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الرحيم الرحمن هللا بِْسم  

 

 وصحبه الطاهرين اله وعلي حممد نبينا علي والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد
 بعد اما السابقني النجباء

 امام تضعين فارس حممد صاحل املوسوعي للمؤلف" العرب جمد" ككتاب  كتاب  فتقدمي
 تقومي يف التامة احليدة فتكون مجيعا اهلل رمحهما اليب جدي هو الكاتب ان أوهلا حتديات عدة

 .االخر ينكره وقد البعض يصدقه قد أمرا الكتاب

 األدبية واللغة الرواية يف الدرامي السرد عن احتدث حيت أديبا لست انين الثاين والتحدي
 .للنص

 يعرفهم من هو األشخاص بتقومي الناس أويل ان املقدمة كتابة  علي شجعين ما ولكن
 .هلم والنفسي والسياسي والثقايف االجتماعي احمليط ويعرف قرب عن

 ايل فؤاد امللك والية قبل من مصر تاريخ يف حامسة تغيريات شهد فارس صاحل االستاذ
 مثل العامل يف جساما أحداثا عاصر وكذلك الناصر عبد مجال الرئيس عهد يف النكسة عام

 ونشوء العثمانية اخلالفة واهنيار بيكو-سيكس اتفاقية وكذلك والثانية األويل العامليتني احلربني
 .حياته فرتة يف البارزة األحداث من وغريها احلديث تركيا

 كان  فقد املهنة باعتبار وجمتمعه بيئته يف فاعال كان  فقد االجتماعي املستوي وعلي
 املشهورة الصحف من العديد يف الصحافة ومارس املصري القطر يف مدارس لعدة وناظرا معلما
 علي هبا مر مأساوية احداث ظل يف كتبها  اليت مقاالته اغلب ضاعت فقد ولالسف وقته يف

 األصول من وكثري القيمة مكتبته ضياع يف ايضا وتسببت حياته أواخر يف االسري املستوي



 ب
 

 نادر تراث وهو الفارس الدين بدر السيد املؤرخ اللغوي العالمة جده وكتب لكتبه املخطوطة
 .فيه يعوضنا ان اهلل نسال

 الدين عن دفاعا فكتب وبلده وعروبته لدينه حمبا اهلل رمحه فارس صاحل االستاذ كان
 عرب هبا مرت اليت للتغريات وواصفا وأقاليمها ملصر مؤرخا وكتب االسالمي والرتاث والتاريخ
 .عديدة وأماكن مراحل يف املصري االنسان واقع رصدت ومسرحياته رواياته وحيت العصور

 تارخيية مادة لكان للنور يظهر ان ملصر فارس صاحل االستاذ وتأريخ لكتابات قدر ولو
 .والباحثني للدارسني هائلة

 كبري  احدمها تفسريين كتب  فقد عدة مواضيع بني فارس صاحل االستاذ مؤلفات تنوعت
 مل املصحف هامش علي تفسري واآلخر الشديد لألسف فقد ولكن بعيد زمن منذ طبع

 .اهلل رمحه يستكمله

" التارخيي احمليط" كتابيه  اكربهم العام والتاريخ االسالمي التاريخ عن عديدة كتبا  وكتب
 .االسالم تاريخ يف" العرب جمد" وكتاب العامل تاريخ يف

 حول وكتب ادبية ملختارات مدرسية كتب  بني تنوعت عدة كتبا  العربية اللغة يف وكتب
 .العربية للغة خمتصر معاصر وقاموس العريب النحو وجتديد تسهيل

 افرتاءات ضد االسالم عن والدفاع الديين الفكر جتديد يف كتبا  االسالم عن دفاعا وكتب
 .املستشرقني

 وكتابه" واحلياة االنسان" كتابه  مثل عدة كتبا  العامة والثقافة العلم شؤون يف وكتب
 .وغريهم" النباتية اليواقيت"



 ج
 

 تارخيي طابع ذات روايات عدة فكتب األريب األديب وهو واملسرح الرواية جمال يرتك ومل
 الثالثينيات يف مسرحياته بعض مثلت وقد ايضا اجلانب هذا من ومسرحيات ووطين

 .املصرية املسارح علي املاضي القرن من واألربعينيات

 يوسف حممد االستاذ الكبري والكاتب االسالمي املفكر تراثه بعض إصدار أعاد وقد
 مها املصرية واملدن األقاليم تاريخ عن صغريين كتابني  له اصدر فقد سنوات عدة منذ عدس
 ."القليوبية تاريخ"و" هبوت تاريخ"

 بني حوار خالل من االسالمي التاريخ يلخص روائي عمل وهو الكتاب هذا عن اما
 عن ويدافع االسالم تاريخ والناشئة للعامة يقرب ميسور سهل سياق يف وغربيني عرب مثقفني
 .االسالمي التاريخ عن االستشراق شبهات بعض

َون الذي العنوان نفس وهو" العرب جمد" عنوان حيمل والكتاب  كبريا  اخر كتابا  به َعنـْ
 .بعد ينشر ومل كتبه  االسالم تاريخ عن

 كانت  االسالم حضارة ان للتأكيد املؤلف سعي ولكن قومية صبغة اي حيمل ال والعنوان
 .اللسان عربية هي الصحابة عن روي كما  فالعربية والثقافة اللسان عربية حضارة

 العالمة ايل نسبا ينتمي وكذلك النبوة بيت ال سليل وهو املؤلف لدي واضح املعين وهذا
 .والقلب اللسان عريب النسب فارسي وهو الرازي فارس بن امحد اللغوي

 مسارح عدة علي املاضي القرن من الثالثينيات يف كمسرحية  متثيلها مت الرواية وهذه
 بالزيادة عليها املؤلف عكف مث مفقودة األويل الطبعات ولكن مرات عدة وطبعت مصرية
 ولكنها للرواية ثالثة كطبعة  جتهز كانت  اليت النسخة هي االن أيدينا بني وما والتصحيح والتنقيح

 االهتمام حتيي عساها والشباب املثقفني لعموم نقدمها حنن فها -املقدم علم حسب-تطبع مل
 هجمة امام فقدناها اليت العربية باللغة الرصينة بالكتابة االهتمام وحتيي االسالم تاريخ بدراسة



 د
 

 وانقطع برتاثنا اتصالنا النقطع استمرت لو اجنليزية مع هجينة عربية بلغة والكتابة العامية الكتابة
 . األمة هلذه السلفو  اخللف بني احلبل

 العمل من ذلك وجيعل يرمحه وان ومؤلفه بالكتاب ينفع ان العظيم اهلل نسأل وختاما
 .عليه والقادر ذلك ويل انه موته بعد يبقي الذي الصاحل

    فارس فكري وليد. د.ا                                                 
 مدير مركز شؤون العامل االسالمي                                                  

 سالمية العاملية ماليزياإلاجلامعة ا                                           
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 المقدمة
 

 س في الجبهةبران
النــــــرمل العــــــرب األمــــــني  حممــــــد  ســــــيدنااحلمــــــد هلل ربمل العــــــاملنيس والصــــــالة والســــــالم علــــــى 

   وبعدواملرسلنيس  وعلى مجيع األنبياء
م( 1920) ـهــــــــ1338فــــــــلنمل إقبــــــــال اجلمهــــــــور علــــــــى كتــــــــايب هــــــــذا "جمــــــــد العــــــــرب" ســــــــنة 

ــــول بــــني الطبقــــات املثقفــــةس بعــــد أْن  ــــة منــــه وحــــازت القب شــــجعين علــــى اقتضــــاب قصــــة متثيلي
يف أغســـــــــطس  492( بكتاهبـــــــــا رقـــــــــم 2088اجتـــــــــازت تـــــــــرخيص وزارة الداخليـــــــــة )سلســـــــــلة 

   م1924
واليـــــوم أتقـــــدم بـــــني أبنـــــاء وطـــــين  قتـــــبس جديـــــدس مـــــن ذلـــــك الكتـــــاب يف طبعتـــــه الثالثـــــةس 

مـــــن احلقـــــائ  ليـــــه كثـــــري إار األديبس بعـــــد تنقـــــيح القـــــدميس وإضـــــافة  يتخـــــذ ثوبـــــا  قشـــــيبا  يف احلـــــو 
ـــــــد  ـــــــاريخس وحســـــــر أْن أكـــــــون ق ـــــــب الت ـــــــواتر يف كت ـــــــيت مل تت ـــــــةس مشـــــــريا  إ  املراجـــــــع ال التارخيي
ـــــــا القبـــــــول  ـــــــاء العـــــــرب واملســـــــتعربني  واهلل  نحن ـــــــت بعـــــــض مـــــــا علـــــــيمل مـــــــن احلقـــــــوق ألبن أدي

 والتوفي   واهلداية ألقوم طري   
 المؤلف                                                            

 ابن فارس                                                                            
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 إلى المجد
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 رب ـأهديك يا خلمل الع

  ةــال مطويمل ــفيه الع

 ر األو ــخبا فلتقرء و 

 هلنـااملمالك واوا ـملك

 ت آلـم كانــوحياهت

 را  ـت كماال  باهـكان

 ا سالب  ــوالغرب منه

 اـب املعارف كلهـسل

 

 اجلالعصر د انقضى ـلق

 ىهَ لو النـ  أو ع ـال يستطي

 

 إن رمت تعرف يف الورى

 فيه اهلـدىــا فكتابن

 ور يف األدبْ ــنرباس ن

   والعجبــفيه احلقائ

 حازوا العال حاز واحلسب

 ل الذهبـوعصورهم مث

 ا الطربـلئ ينجلي فيه

 ا قد جلبـوالشرق منه

 بـر ما سلـواليوم ينك

 ا قد ذهبــواجملد فيه

 

   واألدبـل مع احلقائ

 وا بعد العربــأن يكتب

 

 ا احتجبـم ممل ـآثاره

 ا فيه األدبـــوكتابن
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 الحوار
ـــــني  ـــــك ب ـــــذي ســـــيتلى علي ـــــالد العـــــرب حـــــدث احلـــــوار ال ـــــة رغـــــدان مـــــن ب زهـــــران "يف مدين

أحـــــد أمـــــراء الـــــيمنس  "احلســـــنبـــــن حســـــان " أحـــــد رجـــــاالت النهضـــــة األدبيـــــةس و "بـــــن مـــــازن
ـــــــــــل األصـــــــــــفهاين" املستشـــــــــــرق الفرنســـــــــــيس و "يفهـــــــــــالي" و  فيلســـــــــــوف العجـــــــــــمس و "إمساعي
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هم إن شــــــاء اهللس بــــــاحل مل واألدبس نبــــــأقصمل عليــــــك ناألمريكــــــيس وغــــــريهم مــــــن ســــــ "هربــــــرت"
 ى جمد العرب  وفيه يتجل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

 الباب األول 

 مجد العرب القديم
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ـــــــيمن  ذو جـــــــاه وشـــــــرفس و ـــــــث واطـــــــالعس  ـــــــن احلســـــــنس أمـــــــري مـــــــن أمـــــــراء ال حســـــــان ب
 س وجمد أثيل   س وفضل  جليل   وحكمة وابتداع
ف باآلثـــــــارس والتجـــــــوال يف األمصـــــــار  يضـــــــحي بـــــــالنفس والنفـــــــيسس يف ســـــــبيل غولـــــــه شـــــــ

ــــــــــب   وطاملــــــــــا اســــــــــتقدم العظمــــــــــاء  ــــــــــبس والتحــــــــــري عــــــــــن كــــــــــلمل أمــــــــــر  عجي البحــــــــــث والتنقي
كـــــــيس وورع ذ   مَسَْيـــــــذَع  والبــــــاحثني  واســـــــتخدم يف ذلـــــــك كـــــــلمل شـــــــيء   ـــــــني  وهـــــــو مـــــــع هـــــــذا 

س يـــــؤدي الواجـــــبس ويعـــــرف مكانـــــة الصـــــاحبس وكـــــان ذا كلمـــــة عليـــــا   ومل يـــــنس نصـــــيبه تقــــيمل
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ـــــــين أحـــــــدث املخرتعـــــــات  ـــــــارس وحيـــــــتف  باآلثـــــــارس ويقت ـــــــْل كـــــــان يهـــــــتم باألخب ـــــــدنيا  ب مـــــــن ال
 وجييد بعض اللغاتس وهو حمفوظ الكرامةس ومعروف باالستقامة 

فريضــــــة احلــــــكملس وانتبــــــذ مكانــــــا  قصــــــيملا س جنــــــويب الطــــــائفس ومكــــــث فيــــــه  هيــــــفــــــرأ مــــــن تأد 
  الـــــــذين وافقـــــــوه يف ســـــــريتهس ورافقـــــــوه يف مليـــــــا  يرتقـــــــب مـــــــرور إخوانـــــــهس وأصـــــــدقائه وخالنـــــــه

ـــــه  وقـــــد ضـــــرب قبتـــــه علـــــى ربـــــوة ذات قـــــرار مـــــن الصـــــوان   ـــــايل مدينـــــة رغـــــدان  يف  حجت
حيــــــث اخلــــــري الغزيــــــرس والظــــــلمل الظليــــــل  والنســــــيم العليــــــل  والزيتــــــون  (1)ســــــفح جبــــــل عســــــري 

 والنخيل  والثمر اجلزيلس والزروع واألزهار  والفواكهة واألشجار  
  مــــرمل عليــــه رجــــل  جليــــل س    علــــى ســــراب هــــذا البقيــــع األصــــيل البــــديع وملــــا جــــرى ذهــــب

 من بعيدس ويردملد هذا النشيد:  ويرتّنمل بصوته اجلميل  وصداه يشد
منننننننننننننن حنننننننننننننين    قنننننننننننننا        قد حار فكري في البوادي           

 اديـالمن

وا دهنننننننننننورا  فننننننننننني ـعاشننننننننننن  ورى ــ هل البداوة في ال          

 ادِ ـرق

 اد ـد في العنـولقد تزاي   ا  ـموا زمانا  نو  ـــــعاش           

 ادــعجبا  له دو  العب    وى ـــولقد تزايد في اله           

 ادــعلم األوائل والرش               ه ــا  له قد فاتـــــعجب           

ه تنننننننننننر  ـينننننننننننا لي ننننننننننن                 ه ــــــعلم األوائل فات           

 اديــال م

 داد ــ ى يوفّق للسـح           دى ــــــيا لي ه سلك اله          

 ادــا من بعد عـــآثارن      رى ـــــح ى يوفّق  و ي          

قنننننند لننننننا    ننننننلي فنننننني                ه ـي لــا تحكـــــآثارن           

 البوادي 

قومننننننننننننننننننننننننننننننننوا                  ي ها هنا ـقد لا    ل          

 انظروا  مجد البالد

 نفسه قائال :  يناجيمث نظر  نة  ويسرة  ووقف 

                                                           
 بالد بني احلجاز واليمن ورغدان مدينة يف  اهلا   (1)
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 من رجال العلم واألدب  هويدملعي أنمل  عجبت ملن جيهل جمد العرب 
 ومن ال يعلم ال اريخ فهو جاهل     وما األدب إالّ في علوم األوائل 

يــــــا للعجــــــب يــــــا للعجــــــب  أينســــــى جمــــــد العــــــربس وجيهــــــل عصــــــر الــــــذهب  مثمل يــــــزعم أنملــــــه 
 من دعاة األدب؟  

مــــــن قبتــــــهس فــــــرآه زهــــــرانس وأحــــــدق فيــــــه رك مــــــن مضــــــجعه  مثمل بــــــرز فســــــمعه حســــــان وحتــــــ
ا بــــزيمل ببصــــره مليملــــا   وقــــال يف ســــكون وتــــؤده: مــــن يــــا تــــرى هــــذا الرقيــــب احلــــارس؟ الــــذي تزي ــــ

 الفارس  
ـــــه حســـــان بعـــــد أ ن عـــــرف حريتـــــهس وقـــــال لـــــه: ومـــــن أنـــــت أيملهـــــا احلـــــائر؟ وإ  أيْـــــن فأجاب

ومـــــــن رجـــــــال النهضـــــــة  (1)أنـــــــَت ســـــــائر؟ فقـــــــال: أنـــــــا زهـــــــران بـــــــن مـــــــازن مـــــــن قبيلـــــــة هـــــــوازن
الشـــــرقيملة  أخـــــذتين احلميملــــــة العربيملـــــةس وحــــــركتين الشـــــهامة األدبيـــــةس إلنكــــــار املعـــــاملس وارتكــــــاب 

ـــــاينس مـــــن نصـــــرة احلـــــ  ملس وقـــــول الصـــــدق  ومـــــن أنـــــت املظـــــاملس فنطـــــ  لســـــاينس  ـــــا خيـــــا  جن
 أيملها األمريس أُلخربك خبرب خطري ؟ 

ـــــــان بــــــــن احلســـــــن  مــــــــن أمــــــــراء الـــــــيمن  فحيملــــــــاه زهـــــــران  وقــــــــال: أنعــــــــم  فقـــــــال: أنــــــــا حسمل
بســـــــيدي األمـــــــري  أنـــــــتم مـــــــن زكـــــــا أصـــــــلهم  وطـــــــاب فـــــــرعهم  وحيـــــــ مل يل أن أعـــــــر  عليـــــــك 

 يكون التفصيل  يف ذلك األمر اجلليل: املسألة  بعبارة جمملة  وبعد هذا 
ـــــومس رجـــــال مـــــن العجـــــم  يـــــزعم أنملـــــه خبـــــري بشـــــئون األمـــــمس ف د جمـــــد جحـــــلقـــــد قابلـــــت الي

ـــــان   ىعـــــالعـــــرب  وادمل  ـــــزاد يف البهت ـــــه باإلحســـــان  ف ـــــاريخ واألدب  فجادلت أنملـــــه مـــــن رجـــــال الت
ـــــ   ضـــــاال  يف تفالزمـــــت الســـــكو  ـــــه مـــــن غـــــري رفي  والســـــكون  العتقـــــادي أنملـــــه جمنـــــون  وتركت

  أنه ليس من بين اإلنسان  ور ا  رمل علينا اآلن  الصحراء عن الطري   لظينمل 
عون الفلســـــــفة    يـــــــدمل فـــــــذرهم يف طغيــــــاهنم يعمهـــــــون سقــــــال األمـــــــري  أمثـــــــال هــــــذا كثـــــــريون

   زورا  وجمازفة
 وبينما مها يف احلديث اجمليد  إذ أقبل العجمي من بعيدس يتمثل هبذا النشيد: 

                                                           
  86س ص1ملكة وبالطائف كما يف قيد األنسابس ج قبيلة عظيمة تقطن يف اجلنوب الشرقي (1)
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 روا اآلثار قطْ ـــــنكال ت    قالوا وقد رلبوا الشطْط 

 بل قد خلط  ـــهل مجدنا   ار يجـــ ـــمن ي نكر اآلث

 ا  من الغلطـوالسعي ل   ا  ــدوت  بحث ساعيغف

ْذ قد هبطــــفي مجده   وا ــوعلمت    قد بالغ  م م 

ـــــال ـــــف وقفـــــة الشـــــجاع الغضـــــبانس وق ـــــانس ووق ـــــك هنـــــض األمـــــري حسمل ـــــد ذل لفيلســـــوف  عن
ظـــــاهر ومعـــــروف  أأنـــــت الـــــذي تنكـــــر جمـــــد لمـــــك عالعجـــــم: كفـــــى كفـــــى أيملهـــــا الفيلســـــوفس ف

العــــــربس وتبعــــــدهم عــــــن الفضــــــل واحلســــــب  ومــــــن أنــــــت أيملهــــــا اجلليــــــلس حــــــ  تنكــــــر جمــــــدنا 
 األثيل  

ففــــــزع العجمــــــي ووقــــــف صــــــامتا س وصــــــار حــــــريان باهتــــــا   وقــــــال يف نفســــــه: مــــــن يــــــا تــــــرى 
ؤال اخلطــــــري  مثمل رفــــــع صــــــوته وقــــــال: أمل تعــــــرفين يــــــا هــــــذا األمــــــري؟ الــــــذي واجهنــــــا هبــــــذا الســــــ

ــــــــل األصــــــــفهاين؟  ــــــــون األدب  وهــــــــل مل تســــــــمع بلمسعي ــــــــا الكهــــــــل يف فن شــــــــيخ العــــــــرب؟ وأن
 املؤلف يف الفلسفة والتاريخ واألدب واملعاين  

قـــــــال األمـــــــري: شـــــــرفت أيملهـــــــا املفضـــــــالس ومـــــــا الـــــــذي حـــــــدا بـــــــك إ  هـــــــذا اجلـــــــدال حـــــــ  
 جلت يف ذلك اجملال  

 
 العربية لشف األثار

 (1)فقـــــــال العجمـــــــي: لقـــــــد  ثـــــــت يف تـــــــارخيكم القـــــــدمي فهـــــــالين مـــــــا فيـــــــه مـــــــن الوصــــــــف
 سالعظــــــيم مــــــن تشــــــييد القصــــــور ووصــــــف اآلثــــــار والــــــدور فجئــــــت هنــــــا أشــــــهد تلــــــك اآلثــــــار

ـــــرار  فعلمـــــت أن مـــــا قيـــــل عـــــن   عنهـــــا يف هـــــذه الـــــديار (2)وأكشـــــف فمـــــا رأيـــــت هلـــــا مـــــن ق

                                                           
تـــــرى مبالغـــــات غـــــري معقولـــــة يف كثـــــري مـــــن كتـــــب التـــــاريخ كاملســـــعودي والطـــــربي وبـــــدائع الزهـــــور وغريهـــــا ور ـــــا   (1)

كـــــان أقرهبـــــا للصـــــواب ابـــــن األثـــــري واهلمـــــذاين والكنـــــدي وابـــــن خلـــــدون ومـــــن حنـــــا حنـــــوهم كـــــأيب الفـــــداء وقيـــــد 
 األنساب البن فارس  

أول مـــــن ارتـــــاد بـــــالد العـــــرب للكشـــــف عـــــن آثارهـــــا اهلمـــــداين يف القـــــرن الرابـــــع مـــــن اهلجـــــرةس مث زارهـــــا العـــــامل  (2)
البحـــــــث  1756مس مث أرســـــــل فريـــــــدريك اخلـــــــامس ملـــــــك الدا رقـــــــة بعثـــــــة ســـــــنة 1746األملـــــــاين ميخـــــــابلس 
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أو أضـــــغاث أحـــــالم  وأن أخبـــــار العـــــرب اإلســـــالمس إ ـــــا هـــــو خرافـــــات وأوهـــــامس قبـــــل جمـــــدكم 
قــــل كــــلمل مــــؤرخ مــــا وصــــل إليــــه نبــــل  (1)مل تكــــن مضــــبوطة التقــــديرس كمــــا يشــــهد ابــــن األثــــريس

مـــــن غـــــري حتقيـــــ س وزاد بعضـــــهم كثـــــريا  مــــــن التزاويـــــ س وأمملـــــا جمـــــدكم األثيـــــلس فبعـــــد اإلســــــالم 
 بقليل  

ـــــــرأت؟ حـــــــ  نطقـــــــت  ـــــــا  ـــــــب ق ـــــــت؟ ويف أي الكت ـــــــا مكث ـــــــان وكـــــــم يومـــــــا  هن فقـــــــال حسمل
 نطقت  

فقـــــــال إمسعيـــــــل: لقـــــــد اطلعـــــــت علـــــــى كتـــــــب املـــــــؤرخني األعـــــــالم  ويل هنـــــــا زهـــــــاء شـــــــهر 
 وعشرة أيملام  

فقـــــال األمـــــري: إن هـــــذا الـــــزمن ال يكفـــــي للتنقيـــــبس عـــــن جمـــــد العـــــرب العجيـــــب  فضـــــال  
عـــــن أنملـــــك ال تعـــــرف شـــــيئا  مـــــن اللغـــــات القد ـــــةس املدونـــــة علـــــى اآلثـــــار العظيمـــــة  كاللغـــــات 

واحلمرييـــــة والســـــاميملة  ولـــــو كنـــــت تعلـــــم ذلـــــكس لظهـــــر لـــــك فضـــــل العـــــرب النبطيـــــة واآلراميـــــةس 
علــــــى كــــــلمل املمالــــــك  كمــــــا فعــــــل األوربيــــــون املستشــــــرقون ببالدنــــــا  حــــــ  وقفــــــوا علــــــى آثــــــار 

ــــــــــــك ا  (4)األملانيــــــــــــان  وكروتنــــــــــــد (3)يلسميخــــــــــــاو  (2)غــــــــــــالزر لبحــــــــــــاثنيجمــــــــــــدنا  ومــــــــــــن أولئ

                                                           

ــــــز والفرنســــــيني كمــــــا ســــــيتلى عليــــــك إن شــــــاء اهلل ومــــــنهم ا ــــــك اآلثــــــار مث تلتهــــــا بعثــــــات مــــــن اإلجنلي لعــــــامل  تل
   Carsten Niebuhrكرسنت نيبوهر 

   1س وتاريخ العرب األديب لألستاذ رينولد ج1س ج181ابن األثري ص (1)
 مستشرق أملاين وعامل أثرى ارتاد بالد واليمن يف القرن املاضي ورجع ومعه حنو ألف أثر منقوش   (2)
 م  1791سنة  عامل أثرى أملاين وهو أول من زار اليمن من املستشرقني وتويف (3)
 م 1838ضابطان إجنليزيان عثرا على نقوش محريية باليمن يف القرن املاضي وعرفت رموزها سنة  (4) (4)
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الفرنســــــيان  وغـــــريهم مــــــن اســـــتعانوا  ؤلفــــــات  (3)وأرنـــــو (2)اإلجنليزيـــــان  وهــــــاليفي (1)تدســـــوول
 واليونان قد ا   مث أتوا بالدناس وكشفوا عن آثارنا   العرب

فقـــــــــال إمسعيـــــــــل: وكيـــــــــف أســـــــــتعني  ؤلفـــــــــات األمـــــــــم  وعنـــــــــدي كثـــــــــري مـــــــــن مصـــــــــنفات 
 العجم؟  

ــــــان قــــــائال : لقــــــد بــــــالغتم يف تلــــــك املؤلفــــــات  ومــــــوهتم احلقــــــائ  باخلرافــــــات   فأجابــــــه حسمل
ثـــــوا وكتبـــــوا  وشـــــهدوا وتعبـــــوا  فـــــأثبتوا كـــــلمل مـــــا مسعنـــــاه عـــــن آبائنـــــا  بعـــــد أن ولكـــــن أولئـــــك  
 حلملوا رموز آثارنا  

 
 

  نساب العرب
فقـــــال العجمـــــي: أنـــــا متفـــــ  معهـــــم يف أنكـــــم خـــــرجتم  ؤلفـــــاتكم مـــــن احلقـــــائ  التارخييـــــةس 
ـــــــذي قـــــــال  ـــــــالفخر والنســـــــب ال ـــــــب األدب ب إ  الفخـــــــار واألســـــــاطري اخلياليملـــــــة  وشـــــــحنتم كت

مســـــاء القبائــــــل ليســــــت أمســــــاء رجــــــال قــــــد أن مسيــــــث( إنملــــــه أكاذيــــــب ومهيملــــــة وإنمل فيـــــه )روبنصــــــ
عنــــــــــد األمــــــــــم  Totemعاشــــــــــوا كمــــــــــا يزعمــــــــــون  بــــــــــل أكثرهــــــــــا بشــــــــــبه املســــــــــمى طــــــــــومت 

 املتوحشة  
 فقال حسملان: وما معىن طومت أيملها الفيلسوف؟ 

                                                           

 
م إ  الــــــــيمن وعــــــــاد ومعــــــــه 1869يوســــــــف هــــــــاليفي مستشــــــــرق كبــــــــري أرســــــــلة وزارة املعــــــــارف بفرنســــــــا ســــــــنة  (2)

 سبعمائة نقش أثرى كان هلا أثر يف التاريخ العريب  
 م ورجع بنقوش هامة غريت التاريخ  1843مؤرخ فرنسي جال يف اليمن سنة  (3)
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ــــــر ــــــل: إن هــــــذا لفــــــ  أوجي ــــــه إمسعي ــــــل  (1)فأجاب ــــــات حترتمهــــــا القبائ ــــــه كائن ــــــراد ب ــــــدي ي هن
ــــــويب إفريقيــــــ ــــــد واســــــرتاليا وجن ومل ينتشــــــر هــــــذا اللفــــــ  إالمل يف القــــــرن املاضــــــي  هاملتوحشــــــة كاهلن

بعـــــــد أن كتـــــــب فيـــــــه ذلـــــــك املؤلـــــــف وأمثالـــــــه مـــــــن جـــــــردوكم مـــــــن النســـــــب وأنكـــــــروا علـــــــيكم 
   احلسب

ــــــيت ال مــــــراء في ــــــة ال ــــــوان اجلهال ــــــال: إن هــــــذا عن ــــــانس وق ــــــودر  سهــــــافــــــاكفهرمل وجــــــه حسمل  ىول
ــــــدهتم عــــــن جمــــــدنا  ــــــاء جل ــــــه املستشــــــرقون املنصــــــفون مــــــن أبن ــــــاب مــــــا كتب ــــــال هــــــؤالء الكت أمث

وعرفــــــوا جمــــــد األجــــــداد  ولكــــــن مــــــن يضــــــلل اهلل فمــــــا لــــــه مــــــن  سونســــــبنا لفــــــاءوا إ  رشــــــدهم
ــــــــاراهتم إالمل  (2)ةهــــــــاد  لقــــــــد كــــــــان للعــــــــرب قبــــــــل اإلســــــــالم وبعــــــــده روا نســــــــابون ال تقبــــــــل عب

يف مؤلفــــــات القرشــــــي واهلمــــــداين والكنــــــدي والســــــمعاين ســــــناد صــــــحيح متصــــــل كمــــــا تــــــرى لب
ـــــن خلـــــدون يف  و واألصـــــمعي واألصـــــفهاين وغـــــريهم مـــــن فحـــــول الر  ـــــة واألدب  وقـــــد عـــــىن اب اي

وحــــــــــدودها ووجــــــــــوب العمــــــــــل هبــــــــــا واالهتمــــــــــام  ــــــــــا فيهـــــــــــا  (3)كتابــــــــــه العــــــــــرب باألنســــــــــاب
ــــــاريخ والشــــــريعة ــــــا  علــــــى النهــــــو  هبــــــذا ال سواالستفســــــار مــــــن علمائهــــــا وفاقــــــا  للت فــــــن وحضمل

واألخـــــذ بـــــه  وحنـــــا حنـــــوه كثـــــري مـــــن املـــــؤرخني كبـــــدر الـــــدملين فـــــارس مؤلـــــف قيـــــد األنســـــاب يف 
ـــــا جمـــــدنا األثيـــــل  فلـــــيس فيـــــه أي تضـــــليل  أال تـــــدري أهنـــــم عثـــــروا  القـــــرن املاضـــــي وغـــــريه  وأممل

ـــــل  ـــــدريس العلـــــوم والفلســـــفة يف عهـــــد البـــــابليني قب ـــــةعلـــــى أنقـــــا  مدرســـــة لت  (4)املـــــيالد بثالث
 فيهـــــا النســـــاء  ورجـــــال العلـــــم والقضـــــاء  ومـــــا كنـــــت أعتقـــــد مـــــن الســـــنني؟ وكنـــــا نعـــــنيمل  آالف

 صحة هذه األخبار إالمل بعد ظهور تلك اآلثار  
 

                                                           
أدق مـــــا جـــــاء يف النســـــب القــــــدمي الكتـــــاب العاشـــــر مــــــن اإلكليـــــل للهمـــــداين كمــــــا أشـــــار إ  ذلـــــك األســــــتاذ  (1)

ــــــاريخ  امعــــــة كمــــــربدج وكــــــذلك ) ــــــد نيكلســــــون مــــــدرس الت ( لألســــــتاذ د  Sudarabische Studienرينول
    108هـ  مللر ص

   110مقدمة ابن خلدون ص (2)
   1ج 136س 24وقيد األنساب ص 2ج 19-3العرب البن خلدون ص (3)
(4) Clay Light on the testament from Babel. 
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 آثار بابل
فقـــــال إمسعيـــــل: أنـــــا مل أر يف كتـــــب املـــــؤرخني مـــــا يؤيـــــد لكـــــم خـــــربا  يف العلـــــم والقـــــوانني يف 

 عهود أولئك الغابرين  
ـــــان وقـــــال: ولكنـــــك لـــــو اطل لعلمـــــت العلـــــم  (1)علـــــى كتـــــب احلـــــديثنيست عـــــفـــــنهض حسمل

 اليقني من أخبار الغطارف الذاهبني  
فقاطعــــه إمسعيــــل قــــائال : لعلــــك تقصــــد جمــــد اإلســــالم ومــــا ظهــــر فيــــه مــــن األعــــالم  وأمملــــا 

 قبوال  عند أهل العلم والتحرير   حتزقبله فأساطري مل 
ــــــان مليملــــــا   ولكنــــــه يكــــــاد يتميملــــــ ينســــــي نفســــــه مــــــا ز مــــــن الغــــــي   مث أراد أن فســــــكت حسمل

جاهبــــه بــــه هــــذا العجمــــيس ويســــرملى عــــن روحــــه الفياضــــة هــــذا الــــرتح  فــــأخرج مــــن متاعــــه آلــــة 
  للحــــــاكي اجلــــــوي املــــــذياع )الراديــــــو( وكــــــان علــــــى اتصــــــال برجــــــال النهضــــــة الشــــــرقية العربيــــــة
ـــــــة  حاضـــــــرة كـــــــان يلقيهـــــــا أحـــــــد رجـــــــال النهضـــــــة  ومـــــــا هـــــــي إالمل دقـــــــائ  حـــــــ  نطقـــــــت اآلل

 إلينا منها ما يأيت:  سان جمد العرب وصلوعقبها بقصيدة طويلة على ل
 واألدبْ  الحقائق   يصف    اسمع حديثا  من عجْب 

 يا بطل ــي بدوالصدق         العرب  د  ــا، مجــــإني  ن

مـوالنّ   والكرم ــي بدوالصدق   اس تعلم من قِد 

 قد لنت فيهم من  جل  م ـــل األمــــ ني لهم قب

 ىفي ذي البالد مع الغن  ا ـــنا  ه  ـقد لنت مرفوع

 والعلم يشهد في الدو   ا ـنوا في ه  ــرب لانوالع  

  ني  حوت من الكرى  د في الورى ـوالعلم يشه

 الد ولم تز ــفي ذي الب  ت رى   ارا  ــــفرفعت آث

 اــــــوالعلم فيها نورن  ا ــفي ذي البالد قصورن

 في األز والسعد طوعي             اــــــــوبه ي م سرورن

 وا في عدمــوالغرب لان  والسعد طوعي من قدم 

 مللوالّدين ينطق في الِ   والسيف يشهد والقلم

                                                           
راجــــــــع مؤلفــــــــات رينولــــــــد األســــــــتاذ  امعــــــــة كمــــــــربدج ومؤلفــــــــات ميللــــــــر وغــــــــالزر وهــــــــاليفي وارنــــــــو وكروتنــــــــد  (1)

 ني  ووللستد وغريهم من عظماء املؤرخني واملستشرق
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 ا النبيو  األ ليـــــمن    ال ـق في المــوالدين ينط

 منا الملو   ولو األمل  بسطوا الشرائع والعال 

 الوطن (2)ةـــولذا عمالق  اليمن (1)ة ــبعا تباــمن

 مأرب واألو  (4)وملو   المعين وذو يز   (3)وبنو

 ا الملو  ذو واألثرـــــمن  ل والحضر ــــباب (5)وملو 

 وخذوا المهارة في العمل  قوموا اسمعوا هذا الخبر

 اـــوا نّومــــبل ال تكون   ارة سلّما ــــوخذوا المه

 وز فضال  في الدو ـــ ح     ـــــاح ى  عود منظم

ـــــان وزهـــــران ضـــــاحكني وبـــــدت علـــــى العجمـــــي عالئـــــم الدهشـــــة  عنـــــد ذلـــــك تبســـــم حسمل
ــــة الــــيت خاهلــــا ســــحرا  جســــيما  أو شــــيطانا   واحلــــرية إذ كــــان حــــديث عهــــد باســــتماع هــــذه اآلل
رجيمـــــا  وقـــــال يف هـــــدوء وســـــكينة: مـــــا هـــــذه احلـــــوادث املريعـــــة وقـــــد كنـــــت أرتـــــاب فيمـــــا وراء 

