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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 المقدمة أوًال: 

 

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك من يهده اهللا، فال

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.  له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، 

 أما بعد: 

فكما حتدث أخي الكرمي، بارك اهللا فيه، وفيكم عن أمهية دراسة أيها اإلخوة المؤمنون: 
ظات منه، والسعيد من وعظ بغريه، ومن املالحظ يف عصرنا احلاضر التاريخ واستلهام العرب والع

أن هناك تقصريا كبريا يف دراسة التاريخ واإلفادة مما وقع فيه. واهللا سبحانه وتعاىل قد نبهنا يف  
أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف ( كتابه الكرمي إىل االهتمام مبثل هذا األمر، فقال جل وعال يف سورة يوسف:

ٌر لِلَِّذيَن اتـََّقْوا أََفال تـَْعِقُلو اْألَْرِض فَـ  (َن)يَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َوَلَداُر اْآلِخَرِة َخيـْ
0F

١( . 

دَّ َأوَملَْ َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكانُوا َأشَ ( وقال جل وعال:
ُهْم قـُوًَّة) (ِمنـْ

1F

َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف  ( وقال سبحانه وتعاىل: )٢
ِبَني) (َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِّ

2F

٣( . 

                                                 
 .  ١٠٩سورة يوسف آية :  - ١

 .  ٩سورة الروم آية :  - ٢

 .  ١٣٧سورة آل عمران آية :  - ٣
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مأساة األندلس، تتكرر يف حياتنا ويف واقع املسلمني، يوما بعد يوم مرت مآسي. مرت مأساة 
فلسطني، وها حنن نشهد مأساة املسلمني يف أفغانستان، ويف إريرتيا، ويف الفلبني،  املسلمني يف

 ويف لبنان أيضا، وهلم جرا... وهناك سنن كونية ال تتخلف. 

أيها األحبة: مىت ما وجدت األسباب، كانت النتائج؛ ولذلك يقول جل وعال منبها هلذا 
(ْن قـَْبُل وََكاَن أَْمُر اللَِّه َقَدرًا َمْقُدوراً)ُسنََّة اللَِّه ِيف الَِّذيَن َخَلْوا مِ ( األمر

3F

ُسنََّة ( ويقول جل وعال: )١
(اللَِّه ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديًال)

4F

فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ ( ويقول سبحانه: )٢
(اللَِّه تـَْبِديًال َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّت اللَِّه َحتْوِيًال) ُسنََّت اْألَوَِّلَني فـََلْن جتََِد ِلُسنَّتِ 

5F

سنن كونية متر يف حياة  )٣
الناس، ويف حياة املسلمني خاصة، وقلما يعترب معترب ويتذكر متذكر، جئت هذه الليلة ألحتدث 
خيطر معكم عن مأساة األندلس. هذه املأساة اليت اهتز هلا التاريخ، هذه املأساة اليت ما كان 

 بقلب بشر أن تكون كما كانت، وأن تقع كما وقعت. 

ناصحا ومبينا وحمذرا، من أن تتكرر هذه املأساة يف واقع املسلمني،   -أيها األحبة  -جئت 
كما وقعت يف ماضيهم القريب والبعيد. هذا األندلس الذي دخله اإلسالم على يد طارق بن 

 ة قرون متوالية. زياد وموسى بن نصري، وبقي اإلسالم فيه مثاني

أن من يزور أسبانيا اآلن، األندلس سابقا ال جيد  -أيها األحباب  -أيها األحبة: إن احملزن 
أي أثر لإلسالم. عاش اإلسالم، ومتكن اإلسالم مثانية قرون، أكثر من مثامنائة عام، وخالل 

أن تنتهي الدولة  سنوات حمدودة معدودة مل يبق لإلسالم، أي ذكر وأي أثر قد يتوقع من يتوقع،
اإلسالمية يف األندلس، ولكن أن ميحى اإلسالم من الوجود وأن جيتث، وأن يقتطع من أصوله 

 ومن جذوره، فهذا ما ال خيطر على بال. 

                                                 
 .  ٣٨سورة األحزاب آية :  - ١

 .  ٦٢آية :  سورة األحزاب - ٢

 .  ٤٣سورة فاطر آية :  - ٣
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مثانية قرون، وماذا كانت النتيجة بعد سقوط األندلس يف عام  -أيها األحبة -دعونا نتأمل 
 مثامنائة وسبعة وتسعني هجرية. 

هدة سأشري إليها بعد قليل ـ إن شا  اهللا ـ أعطاها النصار،، ولكنهم خانوا كعادتم، بعد معا
 بدأت اخليانة بعد سنوات معدودة، بعد سبع سنوات من انتها  األندلس، ماذا حدث؟ 

بدأت حماكم التحقيق ودواوين التفتيش، وبدأ التعذيب الوحشي، الذي مل مير بتاريخ البشرية  
من يقرأ كيف واجه املسلمون تعذيبا رهيبا وشديدا ومؤملا على يد من؟ على  كهذا التعذيب أبدا،

يد النصار،. أشكال وألوان من التعذيب، مل تصل إليها البشرية حىت اآلن. كانوا يالحقون 
املسلمني مالحقة، ويالقون منهم، ويالقي املسلمون ألوانا من العذاب والوحشية تقشعر هلا 

مسلما اغتسل ليلة اجلمعة عرفوا أنه مسلم، فقضوا عليه إذا وجدوه لبس األبدان، إذا علموا أن 
الزينة يف يوم العيد، عرفوا أنه مسلم فقضوا عليه. كيف يقضون عليه؟ قلت لكم بأساليب وحشية 

 تدمي القلوب أيها األحباب. 

وا استخدموا مجيع ألوان التعذيب والبطش والتنكيل على مد، ثالثة قرون متواصلة، حىت حم
املسلمني من الوجود، وقد يكون هذا األمر مستغربا، ولكنها احلقيقة كانوا يأتون باملسلم 
ويعذبونه، حىت إ�م يأتون به وخيلطون حلمه وعظامه، وال متيز بني اللحم والعظام بعد عذاب 
  شديد، يستمر أياما وأشهرا، كانوا يتفنون ويتلذذون يف تعذيب املسلمني، هؤال  اليهود، وهؤال
النصار، كانوا يأتون بالنماذج، تعذيبهم مبا يسمونه: العروسة أتدرون ما هي العروسة؟ صورة فتاة 
مجيلة مصنوعة من الربونز أو من النحاس، موضوعة يف تابوت، ويوضع وخيرج منها خناجر على 
شكل خناجر، ويقال للمسلم هذه زوجتك، فيلقى يف التابوت عليها، ويغلق عليه التابوت 

ناجر متزق أمعا ه وأحشا ه، كانوا يأتون باملسلم، ويقطعونه أوصاال، وهو حي يبد ون من واخل
 قدميه حىت يصلوا إىل وسطه، مث يبد ون من أطرافه، مث رأسه حىت ينتهي وهو يتأوه ويتعذب. 

 صور التعذيب، صور الوحشية، اخلروج من احلياة اإلنسانية ما ال خيطر على بال. 
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قرون من هذا األمر، قضوا على عدد من ماليني املسلمني بذه الطريقة، أقول: بعد ثالثة 
واضطر بعض املسلمني أن يعلن التنصر، وأنه نصراين، وأن يريب أبنا ه على النصرانية علنا، ولكنه 
خيفي اإلسالم وهؤال  الذين مسوا "باملرويسكيني" ولكن تابعوهم متابعة دقيقة، حىت إ�م كانوا 

ة الصيب، أو الرجل فإن وجدوه خمتونا علموا أنه مسلم، فبطشوا بأهله وبزوجته يفتشون عن عور 
وبأبنائه بأشد أنواع البطش والفتك. هذا ما حدث أيها األحباب، وهنا تعترب أوروبا اآلن من آخر 

 بالد أوروبا وجودا لإلسالم فيها. 

ا وفرنسا، وبعض دول البلد الذي عاش فيه اإلسالم مثانية قرون، جند أن أمريكا وبريطاني
أوروبا، قد جند أثرا للمسلمني فيها. أما أسبانيا، فإىل اآلن، فأثر املسلمني ضعيف وكأن هذه 
املدينة، وكأن هذه الدولة مل يعش فيها اإلسالم مثانية قرون متالحقة، ما السبب يف ذلك؟ وهلذه 

سلمني قبل سقوط األندلس، املأساة، بل أثنا  هذه املأساة، بكى املسلمون وتباكى كثري من امل
وممن بكى األندلس كما تعرفون أبو البقا  الرندي بقصيدته املشهورة. أقرأ لكم بعضا منها، تبني 

 هذه املأساة اليت حلت باملسلمني: 

فال يغر بطيـب العيش إنســان لكل شيء إذا مـا تـم نقصـان 

زمـان من سره زمـن سـاءته أهـي األمور كما شـاهدتها دول 

وال يدوم على حـال لهـا شـان وهـذه الدار ال تبقـي علـى أحد 

وأين منهــم أكــاليل وتيجـان أين الملوك ذوي التيجان من يمن 

قضوا فكـأن القـوم مـا كـانوا أتى على الكل أمر ال مرد له حتى 

وللزمان مســرات وأحـــزان فجائع الدهـر أنـواع منوعــة 

لما حـل باإلســالم ســـلوان للحوادث سلوان يسـهلها ومـا و 
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هوى لــه أحــد وانهـد ثهالن دهى الجـزيرة أمـر ال عـزاء له 

كما بكـى لفـراق اإللـف هيمـان تبكـي الحنيفيـة البيضاء من أسف 

أقفرت ولهــا بــالكفر عمـران علـى ديـار من اإلسالم خالية قد 

مـا فيهـن إال نـواقيس وصلبـان مساجد قد صـارت كنـائس حيث ال

حتى المنـابر تـرثي وهـي عيدان حتى المحاريب تبكـي وهي جامدة 

إن كنت فـي سـنة فـالدهر يقظان يـا غافال ولـه في الدهر موعظة 

وأنتــم يـا عبـاد اللـه إخـوان مـاذا التقاطع في اإلسـالم بينكـم 

على الخـير أنصــار وأعــوان فـوس أبيـات لهـا همم أمـا أال ن

واليـوم هم في بالد الكفر عبـدان بـاألمس كانوا ملوكا في منازلهـم 

عليهـم مـن ثيـاب الـذل ألـوان فلـو تـراهم حيـارى ال دليل لهـم 

إن كـان فـي القلب إسالم وٕايمان لمثـل هـذا يـذوب القلـب من كمد 

 

 هذا جز  من هذه القصيدة الرائعة املبكية احملزنة أيها اإلخوة: 

إن كان في القلب إسالم وٕايمان لمثـل هـذا يذوب القـلب من كمد 
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 ألسباب التي أدت إلى سقوط األندلس اثانياً: 

 ضعف العقيدة واالنحراف عن المنهج 

 

ية وضحاها، ما حدث باألندلس ما جا ت هذه املأساة بني عش -أيها األحباب  -ولكن 
عفوا وال صدفة كال وحاشا، ولكنها سنة كونية، هناك أسباب أدت إىل هذه املأساة، دعونا نقف 
مع بعض هذه األسباب، وسأقتصر على أهم األسباب، فاألسباب كثرية مث بعد ذلك أعرج على 

بنفسه عربة وعظة ملن  بعض الدروس والعرب، وأنبه اإلخوة األحبة: أن كل سبب مما سأذكره، هو
 ألقى السمع وهو شهيد. 

