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 المنتدي السٌاسى المصري –عن الدٌوان 

 المصريالسٌاسً  الدٌوان

  فٌس بوكصفحة الكترونٌة على موقع التواصل االجتماعً 

 و متغٌراته  تهدف الى نشر التوعٌة السٌاسٌة و ربط األفراد بالواقع

 بعض اصحاب الفكر  كتاباتو التغطٌة اإلخبارٌة لبعض األحداث السٌاسٌة من خالل 

 اإللكترونٌة  الكتبالمستنٌر من المفكرٌن المصرٌٌن و المبدعٌن تحت سماء الوطن و بعض 

 و كل أطروحات الصفحة , التى نرى أن لها تؤثٌر حٌوي و شدٌد اإلٌجابٌة فى التوعٌة السٌاسٌة 

 أطروحات لٌست دورٌة تعتمد على المجهود الشخصً فى التجمٌع و النقل و النشر 

 .فقط من اجل نشر الوعً فى المجتمع المصري, مادي بال أي مقابل 

 

 فقط ألصحابها الرأي الشخصىهى تعبٌر عن , للمسئولٌن عن الصفحة  الرإٌة السٌاسٌة

 فهً أراء مطروحة للنقاش , و ال تعتبر توجٌها إلتجاه معٌن أو دعوة لتبنى رإٌة معٌنة 

 . خربإحترام الرأي و الرأي األو النقد بحرٌة تامة مدعومه 

 

  ألصحاب الفكر و مبدعى مصر المستنٌرٌنتتقدم الصفحة و المتطوعٌن فٌها بكل الشكر 

 .الذٌن لوال أبدعاتهم لوجدنا من المشقة ما ٌجعل مهمتنا شبة مستحٌلة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .0891قسن فلسفت ، جاهعت اإلسكندريت / ليسانس آداب  *

الفكر الصىفى عند عبد الكرين : عنىاى الرسالت)0891هاجستير فى الفلسفت اإلسالهيت ، جاهعت اإلسكندريت عام  *

 .هوتاز: بتقدير( لقصيدة النادراث العينيت للجيلى هع شرح النابلسىدراست وتحقيق     الجيلى،

الطريقت القادريت فكراً وهنهجاً : عنىاى الرسالت) 0898دكتىراة فى الفلسفت اإلسالهيت ، جاهعت اإلسكندريت عام  *

 .هرتبت الشرف األولى: بتقدير( وسلىكاً، دراست وتحقيق لديىاى عبد القادر الجيالنى

  بإجواع لجنت الترقياث بالوجلس األعلى للجاهعاث( 0888ديسوبر )ستاييت فى الفلسفت وتاري  العلىم درجت األ *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ٌوسف زٌدان ؟:من هو المفكر المصري 

له عدٌد من . مصري متخصص فً التراث العربً المخطوط وعلومه

المؤلفات واألبحاث العلمٌة فً الفكر اإلسالمً والتصوف وتارٌخ 

وله إسهام أدبً ٌتمثل فً أعمال روائٌة منشورة، كما . الطب العربً

ٌر دورٌة فً عدد من الصحف المصرٌة أن له مقاالت دورٌة وغ

ةعمل مستشاراً لعدد من المنظمات مثل مكتبة اإلسكندرٌ. والعربٌة  

ٌوسف محمد أحمد طه زٌدان: االسم بالكامـــــــل    

03/6/8591: تارٌخ المٌـــــــالد    

متحف / مدٌر مركز المخطوطات : العمــل الحالـــــى 

  المخطوطات بمكتبة اإلسكندرٌة

 من مإلفاته وتحقٌقاته فً التصوف 

 شعراء الصوفٌة المجهولون 

 دراسات فً التصوف: المتوالٌات 

  الطرٌق الصوفً وفروع القادرٌة

 بمصر

 فوائح الجمال وفواتح الجالل 

 لَمىالمقدمة فً ا  لتصوف, للسُّ

 دٌوان عبد القادر الجٌالنى 

  دٌوان عفٌف الدٌن التلمسانى

 (الجزء األول)

 اُبلسى  النادرات العٌنٌة, مع شرح النَّ

 

 من مإلفاتة فى الطب

 شرح فصول أبقراط 

 رسالة األعضاء, البن النفٌس 

 المختار من األغذٌة, البن النفٌس 

  القرشى( ابن النفٌس)عالء الدٌن  :

 إعادة اكتشاف

 قرس ألبً بكر الرازيمقالة فً الن 

  (مجلدا   00)الشامل فً الصناعة الطبٌة 

 

 ٖٓ ٓئُلخطش حألىريش

  (رواٌه)عزازٌل 

 ملتقً البحرٌن 

 ًالنبط 

 ًطل األفع 

 

 



 

 

 

 

 (٧/ٔ)األُفق األندلسى 

 تمهٌداٌت ضرورٌة

 

ألشارك معها فى افتتاح الجناح الكبٌر  »صوفٌا« إسبانٌا مرتٌن, األولى بدعوة من الملكة زرتُ 

الذى أُقٌم فى المكتبة الوطنٌة اإلسبانٌة بمدرٌد, احتفاال  بافتتاح مكتبة اإلسكندرٌة وعودتها للحٌاة 
بٌن دٌنٌا , فى بداٌة القرن الخامس  بعد قروٍن طوال من اندثارها وتدمٌرها على ٌد المتعصِّ

َسْت لبعث مكتبة  «الملكة صوفٌا» المٌالدى, وللعلم, فإن من أهمِّ الشخصٌات العالمٌة, التى تحمَّ

اق اإلسكندرٌة الساحرة وهى من ناحٌة, ابنُة آخر ملوك الٌونان  !اإلسكندرٌة, ألنها من ُعشَّ

جْت فى مدارسها( ولإلسكندرٌة وجٌه ٌونانى)  ..ومن ناحٌة أخرى, نشؤت فى هذه المدٌنة وتخرَّ

ٌر الملكى  وفى هذه الزٌارة األولى, الذى ٌحتفظ بثالثة آالف ( اإلسكولاير)ُدِعٌُت إلى زٌارة الدَّ

مخطوطة عربٌة نادرة, فكنُت من القالئل, الذٌن دخلوا دهالٌز الدٌر وخزائن المخطوطات 
المحفوظة هناك, كما ُدِعٌُت فى تلك الزٌارة, إلى جولٍة خاصة فى المكتبة القومٌة اإلسبانٌة 

« األَلِف»حظوظٌن الذٌن أخرَج لهم مدٌُر المكتبة من خزانٍة عتٌقة قصَة فكنُت من الم بمدرٌد,

خورخى لوٌس بورخٌس, وعرفُت منه ٌومها أن النسخة الكاملة من : بخطِّ مإلِّفها الشهٌر
مخطوطات دٌر اإلسكولاير, التى أهدتها الملكة صوفٌا لمكتبة اإلسكندرٌة, هى النسخة الوحٌدة فى 

 .تبة القومٌة اإلسبانٌة, ذاتها, لٌس لدٌها نسخٌة مما لدٌنا الٌوم باإلسكندرٌةحتى إن المك. العالم

الساحرة, ألشارك فى افتتاح « ألٌخانتى»إلسبانٌا بدعوٍة من عمدة مقاطعة  وكانت زٌارتى األخرى

 ابن»للعالم العربى والصٌدالنى الشهٌر ( التمثال الكبٌر)المٌدان, الذى أقاموا فٌه النصب التذكارى 
: الذى ترك لتارٌخ العلم اإلنسانى, مجموعة أعمال فى الطب والصٌدلة, أشهرها كتابه« البٌطار

 .الجامع لمفردات األغذٌة واألدوٌة

رنا)وخالل الزٌارتٌن, بدأُت أعٌد النظر فى  نحن العرب والمسلمٌن, للمرحلة األندلسٌة من ( تصوُّ
من اعتزاز اإلسبان المعاصرٌن بالزمان العربى تارٌخ إسبانٌا, ففى المرتٌن رأٌُت صورة  صادقة  

, وشاهدُت كثٌرا  من العمائر واآلثار الباقٌة إلى الٌوم من ذاك الزمان, (األندلس)اإلسالمى فى 

الذى كان « محمد أبوالعطا»صحبنى فٌها الدكتور  خاصة  أن الزٌارة األولى وعرفُت أشٌاَء كثٌرة,

انٌا, وهو خبٌر باللغة اإلسبانٌة, ومترجم بارع لنصوصها إلى آنذاك مستشارا  ثقافٌا  لمصر فى إسب

 ..اللغة العربٌة



 

 

ص فى « محمود على مكى», صحبنى الدكتور وفى الزٌارة األخرى الذى ٌعدُّ الٌوم, أهمَّ متخصِّ
تٌن, خٌَر َمْن ٌنطبق علٌهم قولهم : التارٌخ األندلسى على مستوى العالم, فكان الصاحبان فى المرَّ

 .قبل الطرٌق الرفٌق

فى الزٌارتٌن تشابها  شدٌدا  بٌن العرب واإلسبان, خاصة  فى الجنوب القرٌب من  والحظتُ 

فإذا  !لو َحكَّ اإلسبانىُّ المعاصر جلده, لظهر تحته الجلد العربى: حتى إنهم ٌقولون هناك المغرب,

ة, فإنك ال تستطٌع تمٌٌز الشخص  والتشاُبه . العربىِّ من اإلسبانىلم ٌتكلَّْم أحدُهما لغَته الخاصَّ
ٌَّة لكلٌهما, وال ٌتوقَّف عند صٌحة  التى ٌطلقها ( أُِّلِّ /هللا)بٌنهما ال ٌقتصر على تلك المالمح الشرق

د العربى المعاصر قائال   ٌَّة أو ( هللا)كلٌّ منهما إذا اشتدَّ انفعالُه, حٌث ٌتنهَّ عند مشاهدة لوحٍة فن
عند كلِّ حركة الفتة فى حلبات مصارعة ( أولٌه)اصرون ٌتصاٌحون منظر جمٌل, واإلسباُن المع

 ..الثٌران, بعد تحرٌف طفٌف للكلمة العربٌة

ى ذلك إلى  لكنَّ  ٌَّة, فالصلة بٌن العرب واإلسبان تتعدَّ األمَر ال ٌقُف عند هذه التشابهات الظاهر

ِة العامة, الروح الباطنة, التكوٌن الثقا: تشابه أعمق, فى ٌَّ وغٌِر ذلك . فى, التراث المشتركالشخص
خ عبر قرون طوال, فلم تستطع القروُن الخمسة األخٌرة  ( قرون الُعْزلة)من أوجه الشبه الذى ترسَّ

ٌَّة  أن تفصل العرب عن اإلسبان, وأن تمحو من بنٌة اإلسبانى المعاصر, هذه الجٌناِت الوراث

ٌَّة  .والثقاف

ٌَّة, إال أنها مع ذلك, تبدو كما لو كانت امتدادا  ومع أن إسبانٌا تقع جغرافٌا فى نطاق الق ارة األوروب
أو بالعكس, تبدو بالد .. جبل طارق( مضٌقُ )طبٌعٌا  لبالد المغرب العربى, التى ال ٌفصلها عنها إال 

ٌَّة التى فصلتها عنها, فى األزمنة السحٌقة, الزالزلُ التى سمحت  المغرب كامتداٍد لألرض اإلسبان
اة الٌوم لمٌاه المحٌط أى المتوسط بٌن جماعات )البحر المتوسط : بالدخول إلى المنطقة المسمَّ

 .( وشعوب العالم القدٌم

دورا  مهما  فى التقرٌب بٌن العرب واإلسبان, وهو « الجغرافٌا»كما لعبت « التارٌخُ »وقد لعب 
كثٌرة الوقوع, فلطالما فى القضاء علٌه, وهى على كلِّ حال, مسؤلٌة ( السٌاسة)األمر الذى نجحت 

 .بٌن البالد والعباد( التارٌخى/الجغرافى)نجحت السٌاسُة فى فصم المتَّصل 

ٌة مجٌدة, استمرت زمنا   (األندلسٌٌن) للعرب اإلسبان: وللعرب واإلسبان, أو باألحرى ٌَّ قصٌة إنسان

ٌَّة, وأثََّرت فى تارٌخ الحضارة  ٌَّة أثرا  ملموسا  طوٌال  فى نطاق الثقافة البحر أوسط  ..اإلنسان

فقد دخل العرُب المسلمون إلى إسبانٌا سابحٌن فى ! وهى أٌضا  قصٌة ملٌئة بالمزعجات والمبهجات

م  .بحار من الدماء, وخرجوا منها ٌخوضون فى أنهاٍر من الدَّ

ا  بدٌعا , ال تزال أطٌافُه تلوحُ  ٌّ فى خٌال  وما بٌن بحار الدم وأنهاره, عاشت إسبانٌا زمنا  أندلس

 .المعاصرٌن, كما ٌلوح باقى الوشم فى ظاهر الٌد



 

 

رُت فى كتابة هذه  تماوجْت فى ذاتى ذكرٌاُت الزٌارتٌن السابقتٌن, وتجلَّت « السباعٌة»وحٌن فكَّ
محمد عبدهللا »فعاودُت النظر فى موسوعة الدكتور ( تارٌخٌة)على مرآة باطنى وقائُع كثٌرة 

 ..دولة اإلسالم فى األندلس: وعنوانهاذات الثمانٌة أجزاء, « عنان

َدْت فى نفسى أصداُء النواح المعتاد فى ثقافتنا المعاصرة, والنبرة  وحٌن شرعُت فى الكتابة, تردَّ

 (زمان الوصل باألندلس) المتباكٌة على ضٌاع

 وسخرٌة محمود دروٌش من األمر كله حٌن قال فى أنشودته البدٌعة

 "مدٌح الظل العالى"

ه  :ما نصُّ

 وأنا التوازُن بٌن ما ٌجبُ 

 ُكنا هناك ومن هنا,

 ستسافر العربُ 

 لعقٌدة أخرى, وتغتربُ 

اكلنا, وُعروُشنا َقَصبُ  ٌَ  َقَصٌب ه

 فى كل مئذنٍة حاٍو ومغتصبُ 

 ٌدعو ألندلس

 .إن ُحوصرت حلبُ 

 وحٌن أُحبك, أحتاُج تشكٌل الخرائط والخطط

 أحتاُج ما ٌجبُ 

 :ٌجُب الذى ٌجبُ 

 ُحوصرت حلبُ أدعو ألندلٍس إن 

بحكاٌة خرافٌة ال تخلو ( إسبانٌا, البرتغال)دخول العرب المسلمٌن إلى شبه جزٌرة أٌبٌرٌا  ٌرتبط

طارق بن » من الطرافة, وإن كانت تفتقر إلى المصداقٌة, وهى الحكاٌة المشهورة التى تقول إن

)= هجرٌة  ٣ٖسنة  عبر من المغرب إلى إسبانٌا بجٌٍش إسالمىٍّ قوامه سبعة آالف مقاتل,« زٌاد



 

 

ى باسمه الحقا , ثم قال لجنوده( مٌالدٌة ٧ٔٔ : وقد أحرق السفن التى عبر بها المضٌق الذى ُسمِّ

, العدوُّ من أمامكم والبحر من خلفكم»   ,«..أٌن المفرُّ

وهى الحكاٌة األسطورٌة اللطٌفة التى ٌهواها معاصرونا, وال ٌكفُّون عن تردٌدها, مع أننا سنرى 

باعٌة, أنها محض حكاٌٍة خرافٌٍة ال تصلح إال لتسلٌة األطفالفى هذه ا  .لسُّ

على أجنحة التؤرٌخ الحقٌقى للوقائع, والفهم العقالنى العمٌق  (األفق األندلسى) وقبل الدخول إلى

الموضوع,  لها, دعونا نتوقف قلٌال , أوال , عند معانى الكلمات المشهورة المرتبطة بهذا

 .قوط, بربر, غزو, فتح أندلس, إسبانٌا, :مثل

هناك تفسٌرات عدٌدة لها,  التى أطلقها العرُب على شبة جزٌرة أٌبٌرٌا, فإن «األندلس» أما كلمة

خٌن العرب إنها سمٌت بذلك, نسبة  إلى رجل ٌسمى بعضها خٌالىٌّ مضحكٌ  , مثل قول بعض المإرِّ
األندلس بن ٌافث بن : هو« نوح»كان ٌسكنها فى الزمن القدٌم, أو نسبة  إلى أحد أحفاد ( أندلوش)

مؤخوذة من اللفظ الدال على البالد آنذاك, وهو (أندلس)واألرجح, أن الكلمة العربٌة نوح,

الوندال, وهو اسم القبائل التى كانت تعٌش هناك, قبل مجىء العرب : أى بالد« فاندالوسٌا»

 .المسلمٌن

بل كان  :وقال بعض المإرخٌن (أَشبان)فقٌل إنها نسبة  إلى ملك اسمه  «إسبانٌا» وأما كلمة

 !فوقع فٌه التحرٌف «أصبهان» اسمه

ولٌس عندى قولٌ راجح فى سبب هذه التسمٌة, ولكن األقرب مؤخذا  هو األصل الفٌنٌقى للتسمٌة 
, ألن المكان كان ملٌئا  بها أٌام اتخذها (جزٌرة األرانب)التى تعنى حرفٌا  فى اللغة الفٌنٌقٌة 

 ..مستعمرة  الفٌنٌقٌون 

فؤمران ٌعودان إلى زمن مبكر, حٌث وقعت حروب بٌن الرومان  «القوط» أما تارٌخ وتسمٌة

وتلك القبائل التى عاشت فى جزٌرة أٌبٌرٌا, واستطاعت فى بداٌة القرن الخامس المٌالدى أن 
حتى المنٌعة, لكنها ما لبثت أن عادت إلى موطنها األصلى, وظلت تحكمها ( روما)تقتحم أسوار 

 ..جاء إلٌها العرب المسلمون, بدعوٍة من أحد ملوك القوط, حسبما سنرى الحقا  

هو اسم سكان شمال أفرٌقٌا, خاصة المغرب, عند وصول العرب المسلمٌن إلى هناك,  والبربر

والفتُح استقرار الغازى فى  ..والغزو هو االقتحام العسكرى..زناتة: وكانت أهم قبائلهم هى قبٌلة

 .وسكناه فٌها جٌال  بعد جٌلالبالد, 

مصر, فبعدما استقرت األمور ( غزو)العربى اإلسالمى أفرٌقٌا, امتدادا  لفتح ( الفتح)كان الغزو 
ة, لٌفتح المدن  المصرٌة بٌد عمرو بن العاص, خرج من اإلسكندرٌة غربا , بجٌش قلٌل العدد والُعدَّ

قر فٌها, وبعد خمس سنوات خرج أمٌر مصر فغزاها, لكنه لم ٌفتحها وٌست( لٌبٌا)الخمس الغربٌة 



 

 

فاتحا , على رأس جٌش قوامه أربعون ألف ( تونس)إلى إفرٌقٌة « عبدهللا بن أبى سرح»

 ..محارب

وهنا ال بد لنا من وقفة أمام داللة هذا العدد, مقارنة  بعدد الجٌش الذى خرج مع عمرو بن العاص 

ف ٌدخل كٌ :وٌؤتى السإالُ (أربعة آالفوقٌل, بل )لفتح مصر, وهو ثالثة آالف وخمسمائة 

ار بٌنما كان . المسلمون صحراء أفرٌقٌا الخالٌة نسبٌا , بالمقارنة مع مصر, بهذا الجٌش الجرَّ
الجٌش اإلسالمى الذى خرج إلى مصر غازٌا  ال ٌزٌد عدده, على عشرة بالمائة من مجموع 

 .الجٌش الذاهب لغزو الصحراء الخالٌة

نون بقالع مصر واإلسكندرٌة, وكان عددهم بحسب التقدٌرات علما  بؤن جند  الروم, كانوا ٌتحصَّ

 !المختلفة, ٌتراوح ما بٌن األربعٌن ألفا  والمائة ألف مقاتل

من المنطقىِّ فى زمن الفتوح, أن ٌخرج المسلمون إلى ساحل أفرٌقٌا بجٌش قوامه أربعون  إذن,

دَة دمشق بؤربعة جٌوش كاملة, ومن المنطقىِّ أن ٌفتح ألفا , ومن المنطقىِّ أن ٌحاصر المسلمون بل

 ..المسلمون العراق بعد حروٍب طاحنٍة قُتل فٌها من الجانبٌن األلوف

, أن ٌشرع  ومن الذى جاء ( القلٌل)فى فتح مصر, بهذا الجٌش » عمرو بن العاص«غٌر المنطقىِّ

فى ضوء الرإى التى طرحناها فى  معه, اللهم إال إذا نظرنا إلى األمر من ناحٌٍة أخرى, وفهمناه

باعٌة السابقة  ..السُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .. (٧/ٕ)األُفق األندلسى 

 اختالُف التسمٌة وتسمٌة المخالفٌن

  

, حسبما جاء فى القرآن الكرٌم, من دون توضٌح طبٌعة (األسماَء كلَّها)عندما علَّم هللاُ آدم 
نوعا  من االنتقال باألشٌاء ( حسبما أعتقدُ )فقد كان ذلك  .األسماء التى جاء منها هذه« اللغة»
من حالة الوجود العام, أو انعدام الوعى بها, إلى حالة اإلدراك اإلنسانى للشىء « المعلومة»

فاالسم فى واقع األمر, هو شهادة وجود الشىء فى . المسمَّى, وحضوره فى الوعى اإلنسانى
ى هو حالة وسطى بٌن العدم الكلى للشىء واإلدراك األول وعٌنا وإدراكنا اإلنسانى,  وغٌر المسمَّ

 ..له

, ال ٌناسب  فلنقدم ! المقاالت المنشورة فى الصحف( حسبما ٌعتقد البعض)لعل هذا الكالم فلسفىٌّ
 :أمثلة  علٌه, كى نقترب به إلى األفهام

منها ما ندركه ونعطٌه اسما  نعرف جمٌعا , أن فى السماء أجساما  سابحة  فى الكون الالنهائى, 
فى أذهاننا, ومنها ما ال ندركه فال نعطٌه اسما  ( موجودا  )فٌصٌر « إلخ.. القمر , الشمس, عطارد»

دا , فٌصٌر كؤنه غٌر موجود, أو هو فى مرتبٍة وسطى بٌن الوجود والعدم ولذلك, فإن فى . محدَّ
صنا جبال  منها( مثال  )سٌناء  جبل )وجبال  آخر باسم ( جبل موسى)باسم  جباال  كثٌرة, لكننا خصَّ
فى وعٌنا, حتى نعرفه « مستند وجود»وهكذا, وما لم نعطه اسما  فهو مجرد جبل, لٌس له ( الربَّة

ٌِّزه باسٍم من األسماء, فنخرجه بذلك من التؤرجح بٌن حالتْى الوجود والعدم الذهنى  . ونم

شات»ذاتها, من المشكالت واختالُف أسماء وصفات المواضع عٌنها, والجماعات  « المشوِّ
لإلدراك, وهى مشكالٌت من شؤنها أن ُتحدث ارتباكا  فى الوعى, سواٌء بالنسبة للناظر فى التارٌخ 

التى ُتنسب إلٌها « بٌزنطة»فالكثٌر منا على سبٌل المثال, ال ٌعرفون أن  أو للمتؤمل فى الواقع,
الحالٌة, وهى أٌضا  « إستانبول»تها مدٌنة هى ذا( العصر البٌزنطى)مرحلة مهمة من التارٌخ 

 ..«إسطنبول»و« القسطنطٌنٌة وإسالم بول»و« اآلستانة»

والبلدة المصرٌة التى وقعت عندها أولى المواجهات العسكرٌة بٌن جٌش عمرو بن العاص القادم 
ونها باسمها ال! لها ثالثة أسماء( جٌش الروم)لفتح مصر, والجٌش البٌزنطى  ٌونانى فالروم ٌسمُّ

ونها «بٌلوز» الَبَرمون, : بٌنما سكان مصر ٌعرفونها باسم« الفرما», والعرب الفاتحون ٌسمُّ
ى فى التوراة  وهى تسمٌٌة مشتقٌة من « النٌل»اسمه عند العرب « نهر مصر الكبٌر»ونهرنا المسمَّ

 .ٌارو: , بٌنما كان سكان مصر القدماء ال ٌعرفون له إال اسم«نٌلوس»اسمه الٌونانى 

وفى الحاالت السابقة, ومثٌالتها, ٌؤتى اختالُف التسمٌات بسبب اختالف اللغات المتجاورة 
 .والمتفاعلة, وبسبب اشتقاق األسماء عبر اللغات



 

 

ى المنطقة  وهو األمر الذى تحدث معه أسماٌء مخاٌلة, غٌر دقٌقة, مثلما هو الحال حٌن نسمِّ
كلمة عربٌة تبدو فصٌحة, لكنها فى واقع األمر وهى ( البتراء)األثرٌة الواقعة جنوب األردن 