هـــــــذا األكــــــــرب برهــــــــان  عجبــــــــا  هلــــــــذا  الطبيعـــــــة  ولكنــــــــين أصــــــــبحت أعتقــــــــد فيهــــــــا اآلنس وإن
 البيان!! ما هذا أيملها اجلليالن؟ 

ـــــــان قـــــــائال : قليجبـــــــك زهـــــــران  فـــــــاجفأ زهـــــــران لقجابـــــــة وقـــــــال: هـــــــذا يــــــــا  ىنرب ابـــــــه حسمل
إمسعيــــل برهــــان جليـــــل يؤيــــد جمـــــدنا األثيــــل ويظهــــر عملنـــــا اجلميــــل  وهبـــــه اهلل لنــــا معجـــــزة يف 

ننا بـــــني األنـــــام  وهـــــا أنـــــت قـــــد شـــــهدته عيانـــــا  ومسعـــــت منـــــه بيانـــــا  أهـــــذه األيملـــــام إلعـــــالء شـــــ
 فهل بعد ذلك من مكابرة يف آثارنا الظاهرة؟  

عـــــم إنملـــــه يـــــذكر القصـــــور واآلثـــــار  ومـــــا رأيـــــت منهـــــا شـــــيئا  يف هـــــذه الـــــديار نقـــــال إمسعيـــــل: 
 غري التالل واجلبال  وبعض التماثيل بني الرمال  

                                                           
 ملوك اليمن  (1)
 العرب اهلكوس  (2)
 قصبة سبأ باليمن وآثارها باقية  (3)
( قــــــــد ا  واهلمـــــــداين أيضــــــــا  وكشــــــــف عنهــــــــا املستشــــــــرق هــــــــاليفي strabonدولـــــــة يف اجلنــــــــوب تكلــــــــم عنهــــــــا اســــــــرتابون ) (4)

 ثلثمائة نقش وقرأ ما عليها باملسند وهي يف اجلوف اجلنويب شرقي صنعاء   300ونقل منها زهاء 
 من سفر التكوين   11من بالد الشمال يف العرب وفيها بلبلت األلسن كما روت التوراة اص (5)
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 آثار بطرا
الــــــيت  (1)يملهــــــا املفضــــــال ألريـــــك آثــــــار اجلــــــالل يف بابـــــل وبطــــــرافقـــــال زهــــــران: تعــــــال معـــــي أ

  ( 2)من آثارها الرقيم املذكور يف القرآن الكرمي 
ـــــان: نعـــــم يـــــا Petraفاستفســـــر إمسعيـــــل عـــــن بطـــــرا ) ( ألنـــــه اســـــم غـــــري عـــــريب فقـــــال حسمل

ـــــار املـــــؤرخنيس مـــــن لفـــــ  ســـــلع املعـــــروف  (3)إمسعيـــــل إنمل امسهـــــا حرفـــــه الفـــــرنك كمـــــا حققـــــه كب
ــــــوراة  وهــــــذا التحريــــــف حــــــدث  (4)يف معجــــــم البلــــــدان ويف ســــــفري أشــــــياء والقضــــــاه مــــــن الت

مــــن رجــــال أوروبــــا لعــــدم متكــــنهم مــــن نطــــ  ســــلع فتفهمــــوا معناهــــا فــــلذا هــــو احلجــــر فرتمجــــوه 
 ( ونقله الشرقيون خطأ  Petraباسم بطرا )

 
 آثار تدمر

تــــــــاريخ العــــــــرب قبــــــــل اإلســــــــالم مــــــــن أنمل قــــــــال زهــــــــران: ويؤيــــــــد هــــــــذه الروايــــــــة مــــــــا ورد يف 
ــــة فقــــد كــــان اليهــــود يســــموهنا ســــلع وهــــو  عاصــــمة األنبــــاه بطــــرا وهــــي ترمجــــة امسهــــا بالعرباني

ـــــوحنـــــن ال  (5)احلجـــــر يف لســـــاهنم  ـــــل تعـــــال معـــــي ألريـــــك ن ـــــدا  يف  وثنـــــا اللفظيملـــــة ب ذهب بعي
يم هيكـــــل الشـــــمس العظـــــ (6)مـــــا يفـــــوق األهـــــرامس مـــــن آثـــــار ملوكنـــــا العظـــــام  أريـــــك يف تـــــدمر

ذراعــــــا  وطــــــول املعــــــروف للنملــــــاس مــــــن قــــــدمي  وقــــــد ارتفــــــع يف الســــــماء ارتفاعــــــا   يبلــــــ   ــــــانني 

                                                           
 دولة ظهرت  ايل بالد العرب قبل امليالد بثمانية قرون كانت قصبة األنباه قد ا  وهي  (1)
 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آبائنا عجبا" من سورة الكهف "  (2)
   1ج 16م وقيد األنساب ص1933من ديسمرب سنة  27العالمة أمحد زكي باشا باألهرام يف  (3)
 القضاه من سفر  1:36من أشعياء و 16:1التوراة  (4)
   68س 31تاريخ العرب قبل اإلسالم ص (5)
 Palmrreدولــــة ظهــــرت يف القــــرن الســــابع املــــيالد بــــني الشــــام والعــــراق وجــــاء عــــن وصــــفها كثــــري يف كتــــاب:  (6)

par A. champdor  وأن هياكلهــــا شــــيدت آلهلــــة الشــــمس علــــى نظــــام الكلــــدانيني وأنمل احلضــــارة بلغــــت
 فيها منتهاها  



20 
 

ذراعس وبــــــه  ســــــمائة عمــــــودس لــــــيس هلــــــا مثيــــــل يف  (1)أحــــــد األضــــــالعس يزيــــــد عــــــن أربعمائــــــة
 عامل الوجود  

طلعــــــك علـــــــى الــــــرواق األعظــــــم الــــــذي تنطـــــــ  جدرانــــــه بعظمتــــــهس وتشـــــــهد أتعــــــال معــــــي 
ـــــاق املـــــذكور آنفـــــا  يف االرتفـــــاع   ـــــر مـــــن ألفـــــي ذراع حـــــ  ف ـــــد امتـــــد أكث ـــــه  وق ـــــه بروعت عمدان

 وبه  ا ائة من العمدان  يشهدها هناك كلمل إنسان  
 

 آثار غسا 
ـــــانس القتحـــــام هـــــذا امليـــــدان  وطفـــــ  يقـــــانـــــرب مث  وهـــــو غضـــــبان مـــــاأتلوه  صى األمـــــري حسمل

العظـــــيم  املؤســـــس مـــــن الرخـــــام  (2)ليـــــه خـــــرب القصـــــر األبـــــيضإعليـــــك مـــــن البيـــــان: أمل يصـــــل 
عليـــــــه صــــــنوف مـــــــن  وكــــــل جــــــدار منـــــــه قطعــــــة واحـــــــدة وقــــــد نقــــــش الســــــليم؟  الــــــذي يـــــــرى

ـــــان سوصـــــور يعجـــــز عـــــن نقشـــــها اجلـــــان ساحليـــــوان ـــــار غسمل ـــــل  سوقـــــد علمنـــــا أنمل هـــــذا مـــــن آث قب
 اإلسالم  ئات من األعوام  

وهـــــا هـــــم مؤرخـــــو االفـــــرنك يقومـــــون مـــــن وقـــــت آلخـــــر بشـــــهادات خالـــــدة تســـــطر للعـــــرب 
بـــــرتى الـــــذي ألقـــــى حماضـــــرة يف جامعـــــة لنـــــدن  (3)رنـــــد يـــــاه الـــــذهب ومـــــن أولئـــــك األســـــتاذ فل

ــــقــــال فيهــــا: إنمل احلفريــــات األخــــرية الــــيت قــــام هبــــا أثب ة تــــت أنملــــه كــــان بــــني العــــراق ومصــــر مدني
مــــــن أروع األعمــــــال الفنيملــــــة وقــــــد انتقلــــــت هــــــذه  الــــــيت أنتجــــــت أعمــــــاال  مــــــن أرقــــــى املــــــدنيات 

  (4)املدنية إ   ال سوريا ومل يعرف عنها شيء من السجالت املكتوبة 

                                                           
 ومذكرات فوليت الذي شهده بنفسه يف منتصف القرن املاضي   90العرب قبل اإلسالم ص (1)
حمـــــيط التـــــاريخ للمؤلـــــف وتـــــاريخ العـــــرب يف اجلاهليملـــــة ومـــــذكرات كثـــــري مـــــن املستشـــــرقني وال يـــــزال هـــــذا القصـــــر  (2)

 يشهده هنالك من يريد وقد وصفه غري واحد من شهدوه وصفا  دقيقا  عجيبا   
( عـــــــامل أثـــــــرى  اثـــــــة رحالـــــــة وهـــــــو اآلن مـــــــدير اجلامعـــــــة اإلجنليزيـــــــة ل ثـــــــار Petrieنـــــــدر بـــــــرتى )األســـــــتاذ فل (3)

 املصرية بلندن  
 م  1934من يونيه سنة  17األهرام يف  (4)
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ــــه عــــن تــــاريخ  ــــري مــــا جيــــب أْن نعرف ــــك وجــــدنا أنملــــه ال يــــزال ينتقصــــنا الشــــيء الكث ومــــع ذل
العـــــــرب والشـــــــرق  وقـــــــد شـــــــرعنا تـــــــوملا  يف درس هـــــــذا املركـــــــز العظـــــــيم حلضـــــــارة بابـــــــل والعـــــــراق 

  اللتني نشرتا لواء املدنية يف العامل وحنن مل نتبني بعد أصلهما وال مصدرمها 
ومجيــــــــع املستشــــــــرقني يعرفــــــــون هــــــــذه احلضــــــــارة ويعرتفــــــــون هبــــــــا يف مؤلفــــــــاهتم وحماضــــــــراهتم 

  وجدير بك وأنت شرقي منا أن تقف على ذلك وتقتنع به
قـــــاة احملـــــدثني ملـــــا عنــــد ذلـــــك أطـــــرق إمسعيـــــل رأســـــه مليـــــا  وقـــــال: واهلل لـــــو ال أنكمـــــا مـــــن ث 

 حتق  لديمل هذا اخلرب املبني  
ـــــان يف هـــــوادة ولـــــني: اآلن  كنـــــين مناظرتـــــك أيملهـــــا الشـــــيخ األمـــــني  أ دري يـــــا تـــــفقـــــال حسمل

 فيلسوف أصفهان  ألي سبب جئت هنا اآلن؟ 
 فأجاب إمسعيل بقوله: ال أعلم السبب يا شيخ العرب  

 
 مجد اليمن

ـــــة أحـــــد  ـــــت اآلن ملقابل ـــــين جئ ـــــذين مهـــــروا يف قـــــال إن ـــــار الفرنســـــيني ال املستشـــــرقني مـــــن كب
القد ـــــــة  ألين عثـــــــرت يف الشـــــــهر املاضـــــــي علـــــــى آثـــــــار عظيمـــــــة يف  (1)حـــــــل رمـــــــوز اخلطـــــــوه

ــــــذلك  وهــــــو اآلن  ــــــاه ل ــــــة وقــــــد طلبن ــــــدرك الرمــــــوز األثري ــــــا مــــــن ي ــــــيس فين ــــــة  ول بالدنــــــا اجلنوبي
ـــــل  ور ـــــا ـــــك  وســـــنمنحه منحـــــات جزيلـــــةس كمـــــا فعلنـــــا معـــــه مـــــن قب ـــــتم  يبحـــــث فيمـــــا هنال ي

 فريشدك إ  آثار اليمن    عمله وحيضر بعد زمن

                                                           
اخلطـــــوه العربيـــــة القد ـــــة يف اجلاهليملـــــة كثـــــرية أمههـــــا املســـــند بـــــاليمن الـــــذي اشـــــتقت منـــــه حروفنـــــا اآلن ولكـــــن  (1)

خلطــــــــوه القد ــــــــة: الصــــــــفوي والثمــــــــودي واللحيــــــــاين وكلهــــــــا وكلهــــــــا كانــــــــت مــــــــع التبــــــــاين الواضــــــــح ومــــــــن ا
باحلجــــــازس واملســــــماري الشــــــبيه باملصــــــري القــــــدمي )اهلــــــري وغليفــــــي( وكــــــان يف  ــــــال بــــــالد العــــــربس والنبطــــــي 
وكـــــان يف غــــــريب العـــــراقس واآلرامــــــي وكـــــان بتــــــدمر  ومجيعهــــــا خيـــــالف مــــــا نكتـــــب بــــــه اليـــــوم  وقــــــد وضــــــعنا يف 

ــــــالبالأ يف ذلــــــك مــــــذكرة خاصــــــة يف التج ــــــب يف 1933مــــــن ســــــبتمرب ســــــنة  10ديــــــد ونشــــــرناها ب م كمــــــا كت
خطـــــوه الـــــيمن األســـــتاذ رودجيـــــد أســـــتاذ اللغـــــات الشـــــرقية  امعـــــة هـــــل وفيهـــــا يشـــــري إ  أن اخلطـــــوه كانـــــت 

 تقرأ من اليسار إ  اليمني كاإلفرنك  
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قــــــال العجمــــــي: نعــــــم أمســــــع الثنــــــاء احلســــــن علــــــى أمــــــراء الــــــيمن  وال أعلــــــم آثــــــارا  هلــــــم إالمل 
وســـــــهلوا الربيـــــــد  (1)إطـــــــراء علـــــــيهم  إذ كـــــــانوا يف مدينـــــــة وحضـــــــارة  فتولملـــــــوا تســـــــعري التجـــــــارة 

ــــــبالدس ورفــــــع العمــــــاد واســــــتعمال صــــــهاريخ املــــــاءس  ــــــد  مــــــن إصــــــالح ال ــــــوا كــــــل مــــــا يفي وعمل
جتــــــري يف بطــــــون الغــــــرباء  وقــــــد حفظــــــوا ميــــــاههم يف الســــــدود واخللجــــــان  كمــــــا فعــــــل اليــــــوم 

 خبزان أصوان  
 

 سد مأرب
ا      ﴿ :)وبار( اجلليل  الذي ورد خربه يف حمكم التنزيل (2)أربمومن آثارهم سدمل  ل ق ۡد ل 

ب إ   نِ  لِس  ۡسك   فِي م 
اي ة   ن ي ِمين  ِهۡم ء  ن   اِ  ع  ا      ج  ِشم  واْ  و  ٱۡشك ر  ۡم و  بِّك  ۡزِق ر  ل وْا ِمن رِّ ل 

ة   ف ور  ل ه ۥۚ ب ۡلد  بٌّ غ  ر  ه م  ١٥ ط يِّب ة  و  ۡلن َٰ ب د  ِرِم و  ۡيل  ٱۡلع  ل ۡيِهۡم س  ۡلن ا ع  وْا ف أ ۡرس  ض  ف أ ۡعر 

ن   ۡيِهمۡ  ۡمط  بِج  ات ۡي   ل ٍل خ  و  ن   ۡيِن ذ   ج 
ۡيء   و   ۡثل    (3) ش  ن ِسۡدر   و    ق لِيل   مِّ

ف ور   ١٦ ِزٓي إاِل  ٱۡلك  ه ۡل ن ج َٰ  و 
 
وْا ف ر  ا ل  ه م بِم 

ۡين َٰ ز  لِك  ج 
ب ۡين   ١٧ذ َٰ ۡلن ا ب ۡين ه ۡم و  ع  ج  و 

ۡلن ا فِيه ا ق ر   ر  ى ٱل  ِي ب َٰ ة  ى ٱۡلق ر  ِهر 
ۡرن ا  ظ َٰ ق د  واْ فِيه ا ل ي الِي  و   ي ام  و  ۡير   ِسير  ا فِيه ا ٱلس 

اِمنِين   اِديث   ١٨ء  ه ۡم   ح  ۡلن َٰ ع  ه ۡم ف ج  ٓوْا   نف س  ظ ل م  ِعۡد ب ۡين    ۡسف اِرن ا و  ب ن ا ب َٰ ف ق ال وْا ر 

ت   ٓي َٰ لِك  أل 
ٍقۚ إِ   فِي ذ َٰ ز  م  ه ۡم ل ل  م 

ۡقن َٰ ز  م  ب ار  و  ك ور   لِّك لِّ       (4) ﴾ ش 
على بنائه بضعة من ملوك سبأ قبل امليالد بثمانية وقد كان هذا السد هندسيا  منيعا  وتوا  

ما يعانيه أقطاب املهندسني يف إنشاء قرون  وليس من السهل وصف روعته إالمل إذا أدركنا 
  اخلزانات على النيل وغريه وما يرومونه يف احلاضر واملستقبل من وراء ذلك

                                                           
( 1)A. muller: Derislam in morgen und Abendland. p.24   

 يرى بعض املؤرخني ومنهم املؤرخ شيخ العروبة أن امسها وبار )ال مأرب(  (2)
 
 ُمرمل    (3)
 
 . سورة سبأ من القرآن الكرمي  )4( 
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وكانت تلك البالد قبل سد مأرب سيوال  فياضة أيام املطر ح  إذا حل الصيف أصاهبا  
ابرون يف حصر مياه تلك السيول يف دائرة منيعة غواجلدب والقفر  ففكر أولئك امللوك ال الشرق

أمتار وطوله حنو ستمائة مرت وعرضه زهاء  (1)بنظام هندسي وسدمل يبل  ارتفاعه أكثر من عشرة
واألخرى أقل من مرتس وإذا  ةويتحد مع ما حواليه من اجلبال  وله عيون بني كل طبق سمائة مرت

أريد االنتفاع  ياهه نزعت سدود عيون الطبقة العليا فتدفقت املياه على جانبيه  اال  وجنوبا  
ذكرمها يف القرآن الكرمي  بقدر فتسقى أكثر من ثلثمائة ميل مربع وتلك مساحة اجلنتني الوارد 

 تنزع سدود الطبقة اليت تليها بالتوايل عند احلاجة إ  املاء ح  ال حيدث غرق أو شرق طيلة مث
آثار  (2)العام  وإذا ما فرأ املاء استعدوا للسيول اجلديدة وأعادوا والسدود كما كانت  وال تزال

ثبت غالزر باقية ناطقة بفضل تلك اجلهود العظيمة اليت بذهلا ملوك اليمن قد ا  ويهذا السدمل 
ميالدية بعد أن حق  ذلك من رسائل  565و 539أن ذلك السدمل خترب وهتدم يف سنيت 

 واليمن يف ذاك العهد   شكانت متبادلة بني األحبا
ـــــوك الـــــذين بنـــــوه ومـــــنهم: يثعمـــــر ومسهعلـــــي  والنقـــــوش تؤيـــــد ذلـــــك كمـــــا تثبـــــت أمســـــاء املل

 بـــــالد العـــــرب  وحـــــاول بائـــــل األزد وغريهـــــا يفوذمـــــر ويـــــدع إيـــــل وملـــــا ختـــــرب الســـــد تفرقـــــت ق
ـــــه حنـــــو شـــــهرين  ـــــه في ـــــرأ جهـــــده وعمال ـــــم يفلـــــح بعـــــد أن أف ـــــه فل ـــــرميم مـــــا تصـــــدع عن أبرهـــــة ت

 به كثريا  ولكن بدون جدوى   (3)وارتفعوا
 
 
 
 

 مدينة مأرب

                                                           
 وكان التقدير بالذراع العراقي وقد حولته إ  أمتار   1اهلمداين ج (1)

(2) Muller Buvg. 
 Travels Arabiaم وكتاب 1897مذكرات غالزر األملاين سنة  (3)
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ـــــا مدينـــــة مـــــأرب ) بـــــار( فقـــــد كشـــــف عنهـــــا العاملـــــان الفرنســـــيان أندربـــــه مـــــالرو املـــــؤرخ و وأممل
ــــــــري ومول ــــــــري الكب ــــــــار نياألث ــــــــة الطي ــــــــأ (1) ســــــــاعدة حســــــــني يس باشــــــــا املصــــــــري يف مــــــــارس ن

ــــــــان 1934 ــــــــة األطــــــــراف ذات مب ــــــــارة بأهنــــــــا مرتامي م  ووصــــــــفاها بعــــــــد أن شــــــــهداها يف الطي
الــــــيت حتتهـــــا )كــــــاهلرم( ناصــــــعة وبـــــروج شــــــاهقة تتـــــألف مــــــن طبقـــــات كــــــل منهـــــا أضــــــي  مـــــن 
الالمـــــــع وحيـــــــيط هبـــــــا ســـــــور  (2)البيـــــــا  كأهنـــــــا مـــــــن املرمـــــــر وقاعـــــــدهتا مـــــــن الصـــــــوان األســـــــود

 متهدم وتدل آثارها وروعتها أن سكاهنا ال يقلون عن مائيت ألف نفس  
وقـــــــد عرفـــــــت ســـــــبأ وضـــــــواحيها باملهـــــــارة يف الفنـــــــون والرباعـــــــةس وإصـــــــالح شـــــــئون الزراعـــــــة 

تقــــــان الصــــــناعة  وكــــــل هــــــذا مــــــدون يف املؤلفــــــات ومل أشــــــهد منــــــه آثــــــار آيــــــات  إالمل بعــــــض إو 
ـــــــار واألفكـــــــار كلهـــــــا شـــــــعاع وصـــــــل إيلمل بالســـــــماع أو  ـــــــاالطالع  وأعلـــــــم أن اآلثـــــــار واألخب ب

 على إثبات حضارة عربية يف األزمان القد ة اجلاهلية وال سيما يف اليمن   (3)تتناصر
 

 ملو  اليمن
ـــــــــــان: إ  هنـــــــــــا أعـــــــــــرتف لـــــــــــك بســـــــــــعة االطـــــــــــالع  وإن كنـــــــــــت مل تشـــــــــــهد  فقـــــــــــال حسمل

ولكـــــــين أزيـــــــدك علمـــــــا  أن ألصـــــــحاهبا باجملـــــــد قـــــــدما  كمـــــــا أنـــــــك مل تشـــــــهد آثارهـــــــا القيملمـــــــة  
ــــــا ــــــر ويســــــتعملون اآلث ــــــيمن كــــــانوا يلبســــــون اخلــــــز ويفرتشــــــون احلري ــــــوك ال احلــــــديث مــــــن  ثمل

أريكـــــــة إ  ســـــــرير  كمـــــــا كـــــــانوا يســـــــتعملون أواين الفضـــــــة والـــــــذهب ونـــــــالوا آيـــــــات العجـــــــب 

                                                           
 م  1934من مارس  14األهرام يف  (1)
ـــــذي يعتـــــرب  (2) يكـــــاد هـــــذا الوصـــــف يتفـــــ  وروايـــــة اهلمـــــداين قـــــد ا  وهـــــو فضـــــل ال جيحـــــد هلـــــذا املـــــؤرخ العظـــــيم ال

حجـــــــة عنـــــــد الفـــــــرنك التفـــــــاق اآلثـــــــار والكشـــــــف مـــــــع روايتـــــــه وخاصـــــــة ميللـــــــر ورينولـــــــد يف كتابيهمـــــــا تـــــــاريخ 
 العرب  

 العدد األول من الرسالة   (3)
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علــــــى أســــــاطني فضــــــيملة  مرصــــــعة بــــــاللؤلؤ وبلغــــــوا غايــــــة األدب  إذ رفعــــــوا عروشــــــهم الذهبيــــــة 
  عرش بلقيس  (1)ت األمحرواجلوهر  والياقو 

 
 عرش بلقيس

فقـــــال العجمــــــي: لقـــــد قــــــرأت يف الكتـــــب مــــــا هـــــو أعلــــــى وأكـــــرب  قــــــرأت قصـــــيدة شــــــاعر 
 قدمي يصف عرش بلقيس العظيم: 

 دــــر وفريــللّل ه بجوه   ثمانو  باعا   رافع (2)عرشها

 دــــتقيي يمـــا   ت بال بر  ه وياقوـــــدتقد قيّ   ر  وبد  

 :قال حسملان وملاذا ال تصدق ذلك وقد جاء ذكر هذا العرش يف القرآن الكرمي 
ۡير  ب ِعيد    ﴿ ك ث  غ   بِن ب إ  ف ق ا    ف م 

ب إِِۢ ِجۡئ  ك  ِمن س  ا ل ۡم ت ِحۡط بِهِۦ و  طت  بِم  ي قِيٍن    ح 

دتُّ ٱۡمر   ة   22 ج  ۡيء   إِنِّي و  ل ه ا  ت ۡملِك ه ۡم و   وتِي ۡت ِمن ل لِّ ش  ِظيم  و  ۡرٌش ع   2٣ ع 

د ج  ل ه ۡم و  ن    ۡعم َٰ
ۡيط َٰ ي ن  ل ه م  ٱلش  ز  ِ و  د و   لِلش ۡمِس ِمن د وِ  ٱَّلل  ه ا ي ۡسج  ق ۡوم  تُّه ا و 

بِيِل ف ه ۡم ال  ي ۡه  د و    ِن ٱلس  د ه ۡم ع  وهذا ما يتف  متاما  مع رواية املؤرخ الكبري مالرو  (3) ﴾ف ص 
عند كشف مدينة مأرب  (4)الطيارة الصائبة الذين يعبدون الشمس الذي قال بأنه شهد وهو يف
ملا استعان سليمان على نقله وأخذه ولوال روعة ذلك العرش وهباؤه  سوهم يف مناعة وبأس وقوة

بوساطة اجلن أو ناموسه آصف الذي كان على علم من الكتاب كما ورد يف الذكر احلكيم: 
اْ  ﴿ ل ؤ  ٓأ يُّه ا ٱۡلم  ۡسلِِمين  ق ا   ي َٰ ۡرِشه ا ق ۡبل      ي ۡأت ونِي م  ۡم ي ۡأتِينِي بِع   ق ا   ِعۡفِريت   ٣٨   يُّك 

ق اِمك    اتِيك  بِهِۦ ق ۡبل      ت ق وم  ِمن م  ن  ٱۡلِجنِّ   ن ۠ا ء  ل ۡيِه ل ق ِويٌّ   ِمين  مِّ إِنِّي ع  ق ا    ٣٩ و 

ِب   ن ۠ا  ن  ٱۡلِك  َٰ ه ۥ ِعۡلم  مِّ  ٱل ِذي ِعند 

اتِ  ا ِمن ف ۡضِل  يك  بِهِۦ ق ۡبل      ي ۡرت د  ء  ذ  ه ۥ ق ا   ه َٰ ا ِعند  ۡس  قِّر  اه  م  ء  ا ر  إِل ۡيك  ط ۡرف ك ۚ ف ل م 

                                                           
م األدب والكنـــــــوز للقرشـــــــي وال ينكـــــــر ذلـــــــك اهلمـــــــداين واملســـــــعودي بـــــــل ملـــــــح األول إ  ذلـــــــك كمـــــــا مواســـــــ (1)

 صرح الثاين به  
 ينسب هذا الشعر إ  حسملان بن تبع اليمين أحد التبابعة الذين حكموا اليمن   (2)
 سورة النمل من القرآن الكرمي   (3)
 م  1934مارس سنة  14األهرام يف  (4)
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بِّي  بِّي لِ ر  ف ر  ف إِ   ر  ن ل  م  ر  لِن ۡفِسِهۦ  و  ا ي ۡشك  ر  ف إِن م  ك  ن ش  م   و 
ر    ۡم   ۡلف ر   نِٓي ء   ۡشك  ي ۡبل و 

نِّي   ِريم  غ  وْا ل ه ا ق   ٤٠ ل  ر  ه ا ن نظ ۡر   ت ۡه  ِدٓي   ۡم ت ك و   ِمن  ٱل ِذين  ال  ا   ن كِّ ۡرش  ع 

وتِين ا ٱۡلِعۡلم  ِمن ق ۡبلِه ا  ٤١ي ۡه  د و   
أ ن ه ۥ ه و ۚ و    ِك  ق ال ۡت ل  ۡرش  ا ع  ذ  ك  ۡت قِيل    ه َٰ آء  ا ج  ف ل م 

ۡسلِِمين   ن ا م  ل  ة جممعون على أن اإلشارة إ  وصف اجلن بالقو واملؤرخون واملفسرون (1) ﴾ و 
  (2)سةيحيويه العرش من اجلواهر النف واألمانة داللة بينة على ما كان

 
 قصر ناعط

ـــــان  ال نــــــذهب بعيـــــدا  ولــــــدينا مـــــا هـــــو أغلــــــى وأ ـــــن  وأرفــــــع وأحســـــن  عنــــــدنا  قـــــال حسمل
 اين: ذناعط النوراين  الذي يقول فيه اهلم قصر

 وآثارهم في األرض فليأت         بأيام حميرفمن لا  ذا جهل       

 ناعطا

 ا وبالئطاــفريدا  حوله (٣)اـــوملك             يجد عمدا  تعلو القنا لؤلؤية

سباعا ووحشا في الصفاح   ترى لل تمثا  عليها و ورة 

 خالئطا

 
 قصر غمدا 

ـــــان ينشـــــد هـــــذه القصـــــيدة وإذا باملستشـــــرق الفرنســـــي هـــــاليفي قـــــد أقبـــــل مـــــن  وبينمـــــا حسمل
 بعيد يرتّن  ا يأيت: 

                                                           
 سورة النمل من القرآن الكرمي   (1)
ولعــــل مصــــري هـــــذا العــــرش كــــان إ  مصـــــر ضــــمن كنــــوز ســـــليمان الــــيت اســــتو  عليهـــــا شيشــــ  الــــذي حـــــارب  (2)

رحعـــــــبم خليفـــــــة ســـــــليمان واســـــــتو  علـــــــى الكنـــــــوز كمـــــــا نصـــــــت التـــــــوراة يف اإلصـــــــحاح التاســـــــع مـــــــن ســـــــفر 
 األخبار وقد علقا على ذلك كبري أمهية يف تاريخ الشرقية  

الروايــــــة يف البيــــــت الثــــــاين )وكرســــــي رخــــــام حوهلــــــا وبالئطـــــــا( وال يســــــتقيم الــــــوزن إال  ــــــد الســــــني وهــــــذا مـــــــن  (3)
عيــــــوب الشــــــعر ولعــــــل هبــــــا حتريفــــــا  والقصــــــيدة مــــــن البحــــــر الطويــــــل ومدونــــــة بكتــــــب األدب القد ــــــة وأشــــــار 

 إليها ابن فارس يف قيد األنساب 
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حقا لقد وهبوا عصرا  من           رب ـــــد للعـــهللا  لبر إ  المج

 الذهب

ر من ـهللا  لبر هذا القص   يشهد    المجد من قدم   (١)غمدا 

 بـعج

 ؟املستشرقفرفع حسان رأسه متبسملما  وقال ما وراءك أيملها 
 ورائي آثاركم باجملد تنط    -
   هناية القصر؟ إوهل وصلت  -
 وعلمت جمدكم يف ذلك العصر  -
 ولعلك حللت رموز اآلثار  لتكون عربة ألو  األبصار   -

هــــاليفي: وعلمــــت أنــــه كــــان هبــــذه الــــديار  جنــــات جتــــري مــــن حتتهــــا األهنــــار  وفيهــــا  قــــال
 كل صنف آالف  من مجيع األصناف  ومن  

خــــــريات حســــــانس  ــــــوار قصــــــر غمــــــدان  ذلــــــك القصــــــرس الــــــذي يفــــــوق آثــــــار هــــــذا فيهــــــا 
ــــات اجل ــــه آي ــــه الرمــــال  رأينــــا في ــــا مــــن حول ــــا ملــــا رفعن ــــار اجلــــالل  وكــــان مــــالعصــــر  فلن الس وآث

ــــــا مــــــن عشــــــرين ــــــام   نحــــــدة مــــــنهاطبقــــــة مــــــن الرخــــــامس تفــــــوق الو  (2)مكون قصــــــور هــــــذه األي
املصـــــابيح القويـــــةس  (3)رأينـــــاه قـــــد بلـــــ  يف االرتفـــــاعس أكثـــــر مـــــن مـــــائيت ذراع  وكانـــــت يف غرفـــــة

ـــــة  وكـــــا ـــــيت تضـــــارع األضـــــواء الكهربائي ـــــات مـــــن  نال ـــــذهب والنحـــــاسس ومئ ـــــل مـــــن ال ـــــه متاثي ب
 النواقيس واألجراس  وما قيل يف وصفه قد ا : 

 سقفا  سمكها ال يقصرعشرين    يسمو غلى لبد السماء مصعدا  

 ام منطق ومؤزرـــــومن الغم   ومن السحاب معصب بعمامة 

                                                           
ـــــــيمن وأروعهـــــــا عظمـــــــة وجمـــــــد (1) ا  بـــــــين يف القـــــــرن األول للمـــــــيالد وبقـــــــي حـــــــ  الفـــــــتح قصـــــــر غمـــــــدان مـــــــن أكـــــــرب آثـــــــار ال

   1ج 261اإلسالمي وقد شهده اهلمداين يف القرن الرابع طلوال مل تدرس معاملها وأيد الرواية املسعودي ص
   1ج 57هكذا وصفه اهلمداين ومللر  ب ص (2)
   2ج 811مروج الذهب ومعجم البلدان ص (3)
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 ـــهوالجزع بين  روح          هطر منه  خرقا  بالـــم ال ق

 (١)والمرمر

 قال حسان وهل علمت سببا  لكثرة التماثيلس اليت كانت فوق هذا األثر اجلليل؟ 
ــــــــل  إن متاثيــــــــل  ــــــــت موضــــــــوعه فقــــــــال هــــــــاليفي: نعــــــــم أيهــــــــا اخللي الســــــــباع اخلاســــــــيةس كان

بأشــــــكال هندســــــية  حــــــ  إذا هــــــب فيهــــــا اهلــــــواء مسعــــــت هلــــــا زئــــــريا س وصــــــوتا  كبــــــريا س عظــــــيم 
الســـــباع  وقـــــد علمـــــت أن قصـــــور تلـــــك الـــــبالد كانـــــت مؤسســـــة  (2)االرتفـــــاعس يشـــــبه أصـــــوات

 قبل امليالد ما عدا هذا القصر فكان أحدثها بناء وأهبرها رواء  
بالبشـــــر  وبـــــدت علـــــى العجمـــــي عالئـــــم الشـــــك واالرتيـــــاب  فتهللـــــت وجـــــوه احلاضـــــرين 

ولكنـــــــه تكلـــــــف صـــــــورة مـــــــن اآلداب إذ قـــــــال للمستشـــــــرق: شـــــــكرا  لـــــــك أيهـــــــا الســـــــيد فقـــــــد 
أهلمتنــــــا الرشــــــاد  وأبنــــــت لتــــــاريخ األجمــــــاد  ولكــــــين مرتــــــاب يف قصــــــر غمــــــدان  الــــــذي يفــــــوق 

لقصـــــر قصـــــور هـــــذا الرمـــــان وال ســـــيما يف االرتفـــــاعس وأصـــــوات الســـــباعس ومـــــا كـــــان يف ذلـــــك ا
ولــــــو صــــــح ذلــــــك لكــــــان  سرجــــــاالت هــــــذا العصـــــر ويؤيــــــد للعــــــرب اجملــــــُد الفخـــــر شمـــــا يــــــده

ــــــة اآلنس ال تشــــــيد قصــــــرا  كغمــــــدان   ــــــك  فــــــلن أعظــــــم دول للعــــــرب الفضــــــل علــــــى كــــــل املمال
     ون أخبار األمم  ويبحثون فيها من قدمإ  برهان  فلين من يدرسوذلك حيتاج 

مـــــن رجـــــاالت النهضـــــة حنـــــو أصـــــدقائه حســـــان وحـــــرك احلـــــاكي اجلـــــوي )الراديـــــو(  نهضفـــــ
 العربية فنط   ا سيتلى عليك: 

