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Abstract 
They said: injustice state is hour and state of justice till the end of the time. And may Allah 

grant victory to the unbelievers by their justice and failure Muslims by their impartial, and 

which which always draws attention from the setback all hunaanity since the inability of 

Muslims to leadership and the inherent difference between the spirit of Islam and the 

physical spirit that dominated the world after abandoning Islam for leadership. Interpreters 

said to look to who be at the beginning from the good and liars to punish as your 

punishment, that to say Perdition as perished, and this statement by Allah and his Suna for 

all people to surely and know his Sunan in his creation and his Sunan says that the conduct 

of people in life are methods lead some to happiness and happiness and each leads to 

destruction and miserable, and follow these laws must be completed to the finds that Sunan 

and benefit from this statement those who believe and faitha to Allah, and from what Allah 

mentioned from their stories, events and of the conditions of the former and rejected the 

guidance of Almighty Allah. Third: indulging in his desires and to rely on the adoptee, 

luxury and leave struggles The second topic: the abolition of the unit and the disintegration 

of the nation The first the abolition of the Umayyad Caliphate and the beginning of the era 

of denominations The second topic: Do not listen to the invited advised worked scientists. 

The third and final part: (pride does not get the women but men shaft). And Conclusion. 

 ةاملقدم
 يقع ال ومجريات حوادث العالم من لهذا يقع وبعد ..إنما أجمعين وصحبة وآله محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 وجه على الناس وليعلم أحكامه شيء عن يخرج ال صارم دقيق ثابت و  عام قانون  وفق ويحدث وإنما يقع عشواء خبط وال صدفة ،
 بعد تعالى هللا يقول تعالى ،حيث هللا سنن به تقتضي ما بإتباع إال أبدا يكون  ال عليها هم التي السيئة الحالة الخالص منإن  اليقين

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام  ٹٱٹٱُّٱ  :االستعاذة
 مصارع إلى يروا ألم الناس، من األمة هو :والقرن ( 1)چ مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب

 لم  ثم للمخاطبين، مثله  يعطي لم ما الوفيرة والنعم والسلطان  القوة  أسباب من  وأعطاهم األرض في تعالى هللا مكنهم وقد  السابقة  األجيال
 جيال بعدهم من تعالى هللا تعالى، وأنشأ هللا رسل بتكذيبهم لما استحقوه هللا عذاب من لهم بمانعة والسلطان والقوة والنعم المواهب تلك تكن
 هللا  على بأعز أنتم أصابهم فما  ما مثل يصيبكم أن المخاطبون  أيه فحذروا  كإهالكهم ، فأهلكوا  سبقهم من أي مثلهم فعملوا ليختبرهم آخر

 وقوة المسلمين ضعف  :األول وخالصة .المبحث وخاتمة مطالب ثالث مبحث كل ومبحثين مقدمة البحث من هذا ويتكون .منهم تعالى
 بهم والثقة  النصارى  مواالة  :الثاني المطلب الصحيح الرباني والمنهج اإلسالمية العقيدة ضعف  :األول المطلب.الحاقدين النصارى 
 إلغاء : الثاني المبحث الجهاد وترك والترف الدعة إلى والركون  الشهوات في االنغماس : الثالث المطلب المسلمين ضد معهم والتحالف

 لنصح الطوائف ملوك سماع عدم :الثاني المطلب الطوائف عهد وبداية األموية الخالفة إلغاء  :األول المطلب األمة وتفكك الوحدة
 .  والخالصة الخاتمة  )الرجال برماح ولكن النساء بأفخاذ تنال ال )العزة :واألخير الثالث المطلب العاملين العلماء

 أول1ال املبحث
 احلاقدين النصارى وقوة املسلمني ضعف

 الصحيح الرباني واملنهج اإلسالمية العقيدة ضعف  :األول املطلب
 سنة هللا  في نصر المؤمنين تستلزم تجنبهم عوائق النصر ، وعن هذه العوائق :  
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 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مضچاالستعاذة  بعد تعالى هللا قال: أواًل : التنازع واالختالف 

 فقد ودولتكم قوتكم تذهب أي (ريحكم وتذهب  (قتالهم عن فسروا قوله تعالى ) فتفشلوا( أي فتجنبوا عن عدوكم وتضعفوا (2) چحق
 والتفرق  االختالف  حيث كان األندلس في األمراء بين أشده على واالختالف التنازع كان ولقد  )3( وهبوبها بالريح أمرها نفاذ  في الدولة شبهت

 في إخوانهم ضد وأحالفا عهودا النصارى  مع ويعقدون  إخوانه، على النصارى  يستدعي بعضهم وكان الطوائف ملوك عصر سمات من سمة
 المسلمين :  يصف حال )4( المرابط ابن  قال حتى المصلين، دماء األندلس أرض على تراق سلطة شهوة اجل من ،العقيدة

 مبـــدد غير الضـــد  وشمل  فيهــا  ما بال شمل المسلمين مبدد
 

 لنبيكم غدا ماذا اعتذاركم
 

 ممــــهد  غير الغـدر هذا وطريق 

 أمتكم في فرطتم ِلـم   قال إن
 

 ــدي ــــالمعتــ دوـــــــللعـــــ وهمــــــوتركتم 
 

 تخف  لم العقوبة أن لو تاهلل
 

 (5) السيدي ذاك وجه من الحيا لكفى 

 

 ولهذا دينه ونصرة مرضاته ابتغاء خرج لمن إال نصره يعطي ال تعالى هللا ألن والرياء، البطر والفقرالمعوقات  ومن الغرور والرياء :ثانيا
 من خن حن جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خلچ تعالى :  فقال  الخروج هذا مثل عن نهى

ومعنى ) بطرًا( أي فخرًا وأشرًا ) ورئاء الناس( أي خرجوا ليثني عليهم الناس أي يمدحونهم بالشجاعة والسماحة ،   (6)  چ ٺ  ىن
. وهذا أيضًا واضح بين أمراء األندلس  (7)والمقصود نهي المؤمنين أن يكونوا أمثال أوالئك في البطر والرياء ، وأمرهم بالتقوى واإلخالص 