وهو أنسب األسماء لهذه المنطقة الصخرٌة « الصخر», التى تعنى (بترا)تعرٌٌب للكلمة الٌونانٌة 
التى حفر فٌها األنباط بطون الجبال, وجعلوها عاصمة  لهم منذ القرن األول المٌالدى, أما اسمها 

من العرب  ٌة أصٌلة لكنها غٌر مشهورة, والبعضوهى تسمٌ« َسْلع»العربى الفصٌح, فهو 
ٌها  ٌُقال إنها الموضع المشار إلٌه فى القرآن الكرٌم باسم« الحَجر»ٌسمِّ قٌم: و  .الكهف والرَّ

ٌُطلقها المخالفون على بعضهم البعض . ومن أسباب اختالف التسمٌات, األسماء الواصفة التى 
ى المسلمون ما سبقهم زمنا   ٌُسمِّ ون أهل قرٌش « هلٌةالجا»كؤن  , بٌنما كانت «الُكفَّار»وٌسمُّ

قرٌش تطلق على النبى صلى هللا علٌه وسلم, وعلى أصحابه, تسمٌات لٌس من الالئق أن نذكرها 
 ..هنا

ٌسمون مخالفٌهم ( اإلٌمان القوٌم)بالمثل, كان المسٌحٌون الذٌن ٌرون أنهم أصحاب و
بٌنما ٌجعلون ألنفسهم أسماء وصفات من نوع  «األمم», وكان الٌهود ٌسمون غٌرهم «هراطقة»
وَردَّ « أبناء الربّ », وهو االسم الواصف الذى أطلقه المسٌحٌون, أٌضا , على أنفسهم «أبناء هللا»

وقالت الٌهود والنصارى نحن أبناء هللا وأحباإه قُلْ فلَِم ) القرآن الكرٌم على كلٌهما بقوله تعالى
 .(ممن َخلَقٌعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر 

مثلما هو الحال, مثال , فى قولنا . وفى حاالت كثٌرة, ٌتشارك اسمان أو أكثر للشىء الواحد
على الدولة « العبٌدٌون»و« الفاطمٌون»على الجماعة نفسها, أو نقول « التتار»و« المغول»

ى الموضع المشهور اآلن بالقاهرة  ن وهو الموضع الذى كا« حصن بابلٌون»ذاتها, أو نسمِّ
 .باب إلٌون: , وكان العرب الفاتحون ٌسمونه«القصر»المصرٌون قبل الفتح ٌسمونه 

شة»وتظهر هذه المشكلة  .. بوضوح, فٌما ٌتعلق بفتوح شمال أفرٌقٌا, واألندلس من بعد« المشوِّ
 .حسبما سٌظهر لنا فى بقٌة هذه المقالة

أى الواقعة « المدن الخمس الغربٌة»تسمى ( لٌبٌا)فى زمن الفتوح, كانت المنطقة المسماة الٌوم 
 .غرب اإلسكندرٌة, التابعة ألُسقفها

, وما ٌقع غربها من «أفرٌقٌة»ُتسمَّى عند العرب ( تونس)وكانت البلد المضطربة هذه األٌام 
ى الٌوم  ٌُشار إلٌه باسم ( الجزائر)األرض الواسعة التى ُتسمَّ  .«المغرب»كان 

ى أما المملكة المغربٌة, التى نعرف ألنها أقصى ما ٌقع إلى « المغرب األقصى»ها الٌوم, فكانت تسمَّ
دمشق, وقد ساد االعتقاُد قدٌما , بؤن : الخالفة اإلسالمٌة آنذاك( عاصمة)جهة المغرب, من ناحٌة 
ُعقبة بن ) ما ٌمكن أن ٌصل إلٌه الناُس, ولذلك فإن الفاتح المسلم« أقصى»المغرب األقصى, هو 

استكمل فتوح المغرب, حتى وصل إلى البحر المحٌط دخل بحصانه إلى بحر بعدما (نافع الفهرى
اللهم إنى أُشهدك أنه ال »:حتى بلغ الماء رقبة حصانه, وقال هناك( المحٌط األطلنطى)= الظلمات 
 .«ولو وجدُت مجازا , لجزتُ ( عبور)مجاز 

جزائر إلى المغرب, مسكنا  وكانت النواحى المغاربٌة الشاسعة, الممتدة من لٌبٌا إلى تونس إلى ال
ارة, ُكَتامة, غمارة, َجَراوة, :لمجموعة من القبائل الكبرى التى من أشهرها َزَناتة, َهوَّ



 

 

وهى القبائل التى سٌدخل أفرادها اإلسالم, بعد حٌن, وٌكون لهم دوٌر كبٌٌر فى تارٌخ ..ِصْنهاجة
 .اإلسالم بؤفرٌقٌا, وتارٌخ الفاطمٌٌن بمصر

وما ٌقع إلى الشمال منهما ( إسبانٌا, البرتغال)المسماة الٌوم « أٌبٌرٌا»وكانت شبه جزٌرة 
من  (القوط, الوندال) وكلتاهما .بالد القوط, وبالد الوندال :ُتسمَّى جمٌعا  ( بالد غالة= فرنسا)

الجماعات التى نزحت من شمال أوروبا إلى جنوبها, واستقرت فٌه, وٌقال إنهما فى األصل جماعة 
ون القوط والوندال وكانواحدة, بٌنما كان العرُب ٌسمون قبائل شمال (البرابرة) الرومان ٌسمُّ
 .(البربر)أفرٌقٌا

أن « البربر»فى القرون المٌالدٌة األولى بإسبانٌا, واستطاعوا بمعاونة « البرابرةُ »وقد استقرَّ 
واقتحموها, ثم عادوا فى بداٌة القرن الخامس المٌالدى, ( روما)ٌدكُّوا حصون المدٌنة العظمى 

كان آرٌوس قد ُنفى ) إلى بالدهم أعزاء, مرهوبى الجانب, مسٌحٌى الدٌانة على المذهب اآلرٌوسى
ب الحقا  بٌنهم وبٌن  (إلى إسبانٌا, وطاب له المقام هناك بؤحد أدٌرتها وهو األمر الذى سٌقرِّ

 .اإلسالمٌة من المعتقدات« الهوتٌا  »المسلمٌن, ألن العقائد اآلرٌوسٌة قرٌبة 

ْوَن الروم« روما»الحكم من ( القسطنطٌنٌة, إستانبول)ولما ورثت بٌزنظة  ٌَُسمَّ  وصار الرومان 
( فرنسا)فرضْت بٌزنطة سلطانها على بالد غالة  (كان الرومان وثنٌٌن, وصار الروم مسٌحٌٌن)

هناك مستقرا , إلى وبقى الحالُ ( بالد المغرب)وعلى شمال أفرٌقٌا ( إسبانٌا)وعلى بالد الوندال 
حٌن, حتى ضعف سلطان بٌزنطة وتراخت قبضتها على األطراف البعٌدة, فصارت النواحى 
اإلسبانٌة والبرتغالٌة بٌِد أمراء وملوك الوندال, الذٌن سٌطروا أٌضا  على نواحى الجزائر 

خون)والمغرب, وعاشوا فٌها   .فسادا  وظلما  وقهرا  لسكانها( حسبما ٌقول المإرِّ

متؤمل فى وقائع التارٌخ, فى ذاك الزمان, ٌالحظ أن انتشار المسٌحٌة واستقرارها, كان نكبة وال
 .على الٌهود

لم ٌعد لها بعد ظهور ( عهد قدٌم)فالمسٌحٌون ٌنظرون إلى الٌهودٌة باعتبارها مقدمة  لدٌانتهم أو 
لجازم, بؤن الٌهود هم فضال  عن االعتقاد المسٌحى ا. مبرر للوجود( العهد الجدٌد)بشارة المسٌح 

 الذٌن سلَّموا السٌد المسٌح للرومان, لٌصلبوه, وبالتالى فهم أسوأ الخلق أجمعٌن

ألن ! ومن الناحٌة األخرى, ٌرى الٌهود أن المسٌحٌٌن لٌسوا على شىء, وٌعٌشون على الخرافات
ل الٌهود ملوكا  على المنتظر الٌزال منتظرا , ولم ٌؤِت بعُد إلى هذا العالم لٌجع( الماشٌح)المسٌح 
 ..(ملك الٌهود: من ألقاب المسٌح)الناس 

إذا  :وبالتالى, توترت العالقة دوما  بٌن أولئك وهإالء, وكان الحالُ ٌجرى دوما  على المنوال ذاته
قوٌْت الدولة المسٌحٌة, عانى الٌهود من االضطهاد, وهو األمر الذى بلغ غاٌته قبٌل انتشار 

مٌالدٌة, مرسوما   ٖٓٙفى حدود سنة « هرقل»اإلمبراطور البٌزنطى اإلسالم, إذ أصدر 
إمبراطورٌا  ٌقضى بإجبار الٌهود على اعتناق المسٌحٌة, وإال صارت دماإهم مباحة لمن ٌرٌد 

وقد قُتل من الٌهود آنذاك عشرات اآلالف, وفرَّ الباقون من عاصمة الدٌانة الٌهودٌة .. قتلهم
وأصبحت عاصمة  روحٌة ( إٌلٌا)فى القرون الستة األولى للمٌالد  , التى صار اسمها(أورشلٌم)

: وتصبح عند المسلمٌن مدٌنة مقدسة( القدس, بٌت المقدس)للمسٌحٌٌن, قبل أن ٌصٌر اسمها 



 

 

, بالشاعر الفلسطٌنى  .أولى القبلتٌن, وثالث الحرمٌن الشرٌفٌن رنى, ثانٌة  وهو األمر الذى ٌذكِّ
 :ال فى قصٌدة أخٌرة لهالراحل محمود دروٌش, حٌن ق

 ومصادفة  , صارِت األرضُ 

 أرضا  مقدسة  

 لٌس ألنها نسخٌة من فرادٌَس ُعلوٌة

 بل, ألن نبٌا  تمشَّى هناك

 وصلَّى على صخرةٍ 

 فَهَوى التلُّ من خشٌة هللا

 .مغمى  علٌه

وا من العذاب والقتل والقهر الدٌنى, إلى أبعد المواضع  من قلب الدولة وكان كثٌٌر من الٌهود قد فرُّ
أقاصى », ومن الجهة المقابلة «أواسط آسٌا»فسكنوا من جهة ( قبل انتشار اإلسالم)المسٌحٌة 
 ..واألندلس« المغرب

لكنهم لم ٌسلموا مع ذلك من االكتواء بالوٌالت التى ٌثٌرها التعصب الدٌنى, ففى عصر الملك 
ه علٌنا العالمة د «سٌزبوت»اإلسبانى  عبدهللا عنان, بعبارة مإثرة, حٌن محمد . جرى ما ٌقصُّ

ه( دولة اإلسالم فى األندلس)ٌقول فى الفصل الثانى من الجزء األول من موسوعته   :ما نصُّ

ب والتحامل, ٌعانون ( إسبانٌا)كان ٌهود الجزٌرة » كتلة كبٌرة, لكنهم كانوا موضع البغض والتعصُّ
ل  أشنع ألوان الجور واالضطهاد, وكانت الكنٌسة منذ اشتدَّ  ساعدها, تحاول تنصٌر الٌهود وتتوسَّ

إلى تحقٌق غاٌتها بالعنف والمطاردة, وفى عصر الملك سٌزبوت فُِرض التنصٌر على الٌهود أو 
مٌالدٌة, ثم توالت علٌهم  ٙٔٙالنفى والمصادرة, فاعتنق النصرانٌَة كثٌٌر منهم َكْرها  ورٌاء  سنة 

لتآمر وتدبٌر الثورة, وتفاهموا مع إخوانهم ٌهود مع ذلك صنوف االضطهاد والمحن, فركنوا إلى ا
 .المغرب على المإازرة والتعاون

, فقرر معاقبة (مٌالدٌة ٣ٗٙسنة )ولكن المإامرة اكتشفت قبل نضجها فى عهد الملك إجٌكا 
فنـزع أمالكهم فى سائر الوالٌات . الٌهود باعتبارهم خوارج على الدولة, ومرتدٌن عن النصرانٌة

دهم وجعلهم عبٌدا  للنصارى إلى األبد, ال ٌسمح لهم اإلسبانٌة,  ها إلى ممتلكاته, وشرَّ وضمَّ
باسترداد حرٌتهم, وأََمَر بتحرٌر عبٌدهم من النصارى, وَنَزَع أبناءهم منذ السابعة لتربٌتهم على 

ج ٌهودٌةٌ  ج عبٌد ٌهودىٌّ إال بجارٌٍة نصرانٌة, وال تتزوَّ َر أال ٌتزوَّ إال  دٌن النصرانٌة, وَقرَّ
ا َعْصٍف, فكانوا قُبٌل الفتح اإلسالمى  بنصرانى, وهكذا عصفت ٌُد البطش والمطاردة بالٌهود أٌمَّ

ٌُطاق, وكانوا كباقى طوائف الشعب المهٌضة  ٌتوقون إلى ( البربر, اآلرٌوسٌٌن)ضحٌة ظلٍم ال 
 .الخالص



 

 

السابقة, عقب فتح المسلمٌن وقد بدأت الغزواُت اإلسالمٌة للشمال األفرٌقى, كما ذكرنا فى المقالة 
فقد غزا عمرو بن العاص الصحراء اللٌبٌة, ثم غزا عبدهللا بن أبى سرح تونس, وقتل . لمصر

 ..وغنم من هناك غنائم كثٌرة( ُجرجٌر)حاكمها األسقف العسكرى جرٌجورى 

طالب  وقد انشغل المسلمون حٌنا  من الدهر, فٌما بٌنهم, بسبب النـزاع بٌن اإلمام علّى بن أبى
 .واألمٌر معاوٌة بن أبى سفٌان

تورٌث )ودارت بٌن المسلمٌن حروب, آل السلطان بعدها لمعاوٌة بن أبى سفٌان الذى حرص على 
: الملقَّب عند بعض المإرخٌن« ٌزٌد»ألول مرة فى تارٌخ اإلسالم, فؤورث العرش البنه ( الحكم
 ..الفاجر

 .«!بالرجل الفاجر( اإلسالم)هذا الدٌن إن هللا قد ٌنصر »وقد ورد فى الحدٌث الشرٌف, 

: ومن أهمها)وإلى مقالة األربعاء القادم, حٌث سنرى معا  حروب المسلمٌن فى شمال أفرٌقٌا 
وعبورهم إلى الشاطئ األوروبى , فى مغامرٍة لم ٌكن أحد ٌتوقع لها أن تسفر عن ( حرب الكاهنة

 .لقرون طوال من الزمان( األندلس)استقرار اإلسالم فى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .. (٧/ٖ)األُفق األندلسى 

 حرُب الكاهنة وثورات البربر

واألحداث  «السٌاق التارٌخى»ٌمكن الكالم عن دخول المسلمٌن إلى األندلس, بمعزٍل عن ال

وقد أشرنا فى المقالتٌن السابقتٌن .. فى ذاك الزمان «الساحة الدولٌة» الكبرى التى جرت على

إلى أن فتوح الشمال األفرٌقى, واألندلس من بعد, بدأت بغزوتٌن لألراضى اللٌبٌة والتونسٌة, قام 

 .بهما تباعا  عمرو بن العاص وعبدهللا بن أبى سرح

وفى الغزوتٌن, كان القتال ٌدور بٌن العرب والروم, العرب المسلمٌن والروم 

فى شمال أفرٌقٌا, قد دخلت بعُد فى  المنتشرة «القبائل» ولم تكن (الملكانٌٌن) المسٌحٌٌن

 .المواجهات العسكرٌة النظامٌة

هجرٌة, ألنها السنة التى انتصر فٌها  ٖٗبعد سنة  (الفتوح) وكان من المفترض أن تنشط حركة

المسلمون على الروم فى الموقعة البحرٌة, المسماة من كثرة صوارى السفن المشاركة فى 

وارى :القتال  .ذات الصَّ

ومعاوٌة ( رجل الدٌن)اندالع الخالف على خالفة المسلمٌن بٌن اإلمام علىِّ بن أبى طالب غٌر أن 
هجرٌة, أدى إلى توقٍف تام لحركة الفتوح شرقا  وغربا , بل  ٖ٘سنة ( رجل الدولة)بن أبى سفٌان 

 .إفرٌقٌة :التى كانوا ٌسمونها (تونس) أدى إلى ضٌاع بعض البالد من ٌد المسلمٌن, ومنها

■ ■ ■ 

وفشلهم فى « الخوارج»غدرا  على ٌد ( هجرٌة ٓٗسنة )وبعد خمس سنوات من مقتل اإلمام علىٍّ 
ٌتوارث بنوه ( ملكا  )للمسلمٌن, أو باألحرى ( خلٌفة)اغتٌال معاوٌة بن أبى سفٌان الذى صار آنذاك 

 ..الحكم من بعده

بغزو لٌبٌا « بن خدٌجمعاوٌة »هجرٌة حركُة الفتوح إلى سابق عهدها, فقام  ٘ٗعادت مع سنة 

 .وتونس, واستطاع أن ٌهزم جٌش الروم هناك

وما حولها, وصار على المسلمٌن فتح بقٌة ( سوسة)بفتح « عبدهللا بن الزبٌر بن العوام»وقام 
ال ٌرتبط من قرٌب أو ( البربر)وبالمناسبة, فإن اسم .. الشمال األفرٌقى, بحرب الروم والبربر معا  

على القبائل العنٌفة ( البٌزنطٌون), الذى أطلقه الرومان ومن بعدهم الروم (البرابرة)بعٌد, بوصف 

 .التى كانت تسكن شمال وغرب أوروبا



 

 

فالبربر اسم لقبائل سكنت الشمال األفرٌقى الممتد من لٌبٌا إلى المغرب, من قبل مجىء اإلسالم 

 ..بقرون

من الجزٌرة العربٌة, أو وبعض المإرخٌن ٌذهب إلى أنهم فى األصل, قبائل عربٌة هاجرت 
ولكن هذا الرأى, . هجرتها بسبب الكأل الشحٌح, وحطت بها ٌد الترحال فى تلك النواحى النائٌة

 .فٌما أرى, ٌفتقر إلى الدالئل المإكدة

الذى « عقبة بن نافع»المهم, أن المسلمٌن استكملوا فتوحاتهم غربا , وهو األمر الذى قام به 
وأوقفه المحٌط األطلنطى عن التقدم ( المملكة المغربٌة حالٌا  )صى وصل إلى أقصى المغرب األق

 .غربا  

لَة بن لمزم»وكان البربر قد بدأوا الدخول فى دٌن هللا أفواجا , غٌر أن زعٌما  منهم اسمه  ٌْ « ُكَس
هجرٌة, وانتزع  ٕٙارتدَّ عن الدٌن الجدٌد, وجمع جٌشا  حارب به المسلمٌن, وانتصر علٌهم سنة 

 .وقتل عقبة بن نافع( القٌروان)هم من أٌدٌ

 ٣ٙعاد للكرِّ على البربر, وهزمهم سنة « زهٌر بن قٌس»غٌر أن الجٌش اإلسالمى بقٌادة 
لَة بن لمزم ٌْ ولكن حروبا  أخرى كانت تنتظر المسلمٌن, .. هجرٌة, واستردَّ القٌروان وقتل ُكَس

 .أهمها حرُب قرطاجنة وحرُب الكاهنة

■ ■ ■ 

ل المسلمٌن غربا , وَدَعَم عاملَه الرومّى استغل  ( حاكم قرطاجنة)اإلمبراطور البٌزنطى توغُّ
وقطع الطرٌق بٌن « برقة»بؤسطوٍل كبٌٍر من جزٌرة صقلٌة, فاجتاح الجٌُش الرومى منطقة 

ل غربا  ( دمشق)عاصمة الخالفة اإلسالمٌة   ..وجٌش المسلمٌن الذى كان قد توغَّ

, لكنه انهزم على ٌد الروم, وقُتِل «برقة»للعودة شرقا  للدفاع عن « ٌرزه»واضطر القائد المسلم 

اد والجند!( استشهد)  .ومعه معظم القوَّ

وبذلك, فقد المسلمون الشمال األفرٌقى, والجٌش الذى كان قبل سنوات ٌمضى قُُدما  إلى جهة 

 ..المغرب

ما ( ولة اإلسالم فى األندلسد)عبدهللا عنان فى موسوعته . ٌقول د( النكسة)وعن هذه الهزٌمة 

 :معناه

وكانت مشغولة آنذاك بمحاربة ( الخالفة األموٌة)كان وقع هذا الخطب شدٌدا  فى حكومة دمشق »

ن من العناٌة (الثائرٌن)ابن الزبٌر وَصْحبه الخوارج علٌها  , فمضت أعواٌم أخرى قبل أن تتمكَّ
ا انتهت الثورة وقُتِل (تونس)بشإون إفرٌقٌة  ه عبدالملك بن مروان عناٌته , فلمَّ ابن الزبٌر, وجَّ

ان بن النعمان الغسانى سنة  ( مٌالدٌة٣ٕٙ)هجرٌة  ٧ٖإلى استعادة إفرٌقٌة, فولَّى علٌها حسَّ

ٌَّره إلٌها بجٌٍش ضخٍم كان أعظم قوة  ٌَّرتها الخالفة األموٌة إلى إفرٌقٌة, فاخترق ( عسكرٌة)وس س



 

 

ان  إفرٌقٌة الرومانٌة, التى كانت ال تزال فى ٌد الروم, ولم  وقصد قرطاجنَّة عاصمة« برقة»َحسَّ
ٌغُزها المسلمون لحصانتها واتصالها بالبحر وقُربها من صقلٌة, حٌث كانت ُترسل إلٌها اإلمدادات 

 .البٌزنطٌة, بسرعة

ان»وحاصر  حصارا  محكما , ثم اقتحمها واستولى علٌها, ولكن إمبراطور ( قرطاج)قرطاجنة « َحسَّ
ر إلٌها جٌشا  بقٌادة حاكمها ( البٌزنطٌٌن)الروم  ٌَّ ٌعاونه أسطول من صقلٌة, وقوة من « ٌوحنا»س

  .القوط أرسلها ملك إسبانٌا القوطىُّ الذى أزعجه اقتراب العرب من بالده

ة على قرطاجنة,  فانسحب العرُب وارتدوا إلى القٌروان, حتى إذا جاءتهم اإلمدادات أعادوا الكرَّ
مت حصونها وهزموا الروم  بت قرطاجنة وُهدِّ وا إلى سفنهم, وُخرِّ والقوط هزٌمة  شدٌدة ففرَّ
ان»القوٌة, ثم سار  غربا  وهزم الروم والبربر فى عدة مواضع, واستعاد اإلسالم سلطانه « َحسَّ

 .«(لٌبٌا, تونس, الجزائر, المغرب)= بٌن برقة والمحٌط 

لمصدر المعتمد, ألنها تشٌر بوضوح إلى ثالث وقد نقلُت الفقرة السابقة, على طولها, من هذا ا

 ..تتعلق بالفتوح اإلسالمٌة, وَفْهمنا لها نحُن المعاصرٌن نقاٍط مهمة

« أضخم جٌش إسالمى دخل أفرٌقٌا»احتاج ( قرطاج)أن فتح المسلمٌن لقرطاجنة  النقطة األولى,

أهم وأكبر وأمنع من كانت ( عاصمة مصر, مدٌنة هللا العظمى)ومعروف أن مدٌنة اإلسكندرٌة 
قرطاجنة, فكٌف استطاع عمرو بن العاص فتحها قبل ذلك بعقوٍد قلٌلة من الزمان, إذا كان جٌشه 

فى أذهاننا, غٌر كاملة وغٌر ( مرتٌن)قلٌال  فى العدد والُعدة؟ إذن, فإن صورة فتح اإلسكندرٌة 
د القلٌل الذى نظنه, ألنه به عمرو بن العاص, لم ٌكن بهذا العد« حاصرها»فالجٌش الذى . سلٌمة

وعملٌُة الفتح . ضمَّ معه عشرات اآلالف من العرب الذٌن كانوا ٌسكنون مصر من قبل اإلسالم
بٌن المقوقس والمسلمٌن, « الخفٌة»تشوبها ظاللٌ قوٌة نتجت عن العالقة ( فى المرتٌن)ذاتها 

ر َوْصفى لفتح مصر بؤنه كان, بحسب التعبٌر  حسبما عرضنا فى السباعٌة الماضٌة, وهو ما ٌفسِّ
ر فى الوقت ذاته, العدد الضئٌل جدا  الذى خسره المسلمون فى . «تسلٌم مفتاح»: المعاصر وٌفسِّ

بسبب البرد « الحصار»قد ٌكون بعضهم قد مات أثناء ( اثنان وعشرون رجال  )حرب اإلسكندرٌة 

 .تعملها الٌوم, قد اكُتشفت بعدفى زمٍن لم تكن فٌه المضادات الحٌوٌة التى نس! ونزالت األنفلونزا