دخل اإلسالم على يد طارق بن زياد، وموسى بن نصري عام ثالثة وتسعني قلت لكم: 
هجرية، مث يف خالل ثالث سنوات فقط انتشر اإلسالم، انتشارا عظيما يف األندلس، مث بدأ 

 بدأ بعد ذلك يف عام أربعمائة اإلسالم يزداد، ويقو، وبدأ عهد الوالة، مث بدأ عهد اخلالفة، مث
وعشرين، بدأ عهد الطوائف بعد ثالمثائة وثالثني سنة، بدأ عهد الطوائف وبداية عهد الطوائف 
هي بداية االحندار يف تاريخ األندلس ثالمثائة سنة، كانت عهد القوة ولكن بدأ عهد الطوائف،  

 مث عهد املوحدين، مث قامت مملكة كما قلت مث تاله عهد املرابطني املوحدين، أو عهد املرابطني
غرناطة دولة بين األمحر، واستمرت حىت سقطت يف حدود عام مثامنائة وسبعة وتسعني، هجرية. 

 بعد مثامنائة عام وزيادة بعد أن بقي اإلسالم يف هذه البالد، 

 أقول: ما هي األسباب التي أدت ما استمعتم إليه. 

واالحنراف عن املنهج. ملا ضعفت العقيدة أيها  نقف أمامه، هو ضعف العقيدةأول سبب: 
األحباب، واحنرف املسلمون عن املنهج، حل باملسلمني ما حل بم، وستلحظون اآلن ماذا 

 أقصد باالحنراف عن املنهج؟ وكيف ضعفت العقيدة من خالل األسباب الباقية؟ 

حد الشعرا  يف هذا الال ومن خالل األمثلة اليت سأذكرها، إمنا أشري هنا إىل أبيات يبينها أ
 فيقول: 
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وجئنا ببعض ونحــن صمــوت بعدنا وٕان جاورتنا البيــوت 

كجـهد الـصالة تــاله القنـوت وأنفاسـنا سكـنت دفعــة 

وكنا نقوت فهـا نحــن قــوت وكنا عظاما فأصبحنا عظاما 

غـربـنا فناحـت عليها البيـوت وكنا شـموس سماء الـعال 

 أقول ملا احنرف املسلمون عن العقيدة، واختل املنهج كان ما كان. 

 

 التحالف مع النصارى والخضوع لهم ومجاملتهم   

وكل األسباب تتفرع عن السبب األول كما ذكرت، وهو التحالف للسبب الثاني، وهنا نأيت 
ت أيها األحباب مع النصار، واخلضوع هلم وجماملتهم، من خالل دراسيت لتاريخ األندلس، فجع

ملاذا؟ ألنين وجدت أن التحالف مع النصار، بلغ ذروة رهيبة أودت باألندلس، مفهوم الوال  
والربا ، مفهوم احلب والبغض مفهوم العقيدة الصحيحة، ضعف يف نفوس املسلمني. وضعف يف 

 نفوس الوالة، وضعف يف نفوس امللوك، فحل باألندلس ما حل با. 

وهو عبد اهللا عنان: يذكر ويبني هذه احلالة، وكان يتحدث عن ابن يقول أحد املؤرخني، 
هود، وكانت تعتور جهوده نفس املثالب القدمية، ما هي املثالب القدمية، اليت كانت تصدع دائما 
من جهود زعما  األندلسيني، واليت تتلخ  يف مصانعة النصار،، ومداراتم ومساومتهم على 

 حساب املصاحل اإلسالمية. 

وا مثال من ذلك، من ذلك قصة أحد الوالة، وامسه أبو زيد هذا الرجل ثار عليه أهل خذ
بلنسية، فلما ثاروا عليه، وأرادوا خلعه قام وعقد لوا  وذهب إىل ملك النصار، "خاينوي " واتفق 
معه، وعقد معه معاهدة، وكان من هذه املعاهدة أن يقوم أبو زيد، ويعطي ملك النصار، جز ا 

املسلمني، ويتنازل عن جز  من بالد املسلمني، وأن يقدم اجلزية مللك النصار،، تصوروا؟ من بالد 
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املسلم الذي كان يقبض اجلزية، أصبح يدفع اجلزية يف بالد النصار،، مث زاد على ذلك بأن اعتنق 
 النصرانية، وأخذ يسري مع حلفائه النصار، يف غزواتم ضد بالد املسلمني. 

عقد معاهدة، مع ملك النصار، مع ملك  -أيها األحبة  -األمحر  وجند مثال آخر، ابن
قشتالة، ما هي هذه املعاهدة؟ معاهدة غريبة حمزنة مبكية، نقول ال غرابة إذا سقطت األندلس، 
إذا كان احلكام على مثل هذا املستو، من ضعف الوال  والربا  ومن املهادنة ألعدا  اهللا: اتفق 

ر مملكة غرناطة، باسم ملك قشتالة، ويف طاعته وأن يؤدي له جزية معه على أن حيكم ابن األمح
 سنوية. 

ابن األمحر ملك من ملوك املسلمني، يقدم اجلزية مللك النصار، وأن يعاونه، ابن األمحر 
يعاون ملك قشتالة ضد املسلمني، أو ضد أعدائه سوا  كانوا من النصار، أو من املسلمني، وأن 

ند مىت وأين طلب ذلك؟ وأن يشهد اجتماع اللس النيايب القشتايل  يقدم إليه عددا من اجل
كواحد من أتباع ملك قشتالة، وسلم ابن األمحر مللك قشتالة جيان وأرجونة وباركونة وقلعة جابر 

 عن بعض بالد املسلمني.  -أيضا  -رهينة، ودليال على حسن الطاعة وتنازل له 

أذكر منها أن ابن  -أيها األحبة  -كنين سأختصر وتستمر املآسي وأمامي أمثلة كثرية، ول
األمحر وفا  لتعهده، قدم مللك أشبيلية، أو عندما حاصر ـ كما يذكر ابن خلدون ـ ملك النصار، 
أشبيلية، قام ابن األمحر، وقدم وفقا لتعهده قوة من الفرسان ملعاونة النصار، يف حصارهم 

 للحاضرة اإلسالمية واالستيال  عليها. 

من ملوك املسلمني، يقدم ويعاون النصار، على حصار البالد اإلسالمية، بل تعد، ملك 
األمر ذلك إىل جماملة النصار، كيف؟ قام ملك قشتالة: ألفونس احلادي عشر، حبصار جبل 

أرسل عليهم وبا  فتك بم،  -سبحانه وتعاىل  -طارق، وهو حتت أيدي املسلمني، ولكن اهللا 
ملك النصار، ملا فتك بم الوبا  رجعوا إىل بالدهم، أو إىل أشبيلية وهي  وممن قتل يف هذا الوبا 

من بالد املسلمني، وكان ال بد أن ميروا على غرناطة، فسمح هلم ابن األمحر، أن ميروا على 
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غرناطة، ومل يتعرض هلم وهل اكتفى األمر بذلك؟ ال بل إن بعض املسلمني لبس احلداد، احلداد 
 النصار، ووفاة ملك النصار،، جماملة للنصار،. على من؟ على مقتلة 

يَا ( هذه مناذج خمزية، وسبب رئيس ألسباب سقوط األندلس؛ أل�م مل ينتبهوا إىل قوله تعاىل:
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَر، َأْولَِياَ  بـَْعُضُهْم َأْولَِياُ  بـَْعٍض)

)
6F

 ومل يفهموا ومل )١
يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َوَلِعبًا ِمَن ( يستمعوا إىل قوله جل وعال:

(الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَ  َواتـَُّقوا اللََّه)
7F

 ملوك األندلس مل يتقوا اهللا سبحانه )٢
(َواتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني)( وتعاىل:

8F

ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَ  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني ( )٣
َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَِّه ِيف َشْيٍ )

)
9F

ِه ال جتَُِد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن بِاللَّ ( إذا يقول جل وعال: )٤
َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه)

)
10F

٥( . 

هنا قضية الوال  والربا ، عدم االستماع، اختذوا من الكافرين أوليا ، وجعلوهم صنائع ومل 
حديث حسن وعن   "أوثق عر، اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا  ": يستمعوا إىل قوله 
أوثق عر، اإلميان، املواالة يف اهللا، واملعاداة يف اهللا، واحلب يف اهللا  " ال ابن عباس قال: ق
ال تقولوا للمنافق سيدا، إن يك سيدا فقد  " وهو حديث حسن ويقول   "والبغض يف اهللا 
(  " أسخطتم ربكم 

11F

 وسنده صحيح، وهؤال  قالوا للكافر، قالوا للنصراىن سيد ويقول،  )٦
(  "من عاد، يل وليا فقد بارزين باحملاربة  " يه عن ربه يف احلديث الذي يرو 

12F

هذا السبب  )٧

                                                 
 .  ٥١سورة املائدة آية :  - ١

 .  ٥٧سورة املائدة آية :  - ٢

 .  ٥٧سورة املائدة آية :  - ٣

 .  ٢٨سورة آل عمران آية :  - ٤

 .  ٢٢سورة الادلة آية :  - ٥

 ) . ٥/٣٤٦) وأمحد (٤٩٧٧أبو داود : األدب ( - ٦

 ) . ٦٥٠٢البخاري : الرقاق ( - ٧
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نقف أمامه نعترب، ونتأمل، ونتذكر، إذا ضعفت العقيدة يف نفوس املسلمني  -أيها األحباب  -
 حل بم اهلوان، وحلت بم الذلة، وحل بم الضعف. 