    .غداً  واقتلوني اليوم نيبايعو  : قائلهم قالحتى 
 من باشروه ما على وليس وحده علية معتمدة ومعونته تأييده إلى متطلعة تعالى باهلل معلقة قلوبهم تبقى أي هللا عند من إال النصر وما  ثالثًا :
 خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعالى قوله قولنا على ويدل .النصر أسباب
  )هللا عند من إال النصر  إذًا )وما  (8) َّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جييه ىه مه  جه ين ىن من

،  (9)لها  المسخر هو إذ والمعنوية المادية أسبابه تكن مهما للنصر الفاعل وجل عز فهو األسباب من غيرهم أو المالئكة من غيره دون 
  (10)چ  مث هت متچ وجل  عز هلل وإخالصه جنديته في العبد صدق إذا لمن وتعالى سبحانه

 .عاله في جل هلل جنديتهم في أخلصوا األندلس أمراء فهل
 املسلمني ضد معهم والتحالف بهم والثقة النصارى مواالة الثاني املطلب

 والبراء الوالء مفهوم واضطرب .الرهيبة ذروته بلغ األعصر تلك في  عامة بصورة اإلسالم وتاريخ خاصة  بصورة األندلس تاريخ نجد حيث
 الحق على ظاهرين أمتي من طائفة تزال )ال الحبيب بشارة لوال  .اإلسالم وبالتالي تندثر المعاني كادت هذه بل هللا في  والبغض هللا في  والحب

 .هذه الحالكة أيامنا ( والىمحمد ) الرسول بعثة منذ اإلسالمي التاريخ أحداث تتبعنا وإذا (11) )هللا أمر يأتي حتى خالفهم من يضرهم ال
 الذين ثم فيهم بعثت الذين  القرون  )خير ( )  عنها قال  التي  .الخيرية القرون  في حتى جداً  كثيرة بأزمات أصيبت اإلسالمية األمة نرى 

 () محمد النبي زمن في حصل .التابعين وتابعي والتابعين (رضي هللا عنهم) الصحابة قرون  القرون الثالثة )12( يلونهم( الذين ثم يلونهم
 بقى الذين احد شهداء من وغيرهم ()) عمير بن ومصعب () الحمزة هللا أسد مثل المسلمين أبطال فيه استشهد الذي الرهيب أحد يوم

 المأساوي  اليوم ذلك حصل لماذا .والسالم  الصالة عليه األعلى بالرفيق والتحق نحبه قضى حتى لهم ويستغفر يذهب (  ) محمد الرسول
هللا  ُينزل لم ولذلك  ()  هللا رسول عصوا وبذلك  الجبل من نزلوا عندما منهم (  )الرماة) النبي أمر خالفوا قدرهم جل على الصحابة ألن

 فكيف (13)چ  حك جك مق حق مف خف حفجف مغ  جغ مع جع مظ ٱچ ومعهم .  فيهم والرسول نصره تعالى
 .المسلمين بين ودماء تكفير حصل  (   )  محمد الرسول وبعد القائل قول صح  ِإن   استغفار إلى يحتاج واستغفارنا (  ) محمد الرسول بعد
 أبو قبل من  الخطاب بن  عمر المؤمنين أمير قتل وكذلك سبأ ابن بفتنة المفتونين المسلمين قبل  من  ظلما عفان بن  عثمان المؤمنين أمير قتل

 من ( )  علي أمير المؤمنين قتل ،الفريقين كال من  هللا رسول  أصحاب بقيادة المسلمين بين صفين ومعركة الجمل ومعركة ،المجوسي لؤلوة
 عنهم قال الختام وفي فروا الكفر من :قال كفار هم هل :له قالوا عنهم( ) علي المؤمنين أمير سيدنا سئل عندما مسلمين أليسوا  الخوارج قبل



   

         

 االسباب املباشرة لسقوط االندلس                          

  

  

  مم ُّٱٱ بالمؤمنين وتعالى سبحانه  هللا وصفهم األعمال  هذه كل مع وهم  .دمائهم وسفكوا  الصحابة أفضل  كفروا  الذين وهم .بغوا علينا أخواننا
 مث هتمت خت حت جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن نن من زن  رن
 الملة من وإخراجهم لتكفيرهم والسنة الصحيحة القرآن من دليل أي يوجد وال الثالثة القرون  خير في يعيشون  وهم  (14)چ   جح مج حج

شرقًا   وانطلقوا المحاربين الكافرين ضد جهادهم في وتوحدوا بينهم فيما الخالفات تركوا بعد فيما وبالتالي عالية إسالمية صفات يملكون  ألنهم
 ىل مل ُّٱالعالمين  بتحذير رب اخذوا وبذلك بينهم فيما تهمخالفا في الكافرين وآلو أنهم التاريخ يحدثنا ولم .اإلسالمية الفتوحات في وغرباً 
 التي الكثيرة اآليات القرآنية من وغيرها (15)  َّ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن منخن حن  جن يمىم  مم خم حم جم يل
 اإلسالمية الخالفة  سقوط في المباشر السبب إن نالحظ :بعد أما .الخيرية القرون  في هذا وغيرهم الكتاب أهل من الكافرين مواالة من تحذر

 بعض وألوى  عندما وكذلك  المسلمين إخوانهم محاربة  في بالنصارى  يستعينون  المسلمين أمراء اخذ  عندما .الكافرين مواالة هو األندلس  في
 واستعانوا إخوانهم ، وكذلك ما حصل في الديار الشامية والديار المصرية عندما والوا الصليبيين  على بهم واستعانوا النصارى  الطوائف ملوك

 فتنة وعذاب   تصيبه العالمين ومن لم يأخذ بتحذير رب المواالة ردة واعتبر الكافرين مواالة من وحذرنا منعنا وتعالى سبحانه هللا إن حيث بهم
 ىفيث ىث نث   مث  زث رث يت ىتنت  مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ تعالى هللا قال ،الكافرين المحتلين يد على  أليم

