بشرائط فرض ا هللا تعالى علينا  ف ن حققنا شرفطه حقذق لنذا سذبحانه لنذا النصذر فالتمكذين 

ة علذى المذومنين اعذزا علذى بقوم يحب م فيحبونه اذل"فعدنا  فإن قصرنا فنكصنا استبدلنا فجاء 

 .1"الكافرين يراهدفن في سبيل هللا فال يخافون لومة الئم

نرذد  فرسذوله صذلى هللا عليذه فسذلمفإننا إذا تتبعنا آيات الكتاب العزيز فسنة المصذطفى 

فإذ  "هي  الشرائط  فاضحة فيه   فكل ا تنطلق مما ع د هللا به إلينا يوم كنا فذي صذلب ابينذا آدم  

 2"السل بربكم قالوا بلى فمن بني آدم من ظ ورهم ذريات م فاش دهم على انفس مالي رب  

حذق   فرسوله صلى هللا عليذه فسذلم : هو اإليمان باهلل تعالى فبرسولهفافي هي  الشرفط

"فهذذو افي امذذر يترتذذب عليذذه تحقذذق النصذذر فالتمكذذين لألمذذة)...( فهذذو الشذذرط األكبذذر  اإليمذذان

فاالمور فمبني عليه  ف و األساس فالقاعدا فالمنطلق لكل عمل  فاألساس  فماسوا  من الشرفط

فا  " تقذدم بذه جماعذة المذامنين فهذي تسذعى إلذى النصذر فالتمكذين. قذاي تعذالى: ينا كافاذر  قاذايا الَّذي  فا

                              
 56( المائدا: ارية  1
 721( األعراف: ارية  2
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بُّ    ْم را ى إ لاْي   اْفحا لَّت ناا فاأ ناا ااْف لاتاع ود نَّ ف ي م  نا اْرض  نَّك ْم م  جا ْم لان ْخر  س ل    نانَّك م  ل ر  لان ْسك  ينا  فا ْم لان ْ ل كانَّ الظَّال م 

يد    م  االرا  ع  افا فا لا ي فا قاام  افا ما ْن لا ْم ذال  ا ل ما ه    1"ْن باْعد 

فالتعبير هنا بخوف هللا فلوف فعيد  يرمذع اإليمذان كلذه فهذو كذيل  دليذل صذادق علذى 

 2برميع اركانه فمن كافة اقطار .مان يتحقق اإل

: الصبر فالمصابرا: إن دعوات المرسلين ما قامذل فلذن تقذوم كيل فمن شرفط النصر 

 باستصحاب الصبر  فلقد ذكر القذرآن الكذريم الكثيذر مذن قصذص الصذبر فالمصذابرا فكيذ  إال

يااي ذا الذيين ءامنذوا اصذبرفا فصذابرفا "نصر هللا تعالى اهل الصبر علذى اعذدائ م  قذاي تعذالى: 

فقاي موسذى لقومذه اسذتعينوا "فقاي سبحانه عن قوم موسى: 3."فرابطوا فاتقوا هللا لعلكم تفلحون

فقاي عن المإل من  4.."باهلل فاصبرفا  إن االر  هلل يورث ا من يشاء من عباد  فالعاقبة للمتقين

رنا ربنا افذرغ علينذا صذبرا فثبذل اقذدامنا فانصذا فلما برزفا لرالوت فجنود  قالو"بني إسرائيل:

 .5" . ذن هللاعلى القوم الكافرين  ف زموهم ب

فالمومنذذون فالمومنذذات بعوذذ مو افليذذاء ": قذذاي تعذذالى: فمذذن شذذرفطه التواصذذي بذذالحق

بعذض يذامرفن بذذالمعرفف فيذن من عذن المنكذذر فيقيمذون الصذها فيوتذذون الزكذاا فيطيعذذون هللا 

فقد قصر النراا من الخسران علذى الذيين   6."فرسوله  افلئ  سيرحم م هللا  إن هللا عزيز حكيم

 فالعصذذر إن االنسذذان لفذذي لسذذر اال الذذيين ءامنذذوا "ن بذذالحق فيتواصذذون بذذالحق فقذذاي: يتواصذذو

 7."فتواصوا بالحق فتواصوا بالصبر فعملوا الصالحات 

الذذدعوا إلذذى الذذدعوا إلذذى هللا فتبليذذغ دعذذوا الحذذق إلذذى النذذاس  قذذاي  :فمذذن شذذرفطه كذذيل  