ألول مرة فى حرب المسلمٌن والروم, وقد ظهروا كحلفاء « القوط», هى ظهور والنقطة الثانٌة
التى تجتاح ( اإلسالمٌة)للروم ومعاونٌن لهم, العتقادهم بؤنهم ما عادوا بمنؤى عن األخطار 

وهو األمر .. هدٌد سلطانهم بإسبانٌااألقطار األفرٌقٌة الشمالٌة, وال بد لها فى نهاٌة األمر من ت

 .الذى وقع بالفعل بعد سنوات قلٌلة, كما سنرى بعد قلٌل

بوا أسوار قرطاجنةوالنقطة الثالثة األخٌرة ونحن نعرف أن عمرو بن . , هى أن المسلمٌن َخرَّ
ب أسوار اإلسكندرٌة أن هذه ( نظرٌا  )ومن المفترض .. العاص, كان من قبلها بعقود قد خرَّ

صون تحمى الجٌوش, والغالُب المنتصُر إذا كان هدفه عسكرٌا  مجردا , فمن مصلحته أن ٌحتفظ الح
ن فٌها ال لٌجنوا خٌراتها ! لكن المسلمٌن كانوا ٌؤتون إلى البالد, لٌمكثوا.. بهذه األسوار لٌتحصَّ

 .فتؤمل.. تحرسها الجٌوش التى تحرسها الحصون والقالع« مغانم»باعتبارها 



 

 

■ ■ ■ 

على الحكم اإلسالمى, فقد وقعت « ثورات البربر»التى كانت حلقة  من حلقات « الكاهنة»رب ح أما

 .فى المغرب األقصى

وقبائل أخرى من البربر, تحت قٌادة امرأٍة قٌل إنها كانت تشتغل ( جراوة)فهناك اجتمعت قبٌلة 

تسمٌها ( الالتٌنٌة)والمصادر البٌزنطٌة  .دهٌا بنت ماتٌة بن تٌفان: بالسحر والكهانة, هى

وبعض المصادر, من هنا ومن هناك, تشٌر إلى أن  ..والمصادر العربٌة تلقِّبها بالكاهنة« دامٌا»

 !هذه المرأة الزعٌمة, كانت تدٌن بالٌهودٌة

وهو األمر الذى أشكُّ فٌه كثٌرا , ألن الدٌانة الٌهودٌة, فى أصلها التوراتى وتطورها التلمودى؛ 
وعن رئاسة « الكهانة»ظرة  ال تسمح لها بالزعامة والقٌادة, فضال  عن تنظر إلى المرأة ن

 .الجٌوش

انى بجٌشه ( جبل أوراس)كانت الكاهنة تحكم المنطقة المسماة  ان بن النعمان الغسَّ فلما جاء حسَّ
ار, خرجت إلٌه بجٌش أشدَّ استطاع أن ٌهزم جٌش العرب المسلمٌن, وٌضطره إلى الفرار  الجرَّ

ان»موقعٍة هائلة انتصرت فٌها الكاهنة وارتد شرقا  بعد  إلى برقة, فسارت وراءه الكاهنة « حسَّ
بجٌشها وسٌطرت فى طرٌقها على بالد كثٌرة, حتى صارت معظم نواحى تونس والجزائر تحت 

 ..حكمها

وظل الحال على ذلك لخمسة أعوام, حتى َدَعم الخلٌفة عبدالملك بن مروان جٌَش المسلمٌن 
رة من الجند, فتقهقرت الكاهنة غربا  وأحرقت فى طرٌقها المدن والنواحى, لٌصعب بجماعات كبٌ

 .على جٌش المسلمٌن استكمال الطرٌق غربا , فى تلك الصحراوات القاحلة

عند جبل أوراس, فظهر ( الجٌشان)المسلمٌن لم ٌتوقفوا عن مالحقتها, حتى التقى الجمعان  لكن

والظاهر أن نصر .. انتصروا على جموعها من قبائل البربرالمسلمون على الكاهنة, وقتلوها, و
المسلمٌن لم ٌكن ساحقا , ألنهم ارتضوا بؤن ٌبقى ابن الكاهنة حاكما  على منطقة جبل أوراس, 

هم باثنى عشر ألف مقاتل, لدعم جٌشهم وتحقٌق  على أن ٌدٌن للمسلمٌن بالوالء والطاعة, وٌمدَّ

ا فق  ..ده المسلمون فى حروبهم الدامٌة بشمال أفرٌقٌابقٌة الفتوحات, تعوٌضا  َعمَّ

ر اآلن محمود دروٌش, حٌن ٌقول  :أتذكَّ

 ألوٌف من الجند ماتت هناك

 :دفاعا  عن القائدٌن اللذٌن ٌقوالنِ 

ا ٌَّ  ه



 

 

 وٌنتظراِن الغنائم فى خٌمتٌن حرٌرٌتٌن

 من الجانبٌن

 ٌموت الجنوُد مرارا , ..

 وال ٌعلمون إلى اآلن

 .منتصرا  َمْن كان 

■ ■ ■ 

وراحت النواحى المغاربٌة تدلف تباعا  فى دائرة الدولة اإلسالمٌة, وٌصٌر البربر روٌدا  من 
, لٌست للعرب. المسلمٌن وبالمناسبة, فهم ! وإن كانوا قد ظلوا ٌرون فى أنفسهم شرفا  ومكانة 

, باعتبار (الحاكمٌن)الٌزالون إلى الٌوم فى دول الشمال األفرٌقى, ٌستعلون بؤصولهم على العرب 
هم ال و.. فى لٌبٌا وتونس والجزائر والمغرب, هم أصحاب البالد األصلٌون« البربر»أن قبائل 

محض « النقاء الِعْرقى»ٌقبلون فكرة أن البالد لمن ٌسكنها وٌتوالد فٌها جٌال  من بعد جٌل, وأن 

بها التارٌُخ الطوٌل, وتدحضها مالمُح الناس  .المتشابهة فى كل قُطر خرافة اجتماعٌة ٌكذِّ

■ ■ ■ 

تدخل فى نطاق دولة العرب ( الشمال األفرٌقى)وفى الوقت الذى كانت فٌه البالد المغاربٌة 
وفى قلب دولة .. تدخل فى النطاق ذاته( فارس وأواسط آسٌا)المسلمٌن, كانت البالد المشرقٌة 

 .اإلسالم, كانت هناك مشكالت كثٌرة, وقالقل, وحكاٌات

ٌقال إن  «موسى بن نصٌر»اسمه( الجٌل الثانى بعد الصحابة)رجلٌ من التابعٌن  وكان هناك

الذٌن غلبهم خالد بن الولٌد « بكر بن وائل»هجرٌة, وإن أصله من قبٌلة  ٣ٔمولده كان سنة 
, وصار الحقا  «لخم»الذى صار من موالى قبٌلة « نصٌر»وأخذ منهم أسرى, كان منهم والده 

 .بن أبى سفٌان واحدا  من حرس معاوٌة

فى بالط األموٌٌن, وخدمهم فى عدة وظائف عسكرٌة ومدنٌة حتى  «موسى» وقد نشؤ ابنه

اج بن ٌوسف الثقفى»الحقته فى الشام اتهاماٌت باختالس أموال, فكاد  ل « الحجَّ ٌفتك به, لوال تدخُّ
اج وجعله « عبدالعزٌز بن مروان» حاكما  على أمٌر مصر األُموّى, الذى أنقذه من بطش الحجَّ

طارق  المغرب, فثار علٌه البربر من جدٌد, لكنه غلبهم بعدما اتخذ منهم هناك معاونا  عسكرٌا  هو

 الذى عبر بالجٌش اإلسالمى إلى األندلس, حسبما سنذكر فى مقالتنا القادمة ..بن زٌاد اللٌثى

 

 



 

 

 

 ٤/٧حألُكن حألٗي٠ُٔ 

( َُ ٍُ حُِٔٔٔيٖ ٜٝٓي  (حُلخطليٖػزٞ

ٝأٍِٓظٜخ ُِـَييس ٠ً طَُ٘٘، كِٔخ ؿَص ( هزَ حُؼٍٞس)ٌٛٙ حُٔوخُش ًظزظٜخ ك٠ َٜٗ ي٘خيَ حُٔخ٠ٟ 

ُٓزخػيش  حألكن »حُٞهخثغ حُظ٠ ٗؼَكٜخ ك٠ َٜٓ، ٝرويش حُزالى حُٔليطش، ٍأيُض حألٛٞد إٔ أهطغ 

ُٝؼِٚ ٖٓ حُٔليي، إٔ .. حٓظـخرشً ُٔـَيخص حألٍٓٞ، ٝٛخ ٗلٖ حُيّٞ ٗٔظٌَٔ حٌُالّ حُٔخرن« حألٗي٠ُٔ

رؼٞ حإلٗخٍحص ُٔخ أٍٝىٗخٙ ك٠ حُٔوخالص ( حُظ٠ ُْ أؿيَ كيٜخ كَكخً ٝحكيحً )ًٌَٗ هزَ ٌٛٙ حُٔوخُش 

 :حُؼالع حُٔخروخص، ٝٛٞ ٓخ ٗٞؿِٙ ك٠ حآلط٠

ٌُٜح حُظ٘خرٚ ريٖ حُؼَد  ػَٟضُ  ( ٍَٟٝيش طٜٔييحص  ) حُظ٠ ًخٕ ػ٘ٞحٜٗخ ك٠ حُٔوخُش حأل٠ُٝ

حُؼَر٠ حإلٓال٠ٓ ألكَيويخ، ( حُلظق)ًخٕ حُـِٝ : ٝهِض ٓخ ٜٗٚ« حألٗيُْ»ٝحإلٓزخٕ، ٝٓؼ٠٘ ًِٔش 

كزؼيٓخ حٓظوَص حألٍٓٞ حَُٜٔيش ريي ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ، هَؽ ٖٓ . َٜٓ( ؿِٝ)حٓظيحىحً ُلظق 

كـِحٛخ، ٌُ٘ٚ ُْ ( ُيزيخ)ُـَريش حإلٌٓ٘يٍيش ؿَرخً، رـيٖ هِيَ حُؼيى ٝحُؼُيَّس، ُيلظق حُٔيٕ حُؤْ ح

ف»ٝرؼي هْٔ ٓ٘ٞحص هَؽ أٓيَ َٜٓ . يلظلٜخ ٝئظوَ كيٜخ َْ َٓ ا٠ُ اكَيويش « ػزي هللا رٖ أر٠ 

ٍٖ هٞحٓٚ أٍرؼٕٞ أُق ٓلخٍد( طْٞٗ) ٝٛ٘خ ال ري ُ٘خ ٖٓ ٝهلش أٓخّ ىالُش ٌٛح .. كخطلخً، ػ٠ِ ٍأّ ؿي

ٙ ُلظق َٜٓ، ٝٛٞ ػالػش آالف ٝهٔٔٔخثش حُؼيى، ٓوخٍٗشً رؼيى حُـيٖ حٌُٟ هَؽ ٓغ ػَٔٝ رٖ حُؼخ

ٍُ ( ٝهيَ، رَ أٍرؼش آالف) ًيق ييهَ حُِٕٔٔٔٞ ٛلَحء أكَيويخ حُوخُيش ٗٔزيخً، : ٝيؤط٠ حُٔئح

حٍ ََّ ري٘ٔخ ًخٕ حُـيٖ حإلٓال٠ٓ حٌُٟ هَؽ ا٠ُ َٜٓ ؿخُيخً ال . رخُٔوخٍٗش ٓغ َٜٓ، رٌٜح حُـيٖ حُـ

ػِٔخً رؤٕ ؿ٘ي . ٌحٛذ ُـِٝ حُٜلَحء حُوخُيشيِيي ػيىٙ ػ٠ِ ػَ٘س رخُٔخثش ٖٓ ٓـٔٞع حُـيٖ حُ

ٕ٘ٞ روالع َٜٓ ٝحإلٌٓ٘يٍيش، ًٝخٕ ػيىْٛ، رلٔذ حُظوييَحص حُٔوظِلش،  َّٜ حَُّٝ، ًخٗٞح يظل

 ! يظَحٝف ٓخ ريٖ حألٍرؼيٖ أُلخً ٝحُٔخثش أُق ٓوخطَ

أَٗص ا٠ُ حالٍطزخى  ( المخالفٌن وتسمٌة التسمٌة اختالفُ : ًخٕ ػ٘ٞحٜٗخ)ٝك٠ حُٔوخُش حُؼخٗيش

حُلخىع رٔزذ حُظٔٔيخص حُٔوظِلش ُألٗوخٙ ٝحُٔٞحٟغ، ٝأٟٝلض حُلٞحٍم حُٔئىيش ا٠ُ حهظالف 

( ُيزيخ)ك٠ ُٖٓ حُلظٞف، ًخٗض حُٔ٘طوش حُٔٔٔخس حُيّٞ : ٝهُِض ك٠ ٌٛح حُٔيخم، ٓخ ٜٗٚ. حُظٔٔيخص

ًٝخٕ حُزِي . ٘يٍيش، حُظخرؼش ألُٓولٜخأٟ حُٞحهؼش ؿَد حإلٌٓ« حُٔيٕ حُؤْ حُـَريش»ط٠ٔٔ 

٠َّٔ ػ٘ي حُؼَد ( طْٞٗ)ح٠ُٔطَد ٌٛٙ حأليخّ  ، ٝٓخ يوغ ؿَرٜخ ٖٓ حألٍٝ حُٞحٓؼش «اكَيويش»طُٔ

٠َّٔ حُيّٞ  أٓخ حٌُِٔٔش حُٔـَريش حُظ٠ ٗؼَكٜخ . «حُٔـَد»ًخٕ يُ٘خٍ اُيٚ رخْٓ ( حُـِحثَ)حُظ٠ طُٔ

 ٠َّٔ ( ػخٛٔش)أه٠ٜ ٓخ يوغ ا٠ُ ؿٜش حُٔـَد، ٖٓ ٗخكيش  ، ألٜٗخ«حُٔـَد حأله٠ٜ»حُيّٞ، كٌخٗض طٔ

ٓخ « أه٠ٜ»ٝهي ٓخى حالػظوخُى هيئخً، رؤٕ حُٔـَد حأله٠ٜ، ٛٞ . ىٓ٘ن: حُوالكش حإلٓالٓيش آٌٗحى

، ٌُُٝي كبٕ حُلخطق حُِْٔٔ  ُّ رؼيٓخ حٓظٌَٔ كظٞف ( ُػوزش رٖ ٗخكغ حُلَٜٟ)ئٌٖ إٔ يَٜ اُيٚ حُ٘خ

كظ٠ رِؾ ( حُٔلي٢ حأل١ِ٘ط٠)٢ ىهَ رلٜخٗٚ ا٠ُ رلَ حُظِٔخص حُٔـَد، كظ٠ َٝٛ ا٠ُ حُزلَ حُٔلي

ُٝٞ ٝؿيُص ٓـخُحً، ( ػزٍٞ)حُِْٜ ا٠ٗ أُٜٗيى أٗٚ ال ٓـخُ »: حُٔخء ٍهزش كٜخٗٚ، ٝهخٍ ٛ٘خى

 .«ُـِصُ 
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ٝٓخ يوغ ا٠ُ حُ٘ٔخٍ ٜٓ٘ٔخ ( آزخٗيخ ٝحُزَطـخٍ)حُٔٔٔخس حُيّٞ « أيزيَيخ»ًٝخٗض ٗزٚ ؿِيَس 

َّٔ ( رالى ؿخُش= كَٗٔخ) ٖٓ ( حُو١ٞ، ٝحُٞٗيحٍ)ًِٝظخٛٔخ . رالى حُو١ٞ، ٝرالى حُٞٗيحٍ: ٠ ؿٔيؼخً طُٔ

ٝيوخٍ اٜٗٔخ ك٠ حألَٛ ؿٔخػش . حُـٔخػخص حُظ٠ ِٗكض ٖٓ ٗٔخٍ أٍٝٝرخ ا٠ُ ؿ٘ٞرٜخ، ٝحٓظوَص كيٚ

ٕٞ حُو١ٞ ٝحُٞٗيحٍ . ٝحكيس ُّٔ ، ري٘ٔخ ًخٕ حُؼَُد ئٕٔٞ هزخثَ ٗٔخٍ (حُزَحرَس)ًٝخٕ حَُٝٓخٕ ئ

 .(رَحُزَ)أكَيويخ 

َٗص ا٠ُ حُوالهَ (حُزَرَ ٝػٍٞحص حٌُخٛ٘ش كَدُ ) حُظ٠ ؿخء ػ٘ٞحٜٗخ ٝك٠ حُٔوخُش حُؼخُؼش،

( حُو١ٞ)ٝحالٟطَحرخص حُظ٠ ؿَص ريٖ حُِٔٔٔيٖ حُلخطليٖ ٌٝٓخٕ حُ٘ٔخٍ حألكَيو٠، ٝريحيش ظٍٜٞ 

ػ٠ِ « ػٍٞحص حُزَرَ»ػ٠ِ َٓٔف حألكيحع، ٖٝٓ ًُي إٔ كَد حٌُخٛ٘ش، حُظ٠ ًخٗض كِوشً ٖٓ كِوخص 

ٝهزخثَ أهَٟ ٖٓ ( حٝسؿَ)كٜ٘خى حؿظٔؼض هزيِش . حُلٌْ حإلٓال٠ٓ، هي ٝهؼض ك٠ حُٔـَد حأله٠ٜ

. ىٛيخ ر٘ض ٓخطيش رٖ طيلخٕ: طلض هيخىس حَٓأسٍ هيَ اٜٗخ ًخٗض ط٘ظـَ رخُٔلَ ٝحٌُٜخٗش، ٠ٛ حُزَرَ،

ٝرؼٞ .. ٝحُٜٔخىٍ حُؼَريش طِوِّزٜخ رخٌُخٛ٘ش« ىحٓيخ»طٔٔيٜخ ( حُالطي٘يش)ٝحُٜٔخىٍ حُزيِٗطيش 

ٝٛٞ حألَٓ ! ًخٗض طييٖ رخُيٜٞىيش حُٜٔخىٍ، ٖٓ ٛ٘خ ٖٝٓ ٛ٘خى، ط٘يَ ا٠ُ إٔ ٌٛٙ حَُٔأس حُِػئش،

ألٕ حُييخٗش حُيٜٞىيش، ك٠ أِٜٛخ حُظٍٞحط٠ ٝططٍٞٛخ حُظِٔٞىٟ، ط٘ظَ ا٠ُ حَُٔأس . حٌُٟ أٗيُّ كيٚ ًؼيَحً 

 .ٝػٖ ٍثخٓش حُـيٕٞ« حٌُٜخٗش»ٗظَسً ال طٔٔق ُٜخ رخُِػخٓش ٝحُويخىس، ك٠الً ػٖ 

َّٔخ٠ٗ رـي٘ٚ ، كِٔخ (ؿزَ أٍٝحّ)ًخٗض حٌُخٛ٘ش طلٌْ حُٔ٘طوش حُٔٔٔخس  َّٔخٕ رٖ حُ٘ؼٔخٕ حُـ ؿخء ك

ٍٖ أٗيَّ حٓظطخع إٔ يِّٜ ؿيٖ حُؼَد حُِٔٔٔيٖ، ٝي٠طَٙ ا٠ُ حُلَحٍ  حٍ، هَؿْض اُيٚ رـي ََّ حُـ

َّٔخٕ»َٗهخً رؼي ٓٞهؼٍش ٛخثِش حٗظَٜص كيٜخ حٌُخٛ٘ش، ٝحٍطيَّ  ا٠ُ رَهش، كٔخٍص ٍٝحءٙ حٌُخٛ٘ش « ك

ظ٠ ٛخٍص ٓؼظْ ٗٞحك٠ طْٞٗ ٝحُـِحثَ طلض رـيٜ٘خ ٝٓيطَص ك٠ ١َيوٜخ ػ٠ِ رالى ًؼيَس، ك

 ..كٌٜٔخ

َٖ حُِٔٔٔيٖ  ٝظَ حُلخٍ ػ٠ِ ًُي ُؤٔش أػٞحّ، كظ٠ َىَػْ حُوِيلش ػزي حُِٔي رٖ َٓٝحٕ ؿي

رـٔخػخص ًزيَس ٖٓ حُـ٘ي، كظوٜوَص حٌُخٛ٘ش ؿَرخً ٝأكَهض ك٠ ١َيوٜخ حُٔيٕ ٝحُ٘ٞحك٠، ُيٜؼذ 

 .ي حُٜلَحٝحص حُوخكِشػ٠ِ ؿيٖ حُِٔٔٔيٖ حٓظٌٔخٍ حُطَين ؿَرخً، ك٠ طِ

ػ٘ي ؿزَ أٍٝحّ، كظَٜ ( حُـي٘خٕ)ٌُٖ حُِٔٔٔيٖ ُْ يظٞهلٞح ػٖ ٓالكوظٜخ، كظ٠ حُظو٠ حُـٔؼخٕ 

ٝحُظخَٛ إٔ َٜٗ .. حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ حٌُخٛ٘ش، ٝهظِٞٛخ، ٝحٗظَٜٝح ػ٠ِ ؿٔٞػٜخ ٖٓ هزخثَ حُزَرَ

٠ِ ٓ٘طوش ؿزَ أٍٝحّ، ػ٠ِ حُِٔٔٔيٖ ُْ يٌٖ ٓخكوخً، ألْٜٗ حٍط٠ٞح رؤٕ يزو٠ حرٖ حٌُخٛ٘ش كخًٔخً ػ

إٔ يييٖ ُِِٔٔٔيٖ رخُٞالء ٝحُطخػش، ٝئيَّْٛ رخػ٠٘ ػَ٘ أُق ٓوخطَ، ُيػْ ؿيْٜ٘ ٝطلوين رويش 

خ كويٙ حُِٕٔٔٔٞ ك٠ كَٝرْٜ حُيحٓيش ر٘ٔخٍ أكَيويخ َّٔ  .حُلظٞكخص، طؼٞي٠خً َػ

 :ك٘وٍٞ« حألكن حألٗي٠ُٔ»ٝحآلٕ، ٌَُ٘ٔ حٌُالّ ك٠ 

ُٞ حُزَرَ ك٠  ٠ٓٞٓ رٖ »رخُٞح٠ُ حإلٓال٠ٓ حُـييي ( رالى حُٔـَد)أه٠ٜ حألٍٝ حٓظوقَّ رؼ

َّٔؼٞح ٟيٙ ٩٨، حٌُٟ ط٠َُّٞ حألَٓ ٛ٘خى ٓ٘ش «ٜٗيَ  .ٛـَيش، كؼخٍٝح ػِيٚ ٝطـ
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حٍس ُٝٗخطش ًٝظخٓش ٜٝٛ٘خؿش، ( ريٍي كييييشٍ )ٌُْٜ٘ كٞؿجٞح رٚ ي٠َد  َّٞ ؿَٔٞع حُؼٞحٍ ٖٓ هزخثَ ٛ

َحً ا٠ُ كظيَس حُطخػش ْٔ  .ٝيؼٞى رْٜ هَ

حُٔطِش ػ٠ِ حُزلَ، ػٜلْض رْٜ هٞحص حُِٔٔٔيٖ، حُظ٠ « ١٘ـش»ٝكيٖ حػظٜٔض كٍِٞ حُؼٞحٍ رزِيس 

١خٍم رٖ »هخىٛخ ٟخر٢  ٖٓ حُزَرَ حٌُيٖ ٛقَّ آالْٜٓ، ٛٞ حُيي حُي٠٘ٔ ُألٓيَ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ 

ََّ رخُلييِي حُلييَي، كظ٠ حهظِ« ُيخى حُِيؼ٠ غ رٌٍٝ حُؼٍٞس حٌُٟ حٓظؼخٕ رخُزَرَ حُٔٞحُيٖ ُِِٔٔٔيٖ، ٝكَ

 .ٖٓ كٞحفِّ حُٔـَد

ُّ رويٍس حُِٔٔٔيٖ حُزلَيش، كؼخػْض ٓلْٜ٘ كٔخىحً ك٠ حُٔيٕ حُٔخكِيش ر٘ٔخٍ  ًٔخ حٓظوقَّ  حَُٝ

ٝيزلَ ( ه١َخؽ)ٌُْٜ٘ كٞؿجٞح ر٠ٓٞٔ رٖ ٜٗيَ، يز٠٘ أٓطٞالً رلَيخً رخُوَد ٖٓ ه١َخؿ٘ش . أكَيويخ

ٝٛوِيش ( حُـِحثَ حَُ٘هيش)ؼَ ؿٍِ حُزِيخٍ رٚ ؿخُيخً حُـٍِ حُوَيزش حُظ٠ ي٘طِن ٜٓ٘خ حَُّٝ، ٓ

ٝرٌُي ر٢ٔ حُِٕٔٔٔٞ ِٓطخْٜٗ ك٠ حُزَ . َٝٓىي٘يخ، رخإلٟخكش ا٠ُ رؼٞ حُٔيٕ حُٔخكِيش حإلٓزخٗيش