 تكون  ال حتى مواالتهم وعدم بقتالهم أمرنا وتعالى سبحانه وهللا (16) َّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
ونالحظ إن في فترة االحتالل التتري أو  . (17)چ   ىث نث مث زث رث  يت  ىت نت مت زت  رت يب ىب نب ُّٱ  فتنة

الصليبي حصل تحرير وهناك أيام من أيام هللا على يد قادة مسلمين مخلصين في إسالمهم وجهادهم في سبيل هللا ولم يتولوا النصارى  
  چ  مث هت مت ٱچالصليبيين أو التتر الغاصبين حصل على أيديهم نصر وتحرير عندما اخلصوا في جنديتهم هلل عز وجل في عاله 

 هللا  في والمعادة هللا  في المواالة اإليمان عرى  أوثق)(  طريق األمة في الوالء والبراء حتى ال تضعف وتتفرق فقال: )وقد بين رسول هللا (18)
 الجهاد نع التقاعس( وبالتالي ) بينه كما الموت وكراهية الدنيا حب وهو  الوهن  يصيبها ال وحتى ، (19) في هللا( والبغض هللا في والحب

 فقد  ولي لي  عادى  ربه )من عن  الجليل القدسي الحديث ( في) الرسول األكرم ويقول المجاهدين،  هللا  أولياء وهم به ينادون  من ومعاداة 
 فحين .تتبدل وال تتغير ال التي تعالى هللاة سن ترى  أن بد فال وتخالفه نبيها وسنه ربها كتاب في مسطراً  كله هذا كان فإذا (20)بالحرب( آذنته

 الطوائف  أمراء حرب في  جاهداً  نراه  المال، له  ويدفع  الصلح منه ويطلب الصليبي النصارني  قشتالة  ملك  إلى يذهب عباد بن المعتمد أن  تجد
 وأهله، ولألندلس عامة ولإلسالم  ولهم  له مصلحه  وفي  النصارى،  ضد  الطوائف أمراء إخوانه  مع يتحد أن له  األفضل كان  أما واستئصالهم

 يصّرفون  ويهود نصارى  وزراء استوزروا المسلمين حكام بعض إن حتى ،والبراء الوالء  مفهوم ضعف بل (21)العنب الشوك من تجني ال ولكنك
 .الغنم على الذئب يؤمن فجعل اإلسالم أمور دولة 

 اجلهاد وترك والرتف الدعة إىل والركون الشهوات يف االنغماس الثالث املطلب
رم إن األمة التي تركن الى الدعة والترف واللهو ، هي مغلوبة مقهورة ، فما بالك بأمة تغرق في اللهو والدعة والترف وقد حذر الرسول األك

()) أو كما قال  (22)النعم( يزيل الترف اخشوشنوا فان فان والترف إياكم (يقول ) نسوا عندما  هزموا العرب :(كوندي النصراني المؤرخ 
، اذًا هالك االمة بفسق مترفيها قال   (23) )تبالشهوا والمرح واالسترسال الخفة إلى يميل متقلب قلب على وأصبحوا بها جاؤوا  التي  فضائلهم

 بأنفسهم ألقوا  األندلسيين )أن :رأوا المؤرخين إن  (24)       چ  خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ هللا تعالى : 
 فذهبت الفاجر  الترف  ألوان  من  األهواء يرضى  وما والمجون، العابثة والحياة الواسع  الغنى من  ظليل ظل   في  وناموا النعيم أحضان في

 بالذهب  والزينة التبرج بمظاهر النساء واهتمام المجون، في واالعتراق والخالعة التهتك وغدا  البواسل،  آبائهم حميه فيهم ماتت كما أخالقهم
 من الدرك هذا إلى يهوي  شعباً  وإن الشاديات والجواري  الماجنة، والسهرات للشهوات مالوا لقد ،االضمحالل أيام المميزات ابرز من واآللي

 في طارق  نشيد كان  عندما سادتها وأصبحوا األندلس المسلمون  دخل ،(25) جهاد( أو لحرب   رجاله يصمد أن  يستطيع ال والميوعة االنحالل
الخمر ليشرب قال : إني محتاج لما يزيد في  إليه ُقدم   عندما الداخل الرحمن عبد أمثال يحكمها كان حين زمنا فيها وبقوا ) اكبر العبور)هللا

 على شديدة المجاهدين هؤالء غيرة لألندلس)كانت األوليين الفاتحين عن الحجي على الرحمن عبد الدكتور يقول عقلي ال ما ينقصه .
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 )(26)حياتهم وربيع ونورهم وفكرهم تصورهم وغدا وحّيه ، أشربت نفوسهم ،حياتهم من أغال فهو رخيصة، عندهم وهي بالنفس فدوه إسالمهم،
      :الفاتحين أحفاد أحفاد نشيد كان عندما المسلمين يدي من األندلس مماليك وضاعت

 (27)صـــمعنا والورد الخمرة  راقت   الــقدحا  وهــــات  العود  ووزن

 إسحاق ابو الشاعر فيها قال التي بطرنه وقعة فكانت والحرير، الزينة بثياب للقائم أهلها خرج ـه456 سنه لغزوها بلنسيه اإلفرنج قصد وعندما
 المعلي بن

 ولبستم  الوغى على الحديد لبسوا
 

 ا ـــــــــألوان  عليكم الحرير حلل 
 

 (28)ما كانا ببطرنه لم يكن لو  ا ــــــــــبه وأحسنكم أقبحهم ما كان

 فعله ما واليك .بالباطل وجواريهم إسعاد زوجاتهم اجل من  والحكام الوالة تنافس لما ديارهم من كثير وسلب األندلس، في المسلمون  ضعف
 جارية كانت النها القرب وتحمل الطين في تمشي أن أسمه من أسمها اشتق التي اعتماد زوجته اشتهت عندما :زوجاته إحدى مع المعتمد

