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الكوارث والظواهر الطييعية باألندلس وآثارها على اجملًمع 

-755/هـ422-138)يف عصري اإلمارة واخلالفة 

  (م1030

 خزعل وادني مصطفى. د.م

 15/1/2009: تاروخ القيول 28/9/2008: تاروخ الًقدوم

املقدمـــــة 

تعد الظواىر الطبيعية من العوامل الميمة التي تدخل في حياة المجتمعات 
واألمم بنتائجيا االيجابية والسمبية، ولعبت أدوارًا بالغة الخطورة في سير حركة 
التاريخ من حيث انيا ّعدت عاماًل مضافًا إلى عوامل أخرى في تقدم األمم او 
إنياء بعض الحضارات، ولعل من اقرب األحداث لمضمون البحث ىو كيف 

من استغالل الظروف  (م787-755/ىـ172-138)استطاع عبد الرحمن الداخل 
السياسية المتدىورة في األندلس واألوضاع االقتصادية المتردية التي أرىقت كاىل 
الفرد األندلسي ومحاولتو الخروج من ىذه األزمات وقد انعقدت اآلمال عمى قدوم 

األمير عبد الرحمن بن معاوية وريث األسرة األموية القادم من المشرق فكانت تمك 
الظروف عاماًل ميما في تحقيق أىدافو في الوصول إلى السمطة في األندلس سنة 

.  (1)(م755/ىـ138)

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم التاريخ .
؛ ابن 43، ص1889مؤلف مجيول، فتح األندلس، تحقيق خواكين دي كونثالث، الجزائر، ( 1)

س كوالن وليفي بروفنسال، بيروت . عذاري، احمد بن محمد، البيان المغرب، تحقيق ج
، المقري، احمد بن محمد، نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 38 ص2، ج1968
، 1978، إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي، بيروت، 33 وص 24 ص4، ج1968

 .22ص



 الكـوارث والظواهـر الطييعيـة باألندلـس وآثارها على اجملًمـع يف عصـري اإلمـارة واخلالفـة 

خزعل وادني . د. م                                                 (م1030-755/هـ138-422)

 مصطفى

 312 

كان لمموقع الجغرافي لألندلس األثر البالغ في تعرض البالد إلى الكثير 
من الكوارث، فوقوعيا بين البحر المتوسط والمحيط األطمسي تجعميا عرضة 
لمتأثيرات المناخية وىبوب الرياح القوية وتأثيرات البحار من حيث العواصف 

واألمطار المختمفة المواسم، وكذلك لعبت طوبغرافية األندلس من تنوع تضاريس 
األرض وكثرة الجبال الشاىقة واألنيار الكثيرة التي أنعميا اهلل عمى شبو الجزيرة 
المعروفة بشبو جزيرة ايبريا فضاًل عن الينابيع والعيون التي تنتشر في بقاع تمك 

البالد، ويذكر بعض المؤرخين اخبارًا عن الزائر إلى األندلس بأنو ال يسير 
فرسخين إال ويجد أمامو ماء، إذ يشقيا أربعون نيرًا، ومدينة سرقسطة وحدىا تقع 

.  (1)عمى خمسة انيار
ورغم ما تتمتع بو شبو جزيرة األندلس من الثروة الزراعية والغابات 

والبساتين المثمرة المتوزعة في مدنيا فقد تعرضت إلى نكبات اقتصادية صعبة 
منيا القحط والجوع ونفاذ المواد الغذائية في الدور واألسواق مما تسبب في ارتفاع 

األسعار وبمغت المجاعة حد ىالك البشر والحيوانات بسبب انتشار األوبئة 
واألمراض، فضاًل عن آثار اجتماعية خطيرة أخرى كأنتشار السراق والغشاشين 
والحيالين من اجل التغمب عمى الظروف المعاشية الصعبة وتمك السنين التي 
حدثت لممجتمع األندلسي كان الحديث عنيا لسنوات طويمة وأصبحت أمثااًل 

.  (2)تضرب لشدة وقعتيا
وتعرضت األندلس إلى ظروف جوية أفزعت المجتمع األندلسي من ىوليا 
وشدة تأثيرىا كالعواصف واألعاصير التي ىبت عمييا ودمرت األشجار والبيوت 

وال سيما القريبة من السواحل، وتعرضت األندلس أيضًا إلى ظواىر طبيعية كانت 
                                                 

الزىري، محمد بن ابي بكر، الجغرافية، تحقيق محمد حاج صادق، مجمة الدراسات الشرقية، ( 1)
؛ الحميري، محمد بن عبد اهلل، صفة الجزيرة، تحقيق 80-79، ص1968 دمشق، 21م

 .78 وص 10-1، ص1937ليفي بروفنسال القاىرة، 

؛ 343، ص1973ابن حيان، حيان بن خمف، المقتبس، تحقيق محمود عمي مكي، بيروت، ( 2)
 .81 ص2ابن عذاري، البيان، ج
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غريبة بعض الشيء عمى العامة من المجتمع ككسوف الشمس وخسوف القمر 
وكانت تمك المجتمعات تنظر الييا بحذر وىمع من حدوث بعض الكوارث او 

ىوالت الحروب والمجاعة، وتحممت أيضا آثار الزالزل التي ضربت شبو جزيرة 
األندلس في سنوات عديدة وكذلك ظيور بعض المظاىر الطبيعية من حركة 

الكواكب والشيب والنيازك التي تحدث أضواءًا عالية تضيء سماء المدن 
األندلسية مما يدخل الخوف في نفوس أىل تمك البقاع وتتناقل تمك األخبار بين 

.  (1)مدنيا وأقاليميا
وكانت لتمك الظواىر الطبيعية نتائج سمبية بانت آثارىا عمى المجتمع 
األندلسي، ولكل منيا آثارىا سواء كانت سياسية من حيث تعطيل الجيوش من 

أداء واجبيا العسكري، والقحط الذي سبب نقصان واردات الدولة لتمويل الجيوش 
وتعبئتيا، ومنيا ايجابية دفعت مخاطر األعداء من الممالك الشمالية او غزوات 

االفرنجة البحرية بسبب العواصف واألعاصير التي دمرت سفنيم وحمالتيم 
العسكرية التي كانت تتقدم نحو البالد في أوضاع وجدوىا مالئمة ليم من حيث 
التمزيق والتفرقة او وىن في قدرة البالد االقتصادية، ولعل من ابرز تمك الظواىر 

: ىي كما يأتي

: القحــط. 1

انعم اهلل سبحانو وتعالى عمى بالد األندلس من نعمو الكثير من األنير 
حتى عّد أربعون نيرًا يشقيا، ومدينة سرقسطة كانت عمى خمسة انيار إضافة إلى 
نير قرطبة الكبير الذي عرف بمائو الوفير الذي كانت في بعض السنين التي تمد 

حياء قرطبة من شدة األمطار والسيول التي ترافق  بمائيا لتدخل األزقة وا 

                                                 