« ٓزظش»ٝحُزلَ، ٝٛخٍص رؤيييْٜ رالى حُ٘ٔخٍ حألكَيو٠، ًخكش، ٓخ ػيح ٟٓٞغ ٝحكي ٛٞ رِيس 

 .حٌُٞٗض يُٞيخٕ: ٜخ آٌٗحىحُلٜي٘ش، حُٔٔظؼٜيش ػ٠ِ حالهظلخّ، حُظ٠ ًخٕ يلٌٔ

ٝػ٠ِ حُ٘خ١ت حألٗي٠ُٔ حُٔوخرَ، ًخٕ حُو١ُٞ يلٌٕٔٞ حُزالى ًٞالٍس َُِّٝ، أٝ ًخٓظيحى ُالٓزَح١ٍٞيش 

 .ىيخٗشً ُٜخ( حٌُِٔخٗيش)حُ٘خٓؼش، ٝٛخٍص حُٔٔيليش ( حَُٝٓخٕ)حُزيِٗطيش، حُظ٠ ٍٝػض ىُٝش 

رلخٍ َٜٓ هزَ ٍٝٛٞ حإلٓالّ ٝىهٍٞ ٝهزَ ػزٍٞ حُِٔٔٔيٖ اُيٜخ، ًخٕ حُلخٍ ك٠ آزخٗيخ ٗزيٜخً 

، ًخٕ حُِٔٞى (حُٔٞٗٞكئض)ي٠طٜي حُٔٔيلييٖ حُيؼخهزش« حُٔوٞهْ»كٔؼِٔخ ًخٕ . حُزالى طلض ٍحيظٚ

ك٠ َٜٓ ( حَُّٝ)ٝٓؼِٔخ ًخٕ كٌْ . حإلٓزخٕ ي٠طٜيٕٝ حُيٜٞى ٝئْٜٞٓٞٗ أٓٞأ أُٞحٕ حُؼٌحد

ِّٔوخً، ال يييٖ رخُٞالء حُلويو٠ ُإلٓزَح١ٍٞ َٛهَ، ًخ ٕ أَٓحء آزخٗيخ يظ٘خُػٕٞ كئخ ريْٜ٘، ٓظل

 .ْٝيلِٕ٘ٞ ٝطٌٛذ ٍيلٜ

ًٝخٕ حُِٔي اؿيٌخ هي رطٖ . «اؿيٌخ»، حرٖ حُِٔي «ٝطيِح»ًخٗض حُ٘ٞحك٠ حإلٓزخٗيش طلض يي حُِٔي 

د ٜٓ٘ٔخ ه٠يزخً ٖٓ حُلييي حُٔظَّوي، ( حٌُٞٗض طيٞىٝكَى: حٓٔٚ)رٞحُي ٍٝىٍيي  ََّ َ ػي٘يٚ، أٟ ه َٔ َٓ ٝ

 .٠ٛٝ ػوٞرش  ًخٗض ٓؼظخىس ك٠ أٍٝٝرخ، ك٠ ًحى حُِٓخٕ حُزؼيي. ٝأٛيذ حَُؿَ رخُؼ٠ٔكـقَّ ٓخإٛٔخ 

ٍٖ ألريٚ، ٖٓ حرٖ اؿيٌخ  َ . ٝهِؼٚ ػٖ حُؼَٕ« ٝطيِح»ٝهي حٗظوْ ٍٝىٍيي رؼي كي َٔ َٓ ٝيُوخٍ اٗٚ 

َٖ أر٠ حُِٔي حُـييي َ أرٞحُِٔي حُٔوِٞع هيئخً، ػي َٔ َٓ ٝهي ؿَٟ ًُي، ػ٠ِ هالف .. ػي٘يٚ، ٓؼِٔخ 

ٍَ أهَٟ) خػيس حُظ٠ ٓيؼَكٜخ حُ٘خّ ٛ٘خى ٖٓ رؼي، ٖٓ حآليش حُوَآٗيشحُو ُْ ِٝ  .(ٝال طٍِ ٝحٍُس  

يٚ حُؼَد)ط٠َُّٞ ٍٝىٍيي  ِّٔ  ٧٧٧)ٛـَيش  ٨٩حُلٌْ ك٠ آزخٗيخ، ٓ٘ش ( ٍُِين: حٌُٟ ٓٞف ئ

هيٖ( ٓيالىيش ٍِّ طخٍين : ٝيوخٍ رَ طٞالَّٙ ٖٓ هزَ ًُي رٔ٘ٞحص هِيِش، ألٕ ٌٛح حُظخٍين ٛٞ ربؿٔخع حُٔئ

 .ػزٍٞ حُِٔٔٔيٖ ا٠ُ حألٗيُْ

ريػٍٞس ٖٓ حٌُٞٗض يُٞيخٕ حٌُٟ ًخٕ ( حألٗيُْ)ػزَ حُِٕٔٔٔٞ حُزلَ ا٠ُ حُـٜش حُٔوخرِش ُِٔـَد 

ٜٓ٘ٔخ إٔ حٌُٞٗض يُٞيخٕ أٍَٓ حر٘ظٚ  حألٍٝ .كخٗوخً، كٔزٔخ هيَ، ػ٠ِ ِٓي آزخٗيخ حُـييي ُٔززيٖ

. ١ِيطِش، ٠ً طظؼِْ كٕ٘ٞ حإلطيٌيض َٝٓحْٓ كيخس حُوٍٜٞا٠ُ حُزال١ ح٠ٌُِٔ ك٠ « كٍِٞٗيح»حُـٔيِش 



 

 

، ١ٝخٕ «كٍِٞٗيح»ؿيَ إٔ حُِٔي ٍٝىٍيي حكظظٖ رـٔخٍ . ٝٛٞ حألَٓ حٌُٟ ًخٕ ٓؼظخىحً ٛ٘خى آٌٗحى

ُٝٔخ ػِْ أرٞٛخ رخألَٓ، حٓظيػخٛخ ٖٓ ٛ٘خى كـخءص . ػوِٚ رٔزذ ٓلَ أٗٞػظٜخ حُطخؿيش، كخؿظٜزٜخ

 . رٞٛخ ػ٠ِ حالٗظوخّٝأهْٔ أ.. ِٓلٞكشً رؤٍىيش حُؼخٍ 

هٕٞ، يَؿغ ا٠ُ إٔ حٌُٞٗض يُٞيخٕ ًخٕ  ٝحُٔزذ حآلهَ ٍِّ ُوالف حٌُٞٗض ٓغ حُِٔي، كٔزٔخ يوٍٞ حُٔئ

ِِّٛٚ الٓظالى حألٍح٠ٟ حإلٓزخٗيش ًِٜخ ٝػ٘يٓخ حٗظَٜ .. ئِي ٖٓ حُوٞس ٝحُٔخٍ ٝحُٔلٖ حٌُؼيَس، ٓخ يئ

ََّ ٖٓ أٓخٓٚ حألَٓحء حُٔٞحُٕٞ ُِِٔي ح ُالكظٔخء رٚ، « يُٞيخٕ»ُٔوِٞع، ُٝـؤٝح ا٠ُ حُِٔي ٍٝىٍيي، كَ

ٝأٍحى إٔ يلوِّن أٓ٘يشً ك٠ « يُٞيخٕ»خٓظوٟٞ ك. ًٔخ ُـؤص اُيٚ حألَٓس حٌُِٔيش حُٔطَٝىس ٖٓ حُزالى

ؿيَ إٔ هٞحٙ حُؼٌَٔيش ُْ طٌٖ طٌل٠ ُظلوين ٌٛح حألَٓ، ٖٝٓ ٛ٘خ ! ٗلٔٚ، رؤٕ يٜيَ ٌِٓخً ُِو١ٞ ًِْٜ

رؼيٓخ ٝػي .. ٌَٟٔ ١خٍم رٖ ُيخى، ١ِزخً ُٔؼٞٗظْٜ ك٠ حألَُٓـؤ ا٠ُ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ ٝهخثيٙ حُؼ

 .رٌٔخكؤس

طٔض ( ٓـخَٓس ػٌَٔيش)إً، ًخٕ ػزٍٞ حُِٔٔٔيٖ ا٠ُ حُ٘خ١ت حألٗي٠ُٔ، ك٠ ريحيش حألَٓ، ٛٞ ٓـَى 

ٝٛٞ ٓخ يًٌَٗخ رٔخ ٝهغ رؼي هَٕٝ، كيٖ . ريػٍٞس ٖٓ حُو١ٞ أٗلْٜٔ، ك٠ ا١خٍ حُظ٘خُع حُٞحهغ ريْٜ٘

ٞحثق حُِٕٔٔٔٞ كئخ ريْٜ٘، ٝحٓظؼخٗٞح رؤػيحثْٜ، كٌخٗض حُ٘ظيـش ٠ٛ هَٝؿْٜ ٖٓ ط٘خُع ِٓٞى حُط

 ..حألٗيُْ، ٓؼِٔخ ىهِٞٛخ أٍٝ َٓس

ُْ ٖٓ حُظخٍين، إٔ أكيحً ُْ يظؼَِّْ ٖٓ حُظخٍين: يوٍٞ حُلئِٞف حألُٔخ٠ٗ حُٜ٘يَ، ٛيـَ  . ٗظؼَِّ

ٟ»ًخٕ حالطلخم  َِّ ِّٔ ٝٛٞ ٓخ يًٌَٗخ رخالطلخهيش )ٜٗيَ ريٖ حٌُٞٗض يُٞيخٕ ٝحألٓيَ ٠ٓٞٓ رٖ « حُ

« ٓزظش»يو٠٠ رؤٕ يظ٘خٍُ يُٞيخٕ ُِِٔٔٔيٖ ػٖ ٓ٘طوش ( حَُٔيش ريٖ حُٔوٞهْ ٝأر٠ رٌَ حُٜيين

ٝهِؼظٜخ حُلٜي٘ش، كظٜيَ رؤيييْٜ ٓيٕ حُٔـَد ٝهالػٜخ ًِٜخ، ك٠ ٓوخرَ إٔ ييػْ حُِٕٔٔٔٞ 

ُْٝ .. ٝي٘خُٞح رؼ٠خً ٖٓ حُـ٘خثْ( ١ِيطِش طليييحً )رـيْٜ٘ أ١ٔخع حٌُٞٗض يُٞيخٕ ك٠ ػَٕ آزخٗيخ 

 .يٌٖ رٔٔظطخع ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ، إٔ يُزَّ حطلخهخً ًٌٜح ٖٓ ىٕٝ حٓظ٘خٍس حُوِيلش حألٟٓٞ

رؤٕ يوظزَ ؿيٟٝ حُٔٔؤُش رؼيٍى ( حُُٞيي رٖ ػزيحُِٔي رٖ َٓٝحٕ: ًٝخٕ آٌٗحى)كؤٗخٍ حُوِيلش ػِيٚ 

ََّٔحيخ، ٝال يـخَٓ رخُـيٖ ًِٚ ك٠ أٍٝ حإلٓزخٕ  حُظ٠ ُْ يؼَكٜخ حُؼَُد ٖٓ ٓليٝى ٖٓ حُ

ُٔؼخٝٗش حٌُٞٗض « ١خٍم رٖ ُيخى حُِيؼ٠»ٌٌٝٛح ًٛذ ٓزؼش آالف ؿ٘يٟ ِْٓٔ، ػ٠ِ ٍأْٜٓ  ..هزَ

يُٞيخٕ ك٠ كَرٚ، ًٝخٕ ارلخٍْٛ ٖٓ ٗخ١ت حُٔـَد ا٠ُ ٓخكَ آزخٗيخ حُٔوخرَ، رخُٔلٖ حُظ٠ ئٌِٜخ 

َّْ ..حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ طـخٍس ٝحٓؼشحٌُٞٗض يُٞيخٕ، حٌُٟ ًخٕ ئِي أٓطٞالً ٖٓ حُٔلٖ يظخؿَ رٚ ك٠  ٝط

ٍِٝٗ حُِٕٔٔٔٞ حألٗيُْ ألٍٝ ( ٓيالىيش ٧٧٧أرَيَ ٓ٘ش )ٛـَيش  ٨٩حألَٓ ك٠ َٜٗ ٍؿذ ٓ٘ش 

ٝرخُطزغ، ُْ يوْ ١خٍم رٖ ُيخى ربكَحم حُٔلٖ، كٔزٔخ يؼظوي ٓؼخَٛٝٗخ؛ ألٜٗخ  ..َٓس، ك٠ حَُريغ

 .ُْ طٌٖ ٌِٓخً ُٚ أٝ ُِِٔٔٔيٖ( رزٔخ١ش)

ٍ، ٝربكيٟ يييٚ َِٗ ًخٕ ١خٍم رٖ ُيخى َٞ ًٝخٕ . ؿ٘ييخً ٛؼذ حَُٔحّ، ١ٞيالً أٗوَ، ك٠ ػي٘يٚ َك

ٍَ »ي٘يكغ رـ٘يٙ ك٠ حُوظخٍ، كيٌٕٞ ٓؼَ  َُ ٖٓ ػ ْوَ كطَّٚ حُٔي َٛ ٝٛٞ حألَٓ حٌُٟ ؿؼَ « ؿِٔٞى 

ًٝخٕ .. يظويَّٓخٕ ك٠ حُـ٘ٞد حإلٓزخ٠ٗ، ٝي٠ٔيخٕ هُُيٓخً ا٠ُ ١ِيطِش( حإلٓال٠ٓ ٝحُو٠١ٞ)حُـي٘يٖ 

 .ٛٞ حٌُٟ يظويَّّ ىٝٓخً « ١خٍم»ٓال٠ٓ رويخىس حُـيٖ حإل



 

 

ؿي٘خً ه١ٞيخً ٟؤخً، يوظَد ػيىٙ ٖٓ حُٔخثش أُق، ٝحطـٚ ا٠ُ حُـ٘ٞد ( ٍُِين)ٝؿٔغ ٍٝىٍيي 

كؤٓيَّٙ « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»ؿ٘يحً اٟخكيخً ٖٓ « ١خٍم»ٝحٓظٔيَّ . حإلٓزخ٠ٗ ُوظخٍ حُـِحس حُِٔٔٔيٖ

هِيِش حُؼيى « يُٞيخٕ»ػَ٘ أُلخً، ٓؼْٜ هٞحص رؤٔش آالف، كٌخٕ ٓـٔٞع ؿيٖ حُِٔٔٔيٖ حػ٠٘ 

ٍَ ػ٘ي ٝحىٟ ٌُش .. ٝحُؼُيَّس ٍَ ًزي ، ًٝخٕ حُظلٞم (رٌش)ٝك٠ َٜٗ ٠ٍٓخٕ حُظو٠ حُـٔؼخٕ، هَد ٜٗ

ٌُٖٝ حُِٔٔٔيٖ ًخٗٞح أًؼَ ط٘ظئخً ٝاهيحٓخً ٝػ٘لخً ك٠ حُوظخٍ، هخٛشً رؼيٓخ  حُؼيىٟ ُـيٖ ٍٝىٍيي،

هٕٞ حُٔظؤهَٕٝ ُٓ٘خً هطزشً ٗخٍي« ١خٍم رٖ ُيخى»هطذ كيْٜ  ٍِّ ٝال ري أْٜٗ ُحىٝٛخ )شً ط٘خهِٜخ حُٔئ

أكَم « ١خٍم»٠ٛٝ كئخ أٍٟ، ٓزذ حٗظ٘خٍ حُوَحكش حُٜ٘يَس حُوخثِش رؤٕ ( رالؿشً ٝطلٔي٘خً ُلظيخً 

كٔٞف أٍُُٝى كئخ ي٠ِ، ( حُلٜٞٙ)ٝألٕ ٌٛٙ حُوطزش ٖٓ حُٜ٘ٞٙ .. حُٔلٖ رؼي ػزٍٞٙ ُألٗيُْ

 :كوَحٍص ًخِٓشً ٜٓ٘خ

َُ أيٜخ » َُ ٖٓ هِلٌْ ٝحُؼيٝ أٓخٌْٓ، ُٝيْ ٌُْ ٝهللاِ اال حُٜيم ٝحُٜز ، أيٖ حُٔلَ؟ حُزل ُّ . حُ٘خ

ٝهي حٓظوزٌِْ ػيًْٝ . أٟيُغ ٖٓ حأليظخّ ك٠ ٓؤىرش حُِجخّ( حألٗيُْ)ٝحػِٔٞح أٌْٗ ك٠ ٌٛٙ حُـِيَس 

ٌْ اال ٓخ ٌُْ اال ٓيٞكٌْ، ٝال أهٞحص ُ( ٓٔخػي)ٝأٗظْ ال ٍُٝ . رـيٞٗٚ ٝأِٓلظٚ، ٝأهٞحطٚ ٓٞكٍٞس

( ط٘ظَٜٝح)ٝإ حٓظيص رٌْ حأليخّ ػ٠ِ حكظوخًٍْ، ُْٝ طُ٘ـِٝح ٌُْ أَٓحً . طٔظوِٜٞٗٚ ٖٓ أييٟ ػيًْٝ

َّٟٞض حُوِٞد ػٖ ٍػزٜخ ٌْٓ٘، حُـَأس ػِيٌْ كخىكؼٞح ػٖ أٗلٌْٔ هٌالٕ ٌٛٙ . ًٛزض ٍيلٌْ ٝطؼ

هَؽ ٖٓ )ٚ حُلٜي٘ش ، كوي أُوض رٚ اُيٌْ ٓيي٘ظ(ٍُِين)حُؼخهزش ٖٓ أًَْٓ، رٔ٘خؿِس ٌٛح حُطخؿيش 

، إ ٓٔلظْ ألٗلٌْٔ رخُٔٞص( ٍٝحء حألٓٞحٍ  ٖ ٝا٠ٗ ُْ أكًٌٍْ أَٓحً، . ٝإ حٗظٜخُ حُلَٛش كيٚ ٌُٔٔ

، هِيالً، . ٝال كِٔظٌْ ػ٠ِ هطٍش، اال ريأُص ر٘ل٠ٔ. أٗخ ػ٘ٚ ر٘ـٞسٍ  ٝحػِٔٞح أٌْٗ إ ٛزَطْ ػ٠ِ حألٗنِّ

ٌِّ ١ٞيالً  ٙ حُـِيَس ٖٓ حُلٍٞ حُلٔخٕ، ر٘خص حُيٞٗخٕ، ٝهي رِـٌْ ٓخ رٌٜ.. حٓظٔظؼظْ رخألٍكٚ حألُ

ٍِّ ٝحَُٔؿخٕ، ٝحُلَِ حُٔ٘ٔٞؿش رخُؼويخٕ، حُٔوٍٜٞحص ك٠ هٍٜٞ حُِٔٞى ًٟٝ  حَُحكالص ك٠ حُي

كخكِٔٞح، ٝإ ( طويَُّٓض ُِوظخٍ)أيٜخ حُ٘خّ، ٓخ كؼُِض ٖٓ ٠ٍٗء كخكؼِٞح ٓؼِٚ، إ كُِٔض .. حُظيـخٕ

ٍَ ٝحكيٍ . ٝهلُض كولٞح ٝا٠ٗ ػخٓي  ا٠ُ ١خؿيظْٜ رليغ ال أُٜٗيٚ كظ٠ . ك٠ حُوظخٍ ػْ ًٞٗٞح ًٜيجش ٍؿ

ٝال ط٘خُػٞح كظلِ٘ٞح ٝطٌٛذ ٍيلٌْ ( حآليش)أهخُطٚ أٝ أُهظَ ىٝٗٚ، كبٕ هُظُِِض كال طٜ٘ٞح ٝال طلِٗٞح 

رَ ُؼيًْٝ، كظزيٝح ريٖ هظيَ ٝأٓيَ( حآليش) ح حُيُّ ٝٛخ أٗخ .. ٝايخًْ، ايخًْ إٔ طَٟٞح رخُيٗيَّش. ٝطُُّٞٞ

 .«كخكِٔٞح رلِٔظ٠( يوٜي ٍُِين)كظ٠ أؿ٘خٙ ( يكغٓ٘)كخَٓ 

 .ِٝٛٓٞح ؿي٘ٚ( ٍُِين)ٝحٗظَٜ حُِٕٔٔٔٞ، ٝهظِٞح ٍٝىٍيي حُِٔي 

« ١خٍم»ٝحٓظٌَٔ ( آزخٗيخ، ٝحُزَطـخٍ)ٝهي ٓخى حَُػذ ٖٓ ؿيٖ حُِٔٔٔيٖ ك٠ أٗلخء أيزيَيخ 

طِي حُظ٠ رـيٖ آهَ، كٔخٍ ا٠ُ ٓيٕ أهَٟ ؿيَ « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»كَٝرٚ ك٠ حألٗلخء، ٝػزَ 

هي ٛخٍص ( حألٗيُْ)كظ٠ اًح حُظو٠ حُـي٘خٕ حُِٔٔٔخٕ أهيَحً، ًخٕ ٓؼظْ أٗلخء « ١خٍم»حكظظلٜخ 

ٌََّ . ػٖ حألٗظخٍ، ٍٝييحً، ٝٛخٍ حألَٓ ًِٚ ريي حُِٔٔٔيٖ« يُٞيخٕ»ٝطٞحٍٟ  ..ريٖ حُِٔٔٔيٖ ٝك

ٌُٖ . يطخُيخٝا( رالى ؿخُش)ك٠ حٓظٌٔخٍ حُلظٞف ٗٔخالً َٝٗهخً، رـِٝ كَٗٔخ « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»

ا٠ُ ىٓ٘ن ٝأَٓٙ إٔ يؤط٠ ٓؼٚ رطخٍم رٖ « ٠ٓٞٓ»حُوِيلش ٍكٞ ٌٛح حُٔوظَف، ٝحٓظيػ٠ 

ِٚ« ٜٓيَ حُلخطليٖ»ال ري ُ٘خ إٔ ٗظٞهق هِيالً َُٟ٘  ٝٛ٘خ، ..ُيخى َّٓ َ ك٠ ٌٛح حألَٓ ٝٗظؤ َّٜ  .ٝٗظز

هيٖ حُويٓخء ٝحُٔليػيٖ  ٍِّ َّٚ ػِيٌْ، هزَ هِيَ، ٓخ ٍٝحٙ ٓؼظْ حُٔئ ػٖ ُلظش حُِوخء ٗٔيُض إٔ أه

حألٍٝ ريٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ ١ٝخٍم رٖ ُيخى، رؼيٓخ طٔض حُلظٞكخص حإلٓالٓيش حأل٠ُٝ ك٠ أٍٝ 



 

 

هٕٞ.. حألٗيُْ ٍِّ ٝهٜي ٠ٓٞٓ ١ِيطِش، كخُظو٠ رطخٍم ػ٠ِ ٓوَرٍش ٜٓ٘خ، ًٝخٕ هي ٓخٍ » :يوٍٞ حُٔئ

: َ ك٠ كظق رِيس حٜٓٔخألٗٚ ًخٕ هي طؤه)كؤَّٗزٚ ٠ٓٞٓ ٝرخُؾ ك٠ اٛخٗظٚ ( ٝحُظَكيذ رٚ)ا٠ُ حٓظوزخُٚ 

َّْ أي٠خً روظِٚ، ٌُ٘ٚ ٓخ ( ٓخٍىس َٛ ٚ ٜٓلَّيحً ا٠ُ ظالّ حُٔـٖ رظٜٔش حُوَٝؽ ٝحُؼٜيخٕ، ٝهيَ رَ  ُٝؿَّ

ا٠ُ ٌِٓٔش ( ٠ٓٞٓ)ُزغ إٔ ػلخ ػ٘ٚ، ٍٝىَّٙ ا٠ُ ٜٓ٘زٚ، َُٝكلَخ ٓؼخً ٗلٞ حُ٘ٔخٍ حَُ٘ه٠ كظ٠ ٗلٌ 

 (.حُلَٗٔيش)حُلَٗؾ، َٝٝٛ ا٠ُ ٓيي٘ش ُيٕٞ 

حٌُٟ ًٞكت ػ٠ِ ( حُلخطق)رٔخ ؿَٟ ٓغ هخُي رٖ حُُٞيي ( حُلخطق)ٓخ ؿَٟ ُطخٍم رٖ ُيخى ٝي٠ًٌَٗ 

ٝػَٔٝ رٖ حُؼخٙ حٌُٟ كظق َٜٓ ٝحإلٌٓ٘يٍيش .. كظلٚ حُؼَحم ٝحُ٘خّ، رخُؼٍِ ٖٓ هيخىس حُـيٖ

ٝكيٖ ػخى حَُّٝ ُإلٌٓ٘يٍيش، أػيي ػَٔٝ ا٠ُ هيخىس حُـيٖ ٝكظَلٜخ ! كٌخٕ ؿِحإٙ حُؼٍِ( أٍٝ َٓس)

ف حٌُٟ حٗظَٜ ػ٠ِ حَُّٝ ك٠ .. حُؼٍِ: أهَٟ، كٌخٕ ؿِحإٙ َٓسً أهََٟٓس  َْ َٓ ٝػزي هللا رٖ أر٠ 

