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 (دراسة مرجعية) و نتائجها 5591= هـ  195موقعة األرك 

 

 عبد الجواد الصادق الشيباني 

 جامعة طرابلس-قسم التاريخ واآلثار -كلية اآلداب 

 

 

 المستخلص

تستخلص من هذا البحث أن معركة األرك لها نتائج إيجابية هامة وهى سطوع نجم الدولةة الوودةدح دةول العةالم 

الخلفاء الوودةدين ىةى معةارك األنةدلس وتةسقير سةنوط األنةدلس ىتةرح مةن الة من وإ ةادح ال نةة إلةى اإلسالمى وزيادح هيبة 

النفوس ونشر الف ع والر ب ىى غرب أوربا وبالد األندلس وكذلك ربط التةاريخ األندلسةى بالتةاريخ الوشةرقى واألهتوةا  

 .بالتاريخ األندلسى وما يتعلق بهون أدداث تاريخية هامة

 

 .التاريخ االندلسى–النتائج  –موقعة االرك : الةالكلمات الد

 

 مقدمةال

تُعد معركة األرك من أهم الوعارك ىي التةاريخ األندلسةي قا ةة و التةاريخ اإلسةالمي باةف   امةة لوةا لهةا مةن      

 القةةة وثينةةة بتواةةيا ال ةةراث العربةةي االسةةالمي و تفوقةة  العسةةارح و السياسةةي و الح ةةارح  ألنهةةا تاشةة   ةةن النسةةط 

تبيان ى ل الدولةة  ىى الدراسة الحالية البارز الذح أسهوت ب  الودنية اإلسالمية باألندلس ىي بناء الح ارح اإلنسانية   و 

= ألووددية ىي ذلك دتى ينسب الحةق إلةى أهلة  ويواةن النةول إنة  قةد توية  تةاريخ األنةدلس منةذ النةرن الخةامس الهجةرح 

ن  ةو محاولة تسجيج نار الفتنة بين األطراف الوتناز ة من الوسةلوين , رانية الحادح  شر الويالدح بتحرك الووالك النا

شةاركوا ىةي معةارك هةذف الفتنةة تبةين للناةار  ىةي ن لوةن يطلبهةا و لوةن ال يطلبهةا و لوةطريق مد يد العةون و الوسةا دح 

ف الحنينة هي أكبر كسب نفسي هذ. و أن الوجتوع األندلسي أاحى  ديم العنل و الشجا ة و الدين , األندلس أنهم واهوون

و توخ ت الفتنة  ن دويالت  ةييرح متنةادرح , ىند تفتت الوددح األندلسية , قرج ب  هؤالء الناار  من الفتنة الابر  

ىلةم يعةد الوسةلم يفاةر ىةةي , و تييةر معهةا موقة  الوسةلوين مةةن الناةار , إن العنليةة األندلسةية قةةد تييةرت كوةا ىيوةا بينهةا 

دتةى إن كةان الناةر دليفة  ىهةو لةم يعةد , و اكتفى ىةي هةذف الوردلةة بوحاولةة االدتفةا  بوةا لدية  , و والفتا الوبادرح بالي 

بةةل نةةراف يويةةل إلةةى تجسةةيم , يجةةرع  لةةى اسةةتيالل ذلةةك الناةةر لتحنيةةق ىتةةوا جديةةدح  لةةى دسةةاب األرااةةي الناةةرانية 

 األقالق اإلسالمية وسوو , انتاارات   لى أ دائ  ب رب أم لة من نبل الفروسية العربية 

, ىي األندلس اإلسالمية لى الرغم من ذلك إذ نشاهد أن التاريخ يسجل أدداثا مشرىة , ولم ينتل اوير األمة بعد    

و قيةر دليةل  لةى ذلةك موقعةة ال القةة الشةهيرح , ىند وقعت  دح معارك غيرت وقلبت التفاير الناراني رأسا  لى  نب 

أقةذت , يا  الدولة الوودديةة  لةى أننااةهاو ق, و نب سنوط الدولة الورابطية .  6801=هـ 974ىي العهد الورابطي سنة