ابن الفرضي، عبد اهلل بن محمد، تاريخ عمماء األندلس، تحقيق عزت العطار الحسيني، ( 1)
 118، ابن حيان، الحجي، ص57؛ ابن حيان، مكي، ص176، ص2، ج1988القاىرة 
 .104 ص2؛ ابن عذاري البيان، ج202وص 



 الكـوارث والظواهـر الطييعيـة باألندلـس وآثارها على اجملًمـع يف عصـري اإلمـارة واخلالفـة 

خزعل وادني . د. م                                                 (م1030-755/هـ138-422)

 مصطفى

 314 

، فضاًل عن الينابيع والعيون المنتشرة في سفوح الجبال ومدن األندلس (1)األمطار
المعروفة بأنيا كانت تشفي المرضى وتزيل األوجاع وال سيما العيون الساخنة 

المعروفة في المدن والمو ومدينة اريولو ووبذه ومدن معروفة كثيرة والذي سيأتي 
، ورغم كل ىذه الموارد المائية الغنية إال ان البالد كانت (2)البحث عمى ذكرىا

تعتمد عمى األمطار في مفاصل عديدة من الثروة الزراعية وكان النحصار 
األمطار وانقطاعيا في بعض السنين أدخمت البالد في قحط ومجاعة، ولعل من 

ابرز تمك السنين ىي تمك التي مرت عمى األندلس قبيل دخول عبد الرحمن 
م 748/ىـ131)الداخل إلى األندلس ويروي ابن عذاري، ان المحل تمادى من سنة 

وكان ليذا القحط اثر واضح في ضعف إمكانية الوالة  (م753/ىـ136إلى سنة 
باألندلس من مقاومة المغامر األموي الذي تمكن من السيطرة عمى األندلس بعد 

، وكانت ليذه الحروب والقحط الذي أصاب البالد آثارًا (3)معركة المصارة الفاصمة
بميغة في المجتمع حتى عرفت تمك الوقائع بأنيا قاطعة األرحام من شدة ىوليا 

ودفع الجوع بالجموع البشرية إلى مغادرة األندلس باتجاه طنجة واصيال عبورًا من 
مدينة شذونة في وادي برباط وعرفت تمك السنوات بسني برباط، وخرجت سكان 
اشبيمية إلى المراعي وكان في موسم الربيع لمبحث عن الفول األخضر وعرف 
أيضًا بـ عام الخمف عند أىل اشبيمية وكان ماء نير قرطبة تمك المدة في أدنى 

، ولم نجد ان أىل األندلس قد خرجوا في تمك السنين إلى صالة (4)مستوياتو
                                                 

 .80؛ الزىري، الجغرافية، ص209 و154 و144ابن حيان، الحجي، الصفحات ( 1)

؛ العذري، احمد بن عمر، ترصيع االخبار، تحقيق عبد العزيز 194ابن حيان، الحجي، ص( 2)
 .8، ص1965االىواني، مدريد، 

 2؛ ابن عذاري، البيان، ج43ابن القوطية عمر بن عبد العزيز؛ مجيول، فتح األندلس، ص( 3)
؛ تاريخ افتتاح األندلس، تحقيق، عبد اهلل 41 و38 ص2؛ البيان المغرب، ج41 و38ص

 .53، ص1958الطباع، بيروت، 

؛ ابن 62-61، ص1989مؤلف مجيول، أخبار مجموعة، تحقيق إبراىيم االبياري، بيروت، ( 4)
؛ ابن الشباط، صمة السمط، 33 ص4؛ المقري، نفح الطيب، ج38 ص2عذاري، البيان، ج

 .136، ص1971تحقيق احمد مختار العبادي، مدريد، 
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االستسقاء مما يدل عمى ان المجتمع األندلسي والزعماء كانوا منشغمين بالحروب 
.  والصراع عمى السمطة في البالد

 (م822/ىـ207)وتوالت عمى األندلس سنوات قحط عديدة ففي سنة 
أصاب البالد قحط شديد أدى إلى مجاعة قوية راحت ضحيتيا خمق كثير، 

وأصابت البالد عمى اثر ذلك انتشار الجراد مما دفع باألمير عبد الرحمن األوسط 
إلى إطعام الفقراء والمساكين من أىل قرطبة، وخرج  (م852-821/ىـ206-238)

، ويبدو ان المجاعة لحقت باألندلس بسبب قمة (1)أىل قرطبة إلى صالة االستسقاء
األمطار ومن ثم زاد الجراد من معاناة الناس من خالل قضاءىا عمى المزروعات 

.  والبساتين في قرطبة
ولخطورة ما أصاب أىل األندلس جراء القحط المتكرر فقد كان الناس 

يخرجون إلى صالة االستسقاء بشكل كبير ففي عيد األمير عبد الرحمن األوسط 
تعرضت قرطبة إلى قحط ومحل فنودي لصالة االستسقاء فخرجت جموع كبيرة من 

قرطبة وعبروا القنطرة المعروفة بقرطبة وىي قديمة البنيان وحصينة، وصمى 
بالناس صاحب الصالة الفقيو عبد الممك بن حبيب في مصمى الربض وتجمير 
الناس وأقاموا الصالة وعند العودة تزاحم الناس عمى القنطرة ولم تسع لمرور تمك 

 ومنيم من عبروا ااألعداد الكبيرة حتى سقط عدد من الناس في النير وماتو
، وفي عيد األمير محمد بن عبد الرحمن (2)بالقوارب لشدة الزحام عمى القنطرة

تعرضت البالد إلى مجاعة شديدة نتيجة لقحط  (م886-852/ىـ238-273)
ىـ وفي ىذه السنة بمغت المجاعة في قرطبة إلى درجة انتشر 260جزئي قبل سنة 

في المدينة السراق وكثرت الشكاوى عند األمير عن تطاول بعض الفسدة فقام 
األمير بعدد من اإلجراءات لتخفيف عبء المجاعة عمى الناس وحمايتيم من 

المفسدين فأمر صاحب المدينة بإعفاء أىل قرطبة والمدن األخرى التي شممتيا 
المجاعة من العشور المستحقة عمييم ألن الفالحين في ىذه السنة لم يزرعوا حبة 

                                                 

 .81 ص2؛ ابن عذاري، البيان، ج93ابن حيان، مكي، ص( 1)

 .142؛ ابن الشباط، صمة السمط، ص47 و46ابن حيان، مكي، ص( 2)
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واحدة، وأمر صاحب السوق إبراىيم بن حسين بمحاسبة وضبط السوق وعرف 
عنو بالصرامة والشدة فبدأ بمحاسبة الناس وتطبيق الشريعة اإلسالمية بقطع اليد 

، ورغم ما (1)عمى السراق وذىب بعيدًا في شدتو حتى أمر بصمب بعض المفسدين
 (م888-886/ىـ275-273)مر بو البمد فقد أمر األمير محمد ولده المنذر 

بالخروج في صائفة إلى سرقسطة فأستولى عمى أغذية وحبوب كغنائم وكذلك 
، وساىمت الحمالت العسكرية في تخفيف عبء المجاعة عن (2)مدينة وشقة