: ألٍٝ َٓس، ٝؿْ٘ ٜٓ٘خ، ًخٕ ؿِحإٙ رؼي ٓوظَ حُوِيلش ػؼٔخٕ« طْٞٗ»ٝؿِح « ًحص حُٜٞحٍٟ»

ٝٓخص ٓؼِٝالً ك٠ هَيٍش ر٘ٞحك٠ كِٔطيٖ، ٝرـٞحٍٙ ُٝؿظٚ، حُٜـيَس ٓ٘خً، رُٔئش ر٘ض كِٔس . حُؼٍِ

حُظ٠ ظِض ط٘ظظَ (حُ٘زط٠، ٝهي ال طٌٕٞ: حُظ٠ هي طٌٕٞ ٠ٛ حُلظخس حُظ٠ ًًَطٜخ ك٠ ٍٝحيش) ُيَ٘فرٖ 

ؽ كزيزٜخ حألٍٝ، ٝٛٞ ٓخ طْ رخُلؼَ ػوذ ٝكخس ػزي هللا رٖ أر٠  َّٝ ٓٞطٚ كظ٠ طؼٞى ا٠ُ َٜٓ ٝطظِ

 .َٓف

رؼيٓخ هيٓٞح ( ٞفحُلظ)هُظِٞح ك٠ حُلَٝد « ػوزش رٖ ٗخكغ»ٝحُوٞحى حٌُيٖ حكظظلٞح اكَيويش، ٖٓ أٓؼخٍ 

ََّ ٓخ ئٌْٜ٘ طويئٚ ٖٓ رطٞالص، ًخٕ هيَٛخ يٜذُّ ك٠ رال١ حُوِيلش حألٟٓٞ ًٝخٕ ٓوظَ حُلخطق . ً

 !ػ٠ِ يي حُوِيلش ٗلٔٚ« ػزيهللا رٖ حُِريَ»

رخٓظٌٔخٍ حُلظٞف ا٠ُ ايطخُيخ، « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»ًخٕ حُوِيلش حألٟٓٞ ٛٞ حٌُٟ ٍكٞ حهظَحف 

حُٔٔيليش حُزيِٗطيش ا٠ُ حألري، ٝٛٞ حألَٓ حٌُٟ ًخٕ ٌٓٔ٘خً ٠ٕٓٝٔٞ حُ٘ـخف ُٞ إلٜٗخء حإلٓزَح١ٍٞيش 

يََّ ؿي٘خً آهَ ٖٓ حُ٘خّ إلكٌخّ حُلٜخٍ ػ٠ِ ريِٗطش ٍٝٝٓخ ٝٓخثَ حألهطخٍ  َٓ ًخٕ حُوِيلش هي 

 (ٌُٖٝ حُوِيلش ًخٕ ُٚ ٍأٟ آهَ، ؿيَ َٗ٘ حإلٓالّ)حألٍٝٝريش حُٔطِش ػ٠ِ حُزلَ حُٔظ٢ٓٞ 

هٕٞ حُلخطق حُٔـٞحٍ، ػ٘ي حُوِيلش؟« ٠ٓٞٓ»كٔخًح ًخٕ ٜٓيَ  ٍِّ حٓظيػ٠ حُوِيلشُ » :يوٍٞ حُٔئ

كٌٛذ اُيٚ ٝٓؼٚ ٖٓ حُـ٘خثْ ػالػٕٞ أُق أٓيَ، ريْٜ٘ ( ٓوَ حُوالكش)ا٠ُ ىٓ٘ن ( ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ)

أٍرؼٔخثش أٓيَ ه٠١ٞ ػ٠ِ ٍإْٜٝٓ حُظيـخٕ، ٝػالػٕٞ أُق ػٌٍحء ٖٓ ر٘خص ِٓٞى حُو١ٞ ٝأػيخْٜٗ، 

 ..«حُؼزيي ٝحُـِٔخٕ ٝحُٔـَٞٛحصٝػيى ؿليَ ٖٓ 

ٌُ٘ٚ ُْ يؼي، . كخًٔخً ػ٠ِ حألٗيُْ، كظ٠ يؼٞى اُيٜخ( ػزيحُؼِيِ)ًٝخٕ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ هي ؿؼَ ُٝيٙ 

كوظِٞٙ ك٠ ( ػزيحُؼِيِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ)كوي أٍَٓ حُوِيلش ؿٔخػشً ا٠ُ ! ُْٝ يظَ حر٘ٚ كيخً 

ٝح ٍأٓٚ ٝؿخءٝح رٚ ا٠ُ حُوِيلش، كيكؼٚ ك٠ ُِّ ىٙ ( حُلخطق)حُٔـِْ ا٠ُ أريٚ ٠ٓٞٓ  هَٜٙ، ٝك ََّ ٝؿ

ٝٓخص ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ ك٠ هَيش ٗخثيش رخُلـخُ، .. ٖٓ ٓ٘خٛزٚ ٝأٓٞحُٚ، ٝرخُؾ ك٠ ايٌحثٚ ٝاًالُٚ

 .حُطؼخّ (ي٘لض) رؼيٓخ ه٠٠ أٝحهَ كيخطٚ ٗلخًحً، ييٍٝ ػ٠ِ حُويخّ ُئؤٍ حُ٘خّ

  . ٝػ٠ِ ٝحهؼ٘خ حُٔؼخَٛ( حُلويو٠)يخ أهلل ػ٠ِ حُظخٍين 

 



 

 

 

 

 

 (٥/٧)حألُكن حألٗي٠ُٔ 

ُٕ حَُٞٛ رخألٗيُِْ .. كًَخُص حُلٌخّ  ُٝٓخ

 

كيٖ ُكق حُِٕٔٔٔٞ ٗلٞ حألٗيُْ، كخطليٖ أٍٟخً ُْ يؼَكٞٛخ، حطـٜٞح ا٠ُ ٛ٘خى ك٠ ٓٞؿخٍص ػخطيش 

يٚ حُيّٞ  ِّٔ  ..«طٔٞٗخ٠ٓ»ُُِِٓش، ط٘زٚ ٓخ ٗٔ

ح٠ُٔين، ( رويخىس ١خٍم رٖ ُيخى)حٌُيٖ ػزَٝح  ط٠ْ حُٔزؼش آالف ٓوخطَ ٝهي ًخٗض حُٔٞؿش حأل٠ُٝ،

٠َّٔ رخٓٔٚ الكوخً، ًٝخٕ يوخٍ ُٚ ٖٓ هزَ حُٔٞؿش  ػْ ًخٗض. أػٔيس َٛهَ: حٌُٟ ٓٞف ئ

َٖ حٌُٟ يوٞىٙ ١خٍم رٖ « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»ٓئَُّلش ٖٓ هٔٔش آالف ٓوخطَ، ىػْ رْٜ  حُؼخٗيش حُـي

 .ُيخى ٝيوظَد رٚ ٖٓ حَُٜ٘

كيٖ ػزَ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ ا٠ُ حألٗيُْ ػ٠ِ ٍأّ ؿيٖ آال٠ٓ  هيَس،ػْ ًخٗض حُٔٞؿش حُؼخُؼش حأل

ٝٓخ ريٖ ٌٛٙ حُٔٞؿخص حُؼٌَٔيش حُؼالع، ًخٗض ؿٔخػخص  ِٓٔلش ٖٓ .. هٞحٓٚ ػَ٘س آالف ٓوخطَ

حُِٔٔٔيٖ طؼزَ ا٠ُ حُؼخُْ حُـييي، ُِٔ٘خًٍش ك٠ حُلظٞف ٝطلٜيَ ٓخ ئٌٖ ٗٞحُٚ ٖٓ ك٠ء ٝؿ٘خثْ 

يٖ ًخٗٞح يٌٛزٕٞ ا٠ُ ٛ٘خى، ٖٓ ىٕٝ إٔ يٜطلزٞح ٓؼْٜ ُٝؿخطْٜ، ٝٗٔخء كٔخٕ، هخٛشً إٔ حُِٔٔٔ

 .٠ٛٝ ٓٔؤُش ٓٞف ٗؼٞى اُيٜخ رؼي هِيَ

ٌُٖٝ ٛ٘خى ٓٔؤُش أهَٟ ال ري ٖٓ حإلٗخٍس اُيٜخ حآلٕ، ٠ٛٝ ؿييَس رخُ٘ظَ ٝحالػظزخٍ، ٓلخىٛخ إٔ 

٘يٍش هٜيٍَس حُِٔٔٔيٖ كيٖ ًٛزٞح ا٠ُ حألٗيُْ ٝكظلٞٛخ ِٝٗػٞح ػٜ٘خ ِٓطخٕ حُو١ٞ، ك٠ كظَسٍ ُٓ

ٍّ ٝحكي َٜٝٗيٖ، كو٢)طيػٞ ُِيٛ٘ش  ًخٗٞح ك٠ ٓزظيأ حألَٓ يلؼِٕٞ ًُي ريػٍٞس ٖٓ حألٓيَ ( ػخ

كٌخٗض حُ٘ظيـش إٔ أُحف  ..(ٍُِين)، حُٔظ٘خُع ٓغ حُِٔي حُو٠١ٞ ٍٝىٍيي «يُٞيخٕ»حُو٠١ٞ 

َُ حٌُيٖ ٝكٔزٔخ يوزَٗخ حُظخٍين، كبٕ ًُي . حُِٕٔٔٔٞ حُو١ٞ ًِْٜ، ٌِٝٓٞح حُزالى ريالً ْٜٓ٘ ٛٞ ٜٓي

 !كظؤِٓٞح.. ئظؼيٕ٘ٞ ػ٠ِ رؼ٠ْٜ، رـيَْٛ

■ ■ ■ 

ًٝٔخ أَٗٗخ ك٠ آهَ حُٔوخُش حُٔخروش، كبٕ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ ًخٕ يَيي إٔ يؼزَ رـي٘ٚ ا٠ُ رويش رالى 

، كظ٠ يـؼَ ٌٛح حُزلَ رليَس آالٓيش، طَ٘ف ػ٠ِ (حُٔظ٢ٓٞ)حُٔطِش ػ٠ِ حُزلَ « حَُٜ٘حٗيش»

 .حُـٜخص ًخكش ٖٓ( ىُٝش حإلٓالّ)ٗٞح١جٜخ 



 

 

َّّ « ٠ٓٞٓ»حُوِيلش ُْ يٞحكن، ٝحٓظيػ٠ حُلخطق  ٌُٖ ٌََّ رٚ، ٝى ىٙ ٓٔخ ئِي، ٝٗ ََّ ا٠ُ ىٓ٘ن ٝؿ

ٓلٔي . ٝهي أٗخٍ حُؼالٓش حَُٜٟٔ حُٔؼَٝف ى.. ؿٔخػش هخٓٞح رخؿظيخُٚ« ػزيحُؼِيِ»ػ٠ِ حر٘ٚ 

 :، روُٞٚا٠ُ َٓ٘ٝع ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ( ىُٝش حإلٓالّ ك٠ حألٗيُْ)ػزيهللا ػ٘خٕ ك٠ ًظخرٚ 

ٌََّ حُوخثي حُـَٟء ك٠ إٔ يوظَم رـي٘ٚ ؿٔيغ أٍٝٝرخ، ٝإٔ يَٜ ا٠ُ حُ٘خّ ٖٓ ١َين  ك

ٝإٔ يلظق ك٠ ١َيوٚ أُْٓ حَُٜ٘حٗيش ٝحُلَٗـش ًِٜخ، ٝٛٞ ٓخ ( ريِٗطش، آظخٗزٍٞ)حُؤط٘طي٘يش 

ٟ)ٝؿٔغ » :يـِٔٚ حرٖ هِيٕٝ ك٠ طِي حُؼزخٍس حُوٞيش َٞ  إٔ يؤط٠ حَُٔ٘م ػ٠ِ حُؤط٘طي٘يش،( َٗ

ٝيظـخُٝ ا٠ُ حُ٘خّ ٝىٍٝد حألٗيُْ، ٝيوٞٝ ٓخ ريٜ٘خ ٖٓ رالى حألػخؿْ ٓـخٛيحً، ٓٔظِلٔخً ُْٜ، 

ًٝخٕ ٠ٓٞٓ يويٍ ػ٠ِ ط٘ليٌ َٓ٘ٝػٚ حُؼظيْ، رـيٖ ٟوْ . «ا٠ُ إٔ يِلن ريحٍ حُوالكش ك٠ ىٓ٘ن

، كيزيأ رخكظظخف ٌِٓٔش حُلَ( ٗٔخٍ آزخٗيخ)يوظلْ حُزَٗيٚ  ٌّٟ ٍ  هٞ ٗؾ ػْ يوٜي يئيِّيٙ ٖٓ حُزلَ أٓطٞ

ا٠ُ ٌِٓٔش حُِٞٓزخٍى ك٠ ٗٔخ٠ُ ايطخُيخ، كيوظَهٜخ كخطلخً ا٠ُ ٍٝٓخ هخػيس حَُٜ٘حٗيش، كيلظظلٜخ 

ٌٍ َٗهخً ا٠ُ ٍٜٓٞ حُيحٗٞد ٓؼو٘خً ك٠ حُوزخثَ  ٝيو٠٠ كيٜخ ػ٠ِ ٠ًَٓ حَُٜ٘حٗيش، ٝيظخرغ ٓيَٙ رؼيث

٘طي٘يش كئظ٠ُٞ ػِيٜخ، حُـَٓخٗيش حُظ٠ طٔيطَ ػ٠ِ ٟلخكٚ، ػْ يوظَم حُيُٝش حُزيِٗطيش كظ٠ هٔط

كيَٜ رٌُي أٓالى حُوالكش حإلٓالٓيش . هخٛيحً ا٠ُ ىٓ٘ن( حألٗخٍٟٞ ، طًَيخ)ػْ يؼزَ آٓيخ حُٜـَٟ 

ُْٝ يٌٖ ٛ٘خى، ٓخ . كئخ ريٖ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ٖٓ ١َين حُ٘ٔخٍ، ًٔخ حطِٜض ٖٓ ١َين حُـ٘ٞد

 .يلٍٞ ىٕٝ ط٘ليٌ ٌٛح حَُٔ٘ٝع ح٠ُوْ
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يس إلٌٓخٕ ٗـخكٚ، حًظل٠ ى( حَُٔ٘ٝع) ٝرؼيٓخ أٟٝق ٝؿخٛش ٌٛح ًِّ ٓلٔي ػزيهللا ػ٘خٕ . ٝحُيالثَ حُٔئ

ى حُظ٠ حطزؼٜخ رال١ ىٓ٘ن، أٝىص رٌُي حَُٔ٘ٝع حُزييغ، اً ًظذ » :روُٞٚ إ ٓيخٓش حإلكـخّ ٝحُظَىُّ

ٌٍِّٙ ٖٓ حُظٞؿَ رخُِٔٔٔيٖ ك٠ ىٍٝد ٓـُٜٞش، ٝيؤَٓٙ  حُُٞيي رٖ ػزيحُِٔي ا٠ُ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ يل

ٌٝٛح حَُأٟ يوٍَٙ أي٠خً ٓؼظْ حُٔئٍهيٖ، ٝيٌٍَٝٗٚ ك٠  ..«رخُؼٞىس، كخٍطيَّ ٠ٓٞٓ َٓؿٔخً آٓلخً 

ٞٗٚ ُ٘خ ك٠ حُٔيحٍّ، ػ٠ِ حػظزخٍ أٗٚ اكيٟ كوخثن حُظخٍين. ًظزْٜ ٝٓغ ًُي، كبٗ٘خ اًح . ًٝخٗٞح يؼِِّٔ

.. ؿٚ  آهَ ُألَُٓظَٜ ُ٘خ ٝ« ي٘زـ٠ ػِي٘خ اػٔخٍ حُؼوَ ك٠ حُوزَ» ١زَّو٘خ ػِيٚ ٓوُٞش حرٖ هِيٕٝ

 :ػ٠ِ حُ٘لٞ حُظخ٠ُ

ك٠ حُزطٖ ( يظَىَّى)ك٠ كظق رويش حُزالى حألٍٝٝريش، كِٔخًح ُْ ( طَىَّى)اًح ًخٕ حُوِيلش حألٟٓٞ هي 

ػٖ حُٜٔ٘ي حُؼخّ، ٝك٠ حؿظيخٍ « ١خٍم رٖ ُيخى»ٝك٠ اُحكش حُلخطق « ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»رخُلخطق 

ََّ ػ٠ِ حُلظي رٜئالء حألرطخٍ كٌيق ٝٛٞ «  ػزيحُؼِيِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»حُلخطق  ى، إٔ يٜ حُٔظَىِّ

 حُلخطليٖ؟

ع ك٠ حُو٠خء  ََّ ََّ حُوِيلش هي أٍحى طؤؿيَ حُٔٞحؿٜش ٓغ حُؼخُْ حُٔٔيل٠، ُْٝ يظٔ ٍٝرٔخ هخٍ حُزؼٞ، ُؼ

َٓحػخسً ُٔ٘خػَ حُٔٔيلييٖ حٌُيٖ يؼيٕ٘ٞ ك٠ ظَ حُيُٝش « ريِٗطش»ػ٠ِ حُؼخٛٔش حُيي٘يش 

رَ ٠ٛ ٖٓ كٌٔش حُوِيلش حألٟٓٞ، حٌُٟ هيٍَّ حألٍٓٞ : يوٍٞ حُزؼٞ حآلهَ ٍٝرٔخ.. حإلٓالٓيش حُـيييس 

طوييَحً ٛليلخً، ُْٝ ي٘ؤ إٔ ييهَ رخُـيٖ حإلٓال٠ٓ ك٠ ٓـخَٓس ؿيَ ٓؤٓٞٗش حُؼٞحهذ، ٝهي طُٞىٟ 

 .رليخس حآلالف ٖٓ حألرطخٍ



 

 

ٝحكن ػ٠ِ ػزٍٞ كوي حٍط٠٠ حُوِيلش رٜخ كيٖ  «حُٔـخَٓس»أٓخ  :ٝك٠ حَُىِّ ػ٠ِ ٌٛٙ حألهٞحٍ، ٗوٍٞ

أٓالً ك٠ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ( حُو١ٞيش/ حُو١ٞيش )حُِٔٔٔيٖ ا٠ُ حألٗيُْ، ُٔؼخٝٗش حألٓيَ يُٞيخٕ ك٠ كَرٚ 

كال ٓؼ٠٘، رؼيٓخ ٓيطَ حُِٕٔٔٔٞ ػ٠ِ حألٗيُْ، ُإلكـخّ ػٖ ٓـخَٓس أهَ . ٜٗيذ ٖٓ حُٔـخْٗ

ربٌٓخٗٚ إٔ ييػْ كًَش  هطَحً، هٜٞٛخً إٔ حُِٔٔٔيٖ ًخٗٞح آٌٗحى، ئظٌِٕٞ أٓطٞالً رلَيخً هٞيخً،

 .حُلظٞف ُِ٘ٞحك٠ حألٍٝٝريش
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ػٖ حُٔٞحكوش ػ٠ِ َٓ٘ٝع ٠ٓٞٓ ( حُوِيلش حألٟٓٞ) ٝأٓخ حُلـش حُِحػٔش رؤٕ اكـخّ حُلخًْ حُؼخّ

َّٖٔ آوخ١ ػخٛٔش حُٔٔيليش ك٠ حُؼخُْ آٌٗحى  ، ٝٛٞ ٓخ ٓٞف يؼيَ (ريِٗطش)رٖ ٜٗيَ، ألٗٚ يظ٠

ك٠ٜ كـش ٟؼيلش ال ئٌٖ حالػظٔخى ػِيٜخ، ألٕ . ص ىُٝش حإلٓالّحُٔٔيلييٖ حٌُيٖ يؼيٕ٘ٞ ريٖ ؿ٘زخ

ؿخُزيش حُٔٔيلييٖ ك٠ حُؼَحم َٝٗم حُ٘خّ ًخٗٞح ٗٔخ١َس، ٝؿخُزيش حُٔٔيلييٖ ك٠ َٜٓ ًخٗٞح 

ك٠ ريِٗطش، هالكخص ػٔيوش ٝٓ٘خُػخص ( حٌُِٔخٗيش)ٝأُٝجي ٝٛئالء، ريْٜ٘ ٝريٖ حٌُ٘ئش . يؼخهزش

حٌُ٘ئش حُٔوخُلش ُْٜ ك٠ حٌُٔٛذ حُؼوخثيٟ، رَ ًخٗٞح يظٕٔ٘ٞ  ١ٞيِش طلٍٞ رْٜ ػٖ حُظؼخ١ق ٓغ

ال يؼ٠٘ آوخ١ حُييخٗش ًحطٜخ، ( ريِٗطش)حُٔيخٓيش / رخإلٟخكش ا٠ُ إٔ ٓو١ٞ حُؼخٛٔش حُيي٘يش .. ُٝحُٜخ

ريي حُِٔٔٔيٖ ٖٓ هزَ ( ايِيخء، أٍِٝٗيْ، ريض حُٔويّ)رَ ًخٗض حُؼخٛٔش حُيي٘يش حُلوش ُِٔٔيليش 

 ٍٕ ٝهي ٓؼض حُيُٝش . ٖٓ حُِٓخٕ، ُْٝ يؼَ ٌٛح حألَٓ كليظش أَٛ حُييخٗش حُٔٔيليش ًُي روَحرش هَ

 ٤٨ًخٗض حَُٔس حأل٠ُُٝ ٓ٘ش  .حألٓٞيش إلٓوخ١ حُؤط٘طي٘يش، َٓطيٖ، ٖٓ ؿٜش حَُ٘م كِْ طلِق

ك٠ ػٜي ِٓئخٕ رٖ  ٛـَيش ٨٩ٝحَُٔس حألهَٟ ٓ٘ش  ك٠ ػٜي ٓؼخٝيش رٖ أر٠ ٓليخٕ، ٛـَيش،

حُلَٝد )حُيي٠٘ هخثٔخً، ُْٝ طٌقَّ ٓلخٝالص حالهظلخّ حُٔٔيل٠ / حُ٘ـِحع حُٔيخ٠ٓٝهي ظَ .. ػزيحُِٔي

َُّ رؼي هَٕٝ، كيٖ أٓو٢ ( حُـٜخى)ٝٓلخٝالص حُٔيطَس حإلٓالٓيش ( حُِٜيزيش َُّ ٝحُل كظ٠ حٗظ٠ٜ حٌُ

حُؤط٘طي٘يش، )حُٔيخٓيش / حُؼؼٔخٗيٕٞ حٌُيٖ ؿخءٝح رؼي حألٓٞييٖ روَٕٝ ١ٞحٍ، حُؼخٛٔش حُيي٘يش 

ُٞح أًزَ ً٘ئش ك٠ حُؼخُْ ( ِٗطش، آظخٗزٍٞري َّٞ .. ا٠ُ ٓٔـي ي٠ِٜ كيٚ حُِٕٔٔٔٞ« آيخ ٛٞكيخ»ٝك

ٝٓغ ًُي ُْ طٔو٢ حُييخٗش حُٔٔيليش، ُْٝ ٗؼَف إٔ حُٔٔيلييٖ ك٠ حُؼَحم َٜٝٓ ٝحُ٘خّ، هي 

 .ريي حُِٔٔٔيٖ( ػخٛٔش حُييخٗش)حًظَػٞح ًؼيَحً ُٔو١ٞ 

ٍٖ ١ٞيَ، ٓخرٍن رٌؼيَ ػ٠ِ ظٍٜٞ حإلٓالّ، إٔ كوي حٓظوَ ك٠ حُٞػ٠ حُيي٠٘ حُٔٔيل٠ ٓ٘ ٓيي٘ش »ٌ ُٓ

ٝٛٞ حُٔؼ٠٘ حٌُٟ ٛخؿٚ رزَحػش، ك٠ ريحيخص حُوَٕ حُوخْٓ . ك٠ حُٔٔخء ُٝئض ػ٠ِ حألٍٝ« هللا

حُزَحرَس، )حٌُٟ ًظذ اػَ ٓو١ٞ ٍٝٓخ أٓخّ ٛـٔخص حُٞٗيحٍ « أٝؿٔطيٖ»حُٔيالىٟ، حُوييْ 

 .ٓيي٘ش هللا: أٓخٓيخً ٖٓ َٓحؿغ حُٔٔيليش، ًٝخٕ ػ٘ٞحٗٚ  ًظخرٚ حُٜ٘يَ حٌُٟ ٛخٍ َٓؿؼخً ( حُٞػ٘ييٖ

حُوِيلش حألٟٓٞ ٛٞ ٓلٞ ُػْ ال ىُيَ ػِيٚ، ٝال « طَىُّى»ٗوَؽ ٓٔخ ٓزن، رؤٕ ٓخ يوخٍ ػٖ 