 مدا  يشهد    المجد من قدمغ    يا سائلين عن األمجاد في األمم 

 وهللا يعلم    المجد في الكرم  ا نـــــــيدندهللا  لبر إ  الخير 

 والحّق ينطق    العرب لم تنم  وهللا يشهد    الفضل لا  لنا 

 ْين القصور وما فيها من   والحّق ينطق بالخير الكثير لهم 

 الحكم

 اس لالهرمــلكنها بقيت في الن   ْين الملو  وآثار العال درست 

                                                           
ومجيـــــــع مــــــــا ورد يف وصـــــــفه بكتــــــــب األدب يثبـــــــت روايــــــــة  146الريـــــــا  وكتــــــــب األدب وتـــــــاريخ العــــــــرب ص (1)

 اهلمداين ويزيد أن صخوره كانت متالصقة بالقطر )النحاس األصفر( وأن جدارنه كانت من املرمر  
(2) 83A Literary History of the Arabs.  دج  ملؤلفه املؤرخ رينولد نيكولسن األستاذ  امعة كمربي 
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 م  ْين مالكهم  و   من يمن (2)واألذواء (١) ْين الحوارث

 النعم (٣)ياسر

تبقى بطو  المدى  عجوبة    ماتوا وقد ترلوا للناس من عبر

 األمم

يجحد األثر المنصوب مْن            تبقى وتنطق بالمجد األثيل وال 

 (٤)لالعلم

 فاقوا األواخر في اآلثار والهمم  قوموا انظروا عبرا  لألولين ومن 

 العال زمنا  بالعلم والقلم ت  زْ ح        قوموا اسمعوا نطقت آثارهم حكما  

بالمجد من والناس تشهد لي    الفضائل باألعما  ظاهرة   ت  زْ ح  

 قدم

وملــــــا انتهــــــى احلــــــاكي قــــــال حســــــان: أرأيــــــتم فضــــــلنا اجلليــــــلس ينطبــــــ  بــــــه هــــــذا الصـــــــوت 
 اجلميل؟  

 فأجاب ها ليفي: جمدكم معروف من قدمي وال ينكره إالمل كل أفاك أثيم  
فقـــــــــال العجمـــــــــي: أمـــــــــا أنـــــــــا فقـــــــــد آمنـــــــــت  ومـــــــــن مـــــــــذهر عـــــــــدلتس وعلـــــــــى أقـــــــــوالكم 

ال يعــــــرتف بفضـــــــلكم بعــــــد الفـــــــتح املبـــــــني اعتمــــــدت  بيـــــــد أن يل صــــــديقا  مـــــــن املستشـــــــرقني 
ولــــــه علــــــى ذلــــــك أدلــــــة وبــــــراهني  وهــــــو يريــــــد احلــــــوارس يف غــــــري اآلثــــــارس ألهنــــــا ناطقــــــة باجملــــــد 
والفخـــــــار  فوعـــــــده حســـــــانس بـــــــأن يقنعـــــــه بالربهـــــــانس يف حفـــــــل مـــــــن األعيـــــــان  مث تفرقـــــــوا يف 

 األرجاءس وقالوا إ  اللقاء  
 
 
 
 

                                                           
 مجع حارث وهم من ملوك اليمن   (1)
 مجع ذو وهم من أصول ملوك اليمن مثل ذي جدن وذي يزن من بين محري  (2)
 هو ناشر أنعم كما يقول املسعودي والطربي ومن التبابعة كبار ملوك اليمن   (3)
 العلم = اجلبل   (4)
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انتظـــــر عقـــــد اإلخـــــوان يف حفـــــل عظـــــيمس ومجـــــع كـــــرميس جنومـــــه العـــــرب وبعـــــد بضـــــعة أيملـــــامس 
 ن إ  اإلسالم  تملون  نس ومَ و واملستشرق

 ثر ين اس تنظرهم والدرـــوالن   ا في مجالهم ـــيفدو  شبه الثري

والكل في طرب والنور       والجمع في  دب والقوم في عجب 

 مزدهر

منهم ساخلس وهن  بصوت صارخس حياول أن  انربىوبينما هم يف جدالس وحوار وفضال  إذ 
  الرجالجيرد اإلسالم من اجلاللس واحلكمة واجلمالس معضملدا  من بعض 

ِ     ي ِريد و   لِي ۡطفِ  ﴿ و   وْا ن ور  ٱَّلل  فِر  ِره  ٱۡلك َٰ ل ۡو ل  ٱَّلل   م  ِمُّ ن وِرهِۦ و  ِهِهۡم و   (1)﴾بِأ ۡفو َٰ
من العادات يف البلدان وظن أهنا من  وقد طب  احملاضر مقالهس على ما شهده يف هذا الزمان

الدين واإل ان  مث اسرتسل يف اهلذيانس ح  جمته اآلذان وختذ كل مالذاس وكاد يتسلل بعض 
د ذلك    لوال أن تداركهم شيخ البيانس أمري العرب حسانس فزأر بلخالصس وأاحلاضرين لواذا  

 اخلراصس مث عطف على اإلسالمس وما فيه من احلكم واألحكام  فقال: 

                                                           
 سورة الصف من القرآن الكرمي   (1)
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ـــــــن اجلـــــــالل  والعـــــــزة وا ـــــــوت إلاإلســـــــالم دي ـــــــة والقن والنظـــــــر يف امللكـــــــوت  فضـــــــال  والثقاف
واملدينــــــة احلديثــــــة   (2)أجنــــــر أن اإلســــــالم ال يتفــــــ  (1)وقــــــد زعــــــم املنــــــاظر كمــــــا زعــــــم عميــــــد

وذلـــــك رأي مـــــن جيهـــــل الـــــدملين اإلســـــالمي وأحكامـــــهس كمـــــا جيهـــــل التـــــاريخ الصـــــحيح  ولـــــذا 
وظـــــن أن مـــــا  ستـــــراه خلـــــط بـــــني قواعـــــد اإلســـــالم وعـــــادات العـــــوامس ومل  يـــــز هـــــذه مـــــن تلـــــك
ــــراه مــــن أفعــــال املســــلمني إ ــــا هــــو مــــن الشــــريعة الســــمحاء املعصــــومة مــــن الــــ دنس والريــــاء  ي

عـــــــن حكمتـــــــه وجاللـــــــهس واعـــــــرتف  (3)متصـــــــال  باإلســـــــالم وأعمالـــــــهس لعلـــــــم شـــــــيئا  ولـــــــو كـــــــان 
ضـــــــها عظمـــــــاء العـــــــرب فتملكـــــــوا الســـــــلطانس واســـــــقطوا التيجـــــــان وأنقـــــــذوا بالنهضـــــــة الـــــــيت هن

ــــــان ــــــرقمل والبهت ــــــب ال ــــــيت ساإلنســــــان مــــــن خمال ــــــة الســــــيئة ال  ويقــــــول مكســــــويل معرتفــــــا  "إن احلال
الم مطلقـــــا  وجـــــدير هبـــــم أن يأخـــــذوا بـــــروح ســـــوصـــــل إليهـــــا املســـــلمون ال عـــــار فيهـــــا علـــــى اإل

   (4)القرآنية يدخلوا يف أدوار التجدد واالرتقاء يناهلداية اإلسالمية واملعا

ل والعلـــــم واملدينـــــة الصـــــحيحة قـــــلـــــو  ـــــث أولئـــــك لعرفـــــوا أن اإلســـــالم معـــــرتف  قـــــوق الع
يـــــــا واجلمـــــــع بـــــــني الـــــــدملين والـــــــدنياس والتـــــــزود بالثقافـــــــة والتجديـــــــد والرتقـــــــي ورفـــــــع الكلمـــــــة العل

ــــيت كانــــت م ق ننننل    ﴿تعــــا : ســــالما  وســــلما   لقولــــه  غبتهــــاالصــــحيحةس ال بِّ ِزۡدنِنننني و  ر 

ننننن ـــــنفس مـــــن شـــــهواهتا املباحـــــة شـــــرعا  فقـــــال: (5) ﴾ اِعۡلم  ال  ت ننننننس    ﴿كمـــــا ال حيـــــرم ال و 

ۡني ا   عمالــــه ســــعادة اإلنســــان يف اآلخــــرة بأوهــــو مــــع هــــذا يكفــــل  (6) ﴾ن ِصننننيب ك  ِمننننن  ٱلنننندُّ
يف احليــــاة بغــــري وســــيلة  وقــــد ســــوملى بــــني النملــــاس حــــ  مل يكــــن هنــــاك فــــارق أو تفاضــــل مثــــل 

ننننننمۚۡ   ﴿بيــــــنهم إال بــــــالتقوى واالســــــتقامة  ك  ِ   ۡتق  َٰ ۡم ِعننننننند  ٱَّلل  ك  م    وكانــــــت (7) ﴾ إِ     ۡلننننننر 

                                                           
 العميد كرومر   (1)
 مصر احلديثة لكرومر   (2)
   428ص 16اهلالل جملد  (3)
 من اجمللد الثاين  77هدى اإلسالم ع  (4)
 سورة طه (5)
 سورة القصص  (6)
 سورة احلجرات (7)
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هــــــان  مــــــع أنـــــــه كبــــــان والصــــــلة الــــــتقن املســــــتقيم بــــــاهلل مباشــــــرة دون وســــــاطة األحبــــــار والره
االســـــــــتعباد  وجعـــــــــل الشـــــــــورى أساســـــــــا   دأطلـــــــــ  للعقـــــــــول حريتهـــــــــا وأخرجهـــــــــا مـــــــــن أصـــــــــفا
 صحيحا  إلقامة دعائم أمور املسلمني وشئوهنم  

 
 الشورى

ومـــــن عجـــــب أن يظـــــن بعضـــــهم أن سياســـــة احلكـــــم الشـــــورى مقتبســـــة مـــــن الفـــــرس  وقـــــد 
اآليتــــــان عــــــن ذلـــــك نســـــي أهنـــــا مــــــن مشـــــروعية اإلســـــالم قبــــــل اتصـــــاله بــــــالعجم كمـــــا تـــــنص 

ننننناِوۡره ۡم فِننننني ٱأۡل ۡمنننننِر   ﴿الكر تـــــان:  ش  ىَٰ ب ۡينننننن ه مۡ ﴿(1) ﴾و  نننننور  ه ۡم ش    (2) ﴾و   ۡمنننننر 
   (3) والعبارة اليت قاهلا بعضهم:

ليفـــــــــة يف الشـــــــــئون العامـــــــــة والسياســـــــــة وال خـــــــــالف يف ذلــــــــــك إشـــــــــراك األمـــــــــة واخل (1
تني علــــــى الشــــــورى ووجوهبــــــا وقــــــد عمــــــل هبــــــا النــــــرمل صــــــلى اهلل عليــــــه  الكــــــر  يتــــــنيلداللــــــة اآل

وســــــلم يف حياتـــــــه وهنــــــك منهاجـــــــه اخللفـــــــاء الراشــــــدون بعـــــــده  تشــــــهد بـــــــذلك االستشـــــــارات 
املرتـــــــدين واملتنبئـــــــني يف عهـــــــد أيب بكـــــــر  ويف الفتوحـــــــات زمـــــــن عمـــــــر إذ  الغزيـــــــرة يف مقاتلـــــــة 

 فـــــتح العجـــــم خالـــــد بـــــن كـــــان األمـــــر شـــــورى بيـــــنهم  والتـــــاريخ يشـــــهد أن أول مـــــن فكـــــر يف
عمــــرو بــــن  (4)وأول مــــن قــــال بافتتــــاح مصــــر ساخلليفــــة علــــىن أشــــاروا بــــذلك الوليــــد وغــــريه مــــ

                                                           
 سورة آل عمران  (1)
 سورة الشورى  (2)
م  ونشـــــــرها  ريـــــــدة الـــــــوادي 1933هـــــــذه العبـــــــارة أوردهـــــــا أســـــــتاذ كبـــــــري يف حماضـــــــرة ألقاهـــــــا يف فربايـــــــر ســـــــنة  (3)

ـــــــايل حملاضـــــــرته ) ـــــــه يف اليـــــــوم الت ـــــــوء 1933مـــــــن فربايـــــــر ســـــــنة  10فـــــــرددت علي ـــــــدة  قـــــــال مل م( بـــــــنفس اجلري
كومــــات ثالثـــــة بــــالرباهني التارخييــــة والدينيــــة واألدبيــــة وقـــــد اقتبســــت مــــن مقــــايل هنـــــا بعضــــهس ويالحــــ  أن احل

ـــــــة وال ســـــــيما يف  ـــــــة مســـــــتبدة ومل يظهـــــــر يف اإلســـــــالم إالمل اجلمهوري ـــــــة دســـــــتورية وملكي ـــــــة  وملكي أنـــــــواع مجهوري
صـــــدر اإلســـــالم أو الدســـــتورية بعـــــده بقليـــــل وأمـــــا احلكومـــــات املســـــتبدة فلـــــم تظهـــــر إالمل يف عصـــــري املماليـــــك 

 لف والرتك ومن التاريخ تتعرف مجهورية اإلسالم  اقرأ نظام األمة للمؤ 
   2ج 277ابن األثري ص (4)
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  ويف فـــــــتح القادســــــية مجـــــــع عمـــــــر هالعــــــاص ووافقـــــــه عمـــــــر بــــــن اخلطـــــــاب كرهـــــــا وهــــــو رئيســـــــ
 نرءوس األمــــــة واستشــــــارهم يف أن يقــــــود اجلــــــيش بنفســــــه فعارضــــــوه ومنعــــــوه كمــــــا هــــــو مــــــدو 

  واملسعودي وأيب الفداء وغريها (1)األثري بأمهات التاريخ ويف مقدمتها ابن 
 

 
لصراحةا  

راء  وكانـــــت تلـــــك جليـــــة مـــــن عهـــــد غـــــحريـــــة القـــــول والعمـــــل فيمـــــا جتيـــــزه الشـــــريعة ال (2
الـــــذي ادعــــــى باســــــتدانة املصــــــطفى  (2)النـــــر صــــــلى اهلل عليــــــه وســـــلم يؤيــــــدها ذلــــــك البــــــدوي

لــــه بــــدرهم يف حجــــة الــــوداع  والعــــريب الــــذي قــــال لعمــــر وهــــو يرســــم خطتــــه علــــى املنــــرب "لــــو 
عليــــــــا يف حضــــــــرة  (3)رأينــــــــا فيــــــــك اعوجاجــــــــا  لقومنــــــــاه بســــــــيوفنا"  ويف مــــــــن كــــــــانوا  ــــــــدحون

معاويــــــة بعــــــد اســــــتخالفه  ويف اعــــــرتاف الشــــــيخ الكهــــــل باجلميــــــل هلشــــــام بــــــن عبــــــد امللـــــــك 
الــــــيت أهانــــــت الرشــــــيد يف كرســــــيه علــــــى مــــــرأي  يفــــــة املنصــــــور  ويف العجــــــوز األمويــــــةأمــــــام اخلل

   تهومسمع من بطان
وا يف املهــــــــور يف عهــــــــد أمــــــــري املــــــــؤمنني عمــــــــر بــــــــن لوحيكـــــــي لنــــــــا التــــــــاريخ أن النــــــــاس تغــــــــا

ــــأن مــــا  ــــك  بــــل صــــرح ب ــــى عــــدم التغــــايل يف ذل ــــاس عل ــــرب وحــــض الن اخلطــــابس فصــــعد يف املن
درهــــم يــــودع بيــــت املــــال بعــــد أخــــذه مــــن صــــاحبه  فخافــــه  يزيــــد يف الصــــداق علــــى أربعمائــــة

ــــــاس وســــــكتوا  ولكــــــن امــــــرأة عربيــــــة مسعــــــت هــــــذا القــــــولس فنهضــــــت وعارضــــــت أمــــــري  (4)الن
ات ۡينننننننننننننننن  ۡم و     ﴿حيــــــــــــــــل لــــــــــــــــك هــــــــــــــــذا واهلل يقــــــــــــــــول: : "كيــــــــــــــــف لــــــــــــــــةاملــــــــــــــــؤمنني قائ  ء 

                                                           
  2ج 220ابن األثري ص (1)
 املواهب اللدنية ومروج الذهب وغريمها   (2)
 العقد الفريد وغريه   (3)
   2ج 312والفتوحات اإلسالمية ص 1ج 54مناقب عمر البن اجلوزي واملستطرف ص (4)
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ه ن  قِنط ننننار   ننننيۡ إِۡحنننند  َٰ ننننذ وْا ِمۡنننننه  ش  ف عمــــر بــــاحل مل وعلــــم أنــــه اعرت  " فــــ(1) ﴾اۚ     ا ف ننننال  ت ۡأخ 
 الصواب وقال: امرأة أصابت وأخطأ عمر " 

ــــــــة ــــــــة اجلليل ــــــــل العالي ــــــــاريخ باملث ــــــــة يف ظــــــــل  وهكــــــــذا يشــــــــهد الت الناطقــــــــة بالصــــــــراحة العربي
احلكــــــم املطلــــــ  والسياســــــة احلــــــرة املشــــــروعة يف اإلســــــالم  ومل يثبــــــت أن العــــــرب أخــــــذوا عــــــن 

يف عهــــد عمــــر مــــع احليطــــة املتناهيــــة  الفــــرس والــــروم شــــيئا  مــــن التشــــريع غــــري إنشــــاء الــــدواين
ار لـــــه بصـــــر بالـــــديوان لـــــو نبـــــرجـــــال  مـــــن األ (2)واحلـــــذر العظـــــيم  حـــــ  قيـــــل لـــــه: "إن هـــــا هنـــــا

ـــــة مـــــن دون املـــــؤمنتـــــاختذ ـــــا  فقـــــال: لقـــــد اختـــــذت إذن بطان ـــــني أئمـــــة ه كاتب ني" كمـــــا مشـــــتهر ب
 املؤرخني  

ــــداع بالغــــا  أشــــده مــــن جــــ الفــــنت الــــيت رز  هبــــا اء ر وأمــــا بعــــد عمــــر فكــــان اخلــــدر مــــن االبت
وا مــــــن العجــــــم ســــــاملســــــلمون إثــــــر مقتــــــل عثمــــــانس حــــــ  كــــــان صــــــدر الدولــــــة العباســــــية فاقتب

وس كمــــــــا أخـــــــذوا عـــــــن ســــــــواهم  (3)واألشـــــــربة واهلل نظمـــــــا يف املســـــــاكن واملالبــــــــس واألطعمـــــــة
وال ينكــــــر إنســــــان جمــــــد اإلســــــالم الــــــذي وحــــــد  سغــــــري ذلــــــك مــــــا جــــــرهم إ  تصــــــرم اخلالفــــــة

إ  الســـــــكينة والســـــــالم بعـــــــد أن كـــــــانوا شـــــــيعا  كــــــــل  (4)القبائـــــــل العربيـــــــة وجعلهـــــــم جينحـــــــون
 حزب  ا لديهم فرحون  

 
 مدينة اإلسالم

واإلســـــــالم جـــــــدد املدينـــــــة القد ـــــــة وهـــــــذب قوانينهـــــــا وأعـــــــدها صـــــــاحلا  للمعـــــــاش واملعـــــــادس 
ـــــــاريخ العـــــــرب يف اجلاهليـــــــة قبيـــــــل اإلســـــــالم  وذريعـــــــة للهنـــــــاءة واالســـــــعادس ولـــــــو رجعنـــــــا إ  ت

ــــزواج  ــــا أهنــــم كــــانوا مغــــرمني بامليســــر واخلمــــور  وكــــان ال ــــديهم يتزوجــــون مــــ  ألرأين ــــة يف أي لعوب
 بال قيد وال قانون ح  كانت األرملة من مرياث الرجل   أرادوا ويطلقون أين شاءوا

                                                           
    سورة النساء (1)
   3ج 27ابن األثري ص (2)
   144مقدمة ابن خلدون ص (3)
   9حكم النر حممد للفيلسوف تولستوي الروسي ص (4)
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ننننند ه م بِنننننن أۡل نث ىَٰ    ﴿الفقـــــر وكـــــانوا يئـــــدون بنـــــاهتم خشـــــية العـــــار أو  نننننر    ح  ا ب شِّ إِذ  و 

ّد   ۡسننننو  ۡجه ننننه ۥ م  ه ننننو  ظ ننننل  و  ِظننننيم  ا و  أحــــدهم بــــاألنثى ظــــلمل وجهــــه مســــودا  وهــــو   (1) ﴾  ل 
بــــــه أ ســــــكه علــــــى هــــــون أم يدســــــه يف كظــــــيم يتــــــوارى بــــــه مــــــن القــــــوم مــــــن ســــــوء مــــــا بشــــــر 

ـــــة يف اخلشـــــونة واجلفـــــاء وش الغـــــارات  ـــــرتاب أال ســـــاء مـــــا حيكمـــــون"  وكـــــانوا مـــــع هـــــذا غاي ال
واحلـــــروب األتفـــــة األســـــباب حـــــ  لقـــــد قامـــــت احلـــــرب بـــــني قبيلـــــيت بكـــــر وتغلـــــب ابـــــين وائـــــل 

عنـــــدما ضـــــرب كليـــــب ســـــنة لبيـــــت مـــــن الشـــــعر قالتـــــه البســـــوس جلســـــاس بـــــن ُمـــــرملة  (2)أربعـــــني
 ناقتها وكانت ختاطب به زوجها سعدا  اجلرمي: 
 فإنك في قوم عن الجار  موات      فيا سعد ال تغرر بنفسك وارتحل 

والنســـــــل وفرقـــــــت الشـــــــمل ومل ومل تضـــــــع احلـــــــرب أو زارهـــــــا إالمل بعـــــــد أن أهلكـــــــت احلـــــــرث 
ـــــاعهم ال تصـــــلح للتقـــــومي ـــــت طب ـــــذلك كان ـــــذر حـــــواليهم مـــــن البشـــــر  ل ـــــ ت ومل ت والتهـــــذيب  تـُْب

اإلجيابيـــــــة الـــــــيت   والعـــــــدل واألخــــــالق رفــــــوالثقافــــــة وال تـــــــدل علــــــى شـــــــيء مــــــن التســـــــامح وال
ـــــــــت مفـــــــــاخرهم حمصـــــــــورة يف الســـــــــيف واجلـــــــــور واحلـــــــــرب  عرفـــــــــوا هبـــــــــا بعـــــــــد اإلســـــــــالم  وكان

 والشرورس والسفك والكربياء والظلم واهليجاء  
 

 األديا  قبل اإلسالم
ة املســــــائل غامضــــــة األســــــرار  صــــــأديــــــان: موســــــويهس عوي (3)وكــــــان يف بــــــالد العــــــرب ثالثــــــة

ومســــــيحية ال يعــــــرف كنههــــــا إالمل الرهبــــــان  ووثنيملــــــة ال تضــــــن علــــــى أحــــــد بســــــرمل ولــــــذا كانــــــت 
متفشــــــية متفوقــــــة  ــــــا فيهــــــا مــــــن املخــــــازي وعبــــــادة األصــــــنام والكواكــــــب  وكانــــــت األخــــــالق 

س وأزاح تقـــــــدات الفاســـــــدةعســـــــلبيةس والعـــــــادات شـــــــاذة  وملـــــــا جـــــــاء اإلســـــــالم كســـــــح هـــــــذه امل
يـــــة ذضـــــالل اجملوســـــية مـــــن العجـــــمس والربامهـــــة مـــــن معظـــــم اهلنـــــدس والفتشـــــية مـــــن أفريقيـــــةس والبو 

بالصـــــني  ومجـــــع هـــــؤالء حتـــــت لـــــواء واحـــــدس وهـــــو اإل ـــــان الصـــــحيح  وبعـــــد أن كـــــانوا شـــــعوبا  
                                                           

 سورة النحل من القرآن الكرمي   (1)
   37ص 1وقيد األنساب ج 2ج 295ابن األثري والعرب ص  (2)
 تاريخ العرب لكوسان الفرنسي   (3)



39 
 

القحطــــــانيني وغــــــريهم مــــــن العــــــرب متكاتفــــــة  (1)وأحزابــــــا س هنضــــــت قبائــــــل مضــــــر والعــــــدنانيني
والعجـــــــم واخلــــــــزر وانضـــــــموا حتــــــــت لوائـــــــه وناصــــــــروه  مــــــــنلرببـــــــر واألر رب واغــــــــمـــــــع املغـــــــول وال

 وخرجوا من الظلمات إ  النور  وصاروا بُنيانا  وأضحوا بنعمة اهلل إخوانا   
 

 شهادات االفرنج لإلسالم
ويف مــــــؤمتر زوريــــــخ الــــــدويل مجاعــــــة مــــــن كبــــــار العلمــــــاء ونطــــــس األطبــــــاء ينشــــــرون يف كــــــل 

يف الطــــــــب  وقــــــــد جــــــــاء يف جمموعــــــــة ســــــــنة عــــــــام جمموعــــــــة مفيــــــــدة مــــــــن عصــــــــارة األفكــــــــار 
"إن املســـــــــلمني أقـــــــــل  (2) م بعنـــــــــوان أثـــــــــر تعـــــــــاليم اإلســـــــــالم يف مكافحـــــــــة الســـــــــرطان:1935

إصــــــابة بالســــــرطان مــــــن املســــــيحيني وغــــــريهم يف بــــــالد اإلســــــالم ألنمل أتبــــــاع أحكــــــام الشــــــريعة 
ـــــى مكافحـــــة هـــــذا املـــــ ـــــيهم حتســـــني الصـــــحة فـــــر  وغـــــريه إذ تاإلســـــالمية تســـــاعد عل ر  عل

النظافــــــــة واخلتــــــــان للــــــــذكور واإلنــــــــاث والوضــــــــوء والعنايــــــــة بنظافــــــــة الفــــــــم واألســــــــنان العامــــــــة ب
واملضمضـــــــة والغرغـــــــرة وحتـــــــرمي اخلمـــــــر ووجـــــــوب الصـــــــيام مـــــــدة شـــــــهر والرياضـــــــة املنظمـــــــة يف 
ــــــــــاب الفطــــــــــام املبكــــــــــر  ــــــــــدال يف األكــــــــــل والشــــــــــرب واجتن ــــــــــد دقيقــــــــــة واالعت الصــــــــــالة  واعي

هلــــــم وقــــــرروا أن  (3)تقوها مــــــن زميــــــللألطفــــــال  مث علــــــ  األطبــــــاء علــــــى هــــــذه اآلراء الــــــيت اســــــ
ـــــــدة كـــــــربى مـــــــن الوجهـــــــة الصـــــــحية  (4)التمســـــــك بالقواعـــــــد والعـــــــادات اإلســـــــالمية يعـــــــود فائ

 ويقلل من التعر  ألخطار السرطان  
ـــــــع كـــــــوقـــــــد أدركـــــــت حكومـــــــة انكلـــــــرتا الســـــــرمل يف جناســـــــة ال ـــــــدن أن متن الب وقـــــــررت يف لن

ــــاء ال ب بســــبب مــــا جيمــــع هــــذا احليــــوان مــــن كــــالاملســــتأجرين يف البنايــــات اجلديــــدة مــــن اقتن
ــــــني أصــــــحاهبا  ــــــة )امليكروبــــــات( اجلــــــراثيم ومــــــا ينشــــــر مــــــن األمــــــرا  ب وجــــــرياهنم رغــــــم النظاف

                                                           
   340اجمللد السادس عشر من اهلالل ص (1)
 م  1935من يوليه سنة  28األهرام يف  (2)
 الطبيب النطاسي حممود عفيفي   (3)
   69س 68اجملموعة الطبيملة للمؤمتر الدملويل صفحة  (4)
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الطــــــــب  (1)الــــــــيت يتــــــــبجح مقتنوهــــــــا بــــــــأهنم حيــــــــافظون عليهــــــــا يف هــــــــذا اجلــــــــنس فقــــــــد أثبــــــــت
لبــــــه ال يســــــتطيع احليلولــــــة بينــــــه وبــــــني كاحلــــــديث أن كــــــل مــــــا يبــــــذل اإلنســــــان مــــــن العنايــــــة ب

لبـــــه كجــــراثيم األمـــــرا  الوبيلـــــة فهــــو جيمعهـــــا بوســـــائل ال ســـــبيل إ  حصــــرها ومـــــن يظـــــن أنمل  
لـــــــب بـــــــل علـــــــى مقـــــــدار كأنظـــــــف مـــــــن أن حيمـــــــل ميكروبـــــــا  ال يـــــــدلمل بـــــــذلك علـــــــى حالـــــــة ال

 جهله حقيقة احلال  
ـــــدة التو  ـــــيقـــــول جري ـــــذي تقتلـــــكـــــمس أنمل عـــــدد الت ـــــع ه احلكومـــــة كـــــل ســـــنة يبالب ال لـــــ  رب

مليـــــون  وهـــــا هـــــو كتـــــاب التنـــــازع بـــــني العلـــــم والـــــدملين لألســـــتاذ الكبـــــري دريـــــرب شـــــهادة ناطقـــــة 
ـــــدرس املســـــتقل والفكـــــر احلـــــرمل   ـــــا يف اإلســـــالم مـــــن التشـــــريع الصـــــحيح والقـــــانون احلكـــــيم وال

 والنظر الثاقب  
ـــــه " ويقـــــيم ويقـــــول األســـــتاذ جـــــوت األملـــــاين: "إذا كـــــان اإلســـــالم هـــــو هـــــذا فـــــنحن إذ ا في

جنليـــــــزي برناردشــــــــو علــــــــى أنـــــــه "لــــــــو تــــــــو  العـــــــامل اإلســــــــالمي رجــــــــل  ة الفيلســــــــوف اإلاألدلـــــــ
 لكمحمد 

شــــفاه مــــن عللــــه كافــــة  وأن العــــامل بــــدأ يفهــــم مــــا هــــو اإلســــالم وأنــــه ســــيتم إســــالم أوروبــــا 
  (2)عامة يف قرنني "

ومــــــن فالســــــفة الطبيعــــــة يف هــــــذا العصــــــر مــــــن تعــــــر  لقســــــالم ومل يــــــتمكن مــــــن إصــــــابته 
الــــــــذي اعــــــــرتف بــــــــأنمل ســــــــيطرة  (3)األســــــــتاذ أســــــــياه بومــــــــان األمريكــــــــيبشــــــــيء  ذلــــــــك هــــــــو 

اإلســـــالم خارقـــــة للعـــــادة إ  حـــــد أنملـــــه ال يوجـــــد قـــــط مســـــلمون حتولـــــوا إ  الديانـــــة املســـــيحية 
ــــــل ب ــــــة يف أوســــــاطهم  وملــــــا مل ين ــــــرة املــــــدارس األجنبي ــــــذي كــــــان غمــــــع كث ــــــه مــــــن اهلــــــدف ال يت

م يعملــــون علــــى القضــــاء علــــى مــــن توحيــــد كلمــــة املســــلمني ألهنــــيقصــــده  قــــام حيــــذر أوروبــــا 
ــــاء منثــــورا  ألنــــه كلــــم أجــــوف لــــيس فيــــه  ــــة الغربيــــة الراهنــــة  ولكــــن كالمــــه هــــذا كــــان هب املدين

                                                           
 م  1937يناير سنة  25األهرام يف  (1)
   6ج 341نور اإلسالم ص (2)
 العامل اجلديد ألسياه بومان األمريكي   (3)



41 
 

حيــــــذر أوروبــــــا مــــــن املســــــلمني الــــــذين أمــــــدوا  هأدلــــــة وال بــــــراهني تــــــدعم صــــــحته  ويكفــــــي أنملــــــ
 بالد الغرب باملدينة يف القرن الوسطى كما يشهد التاريخ  

ؤرخني املنصــــــفني مــــــن رجــــــاالت الغــــــرب لتأييــــــد مــــــا تلونــــــاه و كــــــن االســــــتدالل بــــــ راء املــــــ
ــــــه  هنــــــا وتوطيــــــده  فقــــــد قــــــال )رجــــــول البــــــوم(: "حــــــوايل مــــــيالد النــــــرمل حممــــــد صــــــلى اهلل علي

ـــــع األقطـــــار وال ســـــيما يف  (1)وســـــلم كـــــان اجلـــــو ـــــدا بـــــالفيوم واالضـــــطرابات والفـــــنت يف مجي ملب
أوروبــــــا فقــــــد بلــــــ  التنــــــازع السياســــــي واخللقــــــي غايــــــة مؤملــــــة وكانــــــت صــــــحفها التارخييــــــة تعــــــدمل 

 ان وخاصة يف اجنلرتا وفرنسا وإيطاليا واليونان  حز ارة للم سي واألثللتاريخ إ
الصــــــني الــــــذين  و اهلنــــــد والعجــــــم  ولقــــــد كانــــــت األفكــــــار يف اضــــــطراب ب ســــــياس وال ســــــيما

كــــانوا ينـــــاوئون الــــروم واليونـــــان  وكانــــت أفريقيـــــة يف حـــــال يرثــــى هلـــــا مــــن الشـــــرور واهلمجيـــــة  
ــــــى  ــــــت الوحشــــــية يف العــــــامل عل ــــــوال اإلســــــالم لتغلب ــــــورة متقــــــدهس ول ــــــه شــــــبه ث وكــــــان العــــــامل كل

 تخطفها بدون قانون وال عداله  تاألمم فتنتزعها أو 
د والعـــــدل حضــــهم عليـــــه الكتــــاب مــــن اجلهــــا (2)لعــــامل  ــــاولكــــن املســــلمني صــــالوا علـــــى ا
ــــــت مــــــ بالفضــــــائل والشــــــجاعة والتبصــــــر واإلخــــــالص والنظــــــام ألي ولــــــئن قلــــــت إن رومــــــا كان

الطريـــــــــ  واللصـــــــــوص وعـــــــــاداهتم مـــــــــن  (3)يف ذلـــــــــك الوقـــــــــت  فتلـــــــــك بعينهـــــــــا ذرائـــــــــع قطـــــــــاع
 واحلقد على األجنر وفقد الشفقة  الشراهة املفرطة يف مجع املال

ــــــا  ــــــت يف اســــــتعمال الســــــوهس والســــــيف والتعــــــذيبس والظلــــــم وأممل العظمــــــة يف رومــــــاس فكان
دادا   بوةس كمــــــا كــــــان مثــــــل ذلــــــك يف العجــــــم بــــــل كانــــــت أشــــــدمل قســــــوةس وأعظــــــم اســــــتســــــوالق

وبـــــــذا تغلـــــــب اإلســـــــالم علـــــــى هـــــــاتني الـــــــدولتني العظيمتـــــــني ال بســـــــيفه وقوتـــــــهس وإ ـــــــا بكـــــــرم 
 أخالقهس وبديع فضائلهس اليت اشتهر هبا  

                                                           
   5ج 243كتاب األنبياء جلول البوم الفرنسي ودائرة املعارف ص (1)
   38حضارة اإلسالم ص (2)
 دائرة معارف الروس   (3)
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"يكفــــــــي أن النهضــــــــة اإلســــــــالمية فتحــــــــت  (1) يلســــــــوف تولســــــــتوي الروســــــــي:ويقــــــــول الف
للنملـــــــاس طريــــــــ  الرتقــــــــي واملدنيــــــــة الصــــــــحيحة وجعلـــــــت العــــــــرب جينحــــــــون للســــــــالم واخلــــــــري " 

شــــــبيهة بالرببريــــــةس ال يســــــمح هلــــــا  ذاككانــــــت حــــــني إذ   (2)ويثبــــــت املــــــؤرخ ســــــديو أن أوروبــــــا
 بالنظر يف أمور صاحلة  

ــــــري تومــــــاس ــــــر   (3)ويقــــــول الفيلســــــوف الكب ــــــل "لقــــــد أصــــــبح مــــــن العــــــار علــــــى أي ف  دكارلي
ـــــن اإلســـــالم كـــــذبس  ـــــاء هـــــذا العصـــــرس أن يصـــــفى إ  مـــــا يظـــــن مـــــن أن دي متمـــــدين مـــــن أبن
ـــــت الســـــراج املنـــــري مـــــدة  ـــــيت أداهـــــا هـــــذا الرســـــول مـــــا زال أو أن حممـــــدا  خـــــداع فـــــلن الرســـــالة ال

شــــهاب أضــــاء  إال (4)ثالثــــة عشــــر قرنــــا  لنحــــو مــــائتني و ــــانني مليونــــا  مــــن النملــــاس  ومــــا حممــــد
 العامل بفضل اهلل " 