 تحقيقا فيه  وتخوض المسك طيب من قربا وتحمل ، والزعفران الكافور على المسك ينشر أن   ()29( عباد بن المعتمد فامر .ذلك تحمل
 يتكسبن، للناس يغزلن بناته وتبقى أغمات في اسيرا فيؤخذ عباد، بن المعتمد على األمور تنقلب أن أراد المذل المعز هللا ولكن  !!!لشهواتها

 .مجيد شاعر وهو المعتمد يقول ذلك وفي الطين، على اعتماد زوجته. وتمشي
 مأسورا  أغمـات في العيد فساءك  مسرورا  باألعياد كنت مضى فيما

 
 ترى بناتك في األطـــمار جائعة 

 
 يغزلن للناس ما يملكن قطمـيرا  

 
 للتسلــيم خاشـــعة  برزن نحوك

 
 أبصارهن حسيرات مكاســـيرا  

 
 حافية  واإلقدام الطين في يطأن
 

 وكافــــورا  مسـكا تطـأ لم كأنها 
 

 (30)مغرورا بــــاألحالم بات فإنمـــا  به  يسر   ملك فى بعدك بات من

 عليكم هللا سلط الجهاد وتركتم ،البقر، ورضيتم بالزروع اذناب وأخذتم بالعينة، تبايعتم )إذا  :يقول إذ الكلم جوامع الموتى  هللا رسول وصدق
 (31)إلى دينكم( ترجعوا حتى عنكم ينزعه ال ذال،

 الثاني املبحث
 األمة وتفكك الوحدة إلغاء

 الطوائف  عهد وبداية األموية الخالفة إلغاء  :األول المطلب

 اال بهما يشعر فال األمة، حياة في واالنحطاط ،الفرد حياة في  النوم بدقة وقت لهما يحدد ال أمران :(احد األدباء قال الفاصل الحد  هو ذاك
 األخرى، األمم حياة في منه أوضح اإلسالمية األمة حياة في واالنحطاط التدلي بدأت ولكن  األمم، أكثر قضية في  لحق انه واستوليا( غلبا اذا

 والملوكية الراشدة الخالفة بين التاريخي الخط  ذلك على والزوال لوضعناه الكمال بين الفاصل الحد على إصبعنا نضع ان أردنا ولو
 شاعر رثى ولذلك .أما في االندلس نستطيع ان نضع اصبعنا على الحد بين الغاء الخالفة االموية وبداية عهد ملوك الطوائف (32)العربية

 :مطلعها والقصيدة هللا( )رحمه الرندي البقاء ابو وهو  سقوطها من عام مائة قبل المشهورة بمرثيته االندلس :االندلس
 إنسان   العيش ب بطي  فال يغر  نقصان تم إذا ما لكل شيء

 
 أزمان ه سائت  من سره زمن  دول  شاهدتها كما األمور هي
 احد  على تبقي ل  الدار وهذه
 

 (33) لها شان حال  على يدوم ول 

 

 وخليفتهم واحدة األمة  كلمة كانت حيث ،الصعاب  السنوات عهد  ذلك  بعد نشأ حيث األموية، الخالفة بزوال  األندلس في االنهيار بداية  كان
 :القيرواني رشيق قال ابن كما األمة فأصبحت واحد

 د ــــــومعتض هاــــــــفي  دـــــمعتم ماءـــــأس  أندلسي  ارض في يذهرني مما
 (34) األسد  صولة انتفاضا   يحكي كالهر  موضعها غير في مملكة ألقاب

 وكما قال شاعر آخر : 
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 (35)ومنبــــر المــؤمنين أميـــر اـــفيه             محلــــة فكل  شـــيعا واـــوتفرق

 لبادرو  أمورهم تمشيه الصلبان  عبادة في  أن  علموا لو  )وهللا  :الظاهري  حزم ابن قال كما عمومهم، في األمة لقيادة أهل  األندلس حكام  يكن لم
 عن  ردة والموالة (36)سيوفه( من سيفاً  عليهم وسلط جميعهم، هللا  لعن المسلمين حرب من فيمكنونهم النصارى   من ليستمدون  نراهم فنحن إليها

 عهد على مقصور  غير األرض في واالستخالف :شروطه فيهم تحقق لمن اال يكون  ال االستخالف وألن ؛ األنام رب حكم كما اإلسالم
 في المتساوين وأن  واألضداد، التماثل في مطردة هلل وسنة تعالى هللا من ثابت وعد  هو وإنما ()رضي هللا عنهم  الراشدين  الخلفاء أو الصحابة 

 االستخالف فيهم شروط لمن تتحقق ان يمكن االستخالف في هللا سنة فإن وعليه األحكام، هذه في األحكام يتساوون  بها نطت التي المعاني
 ٰى ٰرچ اآلية  بعموم للقول منتصراً  ) :هللا رحمه (القرطبي اإلمام قال . (37)مطردة وسنة  عام فهو القيامة، يوم إلى  ()  محمد أمة من

  مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 الراشدين،  الخلفاء عهد على اآلية قصور وعدم  (38)  چَّ ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث زث رثيت ىت نت
 له يجب ممن بخير إال ال يكون  التخصيص إذ ،بأحد مخصوصة  غير  ( ) محمد النبي ألمة عامة اآلية أن فصح ) : هللا رحمه (قال

 للزنكيين حصل هذا بأن يحدثنا والتأريخ .السبب وصبخص ال اللفظ بعموم األخذ ، (39)بالعموم التمسك المعلوم األصل ومن التسليم،
 جالود.  عين معركة في  التتر على أنتصر عندما هللا رحمه قطز  عهد في المماليك حتى بل العباسية، الخالفة ضمن والمرابطين واأليوبيين