فين ون عن المنكر فافلئ  هم  امة يدعون إلى الخير فيامرفن بالمعرفف ففلتكن منكم" : تعالى

 .8"المفلحون

: الوراعة إلى هللا عز فجل: فالوراعة هي الدعاء الممزفج باليلذة فمن شرفطه كيل 

ان ذا سذبب مذن اسذباب انكشذاف فالتمسكن هلل فاالنكسار بذين يديذه  فقذد بذين هللا تعذالى فذي كتابذه 

لذى امذم مذن قبلذ  فألذيناهم بالبأسذاء فلقذد ارسذلنا إ" : السوء فنرذاا اهذل العذياب )...( قذاي تعذالى

فالوذذراء لعل ذذم يتوذذرعون  فلذذوال إذ جذذاءهم بأسذذنا توذذرعوا  فلكذذن قسذذل قلذذوب م فزيذذن ل ذذم 

إذ  "فبين لنا حاي المامنين يوم بدر فهم يتوذرعون إلذى هللا فقذاي:  9."الشيطان ما كانوا يعملون
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"إن الوذراعة إلذى هللا  .1"فيناني ممذدكم بذأل  مذن المهئكذة مذرد فتستغيثون ربكم فاستراب لكم

فاصذبر  "هي المظ ر األكمل الي  يرسد اإليمان الخالص حقا كما بين القذرآن الكذريم فذي قولذه:

 . 3- 2."نفس  مع اليين يدعون رب م بالغداا فالعشي يريدفن فج ه

َّّ   يقوي العز بن عبد السهم: " ا   ذزَّ با ب ه  التَّيالُّل  ل ع  ا ت ق ّر  ل  ما ااْفوا ذاش  فا يحا اإْل  ت ذه  فا ذع  ل عاظاما وُّ التَّخا   فا

ذ جا عاْنذه  فا   ذرا ذا لا ما ف ينا   فا هاذياا شاذأْن  اْلعاذار  ا  إالَّ ب ذه    فا اْلق ذوَّ ْوي  فا ْن اْلحا التَّباّر   م  ْيبات ه    فا يذق  ل  ا وا طار 

ذنْ  غا م  ف ذر  ذة  فا ْكما ذْل اْلح  قاذْد تامَّ ل ينا ااْف اْلغااف ل ينا   فا اه  ار    اْلرا ذٍد ف ذي داار  قاذرا ي  ك ذلُّ ااحا ساذياْنز  ة    فا  اْلق ْسذما

ذ ما الا ت غايّ ذر    اْل   ف ه  اْلعادام  فا ا ثابالا ف ي اْلق دام  الا ي ْخل  ما فاْوه    فا قًّا   ق ْسط ا فا حا عاْدال  فا ا فا ْكم  م    باْعذدا ااْن ح 

كام   ا   اْلعاْدي  اْلحا قاوا ى ب ه  اْلقالام  فا را ذا جا قاذعا ما فا ْطلاذب  فا قاْد عاذزَّ اْلما ْيهاب  فا إ لاى ااْينا اْلما ب  فا ْ را اْينا اْلما   فاأ

ي ص  ْن م  ا م  م    ياا لا ا اْقها لاْم تاْكت ْبه  اأْل اْقداار  فا ْز ب ه  اأْل ا لاْم تار  ْن طالاب  ما ْيباة  م  ب    فاياا لا ا ي ْيه  ا ااْعظاما ا باٍة ما

ما  ا ااْفحا ْيباٍة ما لا َّّ  ؟ بايّ ن ذا فا ا   ذْن ق ذْدرا ار  م  ذرا ااْيذنا اْلف  َّّ  فا ااْيذنا الذيَّهااب  عاذْن  َّّ  فا ذْن  ب  م  ْ ذرا ا . ااْينا اْلما  ا

ْفظ ذ الا ح  ا فا ذرًّ الا ضا ذه  ناْفع ذا فا يد ا ناائ ي ا   الا ياْمل ذ   ل ناْفس  يب ا داان ي ا إْذ ااْصبا ا باع  د ه ْم قار  ى ااحا الا ي را ْفع ذا ا فا  را

ذلا إلاذى شاذْيءٍ  َّ  لاذْن تاص  ّا ك ْم ناْحذو  فا ذد  ْقص  ذا ل ما ل وك  ما ااْنت ْم م  الاك ْم فا صا و ف  ي اأْلاْر   ناْرج  اح  اّ   ناوا  إالَّ ب أ