هٜٞٛخً إٔ حُوِيلش ُْ يٞحكن ػ٠ِ حَُٔ٘ٝع ػْ يَك٠ٚ، ٓؼِٔخ ًخٕ حُلخٍ ٓؼالً ػ٘ي كظق . حكظـخؽ رٚ

ػْ ػخى ٝأٗلن « ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ»ػ٠ِ َٓ٘ٝع « حُوطخدػَٔ رٖ »َٜٓ، كيغ ٝحكن حُوِيلش 

كبًٕ، ال ٝؿٞى ٌُٜح . ٓخ ًخٕ« ػَٔٝ»ٓ٘ٚ ًٝخى يظَحؿغ، ُٞال إٔ ٓزن حُٔيق حُؼٍِ ًٝخٕ ٖٓ كيِش 

ى)  كٔخ حَُٔ ك٠ ٍكٞ حُوِيلش حألٟٓٞ، ُهطَّش حُلظق حُطٔٞكش؟ ..حُِٔػّٞ( حُظَىُّ
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ٍُّ ػ٠ِ إٔ حُلٌخّ ًخٗض ُْٜ إ حٓظوَحء حُٞهخثغ حُويئش، ٝحُٔؼخَٛس،  ط٠ٖٔ ُْٜ حُزوخء ( كًَخص)يي

أٝ طٜييي ( ح٠ٌَُٓ)كظ٠ ال يٌٕٞ ًُي ٓويٓش إلُحكظْٜ ٖٓ كٞم . ٓظلَىيٖ، ٝططلت ٓطٞع ؿيَْٛ

ٝهي ًخٕ ُِلخطليٖ حٌُزخٍ ٍٛٞس ُحٛيش ك٠ أًٛخٕ حُ٘خّ، ٝٛٞ ٓخ يئِْٜٛ . حٓظوَحٍْٛ ك٠ حُِٔطش

أػٔخُْٜ )يظٔظؼٕٞ رخُ٘ؼزيش ٝحُوزٍٞ ريٖ حُ٘خّ، ػ٠ِ أٓخّ ( ٗـٞٓخً )ُِطٔغ ك٠ حُلٌْ رخػظزخٍْٛ 

 ..ُٝيْ ػ٠ِ حألٓخّ حٍُٞحػ٠ حٌُٟ يلٌْ حُوِلخء ٝكوخً ُٚ( حُؼظئش

٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ رخإلًالٍ، ٝهطغ ٓيَس حر٘ٚ ػزيحُؼِيِ ( ٗـٞٓيش)ٖٝٓ ٛ٘خ، ١ْٔ حُوِيلش حألٟٓٞ 

ٌٝٛٙ حُـخيخص حُِٔطٞيش .. ؼخّرخالؿظيخٍ، ٝكـذ ٓطٞع ١خٍم رٖ ُيخى رخإلُحكش ػٖ حُٜٔ٘ي حُ

ُّْ ػ٘ي حُوِيلش ٖٓ آوخ١ ػخٛٔش حُٔٔيليش ك٠ حُؼخُْ، ٖٝٓ ىهٍٞ ( حُلًَخص) كٔزٔخ أٍٟ، أٛ

 .حُِٔٔٔيٖ ػخٛٔش حُيُٝش حُزيِٗطيش

ُّْ ػ٘يٙ ك٠ ٝحهغ حألَٓ، ٛٞ روخإٙ ػ٠ِ ٍأّ حُيُٝش، ٟٝٔخٕ ػيّ حُٔ٘خُػش أٝ حالٓظوالٍ ػ٘ٚ  اً حألٛ

ٌُٟ كيع رخُلؼَ رؼي ًُي ك٠ َٜٓ، ٝك٠ حألٗيُْ، ٝك٠ ٢ٓٝ آٓيخ؛ ػ٘يٓخ ٝٛٞ حألَٓ ح. رخُِٔطش

ًخٗٞح ٖٓ حُوٞس رليغ حٓظوِٞح رخُزالى ػٖ ِٓطخٕ ( ٗـّٞ)كظيض ٌٛٙ حُزالى رَؿخٍ أهٞيخء 

حُظ٠ طـٔغ ( حُلًَخص)ٝاًح أٓؼ٘خ حُ٘ظَ ك٠ ُٓخٗ٘خ حُلخ٠ُ، ُٞؿيٗخ ًؼيَحً ٖٓ حُٜلخص  ..حُوِيلش

خهطٕٞ حُيّٞ طزخػخً، ٖٝٓ أْٛ ٌٛٙ حُٜلخص أْٜٗ ٓخ ًخٗٞح هالٍ ػوٞى حُلٌخّ حُؼَد حٌُيٖ يظٔ

كٌْٜٔ، ئٔلٕٞ رٔطٞع ٗـّٞ ٓيخٓيش أٝ ػٌَٔيش أٝ كٌَيش ك٠ رِيحْٜٗ، ٠ً يزو٠ حُلخًْ ْٜٓ٘ 

ىحً رخٓظلوخهٚ ٠ٌَُِٓ َِّ ُّْ ٖٓ آوخ١ آَحثيَ، أٝ ريِٗطش، أٝ ؿيَٛخ ٖٓ ( ح٠ٌَُٓ)كٌؤٕ  .ٓظل أٛ

يِؼذ ٝؿٞىْٛ، ك٠ ٝحهغ حألَٓ، ىٍٝحً كيٞيخً ك٠ اروخء ًَح٠ٓ حُلٌْ ٓخُٔش  حٌُيٖ« حألػيحء»ػٞحْٛ 

 .ألٛلخرٜخ، ٝألٝالىْٛ ٖٓ رؼيْٛ

■ ■ ■ 

حُوالكش حألٓٞيش ك٠ حألٗيُْ، حُلَٙ ػ٠ِ طزييَ حُٞالس حٌُيٖ يلٌٕٔٞ ٛ٘خى ( كًَخص)ٖٝٓ ؿِٔش 

 .رخْٓ حُوِيلش حألٟٓٞ

رِؾ ك٠ « حُوِيلش حألٟٓٞ»حألٓٞيش ُلٌْ حألٗيُْ رخْٓ كظ٠ إ ػيى حُٞالس حٌُيٖ أٍِٓظْٜ حُيُٝش 

أٟ إٔ . حُٔ٘ٞحص حُؤْ ٝحألٍرؼيٖ حأل٠ُٝ ٖٓ كيخس حإلٓالّ ك٠ حألٗيُْ، هٔٔش ٝػَ٘يٖ ٝحُيخً 

 !ٓظ٢ٓٞ كٌْ حُٞح٠ُ ْٜٓ٘، ًخٕ يوَ ك٠ حُٔظ٢ٓٞ حُؼخّ ػٖ ػخٓيٖ

حُٞح٠ُ ُلظَس ًخكيش كظ٠  ًخٕ يظطِذ روخء( حألٍٝ حُـيييس)ٓغ إٔ طؤٓيْ حُلٌْ ٝحٓظوَحٍ أٟٝخع 

َّْ . يظٌٖٔ ٖٓ آٍخء هٞحػي حُيُٝش ٌُٖ كَٙ حُوِيلش ػ٠ِ ػيّ حٓظوالٍ حُٞالس رخألٗيُْ، ًخٕ أٛ

 ..ػ٘يٙ ٖٓ حٓظوَحٍ ٌٛٙ حُ٘ٞحك٠ حُزؼييس، ٝروخثٜخ ك٠ كيٝى ىُٝش حإلٓالّ

ىّ، ألٕ ٌٛٙ رالى حألٗيُْ، كٔزٔخ ًٌَٓ٘ ك٠ ٓوخُ٘خ حُوخ« ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ»ٌُُٝي، كوي حُظْٜ 

يس، رٔزذ حُٔيخٓخص حألٓٞيش حُظ٠ ٟٝؼض ٜٓٔش  حُزالى ًخٗض طلظوَ ألٗظٔش كٌْ ٓٔظوَس ٝٓٞكَّ

حُللخظ ػ٠ِ ِٓطخٜٗخ رزالى حألٗيُْ، ك٠ َٓطزٍش أػ٠ِ ٖٓ حُٜٔخّ حُٔئىيش ا٠ُ حٓظوَحٍ ٌٛٙ حُ٘ٞحك٠ 

 .ٟٝٔخٕ ٓالٓظٜخ
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حكظوَ ا٠ُ ٍػخيش حُوِلخء ٝىػْٜٔ، اال أٗٚ ؿيَ إٔ طؤٓيْ ىُٝش حإلٓالّ ك٠ حألٗيُْ، ٝإ ًخٕ هي 

 ،ْٛٞ٘ َّٓ يُّٝح ؿٍٔٞ حُظؼخيٖ ٓغ أَٛ حُزالى، ٝأ َٓ ٗـق رل٠َ أكؼخٍ حألكَحى ٖٓ حُِٔٔٔيٖ حٌُيٖ 

كٜئالء حٌُيٖ ػزَٝح ا٠ُ حألٗيُْ، حهظخٍٝح حُزوخء كيٜخ .. ٝؿَٓٞح رٌٍٝ حَُٞٛ ك٠ أٍٝ حألٗيُْ

حُظ٠ أرَٜٓخ ػزيحُؼِيِ ( حُؼخىُش)زٌَحً ك٠ ٓؼخٛيس حُِٜق ًلخطليٖ، ال ؿِحس، ٝٛٞ حألَٓ حٌُٟ طـ٠َِّ ٓ

يٚ حُؼَد ( طيٞىٓيَ)رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ، ٓغ حُِٔي حُو٠١ٞ  ِّٔ ًٝخٕ ٜٜٗخ « طُيٓيَ»حٌُٟ ئ

 :ًخُظخ٠ُ

أٗٚ ٍِٗ ػ٠ِ حُِٜق، ٝإٔ ُٚ  ..«طيٓيَ»ٗٔوش ًظخد حُِٜق حٌُٟ ًظزٚ ػزيحُؼِيِ رٖ ٠ٓٞٓ ُـ»

ٝأْٜٗ ال يُوظِٕٞ ٝال . ػٜي هللا ًٝٓظٚ رؤٕ ال ي٘ـِع ػ٘ٚ ٌِٓٚ، ٝال أكي ٖٓ حُٜ٘خٍٟ ػٖ أٓالًٚ

، أٝالىْٛ ٝال ٗٔخإْٛ، ٝال يٌَُٕٛٞ ػ٠ِ ىيْٜ٘، ٝال طلظَم ً٘خثْٜٔ َٕ ْٞ زَ ْٔ ٝإٔ حٌُٟ حٗظ١َُ .. يُ

خََُق ػ٠ِ ٓزغ ٓيحثٖ َٛ . خ ػيٝحً، ٝال يوٕٞ ُ٘خ أٓ٘خً، ٝال يٌظْ هزَحً ػِٔٚٝأٗٚ ال يؤٟٝ ُ٘.. ػِيٚ، أٗٚ 

ًُظذ ك٠ ٍؿذ .. ٝأٗٚ ػِيٚ ٝػ٠ِ أٛلخرٚ ىي٘خٍحً ًَ ٓ٘ش، ٝأٍرؼش أٓيحى هٔق ٝأٍرؼش أٓيحى ٗؼيَ 

 .«ٓ٘ش أٍرغ ٝطٔؼيٖ ٖٓ حُٜـَس

 ك٠ ىُٝش( حَُٞٛ)ُْٝ طٌٖ ٌٛٙ حُٔٞحػين ٝحالطلخهيخص، ٝكيٛخ، ٠ٛ حُوخػيس حُٞكييس حُظ٠ هخّ ػِيٜخ 

ٖٓ ؿٜش حُلخطليٖ ( ١يزش)اً ىػٔض ًُي هٞحػي أهَٟ ًِٝٓٞيخص اٗٔخٗيش . حإلٓالّ رخألٗيُْ

ٌَّخٕ حألٗيُْ ٖٓ حُٔٔيلييٖ ٝحُيٜٞى  .حُِٔٔٔيٖ، ا٠ُ ٓ

  

ََّ ر٘خ ك٠ ريحيش حُٔوخُش إٔ أكَحى حُـيٖ حإلٓال٠ٓ، ًخٗٞح هي ػزَٝح ا٠ُ حألٗيُْ ٖٓ ىٕٝ  َٓ ٝهي 

ِٔخ ٝؿيٝح ٗٔخء حألٍٝ حُو٠َحء حُـيييس، ؿٔيالص، ُْ يلٌَٝح ك( حُٜلَحٝيخص)ُٝؿخطْٜ حُٔخروخص 

َّٖ ٓزخيخ أٝ ؿ٘خثْ كَد ؿٞح ٜٖٓ٘، كؤٗـزٞح ؿيالً ؿيييحً . ك٠ ه٠خء ح١َُٞ ٜٖٓ٘ رخػظزخٍٛ َّٝ : رَ طِ

 .آزخ٠ٗ حألٓٞٓش، آال٠ٓ حألرٞس ٝحُييخٗش

ْٖ طِٝؽ ٛ٘خى« ػزيحُؼِيِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ»ًٝخٕ  َٓ « ايـِٞٗخ»رخٌُِٔش كوي حهظَٕ . ٛٞ أٍٝ 

ؼٞح َـّ غ حُِٔٔٔيٖ ػ٠ِ حُِٝحؽ ٖٓ حألٗئُيخص، كظ٘ َـّ ُٝٞ ًخٕ حُييٖ . أٍِٓش حُِٔي ٍٝىٍيي، ٝٗ

حإلٓال٠ٓ ئٔق ُِ٘ٔخء حُِٔٔٔخص رخُِٝحؽ ٖٓ ؿيَ حُِٔٔٔيٖ، ٌُخٕ ٓؼيٍَّ حُظِحٝؽ حٌُٟ طْ ك٠ 

َ  ٖٓ حُٔئٍهيٖ ا٠ُ حُٔؼيٍَّ حُؼ. حألٗيُْ، هي ٛخٍ أػ٠ِ خ٠ُ ُِٝحؽ حَُؿخٍ حُِٔٔٔيٖ ٝهي أٗخٍ ًؼي

 .«ُٓخٕ حَُٞٛ رخألٗيُْ»رخُ٘ٔخء حألٗئُيخص، حُٔٔيليخص، ػوذ حُلظق ١ٝيِش 
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ٖٝٓ رؼي كظق حألٗيُْ رؤٍرؼيٖ ٓ٘ش، أٝ ٗلٞ ًُي، ًخٗض حُليخس ٛ٘خى هي ٛخٍص أك٠َ ُِـٔيغ، يٜٞىحً 

ك٠ ٓوخرَ ًُي، ( حُـِيش)كـيٖ حإلٓالّ يل٠ٔ حُزالى ٝيلَٜ ػ٠ِ ح٠َُيزش .. ٝٓٔيلييٖ ِٝٓٔٔيٖ 

ي٘ظَ٘ ك٠ حُٔيٕ ٝحُ٘ٞحك٠، ٝئخٍّ ( أر٘خء حُِٔٔٔيٖ ٝحُٔٔيليخص)ٝحُـيَ حُـييي ٖٓ حَُُّٔٞييٖ 

ٝحُيٜٞى حٌُيٖ ًخٗٞح ٓؤٞػيٖ ٛخٍٝح آٓ٘يٖ ك٠ ظَ حُلٌْ . حألٗ٘طش حُؼخٓش رال كٔخٓيش ىي٘يش



 

 

ٔخ ٓؼخً ػ٠ِ حػظزخٍ أٜٗٔخ أَٛ حإلٓال٠ٓ، حٌُٟ ال يَٟ كَهخً ريٖ حُٔٔيلييٖ ٝحُيٜٞى، ٝي٘ظَ اُيٜ

 ..ًٓش

ٝحُىَٛ حُ٘٘خ١ حُظـخٍٟ ٝحٍُِحػ٠ ًؼَٔس ُالٓظوَحٍ، رؼي ػوٞى ٖٓ ططخكٖ أَٓحء حُو١ٞ ٝكظٌْٜ 

أؿَٔ ٓٔخ )ًٝخى حألَٓ ئظويْ، كيٜ٘غ ٓغ حُٞهض ُٓ٘خً أٗئُيخً رييؼخً .. رزؼ٠ْٜ، ٝرؼّٔٞ حُ٘خّ

٠َّٔ(ٗؼَكٚ   .حُِٔوَّذ رٜوَ هَيٖ« ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ» ، ُٞال ؿخء حألٓيَ حُلخطي حُٔلخُف حُٔٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (٦/٧)حألُكن حألٗي٠ُٔ

َُ هَيٖ  لَّخف حُؼخ٠ٗ.. ٛو َّٔ  حُ

هيٖ إٔ حُيُٝش حألٓٞيش حُظ٠ كظلْض حألٍٝ َٗهخً ٝؿَرخً، رخْٓ حإلٓالّ، هي  ٍِّ َ  ٖٓ حُٔئ يَٟ ًؼي

ٛـَيش، رؼي ػوٞى ٖٓ حُِٓخٕ، كخكِش، حٓظيص رٌٜٙ حُيُٝش  ٧٣٩ٓ٘ش ( كـؤس)ٓوطض ك٠ أٝؽ هٞطٜخ 

ِّٟ حُٔخَٛ حُٔخًَ ُٞ ًخٕ ري٠٘ : ٛخكذ ٓوُٞش)ٖٓ رؼي هيخٜٓخ ػ٠ِ يي ٓؼخٝيش رٖ أر٠ ٓليخٕ، حُِٔطٞ

ٍِْي َػ٠ُٞٝ» ٝطلٞيِٜخ ُِلٌْ ا٠ُ(ٝريٖ حُ٘خّ ٗؼَس ، ٓخ هطؼظٜخ يظٞحٍػٚ ر٘ٞ أٓيش ىٕٝ  «ُٓ

 ..حًٌٍُٔٞس، ٝحٓظيالء حُؼزخٓييٖ ػ٠ِ ٓٔظٌِخطٜخؿيَْٛ، ػْ حٜٗيخٍٛخ ك٠ حُٔ٘ش 

َ  ٖٓ حُٔؼخَٛيٖ، أي٠خً، إٔ ىُٝش حَُثيْ حُٔخرن  ( كـؤس)هي ٓوطض ٓئهَحً « ٓزخٍى»ٝهي يَٟ ًؼي

ٍٍ ٓيخ٠ٍّٓ ال  ٌِخً ػ٠ٟٞخً ٟٖٔ ا١خ ُٓ ك٠ أٝؽ هٞطٜخ ٝحٓظوَحٍٛخ ٝحٓظؼيحىٛخ ُظٍٞيغ حُلٌْ، ُيٌٕٞ 

 .ٛٞ رخ٠ٌُِٔ ٝال رخُـٍٜٟٔٞ

ٝال طؼظَف ( حُٔلخؿت)حألَٓ، كبٕ ٝهخثغ حُظخٍين ٝحُِٖٓ حُٔؼخَٛ ال طؼَف ٌٛح حُليٝع  ٝك٠ ٝحهغ

، ألٕ حألكيحع ٜٓٔخ ٛـَص أٝ ًزَص، كال ري ٖٓ حؿظٔخع ػيس ػ٘خَٛ (كـؤس)رْٞٛ ٝهٞع حُليع 

 .ُٞهٞػٜخ

 ؿيَ إٔ ًؼيَحً ٖٓ حُ٘خّ ي٘ظَٕٝ.. ًِٝٔخ ًخٕ حُليع أًزَ، ًخٗض ٓٔززخطٚ ٝىٝحػ٠ ٝهٞػٚ، أًؼَ

 ٍٞ ٍّٟ )ُِٞهخثغ ػ٠ِ ٗل ًُقِّ ٝطَىيي ػزخٍحص ٖٓ ٓؼَ( هََيٍ ٓزلخٕ ٖٓ  :يَط٠٠ رخالٗيٛخٕ ٝطوِيذ حألَ

َ  ٝحٍطلغ اال ًٔخ ١خٍ ٝهغ، حُيٗيخ كخٗيش ا٠ُ آهَ ٌٛٙ حألهخٝيَ حُظ٠ طُؼل٠  .. ُٚ حُيٝحّ، ٓخ ١خٍ ١ي

 .حألًٛخٕ ٖٓ حُـٞٙ ٍٝحء أٓزخد ٝهٞع حُلٞحىع حٌُزَٟ

ُيُٝش حَُثيْ ٓزخٍى، ُزيخٕ أٗٚ ُْ يٌٖ ( حُٔلخؿت)ٛ٘خ ك٠ رلغ حالٜٗيخٍ ٝرخُطزغ، كِٖ ٗوٞٝ 

حُظ٠ ٓظؤط٠ رؼي « حُٔزخػيش»أٝ رخألكَٟ، ٓٞف ٗئؿَ حُوٞٝ ك٠ ًُي ا٠ُ . ٓلخؿجخً ٝال هََيٍيّخً 

 ..ٓزخىة حُلوٚ حُؼٍٟٞ: ٝٓيٌٕٞ ػ٘ٞحٜٗخ حُؼخّ( حألكن حألٗي٠ُٔ)

َّْ ٛٞ ريخٕ حألٓزخد حُظ٠ ػخٛٔش ) حؿظٔؼض، كؤٓوطض حُيُٝش حألٓٞيش ك٠ ىٓ٘ن أٓخ حآلٕ، كبٕ حألٛ

 :ٝك٠ ًُي ٗوٍٞ. ٝحٗزؼخع كَع ٜٓ٘خ، َٓس أهَٟ، ك٠ حألٗيُْ (حُوالكش

َّْٓ ىُٝش ر٠٘ أٓيش رؼيٓخ حٗظَٜ ػ٠ِ حإلٓخّ ( رٖ كَد رٖ أٓيش)إٔ ٓؼخٝيش رٖ أر٠ ٓليخٕ  ًخٕ هي أ

َّ٘ش حَُٓخفٍكغ حُٜٔخكق كٞم » ػ٠ِّ رٖ أر٠ ١خُذ، رخُوييؼش حُٜ٘يَس ِٓ ػْ ًخٕ ٓخ ًخٕ  «أَ

حٌُٟ ٍحٝؽ كيٚ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ، ُٜخُق ٓؼخٝيش، كخٗظٜض ٓوخُيي حُلٌْ حإلٓال٠ٓ ا٠ُ  (حُظلٌيْ)ٖٓ

 .ٖٝٓ رؼيٛٔخ ٛخٍص حُوالكش ٓظيحُٝش ريٖ ر٠٘ أٓيش، ىٕٝ ؿيَْٛ(يِيي)ٓؼخٝيش حٌُٟ أٍٝع حر٘ٚ

: إٔ ىُٝش حألٓٞييٖ ٜٗيص هالٍ ػوٞى ُكٌٜٔخ أكؼخالً ال ي٠َٟ ػٜ٘خ ػّٔٞ حُِٔٔٔيٖ، ٜٓ٘خ ٝٗؼَف

َُ رآٍ ريض حُ٘زٞس ٝهظَ ًؼيَيٖ ْٜٓ٘، ًخإلٓخّ حُلٔيٖ حٌُٟ هظِٞٙ ك٠ ًَرالء ٓ٘ش  .. ٛـَيش ٦٧حُظٌ٘ي

ٓخٍ ٝحالٓظولخُف رلَٓش ٌٓش ٝحُٔيي٘ش، ٝٓؼخهزش حُٔخً٘يٖ ٛ٘خى ػ٠ِ ػيّ ١خػظْٜ ُألٓٞييٖ، ربٍ



 

 

ٍٖ ػخع كٔخىحً ك٠ حُٔيي٘ش حٍُٔ٘ٞس  ٝحٓظزخف حُلَّ حُ٘زٟٞ، ٝرؼيٛخ هٜق حٌُؼزش ٝريٞص ( يؼَد)ؿي

ٝؿَص أٍٓٞ ال ئٌٖ ٝٛلٜخ رؤهَ ٖٓ حٌُلَ ٝحُلٔٞم ( حألكـخٍ حُٔ٘ظؼِش)ٌٓش روٌحثق حُٔ٘ـ٘ين 

 .ٝحُؼٜيخٕ

ف ٝحُٔ ٓٔخ هخُٚ حرٖ هِيٕٝ، ٝٗؼَف ٌَّحص ٝحُلٔخى ٖٓ رؼي، إٔ حالٗـٔخّ حُِٔطٟٞ ك٠ حُظََّ ِ

 .حُٔٔظٜظَ رَأٟ حُ٘خّ حُٔلٌٞٓيٖ، ٛٞ ٓويٓش إلٓوخ١ حُلخًٔيٖ ٝطلٌي ىُٝظْٜ

ٝهي ٜٗي حُِٖٓ حألٟٓٞ ًؼيَحً ٖٓ ٌٛٙ حُٔويٓخص حٌٍُٔ٘س رخُٔو١ٞ، ػزَ ًؼيَ ٖٓ أُٞحٕ حُظَف 

رطش ٝحُلٔن ٝحُلٔخى حُظ٠ حٛطزؾ رٜخ ًؼيَ ٖٓ حُوِلخء حألٓٞييٖ ٝحألَٓحء حٌُيٖ حٍطزطٞح ٓؼْٜ رَح