 االنغماس في الشهوات والركون إلى الدعة والترف   

سبب رئيس من أسباب سقوط األندلس، من األسباب البارزة من أسباب ول: ولهذا أق
االنغماس في الشهوات والركون إلى الدعة سقوط األندلس، وحلول املأساة اليت حتدثت عنها: 

 والترف. 

امسعوا ماذا يقول املؤرخ، وهو مؤرخ نصراين. يقول: "العرب هووا عندما نسوا فضائلهم اليت 
وا على قلب متقلب مييل إىل اخلفة واملرح واالسرتسال يف الشهوات" هذا جا وا با، وأصبح

نصراين يعرتف باحلقيقة. يقول العرب هووا مىت؟ عندما ذهبوا، وجلئوا إىل املعاصي، ونسوا 
األهداف اليت جا وا با ويقول شوقي أبو خليل، وامسعوا إىل هذه الكلمات املعربة: "واحلقيقة 

يف أواخر أيامهم، ألقوا بأنفسهم يف أحضان النعيم، وناموا يف ظل ظليل تقول: إن األندلسيني 
من الغا الواسع واحلياة العابثة، والون وما يرضي األهوا  من ألوان الرتف الفاجر، فذهبت 
أخالقهم كما ماتت محيتهم ومحية آبائهم البواسل، وغدا التهتك عن أي شي  يتحدث؟ عن أي 

تحدث؟ وغدا التهتك واخلالعة واإلغراق يف الون، واهتمام النسا  قرن يتحدث؟ عن أي زمن ي
مبظاهر التربج والزينة بالذهب والآللئ، من أبرز املميزات أيام االضمحالل، لقد استناموا 
للشهوات والسهرات املاجنة واجلواري الشاديات. وإن شعبا يهوي إىل هذا الدرك من االحنالل 

 د رجاله حلرب، أو جهاد. وامليوعة، ال يستطيع أن يصم

وخذوا بعض األمثلة على هذا األمر ذكر عدد من املؤرخني، أن أسباب مقتل ابن هود، أنه 
تنازع هو ونائبه ووزيره يف املرية، حممد الرميمي، بسبب النزاع على جارية نصرانية، كل منهم 

مني أحد ملوك يريدها لنفسه، والعدو يرتب  بم، فقام الوزير، ودس من قتل ملك املسل
 الطوائف: ابن هود، بسبب فتاة، جارية نصرانية. 
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ويقول عبد اهللا عنان يف �اية األندلس، مل يلبث أبو احلسن، وهو أحد ملوك بين األمحر، بل 
من آخرهم، أحد زعما  غرناطة، بل ومن آخرهم أن ركن إىل الدعة وأطلق العنان ألهوائه 

ب، مبا سار به يف شئون الرعية والدولة، وما أثقل به  ومالذه، وبذر حوله بذور السخط والغض
كاهلهم من صنوف املغارم وما أغرق فيه من دروب اللهو والعبث، وهكذا عادت عوامل الفساد 
واالحنالل والتفرق اخلالدة، تعمل عملها اهلادم، وحتدث آثارها اخلطرة " مث يقول: " ذلك أن أبا 

الدعة، واسرتسل يف أهوائه ومالذه، واقرتن للمرة الثانية بفتاه احلسن ركن يف أواخر أيامه إىل حياة 
نصرانية رائعة احلسن، أخذت سبية يف إحد، املعارك، واعتنقت اإلسالم كما يقولون؛ وهلذا حل 
باألندلس ما حل با، وانشغل املسلمون يف بنا  القصور، وبنا  الدور، وبنا  املزارع والبساتني، 

 له الرهيب حىت أتاهم على حني غرة. وعدوهم يعبث، ويعمل عم

عندما كان نشيد طارق يف العبور اهللا أكرب، وبقينا فيها  -أيها األحباب  -دخلنا األندلس 
زمنا بمة عبد الرمحن الداخل، الذي قدم إليه اخلمر؛ ليشرب فقال: إنين حمتاج ملا يزيد يف عقلي 

إليه جارية حسنا ، فقال: بعد أن نظر  ال ملا ينقصه، فعرف الناس من ذلك قدره، وملا أهديت
إليها، إن هذه اجلارية من القلب والعني مبكان، فإن أنا انشغلت عنها مبهميت ظلمتها، وإن هلوت 
با عن مهميت ظلمت مهميت، ومهمته اجلهاد ال حاجة يل با اآلن، فقالوا: إن األمري ذو مهة، 

 س، أضعنا األندلس عندما كان نشيد املسلمني: وبذا بقينا يف األندلس، ولكن مىت أضعنا األندل

راقت الخمرة والورد صحا +دوزن العود وهات القدح 

 فقدنا األندلس عندما كان مغنيهم يغين: 

 قيادي متلـكه اجلهاد؟ ال 

ووجـدي ال يطـاق وال يرام قيادي قـد تملـكه الغـرام 

................... .........ودمعي دونـه صوب الغوادي 
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 دمعه دونه صوب الغوادي 

 ............................ وشجوي فـوق ما يشكو الحمام

علـى الدنيـا وساكنـها السالم إذا ما الوجـد لم يبـرح فؤادي 

 

وفعال ذهبت األندلس، وراحت وعليها السالم؛ ألن هذا وأمثاله هذه كانت حياتم العابثة، 
 ، خالعة. أغاين، هلو، جمون

وعندما قصد اإلفرنج بلنسية لغزوها يف عام ستة ومخسني وأربعمائة  -أيها األحبة  -نعم 
هجرية، خرج أهلها للقائهم بلباس الزينة. العدو جا  ليقاتل، وخيرج أهل بلنسية للقا  العدو 

 بثياب الزينة، فكانت الوقعة اليت هزم فيها املسلمون هزمية منكرة حىت قال الشاعر: 

حــلل الحــرير عليكمـوا ألوانـا لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستموا 

لـو لـم يكـن ببطرنـة مـا كانـا ما كان أقبحـهم وأحسـنكم بهـا 

 

هذه حالة مؤسفة ومؤسية، أقول: عندما أغرق املسلمون يف الشهوات يف امللذات، يف 
ن الدروس والعرب، إن شا  اهللا، فانتبهوا املعاصي كان ما كان، وهذا سبب سأقف معه بعد قليل م

 له أيها اإلخوة. 

حال املسلمني، اآلن حال حمزنة ومؤسفة، هلو وعبث وضياع وأغان إال من عصم اهللا سبحانه 
 وتعاىل. 

 هذا سبب واضح وجلي، قلت لكم: يل وقفة مع هذا السبب، سأعود إليه إن شا  اهللا. 
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 إلغاء الخالفة وبداية عهد الطوائف   

 

عهد الطوائف أيضا من أسباب سقوط األندلس: إلغاء الخالفة وبداية عهد الطوائف: 
عهد التفكك، وعهد من السنوات الصعبة من الفرقة والتنافس، والتشتت والضياع. بدأ عندما 
أعلن ابو احلزم جهور بن حممد بن جهور، إلغا  اخلالفة، ويكفي أن نعلم، أ�ا بلغت دول 

ن الفرتات بلغت سبعا وعشرين طائفة، أو إمارة أو دويلة تتنافس فيما الطوائف يف فرتة م
 بينها،بدل أن كانت األندلس دولة واحدة حتولت إىل كم؟ إىل سبعة وعشرين دولة. 

كالهر يحكي انتفاخا صولة األسد ألقـاب مملكـة فـي غـير موضعها 

 

ول ابن حزم يصف ملك وهذه الطوائف، كانت سببا رئيسا يف هذا اجلانب؛ ولذلك يق
الطوائف، وما جر على املسلمني، والل،ه يقول ابن حزم رمحه اهللا، وهو من علما  األندلس: 
واهللا لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشية ألمورهم، لبادروا إليها، من التنازالت، اليت قدموها 

 مجيعا. يقول ابن حزم فنحن نراهم يستمدون النصار،، فيمكنو�م من حرب املسلمني لعنهم اهللا
 وسلط عليهم سيفا من سيوفه. 
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 االختالف بين المسلمين   

 

 نجد من األسباب التي أودت باألندلس، االختالف بين المسلمين: 

اخلالف ال يأيت خبري أبدا، ملا زاد اخلالف بني املسلمني،  -أيها األحباب  -واخلالف شر 
إ�م بد وا كما قلت لكم منذ قليل، بد وا، واستعد، بعضهم على بعض حلت الكارثة، حىت 

 يستعدون بعضهم ضد بعض عن طريق ملوك النصار،. 

يأيت الرجل من ملوك املسلمني، ويتفق وحيالف امللك النصراين ضد أخيه، ضد أخيه! وهذا 
أمر حمزن جدا، أيها األحباب، يتقاتلون ويتناحرون على السلطة وعلى الشهوات، واستمر 

  -سلمني وذهبت الفرقة حىت قال شاعرهم:اخلالف بني امل

فيها وشـمل الضـد غيـر مبـدد ما بال شـمل المسـلمين مبدد 

وطريق هـذا العـذر غيـر ممـهد مــاذا اعتذاركـم غدا لنبيكـم 

وتركتمـوهـم للعــدو المعتـدي إن قال لـم فرطـتمو في أمـتي 

ى الحياء من وجه ذاك السيـد لكفـتاهللا لـو أن العقوبـة لـم تخف 

 

يقول: أال تستحون من اهللا سبحانه وتعاىل، أال تستحون عندما تقابلونه وغدا سيسألكم 
عن تفريطكم بأمتكم؛ ولذلك استمر اخلالف، حىت كان بنو وطاس، ينتمون إىل  الرسول اهللا 

ت وطأتم على بطن من بطون بين مرين، وينافسو�م يف طلب الرياسة وامللك، فلما اشتد
السلطان عبد احلق، بطش بم وقتل معظم رؤسائهم وجنا بعضهم، وتفرقوا يف خمتلف األحنا ، 
وأسلم عبد احلق زمام دولته إىل اليهود، فبغوا وعاثوا يف الدولة كعادتم. تصوروا طرد وزرا ه وطرد 
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 ل ملاذا سقطت أبنا  عمه، وطرد املسلمني وقتلهم وسلم الدولة ملن؟ سلمها لليهود، ونتسا
 األندلس؟. 