ل  ب غاْير     اَّللَّ  فاكاْي ا ت وصا  4. ب ا

هللا  صذلى ب هللا تعالى فسنة رسذوله المصذطفىاإن هي  الشرفط فغيرها المبثوثة في كت

هللا تعالى قد اجرى للنصر عوامذل فاسذبابا يكذون ب ذا دفن ان يرعذل هذي  لتبين لنا ان  عليه فسلم

النصذذر هذذو مذذن عنذذد هللا األسذذباب هذذي الرالبذذة للنصذذر بنفسذذ ا اف دارئذذة لل زيمذذة بنفسذذ ا  بذذل إن 

جذود تعالى  فلكنه اجرى عادته فسنته بترتيب األسباب على المسببات ليعذرف عبذاد  انذه عنذد ف

األسذذباب مذذا يترتذذب علي ذذا مذذن ليذذر فيطلبذذو  اف شذذر فيرتنبذذو . يقذذوي العذذز بذذن عبذذد السذذهم فذذي 

اْسبااب  )إن(  ":األنامفي مصال   األحكامكتابه"قواعد  ئاذة   )غير(اأْل الا داار  ا فا ذ ا اْنف س  ذال    ب أ صا  ل ْلما
باذة  ال  جا

اْسبااب  ف ي اْلحا  ا   باْل اأْل اْنف س  ا د  ب أ فااس  ْلما اْحكاام   ل  ال    اأْل صا ل ما ْحكاام  فا
أْلا اق يل  ل  وا ال ذب   ق يقاة  ما َّ  ه ذوا اْلرا ّا فا

ْخل وقاات ذه  عا  دا س ذنَّتاه  ب تاْرت يذب  باْعذض  ما طاذرا ى عااداتاه  فا نَّه  ااْجرا لاك  د    فا فااس  ْلما ف  ل  ال    الدَّار  صا ْلما لاذى ل 

نْ  بااد  ع  ي   اْلع  ذا باْعٍض   ل تاْعر  ق وع  ا ْنذدا ف  ْيذٍر فاياْطل ب ذو   ع  ذْن لا ذا م  لاْي ا تّ ذبا عا ذا ر  اْسبااب  ما ود  اأْل ج  دا ف 

هاياا ه وا اْلغاال ب  ف   ا فا قُّق  ا تاحا ا فا ْندا ق ياام  ا ّرٍ فاياْرتان ب و   ع  ْن شا ا م  لاْي ا تّ با عا ا ر  ما هاا   فا ود  ج  ف  ي اْلعااداا  فا

ا  )ف(  لاقا اأْل ذبَّباات  ف ذي لاْو شااءا لاخا سا اْسباابا ب اْلم  نا اأْل نَّه  قارا سابَّباات    لاك  داا  عاْن اْلم  رَّ را ا م  ْسباابا ك لَّ ا
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ذْن ياشاذاء   ياْ د   ما ْن ياشااء  فا لَّ ب يال  ا ما د  اْلعااداات    ل ي و  طَّر  لاذْن    فيقذوي فذي موضذع آلذر:" 1"م  فا

ا ق   ْم إالَّ إلاى ما ْن   د  م  لا ااحا ْم ياص  لاب وا فاظانُّوا اانَّ   ا طا ك وا باْعضا ما ْم ااْدرا ْم اانَّ   قاْد غارَّ باْعوا   را لاه    فا دّ 

اظاذ ذْن فا ْم ما ذْن   م  لاك ذوا   فا ْم فا ا ذ   ل وا إلاى ااْنف س  ّك  ف  ناكاص وا فا اب وا فا اه ْم فاخا ق وا ْم فا ْزم    با ناال وا ذال  ا ب حا

ا إالَّ  ْير  ياذادااٍ   اانَّه  الا يانااي  لا ال ذونا ف ذي ز  ء  الا يازا الا ا  َّّ  فا ا اداا   ا إالَّ ب   را ْير  الا يانااي  ضا َّّ  فا  ب تاْوف يق  

لاذذى  عا ذا . فا ْن ا ذلا م  إ لاذى ااْفوا ذا فا ذْل اادَّْت إلاذى ااْمثاال  ا ايا إذاا دااما اْحذوا اأْل فا فا عاذار  اْلما انَّ الطَّاعاذات  فا أل 

ذنْ  ْملاذة  فاما ذذْن اْلر  ما ْنذه    فا َّّ  عا َّّ  ااْعذرا ا  ذذْن  ذْن ااْعذرا ا عا ما لاْيذذه    فا َّّ  عا َّّ  ااْقباذلا  لاذى   ااْقباذذلا عا