.  (3)طريق الغنائم
وقد ذىبت بعض المدن القريبة من قرطبة التي تأثرت بالمجاعة إلى 

االستعانة بمصادر غذائية أخرى كالبموط وعرفت مدينة بطروش بأشجار البموط 
الكثيرة في الجبال التي تحيط بيا وألىل المدينة اىتمام بحفظ البموط وخزنو 

، بينما كان أىل مدينة لورقة يخزنون المواد (4)واستخدامو في أيام الشدة والجوع
الغذائية تحت األرض في سنوات الرخاء حيث امتازت تربة المدينة بحفظيا لممواد 

الغذائية حتى عشرون سنة دون تعرضيا لمتمف مما ساعد أىل المدينة من 
، وفي أحيان أخرى يكون القحط جزئيًا (5)مواجية الجوع والقحط في سنوات الجدب

او في بداية الموسم الزراعي فمم يكن أمام أىل قرطبة سوى الخروج إلقامة صالة 
االستسقاء وفي بعض السنوات تقام عدة أيام حتى يفرج اهلل عنيم ويستجيب إلى 

دعاءىم كما حصل مع صاحب الصالة الفقيو سميمان ابن اسود الذي صمى 
.  (6)بالناس ونزل المطر بغزارة وبدء الناس باالستزراع وعم الخير في البالد

                                                 

 .172؛ ابن حيان، مكي، ص208 وص 207الخشني، قضاة قرطبة، ص( 1)

 .302، ص1988؛ عنان، دولة اإلسالم في األندلس، القاىرة 341ابن حيان، مكي، ص( 2)

 .349ابن حيان، مكي، ص( 3)

 .45الحميري، المصدر السابق، ص( 4)

 .172المصدر نفسو، ص( 5)

؛ ابن بسام، عمي بن بسام، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة، 324ابن حيان، مكي، ص( 6)
 .46 ص1 مج4، ق1979تحقيق احسان عباس، بيروت، 
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وفي عيد األمير المنذر خرجت مدن عديدة عمى السمطة المركزية 
وظيرت الفتن وعاث المفسدون في البالد وتطاولت الممالك الشمالية عمى المدن 

واألقاليم مستغمين أوضاع البالد االقتصادية، وجاءت المجاعة والقحط لتحّمل 
الدولة أعباء أخرى وكما ىو معروف ليس ىناك اماميم سوى الخروج إلى صالة 

االستسقاء فصمى بيم القاضي وصاحب الصالة عامر بن معاوية المخمي، وكذلك 
استمر القحط لعدة سنوات من حكمو فقد صمى بأىل قرطبة في إحدى السنوات 
القاضي احمد بن محمد بن زياد المخمي وأمطرت أيامًا إال انيا لم تكن بكميات 

 (م887/ىـ274)، بينما استمر القحط سنة (1)تسيم في انتعاش الموسم الزراعي
، وال يستبعد ان سقوط الثموج أدى (2)بدون مطر والذي زاد الطين بمة سقوط الثموج

.  إلى نتائج كارثية ألنيا عطمت البساتين واألشجار المثمرة
اإلمارة في  (م912-888/ىـ300-275)وعندما تولى األمير عبد اهلل 

، (3)األندلس كانت البالد قد بمغت فييا الفتن الداخمية والمخاطر الخارجية أوجيا
وال يستبعد ان يكون سبب كثرة الخروج عمى السمطة المركزية جاء نتيجة ما آلت 
الييا أحوال البالد االقتصادية من القحط والجوع وقد توالت عمى األندلس سنوات 

، إلى ان سنوات القحط تكررت (4)عديدة من تمك المصائب، فيورد ابن الفرضي
عمى البالد وأن القاضي احمد بن عبد اهلل بن خالد صاحب الصالة قد ولي صالة 

عمت البالد الشدة من  (م898/ىـ285)وفي سنة ، االستسقاء بالناس مرات عديدة
المجاعة التي اجتاحت غالبية مدن األندلس وفقدت المواد الغذائية في األسواق 

                                                 

، 1988الخشني، محمد بن حارث، قضاة قرطبة، تحقيق إبراىيم االبياري، بيروت، ( 1)
، 1983؛ النباىي، ابو الحسن عبد اهلل، تاريخ قضاة األندلس، بيروت، 205 وص 184ص
 .19ص

 .119 ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج( 2)

، 1965ابن عبد ربو، احمد بن محمد، العقد الفريد، تحقيق احمد أمين وآخرون، القاىرة، ( 3)
 .14 ص1؛ ابن الفرضي، تاريخ العمماء، ج497 ص4ج

 .35 ص1تاريخ العمماء، ج( 4)
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وارتفعت األسعار وال سيما الحنطة والشعير ولجسامة اآلثار التي تركتيا المجاعة 
.  (1)في البالد أصبحت روايات تناقمتيا ألسنة الرواة وكتب المؤرخين

فكانت معروفة  (م909/ىـ297)اما المجاعة التي حمت باألندلس سنة 
ومشيورة لدى أىل األندلس بسنة جوع جيان وفييا عمت المجاعة البالد كافة 

ومات فييا خمق كثيرون ومنيم من توجو نحو المغرب المعروف بالعدوة وعبروا 
، فقد تحممت جيان (2)البحر من اجل البحث عن أرزاق تنقذىم من اليالك والجوع

والمدن التابعة ليا الجوع ومن ثم صوالت الحروب التي دارت بين القوات 
األندلسية ضد الخارجين عمى القانون وال سيما عمرو بن حفصون الذي استنزف 
الكثير من قدرات الدولة األموية لطول مدة خروجو عمى السمطة المركزية والتي 
دامت ثالثون سنة من عيد األمير محمد حتى خمس سنوات من عصر عبد 

.  (3 )(م917/ىـ305)الرحمن الناصر وانتيت الحركة بوفاتو سنة 
وعند اعتالء عبد الرحمن الناصر عرش الدولة األموية سنة 

دخمت البالد مرحمة جديدة من حيث بدأت الدولة في الدفاع عن  (م912/ىـ300)
البالد، وَلْم شمل األقاليم ومحاسبة الخارجين عمى القانون فبدء الناصر الخروج 
عادتيا إلى حضيرة الدولة، وفي خضم ىذه األجواء العسكرية  باتجاه المدن وا 

وحركة الجيوش في البالد تعرضت البالد وال سيما قرطبة إلى قحط ومجاعة سنة 
وامحل الناس وعم القحط قرطبة والمدن القريبة منيا وغمت  (م914/ىـ302)

األسعار وفقدت المواد الغذائية من األسواق وال سيما الحنطة وكانت المجاعة 

                                                 

، 1965ابن حيان، حيان بن خمف، المقتبس، تحقيق، عبد الرحمن عمي الحجي، بيروت، ( 1)
 .129 ص2، ابن عذاري، البيان، ج127ص

 .146ابن حيان، الحجي، ص( 2)

؛ 140-139، ص1937ابن حيان، حيان بن خمف، المقتبس، تحقيق انطونية، باريس، ( 3)
؛ ابن 138، ص1979ابن حيان، حيان بن خمف، المقتبس، تحقيق شالميتا، مدريد 