 الثاني المطلب

 العاملين العلماء لنصح الطوائف ملوك سماع عدم

   اإلسالمي المشرق  من عودته بعد بنفسه المهمة لهذه (40) الباجي الوليد أبى وتصدى المسلمين صف لتوحيد بواجبهم العلماء من مجموعة قام
 يصادف لم لكنه فرعون، آل مؤمن مقام فقام األسباب تلك من تانب ما ليصلح الجزيرة أهل ملوك بين باالحتساب، ومشى صوته فرفع(

 وأجزل بالترحيب، لقيه أمره ظاهر في منهم ملك على  وفد كلما انه بيد داثرة، أطالل على وعطف ناخرة، عظام  في نفخ  ألنه واعية أسماعا
بأمورهم وأعلمه بتدبيرهم ،  –رحمه هللا  -الفقيه  أفطن كان وما طلعته، ويستثقل نزعته يستجهل باطنه في وهو والتقريب، في التناسب حظه

 مصيبة بهم حلت حتى العلماء نصائح تنفعهم ولم األمة، لقيادة أهال األندلس حكام يكن لم (41)لكن كان يرجو حاال تنوب ومذنبا يتوب (
 الدكتور يقول .طليطله حدث في ما واليك النصرة، يستحق من نصرة عن  الطوائف  ملوك تخاذل الختام وفي .طليطله سقوط وهي أال وكارثة

 هللا على بالمتوكل الملقب األفطس محمد بن عمر بطليوس حاكم  قام :(الطوائف ملوك وموقف طليطله سقوط عن ألحجي علي الرحمن عبد
القت هذا المصير ، ولحموها وحموا أنفسهم ،   لما عليهم  يجب ما  الطوائف ملوك  بقيه أدى  لو  التي ،محنتها في  طليطلة  تجاه ببعض واجبه

كان بعضهم ال هم له اال تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته ، وكأن االندلس وجدت لمنفعته ، ولتربع على كرسي حكم ، مهما كان قصير  
 األسباب أعظم من وان األندلس إليها آلت التى التعسة الحالة  أدت التي األسباب من مجموعة فهذه . (42)القواعد  مهزوز المكان ذليل العمر

 المحتلين الكافرين وموالة هللا سبيل في الجهاد وترك والدعة الترف إلى وخلودها عقيدتها وضياء ربها منهج عن  ابتعادها هو أالمه خذالن في
 والبراء، الوالء مفهوم وعلى أهل اإلسالم ومنهج هللا سبيل في الجهاد معاني على المرابطون  تربى عندما ولذلك على إخوانهم، بهم واالستعانة

 أصبحت األمة تقاعست عنه فإذا اإلسالم واجبات أعظم من الجهاد إن .الدين ىف إخوانهم ونصرة نبيه سنة وإعزاز دينه إلقامة هللا وفقهم
 الجهاد مقامة وذروه (: )رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة،هللا ) لكل جبار عنيد ال يؤمن بيوم الحساب ، كما قال رسول  مطمع

 ما فيها (و  الدنيا من خير روحه أو هللا سبيل في لغدوه()43()
 الثالث المطلب

 الرجال برماح تأخذ ولكن النساء بأفخاذ تنال ال العزة
 وحدة ومن ضعف، إلى  قوة من والمهانة، والذل  الهزيمة أيضاً  وفيها والعزة والكرامة النصر فيها مختلفة بفترات األندلس في اإلسالم دولة مرت

 عصور أزها من هـ( يعتبر392-364أبي عامر ) بن المنصور الحاجب سيد  المثال سبيل ،على  وهكذا إلى استضعاف علو  ومن ،تفرق  إلى
 ونصرة السعدي  في وتعالى سبحانه هللا آية عامر أبي المنصور وكان هللا سبيل في الجهاد بواجب والقيام الحكيمة  السياسة بفضل األندلس،
 أمام السبيل مهد الذي هو والقبلي العصبي الخالف  هذا  ، الداخلي والخالف التنافر عن بالجهاد  الناس شغل هللا رحمه أنه حيث اإلسالم،
 حاجبنا ولكن  «األندلس دولة خاصرة في شوكة صارت التي وليون  وقشتالة أرجون  مثل صليبية مماليك عدة وتكوين للتجمع األسبان

 ولم األسبان ضد مباركة غزوة خمسين من أكثر المنصور حاجبنا شن حيث .بالجهاد عليها قضى  تعالى هلل وإخالصه  بجهاده هذا المنصور
 يد عن الجزية له رؤوس الجبال،وبذلوا إلى الفأران فرار منها فروا ما جهة إلى بقدومه األسبان سمع كلما هللا رحمه وكان قط منها بواحدة يهزم
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 جيش رأس على خرج هللا  رحمه  غزواته من واحدة في  فمثالً  واألمان،  السالمة نضير الجزية  ببذل المسلمين من  يقنعوا فكانوا صاغرون  وهم
 المسلمين على  هجموا  الليل  عمائة هـ( وقد كمن له الصليبيون عند مضايق جبال البراتس ، وفي378كبير لغزو مملكة أرجون سنة ) 

 القوة في مثله وكانوا أبناءه ومعه باهلل المنصور حاجبنا ولكن منهم كثر وفر المسلمين صفوف فاضطربت السهام من بوابل وأمطروهم
 هللا رحمه ذكوان  ابن الجماعة قاضي ثبت وأيضا  الصقالية  من الحاجب فرسان خاصة  ومعهم يفروا ولم ثبتوا أبيه( سر  على )الولد  والشجاعة

 ما  أشد على  حنين كيوم للقتال وعادوا  نفوسهم حمت القتال في والعلماء القادة ثبات الفارون  المسلمون  رأى فلما العاملين( العلماء من )وكان
 )أي المنصور حاجبنا وألزمهم ساعة، صبر اال النصر وما المؤمنين على نصره عاله في جل هللا أنزل حتى الوطيس، وحمي القتال يكون 