 
 تعداد المسلمين

وهنـــــــــا قـــــــــام بعـــــــــض املبشـــــــــرين معرتضـــــــــا  علـــــــــى تعـــــــــداد املســـــــــلمني فقـــــــــال: لقـــــــــد أخطـــــــــأ 
تعـــــــداد املســـــــلمني إذ قـــــــدرهم  ـــــــائتني و ـــــــانني مليونـــــــا  واحلقيقـــــــة أهنـــــــم صـــــــاحبكم يف تقـــــــدير 

ــــــا   ــــــة وتســــــعني مليون ــــــون وجلملهــــــم يف آســــــيا إذ يبلــــــ  عــــــددهم هبــــــا مائ ــــــة ملي اآلن زهــــــاء ثلثمائ
ومـــــنهم تســـــعون مليونـــــا  باهلنـــــد و ســـــون مليونــــــا  بالصـــــني وعشـــــرون يف شـــــبه جزيـــــرة العــــــرب 

آلســـــــيوية  ويف أوروبـــــــا أكثـــــــر مـــــــن عشـــــــرين  ـــــــاال  وجنوبـــــــا  والبـــــــاقون يف خمتلـــــــف املمالـــــــك ا
مليونــــــــا  ومعظمهــــــــم يف روســــــــيا وتركيــــــــا أوروبــــــــا  ويف إفريقيــــــــة حنــــــــو تســــــــعني مليونــــــــا  مســــــــلما  

 وأكثرهم بنيجرييا ومصر وبالد املغرب  

                                                           
   9م ص1910حكم النر حممد للفيلسوف تولستوي املتوىف يف سنة  (1)
 اجمللد الثاين عشر   442مذكرات املؤرخ سديو والعالجيس العباسية ص (2)
   1912من يونيه سنة  13األبطال لتوماس واللواء يف  (3)
اقــــرأ حيــــاة حممــــد للــــدكتور هيكــــل واملثــــل الكامــــل لألســــتاذ حممــــد جــــاد بــــك املــــو  وحممــــد لألســــتاذ حممــــد رضــــا وحممــــد  (4)

 للدكتور توفي  احلكيم فكلها مثل ناطقة بفضل حممد صلى اهلل عليه وسلم  
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وأقــــــل القــــــارات إســــــالما  قارتــــــا أمريكــــــا واســــــرتاليا ويف األو  حنــــــو  ــــــانني ألفــــــا  ويف الثانيــــــة 
ـــــف بلحصـــــاء املســـــلمني يف  ـــــلين مكل ـــــيت ف ـــــان  كـــــم مهن ـــــت هبـــــذا البي ـــــك  وإين تطفل دون ذل

 األر  والوقوف على أسباب كثرهتم أو قلتهم  
ـــــك أيملـــــا األخ فقـــــد ـــــان أشـــــكر ل هتم ولكـــــن عـــــت مـــــن شـــــأن املســـــلمني بكثـــــر رف فقـــــال حسمل

ــــــو أردت بيانــــــا  دقيقــــــا   ــــــف كتابــــــه األبطــــــال  ول ــــــاين كنــــــت أرويــــــه عــــــن تومــــــاس أيمـلـــــام أن أل بي
لقلـــــــت  وألريـــــــتكم هنضـــــــة املســـــــلمني بأوروبـــــــا اآلن حـــــــ  بنـــــــوا املســـــــاجد يف لنـــــــدن وبـــــــاريس 

 وبرلني  وتفانوا يف خدمة اإلسالمس دين السالم  
 

 لماذا اع نق اإلسالم
ـــــــد شـــــــلدريك املســـــــلم اإلجنليـــــــزي ولعلكـــــــم مسعـــــــتم احملاضـــــــرة القيمـــــــة ل ـــــــل خال لعـــــــامل اجللي

ومجهــــــورا  مــــــن العظمــــــاء  (1)يــــــة الشــــــبان املســــــلمني وقــــــد دعــــــا إليهــــــا كثــــــريا  مــــــن العلمــــــاءمع 
وأشـــــار فيهـــــا إ  العوامـــــل الـــــيت حفزتـــــه إ  اعتنـــــاق اإلســـــالم فقـــــال إن أول مـــــا لفـــــت نظـــــري 
حنــــــو هــــــذا الــــــدين اجلليــــــل كثــــــرة املؤلفــــــات الــــــيت وجــــــدهتا يف املكاتــــــب طعنــــــا  علــــــى اإلســــــالم 
ونقـــدا  لـــه وقـــد محلتــــه كثـــرة هـــذه الكتـــب علــــى دراســـتها واســـتقراء مـــا فيهــــا فـــانتهى مـــن هــــذا 

 بعقيدة خالصة وهي أن هذا الدين متني وعظيم   وذاك
ـــــال  ـــــني وخصـــــوم اإلســـــالم حـــــرص املســـــلم  إنمث ق ـــــد األوروبي ـــــدين يف املســـــلم عن حمـــــك الت

علـــــــى دينـــــــه والتشـــــــدد يف التمســــــــك بـــــــه  وضـــــــرب مـــــــثال  بــــــــاخلمر وحتر هـــــــا فقـــــــال: لــــــــو أن 
ـــــا  قـــــدم كأســـــا  مـــــن اخلمـــــر إ  مســـــلم ورفـــــض هـــــذا املســـــلم تناولـــــه أليقـــــن األور  ويب أن أوروبي

 إ  قلبه   داملسلم صادق اإلسالم  وأن اإلسالم نف
مث نصـــــــــــح إ  الشـــــــــــبان بـــــــــــأن يكونـــــــــــوا يف حيـــــــــــاهتم أخالقيـــــــــــني يتمســـــــــــكون بالفضـــــــــــيلة 

ـــــيت يقـــــول هبـــــا خصـــــوم املســـــلمني مـــــن أن اإلســـــالم  ـــــدعوة ال ـــــدعون إليهـــــا وأنكـــــر ال انتشـــــر وي
ـــــــى عكـــــــس ذلـــــــك فاملســـــــلمون يفلبالســـــــيف  وقـــــــال إن احلـــــــوادث التارخييـــــــة تـــــــد  كـــــــل ل عل

                                                           
 م  1938من مارس سنة  9 – 357من حمرم سنة  7املصري يف  (1)
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عصـــــــر كـــــــانوا كلمـــــــا دخلـــــــوا بلـــــــد تركـــــــوا ألهلـــــــه مـــــــن غـــــــري املســـــــلمني معابـــــــدهم وكنائســـــــهم 
ـــــادة  وقـــــد أ ســـــبانيا فمـــــا عـــــرف أهنـــــم أام املســـــلمون  انيـــــة قـــــرن يف قـــــوأطلقـــــوا هلـــــم حريملـــــة العب

نزعـــــــوا إ  التعصـــــــب وال حرمـــــــوا ذميـــــــامل مـــــــن التعبـــــــد بدينـــــــه  ولكـــــــن الـــــــذي حـــــــدث حينمـــــــا 
ـــــد ـــــى أمـــــرهم يف األن ـــــب املســـــلمون عل وهـــــدموا  (1)لس نكـــــل هبـــــم خصـــــومهم شـــــر تنكيـــــلغل

  جوامعهم وذ وا البقيملة الباقية منهم
ــــــد اإلنســــــانية ومجــــــع    ــــــد اهلل وتوحي ــــــد فقــــــال إن اإلســــــالم جــــــاء بتوحي وتكلــــــم عــــــن التوحي

كلمـــــة النملـــــاس حتـــــت رايــــــة ال إلـــــه إالمل اهلل  فاملســـــلم يف الصـــــني هــــــو أخـــــو املســـــلم يف انكلــــــرتا 
ـــــدعوة ملكـــــارم األخـــــالق  ـــــه بال ـــــربطهم رابطـــــة اجلـــــنس أو رابطـــــة اللغـــــة  وخـــــتم خطبت ـــــو مل ت ول

 وشكر للحاضرين   والعمل على إحياء سنة الرسول
م مقــــــــــاال  1938ونشــــــــــرت جريــــــــــدة الــــــــــديبا الفرنســــــــــية يف العشــــــــــرين مــــــــــن إبريــــــــــل ســــــــــنة 

اذ مـــــوريس برنـــــو يـــــتلخص يف أنمل مصـــــر الـــــيت اســـــرتدت اســـــتقالهلا تســـــتطيع أن تكفـــــل ســـــتلأل
نظامـــــــــا  مـــــــــدينا  وقضـــــــــائيا  واجتماعيـــــــــا  مطابقـــــــــا  للمعتقـــــــــدات والتقاليـــــــــد  (2)لشـــــــــعبها املســـــــــلم

العقوبــــــات  كــــــن االسرتشــــــاد فيــــــه بأحكــــــام القــــــرآن الكــــــرمي وهــــــذا الدينيــــــة  فتعــــــديل قــــــانون 
 الرجوع إ  اإلسالمية يكون له أثره يف العالقات بني مصر والشعوب اإلسالمية  

ـــــوي ســـــنة  ـــــد النب ـــــر لقســـــالم فقـــــد  1357ولقـــــد كـــــان لالحتفـــــال باملول ـــــدن أجـــــل أث يف لن
إنشـــــــاء معهـــــــد   إخطــــــب كثـــــــري مــــــن الفرنســـــــيني يف هـــــــذا احلفــــــل وأشـــــــار رونالـــــــد ســــــتورس 

وأثـــــىن األســـــتاذ يهـــــودا علـــــى  (3)إســـــالمي يعمـــــل علـــــى ربـــــط العالئـــــ  بـــــني بريطانيـــــا واإلســـــالم
ظـــــــــــر اإلســـــــــــالم وتعاليمـــــــــــه يف اإلخـــــــــــاء تاإلســـــــــــالم وقـــــــــــال إن رســـــــــــالة الســـــــــــالم الكـــــــــــربى تن

 واملساواة  
                                                           

وكانــــــت بــــــني العــــــرب وبــــــني شــــــارل  923يشــــــري احملاضــــــر إ  موقعــــــة بواتيــــــة جنــــــويب هنــــــر لــــــوار بفرانســــــا ســــــنة  (1)
مارتــــل الــــذي تغلــــب علــــيهم وغــــدر هبــــم وعــــاملهم معاملــــة خارجــــة عــــن حــــد اإلنســــانية بعــــد أن مجــــع مجوعــــا  

 من أوروبا للدفاع عن األندلس  
   1938سنة  من إبريل 21األهرام يف  (2)
 ه  1357من ربيع األول سنة  13م 1938من مارس سنة  13األهرام يف  (3)
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وأعجـــــــب األســـــــتاذ وينســـــــون روس باحلركـــــــة الناشـــــــطة لرتمجـــــــة القـــــــرآن الكـــــــرمي ونتائجهـــــــا 
ـــــــف يف احلـــــــال أحـــــــد   احلســـــــنة يف العـــــــامل ـــــــاف  ووق ـــــــني التصـــــــفي  واهلت مث جلـــــــس حســـــــان ب

اجلالســــــــني  وقــــــــال: إن شــــــــهادة بضــــــــعة رجــــــــال مــــــــن الغــــــــرب لقســــــــالم ال قيمــــــــة هلــــــــا بــــــــني 
العـــــــارفنيس ألن يف كـــــــل بلـــــــد خمـــــــالفنيس يشـــــــذون عـــــــن االئـــــــتالفس ويريـــــــدون ليظهـــــــروا هبـــــــذا 

 اخلالفس وهو حيكمون بغري إنصاف  
ـــــــه  ـــــــب إ  الصـــــــدر  شـــــــاب كأن ـــــــواره فوث ـــــــةس ليخفـــــــي مـــــــن أن ـــــــثم بالكوفي ـــــــدر  وقـــــــد تل الب

البهيملـــــةس ولكـــــن عينـــــه الناضـــــرةس كانـــــت تـــــنم علـــــى أســـــرارها البـــــاهرة وأنـــــواره الظـــــاهرة فرمقتـــــه 
ايل وايل ورفيــــــ  املعــــــغــــــالعيـــــون النــــــاظرةس مــــــن اجلمعيــــــة احلاضــــــرة  وطفـــــ  ينثــــــر اآليل  ببــــــديع ال

ـــــة وال ـــــة حـــــ  بســـــط ألـــــويـــــد  بـــــالرباهني القطعي ف شـــــهادة مـــــن شـــــهادات شـــــهادات األجنبي
 األمراء والسادة  

ومل أمتكــــــن إال مــــــن حصــــــر قليــــــل مــــــن هــــــذا التــــــدليل فأثبــــــتمل أقليــــــة مــــــن تلــــــك العبقريــــــة  
ومنهــــــا رأي املســــــرت ولــــــز أكــــــرب كتــــــاب اإلجنليــــــز الــــــذي يقــــــول: الديانــــــة احلقــــــة الــــــيت وجــــــدهتا 
تســــــري مــــــع املدنيــــــة أين ســــــارت هــــــي الديانــــــة اإلســــــالمية  وكــــــان الكونــــــت هنــــــدي كيســــــتلي 

وال ســـــيما عنــــد اشــــرتاطها علــــى زوجهـــــا  (1)بتهجــــا   ــــا جــــاء يف اإلســـــالم مــــن حقــــوق املــــرأةم
أال يتـــــــــزوج مـــــــــن غريهـــــــــا وأال يؤذيهـــــــــا  وإذا أخـــــــــل بشـــــــــره طلـــــــــ  احلـــــــــاكم جـــــــــربا  خبـــــــــالف 
املســــــيحية  مث يســــــتطرد كيســــــتلي يف مــــــدح اإلســــــالم واهتمــــــام النــــــر صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم 

يم" نعــــــلمني لكــــــي يعــــــيش األزواج يف راحــــــة و الفســــــاد مــــــن التفشــــــي بــــــني املســــــ نــــــع عوامــــــل 
ويقـــــــــول األســـــــــتاذ مـــــــــاركس: "ال تنـــــــــافر بـــــــــني اإلســـــــــالم والعلـــــــــم واالخـــــــــرتاع" وقـــــــــال دوزي: 
ـــــــه  ـــــــور األمـــــــة اإلســـــــالمية بعلومـــــــه وأدب ـــــــة إذ ســـــــطع ن ـــــــا تائهـــــــة يف ظـــــــالم اجلهال "بينمـــــــا أوروب
ـــــدوائر  ـــــة بغـــــداد ودمشـــــ  ومصـــــر وغرناطـــــة وغريهـــــا مراكـــــز عظيمـــــة ل ـــــت مدين وفلســـــفته فكان
املعــــــــارف ومنهــــــــا انتشــــــــرت يف األمــــــــم واغتــــــــنم منهــــــــا أهــــــــل أوروبــــــــا يف القــــــــرون الوســــــــطى " 
ويقــــــول ليونــــــارد: "إن كــــــان رجــــــل علــــــى هــــــذه األر  قــــــد عــــــرف اهلل وأخلــــــص لــــــه وفــــــين يف 

                                                           
 راجع مقدمة احلياة املنزلية للمؤلف   (1)
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العــــرب " نــــر خدمتــــه بقصــــد شــــريف ودافــــع عظــــيم فــــلن هــــذا الرجــــل بــــال ريــــب هــــو حممــــد 
رت إ ـــــــت "إن حممـــــــدا  بـــــــال نـــــــزاع أعظـــــــم املصـــــــلحني " فوقـــــــف ذلـــــــك املكـــــــابر و وقـــــــال يـــــــوز 

ـــــه   ـــــه وختطفهـــــم لفـــــ  وقول ـــــب وحـــــاول مقاطعـــــة اخلطيـــــب ملـــــا رأى التفـــــاف اجلمـــــع حول الغري
ـــــة واحليـــــف  فهـــــرع احلاضـــــرون  ـــــنكم أخضـــــع النملـــــاس بالســـــيف  واجلزي وقـــــال: أال تـــــذكر أن دي

ـــــدي عل ـــــون األي ـــــه  وشـــــرعوا ينزل ـــــه  فمـــــنعهم اخلطيـــــب األريـــــب  إليـــــه  وضـــــربوا بســـــور حوالي ي
نننننننِدل ٓوْا   ۡهنننننننل    ﴿وقـــــــال فلتكرمـــــــوا الغريـــــــب ألن ذلـــــــك أبقـــــــى للمـــــــودة وأصـــــــون  ال  ت ج َٰ و 

ننننِب إاِل  بِنننن ل  ِي ِهنننني  
ننننن    ٱۡلِك  َٰ مث حـــوملل نــــوره إليـــه مبتســــما س وقـــال لــــه: إذا كنــــت  ﴾   ۡحس 

مـــــــن  كثـــــــرياإلســـــــالم واملســـــــلمنيس فهـــــــل مـــــــرمل بـــــــك خـــــــرب إســـــــالم   أيهـــــــا الفـــــــ  جتهـــــــل تـــــــاريخ
األوروبيـــــني يف هـــــذه الســـــنني  أال تـــــذكر إســـــالم احلـــــاج عبـــــد الـــــرمحن املعـــــروف قـــــد ا  بـــــاللورد 

وخالـــــد شـــــلدريك  هـــــديل وأســـــرته اجلليلـــــة والقائـــــد ســـــيف املشـــــتهر بســـــليمان باشـــــا الفرنســـــي
ــــــذي أســــــلم ســــــنة ســــــنة  ــــــد أســــــلفنا خــــــربه938ال   وهــــــل كنــــــا أرســــــلنا املبشــــــرين يف اهلنــــــد وق
ـــــــني ـــــــك املالي ـــــــوا أولئ ـــــــدي زعـــــــيم  ليحول ـــــــن غان إ  اإلســـــــالم ويف مقـــــــدمتهم األمـــــــري هـــــــرياال ب

اهلنــــد  وهــــل قــــرأت مــــا قالــــه ذلــــك األمــــري "مــــن أن اعتناقــــه اإلســــالم مــــا كــــان بتــــأثري شــــخص 
مــــــن األشــــــخاص أو هيئــــــة مــــــن اهليئــــــات وإ ــــــا هــــــو إهلــــــام وهدايــــــة مــــــن اهلل " وهــــــا هــــــو نــــــور 

زرافـــــــات ووحـــــــدانا مـــــــن اإلســـــــالم ينتشـــــــر كـــــــل يـــــــوم يف أرجـــــــاء األر  ويقبـــــــل عليـــــــه النملـــــــاس 
ــــــا أرغ  لتلقــــــاء أنفســــــهم فهــــــ ــــــة شــــــخص مكن ــــــك  وهــــــل كــــــان يف مقــــــدور مائ ــــــى ذل ــــــاهم عل ن

ـــــوا العـــــامل اإلســـــالمي بســـــيوفهم  نـــــرأســـــلموا والتفـــــوا حـــــول ال ـــــه وســـــلم أن حيول صـــــلى اهلل علي
  ؟ ويقلبوا الكرة األرضية إ  مالك إسالمية يف أقل من قرن
بـــــــون الـــــــذي يقـــــــول: "إنمل الشـــــــريعة احلـــــــ مل بـــــــا صـــــــاحر أنـــــــك بعيـــــــد عـــــــن رأي ســـــــيدك جي

ــــــل صــــــعلوك  وهــــــي  ــــــة تشــــــمل النملــــــاس مجيعــــــا  يف أحكامهــــــا مــــــن أعظــــــم ملــــــك إ  أق احملمدي
 شريعة العدل واملساواة احملبوكة بأحكم منوال شرعي ليس له مثيل يف العاملني " 

ذ مــــــاركس الــــــذي نشــــــر حماضــــــراته منــــــذ واحلــــــ مل أقــــــول إنــــــك يف منــــــأي عــــــن أقــــــوال األســــــتا
هبــــــــا بــــــــأن أزمــــــــة أوروبــــــــا ال حيلهــــــــا إالمل اإلســــــــالم وهــــــــو القــــــــادر علــــــــى عهــــــــد قريــــــــب وصــــــــرح 
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ــــــل قــــــال: "إن اإلصــــــالح األورويب لــــــن  إخراجهــــــا مــــــن هــــــول مــــــا هــــــي فيــــــه مــــــن اجلحــــــيم  ب
ــــــات والســــــري علــــــى شــــــريعة حممــــــد صــــــلى  يكــــــون إالمل باتبــــــاع اإلســــــالم ونبــــــذ األحــــــزاب والغاي

علــــــى البشــــــر عامــــــة الــــــذي كــــــان ينظــــــر إ  مــــــا يعــــــود بــــــاخلري علــــــى أمتــــــه و اهلل عليــــــه وســــــلم 
  احملبــــــة والوئــــــام بــــــني أفــــــراد اجلــــــنس البشــــــري  ألن إباتباعــــــه القــــــانون اإلهلــــــي الــــــذي يــــــدعو 

  "نهذا القانون يالئم كل زمان ومكا
 
 

 القرآ  الكريم
ـــــال وأيْـــــن هـــــذا  ـــــف العناصـــــر وق ـــــف جيـــــاهر بـــــني خمتل ـــــأنس املنـــــاظر بلطـــــف احملاضـــــر ووق ف

 القانون الذي به تفخرون؟ 
العظيم: هو القرآن الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه يب دقال األ

يل من حكيم محيد  ذلك الكتاب الذي ال ريب فيه هدى للمتقني  ذلك الذي أعجز نز ت
يف وقت بلغت فيه اللغة العربية أوج الرفعة واملنية  الفصحاء والبلغاء ح  قالوا هذا سحر مبني  

الرباهني وخر العظماء له ساجدين وحوى من أخبار األمم ما استنهض فبزمل األدب والبالغة ب
رب ح  كان أعظم مزدجر وبرأ األنبياءس ما رماهم به البسطاءس عبه اهلمم  وقص عليهم أمسى ال

ومجع  ل املسلمنيس وكان معجزة السيد املرسلني وأخرج األمصار من الظلمات إ  األنوارس 
على أساس اإلخاء واملساواة واحلريةس ح  تعلم الصعلوك الفقري  وبين هذا اجملتمع اإلسالمي

 راءلقد حدث يف عهد عمر أن كان جبلة بن األسهم أحد أمفكيف يقاضي اخلليفة واألمري  
أمره إ  عمر وحكم قري فلطمة جبلة فرفع العريب فالعرب يطوف حول الكعبة فوطأ إزاره عريب 

أن يلطم العريب أمريه جبلة الذي قال له انظر يف األمر اص من منصاص وأنه ال تقبينهما باال
   إ  الصباحس فأحار إ  طلبه ولكنه هرب ليال وتنصر مث ندم على مافعل

ت ۚا   ﴿وها هي آياته البينات تثبت وحدانية اهلل  د  الِه ةٌ إاِل  ٱَّلل   ل ف س  آ ء  ا   فِيِهم  ل ۡو ل 

ۡبح َٰ  ِ ف س  وه ن    ﴿ املرأة بقانون مألوف  يف قوله تعا :وحف  حقوق  ﴾ن  ٱَّلل  اِشر  ع  و 
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وِفۚ  ۡعر  ونبه العقول واأللبابس إ  الربهنة والتعليل واألسباب مع جليل األفعالس بضرب  ﴾بِ ۡلم 
األمثالس ح  وصفه األستاذ ولز قائال : "إنه هو الكتاب الرابع الذي أنزل هلداية البشر وقد 
حوى أكثر منها كلها فنون العلم وتوحيد اهلل وطرد الوثنية أكثر من كل كتاب وال ترى فيه 

 ول وال أضاليل القسوس فضال  عن سهولة العمل به" مناقضات للعق
وقال جيبون: القرآن مسلم به بأنه الدستور األساسي ليس ألصول الدملين فقط بل لألحكام 

 اجلنائية واملدنية والشرائع اليت عليها مدار نظام حياة النوع اإلنساين وترتيب شئونه " 
ـــــــربهن األســـــــتاذ ســـــــنارس ـــــــه القـــــــانون العـــــــام ال (1)وي ـــــــو بأن صـــــــاحل لكـــــــل زمـــــــان ومكـــــــان ول

 ألصبحوا سادة األمم كما كانوا" متسك به املسلمون 
ــــــــادات"   (2)ويقــــــــول برســــــــودت مسيــــــــث: "القــــــــرآن آيــــــــة البالغــــــــة ودســــــــتور الشــــــــرائع والعب

ويصـــــفه األســـــتاذ ســـــنيط املستشـــــرق الفرنســـــي: بأنـــــه مصـــــدر العـــــدل والسياســـــة واملدنيـــــة مـــــن 
ـــــاب أخرجتـــــه  ـــــدكتور مـــــوريس أن القـــــرآن أفضـــــل كت ـــــرى ال ـــــز لألصـــــل واجلنســـــية " وي غـــــري متيي
 (3)يــــــد الصـــــــناعة األزليــــــة ألبنـــــــاء اإلنســـــــانية " ويــــــدلل القـــــــانوين الكبـــــــري جــــــان جـــــــاك روســـــــو

مــــن العربيــــة مث يقــــرأ القــــرآن ويرتكــــهس ولــــو أنملــــه مســــع حممــــد بقولــــه "مــــن النــــاس مــــن يــــتعلم قلــــيال  
صــــــــلى اهلل عليــــــــه وســــــــلم  ليــــــــه علــــــــى النملــــــــاس بتلــــــــك اللغــــــــة الفصــــــــحى وبالعتــــــــه املــــــــؤثرة يف 
القلــــــوب خلــــــر ســــــاجدا  علــــــى األر  ونــــــاداه: أيملهــــــا النــــــرمل خــــــذ بيــــــدي إ  مواقــــــف الشــــــرف 

 أو االنتصار " والفخار أو مواقع التهلكة والدمار  فنحن من أجلك نودمل املوت 
يم آلياتـــــه يعلـــــم أنـــــه مل يفـــــره فيهـــــا مـــــن شـــــيء فهـــــو أوىف مصـــــدر لســـــعادة كـــــواملتـــــدبر احل

الــــــدارين   عنــــــد ذلــــــك وقــــــف املنــــــاظر ولــــــيس لــــــه مــــــن ناصــــــر وقــــــال: هــــــل لــــــك مــــــن ذهــــــن 
 حاضر لتربهن ب ية من القرآن  عندما أنط  بأي عنوان  

                                                           
 من اجمللد الثاين   81هدى اإلسالم عدد  (1)
مقدس  هذه أقوال سادة املنصفني من الفرجنة القرآن الكرمي ومل نر من تنبه إ  وجوب العمل به كقانون مساوي(2)

سوى مجاعة اإلخوان املسلمني فلهنم بدءوا أعماهلم من عشر سنوات بتأييد هذا الكتاب املبني واختاذه إماما 
  وهدى للمسلمني كما كان يف صدر اإلسالم وطلبوا من احلكومة ذلك وجاهدوا يف اهلل

 م  1778م وتويف سنة 1712املشرع الكبري والوطين املاجد ومن منقذي فرنسا العظام ولد سنة  (3)
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ليقــــوي مــــن تــــه انــــا  مــــن جعبيــــان  فــــأخرج املنــــاظر بيقــــال أجــــل فعنــــدي الربهــــان ولــــديمل الب
   باملخرتعات والفنونوطالبه بالدليل املنقول على ما يهدف ويقول  وبدأ  سحجته

ا ال  ت ۡعل م و      ﴿فأجابه:  ي ۡخل ق  م  ب و    ﴿ ﴾و  ا ي ۡرل  ۡثلِهِۦ م  ن مِّ ل ۡقن ا ل ه م مِّ خ     ﴾ و 
  ؟فقال وهل هناك ما يدل على الطريان يف بين اإلنسان

ِت    ﴿فقال:  و َٰ م َٰ نِس إِِ  ٱۡس  ط ۡع  ۡم     ت نف ذ وْا ِمۡن   ۡقط اِر ٱلس  ٱإۡلِ ر  ٱۡلِجنِّ و  ۡعش  م  ي َٰ

ن  
ۡلط َٰ  ال  ت نف ذ و   إاِل  بِس 

ۚ
ٱأۡل ۡرِض ف  نف ذ وْا ا    ﴿مث قال: . ﴾و  م  آب ة  و  فِي ٱأۡل ۡرِض  ِمن د 

ئِر  
ٓ ال  ط َٰ ن اح   و  ۚم ي ِطير  بِج  ٌم   ۡمث ال ك  م 

   ٓ    ﴾ۡيِه إاِل 
 قال وماذا جاء يف اجلراثيم املنوية؟  

ل ة    ﴿ :قال: 
ل َٰ ن  ِمن س  نس َٰ ل ۡقن ا ٱإۡلِ ل ق ۡد خ  ن ِطين   و  ه  ن ۡطف ة   ١2 مِّ ۡلن َٰ ع  ار   ث م  ج   فِي ق ر 

ِكين   ل ق ة   ١٣ م  ل ۡقن ا ٱلنُّۡطف ة  ع  ة   ث م  خ  ۡضغ  ل ق ة  م  ل ۡقن ا ٱۡلع  أفال تعلم أن القواميس   ﴾ ف خ 
 اإلفرجنية تقول بأن العلقة هي اجلراثيم املنوية؟  

 ة؟ امقال وأي برهان على الغازات الس
بِين    ﴿فأجابه بقول اهلل:  ا   مُّ آء  بِد خ   ي ۡغش ى ٱلن اس    ١٠ف  ۡرت قِۡب ي ۡوم  ت ۡأتِي ٱلس م 

اٌب   لِيم   ذ  ا ع  ذ   . ﴾ه َٰ

وأتين بوصف للسفن يف البحار ألين أعلم أن نبيملكم مل  قال املناظر دعنا من ذلك القرار
يكن من بالد الشواطئ ومل يشهد جالل األساطيل املنشئات  وال هول املالحة يف البحار 

 واحمليطات  
ۡم فِي   ﴿فأجابه بقوله تعا :  ل  يِّر  ن  ۡم فِي ه و  ٱل ِذي ي س  ا ل  ٓ إِذ  ٱۡلب ۡحِر  ح   ىَٰ ٱۡلب رِّ و 

ۡين  بِِهم بِِريح   ر  ج  ۡلِك و 
اِ ف   ط يِّب ة   ٱۡلف  ۡته ا ِريٌح ع  آء  واْ بِه ا ج  ف ِرح  ۡوج  و  ه م  ٱۡلم  آء  ج  و 

ا    ك  ظ نُّ  ِمن ل لِّ م  اْ و  و  ع  ۡي  ن ا  ٓوْا   ن ه ۡم   ِحيط  بِِهۡم د  ين  ل ئِۡن   نج  ۡخلِِصين  ل ه  ٱلدِّ ٱَّلل   م 

ِكِرين  
ِذهِۦ ل ن ك ون ن  ِمن  ٱلش َٰ  . ﴾ِمۡن ه َٰ

ضال وانسك على هذا املنوال  فنشط وملا رأى حجته باهره وإجابته ظاهرة  قال إيه أيملها املف 
الليل والنهار  أبو األنوار واسرتسل يف كشف األسرار  وقال سبحانه الواحد القهار الذي خل  

ي   ﴿سبحان الذي أبان الرشد من الغي ومل يفره يف الكتاب من شي  ِمن  ي ۡخِرج  ٱۡلح 
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ي ۡخِرج   يِِّت و  يِّ ٱۡلم  يِّت  ِمن  ٱۡلح  وأشار إ  ما سيظهر يف بالدكم من املبتدعات   ﴾ ٱۡلم 
اي َٰ ِن ا فِي ٱأۡلٓف اقِ    ﴿بقوله تعا :  ن ِريِهۡم ء  بتلك البالد ونبأ عن اخلطر واحلروب احمليطة  ﴾س 

واْ ت ِصي  ﴿ يف قوله: ف ر  ا   ٱل ِذين  ل  ال  ي ز  لُّ ق ِريب  و  ةٌ   ۡو ت ح  واْ ق اِرع  ن ع  ا    ن ب ه م بِم  ا مِّ

ۡعد   اِرِهۡم ح   ىَٰ ي ۡأتِي  و  ِۚ د  اب    ق لۡ    ﴿ ﴾ٱَّلل  ذ  ۡم ع  ل ۡيك  ث  ع  ٓ     ي ۡبع  ل ىَٰ ا ه و  ٱۡلق اِدر  ع 

ن مۡ   مِّ لِك  ۡم   ۡو ِمن ت ۡحتِ   ۡرج  مۡ     وۡ   ف ۡوقِك  ك  م  ٱۡلب ۡرق  ه و  ٱل ِذي   ﴿ ﴾ اِشي ع    ي ۡلبِس  ي ِريك 

ۡوف   ع  خ  ط م  ِمن  ٱل ِذين  ق ال ٓوْا    ﴿وقضى بأن احلروب املسيحية سجال يف قوله:  ﴾ اا و  و 

ظّ   ق ه ۡم ف ن س وْا ح 
ۡذن ا ِميث َٰ ٓ   خ  ىَٰ ر  ة  إِن ا ن ص َٰ او  د  ۡين ا ب ۡين ه م  ٱۡلع  وْا بِهِۦ ف أ ۡغر  ر  لِّ ا ذ  م  ا مِّ

ةِۚ  م  آء  إِل ىَٰ ي ۡوِم ٱۡلقِي َٰ ٱۡلب ۡغض  وتنادي بالسلم يف وها هي عصية األمم تقاسي أشد األمل   ﴾ و 
ٓأ يُّه ا ٱل ِذين  ء    ﴿مجيع األمصار وال جتدهلا من أنصار  واهلل يقول لنا  ل وْا فِي ي َٰ ن وْا ٱۡدخ  ام 

آف ة   ۡلِم ل  ِت  ٱلسِّ ط و َٰ وْا خ  ال  ت   بِع  ِنۚ و  ۡيط َٰ ۡلِم    ﴿ ﴾ ٱلش  وْا لِلس  ن ح  إِ  ج  ف  ۡجن ۡح ل ه ا و 

 ِۚ ل ى ٱَّلل  ۡل ع  ل  ت و    (1) ﴾ و 
اب  ِمنِۢ    ﴿ وقد تشعبتم وتفرقتم يف كل إقليم  واهلل يقول فيكم: ب ۡينِِهۡم  ف  ۡخ  ل ف  ٱأۡل ۡحز 

اِب ي ۡوٍم   لِيٍم  ذ  وْا ِمۡن ع  ۡيل  لِّل ِذين  ظ ل م  ِ   ﴿  (2) ﴾ف و  ۡبِل ٱَّلل  وْا بِح  ٱۡع  ِصم  ِميع  و  ا ج 

ٱۡذل    و 
ۚ
ق وْا ال  ت ف ر  ٓاء  و  ن  ۡم   ۡعد  ۡم إِۡذ ل  ل ۡيك  ِ ع  ت  ٱَّلل  واْ نِۡعم  ۡم ف أ ۡ ب ۡح  م  ر  ف أ ل ف  ب ۡين  ق ل وبِك 

ن   ۡي      ﴿بقوله وبينكم ا نوقارن بين   (3) ﴾ ابِنِۡعم  ِِهۦٓ إِۡخو َٰ ا   م  ن ل  ۡلن ا ا ف أ حۡ   و  م  ع  ج  ه  و  ي ۡين َٰ

  وإذا شاء جعلك مثلي والحرج (4) ﴾ فِي ٱلن اسِ ا ي ۡمِشي بِهِۦ ل ه ۥ ن ور  
 من  وت منا يف سبيل اجلهاد باحلياة الطيبة واإلسعاد  قال تعا : وبشر 
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ق و    ﴿ بِِّهۡم ي ۡرز  ۚا ب ۡل   ۡحي آٌء ِعند  ر  ت ِۢ ِ   ۡمو َٰ بِيِل ٱَّلل  ب ن  ٱل ِذين  ق  ِل وْا فِي س  ال  ت ۡحس  و 

ۡن  ١٦٩ ق وْا بِِهم مِّ و   بِ ل ِذين  ل ۡم ي ۡلح  ي ۡس  ۡبِشر  ه م  ٱَّلل   ِمن ف ۡضلِهِۦ و  ات  َٰ آ ء  ف ِرِحين  بِم 

ۡوٌف ع   ۡلفِِهۡم   ال  خ  ن و   خ  ال  ه ۡم ي ۡحز      (1) ﴾ل ۡيِهۡم و 
  وحدود الدفاع واحلقوق بني الناس قال تعا :وأمر بالعدل واإلحسان والقسطاس 

ۡد ِۚ  ﴿ وْا بِ ۡلع  م  ۡم  م ب ۡين  ٱلن اِس     ت ۡحك  ك  ا ح  إِذ  ب    ﴿ ( 2) ﴾ و  ۡلن آ إِل ۡيك  ٱۡلِك  َٰ إِن آ   نز 