ُْ يٌٖ اال حٓظؼ٘خًء ػخرَحً، َٓػخٕ ٓخ حطوٌ  (ػَٔ رٖ ػزي حُؼِيِ) ٝكظ٠ حالٓظؼ٘خء حُٞكيي.. حُوَحرش

حألٓٞيٕٞ حُظيحريَ حُٔئىيش ا٠ُ اُحكظٚ ػٖ حُلٌْ، ٝػٖ حُليخس ًِٜخ، ُيؼٞىٝح ٖٓ رؼيٙ ٓيَطْٜ 

 .حأل٠ُٝ حُظ٠ ئظوزلٜخ ػّٔٞ حُِٔٔٔيٖ

حُؼزخّ رٖ )حُ٘ز٠، ٠ِٛ هللا ػِيٚ ِْٝٓ، هٜٞٛخً أر٘خء ػٔٚ إٔ آٍ ريض حُ٘زٞس ٝأهخٍد  ٝٗؼَف

( حُلخٍٓيش)ًخٗٞح هي َٛرٞح ٖٓ حُـِيَس ٝحُ٘خّ ٝحُؼَحم، ا٠ُ حُ٘ٞحك٠ حَُ٘هيش ( ػزي حُٔطِذ

، حٌُيٖ ٓيؼَكٕٞ رخْٓ ُّ : كخؿظٔغ كُْٜٞ ٓ٘خيؼٞ حإلٓخّ ػ٠ٍِّ حُ٘يؼش، ٝٛخٍ ْٜٓ٘ أثٔش يِظقُّ حُ٘خ

، ٓؼِٔخ كُْٜٞ ٝيِظقُّ حألٓٞيٕٞ ػِ َّْ ُّٔ ُّّ ُْٜ حُ ْٖ يي َٓ ُّٓٞح ػِيْٜ  يْٜ ُوطغ ٗؤكظْٜ؛ طخٍسً رؤٕ يي

ٝطخٍسً . حٌُٟ ٓخص ٓٔٔٞٓخً رظلَيٞ حُوِيلش حألٟٓٞ ِٓئخٕ رٖ ػزيحُِٔي« أر٠ ٛخْٗ»كيع ٓغ 

ؽ ْٜٓ٘ ١خُزخً حُؼَٕ، ٓؼِٔخ كيع ٓغ  ََ حٌُٟ ُؽَّ رٚ حُوِيلش حألٟٓٞ « ارَحٛيْ حإلٓخّ»رلَد ٖٓ َه

 .ٛـَيش ٧٣٩ا٠ُ حُٔـٖ كظ٠ ٓخص كيٚ ٓ٘ش ( كٔخٍ حُـِيَس)ٔخٍ َٓٝحٕ حُل

ٝك٠ حُٔ٘ش حًٌٍُٔٞس، ىػخ أرٞ ِْٓٔ حُوَحٓخ٠ٗ ُإلٓخّ أر٠ حُؼزخّ ػزي هللا رٖ ٓلٔي، حُؼِٟٞ 

 .حُطخُز٠، حُِٔوَّذ رخُٔلخف

ؿيٖ ألٕ  !ٝؿٔغ ؿي٘خً رِؾ هٞحٓٚ ػَ٘يٖ أُلخً، ؿِذ رٚ ؿيٖ حألٓٞييٖ حُزخُؾ ٓخثشً ٝػَ٘يٖ أُلخً 

حُ٘يؼش حُؼزخٓييٖ ًخٕ أًؼَ اهيحٓخً ٝؿَأسً ٝكٔخٓشً، ٖٓ ؿيٖ حألٓٞييٖ حٌُٟ ييحكغ ػٖ ىُٝش حُظَف 

ػْ ؿؼِٞح « ىٓ٘ن»ٝحٗظِع حُؼزخٓيٕٞ حُوالكش ٖٓ حألٓٞييٖ، ٝىهِٞح ػخٛٔظْٜ .. ٝحَُهخٝس ٝحُلٔخى

 .ألٗلْٜٔ، الكوخً، ػخٛٔشً أهَٟ ٠ٛ رـيحى

ػ٠ِ حألهَ ٖٓ كيغ حٗظٔخرْٜ ُزيض )كيْٜ حُظُّو٠ ٝحُٜالف  إٔ حُؼزخٓييٖ، حٌُيٖ يُلظَٝ ٝحُؼـيذ

ٓخٍٓٞح ػ٘لخً أكظغ رٌؼيَ ٖٓ حُؼ٘ق حٌُٟ حهظَكٚ حألٓٞيٕٞ ٝطَحًٔض آػخٍٙ ك٠ حُ٘لّٞ كظ٠ ( حُ٘زٞس

 .ٓوطض ىُٝش ر٠٘ أٓيش

كٌخٕ أٍٝ .. كوي ٓخٍ حُوِلخء حُؼزخٓيٕٞ حألٝحثَ ػ٠ِ حُٜ٘ؾ حٌُٟ ٍأٝٙ ٓ٘خٓزخً الكظلخظْٜ رخُؼَٕ 

ؿييَحً رخُلؼَ رِوذ حُٔلخف، كوي ٓلق ىٓخء حألٓٞييٖ حٌُيٖ ٝهؼٞح (أرٞحُؼزخّ حُٔلخف) ئالء حُوِلخءٛ

ِ  ٌُِرق، كو٠٠ ػ٠ِ ٓؼظْ  ك٠ ييٙ، ٍٝحف يلظٖ ػٖ أهخٍرْٜ ك٠ ًَ ٌٓخٕ، ٝحُٔيق ك٠ ييٙ ؿخٛ

 .حُٔ٘ظٔزيٖ ُِزيض حألٟٓٞ، رٖٔ كيْٜ حأل١لخٍ ٝحُ٘ٔخء



 

 

ٝحُظ٘٘يغ أٗٚ أػط٠ أٓخٗخً ُألٓٞييٖ، كظَٜٝح، كٌرلْٜ ٝأُو٠ رـؼؼْٜ ا٠ُ ٝرِؾ رٚ حإلٓؼخٕ ك٠ حُوظَ 

هٜخ َّٝٗ٘غ رٜخ! حٌُالد َِّ َّٖ ٗخرخً ٖٓ .. ٝأٗٚ أهَؽ ٍكخص حُوِلخء حألٓٞييٖ حُٔخرويٖ ٖٓ حُٔوخرَ، ٝٓ ٌُ

ََّ ا٠ُ رالى حُٔـَد ٝحألٗيُْ  .ر٠٘ أٓيش، حٓظطخع إٔ يل

■ ■ ■ 

ُيٜيَ ريٍٝٙ ٓلخكخً ( حُٔلخف حُؼزخ٠ٓ)ٓظطخع حُلَحٍ ٖٓ هزَ حُلييغ ػٖ حُ٘خد حألٟٓٞ حٌُٟ ح

أٓٞيخً ك٠ حألٗيُْ، الري أٝالً ٖٓ حإلٗخٍس ا٠ُ إٔ حُزطَ حٌُٟ هخى ؿيٖ حُؼزخٓييٖ ٝىهَ رْٜ ا٠ُ 

ًخٕ ؿِحإٙ حُوظَ ػ٠ِ يي حُؼزخٓييٖ أٗلْٜٔ، كوي هظِٚ حُوِيلش  «أرِْٞٓٔ حُوَحٓخ٠ٗ»ىٓ٘ن

ٓؼِٔخ ًخٕ ٜٓيَ .. ٛـَيش ٧٣٧ٓ٘ش ( حُٔلخف، ٍٝٝيؼٚأهٞ أر٠ حُؼزخّ )أرٞؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ 

حألرطخٍ حُلخطليٖ ُألٗيُْ، ػ٠ِ يي حألٓٞييٖ، ٛٞ حُظـَيي ٝحُظَ٘يي ٠ُٓٞٔ رٖ ٜٗيَ، ٝحُلـذ 

ُِّ حَُأّ ُؼزيحُؼِيِ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٜٗيَ  !ٝحإلهلخء حُظخّ ُطخٍم رٖ ُيخى، ٝحالؿظيخٍ َٝك

ٞيش حُظ٠ طيػٞ حُلٌخّ ٝحُوِلخء ٝحَُإٓخء ا٠ُ ا٠ُ حُطزيؼش حُِٔط ،حُٔوخُشحُٔخروش ٝهي أَٗٗخ ك٠

 .. حُظ٠ طِٔغ ك٠ ىُٝظْٜ، ه٘يش حُِٔحكٔش ػ٠ِ حُؼَٕ( حُ٘ـّٞ)ا١لخء 

 ْٕ  .كٔخ أٗض أيٜخ حُؼَ

، ْٕ  أطَُحى أرو٠ ٖٓ أٟ كَ

؟ َْ  أٝ أٗض أ١ٜ

 أّ ٠ٛ حُٔوخيِش،

َْ ؟ ُٓوخطِشُ حُٔظٜ ٝ 

 ٝٓخ ًحى ح٠ٌَُُّٓ حٌُٟ،

؟ ّٕ  ٖٓ كُٞٚ حُيٓخُء طَُ

 ًٛز٠ٌّ كوخً،أٛٞ 

؟ ّٖ  أّ ٛٞ ١الء  كٞم هَ

 «ٌٓيَ»ٝ« ٠ًَٓ»أُيْ 

 َٓٓٞٓخٕ رخُلَٝف ًحطٜخ،

 ٓغ حهظالف حُظَطيذ ػ٘ي حُ٘وٖ؟

http://hanasabri.maktoobblog.com/1640267/%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8F%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%89-%D9%A5%D9%A7-%EF%BF%BD/


 

 

 ٝٓخ حٌُٟ يزو٠ ٖٓ رؼي ٛخكزٚ،

َُ حُؼخىٍ ٝحُوٍٞ حُلخَٟ،  حُؼٔ

 أّ حُٔلُي ٝح١ُُٞٔ 

؟ ّٖ  ٝحُُٜٞص حألؿ

■ ■ ■ 

َْ  ٧٣٩ك٠ ٓ٘ش  ألٓيَ حألٟٓٞ حُِٔوَّذ رٜوَ هَيٖ، (ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ) ٓ٘ش ٛـَيش، ىهَ حألٗيُ

هيخٓخً .. حُٔلخف حُؼخ٠ٗ: ُوزخً أًؼَ حٗطزخهخً ػِيٚ، ٛٞ( كئخ أٍٟ)ٝٛٞ حٌُٟ ئظلن 

 .حُؼزخ٠ٓ حألٍٝ أر٠ حُؼزخّ(حُٔلخف) ػ٠ِ

ع ١يِش حُٔ٘ٞحص حُٔخروش ػ٠ِ ىهُٞٚ حألٗيُْ، َٓحٍحصٍ ١خكلشً، ػْ ٓخ ُزغ  (حُيحهَ) ًٝخٕ ََّ هي طـ

ع ٓؼِٜخ  ََّ  .ُِ٘خّإٔ ؿ

ََّ ك٠ أٍٝ حألَٓ، ٝٛٞ ك٠ حُؼَ٘يٖ ٖٓ ػَٔٙ، ٖٓ رِيطٚ حُظ٠ كظٖ كيٜخ حُؼزخٓيٕٞ حُٔلَّخًٕٞ  كوي ك

كيْٜٛٔ حُؼزخٓيٕٞ، كؤُو٠ . كِـؤ ٓغ أهيٚ حألٛـَ ا٠ُ رِيس ػ٠ِ َٜٗ حُلَحص« أُٟٓٞ»ػٖ أٟ 

خ حُؼزخٓيٕٞ حألهٞحٕ ٗلٔئٜخ ك٠ ٓخء حَُٜ٘، ٝٓزلخ ػ٠ِ أَٓ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُ٘خ١ت حُٔوخرَ، ري٘ٔ

ٝحٗويع حألُم حألٛـَ، ٝأٗلن ػ٠ِ ٗلٔٚ ٖٓ ػزٍٞ حَُٜ٘، . ييػٜٞٗٔخ ا٠ُ حُؼٞىس ٝحُؼلٞ ٝحُ٘ـخس

َِّ حَُأّ « ػزيحَُكٖٔ»ري٘ٔخ أهٞٙ .. كؼخى ا٠ُ حٌُيٖ ٝػيٝٙ رخُل٠٘ٔ، كِْ يـي ْٜٓ٘ اال حٌُرق ٝك

 .ي٘ظَ ٖٓ ٢ٓٝ حَُٜ٘ حُٜخىٍ رٚ

ٍّ  «ػزيحَُكٖٔ» ٝهَؽ كِـؤ ا٠ُ أهٞحُٚ . حً، ٓظوليخً، ِٓٔٞءحً رخَُٔحٍسٖٓ حُ٘خّ ٝحُؼَحم، كخ

( كٍِٞ)طْٞٗ، كٞؿي حُؼزخٓييٖ ٛ٘خى يطخٍىٕٝ : حُٔخً٘يٖ ربكَيويش، حُٔٔٔخس حُيّٞ( حُزَرَ)

ْٖ ئٌٔٞٗٚ ْٜٓ٘ َٓ ٗـخ رؼي ٓـخَٓحص ًؼيَس، ٝالكض ُٚ  «ػزيحَُكٖٔ» ٌُٖ. حألٓٞييٖ، ٝيوظِٕٞ 

أػٞحٗٚ ُئظٔيَ أهخٍرٚ حُويح٠ٓ حٌُيٖ ٌٓ٘ٞح حألٗيُْ ٖٓ هزَ  حألٗيُْ ٓٔظوََحً آٓ٘خً، كؤٝكي اُيٜخ أكي

ُٝٔخ ٝؿي ْٜٓ٘ هزٞالً، ػزَ اُيْٜ ٝؿٔغ كُٞٚ حَُؿخٍ، ٝأٓخٍ حُيٓخء ٖٓ .. حٜٗيخٍ ىُٝش حألٓٞييٖ

 .ؿييي

حٜٗيخٍ حألٓٞييٖ ) ًخٗض حُـٔخػخص حُؼَريش ك٠ حألٗيُْ طؼيٖ ك٠ ظَ طٞحرغ حُُِِحٍ حُٔيخ٠ٓ

كيهَ ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ، ك٠ .. ًٝخٗض ريْٜ٘ ٓ٘خُػخص ٓظؤؿـش ُٝٔؼخٕ ٓيٞف (ٝطَإّ حُؼزخٓييٖ

ََّ ٓيلٚ ػ٠ِ ًَ ٖٓ يؼظَٟٚ َٓ  .هِذ ٌٛٙ حُٔؼٔؼش، ٝ

■ ■ ■ 



 

 

ٛـَيش  ٧٣٩ه٠٠ ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ حُٔ٘ٞحص حألٍرغ ٝحُؼالػيٖ، حُٔٔظيس ٖٓ ىهُٞٚ حألٗيُْ ٓ٘ش 

، ٝك٠ ٓئحَٓحص ٝاهٔخى  ٓيالىيش، ك٠ كَٝد ِٝٗحػخص َِّٓٔلش ٧٧٩كظ٠ ٝكخطٚ ٓ٘ش  ٍَّ ٍَّ ٝك ًَ ٝ

ٍٍ َٓيَ، ٓغ آٍ ريض حُ٘زٞس  ٝٓغ ًَ ( حُؼزخٓييٖ)ٝٓغ أطزخع حُوِلخء حُـيى ( حُلخ١ٔييٖ)ػٍٞحص ٝهظخ

ٍحؿذ ك٠ حإلٓخٍس ٝحُلٌْ ٖٓ حُؼَد ٝحُزَرَ ٝحَُُّٔٞييٖ ٝحُو١ٞ ٝحُِٔٔٔيٖ ٝحُٔٔيلييٖ، كٌخٗض 

 ..ٓجخص حآلالف ٖٓ حُـَك٠ػَ٘حص حآلالف ٖٓ حُوظ٠ِ، ٝ: كٜيِش ٓؼخًٍٚ ٛ٘خى

ػزيحَُكٖٔ حُيحهَ، ٛوَ »إلػالء حُؼَٕ، رٞكخس حُٔلخف حُؼخ٠ٗ  ُْٝ يظٞهق طيكن أٜٗخٍ حُيّ،

حُلٌْ رٖ »كوي هظَ كليُيٙ .. ٝاٗٔخ حٓظَٔ كي٠خٕ حُيّ، كٜخٍ رلخٍحً، ػ٠ِ يي أٝالىٙ ٝأكلخىٙ« هَيٖ

ٝهظَ ٖٓ حُِٔٔٔيٖ حُٔؼخٍٟيٖ ُٚ ك٠ ٓٞهؼش ٝحكيس ػالػٔخثش أُق ٓٔيل٠، « ٛ٘خّ رٖ ػزيحَُكٖٔ

ٝهظَ ٖٓ حُِٔٔٔيٖ حُٔؼخٍٟيٖ ُٚ ( ٖٓ ريْٜ٘ أٍرؼش آالف ٖٓ ػِٔخء حُييٖ)رو١َزش، أٍرؼيٖ أُلخً 

 .رطِيطِش، هَحرش هٔٔش آالف ٍؿَ

ا٠ُ حالٓظؼخٗش (حُوٞحٍؽ: هٜٞٛخً ) ُٝـؤ حُِٜٕٔٝٓٞ ٝحُٜٔيَّىٕٝ رخُِٜئش، ٖٓ حُؼَد ٝحُِٔٔٔيٖ

ٝحُزخرخ ( ٗخٍُٔخٕ)ءص ا٠ُ حألٗيُْ هٞحص حُظلخُق ريٖ حإلٓزَح١ٍٞ حُٜ٘يَ رخُوٞحص حألؿ٘زيش، كـخ

 ..ٍأّ حٌُ٘ئش ك٠ أٍٝٝرخ( ٛخىٍيخٕ)

ٖ  ؿَحٍ رويخىس ٗخٍُٔخٕ، آٓالً ك٠ ٟٜٔخ ا٠ُ ٌِٓٔظٚ، ٝك٠ هطغ ٗؤكش  كٔخٍ ا٠ُ حألٗيُْ ؿي

يليع، ٓغ أْٜٗ  اُيٚ، ُْ« حُوٞحٍؽ»ٌُٖ ٓخ ًخٕ يظٞهؼٚ ٗخٍُٔخٕ ٖٓ ح٠ٗٔخّ . حُِٔٔٔيٖ ٖٓ ٛ٘خى

ٓٔخ .. ػِيٚ« حٌُٕٔٔٞ»ٝكيع ريالً ٖٓ ًُي، ٓخ ُْ يظٞهؼٚ ٗخٍُٔخٕ، ٝٛٞ ػٍٞس . ًخٗٞح حُيَّحػيٖ ُٚ

( ٗٔخٍ حألٗيُْ، ؿ٘ٞد كَٗٔخ)حٟطَٙ َُِؿٞع رـي٘ٚ حُـَحٍ، حٌُٟ ُلن رٚ ػ٘ي ؿزخٍ حُزَٗيٚ 

ُٖ حُِٔٔٔيٖ حٌُيٖ هطؼٞح ٓئهَس حُـيٖ، ٝهظِٞح حُـ٘ٞى، ِٝٓزٞح ٓـخْٗ  ٝهي كؼَ .. ًؼيَسؿي

 (حُزٌْ٘٘)حُِٕٔٔٔٞ ًُي رخُظؼخٕٝ ٓغ ؿٔخػخص ٓٔيليش ًخٗض طؼَف رخْٓ 

حٌُٟ ُْ يَؿغ ُالٗظوخّ ٖٓٔ أرخىٝح ٓئهَس ؿي٘ٚ، « ٗخٍُٔخٕ»ٝحُٔئٍهٕٞ ئظـَرٕٞ ٖٓ ٓٞهق 

كزويض حُ٘ٞحك٠ .. ٝه٘غ رخُلخؿؼش حُظ٠ كَِّض رٚ، ٝحٓظَٔ ك٠ ٓيَٙ ٗٔخالً كظ٠ هَؽ ٖٓ حألٗيُْ

حُؼَد، حُزَرَ، حَُُّٔٞييٖ، حُٔٔيلييٖ، : حألٗئُيش ٜٗزخً ريٖ حُوٟٞ حُٔظؼخٍٟش ٝحُٔظٜخٍػش

حُِٔٔٔيٖ حُٔٞحُيٖ ُِؼزخٓييٖ، حُِٔٔٔيٖ حُٔٞحُيٖ ُِلخ١ٔييٖ، ًزخٍ ٍؿخٍ حُوزخثَ حُطخٓؼيٖ ك٠ 

 ..حُِٔطش

 حُٔؼَٝف «ػزيحَُكٖٔ رٖ حُلٌْ رٖ ٛ٘خّ رٖ ػزيحُِٔي» ٝطٞحُض حُلَٝد، كوخٝ ٜٓ٘خ

حٌُٟ يوخٍ اٗٚ هظَ ك٠ « ٓلٔي»رؼزيحَُكٖٔ حُؼخ٠ٗ، ٝهخثغ ػٌَٔيش ًؼيَس، حٓظَٔ كيٜخ ٖٓ رؼيٙ حر٘ٚ 

 .ٓٞهؼش ٝحكيس، كو٢، ػالػٔخثش أُق اٗٔخٕ

■ ■ ■ 

. ٝري٘ٔخ حُيُٝش حُؼزخٓيش ك٠ حَُٔ٘م، ٌٜٓ٘ٔش ك٠ ٓالكوش أثٔش آٍ حُزيض حٌُيٖ هَؿٞح ػِيٜخ ػخثَيٖ

حُظ٠ هخٓض ك٠ حألٗيُْ، ٌٜٓ٘ٔش ك٠ كَٝد حُٔ٘٘ويٖ ٝحُؼخثَيٖ ( حُؼخٗيش)ٝحُيُٝش حألٓٞيش 

  ..ٝحُطخٓؼيٖ ك٠ حُؼَٕ ٝٓؼيَٟ حُلظ٘ش حُطخثليش ريٖ حُِٔٔٔيٖ ٝحُٔٔيلييٖ



 

 

ك٠ )حُؼزخٓيش : ريص ك٠ ؿَٔس حُٜٔ٘ي حُيٟٓٞ، ٝيخ ُِؼـذ، ريحيخص حُزيحثغ حُل٠خٍيش ُِيُٝظيٖ

ٝيٞٓخً ٖٓ رؼي يّٞ، ٛيأص ( ٝػخٛٔظٜخ ه١َزشك٠ حألٗيُْ )ٝحألٓٞيش ( حُؼَحم ٝػخٛٔظٜخ رـيحى

حُلَٝد ٝؿلض أٜٗخٍ حُيّ حُظ٠ ٓخُض ٝطيكوض، ٝهخٓض ٓ٘خٍحص حُؼِْ ٝحُلٖ ٝحُلٌَ ك٠ حألٗيُْ، ٝك٠ 

 .ٓالٓيرويش أٗلخء حُؼخُْ حإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

البدائُع األندلسٌة( ٧/٧)األُفق األندلسى   

 
 

د بانتظام مع أقرانى على سٌنما  باإلسكندرٌة, ( الهمبرا)كنُت قد اعتدت فى زمن التلمذة, أن أتردَّ
لمشاهدة األفالم الهولٌودٌة التى تعرض هذه السٌنما مزٌدا  منها كل أسبوع, فنهرب بذلك من 

واالنفساح سطوة األفالم العربٌة الطافحة تفاهة  فى تلك األٌام, أعنى فى زمن االنفتاح المصرى 
وقد عرفُت أٌامها, أن عدٌدا  من دور السٌنما والمالهى فى المدن .. القٌمى بعد كامب دٌفٌد

, لكننى لم أدرك أن هذا االسم هو النطق األوروبى, «الهمبرا»العربٌة, كانت تحمل أٌضا  اسم 
ى بها القصر العربى الشهٌر باألندلس  .الحمراء: للكلمة العربٌة التى ُسمِّ

لمرة األولى التى زرُت فٌها قصر الحمراء, بإسبانٌا المعاصرة, كان معى الَعالَّمة الدكتور وفى ا
الذى جلس عند البوابة الخارجٌة, وهو ٌقول لى إنه ( أطال هللا عمره)محمود على مكى 

.. زار القصر عشرات المرات, وٌحفظ أنحاءه شبرا  شبرا  : سٌنتظرنى هناك, ألنه حسبما قال
مه, لكننى بعد الزٌارة التى استغرقت ساعات, عرفُت كم تكون هذه الجولة مجهدة , استغربت كال

آثارا  أخرى ( اإلسالمى/ العربى)وهذه المنطقة الفسٌحة, تضم مع القصر . وممتعة  فى اآلن ذاته
ان ما بٌن أناقة األولى ورصانتها الزخرفٌة, وضخامة األخرى ( مسٌحٌة/ قوطٌة)ومبانى  ولكن شتَّ
 .طرازها المعمارى وقبح

هو أجمل ما تم بناإه بؤٌدى العرب والمسلمٌن فى « الهمبرا»وقد ظننُت ٌومها أن قصر الحمراء 
مضاعفة )هذه األرض األوروبٌة, ثم ظهر لى أن هذا القصر البدٌع الزاخر بالزخارف وهندسة 