 تخلي بعض العلماء عن القيام بواجبهم   

 

تخلي مع هذا السبب املهم من أسباب سقوط األندلس:  -أيها األحبة  -أيضا، قفوا معي 
 بعض العلماء عن القيام بواجبهم: 

ل إذا ختلى العلما  عن القيام بواجبهم، فعلى األمة العفا ، إذا تشاغل العلما ، إذا تكاس
العلما ، إذا هلى العلما  حل باألمة الدمار، وهكذا كانت األندلس، تشاغل كثري من العلما  

 بشئو�م اخلاصة عن شئون أمتهم: 

يقول املقري: من مجلة تغفل أهل األندلس أن العدو أطل عليهم، جيوس خالل الديار، 
، هلاة عن بثهم ما يسمع ويقطع كل يوم طرفا ويبيد أمة، والباقون منهم صموت عن ذكر إخوا�م

مبسجد من مساجدهم مذكر هلم، أو داع فضال عن نافر إليهم أو ماش، يقول حىت يف املساجد، 
ما كان العلما  يذكرون الواليات، اليت تسقط من واليات املسلمني، ويقول آخر وسبب انصراف 

، يقول من أسباب سقوط عدد من العلما  بدراساتم إىل العناية املبالغة بالفقه املذهيب وفروعه
األندلس: أن عددا من علما  املغرب، وما حيدث باملغرب ينعكس على األندلس، انشغلوا عن 

 أمتهم باخلالفات، انشغلوا باخلالفات الفرعية. 

عندما دخل الفرنسيون إىل سوريا، ماذا كان حيدث كان العلما ،  -أيها األحبة  -أتعلمون 
فون يف قضية حماربة الفرنسيني؟ ال. هل جيوز أن يتزوج الشافعي خيتلفون عند ماذا؟هل هم خيتل

من حنفية؟ أو يأخذ احلنفي شافعية، كأ�ا من أهل الكتاب، والفرنسيون يبسطون نفوذهم على 
 ماذا؟ على الشام. 
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ويف األندلس ضاعت األندلس، ملا انشغل كثري من العلما ، كما يقول هذا املؤرخ يف 
فرعية عن مشكالت أمتهم، سافرت إىل بعض بالد املسلمني، والتقيت اخلالفات والقضايا ال

ببعض علمائهم، وهذا مما رأيت، األمة جتدها يف ذلك البلد تعاين معاناة مرة من واقع سياسي 
 مؤمل، والعلما  قد انشغلوا يف قضايا فرعية. 

ويعذبون كما خذوا مثال، مثل قريب يف بلد من البالد اإلسالمية. كان املسلمون يقتلون 
 -وهو من أكرب مشايخ هذا البلد  -عذب أهل األندلس، والشيخ جيلس يف درسه، ويقول 

يقول: بسم اهللا الرمحن الرحيم، وعلى بعد أمتار تقام مذابح مجاعية للمسلمني: مسألة: إذا نبت 
 للمرأة حلية هل جيوز أن حتلقها أم ال؟ هذه قضية واقعة ومتصلة السند. 

لما ، وختلوا عن واجبهم حل باألمة النكبة والدمار، وهكذا أقول ختلى بعض إذا تساهل الع
 -علما  األندلس، عن واجبهم فحل ما حل امسعوا ماذا يقول ابن حزم وهو ممن قام بواجبه 

يقول: وال يغرنكم الفساق واملنتسبون إىل الفقه، الالبسون جلود الضأن على قلوب  -رمحه اهللا 
 هل الشر شرهم، الناصرون هلم على فسقهم. السباع، املزينون أل

هذا سبب، ولعل يل عودة  -رمحه اهللا -سبحان اهللا! ما أدق هذا التوصيف من ابن حزم 
أيضا مرة أخر،، حول هذا املوضوع، ولكنين أذكر سببا آخر، وهو سبب مهم جدا يرتبط بذا 

 السبب. 

بن حزم، وابن عبد الرب وغريهم وهو أن بعض علما  األندلس كأيب الوليد الباجي، وحممد 
عدم قاموا ببعض واجبهم، أو نقول قاموا بواجبهم جتاه أمتهم، ولكن املأساة وهو سبب مهم: 

إذا مل يسمع والة األمور إىل نصح العلما  سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء وتحذيرهم، 
 وإىل حتذيرهم؛ حلت األمة الكارثة. 

ن لنصح العلما  كأيب الوليد الباجي، كما قلت وابن حزم ملوك الطوائف، ما كانوا يستمعو 
وابن عبد الرب وغريهم؛ ولذلك حدث ما حدث حىت يقول أحد املؤرخني: لكن مع هذه 
األحوال، وتلك الصيحات من العلما ، فإن أغلب ملوك الطوائف بقوا يف غيهم سادرين، ففوتوا 
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ا ، يذكر هذه املأساة ببيتني حمزنني، يصور فرصة االلتحام ودفع املصيبة؛ ولذلك جا  أحد الشعر 
فيها حالة العلما  وحالة الفساق، وعرب عن الوجها  من الفساق بالكالب قال: وهذه قريته أو 

 مدينته امسها بسطة، يقول: 

أعلى وأشرف من فقيه الكلب صـار ببسـطة 

لمحلــه أو يرتقيـه أنــى فقيـه يعتلـي 

 

ملا مل يسمع للعلما ، ومل يسمع لتحذيرهم، ومل يسمع لنصحهم. ولذلك سقطت األندلس، 
 هذا سبب بارز وجلي أيها اإلخوة. 
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 مؤمرات النصارى ومخططاتهم   

 

أجد من األسباب سببا، سأذكره، وهو يدور حول عدة قضايا، ولكن سأختصره لكم حول 
 ب سقوط األندلس: النصار،. هذا السبب يتعلق مبؤامرات النصار، وخمططاتم نعم من أسبا

لقد أحكموا املؤامرة، ودبروا، وخططوا واملسلمون يف مؤمرات النصارى ومخططاتهم، 
 هلوهم، وعبثهم وجمو�م وقصورهم ودنياهم، فحلت الكارثة. 

إذًا ختطيط النصار، سبب رئيس من سقوط األندلس، حىت يقول أحد املؤرخني وقد وضع 
أسر ملك غرناطة ويستعني به على تنفيذ برناجمه املدمر؛  "فرناندو" برناجمه احملكم؛ لكي يستغل

 ولذلك جا  ما يلي: 

وحدة كلمة النصار،: وهو سبب من أسباب سقوط األندلس، يف الوقت الذي حتدثنا فيه 
عن تفرق املسلمني، جند يف املقابل وحدة كلمة النصار، للقضا  على املسلمني حىت يقول "ابن 

نصار، ملوقعة العقاب، وهي من املواقع اليت هزم فيها املسلمون هزمية عذارا"، واصفا استعداد ال
منكرة، وقتل فيها عدة آالف من املسلمني، يقول هذا املؤرخ: حيث ذكر أن ملك قشتالة بث 
القسيسني والرهبان من الربتغال إىل القسطنطينية، ينادون يف البالد من البحر الرومي إىل البحر 

رمحة رمحة، أي ينادون بين جلدتم، فجا  عباد الصليب من كل فج عميق األخضر، غوثا غوثا، و 
ومكان سحيق، وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس اجلبال وأسياف البحار، الحظوا هذه 

 الوحدة بني النصار،. 

ويذكر يف موضع آخر أن البابا "فرستان الثاين" توسط بني خمتلف األمرا  األسبان، فوفق 
م، وسرعان ما نسوا خصوماتم، فتماسكوا وهم يعتقدون جازمني، بأ�م جا وا من كل بينه

أصقاع أوروبا لنصرة دينهم على دين آخر، وجند أيضا أن احتاد ملك قشتالة وأراجون بزعامة 
"فرناندو اخلامس" "وإيزابيال" من أسباب سقوط األندلس، وعلى يد هذا امللك، وهذه امللكة 

ىت إن هذا الرجل الذي هو النصراين فرناندو اخلامس تزوج بإيزابيال، وهي سقطت األندلس، ح
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ملكة قشتالة واحتدا يف مملكة واحدة إلسقاط األندلس، وفعال مها اللذين أسقطا األندلس، احتدا 
احتادا وصل إىل حد الزواج، ووحدا بني اململكتني، وأصبحت مملكة واحدة، وعلى يديهما سلم 

 س هلما. هذه آثار االحتاد أيها األحباب. ابن األمحر األندل

 غدر النصارى ونقضهم للعهود   

 

وهنا أشري إشارة أبني فيها غدر النصارى، ونقضهم للعهود: من األسباب  -أيضا -جند 
مأساة الحظتها، من معرفيت بالواقع وقرا يت للتاريخ، هذه املأساة أن كثريا من الناس بل أقول من 

ب العلم، يتصوروا أن اليهود هم الذين يغدرون، أما النصار، فال، أو بعض، حىت من بعض طال
على األقل يقولوا: إن النصار، أقل غدرا وغدرهم قليل، وهذا خطأ رهيب أيها األحباب، 
النصار، ال يقلون يف الغدر وىف نقض العهد وامليثاق عن اليهود، سوا  بسوا ، والذ، يريد أن 

ويتصور أن النصار، أقرب إىل املسلمني، أو أ�م يوفون بعهودهم، يفرق بني اليهود والنصار،، 
َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّا َنَصاَر، َأَخْذنَا ِميثَاقـَُهْم فـََنُسوا ( فقد أخطأ وأقول له استمع إىل قوله تعاىل:

نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَ   ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف يـَُنبِّئُـُهُم اللَُّه ِمبَا َكانُوا َحظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه فََأْغَريـَْنا بـَيـْ
(َيْصنَـُعوَن)

13F

١( . 

هل نأمل منهم أن يفوا بالعهود معنا؟  -سبحانه وتعاىل  -إذا كانوا خانوا العهد مع اهللا 
، أسأل هؤال  الذين يتصورون أن النصار، يوفون بعهودهم، فأقول هلم: ما يسمى باألمم املتحدة

 أو جملس اخلوف من الذي يسيطر عليه؟ هم النصار،. 