م   قِّ لِ  ۡحك  ِصيم  بِ ۡلح  آئِنِين  خ  ال  ت ك ن لِّۡلخ  ك  ٱَّلل  ۚ و  آ   ر  َٰ    ﴿وقال:  (3)﴾ اب ۡين  ٱلن اِس بِم 
ةِ  م  ۡنه ۡم ي ۡوم  ٱۡلقِي َٰ ِد   ٱَّلل   ع  ن ي ج َٰ ۡني ا ف م  ِة ٱلدُّ ي وَٰ ۡنه ۡم فِي ٱۡلح  ۡل  ۡم ع  د  ِٓء ج َٰ ال  ٓؤ  ٓأ ن  ۡم ه َٰ   م  ه َٰ

ِليال  م ن  ل ۡيِهۡم و     (4) ﴾ ي ك و   ع 
إِي  آي ِ إِ   ٱ   ﴿ :وقال ِن و 

ۡحس َٰ ٱإۡلِ ۡدِ  و  ر  بِ ۡلع  نِ  َّلل   ي ۡأم  ي ۡنه ىَٰ ع    ِذي ٱۡلق ۡرب ىَٰ و 

ٱۡلب ۡغيِۚ  ِر و  نك  ٱۡلم  آِء و  ل ٓوْا  ﴿ومنع الرشوة يف األحكام بقوله تعا :  (5) ﴾ ٱۡلف ۡحش  ال  ت ۡأل  و 

ِطِل  م بِ ۡلب َٰ م ب ۡين ك  ل ك  ل واْ ف ِريق    ۡمو َٰ اِم لِ  ۡأل  ك  ت ۡدل واْ بِه آ إِل ى ٱۡلح  ۡثِم و  ِ  ٱلن اسِ بِ إۡلِ ۡن   ۡمو َٰ ا مِّ

  (6) ﴾و   ن  ۡم ت ۡعل م و   
ل ۡيِهۡم فِيه آ      ٱلن ۡفس  بِ لن ۡفسِ   ﴿وشرع القصاص يف قوله:  ل   ۡبن ا ع  فيها عليهم  (7) ﴾ و 
ٓأ ْولِي  ﴿أن النفس بالنفس ويف قوله:  ة  ي َٰ ي وَٰ اِص ح  ۡم فِي ٱۡلقِص  ل ك  بِ و    (8) ﴾ ٱأۡل ۡلب َٰ

وأي حياة أعظم من جزاء املسيء  ثله ح  حيسم الشر والبغي بني النملاس وال يرتبص 
 بعضهم لبعض فيتفاقم اخلطب  وتقوم احلرب  
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ب وْا   ﴿وقد هدانا إ  طري  الصحة املبني يف قوله:  ٱۡشر  ل وْا و  ل  ال  و   إِن ه ۥ ال  ت ۡسِرف وٓ و 
ۚ
ْا

ۡسِرفِين   عليه وسلم بقوله: )املعدة بيت الداء  وعزز ذلك النر صلى اهلل (1) ﴾ ي ِحبُّ ٱۡلم 
 واحلمية رأس الدواء(  

وْا    ﴿بقوله: وحثمل القرآن الكرمي على التفاين يف اجلهاد دفاعا  عن الدملين الوطن  ٱنفِر 

ثِق اال  ِخف اف   ۡم ا و  ۡم و   نف ِسك  لِك  ِهد وْا بِأ ۡمو َٰ ج َٰ ِۚ  و  بِيِل ٱَّلل  أية وطنية وأية تقوى أو  (2) ﴾ فِي س 
ف ۡلي ق َٰ ِۡل فِي  ﴿وحر  عليه يف قوله:  هأمسى من هذا اجلهاد الذي أمرنا اهلل به غري مرة يف كتاب

ۡني ا  ة  ٱلدُّ ي وَٰ و   ٱۡلح  ِ ٱل ِذين  ي ۡشر  بِيِل ٱَّلل  ِ ف ي ۡق  ۡل   ۡو س  بِيِل ٱَّلل  ن ي ق َٰ ِۡل فِي س  م  ِةۚ و  بِ أۡلِٓخر 

ِظيم   ا ع  بِيلِهِۦ ﴿(3) ﴾ اي ۡغلِۡب ف س ۡوف  ن ۡؤتِيِه   ۡجر  إِ   ٱَّلل   ي ِحبُّ ٱل ِذين  ي ق َٰ ِل و   فِي س 

وص   ن  م ۡر   أ ن ه م ب ۡني َٰ ا ل  فّ     ﴾ (4)  
ِت    ﴿وأمر بالنظر يف الكائنات والفنون بقوله: تعا :  و َٰ م َٰ ا فِي ٱلس  اذ  وْا م   ق ِل ٱنظ ر 

ن ق ۡوم   ٱلنُّذ ر  ع  ت  و  ا ت ۡغنِي ٱأۡلٓي َٰ م  ٱأۡل ۡرِضۚ و     (5) ﴾ۡؤِمن و   ال  ي   و 
لِح   ﴿وقرن السعادة بالعمل الصاحل لقوله:  ِمل    َٰ ۡن ع  ٍر   ۡو ا م  ل  ن ذ  ه و  مِّ   نث ىَٰ و 

ۡؤِمن   ة  م  ي وَٰ    ف ل ن ۡحيِي ن ه ۥ ح 
ل و    ط يِّب ة   ان وْا ي ۡعم  ا ل  ِن م  ه م بِأ ۡحس  ل ن ۡجِزي ن ه ۡم   ۡجر    (6) ﴾و 

وأرشدنا إ  ما كشف عنه يف هذا الزمان من التحقيقات الطبيعية اليت تثبت أن األر  
ٓواْ   ﴿والكواكب كنمل كتلة حجرية  يف قوله:  ف ر  ٱأۡل ۡرض     و  ل ۡم ي ر  ٱل ِذين  ل  تِ و  و َٰ      ٱلس م َٰ

ۡتق   ان   ا ر  ا  ا ف ف   قۡ ل  ه م 
   (7) ﴾ ن َٰ
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 ﴿وأشار إ  سكين الكواكب كما حق  الراصدون من الفرنك يف املريخ وغريه بقوله تعا : 
 ۚ آب ة  ا ِمن د  ا ب ث  فِيِهم  م  ٱأۡل ۡرِض و  ِت و  و َٰ م َٰ ۡلق  ٱلس  اي َٰ ِهِۦ خ  ِمۡن ء     (1) ﴾و 

ل وْا  ﴿يف العمل والتجارة وغريمها بقوله:  وحثمل على السعي  ل  ن اِلبِه ا و  ف  ۡمش وْا فِي م 

ۡزقِِهۦ   ة    ﴿وقال تعا :   (2) ﴾ ِمن رِّ ل وَٰ ا ق ِضي تِ ٱلص  وْا ف إِذ  ٱۡب  غ  واْ فِي ٱأۡل ۡرضِ و  ف  ن  ِشر 

 ِ     (3) ﴾ ِمن ف ۡضِل ٱَّلل 
واإلحسان وصلة الرحم واالقتصاد يف احلياة واجتناب املنكر وقضي بعبادته وبر الوالدين  

 ومكارم األخالق واالستقامة يف آيات كثرية من كتابه الكرمي  قال تعا : 
بُّك    ال  ت ۡعب   ﴿ ىَٰ ر  ق ض  ن اۚ و  ۡيِن إِۡحس َٰ لِد  بِ ۡلو َٰ ٓ إِي اه  و  ٓوْا إاِل  لِك    ﴿إ  قوله  (4) ﴾ د 

ل لُّ ذ َٰ

وه   ۡكر  بِّك  م  يِّئ ه ۥ ِعند  ر  ا   س  ن  ﴿وقال تعا :  ﴾ ال  ۡين ا ٱإۡلِ و    ل ۡ ه  و  م  ۡيِه ح  لِد  ن  بِو َٰ س َٰ

ۡهن   ل ىَٰ و  ۡهن ا ع  ه ۥ و  مُّ
ۡض  ﴿إ  قوله  (5) ﴾    ٱۡغض  ِت و  ر  ٱأۡل ۡ و َٰ ۡوتِك ۚ إِ     نك  ِمن   

ِميرِ  ۡوت  ٱۡلح      ﴾ ل ص 
بُّن ا ٱَّلل   ث م   ﴿ة بقوله: نواألمن واجل طمأنينةوبشر أرباب االستقامة بال إِ   ٱل ِذين  ق ال وْا ر 

ال   اف واْ و  ة    ال  ت خ  ئِك 
ٓ ل َٰ ل ۡيِهم  ٱۡلم  واْ ت   ن ز    ع  م 

ن  ۡم ٱۡس  ق َٰ ن ِة ٱل  ِي ل  واْ بِ ۡلج  ن واْ و   ۡبِشر  ت ۡحز 

د و       (6) ﴾ ت وع 
د  ٱَّلل   ٱل ِذين   ﴿وأخرب عما سيكون من جمدنا يف عهد اخلالفة اإلسالمية بقوله تعا :  ع  و 

ا ۡس  ۡخل ف   م  ِت ل ي ۡس  ۡخلِف ن ه ۡم فِي ٱأۡل ۡرِض ل  لِح َٰ ِمل وْا ٱلص َٰ ع  ۡم و  ن وْا ِمنك  ام   ء 

ۡوفِهِ  نِۢ ب ۡعِد خ  ل ن ه م مِّ ل ي ب دِّ ىَٰ ل ه ۡم و  ن ن  ل ه ۡم ِدين ه م  ٱل ِذي ٱۡرت ض  كِّ ل ي م  ۡم ٱل ِذين  ِمن ق ۡبلِِهۡم و 

    (7) ﴾ اۚ ن    مۡ 
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   ﴿ولكنا ملا غرينا من أنفسنا غري اهلل نعمتنا وضاع جمدنا وهوى جنمنا مصداقا  لقوله تعا : 
ا بِأ نف ِسِهۡم   وْا م  يِّر  ا بِق ۡوٍم ح   ىَٰ ي غ  يِّر  م      (1) ﴾ إِ   ٱَّلل   ال  ي غ 

ِة    ﴿وهي احلياة متاعها قليل  والبقاء فيها على حال من املستحيل   ي وَٰ ث ل  ٱۡلح  ا م  إِن م 

م   ٱأۡل ۡنع َٰ ا ي ۡأل ل  ٱلن اس  و  آِء ف  ۡخ  ل ط  بِهِۦ ن ب ات  ٱأۡل ۡرضِ ِمم  ه  ِمن  ٱلس م 
ۡلن َٰ آٍء   نز  م  ۡني ا ل   ٱلدُّ

و    ِدر  ظ ن    ۡهل ه آ   ن ه ۡم ق َٰ ي ن ۡت و  ٱز  ف ه ا و  ۡخر  ِت ٱأۡل ۡرض  ز  ذ  آ   خ  ٓ إِذ   ح   ىَٰ

ن ا ل ۡيال    ۡو ن ه ار   ه آ   ۡمر  ل ۡيه آ   ت  َٰ ِصيد  ع  ه ا ح  ۡلن َٰ ع  أ   ل ۡم ت ۡغن  ا ف ج    (2) ﴾ بِ أۡل ۡمِسۚ ا ل 
وبعد هذا يكون النفخ يف الصور  ميع البقاع  بالطريقة اليت قرهبا لنا اهلل يف )الراديو( أو 
املذياع  وهنالك يكون البعث واحلساب بالطريقة اليت هبا ننام ونستيق  كل يوم  إن يف ذلك 
لذكرى ألويل األلباب  وهنالك عذاب يف اجلحيم أو خلود يف دار النعيم  يوم ال ينفع مال 

  بنون إالمل من أتى اهلل بقلب سليم  وال
 وعند ذلك هنض هذا املسكني  وقال اآلن تبت إليك وأنا من املسلمني  

وفرح هبذا مجيع احلاضرين  فهمس الرجال وصفقوا وعلى املناظرين أقبلوا وتدفقوا وحاولوا 
التعرف بأيب األنوار ولكنه أىب إالمل الفرار وما هي إالمل ثانية ح  عرج إ  السماء وطار وقال 

 تتنزل عليكم املالئكة أالعند صعوده ال تسألوا عن مثل هذه األشياء واهنضوا وجمدوا وبرهنوا 
ۡؤِمنِين     ﴿بالدملين ختافوا وال حتزنوا واستقيموا ومتسكوا  ل ۡين ا ن ۡصر  ٱۡلم  قّ ا ع  ا   ح  ل  مث  ﴾ و 

عن األبصار بعد أن اقتبسنا منه هذه األنوار واعتربنا  ا فيها أجل اعتبار إن يف  هتوارى بطيارات
 ذلك لعربة ألويل األبصار  

فاستأنف األمري حسملان الوقوف  وأمت  سوتعا  الصوت وضك سمث خا  أجل احلفل وعك
 هبذه اآليات اليت جتلت أمام اجلاليات   بيانه املعروف  مث جلس بني التهليل والتكبري واإلعجاب

 
 حكمة اإلسالم
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مث وقــــــف بعــــــض األجانــــــب  وشــــــحذ اللســــــان باملثالــــــب  ورام أن يســــــلب احلكــــــم اإلهليــــــة 
مـــــــن العبـــــــادات واألوضـــــــاع الشـــــــرعية  وقـــــــال: حســـــــب ديـــــــنكم أن يبـــــــيح الطـــــــالقس ويقـــــــول 

 بتعدد الزوجات  وحبسهن يف البيوتات  
ت حنوه العيون  وغشى اجمللس هنيهة من خصفنهض زهران يف احلال  وخا  اجملال  فش

ما هذه يف حدة وغضب: يا محاة الدين واألدب  يا أجماد العجم والعرب  قال  مث سالسكون
ات والريب  وما هذا احلفل الذي فيه احلقائ  حتتجب  مث بدأ يفند الشبهات  وينس  يرت فامل

هد يف املقدمات  ويربز يف القضايا يف صي  اهلداياس ويضع القياس حكمة التوحيد والعبادات و 
 يزيل الشك وااللتباس  وقد هبر الناسس يف وحدانية اهلل ويف تفسري الطالقعلى أثبت أساس و 

ا ي ِصف و    ﴿ م  ۡرِش ع  بِّ ٱۡلع  ِ ر  ن  ٱَّلل  ۡبح َٰ ت ۚا ف س  د  الِه ةٌ إاِل  ٱَّلل   ل ف س  آ ء  ا   فِيِهم    (1)﴾ل ۡو ل 
 

 الطالق
رائز بني النساء غأما مسألة الطالق يف اإلسالمس فلو كنت تدري فروق ال :مث قال ملناظره

ها  فتسري يف طري  صوالرجالس لعلمت أن الدواء الوحيد للمرأة الطالق الذي ترتعد منه فرائ
واالزدراء وتعلم قوله تعا : االستقامةس وتراعي حقوق القوامةس وتعر  عن االستهتار والتهتك 

ا   ق و َٰ   ﴿ ج  آءِ ٱلرِّ ل ى ٱلنِّس  على أن الطالق قد يكون لزاما  يف بعض األحيانس  (2) ﴾م و   ع 
وقد  سلزناألسباب اجتماعية أو صحية ال ختفي على األذهان  ومنها الفقر واملر  املعدي وا

أنتم إليه أخريا س خمالفني  متكما جلأ  سسباب انكلرتا وغريها يف هذه األيامجلأت إ  هذه األ
 :دينكم ح  فشا يف بالد الغربس وانتشر انتشارا  عظيما س يف وقت صرنا فيه نتذكر األثر القائل

ت بعض اجملالت و ور   يف دياركم ه"أبغض احلالل إ  اهلل الطالق" فقلمل يف ديارنا  وتعاظم خطب
األحكام  61رأة  )صام 148ومن بينها األحكام اإلسالمية أن بودي الفرنسي طل  

اإلسالمية(  وأما تعدد الزوجات  فقد خلفت لكم احلرب العظمى جيوشا  عظيمة من النساء  

                                                           
 سورة األنبياء   (1)
 سورة النساء   (2)
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يزدن زيادة كبرية عن عدد الرجالس الذين ماتوا إبان احلربس وأصبحت هذه اجليوش تتنقل من 
 بالد إ  بالد للبحث عن األزواج  

 ومن دخل ال بد فيهن من غش وإنهن وإ   ّور  من ذهب 

أزواجهــــــــن مــــــــن  صــــــــننتفقــــــــد يعتــــــــدين علــــــــى املتــــــــزوجني ويســــــــئن إ  الزوجــــــــات بــــــــأن يق
أحضــــــاهننس أو يتنكــــــ  جــــــادة اهلــــــوى  كمــــــا تــــــرى يف فرنســــــا وأملانيــــــا وأمريكــــــا  فقــــــد دلــــــت 

ـــــــــى  ـــــــــك أن  تفـــــــــوقاإلحصـــــــــاءات األخـــــــــرية عل ـــــــــة  ومـــــــــن ذل ـــــــــك األوروبي عـــــــــددهن يف املمال
ـــــة و ســـــة وســـــب (1)ســـــكان ـــــا  و ا ائ ـــــوم مليون ـــــ  الي ـــــاس يبل ـــــون عفين ـــــف نســـــمة ومـــــنهم ملي ني أل

و ســـــة وعشـــــرون ألفـــــا  مـــــن النســـــاءس و ا ائـــــة و ســـــون ألفـــــا  مـــــن الرجـــــال  ففيهـــــا إذا  مائـــــة 
و ســـــة وســـــبعون ألـــــف امـــــرأة حـــــائرات يف أمـــــورهنس لزيـــــادهتن عـــــن عـــــدد الرجـــــال  فمـــــا هـــــو 

 احلل إزاء ذلك؟ 
ـــــد صـــــدق األثـــــر القا ـــــع الرجـــــل أربعـــــني امـــــرأةوق ـــــر النســـــاء حـــــ  يتب ـــــل: يكث أمل يكـــــن  (2)ئ

مــــــــن احملــــــــتم االلتجــــــــاء إ  تعــــــــدد الزوجــــــــات  هــــــــذا هــــــــو احلــــــــل إن مل يكــــــــن اليــــــــوم فمــــــــن 
ـــــــاد مطـــــــرد ويقـــــــول العـــــــارفون ـــــــذه غـــــــدا   ألن عـــــــدد النســـــــاء يف ازدي ـــــــه ال  (3)املفـــــــرو  تنفي إن
مســــى ر  (4)متضــــي ســــنوات حــــ  يكــــون لكــــل رجــــل أكثــــر مــــن أربــــع نســــاء وجــــاء يف إحصــــاء

مــــــــــرأة بليطاليــــــــــا ال جيــــــــــدن أزواجــــــــــا  وأن يف أوروبــــــــــا أضــــــــــعاف ذلــــــــــكس وال األــــــــــف  900أن 
 رجال  السيما إذا علم أن العامل يف حرب دائرة على 

 
 الحجاب

وأمـــــا حبســـــهن الـــــذي تقولـــــون عنـــــه  فمـــــا هـــــو إالمل حجـــــاب حيـــــول بـــــني شـــــهوات األنظـــــار 
ــــــــه  مــــــــن املكتظــــــــة بالســــــــوءس حفظــــــــا  لألنســــــــابس وصــــــــيانة للمجتمــــــــع اإلنســــــــاينس ومحايــــــــة ل

                                                           
 م  1934من مايو سنة  5األهرام يف  (1)
 ويعد احلديث معجزة إلخباره بالغيب   176ص 3البخاري ج (2)
  58األحكام اإلسالمية للطبيب أمحد جيحون الرتكي ص (3)
 م 1932يوليه سنة  8األهرام يف  (4)
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تــــه مدنيــــة  ومــــا هــــو إالمل اســــتهتار مقــــوتس وخالعــــة  ــــه أوروبــــاس وعدمل الــــدملنسس الــــذي تلوثــــت ب
الروســــــي: "إن  (1)وف الكبــــــري تولســــــتوي  االنفصــــــال  حــــــ  قــــــال الفيلســــــإمبتذلــــــةس تــــــؤدي 

يف أوروبـــــا هـــــو التمـــــدين الـــــذي لطـــــالق الـــــيت تشـــــغل اآلن الـــــرأي العـــــام الســـــبب يف مســـــألة ا
ـــــمل يق واحلمـــــ   هـــــذا هـــــو الســـــبب احلقيقـــــي يف ازديـــــاد   بس منـــــه اإلنســـــان ســـــوى اخلالعـــــةت

تقـــــول لـــــه  يـــــوم فـــــال  ضـــــي علـــــى زواج امـــــرأة برجـــــل ردح مـــــن الـــــزمن حـــــ  الطـــــالق  ـــــوملا  كـــــل
ــــــة يف املــــــدن  حــــــاذر أن أتركــــــك وأمضــــــي إ  حــــــال ســــــبيلي  ســــــرى ــــــوع العالي ــــــك مــــــن الرب ذل

مصــــــــــــانك قفالفالحــــــــــــة ألقــــــــــــل شــــــــــــيء تقــــــــــــول لزوجهــــــــــــا خــــــــــــذ     أكــــــــــــواخ الفالحــــــــــــنيإ
فخلعـــــــــت    غـــــــــريك  هـــــــــذا ألن املـــــــــرأة مل حتتجـــــــــبإألين تاركتـــــــــك وذاهبـــــــــة  كتيالو وســـــــــرا
الواجبــــــات الــــــيت  لــــــه  تلــــــك اب احلشــــــمة واحــــــرتام الــــــزواج وخرجــــــت مــــــن دائــــــرة اخلضــــــوعثيــــــ

 ينبغي أن تبقى عليها ح  انقضاء األجل " 
مث قــــــال هــــــذا الفيلســــــوف: "وعلــــــى الرجــــــل أن يكــــــد ويشــــــتغل وعلــــــى املــــــرأة أن تقــــــيم يف 
البيــــــت ألهنــــــا امــــــرأة أو بعبــــــارة أخــــــرى ألهنــــــا إنــــــاء لطيــــــف ســــــريع االنــــــثالم والكســــــر  وعلــــــى 

ــــان بــــل  ــــ  هلــــا العن ــــت دائــــرة الرجــــل أن يراقــــب ســــلوك امرأتــــه وال يطل ــــت والبي حيجبهــــا يف البي
 (2)حرية واسعة للمرأة"

مث اسرتســـــــــل هــــــــــذا العظــــــــــيم يف آرائــــــــــه وانتقــــــــــاد املــــــــــراقص واألزيــــــــــاء يف أوروبــــــــــا وامتــــــــــدح 
اإلســـــــالم يف كثـــــــري مـــــــن عباراتـــــــه حـــــــ  راســـــــله املرحـــــــوم اإلمـــــــام الشـــــــيخ حممـــــــد عبـــــــده بعـــــــدة 

ـــــــــدملين نظـــــــــرة مزقـــــــــت حجـــــــــب التقارســـــــــائل جـــــــــاء يف واحـــــــــدة  ـــــــــد مـــــــــنهن: "نظـــــــــرت يف ال لي
ـــــد ور  ـــــه  فووصـــــلت هبـــــا إ  حقيقـــــة التوحي ـــــاس إ  مـــــا هـــــداك اهلل إلي ـــــدعو الن عـــــت صـــــوتك ت

ائم واهلمـــــــــــم وكانـــــــــــت آراؤك ضـــــــــــياء يهتـــــــــــدي بـــــــــــه ز فكنـــــــــــت هاديـــــــــــا  للعقـــــــــــول حاثـــــــــــا  للعـــــــــــ
    " (3)الضالون

                                                           
  21حكم النر حممد للفيلسوف تو لستوي ص (1)
 راجع مقدمة احلياة املنزلية للمؤلف   (2)
   28من رسالة اإلمام  كم النر حممد ص (3)
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 حكمة الوضوء
  زهـــــران دوملـــــا مـــــات رثـــــاه شـــــعراء املســـــلمني ويف مقـــــدمتهم شـــــوقي وحـــــاف   وبعـــــد أن أ

علـــــى حكمـــــة اإلســـــالم االجتماعيـــــة عطـــــف علـــــى حكمـــــة العبـــــادات وتلـــــى  هبـــــذه الرباهـــــني
شـــــــايكس "أن الوضـــــــوء خـــــــري مـــــــا  (1)شـــــــهادات األجانـــــــب يف ذلـــــــك فنقـــــــل عـــــــن الطبيـــــــب

ألن األعضـــــاء الظـــــاهرة معرضـــــة هلـــــا وذريعـــــة لنقـــــل العـــــدوي ولكـــــن يتقـــــي بـــــه شـــــر اجلـــــراثيمس 
 الوضوء حيول دون ذلك  

عليـــــه وســـــلم يعتـــــرب الواضـــــع  (2)اهلل وهـــــا هـــــو كومـــــا نـــــوس باشـــــا يقـــــول: "إن حممـــــد صـــــلى
ــــوم جتــــا ــــني ق ــــم الطــــب ب ــــى أقــــدس خطــــة متثــــل فاألول لعل ــــةس وقــــد اعتمــــد عل ــــاة النظامي وا احلي

ـــــهس وهـــــو أول مـــــن أمـــــر بالوضـــــوء  وشـــــرع  ـــــني جاللت ـــــد املثـــــول ب احـــــرتام اإلنســـــان خلالقـــــه  عن
َأُشــــــ مل  أن " لــــــوالفقــــــد ورد يف األثــــــر  األســـــناناالســـــتحمامس وألــــــزم املســــــلمني النظافــــــة" حــــــ  
ــــد كــــل صــــالة  ــــى أمــــيت ألمــــرهتم بالســــواك عن ــــرون أن اإلنســــان يســــتعد بالنظافــــة " عل وأنــــتم ت

للمثــــول بــــني يــــدي كبــــري أو أمــــريس وجــــدير بنــــا أن نعمــــل هبــــا إذا كنــــا بــــني يــــدي أكــــرب كبــــريس 
 وهو اهللس ولذا كان الطهور مفتاح الصالة  

 
 الصالةحكمة 

ـــــا عـــــن الفحشـــــا ـــــذكرنا عظمـــــة اهللذ إء واملنكـــــر  والصـــــالة تنهان ـــــوم  ـــــس مـــــراتس  ت يف الي
ــــــل جاللــــــه ســــــبحانه وتعــــــا س  ــــــني يديــــــهس فنخشــــــع جلربوتــــــهس و ضــــــع ويتمث وحنــــــن واقفــــــون ب

و شــــى عذابـــــهس ونرقــــب هيمنتـــــهس وننــــاجي ســـــرهس فتــــدوم الصـــــلةس وجتــــود املراقبـــــةس لســــلطانهس 
ـــــــــى عـــــــــن نو  ـــــــــةس ونعـــــــــرتف بالوحدانيـــــــــةس ونتحلـــــــــى بالصـــــــــفات اإلجيابيـــــــــةس ونتخل قـــــــــر بالربوبي
 لسلبية  ا

                                                           
 كتاب الصحة لشايكس   (1)
مــــــــن اجمللــــــــد احلـــــــادي عشــــــــر بعنــــــــوان  233مـــــــذكرات الطبيــــــــب كومــــــــا نـــــــوس باشــــــــا بــــــــاملالجئ العباســـــــية ص (2)

 الوصايا الصحية والشريعة اإلسالمية  
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بــــــــاتس وقــــــــوة العز ــــــــةس ملــــــــواالة فعلهــــــــا مــــــــرات كــــــــل يــــــــوم يف ثوالصــــــــالة درس فعــــــــال يف ال
ــــــــات معينــــــــة  وإن يف اجتماعنــــــــا لتأديتهــــــــا يف زمــــــــان واحــــــــدس  ومكــــــــان واحــــــــدس لوســــــــيلة  أوق

ـــــــل يف صـــــــف الصـــــــفوف  واحلركـــــــات الرياضـــــــية  كـــــــربىس مـــــــن وســـــــائل االحتـــــــاد املـــــــنظم املمث
ــــــد  ــــــت القلــــــوبس و املنســــــقة  وال تنتهــــــي الصــــــالةس إالمل وق ــــــك تأالن ــــــت لفعــــــل اخلــــــريس وهنال هب

يتســـــــــــابقون للمعاونـــــــــــة واملعاضـــــــــــدةس وتـــــــــــرى روح التكـــــــــــاتف واملســـــــــــاعدةس قويـــــــــــةس وقضـــــــــــاء 
املصــــــاحل بعــــــد تأديــــــة الصــــــالة ســــــهال س فتــــــتمكن األلفــــــةس وتقــــــوى روابــــــط العمــــــران واالحتــــــادس 

حــــــرج مــــــع التواضــــــع واخلضــــــوع واملســــــاواة بــــــني النــــــاس ألن الفقــــــري يقــــــف جــــــوار األمــــــريس وال 
عليــــــه  ويؤديــــــان هــــــذه الفريضــــــةس جنبــــــا  جلنــــــبس ويضــــــع كــــــل منهمــــــا أشــــــرف أعضــــــائه وهــــــو 

األر  متـــــــــذكرا  عظمـــــــــة اهلل وجاللـــــــــهس فتخشـــــــــع القلـــــــــوب هليبتـــــــــهس وتتنـــــــــزل  س علـــــــــىالوجـــــــــه
ـــــــد يالنفـــــــوس املســـــــتكربة مـــــــن عليائهـــــــاس وتســـــــ كمل بســـــــياج التواضـــــــع واخلضـــــــوعس وال ســـــــيما عن

 عود  قالتكبريس والسجود والقيام وال
ـــــــــلس يف الصـــــــــرب والويف  ـــــــــابع إمامـــــــــهس ثاجلماعـــــــــة درس إجيـــــــــايب جلي ـــــــــاتس ألن املـــــــــأموم يت ب

 ت طيلة اإلمامس يف أقوال وأفعال  غصابرا  ثابتاس مهما  بل
ويف الصــــــــالة ثقافــــــــة أدبيــــــــةس مــــــــع اهلل والــــــــرئيسس  ســــــــن اجللســــــــةس واإلنصــــــــات لقمــــــــامس 

قامة وعـــــــدم رفـــــــع الصـــــــوت فـــــــوق صـــــــوتهس وحفـــــــ  اجلـــــــوارح وضـــــــبطهاس حـــــــ  تتعـــــــود االســـــــت
 والتقوىس يف السر والنجوى  

هــــــذه بعــــــض أســــــرار الصــــــالة وأثرهــــــا يف العقــــــول والنفــــــوس وهنــــــاك ســــــرمل آخــــــر لــــــو أدركــــــه 
ـــــه صـــــباح مســـــاءس إذ مل ختـــــرج الصـــــالة  ـــــهس وتعلقـــــوا ب ـــــةس خلضـــــعوا حلكمت غـــــواة الرياضـــــة البدني
عــــــن دروس رياضــــــية منظمــــــةس تتحــــــرك فيهــــــا مجيــــــع العضــــــالت  ومتــــــرن هبــــــا األعضــــــاء حــــــ  

ــــى  ــــيت تقــــوى عل ــــاةس وتعتصــــم مــــن الســــمنة ال ذووهــــا اليــــوم منهــــا  ويكــــون  يــــئنمكافحــــة احلي
  اإلســــــــعاف أو إ  ســــــــاحة الــــــــوغى والعمــــــــل  إاجلســــــــم مطيعــــــــا  لصــــــــاحبه عنــــــــدما يســــــــاق 

وميـــــادين احلـــــرب الـــــيت تتطلـــــب مثـــــل هـــــذه احلركـــــات  وتلزمـــــك بـــــالوقوف صـــــفوفا س وبـــــالركوع 
الــــــــيمن أو اليســـــــار يف أوقــــــــات  آونـــــــةس وبالســــــــجود تـــــــارةس وبــــــــاجللوس طـــــــورا س وبــــــــالنظر حنـــــــو
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خمتلفـــــــــةس وجتـــــــــد كـــــــــل هـــــــــذه احلركـــــــــات يف الصـــــــــالة  ويف تأديتهـــــــــا جهـــــــــاد للـــــــــنفس والعقـــــــــل 
 واجلسمس ينمو باملواظبة عليهاس والتمسك هبا  

 
 حكمة الزلاة

مسعيــــــــــل إمث حــــــــــاول احملاضــــــــــرس أن يلــــــــــك بــــــــــاب حكمــــــــــة الصــــــــــيام  فحــــــــــال دون ذلــــــــــك 
العجمـــــيس ألنـــــه  ضـــــي ثالثـــــة أربـــــاع حياتـــــه يف الصـــــومس وقـــــد عـــــرف فضـــــلهس وأجـــــدر بـــــه أن 

 يسرد حكمته  
هلا من احلكمةس واألثر يف األمن والعمران  وقال إن  فعطف زهران على الزكاة ونومله عما

لزيادة  الزكاة ال تنقص شيئا  من املالس وإ ا تنمية كما يدل على ذلك امسها املشت  من النماء وا
 وملا كان من أكرب شهوات النفسس حب املال الذي يقول فيه اهلل تعا : 

ا ﴿ ّم  ا ج  بّ  ا   ح  ت ِحبُّو   ٱۡلم  و 
جلت قدرته أن يعلمنا كيف نكبح مجاح النفس  أراد (1) ﴾ 

م ن  ﴿شح وجنردها من البخل وال و    ي وق  ش ح   و  ۡفلِح  ئِك  ه م  ٱۡلم 
ٓ وم   (2)﴾ ن ۡفِسهِۦ ف أ ْول َٰ

ختلت الروح عن ذلكس وحتلت باإلحسان والكرم  مالت للشفقة والرمحةس والعطف على 
ظم العمرانس ينتاملساكني والفقراءس وإشباع جوعتهمس وقضاء ديوهنمس وإدخال السرور عليهمس ل

األغنياء ذا منع إىن والفقرس و غل  اهلل النملاس متفاوتني يف الرزق واخلريس والخوتصلح احلياة  وقد 
ح مل الفقراء عمت الفوضى واالشرتاكيةس كما يف البالد األجنبية  ويف الزكاة روح التعاونس 
س تداعى له سائر  واأللفة واالحتادس ح  يكون املسلمون كجسم واحدس إذا تأمل منه عضو 
اجلسد باحلمى والسهر  أو كالبنيان املرصوصس يشدمل بعضه بعضا   أو كأسرة واحدةس يدافع 

إليه  ولذا كانت الزكاة عصمة للهيئة االجتماعيةس  هريها عن غنيهاس  وارحه جزاء إحسانفق
 ووقاية هلا من االهنيار  

                                                           
 سورة الفجر   (1)
 سورة التغابن   (2)
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وا األمـــــريكيني األصـــــليني دقـــــال الفيلســـــوف )بواليـــــه(: جـــــار األقويـــــاء علـــــى الضـــــعفاء فأبـــــا
م أفريقيـــــــــةس باســـــــــم احلضـــــــــارةس واحلقيقـــــــــة أهنـــــــــ (1))اجلـــــــــنس األمحـــــــــر( مث اقتســـــــــم األوروبيـــــــــون

ــــــدولس  ــــــني ال ــــــك احلقــــــد واحلســــــد ب جعلوهــــــا أســــــواقا  يبيعــــــون فيهــــــا ســــــلعهم  فــــــنجم عــــــن ذل
وكانـــــت احلـــــرب العظمـــــى  واشـــــتدت الضـــــغائن يف اجلمهـــــورس مـــــع عـــــدم االكـــــرتاثس وعبـــــادة 

 املال  وهذه عالئم االنقسام واالنقرا    
ت والزكـــــاة منعـــــة مـــــن الـــــدمار والفقـــــر واألزمـــــة الـــــيت تـــــئن منهـــــا بـــــالد الغـــــربس وقـــــد انتشـــــر 

فيهــــــا الفوضــــــى بانتشـــــــار األزمــــــة  ولــــــئن خلناهـــــــا بــــــني شــــــبابنا فل ـــــــا ذلــــــك لبخــــــل األثريـــــــاء 
وجمـــــاراهتم للتقاليـــــد الغربيـــــة يف هـــــدم ركـــــن الزكـــــاة  ولكنـــــك تـــــتلمس األزمـــــة الشـــــديدة جمســـــمة 
ـــــــث  ـــــــا وانكلـــــــرتا  حي ـــــــورىس وال ســـــــيما يف فرنســـــــا وأملاني ـــــــرى شـــــــبحها خييـــــــف ال يف أوروبـــــــا وت