الخطيب، لسان الدين محمد بن عبد اهلل، أعمال االعالم، تحقيق ليفي بروفنسال، بيروت، 
 .264، ص1988؛ وينظر، عبد العزيز سالم، تاريخ المسممين، بيروت، 27، ص1956
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عامة شممت مناطق واسعة لذلك كانت تأثيرىا مثيرًا لممخاوف فبادر القاضي 
صاحب الصالة إلى دعوة الناس إلى  (م927/ىـ314ت )محمد بن عمر بن لبابو 

، ودفعت المآسي إلى عزوف (1)صالة االستسقاء مرات عديدة وفي أيام مختمفة
الناس من وراء المجاعات المتكررة إلى عدم احتراث األراضي وتركت بورًا 

واشتد القحط وأرتفعت  (م915/ىـ303)وخاصة المجاعة التي استمرت إلى سنة 
األسعار أكثر من ذي قبل وعمت األوبئة ووصل قفيز القمح إلى اثني عشر دينار 

، ان سعر قفيز (3)، في حين يذكر ابن عذاري(2)دراىم فضة وىمك اناس كثيرون
القمح بكيل سوق قرطبة كان بثالثة دنانير وارتفع حتى وصل إلى أربعين دينار، 

.  مما دفع بالناصر إلى مساعدة الناس بتوزيع الصدقات عمى المساكين
وكان لمقحط المتكرر دور في إعاقة جيود الناصر العسكرية في تثبيت 

 (م927/ىـ 314)األمن واالستقرار والقضاء عمى المتمردين كما حصل في سنة 
عندما تعرض البالد إلى قحط ومحل عام وأوقف الناصر الصائفو ليذه السنة 
ألسباب اقتصادية وطمب من صاحب الصالة احمد بن بقي بن مخمد بالخروج 
وقيام صالة استسقاء وأرسل إلى الكور بالقيام بالصالة أيضًا فأرتفعت األسعار 
:  وضاقت بالناس معاشيم ولمشعراء دور في توثيقيا في أدبياتيم ويقول الشاعر

سحـاب يمور الغيث منيا وديمة 
 

 ( 4)دمـاء العـدى تيمـي بو وتمـور 
احتباس األمطار وساد القحط في البالد  (م929/ىـ317)وتكرر أيضًا سنة  

وأرسل الناصر كتبًا إلى جميع العمال في المدن إلى إقامة ( 5)وغالء األسعار

                                                 

؛ ابن 103، ص1979ابن حيان، حيان بن خمف، المقتبس، تحقيق شالميتا، مدريد، ( 1)
 .166 ص2عذاري، البيان، ج

 .124بن حيان، شالميتا، صا (2)

 .167، ص2المصدر نفسو، ج( 3)

 .193 و ص191 ص2؛ ابن عذاري، البيان، ج205 و203ابن حيان، شالميتا، ص( 4)

 .199 ص2ابن عذاري، البيان، ج( 5)
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( 2)ىـ ويوصف ابن حيان324وثم عاد القحط إلى األندلس سنة ( 1)صالة االستسقاء

.  انو لم يشيد األندلس قحطًا اشد من ىذه السنة
اما تأخر الغيث في بداية الموسم الزراعي كان يدخل القمق في نفوس 

حيث عزف الفالحون عن حراثة  (م940/ىـ329)المزارعين كما حصل سنة 
األراضي وزراعتيا واستمروا في صالة االستسقاء، ولم يكتفوا بيذا القدر بل ذىبوا 
إلى ابعد من ذلك حيث لجأوا إلى المنجمين لمعرفة أوقات المطر حيث تحدث ليم 
احد المنجمين وىو ابن عزرا المنجم وجماعة من أصحابو عن تأخر المطر ولكن 
اهلل سبحانو وتعالى كذب المنجمين حيث نزل الغيث في الميمة ذاتيا بغزارة ثم ىبت 
رياح باردة ونزل الثمج فبدئت الناس بالزراعة وانخفضت األسعار، وألبن عبد ربو 

: شعر في ذلك فيقول
وأنـزل الغـيث عمـى راغـب  

 
رحمتــو إذ قنــط الراغـــب   

 
 
 

قـل ألبن عـزرا ألسخيف الحجا  
 

 ( 3)زرى عميــك الكوكـب الثاقـب 
بل ان األمطار كانت تعرقل الكثير من الرحالت سواء كانت تجارية او  

 (م943-941/ىـ332ىـ و330)، وتعرضت البالد ما بين سنة (4)رحالت عممية
 (م965/ىـ355)إلى سنوات قحط ومحل وفييا تولى الفقيو منذر بن سعيد البموطي 

، وما كاد المصمون في الطريق يصمون إلى دورىم حتى (5)القيام بصالة االستسقاء
إلى  (م946/ىـ335)، وكذلك تعرضت البالد سنة (6)حتى نزل الغيث وطرد المحل

                                                 

 .383 وص 250ابن حيان، شالميتا، ص( 1)

 .476المصدر نفسو، ص( 2)

 .31-30ابن عبد ربو، الديوان، ص( 3)

 .70، ابن عبد ربو، الديوان، ص101الحميدي، المصدر السابق، ص( 4)

 والنباىي، تاريخ 141، الحميري، المصدر السابق، ص249ابن خاقان، مطمح األنفس؛ ص( 5)
 .71 و70قضاة األندلس، ص

 .142 ص2ابن الفرضي، المصدر السابق، ج( 6)
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، واستمر القحط يعود إلى بالد األندلس (1)إلى قحط شديد والسيما مدينة قرطبة
-961/ىـ366-350)عمى سنوات متباعدة، وعندما تولى الحكم المستنصر 

الحكم عمت البالد قحط شديد خاصة مدينة قرطبة واألقاليم التابعة ليا إال  (م976
ان االستقرار األمني واالزدىار الحضاري كل ىذه المقومات ساىمت في تخفيف 

عبء المجاعة وعدم االكتراث إلى القحط لقدرة الدولة المالية ولم تكن ىناك 
، وكذلك الحال نفسو في عيد محمد (2)تأثيرات واضحة عمى الحالة المعاشية لمناس

بن ابي عامر الذي حل القحط باألندلس ولقدرة الدولة المالية ساىمت في تخفيف 
الجوع والقحط حيث اخرج ولده عبد الرحمن إلى مواصمة جيوده العسكرية وامر 

القاضي وصاحب الصالة محمد بن يبقي بن زرب بالخروج إلى صالة االستسقاء 
فأجتمع الناس في مصمى الربض وغالبًا ما تقام تمك الصموات في مصمى الربض 
ولم يتم القاضي خطبتو وصالتو حتى بمميم المطر فأستبشر الناس الستجابة اهلل 

.  (3)سبحانو وتعالى إلى دعواتيم

: الفيضانات والٌلوج. 2

تعد بالد األندلس من البمدان الغنية بالموارد المائية وال سيما األنيار حيث 
تقطعيا أربعون نيرًا ومدينة سرقسطة وحدىا تقع عمى خمسة انيار، فضاًل عن 
الينابيع والعيون التي تخرج من جباليا وأوديتيا نتيجة لتساقط الثموج عمى جباليا 