هل يف يوم من األيام وفوا بعهد من العهود للمسلمني؟ ال، استخدم جملس اخلوف وهيئة 
األمم، وعصبة األمم، قبل ذلك ضد املسلمني؛ ولتفريق املسلمني ولتسليم بالد املسلمني إىل 

 النصار،. 

                                                 
 .  ١٤سورة املائدة آية :  - ١
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، دخل النصار، " أبدة " ونقضوا العهد املقطوع، ومع ذلك خذوا هذه األمثلة من األندلس
ستني ألفا، خانوا العهد ونقضوا العهد، وقتلوا  واقتحم اجلنود النصار، املدينة، وقتلوا من أهلها

ستني ألفا، وسبوا مثلهم أو مثل هذا القدر، وتعرتف الرواية النصرانية نفسها بذه الشناعات، 
وتقدر من قتل وسيب من أهل "أبدة" مبائة ألف، ويقدر بعضهم أن السبايا وحدهم مائة ألف، 

عندما احتل الطاغية األرغوين بلنسية، ووقع وهذا بأمر من أحبارهم وباباواتم وملوكهم، و 
املعاهدة رحل عنها عشرات األلوف من أهلها، وحولت املساجد إىل كنائس، ونال املسلمني كل 
أنواع االضطهاد، وتقلبوا يف فنون األذ،، وتعد، األحيا  إىل األموات، فنبشت القبور كما ذكر 

(ْؤِمٍن ِإّالً َوال ِذمًَّة)ال يـَْرقـُُبوَن ِيف مُ ( ابن األبار يف التكملة،
14F

١( . 

وذكرت لكم منذ قليل أن املعاهدة، اليت عقدت لتسليم غرناطة نقضت بعد سبع سنوات 
فقط، إذا أين من يدافعون، أو يدعون أن النصار، ميكن أن يفوا بعهد؟ إنين أخاطب أولئك، 

مهال مهال يا دعاة الذين حيسنون الظن يف النصار،، فأقول هلم مهال مهال يا دعاة التقريب 
التخريب، مهال مهال يا من أحسنتم الظن بأعدا  اهللا، فركنتم إليهم، إنكم واهللا تفعلون أسوأ مما 
 -فعل من سبقكم، أولئك الذين أحسنوا الظن يف النصار،، وقالوا: إ�م أقرب إلينا ويؤمن إليهم 

ال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإّالً َوال ِذمًَّة ( دالنصار، ال أمان هلم، وال عهد كإخوا�م اليهو  -ال أمنهم اهللا 
(َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدوَن)

15F

٢( . 

 استماتة النصارى في سحق المسلمين   

 

يف استماتة النصار، يف سحق املسلمني،  -أيها األحبة  -أختم ما يتعلق بالنصار، 
ملقري يف نفح الطيب، واصفا استمات النصار، استماتة عجيبة يف سحق املسلمني، حىت يقول ا

استعداد النصار، إلحد، املعارك وجا  الطاغية " دون بطرة " يف جيش، ال حيصى، ومعه مخسة 

                                                 
 .  ١٠سورة التوبة آية :  - ١
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وعشرون ملكا، وذهب إىل طليطلة، ودخل على مرجعهم البابا، وسجد له وتضرع وطلب منه 
املسلمني،  استئصال ما بقي من املسلمني يف األندلس، وأكد عزمه على ذلك. عهد الستئصال

 ومع كل أسف أقول وىف بعهده واستأصل املسلمني. 

(َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها)( ويقول " لوبون" يف حضارة العرب: واحلق ما شهدت به األعدا 
16F

١(  

امسعوا ماذا يقول: إن الراهب " بليدة" أبد، ارتياحه لقتل مائة ألف مهاجر من قافلة واحدة،  
أربعني ألف مهاجر مسلم، حينما كانت متجهة إىل إفريقيا، هؤال  كانت مؤلفة من مائة و 

يريدون اهلروب من األندلس، ولكن ما رضي النصار، بروبم، قتلوا وهم مائة وأربعني، قتلوا 
(َوَلْن تـَْرَضى َعْنَك اْليَـُهوُد َوال النََّصاَر، َحىتَّ تـَتَِّبَع ِملَّتَـُهْم)( منهم مائة ألف دفعة واحدة

17F

قول  هذا )٢
 احلق جل وعال.

ولذلك يصور أحد الشعرا  مأساة املسلمني، واستماتة النصار، يف سحق املسلمني وتقتيل 
 الرجال فيقول: 

فـاهلك عليـه أسى وال تتجلد كـم جـامع فيهـا أعيد كنيسة 

من قانتين وراكـعين وسـجد أسـفا عليهـا أقفرت صلواتها 

كـالهما يبغي الفداة ما فدي فكم مـن أسـير عندهم وأسيرة 

فيهـم تـود لو أنها في ملحد كم مـن عقيلـة معشر معقولة 

 

 أي: تود لو أ�ا يف القرب. 
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مـن ولـداه ودا أنـه لــم يولــد كـم من وليد بينهــم قــد ود 

يبكـي آلخـر فـي الكبـول مقيــد كم من تقي بالسالسـل مــوثق 

مـا بـيـن حــدي ذابـل ومهنــد ـة الــردى وشهيد معترك توزع

وبكـى لهـم مـن قلبـه كـالجلمـد ضجـت مالئكة السـماء لحالهم 

مـمـا دهـانا مـن ردى أو من ردي أفال تذوب قلــوبكم إخواننـــا 

إلـى الفـرض األحــق األوكـــد كتب الجهاد عليكموا فتبادروا منه 

وأقرضوا حسنا تفوزوا بالحسان الخرد ـــنيين وارضوا بإحدى الحسـ

 

هذه حالة النصار،، وهذه مأساتم، وهذه خططهم؛ ولذلك جند أيضا من أبرز األسباب 
التخاذل عن نصرة من حيتاج إىل النصرة، واملسلمون ختاذلوا عن نصرة بعضهم بعض، والعجيب 

لنصار،، يأكلون بالد املسلمني أنه يف الوقت الذي كان النصار، ينصر بعضهم بعضا، كان ا
مدينة مدينة، ودولة أو قرية قرية، واملسلمون يتفرجون، فعدم التعاون وصل إىل ما وصل، وكأ�م 

(  "انصر أخاك ظاملا أو مظلوما  " مل يستمعوا إىل قول الرسول 
18F

 " ومل يستمعوا إىل قوله  )١
(  "املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله وال حيقره 

19F

 رواه مسلم.  )٢

 الرضا بالخضوع وعدم االستقرار السياسي وتقديم المصالح الشخصية   

 

 أختم هذه األسباب بأسباب سريعة، أسباب سقوط األندلس فأقول: 

                                                 
 ) . ٣/٢٠١، ٣/٩٩) وأمحد (٢٢٥٥) والرتمذي : الفنت (٢٤٤٣البخاري : املظامل والغصب ( - ١

 ) . ٢/٢٧٧) وأمحد (٢٥٦٤داب (مسلم : الرب والصلة واآل - ٢
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ألن بعض املسلمني بقوا حتت حكم أوال الرضى بالخضوع والذل تحت حكم النصارى؛ 
أنا بري  من كل مسلم يقيم بني  "  -سول النصار،، وهم املدجنون، ومل يستمعوا إىل قول الر 

(  "أظهر املشركني 
20F

 رواه الرتمذي وأبو داود وسنده، وهو حديث حسن.  )١

من األسباب عدم االستقرار السياسي وكثرة الفنت عدم االستقرار السياسي،  -٢
 -أيها األحباب  -واملؤامرات، ومثال على ذلك أن مملكة غرناطة يف خالل سنوات حمدودة 

حكمها قرابة ثالثني حاكما، ثالثني حاكما، حكمها، اضطراب، بعضهم مل حيكم إال عدة 
أشهر، وبعضهم عدة سنوات، وبعضهم حكم سنوات معدودة، االضطراب السياسي يؤد، إىل 

 النهاية املدمرة كما حدث. 

 -وغلبة األنانية آخر هذه األسباب: تقديم المصالح الشخصية على مصالح المسلمين، 
من غلبت  -اآلن  -هذا السبب جوهري، سبب مهم، أنين أحلظ يف بالد املسلمني  -ا أحبىت وي

عليهم مصاحلهم الشخصية، تأتيه، وحتدثه عن واقع املسلمني، حتدثه عن املآسي، حتدثه عن 
 الفواجع، وال يتحرك!! 

يا، ومل يفكر يف وظيفته، يفكر يف راتبه، يفكر يف مصلحته لو أيت يف دنياه؛ ألقام الدن
يقعدها، أما يف أمور املسلمني، فال، إن أحسن أحواله أن يسرتجع بل بعضهم خيذل، أقول: هذا 

 ما حل باألندلس. 

أ�م قدموا مصاحلهم الشخصية على مصاحل املسلمني  -أيها األحبة  -مما حل باألندلس 
 وغلبة األنانية وحب الذات، فسقطت األندلس. 

األسباب فيما يتعلق بسقوط األندلس، وهي أسباب مهمة أبرز  -أحبيت الكرام  -هذه 
 حتتاج إىل تأمل ووقفة واعتبار. 

   

                                                 
 ) . ٢٦٤٥) وأبو داود : اجلهاد (١٦٠٤الرتمذي : السري ( - ١
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 دروس وعبر ثالثاً: 

 دور العلماء 

 

أنتقل بعدها إىل ذكر بعض الدروس والعرب، وكل ما ذكرته من أسباب هي دروس وعرب، 
، حىت ال حيل إىل هذه الدروس، عسى أن نتعظ ونعترب -بارك اهللا يل ولكم  -فاستمعوا 

 باملسلمني ما حل بغريهم فأقول: 

وذكرت لكم أن من أسباب سقوط األندلس، عدم قيام من أبرز الدروس: دور العلماء: 
بعض العلما  بواجبهم، ومع ذلك فإننا جند أن هناك من قام بواجبه والعلما  هم سراج األمة. 

لطلبة العلم من أمثالكم: اهللا اهللا يف إنا أوجه حديثي مرة أخر،، فأقول لعلمائنا وملشاخينا و 
وبذا حنفظ كيان  -أيها األحبة  -أمتكم، اهللا اهللا أن تفرطوا، مروا باملعروف، وا�وا عن املنكر 

األنبيا  مل يورثوا دينارا وال درمها، ولكن ورثوا  "األمة، العلما  هم ورثة األنبيا . كما يف احلديث 
(  "العلم، فمن أخذه أخذ حبظ وافر 

21F

١( . 