  النيةا  بحولةة  سةارية مةن جبةل طةارق دنةق 6618=ف 551 لى  اتنها منذ تسسيسها  لى يد  بد الوؤمن بن  لي سةنة 

  هاةذا كةان العهةد الوودةدح  لةى ىيها انتااراً باهراً أرجع ىي  ال نة للنفوس ىي ىتةرح كةادت الوعنويةات تةنخفت و تنهةار

ىنةد اسةتطاع الخليفةة , و يعيد لهةا أمجادهةا, و يجبر كسرها, نفوس أهل األندلس برداً وسالماً ىند جاءها من سينيل   رتها 

.   6648=ف 507ىةي سةنة (( شةلب)) الوودد  يعنوب الوناور تحنيق نار مؤزر  لةى األ ةداء بسةيطرت   لةى مدينةة 

و لنةد كةان أي ةاً لهةذا الخليفةة الشةرف ىةي انتاةار  قةر   فةوس الو ةطربة بيةرب الج يةرح قا ةة أ ةاد األمةن للنديث 

 . مواوع هذا البحث (( معركة األرك))وقوض معركة أقر  هي 

 

 :تولية يعقوب المنصور الخالفة 

مةراك  وأمة   ولد ىي مدينة, هو أبو يوس  يعنوب بن أبي يعنوب بن أبي  بد الوؤمن ابن  لى النيسي الاوىي     

 6659=594يذكر ابن  ذار  أن  ولد ىي العشر األواقر مةن ذح الحجةة سةنة ( سحر)أ  ولد تد ى 
(

2
)
بينوةا يةر  ابةن . 

  6618= 555أبي  زرع أن مولدف سنة 
(

3
)
لانة  أ طانةا بعةت , أما  بةد الوادةد الوراكشةي ىلةم يحةدد لنةا تةاريخ مةيالدف .

ىهو يذكر أن أبا يوس  يعنوب يو  أن تولى الدولة كةان يبلةم مةن , تاريخ ميالدف التواريخ يواننا أن نال  ن طرينها إلى 

أمان النول أن ميالدف كان ىي سنة   6609=  508و إذا كان  يعنوب قد تولى أمر الدولة سنة , العور اثنتين وثالثين سنة 

590 =6651
(

4
)
. يخ تولية  قالىةة الدولةة الوودديةة تختلة  أي ةاً ىةي تةار, و كوا تختل  الواادر ىي تةاريخ والدتة  .   

ويسةتدلون  لةى ذلةك  بةسن يعنةةوب , وإنوةا يةذكر أن البيعةةة توةت بعةد وىةاح أبية  , ىةابن األثيةر ال يةذكر بيعتة  ىةي ديةاح أبية  

وان   ول ىي  قدمة والةدف ىةي أثنةاء تنهنةر الجةي  أمةا  هةذف (( شنترين)) الوناور كان ماادباً لحولة والدف  لى مدينة 

وىةةي الوقةةت . وأنةة  أقفةةى موتةة  تخوىةةا مةةن نشةةوب قةةالف ىةةي ميةةدان النتةةال , و  وةةل ىةةي قدمتةة  أثنةةاء مراةة  , نةةة الودي
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وطلةب مةنهم مبايعةة أبةي يوسة  , الوناسب قا  السيد أبو زيد  بد الردون  وةر باسةتد اء أبنةاء الخليفةة و أ لوهةم بوىاتة  

يعنوب
(

5
)
  ويذكر م ل ذلك ابن قلدون 

(
ن قلاان أن   ندما ولي وزارح أبي  بحث  ن األدةوال  بح ةا   ىي دين  يذكر اب6

شاىيا وطالع منا د العوال والوالح وغيرهم مطالعة أىادت  ج ئيات األمور  ولوا مات أبةوف اجتوةع رأح أشةيال الوودةدين 

يةذكر سةنة بعينهةا وبني  بد الوؤمن بن  لى    لى تنديو  ىبا يعوف و ندوا ل  الوالية ود وف بسمير الوةؤمنين مةن غيةر أن 
(

7
)
إلةةى  505ومةا إن  تةةولى  الدولةة الوودديةةة   دتةى جعةةل األنةدلس ىةةي مندمةةة مهامة     ىنةةد توجة  أول مةةرح  ىةي سةةنة . 