ـــــــــدتخلفتهـــــــــا احلـــــــــرب العظمـــــــــىس  ـــــــــوارى إالمل  فول جيوشـــــــــا  عاطلـــــــــةس وأفكـــــــــارا  باطلـــــــــةس ال تت
ـــــــث الفوضـــــــى واالشـــــــرتاكية   بالزكـــــــاة إذا شـــــــاءوا  وكـــــــذلك تراهـــــــا يف أمريكـــــــا الشـــــــماليةس حي

ـــــب الســـــ ـــــك ال فيقـــــودان كتائ ـــــني الرجـــــال يف اخلـــــري واملـــــال  ألن أولئ ـــــدعوى املســـــاواة ب اكني ب
ۡم  ﴿الـــــوحي النـــــاط  بـــــاحل : يعلمـــــون حكمـــــة الزكـــــاةس وال يـــــدركون  نننننك  نننننل  ب ۡعض  ٱَّلل   ف ض  و 

ل ننننننىَٰ ب ۡعننننننض   ۡزقِۚ  ع  وتراهــــــا جمســــــمة يف أملانيــــــا حيــــــث الشــــــيوعيون    (2) ﴾ فِنننننني ٱلننننننرِّ
ل ننننننۡو  ﴿معارضــــــة القــــــدرة اإلهليــــــة مــــــن مجيــــــع الوجــــــوه يف  (3)الشــــــماليةسيناهضــــــون أمريكــــــا  و 

ل وه   ش   ا ف ع  بُّك  م   (4)﴾ آء  ر 
واألزمة يف بالد اإلسالم معدومةس وأشباح موهومةس ما دام رجال اهللس يقيمون الصالةس 

ا ت ِحبُّو  ۚ  ﴿ اهللويؤتون الزكاة  ويعملون بقول  آ  ﴿  (5)﴾ن ال وْا ٱۡلبِر  ح   ىَٰ ت نفِق وْا ِمم  م  و 

                                                           
  24االشرتاكية جلوستاف لبون ص (1)
 سورة النحل   (2)
 مذكرات األزمة للمؤلف   (3)
 سورة األنعام   (4)
 سورة آل عمران   (5)
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ۡيء   ن ش  ِزقِين     نف ۡق  م مِّ ۡير  ٱلر َٰ ه و  خ  ث ل  ٱل ِذين  ي نفِق و    ﴿  (1)﴾ ف ه و  ي ۡخلِف ه ۥ  و  م 

ب ل ة   نِۢ ن ابِل  فِي ل لِّ س  ۡبع  س  ب   ۡت س  ب ٍة   نِۢ ث ِل ح  م  ِ ل  بِيِل ٱَّلل  ل ه ۡم فِي س  ب ة      ۡمو َٰ اْئ ة  ح   مِّ

ٱ لِيمٌ و  ِسٌع ع  ٱَّلل   و َٰ آء ۚ و  ن ي ش  ِعف  لِم       إخل  (2)﴾َّلل   ي ض َٰ
 

 حكمة الحج
وأما احلكملس فأنتم أدرى  نافع السفر وفوائده وقد أطنب فيه األدباء والشعراء قد ا  وحديثا  

فلن يف جتشم واحلياة برهان واضح على أمهيته يف التبادل والتعارف    ولئن قلتم إنه مشقةس 
ن مشقاتهس هتذيبا  للنفوسس وتواضعا  هلا  وإن يف اجتماع املسلمني من سائر البالد يف مكا

وإخالصهس ولذا واحدس لوسيلة كبرية للتعارف واالحتاد  وهو كاجلهاد يف أخطارهس وتضحيته 
عد النفوس للجهاد يف سبيل اهلل  ح  إذا ما نادى املناديس ودارت رحي احلرب  يترى احلكمل 

ترامت النفوس يف ميادينهاس فداء  لدينها  ولذا ترانا ال نغلب على أمرناس وال نرهب من كثرة 
عدائنا  وإن مع هذا باحلكملس نقف على أحوال العامل وأخبارهس وعاداته وعجائبهس بالتفاهم مع أ

الطوائف األخرى  وقد يكون مدعاة لرواج التجارة يف األقطارس ودعاية لنشر السلع يف 
األمصار  ويف تأدية هذه الفريضةس كمال العبودية وهناية اخلضوع هلل عزمل وجلملس ال بالسفر 

ا يف اهلرولة بني الصفا واملروة  ويف رمي اجلمارس واستالم احلجرس تعبدا  هلل  فحسب  وإ   مل
وال س وال ندرك هوقهرا  للنفوس لتتعود االمتثالس ألوامر احلضرة اإلهلية  وإن كان جل سرها جم

أدىن اطلعنا على الغيبس ألدركنا هذا السر  ولكنا إزاء ذلك  منه أكثر من امتثال وابتهال  ولو
نزلة من موسى مع اخلضر  بيد أننا نفهم أن تأدية هذه الشعائر موجب لالحتادس والتواضع م

ي واالخشوشانس إذ يلبس احلاجمل ملبسا  ساذجا  غري خميط وجيرد نفسه عن املالذ خوالت 
إيفيلني كوبولد  (3)والشهوات املباحة أياما س ال يعبأ هبا وال  لبسه  ويكفي أن وضعت السيدة

مت وحجت وأطنبت يف أن احلاج ال يعبأ لاالجنليزية كتابا  يف احلكمل معرتفة بفوائده بعد أن أس
                                                           

 سورة سبأ   (1)
 سورة البقرة   (2)
 م  1935من يناير سنة  8كتاب املؤلفة واألهرام يف  (3)
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ملياس ح  يتشبه باملتصوفنيس ويستعد للطوار  إذا ما نزل به خطبس جيرده من النعمة   همنداهب
ليل  واحلكمل مثال صغريس اجلفال يتململ وال جيزعس بل يدمي التسبيح والتهليلس والتكبري ملوالنا 

ۚ و   ﴿امة الكبري يليوم الق بِيال  ِن ٱۡس  ط اع  إِل ۡيِه س  ل ى ٱلن اِس ِحجُّ ٱۡلب ۡيِت م  ِ ع  ويف  (1)﴾َّلِل 
 األثر: من حك البيت فلم يرفث ومل يفس     إخل 

 
 
 

 حكمة الصيام
جلـــــــس هـــــــذا الرفيـــــــ   بـــــــني هتـــــــاف وتصـــــــفي   وصـــــــعد إمسعيـــــــل يف املصـــــــعدةس لينجـــــــز  مث

موعــــده  ومــــا هــــي إالمل ســــاعةس حــــ  غصــــت القاعــــة  وحشــــدت اجلمــــوعس مــــن كــــل الربــــوع  
 فنهض يف أدب وخشوعس وقال يف غرة املوضوع: 

والشـــــــــراب طيلـــــــــة النهـــــــــار  واإلنســـــــــان  ماعـــــــــعـــــــــن الط (2)تعلمـــــــــون أن الصـــــــــيامس إمســـــــــاك
مركـــــــب مـــــــن جســـــــمس وروح وعقـــــــل  فهـــــــل تســـــــتفيد هـــــــذه الثالثـــــــة مـــــــن الصـــــــوم؟  أجـــــــل إن 
الصــــــيام يفيــــــد ثالثتهــــــاس وقــــــد كــــــان ســــــببا  يف إظهــــــار آيــــــات عظيمــــــةس مدركــــــة باحلســــــنس ألن 

 قوام هذه اجملموعةس وعمادها النفس  
فطم ه حّب الرضاع وإ  ت    والنفس لالطفل إ  تهمله شب على 

 ينفطم

 ام يقوي شهوة النهمــــإ  الطع    ـا ـفال ترم بالعا ــي لسـر شهوته

وقـــــد أمجـــــع فالســـــفة الشـــــرق والغـــــربس علـــــى أن الصـــــيام يكـــــف الـــــنفس عـــــن الشـــــهواتس 
ـــــرين  ـــــيت تغطـــــي األرواحس وت ويكـــــبح مجاحهـــــاس ويكشـــــف لقنســـــان عـــــن ظلمـــــات احلجـــــب ال

بهت باملالئكـــــــــةس ونظـــــــــرت علـــــــــى القلـــــــــوب  ومـــــــــ  كانـــــــــت الـــــــــنفس شـــــــــفيفة لطيفـــــــــةس تشـــــــــ
 احلقائ  والعجائب  

                                                           
 سورة آل عمران   (1)
 هـ  1352اقتباس من حكمة الصيام للمؤلف وقد نشرها بالشعب تباعا  يف رمضان سنة  (2)
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ــــــالرباهني احملسوســــــة امللموســــــة يف مجاعــــــة املتصــــــوفني  ــــــدعم هــــــذه القضــــــيةس ب ــــــا أن ن و كنن
وا كثـــــــريا  مـــــــن اخلـــــــوارقس وضـــــــربوا املقيـــــــاس العـــــــامليس يف االســـــــتقامة لوالروحـــــــانينيس الـــــــذين نـــــــا

ـــــــى  ـــــــوكئهم عل ـــــــةس يف ت ـــــــد جـــــــاراهم علمـــــــاء املغناطيســـــــية احلديث الصـــــــيامس الـــــــذي والزهـــــــد  وق
ـــــــى حمورمهـــــــا رحـــــــي الفتوحـــــــات   ـــــــاتس ومهـــــــا اخللقـــــــان اللـــــــذان دارت عل ـــــــا الصـــــــرب والثب يعلمن
ــــــــاء  ــــــــكس كمــــــــا تشــــــــهد يف ســــــــري األنبي ــــــــدعاياتس بقــــــــوة العز ــــــــةس النامجــــــــة مــــــــن ذل ونشــــــــر ال
واحلكمــــــــــاء واألتقيــــــــــاءس الــــــــــذين اســــــــــتنارت الــــــــــدنيا بأفكــــــــــارهمس ومهــــــــــدت ســــــــــبل احلقــــــــــائ  

واملـــــــــــدائن  (1)ملســـــــــــلمنيس يف افتتـــــــــــاح القادســـــــــــيةسبأعمـــــــــــاهلم  ولـــــــــــئن نظـــــــــــرت إ  مواقـــــــــــف ا
 واالسكندرية  وغريها لرأيت أن ظفرهم كان نامجا  من الصالة الصيام  

ــــــا وأمريكــــــا إ   ــــــك أوروب ــــــيت ترســــــلها مال ــــــرويض البعثــــــات ال ــــــدرك الســــــرمل يف ت ــــــا ن ومــــــن هن
متـــــــــرينهم علـــــــــى االخشوشـــــــــانس واجلـــــــــوع والصـــــــــيامس حـــــــــ  يتعلمـــــــــوا و طـــــــــار املتوحشـــــــــةس قاأل

ـــــــدامس وبـــــــذاو الصـــــــربس  ـــــــذرواس وجنحـــــــوا  الثبـــــــات واإلق ـــــــراهم فتحـــــــوا واســـــــتعمرواس وبشـــــــروا وأن ت
 وعمروا  

وأثر الصيام واضح يف تكوين الفضائل والعظماء  وما أخالق الصحابة والسلف الصاحل إالمل 
من نتائك الصوم ح  لقد كانوا املثل العليا بعد األنبياء صلوت اهلل عليهم  وسريهم براهني 

بفضلهم وعدهلم  وكان عمر ينام على الرمل آمنا  مطمئنا  ح   ر عليه البدوي فيقول:  ناطقة  
وكوتان: "إن هذا الذي كان يف ثوبه  (2)وهو الذي قال فيه المان  حكمت فعدلت فأمنت

أربع عشرة رقعةس كان إذا ذكر امسهس ارتعدت له فرائض ملوك األر  " وكان عمر يعسمل بالليل 
معدات  ههلا مع زوج الرعية  وما قصة البدوية اليت جاءها املخا س وقد أعد ليقف على أحوال

 إالمل برهان ساطع على فضل الصيام   سالراحة

                                                           
مــــــدينتان بــــــالعجم واألو  كانــــــت يف جنــــــوب الكوفــــــة واملــــــدائن كانــــــت يف اجلنــــــوب الشــــــرقي لبغــــــداد وكلتامهــــــا   (1)

 كانت أمنع بالد العجم يف الفتح اإلسالمي  
 من اجمللد اخلامس    19التاريخ العام وجملة نور اإلسالم ص (2)
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وكان الصحابة رضوان اهلل عليهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ح  نزل يف 
ا  ﴿: علي كرم اهلل وجهه ا و   ِسير  ي  ِيم  ا و  بِّهِۦ ِمۡسِكين  ل ىَٰ ح  ام  ع  ي ۡطِعم و   ٱلط ع  ا  ٨و  إِن م 

ال   آء  و  ز  ۡم ج  ِ ال  ن ِريد  ِمنك  ۡجِه ٱَّلل  ۡم لِو  ك  ان ۡطِعم  ثبت لديكم بالربهان وإذا   (1) ﴾ ش ك ور 
السابقة فتلك أمهات أن الصوم يعلمنا الصرب والعدالةس والعفة والكرمس كما رأيتم يف املثل 

ومن  (2)الفضائلس ومقياس السعادةس وصفات الروح اإلجيابيةس كما يرى زينون وأفالطونس
الروسيس  (4)ولستويتاألملاينس و  (3)تبعهما من فالسفة املسلمني  وقضملى على آثارمها )كانت(

وغريمها من كتبوا يف  (7)وداروين (6)وغريهم من العباقر  وخيالفهم أرسطو (5)ربي اإلجنليزيسفوا
 هذا العصرس لتعدد اخلوارق املغناطيسيةس اليت أفسدت آراءهم  

ومن أمهات الفضائل املتولدة من الصيامس تتولد بناهتا من مروءة وألفةس وحياء وقناعةس 
ن  ﴿املراد من قوله تعا :  نستنتكووطنية صادقةس وغري ذلك  ومن هذا التحليل  ق ۡد   ۡفل ح  م 

ه ا ل  َٰ أي النفس وهي ال تزكي وال تزكوس وال تسعد لتصعدس إالمل باألخالق اإل انيةس  (8) ﴾ ز 
 ﴿ االستقامة والتقوى للصائمس يف قوله جل وعال:اآلتية من طري  الصيام  كما نتفهم رجاء 

ل ك مۡ ل  ِب   ۡم ل ع  ل ى ٱل ِذين  ِمن ق ۡبلِك  ا ل  ِب  ع  م  ي ام  ل  م  ٱلصِّ ل ۡيك  ومن  (9) ﴾ ت   ق و    ع 
اإلحصاءات الدقي  عرف أن للصيام أثرا  كبريا  يف ختفيف وطأة اجلرائمس ألن اجلر ة أو التبعة 

ة وجدت املسئولية  والضمري رادة  فم  وجدت اإلراداألخالقية  ال تقع إالمل حيث تكون اإل

                                                           
 سورة الدهر   (1)
 ( فيلسوف إغريقي مصري تويف يف القرن الرابع قبل امليالد Platoأفالطون ) (2)
 م 1804( فيلسوف أملاين كبري تويف سنة Kantكانت )  (3)
 م  1910فيلسوف روسي عظيم تويف سنة  (4)
 عظيم من عظماء اإلجنليز وأدرك معىن احلياة فكتب فيها كثريا  بروح تتف  والفضائل اإلسالمية  (5)
 قبل امليالد   322( فيلسوف إغريقي توىف سنة Aristotleأرسطو ) (6)
 م  1882( فيلسوف إجنليزي طبيعي نوىف سنة Darwinداروين ) (7)
 سورة الشمس   (8)
 سورة البقرة   (9)
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توأمان وكالمها من بنات العفةس اليت يقوي سلطاهنا بالصيام  وأما جرائم األثرة  ةراداإل و
 واالنتقام والقتل واالستهتار فتقوى بالشبع والنهم كما ذكرنا آنفا   

والعـــــــدوانس وتسلســـــــل شـــــــياطني عـــــــدها للتوبـــــــة فيقـــــــل البغـــــــي يوالصـــــــيام يكـــــــبح الـــــــنفس و 
رمضــــــان فتحــــــت أبــــــواب  (1)ذا دخــــــلاإلنــــــسس بأصــــــفاد الصــــــيامس مصــــــداقا  لألثــــــر القائــــــل: "إ

ـــــــــــواب جهـــــــــــنم وسلســـــــــــلت الشـــــــــــياطني " وإذا كانـــــــــــت اإلرادة هـــــــــــي  الســـــــــــماء وغلقـــــــــــت أب
دركنـــــا أن الصـــــوم عصـــــمة أالوســـــاطة بـــــني الـــــنفس والعقـــــلس علـــــى مـــــا حققـــــه علمـــــاء الـــــنفسس 

 عة  نجنملة " أي وقاية وم (2)منيع من الشرورس كما يف رواية الرتمذي "الصوم صنوح
 

 الثقافة في الصيام
وإذا علمــــــت أن الضــــــمري مبعــــــث احلــــــس املنتشــــــرة أعصــــــابه يف اجلســــــم انتشــــــار األســــــالك 

ـــــــــاجم عـــــــــن االمـــــــــ ـــــــــرة الشـــــــــحم الن ـــــــــة يف اململكـــــــــة  فهمـــــــــت أن كث تالء يقـــــــــف تيارهـــــــــا الربقي
ـــــــائيس ويطفـــــــى ـــــــى املـــــــ الكهرب ـــــــه ويالشـــــــيهس ويكـــــــون خعل س وهـــــــو مبعـــــــث اإلحســـــــاسس فيذوي
عصــــــاب املــــــخ أو ضــــــعفتس صــــــعب س منــــــه إ  اإلنســــــانية  ومــــــ  ذوت أأقــــــرب إ  احليوانيــــــة

ــــك  ــــم املنطــــ س ألجبت ــــئن قلــــت إن عصــــمة الفكــــر إ ــــا تكــــون بعل ــــالعلم  ول ــــه وتثقيفــــه ب تغذيت
ــــــــــاتس والقضــــــــــاياس  ــــــــــات واجلزئي ــــــــــدالالت الوضــــــــــعيةس والكلي ــــــــــةس وال بــــــــــأن املقــــــــــدمات املنطقي
واألشـــــــكال القياســــــــيةس ومجيـــــــع مكونــــــــات الفكــــــــرس كـــــــل أولئــــــــك آيـــــــات الضــــــــمريس و ــــــــرات 

 تالء  ممانس وكالمها  وت من شهوة الطعام واالالوجدانس ومها توأ
  ثر الصيام في الجسم

ون على أنه جيفف البدن من الرطوبةس وما معوأما أثر الصيام يف األجسامس فلن األطباء جم
اجلسم إالمل آلة من اآلالت وم  كثر استعماهلاس ضعفت قواهاس واختل نظامها كغريها  ويعزز 

ولكنا نقصرها باإلفراه يف الطعام  الرأي قولة الطبيب اسنيك: احلياة ليست قصريةس هذا 

                                                           
   1ج 222ص البخاري (1)
   1ج 222البخاري ص (2)
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وقال هيكلة خياطب معشر الطهاة: إين مدين لكم بالشر أيملها الطهاة على ما يؤدونه من 
   : اخلدم لنا معشر األطباء  واهلل جلمل وعال يقول

ب وْا  ﴿ ٱۡشر  ل وْا و  ال  ت ۡسِرف وٓ ل   و 
ۚ
ويف األثر  "املعدة بيت الداء واحلمية رأس   (1) ﴾ ْا

( وضع مؤلفات Otto Buchingerالدواء"  ويكفي أن الطبيب األملاين أوتوبر خنجر )
والكلى وضغط  دخاصا  بصيام املسلمني وبرهن على تأثريه الدم والغدد والطمال والكب

ية العصبية ماألمرا  اجلسيداوي بالصيام مئات من ه واإلفرازات وغريها كما برهن عمليا  بأن
   (2)والعقلية
 

  ثر الصيام في الجما 
صيام أثر عظيم يف اجلمالس واعتدال القوامس ولذا ترى دعاة أثر املدنية احلديثة يهرعون للو 

أبداهنمس لتكون مطابقة ملدينة اليومس ح  ال تضي  عليهم  ةإ  األطباء يتلمسون منهم حنول
ن الشعراء قد ا  وحديثا س شحومهمس خصوصا  السيداتس الالئي عرفن أ ىغجلودهمس وال تط

يف النحيلس والقوام املعتدل اجلميل  واملدنية اجلديدةس تطالبهم بالرشاقة واخلفة  زلوا إالمل مل يتغ
فأقبلوا على وأما البدناء فقد حمبتهم الطبيعةس ولفظتهم املدنيةس ألهنم ال يصلحون للعمل  

قوامهم فأمرهم الطبيب من لريد إليهم مجاهلم وحيلل من شحومهمس ويعدل الطب احلديثس 
يها أعظم رياضة  وصوموا فقيموا الصالة  فأباحلمية والرياضةس ولو أنصف الطب لقال هلم: 

 رمضانس فهو خري محية صحية  
وأي إنسان يصلي املفروضات واملسنوناتس ويروح عن نفسه بالرتاويحس ويذللها طيلة النهار 

زكاة ةس اليت تذهب بالرون  واجلمال  أال إن الذين منعوا نبالصيامس ويبقى يف جسمه أثر للبدا

                                                           
 سورة األعراف   (1)
   من اجمللد الثاين 61 اإلسالم عدد  دىه (2)
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ي ط و   ﴿أبداهنم بالصيام ِة  س  م  ا ب ِخل واْ بِهِۦ ي ۡوم  ٱۡلقِي َٰ كما يأمرهم الشرع الشريف    (1)﴾ ق و   م 
 والطب الظريف  

 
 ةالصيام والفصاح

والصـــــــيام يـــــــؤثر يف اللســـــــانس ويزيـــــــد يف الفصـــــــاحة البيـــــــان ألنـــــــه جيفـــــــف رطوبـــــــة اللســـــــانس 
  اللســـــــــن واللباقـــــــــةس والفصـــــــــاحة إوخيفـــــــــف حركتـــــــــهس ويقـــــــــوي أعصـــــــــابه  ويهيـــــــــئ صـــــــــاحبه 

 واخلطابة  
وتـــــــرى الصـــــــيام يزيـــــــد يف العمـــــــر ويرقـــــــى العمـــــــرانس ألنـــــــه عطـــــــف علـــــــى الـــــــنفس وهـــــــذهباس 
ــــــــــدخل يف نظــــــــــام العقــــــــــل واحلــــــــــس والوجــــــــــدانس  وثقفهــــــــــاس وحفظهــــــــــا مــــــــــن الشــــــــــهوات  وت

  اجلســـــم فقـــــواهس و ـــــاهس حـــــ   إفأخرجهـــــا مـــــن الظلمـــــات إ  النـــــور  وأرســـــل ســـــياله الكـــــرمي 
ران أكثـــــر مـــــن نفـــــس مثقفـــــةس ســـــقام  ومـــــاذا يتطلـــــب العمـــــكـــــان مناعـــــة لـــــه مـــــن العلـــــل واأل

 لعمرانس وذرائع  ومل السكان  اوعقل حكيمس وجسم سليمس وتلك هي أركان 
 بالصيام دالزه

ولـــــئن أحصـــــيت أعـــــالم الزهـــــد والقناعـــــة يف العـــــاملس ويف مقـــــدمتهم عمـــــرس وعلـــــيس وعمـــــر 
بــــن عبــــد العزيــــزس وإبــــراهيم بــــن أدهــــمس الــــذي كــــان مــــن أبنــــاء ملــــوك العجــــم  لــــرأيتهم مجيعــــا  

ر اإلســـــالم  وهـــــو خـــــري وســـــيلة ملكافحـــــة البطالـــــة ألنـــــه دوا مـــــن مدرســـــة الصـــــيام يف صـــــخترجـــــ
أثــــــر يف العقــــــل واجلســــــم وهــــــذب الــــــنفس فــــــال تســــــتنكف أن حتتطــــــب لتعــــــيش حــــــرة قانعــــــة  

ـــــة نامجـــــة عـــــن أحـــــد أمـــــرين:  ـــــة املـــــال  والصـــــيام مـــــن إمـــــا والبطال ســـــوء األخـــــالقس أو مـــــن قل
وســـــائل االقتصـــــادس الـــــذي يكثـــــر بـــــه يطهـــــر األخـــــالق مـــــن الـــــدنسس كمـــــا أنـــــه وســـــيلة مـــــن 

املـــــالس وال يتحاشـــــى الصــــــائم أي عمـــــلس مهمــــــا  كـــــان حقــــــريا  يعـــــيش بــــــهس مقتـــــديا  بالســــــلف 
الصـــــاحلس الــــــذي صــــــام طـــــويال  وصــــــعد وجنــــــح يف الــــــدارين  ولقـــــد احــــــرتف األنبيــــــاءس وامللــــــوك 

   جارةس ومنهم من زاول التجارةنواألمراء واخللفاء والعلماء  ومن الرسل من تعلم ال
                                                           

   سورة آل عمران  (1)
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وال شك أن الصيام يصعد بالرجالس إ  أحسن حالس ويبلغهم ما يرجون من اآلمالس 
س كما كانوا يف صدر حرتامفريفلون يف ثبات العز واجلالل واالويريهم طري  املدنية الصحيحس 

ا تتالشى املدنية الكاذبة اليت أودت بالنفوس إ  االهنيارس يف سبيل االنتحارس بذاإلسالم  و 
 لدمار  واخلراب وا

واْ   ﴿    ويل األبصارإن يف ذلك لعربة أل وم  ۡير   و     ت ص  و     خ  ن  ۡم ت ۡعل م  ۡم إِ  ل   ل ك 
ا  أيملها اإلخوان  فليلب الدعوة من جييب  وليتحد د  اللقاء غإتم خماضرته قائال: و خمث  (1)﴾

 ا  لناظرة قريب  د  وإن غبمعنا كل أدي
 

 في اإلسالم ةعبر
من حماضرته ح  حرك حسان دوالب احلاكي اجلوي فحرك األشجان بنشيد  وما كاد ينتهي

 القائل يف جمد اإلسالم:  (2)األحلان ونغم جديد شاعر مصر اجمليد
 اـــا والمسلمينـــتزعزع ثب ه                اـــــــّ بكيت قواعد اإلسالم لم

 اـــــ جمعينها المنحمت عقبا  بأرض  و ـــقد انفرطت عقودهم

 اــــــوذا  سها مع الم زهدين  اــفذا  جرى مع الالهين شوط

 اــــدين وال بلغوا بذا  السهو  اــــــوا بذا  اللهو دينـــفما بلغ

 اـــحوت منهم غريبا  مس كين  ل  رضـــوا في البالد ولــوش 

 اـــا مدينــــبهذا الّدين في الدني  ي ـــــا يعانـــه ممـــاد تخالـــتك

إذا مرحت بذلر   ا  ــــتضيق النفس بي طوال وعرض

 اــــــالغابرين

 اـــفعشت عليهمو عمري حزين  وا ــــــهمو فرحوا بعيش يوم مات

 اـــــ صما  رلينعحوى لالبدر م  من را( وهي برج  (٣))سر ـيبنفس

 اــــــاد يفيض سامعه حنينـيك  ا مطيف ــــــ ري بهبحلاوشعر 

                                                           
 سورة البقرة    (1)
 من اجمللد الثاين عشر   591عبد احلليم املصري واملالجئ ص (2)
 املينة اجلميلة اليت بناها املتعصم جلنده  ال بغداد على هنر دجلة وتسمى أيضا  سامرملا   (3)
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 اــــــا  مع ذهب لجينــــينابيع  اء تجري ــــالبرلة الفيحوفيها 

 اـــرفات المجد والفخر الدفين  ى ــــــفأين اليوم  ندلس فأبك

 تا عادـــ رى جداءه                     يراء علِّ ــــو طرق ساحة الحم

 اـــلبون

 اـــــــى ومينذبكلكلهم عليه    واـــــــقوم  ناخمن  عيذ الدين 

 اـــرينساخبنو موسى وعيسى   بات منهم فل رهات ا اء واــوج

 اـــودمع الدين يغمرهم سخين            اــــات تب غي بالدين رزقـــفئ

ا مصون           اء تحكي ــــفكم من لحية بيض  اــبساط الروض مرجو 

 اــــــــلعينبل الظالم بها  ويق  ا ـــــــاح بها تقيـــبل الصب فيق

 اــــى حسنا وليننالمنح حاـــ ق  اء تحكي ـــــولم من راحة بيض

 اـــاليقين تت فقد محبإذا اح ج  ا ــا فأمــا اللثم تبريكــــمحاه

 اــــــــجهنم  وقدت للكافرين  ي ـــولم حمراء فوق الر ي تحك

 اــــا  مام السارقينـــــفحامله  ارا  ــــو خرى جنة سرقت نه

 اـــا  وجونـا سفعـ خرج مثلهل  ولم سوداء لا ألفعي  عّدت 

 اــــوتصبح ال ليوث وال عرين  و ـــفيا مجد الشريعة ليف تعف

 ا؟ــيضل عن الصراط المه دون  اه ــــ ئن ولّى األمين و احب

 اــــــــإذا لا  األئمة مفسدين       وهيهات الصالح الدين قوم

 اـــــــــنئين ا الهال  إذا ـويدنين     إذا اف رقنا سيجمعنا الك اب

 
 حديث ديبوي

 (1)ينال ديبويدمث وقف أحد أبناء االفرنك املثقفنيس وأشار إ  حديث جرى بينه وبني الكر 
م الذي أثبت بالرباهني الساطعةس أن الدين اإلسالمي خدم 1925رئيس أساقفة باريس سنة 

أبون النظر يف التأويل يةس مع أن العلماء الذين يدعون العلم بأحوال الشرقس نيالثقافة واملد
اجلديد للثقافة اإلسالميةس الذي استقى منه أعالم األساتذة والباحثون العظماء كاألستاذ اسيىن 

الذي جدد معلوماتنا عن الثقافة اإلسالمية  يسباين اليسوعي واألستاذ جولد اجملر باالكيوس األ
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م كتابا  بعنوان أشياء شرقية  1928جتديدا  تاما  وقد أصدر البابا بوبوس احلادي عشر سنة 
يات األسيوية وخاصة اإلسالم من غري حماباة  ناعرتف فيه بضرورة درس كل ما كتب عن املد

لِك   ﴿علموا قول اهلل تعا : وما كاد جيلس هذا الرجل ح  وقف العجمي وقال: ذلك لت
ذ َٰ

ۡهب ان   ر  يِسين  و   ا و   ن ه ۡم بِأ    ِمۡنه ۡم قِسِّ

و    ٓ   ۡعي ن ه ۡم ت فِيض  ِمن   ٨2ال  ي ۡس  ۡكبِر  ىَٰ س وِ  ت ر  آ   نِز   إِل ى ٱلر  وْا م  ِمع  ا س  إِذ  و 

ب ن آ ء    ي ق ول و   ر 
قِّ  ف وْا ِمن  ٱۡلح  ر  ا ع  ۡمِع ِمم  ِهِدين  ٱلد 

ع  ٱلش َٰ ن ا ف  ۡل  ۡبن ا م     (1)﴾ام 
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التـــــــــــأم الصـــــــــــدعس واجتمـــــــــــع اجلمـــــــــــعس وكـــــــــــان فيـــــــــــه ضـــــــــــيف جديـــــــــــدس حيـــــــــــاور يف األدب 
ديـــــدس لقبـــــوه هبربـــــرت العنيــــــد  وهـــــو صـــــدي  إمسعيـــــلس صــــــاحب ذلـــــك البيـــــان اجلليــــــل  جوالت

ـــــانس وقـــــد اكـــــت   فرحـــــت بـــــه العـــــرب بعـــــد أن قدمـــــه صـــــديقه يف أدبس مث هنـــــض األمـــــري حسمل
املكــــــانس فقــــــال: وفــــــاء  بوعــــــدناس وتأييــــــدا  جملــــــدناس أبــــــدى حلضــــــراتكم مــــــا ســــــجلته الصــــــحف 

ا إنســــــــان  ومــــــــن شــــــــاء مــــــــراجعيت فعليــــــــه التارخييــــــــةس مــــــــن آثارنــــــــا العمرانيــــــــة  الــــــــيت ال ينكرهــــــــ
 بالربهانس وعلى أن أريه العجب من جمد العرب   

 
 النهضة اإلسالمية

كلنــــــــا يقـــــــــرأ يف التـــــــــاريخ واألدبس ويعلـــــــــم أن النهضـــــــــة اإلســـــــــالميةس زلزلـــــــــت هلـــــــــا الكـــــــــرة 
ـــــــروم والعجـــــــمس ومصـــــــر والشـــــــامس واملغـــــــرب  ساألرضـــــــية ـــــــى األمـــــــمس وافتتحـــــــت ال ـــــــت عل وتغلب

نوبيــــــــةس والــــــــبالد اهلنديــــــــة وغريهــــــــا مــــــــن املمالــــــــكس الــــــــيت فتحــــــــت يف والســــــــودانس وأوروبــــــــا اجل
 (1) صــــــــغري مــــــــنظم مشــــــــبع بــــــــروح الوطنيــــــــة يش ــــــــانني عامــــــــا س وصــــــــارت كلهــــــــا إســــــــالما   ــــــــ

 يتيســـــر للرومــــــان إبـــــان جمــــــدها أن تفعـــــل مثــــــل ذلـــــك يف  ا ائــــــة ملوالـــــدين  وقــــــد ثبـــــت أنــــــه 
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ال بـــــــل مــــــــا تســـــــىن للعجـــــــم يف بأســــــــها وعزهـــــــاس أن تفـــــــتح نصــــــــف ذلـــــــك يف مئــــــــات  سعـــــــام
  لقسالم راية يف عهد اخللفاء  (1)السنني  ومل هتزم
وهــــــل ملــــــا ذكــــــرت مــــــن تلــــــك   مقفك أيملهــــــا اهلمــــــاو اســــــترت وقــــــال: إ  هنــــــا بــــــفوقــــــف هر 

الـــــبالدس حـــــ  مـــــن الرقـــــي واإلســـــعاد  أال تـــــرى أهنـــــا احتجبـــــت فيهـــــا الشـــــمسس وقـــــد كتـــــب 
 والنحس وسوء الطالع واملقتس وال سيما يف هذا الوقت    (2)شقاءعليها ال

ـــــــد ذلـــــــك مل يتما ـــــــال: رويـــــــدك يـــــــا لـــــــوعن ك زهـــــــران نفســـــــه مـــــــن الغضـــــــبس بـــــــل قـــــــام وق
هربـــــرت  فلكـــــل زمـــــان دولـــــة ورجـــــالس والـــــدول آجـــــال وأعمـــــال  وقـــــد مضـــــى دورنـــــاس وظهـــــر 

 غريناس سنة اهلل يف خلقه ولن جتد لسنة اهلل تبديال   
ــــــى  ــــــرى مــــــن نقضــــــه مث قفــــــى عل ــــــيال س ال ت ــــــا جل ــــــه حســــــان قــــــائال : وهــــــاك أيضــــــا  برهان قول

ســـــــــبيال   أال تعلـــــــــم أن الدولـــــــــة العربيـــــــــة افتتحـــــــــت كثـــــــــريا  مـــــــــن الـــــــــبالد األوروبيـــــــــة كجنـــــــــوب 
ــــر الروميــــةس وغريهــــا مــــن  ــــبالد الفرنســــيةس واجلزائ ــــالد اســــبانياس ومــــا جاورمهــــا مــــن ال إيطاليــــاس وب

الســــــاللة العربيــــــةس بــــــارزة معروفــــــة يف كثــــــري مــــــن مــــــن تعــــــاليم العــــــرب  وال تــــــزال  سنلــــــن األرب
ــــــرنس وغريهــــــا مــــــن  ــــــاس وشــــــرانت وبيل ــــــب العلي تتعــــــرف املقاطعــــــات الفرنســــــيةس حنــــــو بــــــالد األل

ــــــاهتم  (3)فــــــيهم ميــــــزات العــــــرب وصــــــفاهتم بشــــــعورهم الســــــوداءس ووجــــــوههم املســــــتطيلةس ووجن
 األثيلةس وعيوهنم الدعجاء وال تزال هذه العالئم واضحة يف تلك البالد الفرنسية  

 
 ماضي  وربا

                                                           
   40حضارة اإلسالم ص (1)
هكــــذا زعــــم بعــــض مـــــؤرخي الفرجنــــة وعرضــــوا بـــــ رائهم مــــن ســــنوات مضــــني وهـــــم هبــــذه اآلراء يقيمــــون األدلـــــة  (2)