األمة بني أيديكم، األمة تنتظر منكم الشي  الكثري، ليكن لكم يف يا علماء المستقبل: 
غريكم عربة وعظة يف بالد املسلمني يف األندلس، وىف غري األندلس، واهللا لقد زرت بعض البالد 

-اهللا أهلكه  -اإلسالمية، فما وجدت للعلما  مكانا وال قيمة، حىت قال أحد الزعما  اهلالكني 
 : مشايخ! أعط أحدهم فرخة، ويعطيك الفتو، اليت تريد. 

، هم احلصانة، هم العالج. إذا قاموا بواجبهم وإذا ختلوا عن ينعم العلما  هم السياج الواق
واجبهم، فال يلوموا إال أنفسهم، إذا ختلوا عن واجبهم عن الرسالة اليت اصطفاهم اهللا هلا وأمرهم 

لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، ولتأخذن على يد  " الرسول با، فسيحل بم كما قال 
الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا، ولتقصرنه على احلق قصرا، أو ليوشكن اهللا أن يعمكم بعقاب من 
عنده، فتدعونه، فال يستجاب لكم، لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى 

                                                 
 ) . ٣٤٢) والدارمي : املقدمة (٣٦٤١أبو داود : العلم ( - ١
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  "نوا يعتدون كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون بن مرمي ذلك مبا عصوا وكا
)
22F

١( . 

اهللا اهللا يف أمتكم! اهللا اهللا أن تنتهك حرمات! اهللا، يا علماء األمة، يا علماء المستقبل: 
وأنتم تنتظرون ماذا تنتظرون؟ إن يف بالدنا خريا كثريا وعلماؤنا، فيهم اخلري الكثري، ولكننا حباجة 

املزيد وإىل الصدع بكلمة احلق، والتأخذنا يف اهللا لومة الئم، هذا درس أخذته مما حدث يف  إىل
 األندلس. 

قلت لكم هناك من وقف كأيب الوليد الباجي وابن عبد الرب وأيب حيان أيها األحباب: 
أن  األندلسي وابن حزم وغريهم، ولكن املأساة أ�م مل يستمع هلم، وهنا أقول: جيب على العلما 

(ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالُغ)( يؤدوا واجبهم حىت لو مل يستمع هلم
23F

َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ( )٢
(ِمبُْؤِمِنَني)

24F

  "يأيت النيب معه الرهط، يأيت النيب معه الرجل والرجالن، يأيت النيب وليس معه أحد  " )٣
اهللا، هذا درس مهم من دروس األندلس، ولنا عربة لكنه ال مينعه من قول احلق، ومن الدعوة إىل 

 ولنا عظة ولنا ذكر،. 

يعين من  -يقصد معشر العلما   -يقول ابن حزم، مبينا دور العلما : فاملخل  لنا فيها 
هذه الفتنة، اليت حلت باألندلس، اإلمساك لأللسنة مجلة واحدة إال عن األمر باملعروف والنهي 

ثريا من طالب العلم، ميسكون عن، أو ال ميسكون عن شي  إال عن عن املنكر، واملؤسف أن ك
األمر باملعروف، والنهي عن املنكر وابن حزم يقول: جيب أن منسك ألسنتنا عن كل شي  إال عن 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وذم مجيع هؤال ، فمن عجز عن ذلك، فهو معذور، فلو 

، أي النصار،، فأما الفرد الذي ال يسع أحدا، فإنه ال يعني اجتمع كل من ينكر بقلبه ملا غلبونا
 ظاملا بيده وال بلسانه، وال أن يزين له فعله ويصوب شره، رحم اهللا ابن حزم. 

                                                 
 ) . ٢١٦٩الرتمذي : الفنت ( - ١

 .  ٤٨سورة الشور، آية :  - ٢

 .  ١٠٣سورة يوسف آية :  - ٣
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يقول: إذا مل يستطع الواجب، أوال: أال نتكلم إال يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
هو معذور، ولكن الشي  الذي ال يعذر فيه والدعوة إىل اهللا، ومن عجز عن ذلك وبذل جهده، ف

أحد أن يساعد أحد من طالب العلم الظامل على ظلمه، وأن يزين له هذا األمر وأن يقره على 
وهو حيكي عن واقعه  -سبحانه وتعاىل  -هذا العمل ال عذر له يف ذلك، ما هو عذره أمام اهللا 

نكر منكرهم، ويربر هلم تصرفاتم حل وهلذا يقول: ملا وجد من يزين ألهل امل -رمحه اهللا  -
 باألندلس ما حل با. 

 هنا أنتهي من هذا السبب، أو من هذه العربة. 

 أثر الجهاد في حياة األمة   

 

 أثر الجهاد في حياة األمة. وأقف مع درس آخر وهو 

 -األمة بدون اجلهاد ال خري فيها، األمة بدون اجلهاد ال حياة فيها أيها األحباب، اهللا 
أَْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم ( يقول: -سبحانه وتعاىل 
(الصَّاِبرِيَن)

25F

اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال َوَجاِهُدوا بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل ( ويقول جل وعال: )١
(ِه)اللَّ 

26F

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسِبيِل اللَِّه ( ويقول سبحانه وتعاىل: )٢
نـَْيا ِيف اْآل  نـَْيا ِمَن اْآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ (الَّ قَِليٌل)ِخَرِة إِ اثَّاقـَْلُتْم ِإَىل اْألَْرِض أََرِضيُتْم بِاْحلََياِة الدُّ

27F

٣( 
(  "إن سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا  " وىف السنن قال 

28F

 وسنده حسن.  )٤

                                                 
 .  ١٤٢سورة آل عمران آية :  - ١

 .  ٤١سورة التوبة آية :  - ٢

 .  ٣٨سورة التوبة آية :  - ٣

 ) . ٢٤٨٦أبو داود : اجلهاد ( - ٤
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(  "رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه اجلهاد  " وقال 
29F

وهو حديث  )١
(  "لغدوة يف سبيل اهللا، أو روحة خري من الدنيا وما فيها  " صحيح، وقال 

30F

متفق عليه،  )٢
ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم ( على القاعدين فقال: -سبحانه وتعاىل  -هللا ونعى ا

بَّ ِإلَْيُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأحَ 
 )31F٣()َرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه َواللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ ِمَن اللَِّه وَ 
 مما أخذنا من دروس األندلس: ملا وجد اجلهاد بقيت األمة.  -أيها اإلخوة  -اجلهاد 

بد الرمحن الناصر بقيت األمة، ملا قام ملا دخل طارق وموسى، وجا  عبد الرمحن الداخل وع
بعض ملوك الطوائف باجلهاد بقيت األمة، كوقعة الزالقة واألرك وغريها، ولكن عندما تاون 

 املسلمون وختاذلوا حل باملسلمني وباملؤمنني الكارثة، وهنا يل وقفة. 

جهاد املسلمني ال حياة لألمة إال باجلهاد، وها حنن نر، جهاد إخواننا، أو أحبتي الكرام: 
  -أيها األحباب  -يف أفغانستان، جهادا أعاد لألمة عزها وبأسها وقوتا، قبل أن آتيكم بدقائق 

كنت أستمع إىل أحد اإلخوة، الذين جا وا من املعارك من هناك من أفغانستان. يذكر لنا 
ت منذ أيام قص  البطولة والشجاعة والفدا ، وكأننا نقرأ يف تاريخ سلفنا الصاحل. معارك وقع

فيها الشجاعة واإلبا  والقوة، نفوس أو رجال اعتلت نفوسهم على شهوات الدنيا وعلى 
 مطامعها. 

يف احلفاظ على هذا اجلهاد! هناك مؤامرة كرب، حتاك هلذا اجلهاد،  -أيها اإلخوة  -اهللا اهللا 
ن نتفرج عليه! وهو جهاد املسلمني يف أفغانستان، اهللا اهللا أن يسقط اجلهاد أمام أعيننا وحن

أعداؤنا يكيدون لنا، أعداؤنا يتآمرون، كادوا للمسلمني يف فلسطني فأسقطوها، ماذا حدث يف 

                                                 
 ) . ٢٦١٦الرتمذي : اإلميان ( - ١

 ٣/١٥٣، ٣/١٤١، ٣/١٣٢) وأمحد (٢٧٥٧) وابن ماجه : اجلهاد (١٦٥١) والرتمذي : فضائل اجلهاد (١٨٨٠) ومسلم : اإلمارة (٢٧٩٢البخاري : اجلهاد والسري ( - ٢

،٣/٢٦٣، ٣/٢٠٧، ٣/١٥٧ . ( 

 .  ٢٤سورة التوبة آية :  - ٣
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فلسطني؟ مأساة. ماذا حدث يف األندلس؟ مأساة. ماذا حيدث يف أفغانستان اآلن؟ أقول: هناك 
ئك الذين مؤامرة كرب،. بعضها ينفذ بأيدي بعض املسلمني، أولئك الذين يثريون الفتنة، أول

يثريون اخلالفات، أولئك الذين يثريون القالقل والفنت بني الاهدين ملصلحة من؟ أولئك الذين 
قسموا الاهدين إىل شيع وأحزاب ملصلحة من؟ أولئك الذين يتكلمون عن مثالب الاهدين 
 -خيدمون من؟ حنن قد ال نشك يف نيات بعضهم وىف إخالص بعضهم، ولكن اإلخالص وحده 

ال يكفي، إنين أوجه نصحي لكم، أنصح نفسي وأنصحكم، وأقول لكم: انصحوا هؤال   -هللا وا
 الذين يريدون أن يتالعبوا يف اجلهاد من أبنا  املسلمني، بل من املدعني الغرية على اجلهاد. 

أعداؤنا عندما عجزوا عن الفتك بذا اجلهاد، حاولوا بطرق أخر، للفتك به وأخزاهم، قد 
عض حماوالتم، حافظوا على هذا اجلهاد أيها األحبة، وهذا فيه عزنا، وفيه نصرنا، وفيه جنحوا يف ب

قوتنا، لقد رفعنا رؤوسنا بعد أن طؤطئت كثريا بفضل اجلهاد يف سبيل اهللا، اجلهاد يف سبيل اهللا، 
 فيه العزة، وفيه القوة، وفيه الرمحة، وفيه اخلري. 