ىفتحها وقفل راجعاً إلى بالد الويرب   بعةدما و ةلت   بعةت األقبةار  ةن قيةا   ثةورح ابةن ( شلب ) إلى مدينة .    6604

 .   غانية ادف 

 

 

ناء يذكر أبو شامة أن  اشتد أمر الفرنج  لى مدينة  اا ىي الوشرق   ونتيجة لوا اشتهر ب  األسةطول  ىي تلك األث 

الوودد  من  قوح ودسن تنظيم   وانتاارات اد الناار  ىي األندلس أرسةل  السةلطان  ةالا الةدين األيةوبي   كتابةا 

ب يعنةوب الوناةورإلى األمير شوس الدين  بد الردون بن مننذ بالوسير إلى ملةك الويةر
(

8
)
والاتةاب طويةل نةورد منة  .  

بالغ محل التنو  الطاهر   ومستنر د ب هللا  الظاهر  ن الويرب   أ لى هللا بة   كلوةة : ىنرات من مندمت    التي تنول 

حوةد   ىال" الفنيةر إلةى ردوةة ربة  يوسة  أيةوب أمةا بعةد : اإليوان   ورىع  ب  منار البر واإلدسان   وأول  بعةد البسةولة 

الوااي الوشية الوحاى الن ية  البر بالبرية الحفي بالحنفية   و لى هللا  لةى سةيدنا محوةد الةذح أنة ل  لية  كتابةا ىية  

الشفاء والبيان
(

9
)
 . 

ولند تباينت  راء الوؤرقين ىي أسباب الووقة  السةلبي الةذح وقفة   يعنةوب الوناةور  مةن طلةب السةلطان  ةالا الةدين  

ولةةم  يحاةةل الوطلةةوب بهةةذف الرسةةالة   ألن يعنةةوب هةةذا  ةة   ليةة  كونةة  لةةم يخاطةةب بةةسمير " بةةو شةةامة ىيةةذكر أ. االيةةوبي 

الوؤمنين 
(

10
)

ويذكر ابن قلدون أن  يعنوب الوناور الووددح ا تةذر  ةن األسةطول   وننةم  لةى األيةوبيين وتجةاىيهم " 

 ن قطاب  بسمير الوؤمنين   ولم  يجب  إلى داجت  
(

11
)
إنة  يةذكر قولة  إذا أردنةا أن نتعةرف  األسةباب أما سةعد زغلةول ى. 

التي د ت الوناور إلى  د  تلبية طلب  الا الدين ىإننةا نجةد ك يةراً مةن التفسةيرات أولهةا مسةا دح الوواليةك أتبةاع تنةي 

الدين ابن أقي  الا الدين لبني غانية   ىي ثورتهم بإىرينية
(

12
)
  . 

لم يجةب  طلةب   ةالا الةدين لعةد  مخاطبتة  بةسمير الوةؤمنين   بةل كةان  ويستبعد الطيبي أن ياون الوناور الووددح    

بسبب داجتة  لاةل قطةع أسةطولة لوواجهتة  األقطةار الوحدقةة باألنةدلس والويةرب مةن ملةوك أسةبانيا والبرتيةال
(

13
)
أمةا  .

ات الوودديةة   إبتسا  مر ي ىفي الوقت الذح تا  لنا دسةن الاةر  واالسةتنبال لهةذف السةفارح األيوبيةة مةن جانةب السةلط

تر  أي ا أن األدوال الاعبة  التي  كانت تور بها الدولة الوودديةة   والوعةارك التةي  كانةت تخواةها ىةي األنةدلس   و 

ىي إىرينية اد ال ائرين  ليها    الوح  لى أن الةدولتين كانتةا متنةاىرتين سياسةياً ومةذهبيا   ىالدولةة األيوبيةة  كانةت تةدين 

باسية   أما الدولة الووددية ىلها  نظا   قالىة قاص بها بالتبعية للخالىة الع
(

14
)
. 

