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 هذا عن ونتج هجريًا 539 يف هنايتهم كانت  أن إىل حكموا اهلجري والسادس اخلامس القرن
 موقع فإن الشيق املوضوع هذا ألمهية ونظرًا املوحدين، دولة باسم عرفت جديدة دولة ظهور
 .املرابطني دولة سقوط على يلي فيما حيدثكم سوف قلمي

 :pdf المرابطين دولة سقوط
 نتيجة ذلك وكان هجريًا، 539 سنة يف رمضان من 18 يف املرابطني دولة هناية كانت  لقد

 وبني تاشفني بن يوسف بن علي بن تاشفني من كاًل   بني الصراعات من العديد حلدوث
 .علي بن املؤمن عبد يقودهم كان  الذين املوحدين

 هذه وكانت صخرة، فوق من سقوطه بعد تاشفني لقتل وصل أن إىل بينهم الصراع زاد لقد
 إال األمر تاشفني أخو إسحاق بتولية قاموا أهنم من الرغم على للمرابطني بالنسبة النهاية هي
 .القتال هذا يف دور أي له يكن مل أنه

 يف الصليبني على قضوا أن بعد املرابطني دولة هبا قامت اليت الزالقة معركة حدثت كما
 حكام هبا يعيش كان  اليت واملتعة الرتف كثرة  املعركة هذه وراء الرئيسي والسبب االندلس،
 .هبم يطمع العدو جعل هذا أن حيث االندلس،

 :المرابطين دولة سقوط أسباب
 هذا فإن تسقط، مث ضعف أخرى وحلظات قوة حلظات هبا متر دولة كل  أن نعرف وكما

 خلف األسباب من العديد الباحثني من جمموعة ذكر فلقد للمرابطني، حدث ما بالفعل
 :يلي ما ضمنها ومن الدولة سوط

 :الدنيا فتنة: أوًل 



 ومل االندلس، ترف مقاومة من يتمكنوا ومل بالدنيا املرابطون فنت والسنني االيام مرور مع
 عليهم كبري  تأثري االندلس لبهاء كان  فقد تاشفني بن يوسف صاحبهم عهد على يستمروا
 .الدنيا وغرهتم

 :البناء إهمال: ثانًيا

 

 حضارة، ببناء يقوموا ومل فقط اجلهاد على ركزوا أهنم املرابطون هبا وقع اليت األخطاء أكثر من
 الذي القادة من العديد فيوجد جنب على جنًبا يرجح فال متوازن دين االسالم نعلم فكما
 .احلضارة وبناء احلكم، وبني السياسة، بني ما املوازنة من متكنوا

 جبميع الدولة بناء عند اهتم ولقد ياسني بن اهلل عبد الشيخ املرابطني دولة ببناء قام لقد
 وسياسيني، ورهبانًا، فرسانًا، يكونوا أن على القدرة املرابطني لدى جعل مما اجلوانب

 ركزوا هجريًا 500 سنة بعد أهنم املشكلة لكن أيًضا، ذلك وغري الوقت نفس يف ومتعاونني
 تعليم وأمهلوا كبري،  بقدر الداخلية السياسة وأمهلوا اهلل سبيل يف اجلهاد على طاقتهم كل

 .املرابطني دولة ضعف أسباب ضمن هذا وكان الدين يف الناس وتثقيف

 