ة من دروس األندلس، إذا مل يوجد اجلهاد فعلى أيها األحباب: لعل هذا يكفي دليال وعرب 
 األمة السالم. هذا ما أقوله هنا، وأواصل بعد قليل هذه الدروس إن شا  اهللا. 
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 مواقف شجاعة تسجل في التاريخ   

 

مع الدروس والعرب، هناك مواقف شجاعة تسجل يف التاريخ، ملا  -أيها األحباب  -نواصل 
اطة، وزين له أصحابه وحاشيته أنه لن يستطيع أن يبقى يف مقاومة أراد ابن األمحر أن يسلم غرن

وقال  -وهو يسمى موسى بن أيب غسان  -النصار،، جا  أحد املقربني وأحد رجاله وقال له 
له: ال تسلموا غرناطة، دعونا جناهد يف سبيل اهللا، دعونا نقاتل يف سبيل اهللا، ولكن صيحته 

محر رجاله.. قال رجال ابن األمحر: إن النصار، عرضوا ذهبت سد،، وقال له، قال البن األ
علينا معاهدة، فيها حفظ لكيان املسلمني، ولن يؤت املسلمون بأذ، وال بشر. فهيا نسلم 
األندلس، حىت حنافظ على ما بقي لنا بالعهود والشروط، فقال هلم هذا الرجل: إياكم أن تركنوا 

 لكنهم رفضوا أن يستمعوا إليه، استمعوا إىل ماذا؟  إىل النصار،، إياكم أن تثقوا يف النصار،،

قال ملا أعيته احليلة: ال ختدعوا أنفسكم، وال تظنوا أن النصار، سيوفون بعهدهم، وال تركنوا 
إىل شهامة ملكهم، إن املوت أقل ما خنشى، فأمامنا �ب مدننا " هو يذكر هلم ما حدث 

نا وتدمريها، وتدنيس مساجدنا، وختريب بيوتنا، باألندلس يف مدن األندلس: " فأمامنا �ب مدن
وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا اجلور الفاحش والتعصب الوحشي والسياط واألغالل، وأمامنا 

وكأنه يقرأ ما حدث بعده بسنوات  -رمحه اهللا  -السجون واألنطاق واحملارق " وكأنه يقرأ التاريخ 
منا السجون واألنطاق واحملارق" هذا ما سوف نعاين، معدودة: " وأمامنا السياط واألغالل، وأما

 أما أنا فواهللا لن أراه، مث ركب فرسه، وتقلد سيفه، وجاهد رمحه اهللا وحيدا حىت قتل. 

 قال الشاعر، معربا عن هذه القصة املعربة على لسان موسى بن أيب غسان أما أنا قال: 

فرضت وأخضع للعـدا أنا لـن أقـر وثيقــة 

وخفت أسباب الــردى ن عذري إن جبنت ما كا
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أطال أم قصـر المـدى والموت حق في الرقاب 

بيـدي ولــن أتـرددا إنى رسـمت نهايتــي 

واليوم للوطـن الفــدا كـنـت الحسـام ألمتي 

ًدا بل ســأقضي سـيدا أنا لن أعيش العمر عبـ 

 

 ل عربة وعظة ملن يعترب. وقضى شهيدا رمحه اهللا، يف قصة هذا البط

 أثر المعاصي والغفلة على واقع المسلمين في األندلس   

 

 أثر المعاصي والغفلة على واقع المسلمين في األندلس. أيضا من العرب والعظات، 

وىف أمة إال فتكت با. امسعوا إىل قصة أيب  -أيها األحباب  -املعاصي ما وقعت يف بلد 
لمون قربص، وبد وا يتقامسون الغنائم، وجيمعون الغنائم، بكى أبو عندما فتح املس الدردا  
فجا ه أحد املشاركني يف هذه املعركة، وقال له: يا أبا الدردا  هذا يوم فرح فكيف  الدردا  

تبكي؟ قال له وحيك! ما أهون اخللق على اهللا إذا تركوا أمره، هذه روما اليت نقتسم أمواهلا اآلن. 
اهللا، انظر كيف حل بم، ما أهون اخللق على اهللا إذا تركوا أمره!. ولذلك قلت  الروم عندما عصوا

لكم ما قاله كوندي يبني عن مأساة املسلمني: العرب هووا، عندما نسوا فضائلهم، اليت جا وا 
با، وأصبحوا على قلب متقلب مييل إىل اخلفة واملرح واالسرتسال يف الشهوات؛ ولذلك قال 

طس أحد ملوك األندلس: أما ما وهى املسلمني من ضعف أحواهلم، فبسبب املتوكل بن األف
يقول الشاعر البسطي   "من عصاين وهو يعرفين؛ سلطت عليه من ال يعرفين  "الذنوب املركوبة 

 وهو من شعرا  ابن األمحر يف األندلس: 

تقوى اإلله ودان بالعصيان هـذا جـزاء مخالف مثلي أبى 
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 ب ابن األمحر: وقال املرابط كات

وجها للقيا اهللا غير مسود سودت وجهك بالمعاصي تلتمس 

أو يقتـدي بنبيه أو يهتدي مـن ذا يتوب لربه مـن ذنبـه 

 

يا أحبة: املعاصي دمار، املعاصي هالك، خذوا مثال واحدا ماذا حدث بلبنان؟ من كان 
ة فقط، أو منذ سبعة عشر عاما يتصور لبنان، اليت يطلقون عليها جنة األرض منذ عشرين سن
من كان  -سبحانه وتعاىل  -فقط اليت يسمو�ا بلد التسامح، بلد احملبة، لكن ملا عصوا اهللا 

يتصور أن هذا البلد الذي ينعم بالرفاهية والنعمة وامللذات، يتحول إىل جحيم؟ قرابة سبعة عشر 
 س، وكأن القوم ما كانوا. عاما اآلن، وال زال يشتد ويشتد حىت أتى على األخضر والياب

أمام أعيننا نقرأ أخبارهم صباح مسا . ما السبب يف ذلك؟ املعاصي، الذنوب، نسوا اهللا 
فنسيهم. انتبهوا إىل عاقبة الذنوب، إياكم أن تتساهلوا يف الذنوب أيها األحبة، إياكم أن 

سلمني، الشوارع ملئت تتساهلوا بأثر املعاصي أيها األحباب، كثرت الذنوب واملعاصي يف بالد امل
باملعاصي، البيوت امتألت باملعاصي، حىت قال قائلهم: حىت إننا نر، املعاصي يف املساجد غريب 
هذا، ال، ليس غريبا تر، املعاصي يف داخل بيوت اهللا، من النسا  ومن الرجال، ومن غريهم أثر 

 املعاصي رهيب. 

فاتقوا اهللا، يا عباد اهللا انتبهوا إىل هذه أمامنا أمثلة من األندلس، من لبنان... من غريها، 
 العربة وإىل هذه العظة من هذا البلد بلد األندلس، وما حل فيه كما قلت لكم بسبب املعاصي. 

من الدروس املشرفة، وهو درس موقف ابن عباد، جا ه يهودي، فأغلظ له القول، وسب 
عباد الشجاعة أنه عندما أراد النصار،  املسلمني، فقام ابن عباد وقتله رمحه اهللا، ومن مواقف ابن
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حصار أشبيلية، وكان واليا عليها جا  واستنجد بابن تاشفني من املغرب، فجا ه بعض ملوك 
الطوائف، وقالوا يا ابن عباد: كيف تستنجد بابن تاشفني؟! قال: وماذا يف ذلك. قالوا: إنه إذا 

دت بأحد ملوك النصار،، كما جا  ونصرك؛ سيحتل ملكك قال ما أفعل؟ قالوا: لو استنج
 يفعلون هم لقتال هذا امللك. 

قال هلم كلمة خالدة تكتب مبا  الذهب: "رعي اجلمال خري من رعي اخلنازير" ألن أكون 
راعيا للجمال عند ابن تاشفني، وهو مسلم أحسن من النهاية اليت ستكون، سأكون راعيا 

" رعي اجلمال خري من رعي اخلنازير" رمحه للخنازير عند هذا النصراين الذي سيأيت ويساعدين 
 اهللا، وفعال استنجد بابن تاشفني، ونصره نصرا مؤزرا مكرما. 

 

 أهمية التعاون بين المسلمين   

 أيضا من األشيا  املفيدة، دور املغرب يف مساعدة أهل األندلس، وأمهية التعاون بني املسلمني
(َوال تـََعاَونُوا َعَلى اْألِمثِْ َواْلُعْدَواِن) َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَو،(

32F

هنا أقف أمام درس فيه عربة  )١
وعظة، من خالل دراسيت لواقع األندلس، وجدت أن العوامل الداخلية أشد تأثريا من العوامل 

 اخلارجية. كيف ذلك؟ 

ب، أن اآلن الناس عندهم.. دائما يلقي اللوم على أعدائه، أنا قصدت عندما ذكرت األسبا
أبدأ باألسباب اليت جا ت من املسلمني أنفسهم، وأخرت موضوع النصار، وعداوة النصار،؛ 

 ألنه لوال أن املسلمني مكنوا للنصار، ملا استطاع النصار، أن يفعلوا شيئا. 

أقول: إن العوامل الداخلية داخل التمع املسلم، هي اليت تؤثر أكثر من تأثري األعدا ، 
إال إذا قدمنا هلم التسهيالت هلذا  -أيها األحباب  -يعون أن يعملوا فينا شيئاأعداؤنا ال يستط

األمر، وذكرت لكم مثال باجلهاد األفغاىن، هذا اجلهاد الذي أطاح بروسيا، وأرغم أنفها بالرتاب، 

                                                 
 .  ٢سورة املائدة آية :  - ١
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وأرغم معها أمريكا، تآمروا وخططوا ووجدوا أ�م لن يستطيعوا أن يقفوا ضد هذا اجلهاد، إال إذا 
 طاعوا أن حيدثوا الفتنة داخل الصف، فبد وا بزرع بذور الفتنة والشك والريبة وجنحوا واهللا. است

حيدثين أحد اإلخوة: أنه باأليام القريبة القريبة جدا، الاهدون يف بعض املناطق ما عندهم ما 
ذا؟ بسبب يأكلون، كثري من املسلمني الذين يساعدون الاهدين األفغان، توقفوا عن املساعدة ملا

الشبه والشكوك والفنت اليت تثار ضد الاهدين من أين؟ من بعض املتحمسني للجهاد، وكانت 
النتيجة ضد من؟ ضد اجلهاد نفسه. هذه العوامل الداخلية ما عجزت عنه روسيا، وما عجزت 
ى عنه أمريكا، ينفذ بأيدي بعض املسلمني، ينفذ بأيدي بعض املنافقني، ينفذ بأيدي الدخال  عل
هذا اجلهاد، فإن العوامل الداخلية، أمضى وأشد فتكا من العوامل اخلارجية. هذا درس اعتربوا به، 

 وانتبهوا له، حىت ال نؤتى من داخلنا. 