ذْن  ما ْنه  بااع ا   فا با م  اع ا تاقارَّ را ْنه  ذ  با م  ْن تاقارَّ ما اع ا   فا را ْنه  ذ  با م  ا تاقارَّ ْبر  َّّ  ش  با إلاى  شاذى تاقارَّ ما

ذا إلاْيه  ها  ق  ا ال  اْشذيااءا إلاذى لا ذْن ناساذبا اأْل ما ذلَّ   فا ضا يَّ فا ذه  فاقاذْد زا ْيئ ا إلاى ناْفس  ْن ناسابا شا ما يا إلاْيه  فا ْرفا

ذنا  سا يذدانَّك ْم و   َ فا از  ْرت ْم ألا ا تاعاذالاى قاذايا : َ لاذئ ْن شاذكا َّّ انَّ  ياذاداا    أل  ا كاانا ف ي الّز  م  ب  ا ْنع  ْرز   اْلم 

ينا والشَّاك   ف و الرالب للمصال  فالدارف للمفاسد فلكذن كما ذكر هو من عند هللا  -إن النصر 2.ر 

فان يت يئ له حذق الت يذئ ثذم يتوكذل علذى هللا فينتظذر النصذر مذن على المسلم ان يتخي له اسبابه 

 عند . "فمن لم يتخي األسباب فقد عصى هللا فمن توكل على األسباب فقد اشرك باهلل".

ن لتبذين لنذذا ان عوامذذل النصذذر إاألنذذدلس عمومذذا فمعركذة الزالقذذة لصوصذذا  فإن تذاريخ

 اجتمعل فه بد من ان يتنزي نصر هللا تعالى.

اإلسذذهمية هذذو التفذذرق  األمذذةفإن هذذيا التذذاريخ ليبذذين لنذذا ايوذذا ان اكبذذر فبذذاي يصذذيب 

 3"يهب ريحكذمفال تنازعوا فتفشلوا فتذ"فتيهب قوت ا  قاي تعالى:  األمةفالتشرذم  فبسببه تفشل 

قل هو "لرج عن من ره  قاي تعالى:  فقد جعل هللا تعالى الفرقة من عقابه الي  يسلطه على من

عيابا من فوقكم اف من تحل ارجلكم اف يلبسذكم شذيعا فيذييق بعوذكم يبعث عليكم  انالقادر على 

فيرذرف  فالتفرق يشتل الر د  فييهب القوا  فينزع البركة  فياد  إلى التخذاذي  4"بأس بعض

 5..عن قواياها العظام فتحديات ا الرسام. األمةالعدف  فيشغل 

ألمذة فقد علم اعداء هذي  األمذة كذل هذي  النتذائج لذيل  عملذوا عبذر التذاريخ علذى تشذتيل ا

دف مذذن تنفيذذي لطذذط العذذ للسذذيطرا علي ذذا  لذذيل  علينذذا ان نحذذيرفتمزيق ذذا حتذذى يصذذفو ل ذذم الرذذو 

 ر:ان نكون كما قاي الشاعفالتدميرية  

 كونوا جميعا يا بني إذا اعتــرى *** لـطب فال تتفرقوا آحــادا         
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 .تأبى العصي إذا اجتمعن تكسرا *** فإذا افتـرقن تكسرت آحادا          

  ما نقوي:افلت

 ط فلكذن المسذلم فذي معركذة طذويفقذ " ال نقصد ب ذا الحذرفبمعارك المسلمين"إن قولنا 

  هذيا  عركته مع الذنفس  فمعركتذه مذع اعذداء هللا... فذ ن الطذأعمر   فمعركته مع الشيطان  فم

 .هللاتخطفه هيا. فلكنه إن استعان باهلل فحقق اسباب النصر فشرفطه لم يور  ا  احد ب ذن 

 فصلى هللا على سيدنا محمد فعلى آله فصحبه فسلم تسليما كثيرا.

 .ةالحمد فالمن فامتن به علي في هيا البحث فله تعالى كتابته هللا رقدّ هيا ما

ا س حفظ لثه  عشرا ليلة للل من رموان . بمدينة فافكان الفراغ منه يوم االثنين  

            .يهل قيقةدفلمس فاربعين لمس فعشرين فاربعمائة فال . على الساعة التاسعة من العام هللا .

 تم بحمد هللا

Zargout_a83@hotmail.fr 