 

 :أسباب ودوافع  المعركة 

و لت يعنوب الوناور مراسالت من أهل األندلس تفيد أن مدح الوعاهدح التي كان قد  أبرمها الخليفة الوودد      

أقةذ يبعةث  بعةت جنةودف يييةرون  لةى الوةدن قد قاربت  لى االنتهاء وان ملك  قشةتالة " ال امن " الوناور مع الفونسو 

والنر  األندلسية 
(

15
)
ويذكر النويرح ان طائفة من الناةار  لةم  تةرض بالاةلا  الةذح  نةد بةين أبةي يوسة   يعنةوب  .

الوناور  وبين الفونسو ال امن ىجوعت تلك  الطائفة جوعا من اإلىرنج  وقرجوا إلى بالد اإلسال   ىنتلوا وغنوةوا و ةاثوا 

يوس  الوناور أقذ ىي جوع الجيوش ليعبربهم إلى األندلس  ي  و ندما بلم ذلك إلى أب ىساداً 
(

16
)

  اما  نان  ىإن   يذكر 

ىةي دولةة تخريبيةة مح ةة إلةى أرااةي األنةدلس   ا تةدت " مةارتن لويةت " بعث مطران طليطلةة " ال امن" أن الفونسو 

ألسةباب ىةي تييةر وجهةة األميةر الوناةور وقواتة  إلةى األنةدلس  لى ك ير من األماكن وأن هذف األىعةال  كانةت أدةد أهةم ا
(

17
)

والةذح  يحوةل الةتهام  " ال ةامن "   أما ابن أبي زرع  ىإن  ير  أن سبب هذف الوعركة هو الاتاب الةذح بع ةة الفونسةو 

ىةإن  : حنيفةة أمةا بعةد باسوك اللهم   من ملك النارانية إلى أميةر ال" واالدتنار واليرور واالستعالء   وهذا الاتاب  نا  

كنت  ج ت  ن الحركة  إلينا   وت اقلت  ن الو ول والوىود  لينا   ىوج  لي الوراكب  و الشياتي أجوز ىيها الجيةوش 

إليك دتى أقاتلك ىي أ   البالد اليك   ىإن ه متنى ىهدية جةاء تةك إلةى يةديك   ىتاةون ملةك الةدينين وإن كةان الظهةور لةي 

"ال  كنُت ملك الولتين والس
(

18
)

ىلوا قرأ يعنوب الوناور الاتاب أقذت  غيةرح اإلسةال    ىةسمر بنراءتة   لةى الوودةدين .  

ثةم مة ق الاتةاب   وأمةر ابنة  أن ياتةب  لةى قطعةة منة  اآليةة النر نيةة . والعرب وقبائل زناتة  والواامدح وسائر األجناد 

( قبةةل لهةةم بهةةا   ولنخةةرجنهم منهةةا أذلةةة وهةةم  ةةاغرون ارجةةع الةةيهم  ىلنةةستينهم  بجنةةود ال ) الاريوةةة   وهةةي قولةة  تعةةالى

والجواب  ما تراف  الما تسوع 
(

19
)
والرسل إال الخوةيس * وال كتب إال الوشرقية  والننا )  وأااف  بيتا من الشعر نا   

العرمةةر 
(

20
)
 وبهةةذا التاةةريا  والسةةلوك ياةةون يعنةةوب الوناةةور قةةد  أ لةةن دالةةة الحةةرب والجهةةاد   لةةى ملةةك قشةةتالة ( 

الفونسو ال امن ىند كتب إلى إىرينية وسائر بالد الويرب والنبلة  يستنفر الناس   ىسقبل إلي   الوجاهةدون  قفاىةاً وثنةاالً مةن 

كل  ىج  ويق   ومن كل ماان  سحيق
(

21
)
  . 
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 جي  الووددين الوتوج  إلى األندلس   ما  دا  بع ةا منهةا  يةذكر ارقامةالالواادر والوراجع تندير  يوجد ىىو

قابلة للنناش والتوحيص   ىابن  ذار  م ال ال يةذكر لنةا رقوةا  ةددياً   وإنوةا  يشةير إلةى أن الافةار لوةا رأوا مةداهوهم مةن 