أيها األحباب: من املالحظ سرعة سقوط األندلس، سقطت األندلس يف بعض الفرتات 
وستمائة إىل مخسة ومخسني  بسرعة، تصوروا أنه يف ثالثني سنة فقط، من عام سبعة وعشرين

وستمائة هجرية سقط معظم قواعد األندلس، يف قرابة ثالثني سنة سقطت معظم قواعد األندلس 
  ٠بسبب ماذا؟ بسبب األسباب اليت ذكرت لكم

يا دار ومحا محاسنك البال والنار عـاثـت بسـاحتـك الظبــا 

سـتعبـار طال اعتبار فيــك وافــإذا تردد فـي جنابك نـاظر 

وتمخـضـت بخرابها األقــدار أرض تقاذفت الخطـوب بأهلهـا 

0Bال أنــت أنـت وال الديـار ديـار

ىف حلظات حتولت هذه اململكة األندلسية، البالد اإلسالمية الضخمة إىل بالد نصرانية كافرة، 
احلال، اليت هم  خالل سنوات معدودة، هذا فيه عربة وعظة وذكر،، إذا ال يغرت املسلمون على
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من الصعب أن تتغري، ال إذا  -واحلمد هللا  -فيها، قد يقول بعض املسلمني حنن يف حالة 
 وجدت األسباب؛ حدثت النتائج، هذا ما يتعلق بذا الدرس. وسأختصر بقية الدروس. 

كما قلت لكم أبو عبد اهللا من الصور المحزنة، التي أذكرها للعبرة مما أسقط األندلس، 
، أحد ملوك بين األمحر من آخرهم، أصاب النصار، يف معركة وقتل منهم مقتلة عظيمة، الزغل

وهي من املعارك القليلة، اليت جنح فيها فقام ابن أخيه ملك غرناطة، وبعث يعتذر إىل ملك 
النصار، مما فعل عمه نعم. ومن الصور األخر، أنه ملا سقطت مالقة، وحول مسجدها األعظم 

أبو عبد اهللا الصغري، وهو صغري فعال؛ ألنه هو الذي سلم غرناطة آخر ممالك إىل كنيسة أرسل 
األندلس، أقول: أرسل إىل ملك النصار، يهنئه بذلك، يهنئه بتحويل املسجد إىل كنيسة، ملاذا؟ 
لعداوة شخصية بينه وبني ملك مالقة سابقا، ففرح أ�ا سقطت مالقة، وحول مسجدها إىل  

بحان اهللا بعد سنوات معدودة، يسقط ابن األمحر عبد اهللا الصغري، كنيسة، فأرسل يهنئه، وس
 وتكون �ايته، املأساة اليت أشري إليها اآلن. 

طرد من األندلس، وجلس يف املغرب ذليال مهانا، مث بقيت ذريته هناك حىت يقول املقري، 
شحاذين، وال وعهدي بذريته بفاس يأخذون من أوقاف الفقرا  واملساكني، ويعدون من مجلة ال

حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، �اية حمزنة البن األمحر؛ ألنه عصى اهللا سبحانه وتعاىل 
وسلم غرناطة. أوالده إىل فرتة قريبة، يعدون من مجلة الشحاذين واملساكني يف املغرب، عربة عظة 

 أين املعترب؟ أين املتعظ؟ 

 دور النساء في األندلس   

 

دور النساء في األندلس، وهو  -اصة لألخوات الكرميات، ولكم مجيعا وخ -هنا الدرس 
 -أيها األحباب  -أذكر دور أم عبد اهللا الصغري، الذي سلم األندلس، كانت امرأة شجاعة 

وكانت هلا مواقف فيها بطولة عجيبة، وال يتسع املقام لذكر بطولتها؛ ولذلك يقول أحد املؤرخني: 
يف حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة، وليس مثة يف تاريخ تلك وحتتل شخصية عائشة احلرة 
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الفرتة شخصية تثري من اإلعجاب واالحرتام ومن األسى والشجن، قدر ما يثري ذكر هذه األمرية 
النبيلة من شجاعة وإقدام، عندما بكى ابنها عندما سلم ابنها األندلس وبكى جلس على صخرة 

ماذا قالت له؟ قالت له: أل�ا بذلت حماوالت جبارة يبكي، أبو عبد اهللا الصغري تدرون 
للمحافظة على األندلس، وحاولت أن تبذل املستحيل، وقامت بأدوار قوية للحفاظ على 

 األندلس، ال يستطيع أن يقوم با أكابر الرجال. 

أقول: ملا جا  ابنها وسلم األندلس، مث جلس يبكي قالت له: "ابِك مثل النسا  ملكا 
 حتافظ عليه مثل الرجال"  مضاعا، مل

ولذلك صور الشاعر كلماتا بذه األبيات على لسان عائشة احلرة، أم عبد اهللا الصغري، 
 ختاطب ابنها بعد تسليم األندلس فتقول: 

مجدا ثوى وعارا أقامـا تذكر اهللا باكيا هل يرد الدمع 

 .........................هدني فـوق خطبنا أنك ابني 

 

 ول مأسايت إنك ابين تق

يــــا ألم تسـقى العـذاب تؤامـا هــدني فــوق خطبنــا أنـك ابنـي 

ركنـه آنـذاك فابـكـه كاأليــامى لــم تصـن كالرجـال ملكـا فأمسـى 

 

أقول: إن للنسا  دور، إنين أخاطب األمهات  -أيها األحبة-أبيات حمزنة، تصور هذه احلالة 
 -واهللا  -، أخاطب الزوجات، إننا ننتظر منهن الشي  الكثري يف جمتمعنا، إنين والبنات واألخوات

أمته، خياف على أمته  أخشى وأر، أن يأتينا عن طريق النسا  شرا كثري، كما حذر الرسول 
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من أين؟ خاف على أمته من الدنيا، ومن النسا ، وها نسمع أحيانا من املصائب واملشكالت، 
  اهللا اهللا يا أمهات املسلمني! اهللا اهللا يف أبنائنا!! اهللا اهللا يف رجالنا!! اهللا اهللا سببها الرجال والنسا

يف أمتنا!! امحني البيوت، أخرجن لنا الرجال، ربني لنا األبطال كأمهات املؤمنني وكنسا  الصحابة 
عدا  وبأساليبهم وسلف املؤمنني، إننا ننتظر من املرأة شيئا كثريا، اهللا اهللا أن تنخدع مبحاوالت األ

 وبإغرائهم وبإغوائهم!! 

وقد استمعتم قبل قليل إىل حالة النسا  يف األندلس، كيف وصلت من الشهوات واملشي يف 
 األسواق، ولبس الذهب والتفاخر فسقطت األندلس: 

أعددت شعبا طيب األعراق األم مدرسة إذا أعددتها 

 

ة يف بيتها، وىف جمتمعها مصلحة لزوجها إنين آمل من كل أم، ومن كل أخت أن تكون داعي
وإلخوا�ا وألبيها وألبنائها، هذا أملنا فيها بإذن اهللا، وتتحطم مكائد األعدا  على هذه الصخرة 

 الفذة القوية واحلصن املنيع. 

 شمس تغرب وشمس تشرق   

 

عاهدة، ال أريد اإلطالة، فسأختم هذه الدروس، وهذه العرب أن النصار، كما قلت: نقضوا امل
عندما سلم ابن األمحر األندلس عقدت معاهدة فيها سبعة وستني شرطا، كلها يف صاحل 
املسلمني، وصدق عليها البابا، وأقسم عليها ملك النصار، بأغلظ األميان، أنه سيويف با، وبعد 
سبع سنوات فقط بدأ بنقض املعاهدة، وقتل املسلمني، وحول املساجد إىل كنائس، وأتيت 

يف الطرقات وقتل األطفال وشردوا، وهذا جزا  الركون إىل أعدا  اهللا والوثوق بم، وأشرت النسا  
 لكم إىل مأساة املوريسكيني. 
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يف الوقت الذي سقطت فيه شمس تغرب، وشمس تشرق، وأختم هذه الدروس فأقول: 
األندلس، وسلمت فيه األندلس على صحفة من ذهب، كان حممد الفاتح قد افتتح 

نية، وبزغ نور اإلسالم يف تركيا، وىف الوقت الذي تصورت أوروبا أ�ا حمت اإلسالم من القسطنطي
 الغرب، جا ها اإلسالم من الشرق عن طريق تركيا وهذا دين اهللا سبحانه وتعاىل. 

األمل األمل!! هذا دين اهللا، ولكن أين العاملون؟ يف الوقت الذي تصور أعدا  اهللا، أ�م 
فلسطني خيرج اجلهاد يف أفغانستان، وها حنن نر، معامل اجلهاد يف إريرتيا، قضوا على اجلهاد يف 

 واحلمد هللا، وىف الفليبني آمال مشرقة مفرحة. 

ُر ( أقول هذا درس من دروس األندلس، دين اهللاأيها األحباب:  َوَميُْكُروَن َوَميُْكُر اللَُّه َواللَُّه َخيـْ
(اْلَماِكرِيَن)

33F

(ُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفْـَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن)يُرِيُدوَن لُِيْطفِ ( )١
34F

يُرِيُدوَن َأْن ( )٢
(ُيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفْـَواِهِهْم َويَْأَىب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن)

35F

نعم هذا دين اهللا، لكن  )٣
َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْومًا َغيـْرَُكْم ُمثَّ ال َيُكونُوا ( وهو دين للبشر، النجاة النجاة وإالحنن، 
(أَْمثَاَلُكْم)

36F

٤( . 

 

                                                 
 .  ٣٠سورة األنفال آية :  - ١

 .  ٨سورة الصف آية :  - ٢

 .  ٣٢سورة التوبة آية :  - ٣

 .  ٣٨سورة حممد آية :  - ٤
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