.  (4)وال سيما السالسل الجبمية العالية التي ال تنقطع عنيا الثموج صيفًا وشتاءاً 
ومن الطبيعي ان تشكل األمطار الغزيرة والثموج إلى زيادة نسبة تدفق 

المياه إلى األنيار وارتفاع منسوبيا ونظرًا لعدم وجود سدود ناظمة لحماية المدن 
من الفيضانات لذلك تعرضت مدن األندلس إلى العديد منيا، ففي سنة 

                                                 

 .214 ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج( 1)

 .236 ص2المصدر نفسو، ج( 2)

 .79، وينظر النباىي، المصدر السابق،  ص46، ص1 مج4ابن بسام، الذخيرة، ق ( 3)

 112و 78؛ الحميري، المصدر السابق، الصفحات 80الزىري، المصدر السابق، ص( 4)
 .142؛ ابن الشباط، المصدر السابق، ص194و
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الذي عم الفيضانات بسبب األمطار الغزيرة وأدى إلى تدفق المياه  (م836/ىـ222)
، وفي (1)إلى مدينة قرطبة بشكل كبير حتى عرفت تمك السنة بـ عام السيل العظيم

تعرضت مدينة قرطبة واشبيمية إلى مد وارتفاع منسوب ماء  (م849/ىـ235)سنة 
نير وادي الكبير الذي يمر فييما وحممت الروافد التي تصب في النير مياه 

إضافية مما أدى إلى فيضانات عارمة اجتاحت القرى والمدن التي تحيط بالنير 
وال سيما وادي شنيل من روافد نير قرطبة مما تسبب في تدمير ست عشرة قرية 
من قرى اشبيمية، ودمرت وادي تاجة من أودية نير قرطبة ثماني عشرة قرية وبدا 

الوادي من كثرة تدفق مياىيا إلى نير عرضو ثالثين مترًا، فضاًل عن تدمير 
الطرق والقناطر المقامة عمى األنير وال سيما قنطرة استجة التي تدمرت منيا 
حنيتن من أقواسيا، وغرق فييا أيضًا أناس كثيرون وبيائم واألمتعة والحبوب، 

، ومما دفع باألمير عبد (2)وكانت حدثا عظيمًا تحدث الناس عنيا سنوات طويمة
بعد ىذه السيول وارتفاع مد نير  (م852 -821/ىـ238-206)الرحمن األوسط 

وادي الكبير إلى بناء األرصفة عمى ضفاف النير لمنع دخول المياه إلى أسواق 
.  (3)المدينة وأزقتيا

رغم ان الفيضانات كانت ليا آثارًا مدمرة إال انيا كانت عمى نطاق ضيق 
وعمى المدن القريبة من األنير والوديان، وآثارًا أخرى عمى الحمالت العسكرية 

في مدينة تطيمة  (م870/ىـ257)ولكن الصدف شاءت ان تكون فيضانات سنة 
عاماًل مساعدًا لمجيش األموي لمقضاء عمى تمرد محمد بن لب الذي كان يحاصر 

مدينة سرية وىي من الحصون التي يتواجد فييا جند اإلمارة وىي من الثغور 
اإلسالمية الشمالية القريبة من قشتالة ولكن الفيضانات ساىمت في ىروب محمد 

                                                 

 .7 ص2ابن الفرضي، تاريخ العمماء، ج( 1)

، 1967؛ ابن األثير، عز الدين عمي الكامل في التاريخ، بيروت، 5ابن حيان، مكي، ص( 2)
 .89 ص2؛ ابن عذاري، البيان، ج285 ص5ج

 .73فتح األندلس، ص( 3)
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بن لب ولم يتمكن من فتح مدينة سرية إال ان المدينة تعرضت منشآتيا المدنية 
.  (1)إلى أضرار وال سيما القناطر الموجودة فييا

اما في عيد األمير عبد اهلل ورغم األوضاع السياسية المتردية والقحط 
/ ىـ288)والمتكرر عمى األندلس فقد تعرضت إلى فيضانات عديدة ومنيا سنة 

وفييا جمب نير وادي الكبير مد عظيم وارتفع منسوب المياه في النير  (م900
حتى غطت أقواس القنطرة ولشد تدفق المياه أدى إلى تحطم بعض أرجل 

، وكذلك تعرضت قرطبة إلى مد عظيم في مستوى ماء نير وادي الكبير (2)القنطرة
، وىي قديمة من اآلثار المعروفة بالمدينة وتعد من (3)وانيار جزء من القنطرة

فقد عاد نير  (م908/ ىـ296)، اما في سنة (4)المنشآت المدنية الميمة فييا
قرطبة بمد وّعد من أميات السيول الطامية من شدة آثارىا عمى المدينة وأزقتيا 

.  (5)وطرقيا
عمى الرغم من اإلجراءات التي تم اتخاذىا من قبل الدولة األموية في 
تحصين القناطر وعمل األرصفة لحماية المدينة من الفيضانات إال ان المدينة 

بسبب تعرض  (م970/ىـ360)عادت وتعرضت إلى فيضانات مرة أخرى سنة 
األندلس إلى أمطار غزيرة مما أدى إلى تيدم قسم من قواعد القنطرة، لذلك عمد 
الحكم إلى تحصينيا وأرسل البناءين والميرة لتقوية األرجل بالخشب واألوتاد من 

الحديد والصخور لتخفيف من سرعة جريان المياه تحت القنطرة وحماية أرجميا من 
ىـ 361ىـ و360)واستمرت األمطار تيطل بغزارة في السنوات ( 6)االنجراف

وكانت تسبب ىذه األمطار  (م973م و972م و971م و970/ىـ363ىـ و362و
إلى تعطيل صالة العيد فضاًل عن عدم إفساح المجال لممزارعين من زراعة 

                                                 

 .328المصدر نفسو، ص( 1)

 .139ابن حيان، انطونية، ( 2)

 .140 ص2ابن عذاري، المصدر السابق، ج( 3)

 .25؛ أخبار مجموعة، ص142ابن الشباط، صمة السمط، ص( 4)

 .144ابن حيان، انطونية، ص( 5)

 .65 وص 64ابن حيان، الحجي، ص( 6)
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أراضييم وتعرضت المدينة أيضا إلى ىبوب رياح شديدة وباردة ثم عادت 
وانقطعت األمطار لفترة مما حل بالمدينة جميد اسود فاحرق البستانين وال سيما 

، وأدت األمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نير (1)األشجار المثمرة
حتى وصمت إلى سوق القصابين القريبة من النير،  (م973/ىـ363)قرطبة سنة 

فخرج من الرصيف إلى  (م974/ىـ364)وكذلك مد النير بماءه في قرطبة سنة 
السوق ودخل الباب الجديد من جانب القنطرة حتى غرق فييا أناس كثيرون 
غالق القنطرة  خاصة الذين حاولوا عبور النير بالقوارب النقطاع الطرق وا 