د من البدائع عبر انعكاس المبانى على صفحة الماء باألحواض الساحرة, هو محض واح( المنظر
ال تقل عنه رونقا  ( اإلسالمٌة/ العربٌة)وأن المبانى األخرى . األندلسٌة الكثٌرة فى مٌدان البناء

خون ثنا عنها المإرِّ , سواء الباقٌة منها إلى الٌوم, أو التى اندثرت وحدَّ  .وبهاء 

■ ■ ■ 

بول الحرب وتدفق سارت ُخطى الحضارة والعمارة واإلبداع فى األندلس, متوازٌة  مع دقات ط
ل عكسى فكلما كانت الممالك تستقر وتهدأ, كانت آٌات اإلبداع تتواتر ! أنهار الدم هناك, ولكن بمعدَّ

, الذى بدأ بناءه مإسُس الدولة (مسجد قرطبة)والدلٌل على ذلك, والمثال علٌه, نراه فى . وتزداد
فَّاح الذى ذكرُت بعض أخباره وهو الس)األموٌة هناك, عبد الرحمن الداخل المعروف بصقر قرٌش 

فجعله على سبعة أبهاء, ثم زاد علٌه بهوٌن آخرٌن, حفٌُده الحكم بن هشام ( فى المقالة السابقة
الذى قتل فى موقعة واحدة ثالثمائة ألف مسٌحى, وقتل من المسلمٌن المعارضٌن له بقرطبة 

مٌن المعارضٌن له بطلٌطلة ومن المسل( منهم أربعة آالف من علماء الدٌن)أربعٌن ألف إنسان 
ٌَّة)ثم زاد عبدالرحمن بن الحكم .. قرابة خمسة آالف« تولٌدو» ( الذى بنى جامَع وسور إشبٌل



 

 

ٌَة أبهاء, فصار مسجُد قرطبة مع هذه  بهوٌن آخرٌن, ثم زاد المنصوُر بُن أبى عامر ثمان
 .االتساعات آٌة  من آٌاِت الفنِّ اإلسالمىِّ الخالدة

ُر اإلسالم فى األندلس, على المساجد البدٌعة التى ال تزال آثاُرها الباقٌة تشهد ولم تقتصر عمائ
القصور, القناطر, : وإنما مأل المسلمون أرجاَء األندلِس ببدائع العمائر. بجالِل القروِن الخالٌة

وبعُضها  , الٌزال بعُضها قائما  إلى الٌوم,(مدٌنة   ٗٗ)وبنوا مدنا  كاملة . أسواِر المدن, النافورات
الناصُر »التى بناها « الزهراء»ومما اندثر من مدن اإلسالم هناك, مدٌنُة . اآلخر قد اندثر 

اٍء « عبُدالرحمِن بن محمد , بؤلف َبـنَّ اٍء اثنا ( مهندس)فى اثنتى َعْشرَة سنة  فى الٌوم, مع كلِّ َبنَّ

 ..وساق إلٌها أنهارا , ونقب لها الجبل . عشر عامال  

: عن مدٌنة الناصر البائدة هذه( سٌر أعالم النبالء)شمس الدٌن الذهبى فى كتابه ٌقول المإرخ 
مها أثالثا  » ة أبراِجها ثالثمائة برج, وشرفاتها من حجٍر واحد, وقسَّ َرة , وِعدَّ فالثُّلُث : كانت ُمدوَّ

لُث الثانى ُدور الممالٌك والخدم وكانوا ( محلّ سكناه)المسند إلى الجبل قصوره  اثنى َعشَر ألفا  والثُّ
لُث الثالث بساتٌُن تحت القصور( ٌخرجون فى موكبه)بمناطق الذهب ٌركبون لركوبه  وعمل . والثُّ

َعه بالٌاقوت والزمرد واللإلإ, وَفَرشه  مجلسا  ُمشِرفا  على البساتٌن, َصفََّح ُعُمده بالذهب ورصَّ
امه بحٌرة  مستدٌرة مألها زئبقا   , فكان النور ٌنعكس منها إلى بمنقوِش الرخاِم, ووضع قُدَّ

وهو تطبٌق آخر لتقنٌة المضاعفة الهندسٌة للمكان, بانعكاس صورته على أحواض .. )« المجلس
 (.الماء أو الزئبق

■ ■ ■ 

وفٌما ٌخصُّ العلوَم والمعارَف, اعتنى المسلمون فى األندلس بالعلماء, حتى برع منهم كثٌرون فى 
سوا المدارَس وأوقفوا علٌها األوقافَ  ٌَّة, وأسَّ , امتألت األندلس . كلِّ المجاالِت المعرف ومن َثمَّ

, ومن كلِّ علٍم وأدب, حتى إنَّ مكتبا ِة من كلِّ فنٍّ ٌَّ ِت قرطبة وحَدها, بلغت بالمخطوطاِت العرب

, عدا خزائن الكتب الخاصة ومكتبات المساجد  .السبعٌن مكتبة 

ٌَّة, فى الفترة الممتدة من القرن  ٌَّة اإلسالم ومن هنا, ال ٌمكن التؤرٌُخ لجوانب الحضارة العرب
ففى . الثالث إلى العاشِر الهجرى, دون الوقوف عند إسهامات األندلسٌٌن فى هذه الجوانب كافة  

ِة, تقابلنا فى األندلس شوامُخ مثل ٌَّ وفى . ابِن باجة, ابِن طفٌل, ابِن رشد: تارٌخ الفلسفة اإلسالم
ٌن مثل ٌِّ , ال بد من التلبُِّث طوٌال  عند علماَء أندلس ابن ُزهر, ابن البٌطار, : تارٌخ العلم العربىِّ

س أسماُء صوفٌٍة وضمن تارٌخ التصوف اإلسالمى, تلمع فى سماء األندل.. موسى بن مٌمون
ى, ابن سبعٌن, ابن عربى: عاشوا بنواحى األندلس أو وفدوا منها, مثل  .ابِن َقسِّ

خ لعلماِء األندلس  ُة بموسوعاٍت تإرِّ ٌَّ , تزخر المكتبُة العرب ونظرا  لضخامة هذا التراث األندلسىِّ
ٌَّة ا(والمغرب) إلسالمٌة على َمرِّ , وفقا  ألزمنتهم أو نوع مشاركتهم فى صٌاغة العقلٌة العرب

لة)منها الكتب التارٌخٌة . القرون  :التالٌة( المطوَّ

َة, للقٌروانىِّ  ٌَّ , المتوفَّى )قَُضاةُ قُْرُطَبَة وَعلََماُء إفِرٌق أبى عبدهللا, محمد بن حارث بن أسد الخشنىِّ
ٌَّة  ٖٔٙ , عبد هللا بن محمد أبى الولٌد)تارٌُخ العلماِء والرواِة للعلم باألندلس, البن الفرضى ( هجر

ٌَّة ٖٓٗبن ٌوسف األزدى, المتوفَّى  أبى )َجْذَوةُ المْقَتِبس فى ِذْكِر ُوالَِة األَْنَدلُِس, للحمٌدى ( هجر



 

 

ٌَّة ٤٤ٗعبدهللا, محمد بن فتوح بن عب هللا المتوفَّى  المغِرُب فى أَْخَباِر المغِرِب, لعبِدالملك ( هجر
ٌَّة ٕٙ٘المتوفَّى )بن سعٌد,  لِة, البِن بشكوال ك( هجر أبى القاسم, خلف بن عبد الملك بن )تاُب الصِّ

ة ٧٤٘مسعود, المتوفَّى  ٌَّ بِّى ( هجر ُة المْلَتِمِس فى َتارٌِخ ِرِجاِل أَْهِل األَْنَدلُِس, للضَّ ٌَ أحمد بن )ُبْغ
ٌَّة  ٣٣ٌ٘حٌى بن أحمد بن عمٌرة, المتوفَّى  لَةِ, البن ( هجر ْكملَُة لِكَتاِب الصِّ ار التَّ أبى عبدهللا, )األبَّ

ة ٤٘ٙمحمد بن عبدهللا بن أبى بكر القضاعى, المتوفَّى  ٌَّ ٌِب ِمْن ُغْصِن األَْنَدلُِس ( هجر َنْفُح الطِّ
ٌن بِن الخطٌِب, للمقَّرى  ِطٌِب وِذْكُر َوِزٌِرَها لَِساِن الدِّ أحمد بن محمد التلمسانى, المتوفَّى )الرَّ

ٌَّة ٔٗٓٔ  (.هجر

ٌَّة, على السجل الحافِل لعلمائهم المذكورٌن فى المصادر ولم تقتصر اإلسه ٌَّة األندلس اماُت العلم
, انتقلوا من األندلِس إلى مصر والشاِم, وصاروا  السابقة, ذلك أنَّ علماَء أندلسٌٌن فى الفروع كافة 

ٌَّ  -ال المغرب واألندلس  -ٌُحسبون على علماء المشرق  , خلت هذه المصادُر األندلس ة من ومن َثمَّ
ٌَّة, بل . تراجمهم ٌَّة اإلسالم ٌُّون, فى مسار الحضارة العرب فضال  عن األثِر, الذى أحدثه األندلس
ٌَّة   .اإلنسان

■ ■ ■ 

/ الواصل)ومع امتداد العطاِء العلمىِّ األندلسىِّ قرونا  طواال , ومع الموقع الجغرافى الخاص 
ٌَّة فى لألندلس, كانت لألفق األندلسى تجلٌات مزد( الفاصل وجة, حٌث سطعت األنوار الحضار

ٌَّة, على السواء ٌَّة واألوروب ٌَّة اإلسالم وال ٌمكن الحدٌث بإسهاٍب عن .. سماء الحضارتٌن العرب
د بحٌث الٌمكننا إالَّ اإللماح إلٌه بهذه اإللماحات  األثر األندلسىِّ المزودج, فهو من االتساع والتعدُّ

ٌَّة ولنبدأ باألثر األندلس. الموجزة ٌَّة اإلسالم  .ى فى الثقافة والحضارة العرب

ذكرنا قبل قلٌٍل, أنَّ علماَء أندلسٌٌن وفدوا من األندلس إلى قلب العالم اإلسالمى, فكان لهم أعمُق 
ٌَّة  ٤ٖٙمحٌى الدٌن بن عربى, المتوفَّى : منهم على سبٌل المثال الشٌخ األكبر. األثر هجر

ٌَّة ٕٓٗٔ) ٌَّة باألندلس, والتقى هناك بابن رشدالذى استكمل تع( مٌالد ثم . لٌمه وبدأ حٌاته الروح
شٌخ : تجلَّت أعماله الصوفٌة فى مصر والشام والحجاز, وهى األعمال التى جعلت منه بحقٍّ 

ِة اإلسالم على اإلطالق ٌَّ  .الصوفٌة األكبر, وأكبر مإلِّف صوفىٍّ فى تارٌخ اإلسالم, وأشهر صوف

محمد بن عبدالحقِّ الملقَُّب : ء من األندلس الفٌلسوف الصوفى العظٌموعلى منوال ابن عربى, جا
ٌَّة  ٣ٙٙالمتوفَّى )بابن سبعٌن  ٌَّة العمٌقة ( مٌالدٌة ٧ٕٓٔ= هجر وهو صاحب المعالجة الفلسف

لقضاٌا الفكر الصوفى ذى النـزعة اإلنسانٌة عالٌِة المستوى, وصاحب الرسالة البدٌعة المعروفة 
ٌَّةالكالُم »بعنوان  قل ٌَّة التى أرسلها « على المسائل الصِّ وهى التى أجاب فٌها عن األسئلة الفلسف

ٌَّة لعلماء المسلمٌن فى المشرق والمغرب, وسخر فٌها من  فرٌدرٌك الثانى إمبراطور ِصقل
ولو كان المقام ٌسمح هنا, لذكرُت القصة .. اإلمبراطور وأسئلته الفلسفٌة التقلٌدٌة, البائسة

 .واألسلوب البدٌع الذى َردَّ به ابن سبعٌن علٌها( األسئلة)ذه الطرٌفة له

ٌَّة سو الطرٌقة الشاذل : وعلى ذات المنوال السابق, وَفد من المغرب واألندلس إلى مصر, مإسِّ
نسبة  إلى )وأبوالعباس المرسىُّ !( مع أنه لٌس منها« شاُذلة»نسبة إلى )أبوالحسن الشاذلى 
ةِ  ٌَّ َة األندلس ٌَ ٌَّة انتشارا  .. ( ُمْرِس فصارت طرٌقُتهم بعد سنواٍت, واحدة  من أوسع الطرق الصوف



 

 

 .بمصر والعالم اإلسالمى 

, ٌحتل موسى بُن مٌمون مكانة  خاصة, وكان قد وفد إلى مصر من  وفى مٌدان الفلسفة والطبِّ
ٌَّة, حتى صار طبٌبا  خاصا  ل ٌَّة والمهارة الطب صالِح الدٌن األندلس, وترقَّى فى المكانة العلم

اٍب .. األٌوبىِّ  ٌَُعدُّ أشهر َعشَّ , الذى  فى تارٌخ اإلسالم, ( صٌدالنى)وقرٌٌب منه ابُن البٌطاِر المالقىُّ
دت فٌه إسهاماُته  وكان قد وفد هو اآلخر من األندلس إلى مصر والشام, وأقام هناك زمنا  تعدَّ

ٌة فى مجال الصٌدلة, مثل كتابه األشهر  الذى ظل المرجَع . «األدوٌة المفردة المغنى فى»العلمَّ
ر ٌَّة منذ زمٍن مبكِّ  .الصٌدالنىَّ األولَ لزمٍن طوٌل, وُترجم إلى اللغات األوروب

ومن علماِء األندلس, َمْن وصلت أعمالُهم إلى أرجاِء العالم اإلسالمى وهم ُمُكوٌث فى األندلس, 
ت أعمالُهم فى مسار العلم أثرا  كبٌرا   ٌَُعدُّ : راح األشهرمنهم الج. فؤثرَّ أبوالقاسِم الزهراوىُّ الذى 

أهمَّ مصدٍر جراحىٍّ فى القرون الممتدة من األول حتى « التصرٌُف لمن عجز عن التؤلٌف»كتاُبه 
خ الشهٌر(.. القرن السابع إلى الثالث عشر المٌالدى)السابع الهجرىِّ  ابُن ُجْلُجل : ومنهم المإرِّ
اء»صاحُب كتاب  ٌَّة لترجمات نوابغ األندلس فى  «طبقات األطبَّ ٌَُعدُّ أهم المصادر التارٌخ الذى 

ابُن َحْزٍم الذى كتب : فى الفقه( الظاهرىِّ )ومنهم الفقٌه الشهٌر, صاحُب المذهب .. الطبِّ والصٌدلة
 !طوق الحمامة فى األُلفة واألاُلَّف: فى الفقه وعلوم الدٌن ُكتبا  كثٌرة, وكتب فى الحب

, الذى حفل وباإلضافة إلى  اٌت فى سماء األدب العربىِّ ٌَّ إسهامات العلماء, كان لألفِق األندلسىِّ تجل
بل إِن شعراَء األندلِس ابتكروا بحورا  . الموشَّحات: بنوٍع أدبىٍّ خاٍص, هو إبداٌع أندلسٌى خالصٌ 

, منها بحر , غٌَر تلك البحوِر الستَة َعَشَر المعروفِة فى الشعِر العربىِّ ة  ٌَّ , الذى (السلسلة) عروض
حاٍت كثٌرة ٌُّون على قاعدته أشعارا  وموشَّ  .أبدع األندلس

ٌَّة ال ٌمكن لدارِس األدِب العربىِّ أن ٌمرَّ  , فهناك إبداعاٌت أندلس وحتى فى الشعر العربىِّ التقلٌدىِّ
, من الوقوف طوٌال  أمام. علٌها مروَر الكرام زٌدون ابن : إذ ال بدَّ لمن ٌدرس األدَب العربىَّ

ٌَّة) ( الدهر ٌفجع بعد العٌن باألثر: صاحب قصٌدة)وابن عبدون اإلشبٌلىِّ ( صاحب القصٌدة النون
 (.صاحب القصٌدة الشهٌرة فى أصول الحدٌث)وابن فرح اإلشبٌلى 

ِة  ٌَّ ِة اإلسالم ٌَّ ٌَّة, فى نسٌج الحضارة العرب .. وبالطبع, فما هذه إال إلماحاٌت إلى النقوش األندلس
ٌَّة, اإلسهامات المهمة لألندلس فى تطوٌر الحضارِة وعالوة  على ذلك, تؤتى مع اآلثار األندلس
ٌَّةِ   :وهذه بعُض اإللماحاِت إلى تلك اإلسهامات. األوروب

التى انتقل منها العلم العربىُّ اإلسالمىُّ إلى أوروبا فى فجر ( المعابر)كانت األندلُس واحدة  من أهمِّ 
الٌهود )ففى مدن األندلس, وعلى ٌِد جماعٍة من التراجمِة ( انسالرٌنس)النهضة الحدٌثة 

ٌَِّة, لتكوَن فى مطلع الرٌنسانس, أهمَّ ( خصوصا   ِة إلى اللغة الالتٌن ٌَّ تمت ترجمُة المتوِن العرب
ٌَّة  ِة فى الجامعات األوروب ٌَّ  .المراِجع العلم

فى األندلس, كانوا قد خلَّصوا الٌهود وعلى ِذْكر التراجمة الٌهود, تجدر اإلشارة إلى أن المسلمٌن 
من العنت الذى تعرضوا له على ٌد القوط, بل واستعان بهم المسلمون فى إدارة المدن الكبرى, 

: ونبغ من ٌهود األندلس كثٌرون.. , وزٌرا  «حسداى بن شبروط»حتى صار بعض الٌهود مثل 



 

 

 (.داللة الحائرٌن: صاحبموسى الثانى, )ٌوسف بن حسداى, ابن جبٌرول, موسى بن مٌمون 

وقام الٌهود األندلسٌون بترجمة التراث العربى إلى اللغة الالتٌنٌة, واشتهر منهم جماعة 
كما قام المسٌحٌون, أٌضا , .. ٌوسف قمحى, إبراهام بن حسداى, ٌهوذا الحرٌرى: مترجمٌن, مثل

ٌَّة التى ما لبثت أن انسربت إلى ا ٌَّة المختلفةبترجمة عدٍد وافر من النصوص العرب  .للغات األوروب

ومن األندلس إلى أوروبا, عبرت مإلفات أرسطو محمولة  على أجنحة ابن رشد, وبحسب 
شروحاته على كتب أرسطو, التى كان األصل الٌونانى لها قد فُقد منذ زمن طوٌل, ولم تعد بؤٌدى 

ٌَّة لها ى الفكر األوروبى من خالل تالمٌذه وقد أثَّر ابن رشد أثرا  بارزا  ف. الناس إال الترجمُة العرب
ْوا أفكاره ونشروها  ومن العجٌب, أن .. من أوروبا كلها( واضُطِهدوا بسببها)الالتٌن الذٌن تبنَّ

ٌَّة  ٣٘٘المتوفَّى )الفٌلسوف العربى ابن رشد  ٌَّة ٣٣ٔٔ= هجر قد أثَّرت أعماله فى ( مٌالد
ٌَّة خال  .ل القرون التالٌة لهأوروبا, بؤكثر مما أثَّرت فى الثقافة العرب

دى األندلسى فى سماوات  د الصَّ ثر األندلس فى أوروبا علمٌا  وفلسفٌا  فحسب, وإنما تردَّ ولم تإِّ
ٌَّة من إسبانٌا إلى فرنسا, ومن ثم إلى أوروبا كلها,  األدب األوروبى, مع انتقال الموشَّحات األندلس

دى األدبى مع احتذاء .. ر التروبادو: مع الشعراء الجوالٌن الذٌن ُعرفوا باسم د الصَّ كما تردَّ
هروردى وابن  األوروبٌٌن لقصة َحّى بن ٌقظان التى كتبها بالعربٌة ابن سٌنا وابن طفٌل والسُّ

ٌَّة, فظهرت ثانٌة  فى قصص أوروبٌة شهٌرة مثل : النفٌس, ثم ترجمت إلى اللغات األوروب
 .روبنسون كروزو 

ٌَّة ( ألف لٌلة ولٌلة)بى وعن طرٌق األندلس, عرف األدب الغر التى ُترجمت إلى اللغات األوروب
َة تؤثٌرات ال تزال ممتدة  إلى الٌوم, مرفرفة  بٌن جنبات أدب اللغة  َة ترجماٍت, وأثَّرت ِعدَّ ِعدَّ

ٌَّة, حٌث تتجلَّى  إلى الٌوم فى نصوص فى أعمال ( ألف لٌلة)اإلسبانٌة المعروف بالواقعٌة السحر
بورخٌس, جابرٌٌل جارثٌا : ٌن الذٌن ٌكتبون باإلسبانٌة والبرتغالٌة, من أمثالالروائٌٌن المعاصر

 .خورخى لوٌس بورخٌس : أمرٌكا الالتٌنٌة.. ماركٌز, أمادو

ٌَّة  وشٌئا  فشٌئا , صارت األندلس معٌنا  ٌنهل منه األوروبٌون العلم العربى, مع اهتمام مراكز علم
ٌَّة  ٖٓٔٔاألول رئٌس األساقفة, سنة أنشؤ راٌموندو « طلٌطلة»ففى .. متخصصة  ٕٗ٘)مٌالد
ة ٌَّ ٌَّة, فُترجمت أعمال كبرى, مثل( هجر مإلفات أرسطو بشروح : قسما  خاصا  للمترجمٌن من العرب

ٌَّة  الكندى والفارابى وابن سٌنا, مإلفات أبقراط وأقلٌدس وبطلٌموس وجالٌنوس بشروحها العرب
 .التى ال تكاد تقع تحت الحصر

■ ■ ■ 

األندلسى مع عصر ملوك ( الغروب)فبدأ . عد حٌٍن من الدهر, آذنت شمس األندلس بالمغٌبوب
الطوائف الذٌن حكموا بقاع الدولة اإلسالمٌة هناك, واقتتلوا فٌما بٌنهم طمعا  فى وراثة الدولة 

ٌَّة المتشظٌة ٌُذهُب برٌحهم ورٌِح المسلمٌن . األمو فى وقد امتد نزاعهم فى أول األمر, حتى كاد 
 ٧٣ٗلوال أَْن عبر إلٌهم سلطان المرابطٌن ٌوسف بن تاشفٌن من ساحل المغرب سنة . األندلس
ٌَّة  ٌَّة ٤ٙٓٔ)هجر وأحٌا الوجوَد اإلسالمىَّ من جدٌد, وأقام دولته التى ورثها بعد ضعف ( مٌالد

 ٌَّ ِة مواقَع عسكر دٌن, الذٌن تغلَّبوا على المرابطٌن فى ِعدَّ ٍة بمدن الساحل المرابطٌن ملوُك الموحِّ



 

 

 

ثم عبروا إلى األندلس وورثوا دولة اإلسالم ( مٌالدٌة ٓٙٔٔإلى سنة  ٕ٘ٔٔمن سنة )األفرٌقى 
ٌَّة  ٣ٔ٘هناك, بعد انتصارهم على ألفونسو الثامن فى موقعة األرك, سنة  ٌَّة ٣٘ٔٔ)هجر  (.مٌالد

ب المسلمٌن هناك, وضعف وبعدما توالت دولُ اإلسالم على حكم بقاع األندلس, أَفِلَْت شمُس العر
ُبلُ  قت بهم السُّ ام وتفرَّ َج الملك فردٌناندو الخامس بالملكة إٌزابٌال واتحدا ضد .. الـُحكَّ وما إن تزوَّ

المسلمٌن, حتى أخرجوا العرَب من األندلس, وكان خروج اإلسالم من هناك, خاتمَة قروٍن حافلٍة 
ِة النصر والهزٌمة ٌَّ ٌَّة, سقطت  ٣ٕٗٔنة ففى س. بوقائع الزمان, وجدل آخر معقل « غرناطة»مٌالد
, بعدما تخلَّف الممالٌُك فى مصر والعثمانٌون (وإٌزابٌال)للمسلمٌن, فى ٌد فردنٌاندو ملك قشتالة 

وا آذانهم عن استغاثاتها األخٌرة.. فى البلقان والحفصٌون فى تونس, عن إغاثة غرناطة  ..وسدُّ

( غرناطة)من آخر مدٌنة مسلمة فى األندلس (  الصغٌرأبو عبدهللا)وخرج آخر الحكام المسلمٌن 
ة  ٤٣٧سنة  ٌَّ ٌَّة  ٣ٕٗٔ= هجر وعند صخرة مشرفة على غرناطة, بكى طوٌال , ثم مضى .. مٌالد

ى التى ُعرفت فى التارٌخ باسم د تلك التنهٌدة الحرَّ  .زفرة العربىِّ األخٌرة: بعدما تنهَّ

■ ■ ■ 

 

 تم بحمد اهلل  