علـــــــى جهلهـــــــم املطبـــــــ  بتـــــــاريخ أســـــــيادهم العـــــــربس وقـــــــد تصـــــــدى لـــــــدحض مفرتيـــــــاهتم كثـــــــري مـــــــن الكتـــــــاب 
ـــــــاملالجئ العباســـــــية يف اجمللـــــــد احلـــــــادي عشـــــــر صس  ـــــــك مـــــــا نشـــــــر ب ـــــــب واجملـــــــالت ومـــــــن ذل بالنشـــــــر يف الكت

وقـــــــد ألـــــــف األســـــــتاذ جوســـــــتاف لبـــــــون وســـــــديو الفرنســـــــيان كتـــــــابني جليلـــــــني أنصـــــــفا  235س 188س 130
 هبما العرب وكانا من املراجع اليت عولنا عليها هنا  

 م  1931حضارة العرب للمؤرخ جوستاف لبون املتوىف يف ديسمرب سنة  (3)



76 
 

ـــــال هربـــــرت  إ ـــــا أعـــــين مـــــن أوروبـــــا اجلـــــزء الشـــــمايلس ومـــــا فيـــــه مـــــن اجملـــــد احلـــــايلس وأن  ق
 اإلسالمية وها هو اليوم يرفل يف ثياب املدنية ليه يف الفتوحات إالعرب مل يصلوا 

 فقال حسان: وأين كانت تلك البالد الشمالية أيام جمد الدولة العربية؟   
 دوارها األولية  فقال هربرت: كانت يف أ

فقـــــــال حســـــــان: أكـــــــان هلـــــــا أثـــــــر يف تلـــــــك األيملـــــــام؟ أيـــــــام جمـــــــد اإلســـــــالم  أال تـــــــدري يـــــــا 
ا الوقــــــت  أال تعلــــــم أنكــــــم كنــــــتم أقــــــل مــــــن عبيــــــد هربــــــرت أن بالدكــــــم قــــــد ا  غريهــــــا يف هــــــذ

الســـــــودانس يف تلـــــــك األزمـــــــانس ولـــــــو كنـــــــا نـــــــرى فـــــــيكم رجـــــــاال س ال فرتســـــــناكم حـــــــاال س كمـــــــا 
والعجــــــم وســــــائر مــــــن ظهــــــر مـــــن كربيــــــات األمــــــم  علــــــى أن العــــــامل يشــــــهد  (1)فرتســـــنا الــــــروما

ــــــريا  مــــــن التســــــاهل والتســــــامح مسرت  ــــــدينا كث ــــــا أب ــــــالقرآن الكــــــرمي وإمجــــــاع اخللفــــــاء  شــــــدينأنن ب
   (2)الراشدين

فقـــــــال هربـــــــرت: إنـــــــا نريـــــــد بيانـــــــا  وحلمـــــــاس ال تقريعـــــــا  وال شـــــــتما   فأجابـــــــه حســـــــان: إ ـــــــا 
 سردنا حقيقة وعلما  فهل تريد بعد هذا حكما ؟ 

 
 حضارة المسلمين
بـــــل مـــــنكم مـــــن صـــــرح لرببر  كـــــاعلـــــى أنـــــين لســـــت بـــــأول مـــــن أظهـــــرس أنكـــــم كنـــــتم قـــــد ا   

 هبذا املقالس وخا  غمار هذا اجملال  وكان قوله كالعلمس والتاريخ شاهد وحكم  
 فقال هربرت: ومن ذا الذي صرح بذلك؟ 

ـــــاريخ والفنـــــون األســـــتاذ جوســـــتاف لبـــــون ـــــذي  (3)فأجابـــــه حســـــان قـــــائال : إنـــــه حجـــــة الت ال
ـــــــةس ـــــــبالد العربي ـــــــا مـــــــن ال ـــــــة إ ـــــــا وصـــــــلت إلين ـــــــة الغربي ـــــــف  يقـــــــول: "إن املدني حـــــــوايل ســـــــنة أل

                                                           
ـــــه مل يكـــــن منـــــاظر للعـــــرب يف صـــــدر اإلســـــالم ومؤرخـــــو االفـــــرنك النصـــــفون أســـــب   (1) ـــــاريخ باإلمجـــــاع ينطـــــ  أن الت

 الناس إ  النط  هبذه الشهادة  
   م 1934من ديسمرب سنة  23األستاذ زنانريي واألهرام يف  (2)
 هو ذلك املستشرق املؤرخ الكبري الذي أشرنا إليه من قبل   (3)
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ميالديــــــةس أيملــــــام أْن كــــــان العــــــربس يقضــــــون أوقــــــاهتم يف العلــــــم واألدبس ينســــــخون املؤلفــــــات 
وحيركــــــــــون دواليـــــــــــب الصـــــــــــناعاتس بينمـــــــــــا كانــــــــــت األمـــــــــــم األوروبيـــــــــــةس يف حضـــــــــــيض مـــــــــــن 

 ال يسمح هلا بالنظر يف أمور احلضر "  (1)الرببرية
تيــــت بتلــــك األســــاطري؟  فمــــبس هربــــرت وكفــــر  وقــــال مــــا مسعنــــا هبــــذا اخلــــرب  فمــــن أيــــن ا

  اليت تذيعها بني هذا اجلم الغفري
ـــــــى لســـــــانه: إين مسعـــــــت هـــــــذا القـــــــول مـــــــن  ـــــــهس وقـــــــد جـــــــرى عل فقاطعـــــــه هـــــــاليفي يف بيان

   سننيس وأعلم قائله علم اليقني
ــــم  ــــده مجهــــور احلاضــــرين  فل ــــيس مــــن املطلعــــني  وأي ــــه فل فقــــال حســــان: ومــــن مل يســــمع ب

ا  مــــــن التصــــــدي س وتن الطريــــــ   وحــــــاول التالفيــــــ  والتزاويــــــ   عــــــن هــــــذا  حــــــىيــــــر هربــــــرت بــــــدمل
وقـــــال أنـــــا معكـــــم مـــــن املصـــــدقنيس ولكنـــــك تقـــــول إنكـــــم تغلبـــــتم علـــــى أوربـــــا اجلنوبيـــــة  ومـــــا 

 ة  يعلمنا ذلك بالكل
ـــــةس جتـــــد   ـــــث يـــــاافأجابـــــه حســـــان: بـــــل وبعـــــض الشـــــمالية   ـــــاحف الزوجي هربـــــرت يف املت

    باأللفاظ العربية (3)الذهبية ونقب يف اللغات األوربية ترها حمشوة (2)فيها نقودنا
 

 في جزيرة  قلية
ـــــا افت ـــــتعلم أنن ـــــة ل ـــــرة الصـــــقلية ســـــنة ســـــبع عشـــــرة توتأمـــــل يف الصـــــفحات التارخيي ـــــا اجلزي حن

ل يف ذلـــــك جوســـــتان لبـــــون: "ملـــــا أمت العـــــرب فـــــتح هـــــذه اجلزيـــــرة بـــــدءوا ومـــــائتني هجريـــــة وقـــــا
شـــــئوهنا وقـــــد قســـــموها إ  واليـــــات حيكمهـــــا الـــــوالةس وعينـــــوا لكـــــل برتتيـــــب أحواهلـــــا وتنظـــــيم 

                                                           
  76Great Events of History: Theحضارة العرب  (1)
 م اجمللد احلادي عشر  136املالجئ العباسية ص  (2)
ـــــا مـــــن زجـــــاج(  Algebraوجـــــرب  alcoholوكحـــــول  sugar (sucre)مثـــــل ســـــكر  (3) ـــــل كـــــاراف )إن  carrafaومث

وغـــــــــري  cythareوقيثـــــــــارة  ceriseوقراصـــــــــيا  saladinوســـــــــالطني  holeوهـــــــــول  chiqueوصـــــــــك )شـــــــــيك( 
ذلــــك كثــــري وقــــد كتــــب يف هــــذا املوضــــوع العالمــــة املرحــــوم أمحــــد زكــــي باشــــا بعنــــوان آثــــار العــــرب مــــن ســــنوات 

 باملالجئ العباسية وغريها 
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قســــــم قاضــــــيا وأنشــــــئوا الــــــدواوين للجبايــــــة  وأمــــــا املســــــيحيون فلــــــم متــــــس نظمهــــــم القضــــــائية 
والدينيـــــة بـــــل خـــــول هلـــــم احلـــــ  يف أن حيكمـــــوا أنفســـــهم بأنفســـــهم  قتضـــــى قـــــوانني أحـــــواهلم 

ــــــه مــــــع مراعــــــاة ــــــرد حســــــب مقدرت ــــــى كــــــل ف ــــــوا ضــــــريبة عل ــــــة الشخصــــــية وجعل ــــــيت مل  العدال ال
ــــروم قــــبلهم ــــة والوراثــــة نمث ســــنوا القــــوانني املد  يرعهــــا ال ــــيت ســــنوها لتنظــــيم احلقــــوق امللكي ــــة ال ي

ــــــــرة حــــــــ  احــــــــتف  هبــــــــا الفقــــــــد جعلوهــــــــا مالئمــــــــة ألحــــــــوا بعــــــــدهم  ومل  (1)يونرمنــــــــدنل اجلزي
ــــــــذلك القــــــــس  نيصــــــــادر العــــــــرب املســــــــيحني يف شــــــــيء مــــــــ ــــــــنهم كمــــــــا شــــــــهد ب طقــــــــوس دي

ــــــد ــــــثال ــــــربزون يف الطرقــــــات  البســــــهم  (2):قــــــال ومنيكي كــــــارادين حي "إن القســــــس كــــــانوا ي
الدينيـــــــــة  وأيـــــــــد هـــــــــذا القـــــــــول الراهـــــــــب موروكـــــــــويل وزاد أنمل احلفـــــــــالت  اخلاصـــــــــة بـــــــــاحلفالت

: علــــم إســــالمي  ثــــل صــــورة بــــرج أســــود اللــــون العامــــة يف ثغــــر مســــينه كــــان يقــــام هلــــا علمــــان
ء ومل متــــــــس علــــــــى أر  خضــــــــراءس وعلــــــــم مســــــــيحي  ثــــــــل صــــــــليبا ذهبيــــــــا علــــــــى أر  محــــــــرا

وقــــــد أنشــــــأ العــــــرب أول مدرســــــة للطــــــب يف هــــــذه اجلزيــــــرة ومنهــــــا انتشــــــر  " الكنــــــائس بســــــوء
   (3)الطب يف أوربا

وجــــــــــاء يف حضــــــــــارة العــــــــــرب أن املســــــــــلمني الفــــــــــاحتني هلــــــــــذه اجلزيــــــــــرةس تفرغــــــــــوا للزراعــــــــــة 
شـــــــــلوها مـــــــــن احلضـــــــــيضس وأذاعـــــــــوا هبـــــــــا زراعـــــــــة القطـــــــــن وقصـــــــــب الســـــــــكر توالصـــــــــناعية وان
وحفـــــــــــروا الـــــــــــرتع  (4)واألرز والربتقـــــــــــال والبطـــــــــــيخوالعنـــــــــــب والزعفـــــــــــران واملشـــــــــــمس والزيتـــــــــــون 
ــــــاهونظمــــــوا  ــــــري وأحســــــنوا توزيــــــع املي ــــــارهم  سالســــــدود علــــــى األهنــــــاروأقــــــاموا   (5)ال ــــــزل آث ومل ت

 باقية لليوم  

                                                           
 إقليم يف الشمال الغريب لفرنسا  (1)
  44حضارة العرب ص (2)
  272اإلسالم واحلضارة العربية ص (3)

 
  219اإلسالم واحلضارة العربية ص (4)
  821اإلسالم واحلضارة العربية ص و  سأستيوبوسشارل (5)
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وقــــــــد تقــــــــدمت الصـــــــــناعات يف عهــــــــدهم تقـــــــــدما  عظيمــــــــاس واســـــــــتخرجوا املعــــــــادن مـــــــــن 
منامجهــــــــــا واســــــــــتخدموا الرخــــــــــام واحلوانيــــــــــتس وعلمــــــــــوا أهلهــــــــــا تربيــــــــــة دودة القــــــــــزس ونســــــــــك 
األقمشـــــــة احلريريـــــــةس وال يـــــــزال يف مدينـــــــة نـــــــور مـــــــربج رداء مـــــــن احلريـــــــر مـــــــن صـــــــناعة جزيـــــــرة 

ـــــه كت ـــــه ملوكهـــــا العـــــرب وأمراؤهـــــا وعلي ـــــاخلط الكـــــويف يرجـــــع تارخيهـــــا صـــــقلية كـــــان يرتدي ـــــة ب اب
م( وصــــــــــــنع األقمشــــــــــــة مل ينتشــــــــــــر يف أوربــــــــــــا إال نقــــــــــــال عــــــــــــن 1133هـــــــــــــ )520إ  ســــــــــــنة 

 الصقليني يف عهد العرب 
 

 االخ راعات في  در اإلسالم
 (1)وكـــــــــان يف صــــــــــدر اإلســـــــــالم متثيــــــــــل كمــــــــــا عرفـــــــــوا بعــــــــــد ذلـــــــــك املالهــــــــــي واخليــــــــــاالت

ـــــل األكـــــل وهـــــا  ـــــل العظمـــــاء وتقـــــدمي ورقـــــة بأصـــــناف الطعـــــام قب ـــــار ومتاثي )الســـــنما( ودور اآلث
 هي النصوص التارخيية اليت تثبت صحة ما أقول 

 
 ال مثيل قديما  

ــــــــاريخ أن  اللؤلــــــــؤ للســــــــيد توفيــــــــ  البكــــــــري (2)جــــــــاء يف صــــــــهريك نقــــــــال عــــــــن أمهــــــــات الت
 التمثيل كان يف صدر اإلسالم  

ـــــرمحن بشـــــر كـــــان يف زمـــــن املهـــــدي رجـــــل صـــــويف وكـــــان عاملـــــا عـــــاقال ال  ـــــو عبـــــد ال قـــــال أب
يــــــرتك أســــــلوبا وال ســــــبيال لألمــــــر بــــــاملعروف والنهــــــي عــــــن املنكــــــر وهتــــــذيب األخــــــالق وتربيــــــة 
النفـــــوس إال فعلـــــه  وكـــــان خيـــــرج كـــــل يـــــوم  ـــــيس واثنـــــني إ  جهـــــة خـــــارج بغـــــداد فتجتمـــــع 

ــــه خالئــــ  كثــــرية مــــن رجــــال ونســــاء وصــــبيان  مث يصــــعد تــــال  وينــــادي بــــأعلى صــــوته: مــــا حول
 فعل النبيون واملرسلون؟ أليسوا يف أعلى عليني؟ 

   فيقولون نعم

                                                           
  2س ج401املسعودي ص  (1)
 بعنوان الوفاقات يف العادات 258صهريك اللؤلؤ ص  (2)
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جـــــزاك  :تقــــدم رجــــل فــــيجلس بــــني يديــــه ويقــــول لــــهيهــــاتوا أبــــا بكــــر الصــــدي س ف :فيقــــول
عــــدلت وقمــــت  ــــا فرضــــه اهلل وخلفــــت حممــــدا صــــلى  فقــــد سعــــن الرعيــــةأبــــا بكــــر يا ااهلل خــــري 

 عليني   إ  أعلىبه فأحسنت اخلالفة  اذهبوا اهلل عليه وسلم 
ـــــأيت علـــــى خلفـــــاء بـــــين  ـــــا وهكـــــذا حـــــ  ي ـــــادي هـــــاتوا عمـــــر هـــــاتوا عثمـــــان هـــــاتوا علي مث ين

 أمية فيقول اذهبوا بكل منهم إ  النار ما عدا عمر بن عبد العزيز  
 

 المالهي
املعـــــــروف إن األشـــــــرف خليــــــل حـــــــني أمت قصـــــــره " (1):وأمــــــا املالهـــــــي فقـــــــد قــــــال املقريـــــــزي

هــــــ عمـــــل مهمـــــا مل يصـــــنع نظـــــريه ودعـــــا إليـــــه األمـــــراء ليحتفلـــــوا بالـــــدار 692باألشـــــرف ســـــنة 
ـــــدة ـــــى رءوســـــهم ساجلدي ـــــذهب عل ـــــر ال ـــــدار أن ينث ـــــرقص أمـــــر اخلازن ـــــاموا لل   فلمـــــا اجتمعـــــوا وق

املغــــــــول وهــــــــذهبا املســــــــلمون  ــــــــا رأوه ال خيــــــــالف  نففعــــــــل وهــــــــذه العــــــــادة ســــــــرت إلــــــــيهم مــــــــ
 الشريعة يف زماهنم 

 
 ) السنما( الخيالة

يف خططــــــــه أن  (2)وكانــــــــت اخليالــــــــة معروفــــــــة مســــــــتعملة قبــــــــل ذلــــــــك فقــــــــد أورد املقريــــــــزي
فقــــــال ابــــــن  سالبــــــازوردي ســــــيد الــــــوزراء قــــــد أحضــــــر  جلســــــه القصــــــري وابــــــن عزيــــــز املصــــــورين

  (3) الناظر ظن أهنا خارجة من احلائط أنا أصور صورة إذا رآها :عزيز
  أنا أصورها كداخلة من احلائط :فقال القصري

 ففعال وكوفئا من سيد الوزراء وكانت الصورتان الراقصتني   

                                                           
  3س ج215س و ص 2س ج163اخلطط املقريزية ص  (1)
  2س ج318املقريزي ص  (2)
  226حضارة اإلسالم ص  (3)
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ــــة مــــ ــــدار النعمــــان بالقراف ــــامي الرســــام املشــــهورة صــــورة نوكــــان ب يوســــف عليــــه  عمــــل الكت
ــــــان واجلــــــب كلــــــه أســــــود وإذا نظــــــره اإلنســــــان ظــــــن أن جســــــمه  الســــــالم يف اجلــــــب وهــــــو عري

ورة يشـــــبهها األن مـــــا يصـــــنعه اإلفـــــرنك مـــــن تصـــــوير بـــــاب مـــــن دهـــــن لـــــون اجلـــــب وهـــــذه الصـــــ
 املالئكة والقديسني  التماثيل صور 

ــــــدهور ــــــال الظــــــل )الســــــنما( " (1):قــــــال يف حــــــوادث ال ــــــب أصــــــحاب خي إن الســــــلطان طل
ــــــب علــــــيهم تعهــــــدات بعــــــدم  855 ــــــال وكت ــــــع مــــــا معهــــــم مــــــن الشــــــخوص واخلي وأحــــــرق مجي

  العودة لذلك"
 

 ال ماثيل
الصـــــاحل أو املشـــــتهر عنـــــدهم ليبقـــــى ذكـــــره بيـــــنهم كـــــم قـــــال وكـــــانوا يقيمـــــون متثـــــاال للرجـــــل 

   اهلل تعا  ويعوقس وأنه متثال رجل صاحل
ري بـــــــين ســـــــوكــــــانوا يعرفـــــــون دور اآلثــــــار فقـــــــد حكـــــــى األصــــــمعي وكـــــــان حيـــــــدث الرشــــــيد ب

أميـــــة فلمـــــا بلـــــ  ســـــرية ســـــليمان قـــــال بلغـــــين أنـــــه كـــــان هنمـــــا يضـــــع اخلـــــروف املشـــــوي يف كـــــم 
 أكمامها دمسه جبته فطلبت جبب سليمان فلذا 

 
   ناف الطعام

ــــــاء أن اإلمــــــام أبــــــا حنيفــــــة  ــــــل األكــــــل فقــــــد جــــــاء يف اإلحي وأمــــــا تقــــــدمي ورقــــــة الطعــــــام قب
أضــــافه رجــــل فلمــــا حضــــر الطعــــام قــــدم لــــه خريطــــة فيهــــا أمســــاء مــــا عنــــده مــــن الطعــــام  ومثــــل 

ـــــك مـــــا ذكـــــر  ـــــد اهلل بـــــن عـــــامر ســـــئل رجـــــل  ضـــــرته عـــــن يف ذل قصـــــة عبـــــد األعلـــــى بـــــن عب
يســـــمى املضـــــيف ألـــــون طعامـــــه للضـــــيوف ويطلـــــب كـــــل مـــــنهم مـــــا  وصـــــف طعـــــامهم فقـــــال

 يريد 
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 من الحضارة
اســــــتدرك مــــــؤرخ أن مــــــن حضــــــارة العــــــرب زيــــــادة عمــــــا مضــــــى اســــــتعمال الــــــورق واجللــــــود و 
ـــــع مـــــا علـــــى الـــــرؤوس  (1)كـــــانم ـــــالزهر والرحيـــــان يف األعيـــــاد واملواســـــم ورف النقـــــود والتهـــــادي ب
   حية وقص الشعر وغري ذلك من املدنية احلديثةتلل

 التامة يف مجيع الفنون والصناعات واملعارف واحلكمة   (2)وقد نبغوا النبغة
 

 الثقافة اإلسالمية
ــــــري يف هنضــــــة ــــــة اإلســــــالمية الفضــــــل الكب ــــــه ومجــــــع  (3)وللمدني ــــــه ودين ــــــد لغت الشــــــرق وتوحي

ـــــداء  باملســـــلمني أشـــــتاته  ومـــــع هـــــذا فقـــــد  ـــــه وأيقظـــــه مـــــن غفلتـــــه اقت هنـــــض الغـــــرب مـــــن رقدت
أقـــــــــدامهم أر  أوروبـــــــــا وركضـــــــــت خيـــــــــوهلم بعـــــــــد أن احتكـــــــــوا هبـــــــــم يف أوروبـــــــــا إذ وطئـــــــــت 

حـــــوايل هنـــــر لـــــوار بفرنســـــا كمـــــا تعلـــــم االفـــــرنك مـــــن احلـــــروب الصـــــليبية ووقفـــــوا علـــــى مـــــا عنـــــد 
ــــــل  ــــــة  ال ب ــــــة واملعــــــارف األدبي ــــــت أحــــــد  والفلســــــفيةاملســــــلمني مــــــن وســــــائل املدني   ولقــــــد أثب

كبــــــــار العلمــــــــاء مــــــــن وجــــــــوه شــــــــ  أن الشــــــــرق مهــــــــد احلكمــــــــة ســــــــواء كانــــــــت سياســــــــية أو 
 (4)تشريعية أو أخالقية أو اجتماعية 

وال ننكـــــر مـــــا للفلســـــفة مـــــن األثـــــر يف الـــــنظم التارخييـــــة والسياســـــية واالنقـــــالب الـــــذي هـــــز 
حقـــــوقهم علــــــى  أرجـــــاء املعمـــــورة وأنشـــــأ فيهـــــا اجلمهوريـــــات واملســـــاواة بـــــني األفـــــراد وضـــــمان

 قاعدة استمداد سلطة احلكومة من األمة  
ــــــان يف الفــــــنمل والعلــــــم والرومــــــان يف  ــــــدملين والســــــلم واليون والتــــــاريخ يســــــجل أن العــــــربان يف ال

  كلمل أولئك مجيعا   يفالنظام واحلكم والعرب 
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وفتحـــــوا الفتـــــوح ومصـــــر واألمصـــــار  (1)وإذا كـــــان بـــــدو العـــــرب هـــــم الـــــذملين انتجـــــوا الشـــــعر
 فلن حضر احلجاز هم الذملين حكموا النملاس ونشروا املعرفة وأقاموا احلضارة  

ــــوم  ــــرى علمــــاء الي ــــا  مــــن أركــــان الفلســــفة كمــــا ي ــــوم وركن ــــنفس ذريعــــة للعل ــــم ال وإذا كــــان عل
ا بينــــــه وبــــــني شــــــريعتنا و الــــــذين ترمجــــــوه عــــــن اليونــــــان وهــــــذبوه ووفقــــــ (2)فالفضــــــل فيــــــه للعــــــرب

 اء مث أمدوا به أوروبا أيملام عظمتهم  السم
ذا قلنــــــا إن التصــــــوف يعتــــــرب املثــــــل األعلــــــى للــــــدين وأنــــــه وســــــيلة التســــــامح والســــــالم يف إو 

مجيـــــــع أدوراه فل ـــــــا هـــــــو مـــــــن ابتـــــــداع العـــــــرب يف صـــــــدر اإلســـــــالم  وهلـــــــم اليـــــــد البيضـــــــاء يف 
 أمهات التاريخ ومعجماهتا  حف  اإلنسان وإبراز 

ــــة  ــــل عنــــد االفــــرنك وشــــهدوا وكــــانوا يعتــــربون التجرب ــــم حــــ  جــــرى بــــذلك املث لزامــــا  يف العل
ـــــد العـــــرب ـــــون: "إن القاعـــــدة عن أ ـــــث وطبـــــ  تكـــــن عاملـــــا س وعنـــــد االفـــــرنك  (3)بـــــه فهـــــم يقول

 اقرأ واكتب تكن متعلما " 
 

 الفنو  العربية
لليــــــــوم تشــــــــهد بفضــــــــلهم مثــــــــل ولــــــــذا تــــــــرك العــــــــرب آثــــــــارا  ناطقــــــــة بتجــــــــاريبهم وال تــــــــزال 

القلويـــــة كمـــــا عرفـــــوا  دوالتفاعـــــل الكيميـــــائي الناشـــــئ مـــــن األمحـــــا  واملـــــواالتقطـــــري والرتشـــــيح 
ة وكثـــــريا  مـــــن مـــــرقـــــة والـــــثلك واحلجانتـــــائك الســـــموم ومـــــا يضـــــادها واخرتعـــــوا البـــــارود واملرايـــــا احمل

ــــــة ــــــبهم العظيمــــــة  وهــــــم أول (4)املستحضــــــرات الطبي ــــــك مــــــا جتــــــده مفصــــــال  يف كت   وغــــــري ذل
املطهـــــــرات والكاويـــــــات يف اجلراحـــــــة واملســـــــبت أو مـــــــن عرفـــــــوا تفتيـــــــت احلصـــــــاة واســـــــتخدموا 
ـــــة ـــــنك( يف العمليـــــات اجلراحي ـــــار العـــــرب كـــــانوا يعا (5)املرقـــــد )الب وهنـــــا ويفخـــــرون فوإن كـــــان كب
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بــــــأن تعمـــــــل عمليــــــاهتم بدونـــــــه  كمـــــــا هــــــو مـــــــدون يف ترمجــــــة حيـــــــاة عـــــــروة بــــــن الـــــــزبري أحـــــــد 
عليــــــه أصــــــحاب رســــــول اهلل صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم فقــــــد أصــــــيب يف رجلــــــه بأكلــــــة فأشــــــار 

الوليـــــد بقطعهـــــا خشـــــية أن تفســـــد ســـــائر جســـــده فقبـــــل وأحضـــــر اجلـــــراح ليقطعهـــــا فقـــــال لـــــه 
نســــــقيك اخلمــــــر حــــــ  ال جتــــــد هلــــــا أملــــــا  فقــــــال ال أســــــتعني بــــــاحلرام علــــــى مــــــا أرجــــــوه مــــــن 

)البــــنك( فقـــــال مــــا أحــــب أن أســـــلب عضــــوا  مــــن أعضـــــائي  (1)عافيــــة  قــــال أفنســـــقيك املرقــــد
رجلــــــه باملنشــــــار وهــــــو يهلــــــل ويكــــــرب ومل يعــــــزب وأنــــــا ال أجــــــد أمل ذلــــــك فأحتســــــبه فقطعــــــت 

ــــــل هــــــذه النفــــــوس العظيمــــــ ــــــدعوا  ةصــــــربه  و ث ــــــبالد وتعلمــــــوا احلكمــــــة وابت فــــــتح املســــــلمون ال
العلـــــوم والفنـــــون  كمـــــا رأيـــــت واحتلـــــوا بالدكـــــم وعلمـــــوكم كيـــــف تتكلمـــــون وكيـــــف خترتعـــــون 

 وكيف تشعرون بنعمة احلرية واحلياة الصحيح  
 

 في األندلس وقعة بواتيه
ـــــــفهـــــــز  ـــــــل يف  (2)ل بكـــــــم شـــــــارلهربـــــــرت رأســـــــه وقـــــــال متهكمـــــــا : أظـــــــنمل أيملـــــــام أن نك  مارت
  (3)واقعة بواتيه

فقــــــال حســــــان: إن مــــــا حملــــــت بــــــه يف عبارتــــــك إ ــــــا هــــــو حجــــــة عليــــــك  فقــــــد قــــــرأت يف 
حضــــارة العـــــرب وغريهـــــا بقلـــــم ســــيد املـــــؤرخني جوســـــتاف لبـــــون مــــا نصـــــه: "إن بقـــــاء العـــــرب 

بواتيــــه دليــــل علــــى أن تنكيــــل شــــارل مارتــــل بــــالعرب أكثــــر مــــن جيلــــني يف فرنســــا بعــــد واقعــــة 
مل يكـــــن مــــــن األمهيـــــة  يــــــث يســـــوأ إمجــــــاع املـــــؤرخني علــــــى  ةوقعــــــوفـــــوزه علــــــيهم يف هـــــذه امل

ألنـــــــه وإن يكـــــــن   أوروبـــــــا والعـــــــامل املســـــــيحي مـــــــن حكـــــــم العـــــــرب وســـــــلطاهنم نقـــــــذتأهنـــــــا ا
كريا س ءهـــــم عـــــن املــــدن الـــــيت كــــانوا حيتلوهنـــــا عســـــالإجهــــزمهم شـــــارل مارتــــل فهـــــو مل يســــتطع 

ــــــة واحــــــدة  ــــــى اســــــتنقاذ مدين ــــــل هــــــزم أمــــــامهم بعــــــد تعقــــــبهم يف اهلز ــــــة األو  ومل يقــــــدر عل ب
                                                           

  من اجمللد السادس  391اإلصابة ودائرة املعارف ص (1)
م بعـــــد أن احتــــــل العـــــرب ليـــــون واللــــــوار 732قائـــــد جيـــــوش االفـــــرنك املدافعــــــة عـــــن األنـــــدلس أيـــــام الفــــــتح العـــــريب ســـــنة  (2)

 ولكن شارل مل يتمكن من دفعهم بل شتت بعضهم هنالك  
 مدينة جنوب هنر الوار بفرنسا وكان يف  اهلا املوقعة الكربى للعرب   (3)
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ــــــني ــــــديهمس وبقــــــي العــــــرب حمتل ــــــك  (1)مــــــن أي ــــــوا الصــــــناعة والزراعــــــة هنال ــــــويب فرنســــــا وزاول جن
كمـــــا تنســـــب طائفـــــة كبـــــرية مـــــن   (2)وإلـــــيهم تنســـــب األبســـــطة والســـــجاجيد يف بلـــــدة أبوســـــون

أســـــاليب الزراعـــــة والفنـــــون الـــــيت نظنهـــــا اآلن مـــــن مســـــتحدثات العصـــــر احلاضـــــر  وكثـــــريا  مـــــا  
 كانوا يصاهرون األمراء املسيحيني ح  امتزجوا هبم " 

 
 العرب في  قلية

وهـــــا أنـــــتم قـــــدر رأيـــــتم أننـــــا افتتحنـــــا اجلزيـــــرة الصـــــقلية ســـــنة ســـــبع عشـــــرة ومـــــائتني هجريـــــة 
ـــــوب الـــــبالد  ـــــك الـــــبالد القـــــوانني املدنيـــــةوجن وعـــــدلنا  (3)اإليطاليـــــة واالســـــبانية وأدخلنـــــا يف تل

ـــــرية واســـــتخرجنا املعـــــادن بطـــــرق لـــــيس  ـــــة وأرشـــــدناهم إ  زروع شـــــ  و ـــــار كث احلقـــــوق امللكي
ــــــاهم الصــــــ ــــــر وعلمن ــــــاك دورة احلري ــــــا هن ــــــا أول بهلــــــا نظــــــري وربين ــــــاهم الدباغــــــة وافتتحن اغة وأرين

ـــــا ومنهـــــا    (4)آنفـــــا األوروبيـــــون طـــــبهم وعلـــــومهم كمـــــا ذكرنـــــا  تمداســـــمدرســـــة طبيـــــة يف أوروب

مث توغلنـــــــا يف الفتوحـــــــات بعـــــــد ذلـــــــك بـــــــأربع ســـــــنوات فافتتحنـــــــا جنـــــــويب فرنســـــــا وسويســـــــراس 
   (5)البحرية قرنني وعشرا   وقد برعنا يف الفنون احلربيةس وبناء األساطيلومكثنا فيها 

ا  وقلبـــــة كالنـــــار تأكـــــل بعضـــــها بعضـــــا س وحـــــاول اخلـــــروج مـــــن هـــــذا عضـــــفوقـــــف هربـــــرت مت
 السبيل  بعد أن قال حلسان: ألقولك هذا دليل؟  

                                                           
 حضارة العرب   (1)
 مدينة بفرنسا   (2)

(3) The Great Events of History: p77.  
  .272 من اإلسالم واحلضارة العربية ص )4(
أن العــــــــرب   12جملــــــــد  672أثبــــــــت العالمــــــــة املرحــــــــوم شــــــــيخ العروبــــــــة يف حماضــــــــرات املدونــــــــة بــــــــاملالجئ العباســــــــية ص (5)

حـــــني إذ  كـــــانوا مـــــن أعظـــــم العـــــامل يف ذلـــــك العصـــــر يف فنـــــون احلـــــرب وبنـــــاء األســـــاطيل وفتوحـــــاهتم خـــــري شـــــاهد هلـــــم
 ذاك  
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  بــــــه مــــــن الربهــــــان  ولــــــذا حــــــوملل داجللــــــوس يف هــــــذا املكــــــان  بعــــــد مــــــا أ فعلــــــم أنــــــه مــــــل  
ـــــائيس علـــــى احلـــــاكي اهلـــــوائيس وكـــــان متصـــــال  بـــــبعض أســـــاطني األدبس يشـــــدو  ـــــار الكهرب التي

 لد العرب فشنف اآلذان بالطرب وقال: وينشد يف جم
 المـر الســوما  يّدت  من نش       سلوا عنى ف وحات األنام

 امــلذا األروام مع مصر وش     سلوا عنى بالد العجم جمعا  

 وا بسلم  و حسامـوما اف  ح        سلوا  بطا  حرب بالبوادي 

 رامـــبأعما  الكفقد نطقت        اليـسلوا ل ب األوائل والمع

 امــبفضل الع رب  زما  الوئ      ارا  ـوقد نطقت ألوروبا جه

 امــنشرت العلم في مد  األن        ا  ــسلوا عنى تروا  ني قديم

 امـــــوفي لل الفنو  إلى األم     را ـهدنشرت العلم وال عليم 

 السهامعن الساعات في عهد      ا ــسلوا ل ب الفرنج وشرلمان

 المــبالد الشرق في عصر الس    واـــخليف نا الرشيد ومن تول

 ـامـــــر بان ظــإلحياء المآثــ    اـــــ يا هرو  يا مأمو  قوم

 يــــلالم في بحار الوهم نام   ديــفقد زعم الفرنج بأّ  مج

 ا  باح رامــــوا قديمــلما قال       وا غير هذاـــولو علموا لقال

 امــــــلن م مع ملو  في من       ا  ــــويا  هل البرامكة اس ماع

 امـــــمزرلشة بياقوت الفخ   اتـــــوا قصورا  شامخن لم تب

 امـوقد تخذوا الفراش من النع   ا فاخرات ـــ لم يعطوا عطاي

 امـوقد حازوا وسامات ال م وقد رفعوا المدارس والنوادي 

 أوشك التيار يتحولس استبشر زهران وهللس واهتز ومالس وأنشد يف احلال: موعند
 وقد خافوا من الموت الذؤام   لم يخش الفرنج لنا رجاال 

 امـــمن قوم سأالما  ن (١)بدفع     من األبطا  قد خافوا وقالوا

 امـــوقد لنا األماجد في األن    يـولانوا في بحار الجهل غرق

                                                           
إشــــارة إ  اجلزيــــة الــــيت كانــــت تــــدفعها امللــــك إيــــريين وغريهــــا ومــــا يــــدلمل علــــى عظمــــة العــــرب أيامهــــا أن تلــــك  (1)

امللــــك ملــــا ماتــــت وتــــو  بعــــدها ابنهــــا نيقوفــــور امتنــــع عــــن دفــــع اجلزيــــة وتوعــــد الرشــــيد فكتــــب اخلليفــــة إليــــه: 
ر ودفـــــع اجلزيـــــة اجلـــــواب مـــــا تـــــراه دون أن تســـــمعه وجهـــــز جيشـــــا  عظيمـــــا  وذهـــــب إليـــــه حـــــ  خضـــــع نيقوفـــــو 