.  (2)بالمياه

: األعاصري والعواصف. 3

سبب الموقع الجغرافي لشبو جزيرة األندلس المآسي ألىل البالد فوقوعيا 
بين البحر المتوسط من جية والمحيط األطمسي من جية أخرى وضع البالد في 
ميب الرياح العاصفة وصاحبت ىذه األعاصير أمطارًا غزيرة ورعد وبرق فضاًل 

عن الصواعق التي صعقت أىل األندلس من شدة أصواتيا، وكانت المدن 
 (م874/ىـ261)الساحمية ىي األولى في تمقي قوة اإلعصار وتدميرىا ففي سنة 

توالت العواصف عمى األندلس التي أدت إلى صعق الناس وىمعيم وبرقت السماء 
، وكذلك دمرت العواصف التي ىبت عمى األندلس سنة (3)وأرعدت

الكثير من القوارب والمراكب ومنيا غرقت او عطبت، وغرق عدد  (م879/ىـ266)

                                                 

 .107 و101 و100 و93و 73المصدر نفسو، الصفحات، ( 1)

 .209 وص 154المصدر نفسو، ص( 2)

كوالن، . س. ؛ وينظر ج2؛ الحميري، المصدر السابق، ص353ابن حيان، مكي، ص( 3)
، 1980األندلس ترجمة لجنة دائرة المعارف اإلسالمية، دار الكتاب المبنانية، بيروت، 

 .61ص
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، ومن المعروف ان (1)من البحارة والمالحين الذين كانوا عمى متن تمك المراكب
الدولة األموية قد أقامت في السواحل مراكز لصناعة السفن وبناء أسطول بحري 

لمدفاع عن األندلس ضد المخاطر الخارجية وال سيما ضد النورمان الذين كان ليم 
.  (2)غارات عديدة عمى المدن األندلسية والسيما اشبيمية

وتركت العواصف آثارًا سمبية عمى أىل األندلس وغالبًا ما تعطل األعمال 
لحاق خسائر بالمزارعين حيث تقطعت  في األسواق او الرحالت التجارية وا 

، وغالبًا ما (3)األغصان وأسقطت الثمار بل قمعت الكثير من أشجار الزيتون
ترافقت ىذه العواصف أمطار غزيرة فضاًل عن دوي الرعد وأضواء البرق كما 

بينما كانت بعض تمك العواصف خالية  ،(4)(م874/ىـ361)حدث في قرطبة سنة 
من األمطار بالرغم من الغيوم والرعد والبرق والصواعق إال انيا تركت قرطبة 

بدون أمطار بل استمرت العواصف الباردة حتى حمت بالمدينة جميد وبرد شديد 
مما نال من األشجار فماتت الكثير من األشجار المثمرة وال سيما الكروم والتين، 

عادت الرياح  (م874/ىـ361)وفي منتصف شعبان من السنة ذاتيا أي سنة 
العاصفة إلى قرطبة وترافقيا الرعود والبروق القوية التي صعقت الناس 

ورافقتيا أمطار  (م877/ىـ364)، وكذلك ىبت الرياح والعواصف سنة (5)بأصواتيا
غزيرة ورعود وبروق مؤديًا إلى رفع مستوى نير قرطبة ودخول مياه األمطار إلى 

ذا ما صادفت ىذه األجواء بداية الموسم الزراعي وال (6)أزقة المدينة وشوارعيا ، وا 
سيما مع بدء الفالحين بزراعة األراضي فانيا كانت تربك عمميم وتؤخره إلى أيام 

                                                 

؛ وينظر، عبد العزيز سالم واحمد مختار العيادي، تاريخ البحرية 399ابن حيان، مكي، ص( 1)
؛ وينظر عبد الرحمن عمي الحجي، الحضارة 160-152، ص1969اإلسالمية، بيروت، 

 .47- 46، ص1969اإلسالمية في األندلس، بيروت، 

 .312ابن حيان، مكي، ص( 2)

 .154ابن حيان، الحجي، ص( 3)

 .73المصدر نفسو، ص( 4)

 .101 و100المصدر نفسو، ص( 5)

 .209نفسو، ص( 6)
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أكثر ىدوءًا وصفاءًا وىطول األمطار بغزارة ال يمكن لمفالح ان يعمل بأجواء غير 
.  (1)مالئمة

وأعاقت ىذه األعاصير واألجواء الماطرة الحمالت العسكرية وال سيما التي 
كانت تخرج إلى أمراء المدن المتمردين الذين استغموا الظروف الجوية وصعوبة 
العمل العسكري فييا، وأفشمت ىذه العواصف الحممة البحرية التي أرسميا محمد 

إلى جزيرة سردينيا بقيادة مجاىد بن  (م1001-976/ىـ392-366)بن أبي عامر 
عبد اهلل العامري بعد ان تمكن من دخول الجزيرة وأرسى السفن في ميناء من 
سواحل الجزيرة مما آثار مخاوف بعض المالحين فحذروا القائد من مخاطر 

العواصف والرياح القوية، وحصل ما كانوا يخشونو إذ ىبت عمييم عواصف شديدة 
عطاب ورمت األمواج العالية بالمراكب بعيدًا  ودمرت مراكبيم بين غريق وتحطيم وا 

، فالعواصف التي كانت تيب عمى األندلس ترافقيا أصوات عالية (2)عن السواحل
، (3)وصواعق فقد تعرضت مدينة بطميموس إلى ىكذا صواعق ويروي ابن القرضي

حداىا ضربت ركن مجمس ابن  إلى ان مدينة بطميموس ضربتيا صواعق مرعبة وا 
مروان الجيميقي الذي كان يضمر السوء ألحد الفقياء وىو يوسف بن سفيان 

.  القرشي وبعد ىذه الصاعقة عفى عنو وصالحو
ورغم اآلثار المدمرة لمعواصف والرياح الشديدة إال ان أىل األندلس 

استغموىا بشكل امثل حيث نصبوا رحى لطحن الحبوب تعمل عمى الرياح تطحن 
الحبوب عند ىبوب الرياح وال تعمل عند ىدوئيا وعرفت باألندلس مدينة طركونة 

.  (4)بيذه الرحى وىي من أعمال شعوب األندلس القدامى

: اجلراد. 4

                                                 

 .145نفسو، ص( 1)

 .353الحميدي، المصدر السابق، ص( 2)

 .202 ص2تاريخ العمماء، ج( 3)

 .126الحميري، المصدر السابق، ص( 4)
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ويعد غزو الجراد من الكوارث الخطيرة التي حمت باألندلس ألنيا كانت تأتي 
في مواسم الجفاف وتياجم القرى والمدن وتقضي عمى كل شيء اخضر من 

البساتين والثمار التي كانت ممجأ الناس في السنوات القحط وقمة الحبوب فكانت 
من السنوات المشيورة في األندلس لشدة أضرارىا من حيث  (م822/ىـ207)سنة 

القحط ثم غزت موجات الجراد لتجتاح وتأكل األخضر واليابس فوقعت في 
األندلس مجاعة كبيرة وال سيما مدينة قرطبة وثم انتقمت تمك الموجات إلى المدن 