 زمانه نساء أجمل من وكانت جارية عنده، لتكون  ) الرابع فرويال ( ملكهم ابنة الجزية ومع الجزية بدفع المؤزر، النصر بعد هذا الصليبيين(
المسلمين،   محاربة  عن ولردعهم الكافرين أنوف  إلرغام ولكن لنفسه شهوة هذا حاجبنا المنصور يفعل ولم األسبان، عند شرف وأكثرهن

 فماذا عنده دائماً  وتوسطي المنصور عند حالنا لها أصلحي قالوا دولته وأكابر أبوها شيعها فلما المنصور بأس  من خوفاً  للموافقة  فاضطروا
 الحال كانت هكذا  .الرجال برماح تأخذ ولكن النساء بأفخاذ تنال ال العزة الجبناء أيها :قالت ،الحكيمة المرأة العاقلة هذه وأهلها أباها أجابت

 له قالت يبكي وأخذ للمسلمين، معقل آخر غرناطة يغادر وهو الملك لولدها األندلس ملوك آخر أم قالت عندما األحوال، يغير من وسبحان
 المسترجالت من امرأة  أمام المخنثين هزم)والحقيقة أنه بكا ألنه رجل من  .الرجال مثل عليه تحافظ لم ملك على النساء تبكي كما أبكي :أمه
 تلقى أن بعد السيما )األندلس( االيبيرية الجزيرة شبه ليشمل أمتد الخطر االسباني :هذا وأليك يصح ( لم إذا  هللا وأستغفر التعبير صح إذا

 هذين وعرفم( 1469هـ/874(سنة القشتالية إزابيال األميرة من االرغوني فرديناند األمير زواج بعد،وأرغون  قشتاله مملكتي باتحاد كبيراً  دعماً 
 ازابيال الملكة وكانت،للمسلمين معقل آخر غرناطة مملكة على بالسيطرة الجديدة المملكة توسيع إلى يطمح الكاثوليكيين المليكين باسم

 معقل آخر من التخلص زواجهما كعقد وزوجها تعقد أن الطبيعي من ولذا اسبانيا جميع الكاثوليكية تسود فيه الذي باليوم وتحلم جداً  متعصبة
 المسلمين ملوك  آخر ، وعندما رحل  (44)م1491تشرين الثاني  25هـ/897محرم 21 يوم في  ذلك  لهم حصل حتى  )غرناطة (إسالمي عربي

 له فقالت ويبكي يستعبر أخذ هـ898رمضان  23 في المغرب فاس إلى  األندلس ) غرناطة(علي بن محمد هللا عبد أبو األمير فى األندلس 
 حكي قليله،ومما بسنوات بعده حصل ماذا المنصور الحاجب حتى بل سواه  مكروه على يحمد وال حال كل على هلل الحمد ونقول  .قالت ما أمه
 .  (45)رحمه هللا تعالى المنصور قبر على مكتوب أنه

 تـــــراه بالعيــــان كأنـــك حتــــى  أخبـــــاره عــن تنبيـــك آثــاره
 (46)ســواه الثغـــور  يحمـــي ول أبـــدا    بمثله الزمــان يـــأتي ل تـــاهلل

 عامر  أبي بن المنصور على يوم ذات دخل المشهور النحوي  (47)العريف ابن  إن
ده بالعامرية وهو  :فُأنش 

 علــــــى جميــــع المبــــــــــــاني  فالعامريـــــــــــة تزهـــــــــــا 
 (48)قد حـــــــل فـــي غمـــــــــــداني        وانـــــــــت فيهـــا كســــــيف  

وكان ماجنًا فاتكًا ، وكان المنصور بن أبي عامر حين تغلب على   العامريين على  القائم المهدي حفيده إلى المنصور بعد من الملك  آل  فلما
 في ينفع ولم  قدمه،  كلما وأخذ  هدمه حتي المنصور أسسه ما كل  على تعالى هللا  فسلطه  المذكور،  المهدي بمثل  االمويين غير مكترث  ملك 

 الجزم،  المبرم هللا لقضاء راد وال حزم، وال احتياط ذلك
 (49) تكــــــــــــــن متعرضـــــــــاوهللا حيكــــم مــــــــــا يشـــــــاء         فــــــــــــال 

 0 بناها الزاهرة( التي أو العامرية (بها مر الزمان ذلك أولياء بعض أن  ويروى 
 :الصالح  الرجل ذلك فقال المنصور،

 (50) دار كــــل فــــــي مـــــنك للا  فجعـــــل  فــــيك من كـــل دار        يـــــــــــا دار

 ولقد  الصالح الرجل ذلك دعاء تعالى أله وحقق سائرها، الخراب وعم ذخائرها نهبت حتى يسيرة أيام اال الصالح الرجل ذلك دعوة بعد تكن فلم
 .(51)هو اال إله  ملكه ال ينقضي وال سلطانه يزول ال من المشرقية،فسبحان البالد من وغيرها ببغداد بيع نهبمنها ما بعض ان حكي

 الخاتمة والخالصة 

 إن الزمــــــان بأهلـــــــــــه يتقلــــب  تأمــــنن من الزمــــان تقلبـــــا  ل 
 فأخـــــافني من بعـــــد ذلــــك الثعلب   ولقــــد رآنـــي والليــــوث تخافني
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 في ومواقعه شجاعته من أشتهر الذي قادس بن هللا أبوعبد والقائد األخير المطلب في ذكره مر الذي عامر بن  المنصور أمثال من فأين
 أريت ؟ لك  ما :الماء على يقبل فلم سقاه إذا لفرسه أحدهم يقول حيث بشجاعته، واإلقرار رعبه من حير النصارى  ما بالئه وحسن النصارى 

 أسفاه ويا العلماء بعض حتى واجبهم عن األكثرية تخال االنهيار قبل األخير في ولكن األعداء  به شهدت ما  والفضل .(52)بالماء قابس ابن
 المذهبي بالفقه المبالغة العناية إلى العلماء من  عدد انصرف المتالطم النصراني االجتياح بسب األندلس في تغرق  األمة كانت فحين