جنود هللا  تعالى بم لم يان لهم يد ىي اإلبالء والوداىعة   أما ابن األثير ىيذكر أن يعنوب الوناور جوةع العسةاكر العظيوةة 

أما ابن قلدون ىيذكر أن جي   يعنوب الوناور كان جيشاً اخوا بلم دوالي .  األندلس  من  الوسلوين و بر الوجاز إلى

مئة إل  غير  الوتطو ة   دتي إَن الخليفة الووددح شعر أسعدت  هذف الجووع التي  برت  ةن ودةدح الدولةة الوودديةة   

 . وددين  بحوالي ستوائة أل  مناتل بينوا  يوس  أشبال  ىان   يندر جي  الو  .وتواساها ىي وج  العدو الناراني 

 

 : للمعركة " الثامن " استعداد الفونسو 

لوا  لم ملك قشتالة  الفونسو ال امن باستعداد الخليفة الووددح للعبور إلى األنةدلس   أقةذ أي ةا يتسهةب للحةرب     

راف   وبعث إلى ملاي ليةون  وناىةارا  والنتال   بال  ما لدي  من الوسائل والطرق   ىند استعد  أتبا   من األمراء واألش

يطلب العون والوسا دح   ثم  غادر طليطلة إلى الجنوب  متوجهاً إلى قلعة رباا   ويبدو أن مظاهر اليرور والابريةاء قةد 

 .بدأت تظهر  لي  دتى إن  لم ينتظر أن  تال إلي  اإلمدادات والوسا دات التي طلبها

. باليل الدامس   أسراباً تتلوا أسةرابا   وأمواجةا تعنةب أمواجةا" ال امن " وتشب  الرواية اإلسالمية جي  الفونسو      

كلهم قد ادتجب بالحديد والبي ات وال رد والوخاىر
(i)

بنحةو مةائتين وأربعةين "  ال ةامن " يندر الوراكشةي جةي  الفونسةو  

" ويفيد استنااء ابن  ويرح ال بي ىي كتاب  بيية الولتوس أن جي  الفونسو  .ألفا  وير  ان  لم يجتوع للفونسو م لها قط 

كان يني   لى قوسة و شرين ألة  ىةارس   ومئتةي ألة  راجةل   وإن كةان هنةاك شةيء مةن الوباليةة  ىةي هةذف " ال امن 

اةةرانية  ثالثةةة مةةن  الروايةات   إال أنهةةا تؤكةةد  لةةى اةةخامت    وي ةي  إلةةى ذلةةك  ابةةن قلةةدون أنةة  كةان  ينةةود النةةوات الن

واألمير الرند و البيوج" ال امن " أمرائهم  هم ابن  الفونسو 
(

14
)
. 

 

 : سير أحداث المعركة 

بعدما و لت النوات الووددية إلى الج يرح الخ ةراء   اسةتسن  الخليفةة يعنةوب الوناةور مسةيرف  لةى الفةور 

تين  ىتوقة  الخليفةة وجيشة    وجلةس الخليفةة ىةي قبتة   مسةاىة مةردل"  ال ةامن " إلى  أن  ار  بين   وبين جي  الفونسةو 

ىوالف قيادح الجي  العامةة . الخ راء   واستد ى الشيخ  أبا يحى بن أبي محود بن أبي دفص 
(

15
)
و ةين جرمةون  بةن   .

ل  رياا  لى  سائر قبائل العرب   ومنديل الويراوح  لى  قبائةل ميةراوح   و نةد محيةرين بةن  أبةي باةر  لةي جويةع قبائة

بني مرين   وجابر بن يوس   لى جويع  قبائل  بني  بد الواد    و ةين لةذلك  ةدح قةادح  لةى بةاقي النبائةل األقةر  التةي 

جاءت  وان وت للجي  الووددح
)

  وقبل بداية الوعركة قا  الخليفة الوودد  يعنوب الوناور بعدح أ وال جليلة كان من 

ىنةد  اسةتعرض  نا ةر الجةةي  قبيلةة   قبيلةة   ووزع  لةةيهم . تاليةة للجةةي  شةسنها أن تنةو  الةروا  الوعنويةةة والةروا الن

الادقات  والهدايا   ومنحهم مرتباتهم ىي وقتها   وأطلةق مةن  كةان ىةي السةجون   كوةا ا تةذر للنةاس وطلةب مةنهم العفةو 

كوةا . هم   رب العةالوينكوا طلةب مةنهم أن يتسةامحوا  ىيوةا بيةنهم   وأن  يطيبةوا الخةواطر وأن  يخلاةوا نيةات. واليفران 

قطب أبو  لي النااي بن الحاج  قطبة بليية ىي التحريت  لى الجهاد وى ل  والتنبية   لةى ماانتة  و لةو قةدرف
(

16
)
  .