األخرى، مما دفع باألمير عبد الرحمن األوسط إلى إسعاف الناس من وطأة 
المجاعة وشرع بإطعام الفقراء والمساكين إال ان ىذه اإلجراءات لم تكن فاعمة 
بسبب انتشار المجاعة في مدن األندلس األخرى بسبب وصول الجراد الييا، 

وأقيمت بقرطبة صالة االستسقاء بسبب شدة المجاعة والقحط والجراد الذي عم 
وسادىا الغالء ونقص في المواد الغذائية، وكذلك امتناع الكثير من المدن ( 1)البالد

والناس عمى عدم دفع الضرائب وال سيما الخراج مما كان يدفع باألمراء إلى إعفاء 
.  (2)او تأجيل المستحقات من الخراج إلى أوقات الرخاء التي يرتاحون الييا

اجتمعت أضرار القحط عمى البالد فضاًل عن  (م846/ىـ232)وفي سنة 
الجراد الذي أوقع خسائر كبيرة في البساتين وال سيما أشجار الكروم التي غزتيا 
موجات من الجراد وخمفت البساتين وكأنيا محترقة وآثار أخرى لحقت بالمواشي 

، وكانت مدينة (3)من ىالكات نتيجة انقراض المزروعات والبساتين بسبب الجراد
لورقة أكثر المدن األندلسية تعرضًا إلى الجراد لذلك لجأوا إلى خزن الحبوب 

والمواد الغذائية تحت األرض وُذكر ان بإمكان أىل لورقة من خزن المواد الغذائية 

                                                 

 .81 ص2، ابن عذاري، البيان، ج93ابن حيان، مكي، ص( 1)

 .172 وص 212ابن حيان، مكي، ص( 2)

 .89 ص2، ابن عذاري، البيان، ج1نفسو، ص( 3)
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، بينما كانت تمجأ (1)عشرون عامًا من دون ان تصيبيا شيء او يتغير طعميا
.  (2)مدن أخرى إلى حفظ البموط لسنوات القحط والشدة

: األوبىة واألمراض. 5

نالت األوبئة واألمراض من أىل األندلس الكثير وخاصة إذا ما تزامن 
القحط مع الجوع او الفيضانات مع األوبئة فكانت الخسائر بين األرواح كبيرة، ألن 

المجاعة والقحط تؤدي إلى سوء تغذية بين الناس مما يييئ األجواء المناسبة 
 األمراض وكذلك الفيضانات معروفة بكونيا حاممة لألوبئة واألمراض وان رالنتشا

الظروف الجوية الباردة مع القحط تعد من البيئة المناسبة لنمو األوبئة واألمراض 
المعدية وال سيما اجتياح بعض مناطق األندلس بالجميد مما يقضي عمى 

، ولعل من ابرز موجات األوبئة واألمراض (3)المزروعات خاصة األشجار المثمرة
التي رافقت القحط قبيل دخول عبد الرحمن الداخل إلى األندلس فقد أصابت 

حتى كاد الخمق )األندلس ىالكات كبيرة بين الناس والحيوانات ويقول ابن عذاري 
.  (4)(ان ينقرض منيا

وىناك سنوات كثيرة تذكرىا المصادر األندلسية عمى ان البالد أصابتيا 
المجاعة ومات فييا خمق كثير من دون ذكر إلى ان األوبئة منتشرة ولكن موت 

أعداد كبيرة من الناس في تمك السنوات تدل إلى ان البالد مصابة باألوبئة 
واألمراض ولكن المجاعة وقمة المواد الغذائية قد غمبت عمى رواياتيم كما حدث 

حيث مات أكثر الخمق جيدًا، وكذلك ما أصاب  (م814/ىـ199)في السنوات 

                                                 

 .172؛ الحميري، المصدر السابق، ص2العذري، ترصيع االخبار، ص( 1)

 .45الحميري، المصدر السابق، ص( 2)

 .101 وص 100ابن حيان، الحجي، ص( 3)

 .43، مجيول، فتح األندلس، ص38 وص 37 ص2البيان المغرب، ج( 4)



                  (   54) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 329 

حيث كانت الخسائر بين األرواح البشرية أعداد  (م822/ىـ207)األندلس سنة 
.  (1)ىائمة

فقد كانت الخسائر في  (م898/ىـ285)وسنة  (م873/ىـ260)اما سنة 
أرواح الناس كبيرة من جراء الجوع وىنا البد اإلشارة إلى ان الخسائر الكبيرة ال 

تدل عمى انيا جاءت نتيجة الجوع او القحط فقط بل البد ان ىناك أمراض خطيرة 
قد انتشرت بين الناس ولو كان بسبب الجوع لياجرت إلى مناطق أخرى لم 

تتعرض إلى قحط لذلك ال يستبعد ان تكون األمراض وراء فقدان األعداد الكبيرة 
إلى موت  (م909/ىـ297)، وثم يروي ابن حيان في حوادث سنة (2)في النفوس

أكثر الخمق في ىذه السنة من المجاعة الشديدة التي أصابت األندلس مما يوحي 
.  (3)إلى ان األمراض كانت وراء موت األعداد الكبيرة بين صفوف البشر

فقد شبيت بمجاعة سنة  (م915/ىـ303)اما المجاعة التي وقعت سنة 
لكثرة األموات والمجاعة الشديدة، وكان الوباء عامًا أصاب أىل  (م873/ىـ260)

األندلس حتى صعب عمى الناس دفن موتاىم بسبب كثرة أعدادىا لذلك شرع 
إلى إسعاف الناس وتقديم  (م961-912/ىـ350-300)الناصر لدين اهلل 

الصدقات ليم حتى دفع بالناس إلى ترك بيوتيم والجالء إلى نواحي أخرى لم 
.  (4)تصبيا األوبئة والمجاعة

ولعل من ابرز األوبئة التي عرفتيا األندلس وباء الطاعون الذي اجتاح 
فضاًل عن مالت الييا من الظروف السياسية  (م1010/ىـ401)البالد ومدنيا سنة 

المعقدة من فتن وصراعات بين الوالة عمى النفوذ والمصالح الشخصية وكان من 

                                                 

 .81 وص 73 ص2ابن عذاري، البيان، ج( 1)

 .129 ص2، ابن عذاري، المصدر السابق، ج343ابن حيان، مكي، ص( 2)

 .146ابن حيان، انطونية، ص( 3)

 .167 ص2، ابن عذاري، المصدر السابق، ج124 وص 109ابن حيان، شالميتا، ص( 4)
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ابرز الشخصيات التي توفي في ىذا الوباء ابي بكر شقيق ابن حزم األندلسي وىو 
.  (1)ابن اثنين وعشرين سنة فضاًل عن موت آخرين من األندلسيين

ولم يكن أمام األندلسيين سوى المجوء إلى األدوية المتوفرة لدييم المكونة 
من األعشاب واألزىار واألصناف األخرى من العقاقير المشيورة في األندلس وال 