 إلى المنتسبون  الفساق يغريك وال  .(هللا  رحمه الظاهري  حزم  أبن  فيهم قال  كما هم هؤالء وبعض (53)وآالمها األمة واقع وتناسوا  ونسوا وفروعه، 
 كل في السالطين علماء وهؤالء (54)فسقهم( على لهم الناصرون  شرهم الشر ألهل المزينون  ,السباع قلوب على  الضأن جلود الالبسون  الفقه

 حين الثالثة حديث من األول وهم ،منها هللا أجارنا جهنم نار بهم تسعر من أول  الذين وهم الرياء وهو األصغر بالشرك فتنوا وهؤالء زمان،
 الدنيا، في أجرك أخذت وقد قيل فلقد عالم ، عنك يقال حتى بل كذبت له يقال رب، يا فيك :يقول كنت، فيما له ويقال العالم أو بالقارئ  يؤتى

 كما فيها فيدور جهنم نار في فيلقى بالعالم ))يؤتى اآلخر الترهيب حديث في وكذلك .منها هللا أجارنا جهنم نار إلى العزة رب به يأمر ثم
النار حوله فيقولون فالن مالك الم تكن تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر ، فيقول   أهل فيجتمع بطنه أقتاب فتندلق الرحى،  في  الحمار  يدور

 الربانيين العلماء دور ننسى ال ذلك ومع .السالطين علماء السوء علماء فهؤالء (55)كنت أمر بالمعروف وال آتيه وأنه عن المنكر وأقع فيه ((  
 ،وغيرهم األلبيري  إسحاق وأبي حزم بن محمد وأبي ،الباجي الوليد أبي أمثال من ذلك في وسعهم وبدلوا الممزق  األمة شتات بجمع قاما الذين

 وبركاته. هللا رحمه عليهم
 - :واالسباب النتائج ومن

 وأهل المفسرون  قال (56)   َّ من خن حن جن مم خم  حم جم ُّٱ  تعالى  قال الظلم مع تبقى وال الكفر من الدولة  تبقى -1
 . (57) مشركين كونهم القرى  آهل يهلك ال تعالى هللا ان والمعنى الشرك اآلية هذه  في  الظلم من  المراد ان العلم

  (58)مسلمة  كانت وان الظالمة يقيم وال كافرة، كانت وان العادلة الدولة  يقيم هللا ان تيمية ابن وقال -2
 الجور  ))فان  القرطبي تفسير ففي  (59)  چ مت خت حت  جت هب  مب خبحب جب هئ مئ خئ ُّٱ  البالد خراب الظلم  آثار من -3

 القول الدمشقي كثير ابن  اورد الظالم على اإلنكار يجب اذن )60(  ))البركة األرض من وترفع منها وانجالئهم أهلها بقتل البالد يخّرب والظلم 
 يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّٱٱ اآلية هذه تقرأون  إنكم الناس أيها :( قال ( انه الصديق )  بكر ابي عن

 أوشك ان يديه على يأخذوا فلم ظالماً  رأوا إذا الناس ))إن  :يقول () هللا رسول سمعت واني(61) َّ يب  ىب نب مب  زب رب
 إن العاجلة هذه في برهنا الختام وفي  .العافية هللا نسأل السقوط بعد التفتيش محاكم يد على لهم حصل عقاب وأي (62)منه(( بعقاب يعمهم

من ضعف العقيدة وبالتالي ضعف المسلمين والتفرقة وعدم الوحدة ومواالة الكافرين واالستعانة بهم  الضعف هو األندلس سقوط أسباب. من
   زي  ري  ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل ُّٱ  جالله جل الحق بقول ونختم ،المسلمين على إخوانهم

 المكذبين سبيل سلكتم وإذا كجزائهم جوزيتم الصالحين سبيل سلكتم فإذا والمكذبين الصالحين من تقدمكم من إلى ُينظر المفسرون  قال (63)چ 
 تعالى سننه ومن  خلقه في سننه ويعرفوا ليتدبروا الناس لجميع وسنته تعالى هللا بيان وهذا ،هلكوا كما هالككم أي كعقابهم؛ عوقبتم الظالمين

 أن بد فال السنن هذه يتبع من وأن والشقاوة، الهالك إلى يؤدي وبعضها والسعادة  الخير إلى بعضها يؤدي سنن   الحياة في الناس سير أن
 السابقين أحوال  من عليهم تعالى هللا يقصه بما ويتعظون، يهتدون  به المتقون  البيان بهذا ينتفع وان  السنن تلك إليه توصل ما إلى ينتهي

 .تعالى هللا هدى ورفضهم
 اهلوامش

 
 . 6 آية ،األنعام  سورة (1)
 .45األنفال اآلية  سورة (2)
 م(. 1935، مجلة المنار )القاهرة،1، ط 25/ 10م( تفسير المنار ، 1935رضا ،)ت  رشيد محمد (3)
 لذهبي ، محمد بن احمد بن عثمانهـ( .ا485المرسية )ت  مدينة قاضي المرابط ابن المالكي األندلسي خلف بن محمد هللا عبد أبو هو (4)
 هـ(. 1412)، دار الوطن 1، ط 34ناصر العمر ، سقوط غرناطة ، ص (5)
 .  46، اآلية  األنفال سورة (6)
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 .   26، ص 1رضا، تفسير المنار ، ج رشيد محمد (7)
 .  10-9، اآليتان  األنفال سورة (8)
 .  608رضا، المصدر السابق ، ص  رشيد محمد  (9)
 .   172 اآلية الصافات سورة  (10)
   2شيحا ،ط ، كتاب اإلمارة ، ت: خليل مأمون  1920هـ( ، الصحيح الجامع ، رقم الحديث 263)ت  الحجاج بن مسلم ،النيسابوري  (11)
 ، دار الحديث  2شيحا ،ط مأمون ، ت: خليل  2530هـ( ، الجامع الصحيح ، رقم الحديث 256إسماعيل )ت بن محمد، البخاري  (12)
 .  33سورة األنفال ، اآلية   (13)
 .  9سورة الحجرات ، اآلية   (14)
 .  51سورة المائدة  اآلية  (15)
 .  63اآلية  ،النور سورة (16)
 .  172البقرة،اآلية  سورة (17)
 .  173سورة الصافات ، اآلية    (18)
 .  4/286م( ، مسند ،)بال( 855هـ/ 241أحمد )ت  هللا عبد أبو حنبل، ابن (19)
 دار المعرفة،رقم الحديث ،  2مأمون شيحة ،طم( ، الجامع الصحيح ، تحقيق: خليل 869هـ/256إسماعيل )ت بن محمد، البخاري  (20)
 م( 1991 )الكويت القلم دار  ،4ط ، 390ص  األندلس، تاريخ ،علي الرحمن عبد الحجي (21)