ليس ذلك  ىحسب بل قا  بعت قادح النبائل م ل جرمون بن رباا ز يم قبائةل العةرب   وأقةذ يوشةي بةين الاةفوف ويتلةو 

يسيهةةا الةةذين  منةةوا ا ةةبروا و ةةابروا ) كنولةة  تعةةالى . بالاةةبر والورابطةةة ىةةي ميةةدان النتةةال اآليةةات النر نيةةة التةةي تةةسمر 

(ورابطوا واتنوا هللا لعلام تفلحون 

(يا أيها الذين  منوا إن تناروا هللا  يناركم وي بت أقدامام ) وكنول  . 


     . 

لنادح والجنود ىي  م ل هذف  الظروف إن يعنوب الوناور لوا يتا  ب  من  قبرح   سارية  ومعرىة بنفوس  ا

 لى الرغم من هذف االستعدادات الحربية جوعهم  لوناقشة الخطة  النهائية التي يجب إتبا ها   ىند نةاد  أشةيال الوودةدين 

كوا د ا أهل األندلس وطلب منهم  اقتةراا مةن  . واستشارهم وكذلك أشيال العرب   وغيرهم من  الوشاركين ىي الوعركة 

    ليهم   ىسشاروا  لي   بعبد هللا بن   ناديد   ألن  كان أ رىهم  وأتناهم   وأ لا داالً منهم   الوح  لى ما لدي  يولون

من دسن  تندير ىي الحروب والنتال   ىند أشار  لى الخليفة  يعنوب الوناور بخطة  سارية رائعة أقنعت الخليفة وقال 

" نعم الرأح وهللا ما رأيت : " ل  
(

14
)
وهاذا سار الجي  الووددح  دتى و ل إلى  منربة من  محلة الجي  الناراني  .

الوعسار ىي ربوح األرك العالية جا ال داةن األرك قلفة    ونة ل  ىةي السةهل  الوةنخفت أمامهةا   وىةي يةو   األربعةاء 

"   6645= ف 546التاسع  من  شعبان سنة 
 

وةد بةن  الشةيخ أبةي ن ةم الوودةدون  ةفوىهم  ىجعةل الةوزير أبةو يحيةى  مح

 سار األندلس  لى ميونت  وسائر قبائل الويرب ىي ميسرت    وجعل الوطو ة واألغة از والرمةاح ىةي الوندمةة   .دفص 

لةيس ذلةك ىحسةب بةل رىعةت كةل قبيلةة راياتهةا  ىا ةرت الرايةات   ورىعةت . وبني هو ىي النلب  لةى رأس  قبيلةة هنتاتةة 

بواق أنيامها   ىاانت سببا ىي رىع روا الجي  الوودةدح الوعنويةة مةن  ناديةة   األ ال    وقر ت الطبول   و  ىت األ

وبث الر ب والف ع  ىي قلوب األ داء من نادية أقر  ارتفعت األ وات بالتابير والتهليل
(

13
)
 . 