كذلك المجوء ( 2)سيما مدينة قبرة المعروفة بضروب ىذه األدوية لعالج األمراض
إلى وسائل أخرى مثل العالج بالينابيع الخاصة لعالج األمراض المعروفة ومنيا 

مدينة بمى التي فييا عين ماء بارد يشفي األمراض واألوجاع لكل من استحم 
، وىناك ينابيع أخرى ساخنة لعالج أمراض الحصو الكمى وينابيع غريبة (3)فييا

ساخنة تسودىا الطحمب وحين يبدأ اإلنسان بالصراخ تبدأ العين بالغميان وتزول 
.  (4)عمييا الطحالب وتستخدم ىذه العيون الستخدامات مختمفة وعالج األمراض

: الـزالزل. 6

لحاق األذى بالناس ولعل  وكانت لمزالزل نصيب في تدمير مدن األندلس وا 
التي ىزت العاصمة  (م943/ىـ332)من ابرز الزالزل التي ضربت األندلس سنة 

، وعادت وضرب زلزال آخر (5)قرطبة ووصفيا ابن عذاري بأنيا كانت عظيمة
وبعد خروج الناس من صالة الظير ويبدو انو  (م974/ىـ364)مدينة قرطبة سنة 

كان قويًا بحيث أحست بيا األقاليم التابعة إلى قرطبة في نفس الوقت وكذلك 
، وتعرض (6)األقاليم األخرى أحست بيذا الزلزال بدرجات متفاوتة ولمدة قصيرة

                                                 

، 1986ابن حزم، عمي بن احمد، طوق الحمامة، تحقيق صالح الدين القاسمي، بغداد، ( 1)
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مدن أخرى في سنوات مختمفة إلى ىدم الدور ومنائر المساجد من دون ان يعزى 
سبب الدمار إلى الزالزل وال يستبعد ان يكون السبب في ذلك الزالزل ولكن عمى 

درجات واطئة لم يحسوا بيا أىل البمد وكذلك ىدم تمك المنابر لم يكن بفعل فاعل 
، ألن ىناك (1)لذلك يبدو جميًا ان السبب وراء ذلك زلزال بسيط ذو خسائر محدودة

أحداث مشابية ولكن بعد سنوات من نطاق البحث حيث تعرضت مدينة تدمير 
إلى زلزال مدمر تيدمت فيو الدور والمباني العالية وانيدم  (م1048/ىـ440)سنة 

جامع اريولة وصومعتو وانشقت األرض واختفت عيون وينابيع الماء، واستمرت 
الزالزل نحو عام ولفترات متقطعة ولعدة أيام لكل ىزة وشممت اليزة مناطق كثيرة 

.  (2)من إقميم تدمير

: الكسوف واخلسوف. 7

عرف األندلسيون بالمعرفة في عموم الفمك والتنجيم ومراقبة حركة الكواكب 
وغالبًا ما كانوا يستخدمون تمك العموم في حياتيم اليومية وكذلك نجد لجوءىم إلى 

، ولذلك كانت حركات الشمس (3)المنجمين لمعرفة أوقات المطر وقراءة الطالع
والقمر جزء من عمميم في مراقبة الكواكب والنجوم ولم تكن ظاىرتا الكسوف 

والخسوف من الظواىر المقمقة او الخطيرة بل كانوا يخرجون إلى المساجد إلقامة 
صالة اآليات الشرعية التي تفرض عمى المسممين إلقامة ىذه الصموات عند 

ظيور بعض اآليات في األرض او السماء، ويروى إلى ان صالة الخسوف أقيمت 
وتولى صالتيا القاضي يحيى بن معمر في  (م833/ىـ218)في قرطبة سنة 

، بينما وجدنا عند الخشني ان يحيى بن معمر اقام (4)مسجد ابي عثمان بقرطبة
صالة الكسوف ونستبعد ان يكون كسوفًا ألن الرواية التي نقميا ابن حيان نقاًل عن 
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ابن حارث وعن ابن الفرضي تؤكد إلى ان الخسوف كان قد حدث في قرطبة سنة 
.  (1 )(م833/ىـ218)

اما كسوف الشمس فقد حدث عدة مرات باألندلس ففي السنة 
كسفت الشمس بقرطبة يوم األربعاء ليمة بقيت من ذي الحجة،  (م902/ىـ290)

كسفت الشمس مرة أخرى وكان الكسوف كميًا حيث  (م911/ىـ299)وفي سنة 
ظيرت نجوم السماء لمعيان وانتشر الظالم لنصف ساعة حتى دفع بالناس التوجو 
إلى المساجد ظنا منيم إلى ان صالة المغرب قد حمت إال ان الشمس ظيرت مرة 

.  (2)أخرى فأدرك الناس الكسوف

: حركة األجرام السماووة. 8

واىتم األندلسيون ال سيما العمماء منيم برصد حركات الشيب والنيازك 
واألجرام السماوية األخرى التي كانت تتحرك في سماء األندلس، ولم تكن غريبة 

عمييم لمعرفتيم لتمك الظواىر، وانعكست عمى النصوص التي تعالج تمك الحركات 
وىي قميمة في المصادر التي اعتمدت في نطاق البحث مما يدل عمى ان تأثيراتيا 

انو كانت  (م933/ىـ322)كانت محدودة عمى المجتمع، ويذكر ابن حيان سنة 
ىناك ترتيب وظيور غير معتاد لمنجوم في السماء حيث تمركزت واجتمعت في 

وسط السماء وانحرفت من الشرق إلى المغرب وبالعكس حتى أصبحت منظرًا وآية 
أكثر حركة لتمك األجرام السماوية  (م941/ ىـ330)، بينما كانت سنة (3)لمناظرين

حيث شوىد في قرطبة من األفق الغربي طموع كوكب مذنب قرب العقرب، وفي 
نفس السنة وفي شعبان يوم الخميس بدت في السماء جمرة وشعاع ناشب من 

حركة نيزك ويشع شعاعًا شديدًا وبدت األشعة مقاربة ألشعة الشمس وعند الصباح 
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، وبال شك كانت حركات النجوم واألجرام (1)اختفت تمك الجمرة مع اشراقة الشمس
السماوية التي وقعت باألندلس مثيرة الىتمام الباحثين والعاممين في مجال الفمك 
والنجوم لدراستيا واالعتماد عمييا في معرفة مسار تمك الحركات وتطبيقاتيا في 

.   العباداتتحياتيم اليومية كمراقبة اليالل لمعرفة مواقي
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Natural Phenomena and Disasters in Andalus 

and Their Impact on Society during the Ommiad 

Period (138-422A.H. / 755-1030A.D.) 

Dr. Khaz’al Yaseen Mustafa
  

Abstract 

This paper aims at studying natural phenomena and 

disasters in Andalus and their impact on society in particular 

the negative ones like poverty and shortage of food during the 

Ommaid period. This condition so greatly affected on the 

society that it leads forced a people to die because of shortage 

of food and diseases.  

Another aim is to study earthquakes and the unusual 

movement of plants which highly frightened people that it 

remained in the memory of historians. 
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