 مكتبة الحوت، يوسف كمال :،ت2/112المصنف، هـ(،235 العبسي)ت محمد بن هللا  عبد  شيبة ابي بن  بكر ابو ،شيبة ابي  ابن  2
 .)هـ1409(،1ط  الرياض، الرشيد،

 . 93م،ص1981،2 ط الفكر، دار  غرناطة، خليل،سقوط أبو شوقي،  (23)
 .    16سورة اإلسراء: اآلية     (24)
 . 120سقوط غرناطة ، ص (25)
 .  211الحجي ، تاريخ االندلس ،ص على الرحمن عبد (26)
 ، دار صادر  5، ت: إحسان عباس ،ط4/273الرطيب ، األندلس غص من الطيب نفح هـ(986ت(التلمساني، محمد بن المقري،أحمد  (27)
 .  4/274نفسه،  المصدر (28)
 هـ( ، سير اعالم النبالء ، 488-431الطوائف ،)  ملوك ابرز وهو والمؤيد بالظاهر لقب وكذلك عباد بن هللا على المعتمد القاسم ابو  (29)
 . 4/274نفح الطيب ،   (30)
 عبد الحميد ، إحياء التراث العربي ، بيروت . الدين محيي محمد :، ت3/54البيع كتاب ،أبو داود ، سليمان بن االشعث،السنن  (31)
  حصل م(، والكتاب2005المنصورة،)مصر، ،1ط ،135 ص المسلمين، بانحطاط العالم خسر ماذا الحسني، علي الحسن  ابو الندوي، (32)
 .  4/486المقري ، نفح الطيب ،   (33)
 .   4/280الطيب،  نفح هـ( . المقري،463)ت  باحث نقاد أديب علي أبو ،القيرواني رشيق بن الحسن (34)
 .  281/ 4الطيب ،  نفح في المقري  أورده معروف غير قائله (35)
 . 325األندلس ، ص تاريخ ،الحجي الرحمن عبد  (36)
 م( . 1993بيروت،)1ط الرسالة،  مؤسسة 180اإللهية،ص السنن الكريم، عبد زيدان،(37) 
 .  55سورة النور ، اآلية  (38)
 ،  1بيروت، ط العلمية، الكتب دار ،القرآن ألحكام هـ( ،الجامع671االنصاري)ت احمد بن محمد هللا عبد أبو القرطبي، (39)
 . 18/535هـ( ، الذهبي ، سير إعالم النبالء ، 474المالكي )ت  األندلسي خلف  بن سليمان الوليد ابو المعروف القاضي هو (40)
 إحسان عباس ، مطبعة دار الثقافة   :تحقيق الجزيرة، محاسن في م( ،الذخيرة1147هـ/542)ت  بسام بن علي الحسن ابن ،الشنتريني  (41)
 .   212الحجي , تاريخ األندلس ، ص  (42)
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 هـ( ، الجامع الكبير ، تحقيق : بشار عواد معروف ، دار الغرب االسالمية ، بيروت.279عيسى )ت بن محمد عيسى الترمذي ، أبو (43)
 ، بغداد   العامة الشؤون الثقافية دار  غرناطة، سقوط بعد األندلس في اإلسالمية العربية المقاومة حركة  ،طه ذنون  الواحد عبد (44)
 بيروت ،  صادر دار ،عباس إحسان :تحقيق الرطيب،  األندلس غصب 'من الطيب نفح التلمساني، المقري  علي بن احمد المقري، (45)
 .  1/580 الطيب نفح المقري، (46)
 1/581 نفسه، المصدر .هـ(390الشاعر)ت األديب النحوي  العريف، بابن المعروف القاسم ابو  (47)
 باليمن . المشهور القصر وغمدان يزن  ذي بن سيف .  1/582المصدر نفسه    (48)
 القضا إلى األمور وكل       معرضا همومك كن        :أولها أبيات مجموعة ضمن المقري  أورده (49)
 .  1/591المصدر نفسه    (50)
 . 1/590المقري ، نفح الطيب   (51)
 .  211-3/210المقري ، نفح الطيب ،  (52)
 .  35ناصر العمر ، سقوط غرناطة ، ص  (53)
 .   3/173هـ( ، مجموع الرسائل ، 456ابن حزم ، أبي محمد علي )ت  (54)
 . 1،96/231الحديث  رقم المسند، ) هـ345ت(البزاز  نجيح بن العباس بن محمد (55)
 .   117اآليةسورة هود ،  (56)
  العلمية، ، دارالكتب 1/231 القرآن، ألحكام الجامع هـ(،671ت (األنصاري  أحمد بن محمد هللا عبد وبا القرطبي،  (57)
  .الدين المنجد  صالح :ت ،40ص المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر رسالة (،728أحمد )ت ،تيمية ابن (58)
 52سورة النمل ، اآلية  (59)
 .  9/334القرطبي ، تفسير ،   (60)
 .  105 المائدة ، اآلية  (61)
 م( . 1988، )بيروت، 1، دار الندى ، ط 35/ 2هـ( ، تفسير القرآن العظيم ، 774ابن كثير الدمشقي ، )ت (62)
 . 137 عمران،اآلية آل سورة (63)