ب والجةة ع بهةةذا التنظةةيم الرائةةع  التنةةى الوودةةدون وأ ةةداعهم ىةةي موقعةةة األرك الةةذين قةةذف هللا تعةةالى  ىةةي قلةةوبهم الر ةة 

والخوف   والدت بوادر النار   وولةى الاةاىرون األدبةار منهة مين  لةى أ نةابهم  ناكاةين وأدةاط الوودةدون بحاةن 

وقد تةبعهم الوودةدون . مع  ثلة من قا ت    تاركا جيش  يلنى مايرف الوحتو  " ال امن " األرك   الذح  ىر إلي  الفونسو 
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 عبد الجواد الصادق الشيباني

 

ىاسةتولى الجةي  الوودةدح  لةى . ن   ىوجدوا الفونسةو  قةد ىةر مةن أدةد أبوابة  ينتلون ويسسرون   إلى أن  اقتحووا الحا

ىيةذكر ابةن األثيةر أن أسةر   معركةة األرك .األموال والذقائر  وتبالم الواادر اإلسالمية ىي ك رح تلك الينائم واألسةر  

كانوا أربعة  شر أل  
(

14
 )

 ويذكر النويرح
 

ن ألفةا أن  دد قتلى العدو مائة أل  وستة وأربعةو
(

2
)
  ودةاز الوسةلوون مةن  

الخيل سةتة وأربعةين ألفةا ومةن البيةال مائةة ألة  
(

11
)
كوةا يةذكر الونةرح ىةي نفةا الطيةب   وأمةا الجةواهر واألمةوال ىةال . 

ولجةس الفونسةو ملةك . تحاى   وبيع األسير بدرهم   والسي   بنا  درهم    والفرس  بخوسة دراهةم  والحوةار بةدرهم 

ىحلةق رأسة  ولحيتة    وناةس  ةليب    و لةى أن ال ينةا   لةى ىةراش    وال ينةرب . ىي أسةوأ دالةة  الناار  إلى طليطلة

النساء   وال يركب ىرساً و الدابة   دتى يسقذ بال سر من هذف اله يوة الناراء
(

1
)
 . 

إشةبيلية و  بعدما انتهت الوعركة هذف النهاية  الطيبة  السعيدح  رجع  يعنةوب الوناةور مةن  ميةدان  النتةال إلةى و

لوةا رجةع  أميةر الوةؤمنين مةن معركةة األرك : يذكر الوراكشي ىي الوعجب أن  شيخاً  اسو   أبو باةر بةن  هةاني  قةال لة  

 اىراً منتاراً قرجنا نتلناف   ىندمنى أهل البلد  لتاليو    ىرىعت إلي    ىسسلني  ن أدةوال البلةد  وأدةوال ق ةات  ووالتة  

بة من تلك النبةاب مشةرىة  لةى النهةر األ ظةم   وأذن  النةاس ىةد قلةوا  لية   لةى طبنةاتهم   و وال    وجلس للوىود ىي ق

ومراتبهم ولوا كان النريص  نذاك من أهم الوسائل للتعبير  وا يجي  ب  الادور من غبطة ومسرح  ىتنطق األلسةن  باةل 

 :   قايدح منها اسو   لي بن د مون . زهو ودبور   أنشد ىي ذلك  اليو   شا ر من أهل مرسية

 نفحات الفتا بسندلسي*** ديتك معطرح النفسي 

 إن اإلسال  لفي ُ رس*** ىذر الافار ومستوهم 

 طهرت األرض من الدنس* إما  الحق ونا رف 

ىوقعةةت هةةذف  الناةةيدح مةةن أميةةر الوةةؤمنين  يعنةةوب الوناةةور ومةةن الحااةةرين موقةةع استحسةةان  
(

13
)
كوةةا انشةةد الااتةةب  

  :العباس الجراوح  قايدح نذكر منها  والشا رالوجيد أبو

 .و وت جويع الوسلوين ب  البشر  * هو الفتا أ يا و ف  النظم والن را 

 .وساقهم جهال إلى البطشة الابر  * لند أورد األدىتسن  شيعت  الرد  

 .تبرأ منهم دين أوردهم بدرا * داي ىعل إبليس بس حاب  األلى 

وكي  رأ  الويدار ىي غي  اليدرا* ىاي  رأ  الويتر  نبى اغترارف 
(

14
)
 . 

كوةا  وةت . قاةاها أ إلةى أدناهةابهةا  مةن  األنةدلس  اهتة تهةذف الوعركةة التةي  ىينال ن يأهذا مجول  ما يوان   

 . اإلسالميالعالم   نحاءأجويع  رروسالفردة وال

 

 نتائج موقعة األرك
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