 (  73صاغرا  )رجع اجلزء السادس من ابن األثري ص
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 امـولند  عن فطاحلنا العظ     اـــبباريس ورومسلوا ل با  

 امـــــــو نا قد خطونا لألم   ا  ـــل ع رفوا لنا بالفضل قدم

 امــــــقوانينا و حكام النظ  ا ــــــا للبرايـو نا قد وضعن

 امـــــوقربنا الحقائق باه م       ا  ــو خرجنا من األفكار علم

 وا بآثار الكرام؟ــــــل ع رف  اـــــ يكفيكم دليال  ما سردن

 امــفدونكمو تواريخ الفخ  ّرا  ـــوإْ  لن م ترو  الحّق م

 المــقرءوها بالسا (١)ببرلين  ات ـــودونكمو حقائق ثاب 

 امــــــوتنقادوا لقولي بال م عسى    تس هدوا للخير جمعا  

 فقال إمسعيل: إين أنقاد لقولكس إذا أخربتين عن حقيقة هذا الصوت  
قــــــــال زهــــــــران: هــــــــذا ســــــــرل مــــــــن أســــــــرار مــــــــا وراء الطبيعــــــــةس ال يعلمــــــــه إالمل ذوو الــــــــدرجات 

 الرفيعة  
فقـــــال هربـــــرت إين وإن كنـــــت علـــــى علـــــم هبــــــذه اآللـــــة احلاكيـــــةس ومـــــا فيهـــــا مـــــن األســــــرار 

 ناس وبأي مذيع تتصل؟  العالية فلين مرتاب يف كيفية وصوهلا إ  ه
 فأجابه حسان قائال : سنكتم سرها عنكم ح  نتف  يف الرأي  

إن هـــــذه اآللـــــة شـــــهادة ناطقـــــة بفضـــــل أبنـــــاء جلـــــديت االفـــــرنك ألهنـــــا مـــــن  :فقـــــال هربـــــرت
 خمرتعاهتم  

 فردمل عليه إمسعيل قائال  ولكنها تذيع جمد العرب وفضلهم  
 

 نظريات العرب واالخ راعات
ــــو تأملــــت يف أحــــدث اخــــرتاع يف أغلــــب  ــــان وقــــال: أنــــت ل ــــروح مــــن البي ــــان ب فتابعــــه حسمل

ذا كــــــــان إالبقـــــــاع لوجدتــــــــه مؤسســــــــا  علــــــــى نظريــــــــات قد ــــــــة بلغنــــــــا فيــــــــه درجــــــــات عظيمــــــــة  
  حـــــــد عظـــــــيم يف الضـــــــوء إمريكـــــــي وصـــــــال باخرتاعهمـــــــا اإل (2)مركـــــــوين اإليطـــــــايل وأديســـــــون

والصـــــــــوت  وأبـــــــــرزا للعـــــــــامل احلـــــــــاكي أو املســـــــــرة الالســـــــــلكيةس فل ـــــــــا بنيـــــــــا نظرياهتمـــــــــا علـــــــــى 
                                                           

 أغىن مكتبات الغرب بالكتب الشرقية مكتبة برلني واألملان أول املعرتفني بفضل العرب   (1)
 م  1932تويف سنة  (2)
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االتصــــــــال الصــــــــويت الــــــــذي مل يــــــــزل معمــــــــوال  بــــــــه يف املســــــــرات الالســــــــلكية احلاضــــــــرة وتلــــــــك  
ــــت يف عهــــد الدولــــة العباســــية وإ ــــا بــــدون الكهربــــاء  حــــ  لقــــد كانــــت ألعوبــــة يف أيــــدي كان

ـــــات ن هبـــــا بعـــــد أن مـــــألت بيوتـــــات األمـــــراء الصـــــبيان يلعبـــــو  وكانـــــت روح االتصـــــال واملخاطب
 البعيدةس وذريعة التفاهم بني املتكلمني  

قــــــال هربــــــرت: ولــــــئن ســــــلمنا أن لكــــــم يــــــدا  يف اخــــــرتاع بســــــيط كهــــــذا يتعلــــــ  بالصـــــــوت 
ال تــــــــدري أن أديســــــــون أحصــــــــيت أفــــــــأين هــــــــذا مــــــــن خمرتعاتنــــــــا الــــــــيت ال تعــــــــد وال حتصــــــــى؟ 

 ت فبلغت زهاء ألف؟  خمرتعاته يوم أن ما
ت لفقــــــــال حســــــــان: نعــــــــم ولكنهــــــــا كلهــــــــا تنحصــــــــر يف الصــــــــوت والضــــــــوء وقــــــــد تسلســــــــ

ك األصـــــلني اللـــــذين نـــــخمرتعاتـــــه منهمـــــا وختـــــذت صـــــورا  وأشـــــكاال  شـــــ س وكلهـــــا ترجـــــع إ  ذي
ـــــذين  ـــــا حنـــــن ال ـــــا  وتنقيبـــــا  وحنـــــن مل نقتصـــــر علـــــى ذلـــــك فحســـــب بـــــل إنن قتلهمـــــا العـــــرب  ث
اخرتعنـــــا الســـــاعة الدقاقـــــة يف عهـــــد هـــــرون الرشـــــيد وأهـــــديت لشـــــرملان ملـــــك فرنســـــا فخافهـــــا 
ــــــى ملــــــك الغــــــرب  أمل  ــــــة ســــــحرية أرســــــلها ملــــــك العــــــرب لتقضــــــي عل الفرنســــــيون وظنوهــــــا آل

 هذا العار عليكم مؤرخو بالدكم  حيق  ذلك التاريخ ويثبت 
ـــــــيس فيـــــــه إ فضـــــــحك ـــــــال: إن احلـــــــ مل ل د يف رابعـــــــة حـــــــنكـــــــار والشـــــــمس ال جتهـــــــاليفي وق

 النهار  
ــــــا  فاسرتســــــل حســــــان يف بيانــــــهس وهبــــــر احلفــــــل بتبيانــــــهس وحســــــم اجلــــــدل بربهانــــــه وقــــــال إنن

الطـــــــواحني اهلوائيـــــــةس يـــــــوم أن كنـــــــتم يف حضـــــــيض الرببريـــــــةس تطحنـــــــون حنـــــــن الـــــــذين اخرتعنـــــــا 
اخرتعنـــــــا الزجـــــــاج وحنـــــــن الـــــــذين  (1)ل قبائـــــــل الكوكـــــــانيني عـــــــبـــــــني حجـــــــرينس كمـــــــا تف احلـــــــبمل 
لنــــــا النوافــــــذ بــــــامللون مــــــن الزجــــــاجس لا منــــــه األقــــــداحس وحجبنــــــا اهلــــــواء منــــــه بــــــألواح  وكنوختــــــذ

س الوهـــــاج يف قصـــــورنا املشـــــيدة وبيوتنـــــا اجمليـــــدةس أيملـــــام احـــــ  إذا طلعـــــت الشـــــمس كـــــان كاملـــــ
تعرفـــــون غــــــري االصــــــطبل واملنـــــاخ  وكانــــــت لنــــــا آيــــــاتس يف أن كنـــــتم تســــــكنون األكــــــواخس وال 

                                                           
 قبائل يف وسط إفريقية جنوب خط االستواء   (1)
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ــــــة ــــــت هبــــــا األقطــــــار  (1)حســــــان املثلثــــــات  واملعــــــادالت التكعيبي ــــــيت ملئ واملراصــــــد الفلكيــــــةس ال
ــــــتم تنظــــــرون يف النجــــــوم نظــــــرة املصــــــاب بالعلــــــل واهلمــــــوم فــــــال تكــــــادون  ــــــان أن كن العربيــــــة إب

   (2)تروهنا كأن عليها غيوم 
رق مـــــــن قـــــــدمي اخلــــــرقس وحنـــــــن رجــــــال البحـــــــث يف علـــــــوم وإنــــــا حنـــــــن الــــــذين اخرتعنـــــــا الــــــو 

ــــــــــات البديعــــــــــة  والســــــــــيما يف الضــــــــــوء واألوزان  ومل نعتمــــــــــد يف  الطبيعــــــــــة وأصــــــــــحاب النظري
ذلـــــك علـــــى أقـــــوال اليونـــــان  بـــــل خالفنـــــاهم يف كثـــــري مـــــن النظريـــــاتس ولنـــــا يف ذلـــــك بـــــراهني 

 بينات  
يف القمــــــر  وأثبتــــــوا  أمل تعلــــــم أن العــــــرب قــــــالوا باجلبــــــال والصــــــور يف الكواكــــــب وال ســــــيما

ــــــــــــنعكس بلذاعتهــــــــــــا  ــــــــــــةس ت ــــــــــــالوا باحننائهــــــــــــا يف أن األشــــــــــــعة النوراني يف الكــــــــــــرة األرضــــــــــــية وق
ـــــ  (3)اخلطـــــوه ـــــل أن يكـــــون هلمـــــا يف األف ـــــرى الشـــــمس والقمـــــر  قب ـــــا ن ـــــرروا أنن ـــــة  وق  (4)اجلوي

ـــــدري  ـــــني الشـــــوك والثمـــــر  أال ت ـــــربد واملطـــــر وال ب ـــــني ال ـــــه ال متيـــــزون ب ـــــتم في أثـــــر  يف وقـــــت كن
 أهنم قاسوا أبعاد الكواكبس ونظروا يف الفلك بفكر صائب  

ــــــــالنجم القطــــــــر  ــــــــى اجلهــــــــات األصــــــــليةس ب ــــــــه عل ــــــــتم تســــــــتدلون في ــــــــذي كن ويف العهــــــــد ال
  وكـــــان لنـــــا (5) يـــــت االبـــــرهوالنجــــوم الســـــماويةس أو بـــــأم  الكواكـــــب الشـــــرقية  اخرتعنـــــا حنـــــن ب

 يف كل شيء عربة  
 

 ليمياء العرب

                                                           
 يف عشر اجمللد الثاين  442األستاذ سديو واملالجئ ص (1)
  1ديال مري ج (2)
   1ج 65درابر ص (3)
 هذه النظرية كشفها وابتدعها أبو احلسن ابن هيثم )اهليثمي(   (4)
   215واإلسالم واحلضارة ص جوتيه وتاريخ العرب لسيديليو والميس ورامبو (5)
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ـــــــــةس ـــــــــة واألعمـــــــــال األقرباذيني ـــــــــون الكيميائي   (1)أتنكـــــــــر أنكـــــــــم تعلمـــــــــتم مـــــــــن العـــــــــرب الفن
كصـــــناعة التقطـــــريس وجتهيـــــز العقـــــاقري  تـــــاريخ العـــــرب ليســـــد يليـــــو وجوتيـــــة والمـــــيس ورامبـــــو 

ـــــــــــة ص ـــــــــــكس   215واإلســـــــــــالم واحلضـــــــــــارة العربي وروح النوشـــــــــــادر واخـــــــــــرتج حـــــــــــامض النرتي
ــــــــزواج األخضــــــــرس والبوتاســــــــا والســــــــليماين  (2)وحــــــــامض الكربيتيــــــــكس والراســــــــب األمحــــــــرس وال

والـــــــزرنيخس والكحــــــــول والغـــــــاز والرتشــــــــيح  ومـــــــن مبتــــــــدعاهتم عد ـــــــة النظــــــــرس ملـــــــح البــــــــارود 
ـــــح الطـــــرطريس وغـــــري هـــــذه مـــــن املخرتعـــــاتس الـــــيت ال تـــــزال تشـــــهد يف خمتلـــــف األوقـــــات   ومل

شــــروق  (3)ات  وال ســــيما يف عهــــد الدولــــة العباســــية الــــيت أشــــرقت ــــا كــــان لنــــا مــــن جمــــد وآيــــ
الشـــــــمس يف البهــــــــاء فتملمــــــــل هربــــــــت مــــــــن هـــــــذا البيــــــــانس وحــــــــاول اجلحــــــــود والنكــــــــرانس يف 
ـــــــ  والبهتـــــــان  غـــــــذ قـــــــال: نعـــــــم أعلـــــــم أن لكـــــــم بعـــــــض املستحضـــــــراتس الـــــــيت  ـــــــب التلفي قال

ولــــذا مل جتــــد هلـــــا شــــغلتكم عــــن التقــــدم يف البنــــاتس إذ كنــــتم تعــــدون العمــــل بالزراعــــة عــــارا س 
 يف بالدكم أنصارا   

 
 الزراعة

فقـــــال زهـــــران: أتنكـــــر يـــــا هربـــــرتس أن لنـــــا الفضـــــل يف فنـــــون الزراعـــــة والعظمـــــة يف التجـــــارة 
ــــــــــزرع أصــــــــــناف  ــــــــــا والصــــــــــناعة؟  أمل ن ــــــــــد اخرتعن ــــــــــري مــــــــــن األمصــــــــــارس وق األشــــــــــجارس يف كث

ــــــزاوج يف أنواعهــــــاس وحزنــــــا االســــــبقية يف وضــــــعهاس وزرعنــــــا مــــــواد النســــــيكس وأنبتنــــــا مــــــن   (4)الت
قيلة الـــــــيت أمـــــــدت الـــــــبالد صـــــــكـــــــل زوج  هبـــــــيك  وقـــــــد ذكرنـــــــا آنفـــــــا  زروع العـــــــرب يف جزيـــــــرة 

 ة يالزراع الثمار واملوادوروبية بأنواع األ
حــــــاز هــــــذا القــــــول اجلميــــــلس رضــــــاء الفيلســــــوف إمسعيــــــل  فطفــــــ  حيوقــــــل ويقــــــول: كــــــان  
ــــــدي الواجــــــ ب عليــــــك يــــــا هربــــــرتس أال تفــــــتح بــــــاب الزراعــــــة يف هــــــذا الوقــــــت  فللعــــــرب األي

                                                           
 األقرباذين أعمال الكيمياء والصيدلة وجتهيز العقاقري   (1)
 415واهلالل السادس عشر ص 2الفرنسي يف قسم األقرباذين جالرباعة لفيجري  (2)
   321حضارة اإلسالم ص (3)
  282األعشاب لدستورد ص (4)
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والثمـــــار اجلميلـــــة  وهـــــل مـــــن املعقـــــول أن يتملكـــــوا هـــــذا الفضـــــاءس ويـــــذروه اجلليلـــــة يف الـــــزروع 
قاعـــــــا  صفصـــــــفا  كالصـــــــحراء؟  مـــــــع أنـــــــه أر  خصـــــــبة زراعيـــــــةس خبـــــــالف بالدكـــــــم األوروبيـــــــة 

والعـــــرب برتمجـــــة كتـــــب  (1)خضـــــارة اليونـــــانولقـــــد عمـــــل املـــــأمون علـــــى سياســـــة التقريـــــب بـــــني 
ـــــــون وصـــــــناعة وجتـــــــارب فاليونـــــــان وكـــــــان فيهـــــــا مـــــــا ي ـــــــاء اإلنســـــــان مـــــــن فن ـــــــ  األذهـــــــان ألبن ت

   وزراعة
ــــــه النهضــــــة الغربيــــــةس وظــــــن أهنــــــا نــــــرب أمث  ــــــدان  وقــــــال: لقــــــد غرت ى حســــــان  وجــــــال يف املي

كســـــراب تبقـــــى غـــــري أيملـــــام عدديـــــة  ومـــــا درى أن لكـــــل دولـــــة أجـــــال  وانتهـــــاء  وأن مـــــدينتهم  
بالدهـــــــم ال تصـــــــلح للزراعـــــــة به الظمـــــــ ن مـــــــاء  وســـــــينطفي نـــــــورهم يف الصـــــــناعةس ألن ســـــــحي

خبـــــالف  (2)وألن كـــــل بـــــالد تســـــتمد مئونتهـــــا مـــــن غريهـــــاس ال بـــــد مـــــن زوال مـــــدنيتها وفخرهـــــا
   بالدنا الشرقيةس ذات األر  اخلصبة الزراعية

ـــــك ويتوقعـــــه مـــــن  ـــــال: بعـــــض علمـــــاء االقتصـــــاد خيشـــــى ذل فعـــــزز هـــــذا القـــــول هـــــاليفي وق
 سنني  وهلم يف ذلك أدلة وبراهني  

ين أعلــــــــم إوأمملـــــــا حنـــــــن فـــــــال ننكـــــــر فضـــــــلكم يف الزراعـــــــاتس ويف مجيـــــــع فنـــــــون النبـــــــات  و 
مســــــــي غايــــــــةس حــــــــ  تفــــــــنن اخللفــــــــاء يف صــــــــناعة األشــــــــجار مــــــــن أ  إأنكــــــــم وصــــــــلتم هبــــــــا 

 الذهب  
 العربيرف  ال

قـــــال زهـــــران: حقـــــا  لقـــــد فعـــــل ذلـــــك العـــــربس أيملـــــام اجملـــــد والعجـــــب ملـــــا قـــــدم رســـــل ملـــــك 
ذ قوبلــــــوا بزينــــــة بــــــاهرةس وكــــــان فيهــــــا إالــــــروم إ  بغــــــداد البهيــــــةس ســــــنة أربــــــع وثال ائــــــة هجريــــــة 
   عشجرة من الذهب زاهرة ينط  صنعها البديعس  جدنا الرفي

                                                           
  م 1934من ديسمرب سنة  23األستاذ زناينري األهرام يف  (1)
حـــــــدثوا ضـــــــجة عظيمـــــــة يف عـــــــامل الصـــــــحافة وجـــــــرى الكيميـــــــائيون وراء اخـــــــرتاع مـــــــواد أهكـــــــذا تنبـــــــأ عـــــــالء االقتصـــــــاد و  (2)

  مغذية من غري النبات 
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 (١)ةــــجعفرياد ـمن  ي    اـــفيه   لا يا جماال  

 ةـــذات  وراق زلي     اــــ نشأته اد ـ ي  من

 (2)ةـــفي فروع معدني  ذات  غصا  طوا 

 ةـــباألغاني الموسيقي  و فوقها األطيار تشد

 ةــتعبد الذات العلمي   اتـــغاني ناطقباأل

 ةـــدسينباأليادي اله  ا ـــــوالمعالي  نشأته

 ةـــواألفضلي بالعال    واــرآها الروم قال مذ

 ةــــــللبالد المشرقي    اءــــبارتق  نادوا  ثم

 ةــال تمي وا الروح حي   يا رجا  الشرق قوموا

 ةـــــول هبوا في البري   مــال تمي وا العلم فيك

 
 الجغرافيا

 يا هربرت جمدنا يف ذاك الوقت؟  قال حسملان: أعلمت 
فقــــــال هربــــــرت: أجــــــل صــــــدقت وآمنــــــت مــــــع حفــــــ  احلــــــ مل لعلمائنــــــا األكــــــابر يف الفنــــــون 

 احلديثة وعلوم األواخرس ما مل يعلمه العرب والرومس كاجلغرافيا واملخرتعات والنجوم  
ـــــدت نواجـــــذه وقـــــال: إن هـــــذا كـــــان لـــــدينا يف مقدمـــــة العلـــــومس  فضـــــحك حســـــان حـــــ  ب

مـــــــــره كـــــــــل مطلـــــــــع أالعجيـــــــــب الـــــــــذي يعلـــــــــم  (3)وأظنـــــــــك مل تســـــــــمع بتخطـــــــــيط اإلدريســـــــــي
 وأديب  

 وكيف ذلك أيملها احلسيب؟   :فقال هربرت
فطفــــــــ  حســــــــان يســــــــرد ترمجــــــــة اإلدريســــــــي املــــــــذكور وأبــــــــان فضــــــــله يف التصــــــــوير وتقــــــــومي 

رجــــــار(  لتخطــــــيط املــــــدن واألمصــــــار  وأجلســــــه معــــــه )إيطاليــــــا البلــــــدان إذا اســــــتقدمه ملــــــك 
                                                           

جعفــــر املقتــــدر اخلليفــــة العباســــي الثــــامن عشــــر وقــــد فعــــل ذلــــك أمــــام رســــل الــــروم ليمثلــــوا مــــا رأوه مــــن املقــــدرة والزينــــة  (1)
  مللكهم فيعرتف  جد العرب 

  من اجلزء الثامن  40أبو الفداء والعرب البن خلدون وابن األثري ص (2)
ــــــد اهلل الشــــــريف اإل (3) ــــــو عب ــــــة يف القــــــرن الســــــادس مــــــن اهلجــــــرة هــــــو حممــــــد أب دريســــــي العلــــــوي مــــــن ســــــاللة حكــــــام أفريقي

   ـه570ومؤلف نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق تويف سنة 
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ـــــد ـــــه عنـــــده مقـــــام كبـــــري  وق ـــــى الســـــرير  وكـــــان ل صـــــنع كســـــرة أرضـــــية  عليهـــــا التخـــــاطيط  عل
  قوكانـــــت زنتهـــــا مـــــائيت أقـــــة  مث ألـــــف كتابـــــه نزهـــــة املشـــــتاة  فضـــــاجلغرافيـــــةس وســـــبكها مـــــن ال

  واخرتاق اآلفاق  وهو كتاب ليس له نظري يف هذا الفن اجلليل
ــــــا  :فحــــــاول هربــــــرت إنكــــــار هــــــذا الكتــــــاب  وقــــــال  إن هــــــذا الشــــــيء عجــــــاب  مــــــا مسعن

ــــه  ــــال حســــان: إن ــــد مــــن التصــــدي  هبــــذا القــــول املبــــني  ق ــــني  ولكــــن ال ب هبــــذا يف آبائنــــا األول
ل قبــــــل أن نيــــــابع النــــــكم علــــــى أن العــــــرب اكتشــــــفوا مموجــــــود بــــــبالدكمس وكــــــان مؤلفــــــا  ألمــــــري 

   (1)يتصدى هلا االفرنك
ــــــــيس هــــــــذا  ــــــــل ول ــــــــا  ب ــــــــاس ومنتهــــــــي علومن ــــــــ  اجتهادن ــــــــا اإمبل ــــــــدي البيضــــــــاءس يف ن لن ألي

ي اجلـــــــــرب واحلســـــــــاب  مـــــــــاخـــــــــرتاع اآلالت الـــــــــيت تـــــــــدور باملـــــــــاءس ولنـــــــــا القـــــــــدح املعلـــــــــى يف عل
ــــــك والنجــــــوم واالصــــــطرالبس واهلندســــــة واملســــــاحة واملثلثــــــات  وغريهــــــا مــــــن الفنــــــون  (2)والفل

س وتنطــــ  هبــــا آثارنــــا  علــــى أن هــــذا قليــــل مــــن كثــــريس نــــاواالخرتاعــــات الــــيت تشــــهد هبــــا مؤلفات
  الســـــماء  وأضـــــحت بفضـــــل علومنـــــا حتـــــاكي إمـــــن هـــــذا اجملـــــد اخلطـــــري  الـــــذي رفـــــع أوروبـــــا 

الزهـــــــــراء وقـــــــــد فتقـــــــــوا مجيـــــــــع أبـــــــــواب العلـــــــــم واالخـــــــــرتاع حـــــــــ  اخرتاعـــــــــوا احلـــــــــروف البـــــــــارزة 
   (3)للعميان

 
 لوال العرب

                                                           
إذا أراد القــــــــــار  أن جيــــــــــد عجيبــــــــــة عــــــــــن  213مســــــــــالك األبصــــــــــار البــــــــــن فضــــــــــل العمــــــــــري واإلســــــــــالم واحلضــــــــــارة ص (1)

أوروبــــــا ولكـــــن ليبحـــــث عنهــــــا عنـــــد العــــــرب وكـــــان اخللفــــــاء  م فـــــال يبحــــــثن عنهـــــا يف 11العجائـــــب اجلغرافيـــــة يف القــــــرن 
كلمــــــا أخفــــــر يف الفــــــتح أمــــــروا برســــــم مــــــا فتحــــــوه وقيــــــاس درجــــــات العــــــر  وهــــــا هــــــو مــــــروج الــــــذهب يشــــــهد للعــــــرب 

 معارف الروس عن معارف ج  3ج 122ص
ـــــة مـــــن كلمتـــــني: اســـــرتو  (2) ـــــة يعـــــرف هبـــــا مواضـــــع الكواكـــــب وارتفاعهـــــا يف األفـــــ  وهـــــي مركب وكـــــب أي ك ناالصـــــطرالب آل

ـــــارك قبـــــل املـــــيالد بقـــــرنني   ـــــا آخـــــذ  وكانـــــت معروفـــــة عنـــــد الصـــــني كمـــــا عرفهـــــا اليونـــــان ونســـــبوها إ  هب ـــــانو أي أن وملب
 وللعرب الفضل يف هتذيبها وترقيتها  

   213مقاالت تيمور و أمحد زكي يف املقتبس والصفدي يف كتاب نكت العميان واإلسالم واحلضارة ص (3)
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( إذ يقـــــــول: "لـــــــوال Libre) (1)ليـــــــربي فتبســـــــم زهـــــــران ضـــــــاحكا  وقـــــــال: هلل درمل األســـــــتاذ
  د اإلسالمس لتأخرت أوروبا  سمائة عام "عظهور العرب ب

ـــــــوم  ـــــــربت األندلســـــــي مـــــــن قواعـــــــد العل ـــــــه ال ويقـــــــول أرنســـــــت الفرنســـــــي: "إن مـــــــا جـــــــاء ب
ــــــــرئيس  ومــــــــا أورده القــــــــديس تومــــــــا مــــــــن املــــــــذاهب  والتــــــــدريس منقــــــــول عــــــــن ابــــــــن ســــــــينا ال

 إ ا هو من مؤلفات ابن رشد العبقرية   (2)الفلسفيةس
ــــــويس احلــــــادي عشــــــر أمــــــر أمث  ــــــك ل ــــــأن املل ــــــد هــــــذا القــــــول هــــــاليفي الفرنســــــي وعــــــززه ب ي

ــــــة  وال  ــــــى مــــــذاهب املؤلفــــــات العربي ــــــوم الفلســــــفية يف مدارســــــهم الفرنســــــيةس عل ــــــدريس العل بت
 د سنة ألف وأربعمائة وسبعني ميالدية  مؤلفات ابن رشسيما 

  إمــــــن اخلطــــــرية العربيــــــة  وينســــــبه  (3)دأن خيــــــرج ابــــــن رشــــــ وعنــــــد ذلــــــك حــــــاول هربــــــرت
 ثبت له زهران عروبته الكر ةس وأندلسيته الصحيحة  أفاجلاليات األوروبية  

ي اجلـــــــوي فـــــــأطرب رجـــــــاالت األدب  ـــــــا كمث حـــــــول حســـــــان تيـــــــارا  كهربائيـــــــا  علـــــــى احلـــــــا 
 أنكره عليك بلسان حال جمد العرب: 

 عزي وعن خبري وعن       اق عن  ثريـوا اآلفـسل

 ار لالّدررــــــعن اآلث      سلوا بدوي سلوا حضري

 سولوا اآلفاق عن  ثري

 د  مش هرــــوعنه الع           ا عمرـــفمن خلفائن

 ا  النصر الظفرـــــول        ار الف ح ين شرــو 

 سلوا اآلفاق عن  ثري

 مــك  و هل العلم والحِ      ا سادة األممـــومن

                                                           
  بفرنسا أحد أقطاب التاريخ  (1)
 من اجمللد احلادي عشر   299حضارة العرب واملالجئ ص (2)
هـــــو القاضـــــي أبـــــو الوليـــــد حممـــــد بـــــن أمحـــــد رشـــــد الفيلســـــوف العظـــــيم املعـــــروف بعبقريتـــــه يف الفقـــــه والطـــــب والفلســـــفة    (3)

ئـــــة كـــــان مـــــع حســـــن رأيـــــه وحـــــدة ذكائـــــه متواضـــــعا  رث البـــــزة ال يعبـــــأ بنفســـــه القويـــــة الزكيـــــة ولـــــه مؤلفـــــات تزيـــــد عـــــن ما
ورقـــــة يف التشـــــريع واملنطـــــ  والطـــــب وعلـــــوم األوائـــــل والفلـــــك وكانـــــت إقامتـــــه  فجملـــــد وبلغـــــت أوراقهـــــا زهـــــاء عشـــــرة آال

شـــــبيلية وقرطبـــــة باألنـــــدلس إال قـــــيال  مـــــن األعـــــوام نقـــــم عليـــــه إباهنـــــا املنصـــــور األندلســـــي فأبعـــــد إ  بلـــــد قريـــــب مـــــن أب
 طويال    بعد أن عمر 595قرطبة مث قربه بعد ذلك وتوىف ابن رشد سنة 
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 البشر  سادة  ا ـــــومن      همم ذوو  ا ـــبط و

 سلوا اآلفاق عن  ثري

 مــالعل  ادةــق  اــفمن                      القلم بحاثة   واـــسل

 ا  العلم لالقمرــــول             مــــلمأمو  ومع ص

   
 ل والشرفــو  ل الفض                      ادة السلفـــا ســـومن 

 رــــم والخبــو هل العل                   (١)فــو رض الّدر والنج

 
 واــولم حرثوا ولم زرع                      رفعوا  ولم وا دشا فكم 

 رــــــــــبآراء مع البص       واـــولم بحثوا ولم  نع

 
 ومـــــفكانوا بهجة الق  وقد خرجوا عن اللوم

 رــــــفهذا من هي الصب                ومـــــ ال هبوا من الن

  
وملــــا فــــرأ احلـــــاكي مــــن نشــــيده الضـــــاحك البــــاكيس تعاهــــد القـــــومس علــــى جتديــــد ذكريـــــات 
األنــــدلس العجيبـــــةس بعــــد رحلـــــة قريبــــة  مث انفـــــره عقــــد اجلميـــــع علــــى أن يعـــــودوا لــــذكر اجملـــــد 

 البديع  
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
مدنيـــــة أثريـــــة بـــــني الكوفـــــة وأطـــــالل القادســـــية علـــــى هنـــــر الفـــــرات وكانـــــت مشـــــتهرة قـــــد ا   عادهنـــــا وجـــــودة غالهتـــــا وكثـــــرة  (1)

  خرياهتا 
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 الباب الرابع

 األندلسمجد 
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وقبيــــــــل حلــــــــول موعــــــــد العلمــــــــاء  وقــــــــف زهــــــــران ينــــــــاجي نفســــــــه يف الصــــــــحراء ويــــــــذكرها 
 جــــــد ســــــلفس لــــــذات التــــــاج والشــــــرف  وقــــــد التــــــاع مــــــن ذكراهــــــاس وتأســــــي بنجواهــــــا  ومــــــا 
هـــــي إالمل عشـــــية أو ضـــــحاهاس حـــــ  حضـــــر العجمــــــي وهاليفـــــا عـــــاجال س وقـــــد مسعـــــاه حيــــــدث 

ال املـــــــؤرخ ذو األثـــــــرس يطـــــــول  وقـــــــد قـــــــ مـــــــاذا أقـــــــولس يف بـــــــالد شـــــــرح جمـــــــدهانفســـــــه قـــــــائال : 
ســـــديو الكبـــــري املشـــــتهر  "لقـــــد تفـــــوق عـــــرب األنـــــدلس علـــــى االفـــــرنك يف العلـــــوم واألخـــــالق 

د كثــــــري مــــــن رجــــــاالت الغــــــرب يستشــــــريون أطبــــــاء العــــــرب يف معضــــــالت فــــــوالصــــــناعات  وو 
 مرا  وكيفية معاجلتها  األ
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اب ســــــتولقــــــد كــــــانوا متفــــــانني يف العمــــــل  ــــــا يف القــــــرآن الكــــــرمي الــــــذي حيضــــــهم علــــــى اك
ــــــد بلغــــــو  ــــــه  وق ــــــازون ب  واشــــــأ االفضــــــائل واألعمــــــال الصــــــاحلة  وتنافســــــوا يف اســــــتنباه مــــــا  ت

ــــــا يف العمــــــارات والبنــــــاء اهلندســــــي واملوســــــيقي والرياضــــــة  وزادوا يف أوتارهــــــاس وحســــــنوا  (1)نائي
يف الطـــــــــب  (2)عــــــــوا يف عزفهــــــــا وأصــــــــواهتا  وتشــــــــارك الرجــــــــال مــــــــع النســــــــاءو يف نغماهتــــــــا  ون

والرياضــــــة والكيميــــــاء  واســــــتمد البابــــــا جــــــوبرت مــــــن معــــــارف العــــــربس حــــــ  حــــــاز الفخــــــار 
س ملـــــــا عـــــــرف بـــــــه مـــــــن املهـــــــارة يف مجيـــــــع األمصـــــــار روالعجـــــــب ووصـــــــمه معارفـــــــة بأنـــــــه ســـــــحا

  )التاريخ(
 
 
 
 
 
 

  عالم  ندلسية من مصطلحات العرب
ـــــه مـــــن  ـــــك الـــــبالد تشـــــهد بفضـــــل العـــــرب ومـــــا وصـــــلوا إلي ـــــزال األعـــــالم احملرفـــــة يف تل وال ت
الثقافـــــة واألدب  وقـــــد حتـــــري حضـــــرة العالمـــــة األســـــتاذ حممـــــد كـــــرد علـــــي بـــــك عضـــــو جممـــــع 
اللغــــــة امللكــــــي عـــــــن مئــــــات مـــــــن هاتيــــــك األعـــــــالم األندلســــــية املقتبســـــــة عــــــن املصـــــــطلحات 

   (3)دناه:أالعربية وحنن نقتبس منها ما يأيت يف اجلدول 
 Abel أبال )من إقليم قرطبة(    )أبل(

                                                           
    218شارل استيوبوس واإلسالم واحلضارة العربية ص (1)
ــــــر مصــــــر املفــــــو  يف انكلــــــرتا يف  (2) ــــــة لعــــــزت باشــــــا وزي ــــــدن يف تــــــاريخ العــــــرب للمــــــؤرخ ســــــديو وخطاب نــــــادي اللســــــيوم بلن

   33ورحلة األندلس ص 1924يونيه سنة  25
 م  1936من أغسطس سنة  16األهرام يف  (3)
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 Adra را                  )عدرا(ذع

 Alava اليه                   )ألفا(

 Albacete البسيط               )البسيط(

 Alcala القلعة                )القأل(

 Alcantara القنطرة               )الكنرتا(

 Alcazar )الكزر(       القصر         

 Algeciras اجلزيرة اخلضراء        )اجلزيرس(

 Algaba ة                  )اجلابا(بالغا

 Algarve الغرب                 )اجلرث( 

 Alhambra احلمراء                )اهلمربا(

 Ajarafe (Axarafe) الشرف          )جبل يف اشبيلية(

  Almanzora )املنزورا(         وادي املنصورة

 Alpunte البنت                 )البنت(

 Almaden املعادن          )من إقليم قرطبة(

 Almaragen املرج

 Aragon غر األعلىثأرجون أو أرغونة أو ال

 Avila أبله

 Berja برجه

 Benciasim   (1)بين قاسم

  Benignim   (2)بين غاّن

                                                           
 من حتقيقات العالمة حسن حسين عبد الوهاب  (1)
 املرجع نفسه   (2)
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 Cordoue (Cordova) قرطبة

 Cadix قادس

 Cazlona قسطلونة

 Les Goths (Les القوه 

Visigoths) 

 Les Francs االفرجنه )فرنسا(

 Guadalquivir الوادي الكبري

 Guadalcotain وادي القطن

 Guadarrama وادي الرملة

 Guaddarrouman وادي الرمان

 Gibraltar جبل طارق

 Grenada غرناطة

 Generalife العريفجنة 

 Gibraleon جبل العيون

 Huelve (Onuba) ولبه أو أونيه )ألب(

 Madrid جمريط )مدريد(

 Medinaceli مدينة سامل

 Monte de la Asabica جبل السبيكة

 Porto الربتقال

 Rota روطه

 Saragosse سرقسطة

 Tago هنر تاجه

 Tarifa جزيرة طريف
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  Todmir تدمري 

 672)ومنها السيد الشاطر املتوىف سنة شاطبة 
 Xatipa  باالسكندرية(

 Valence بلنسيه

 Zamora مسوره

 Amalfi ملف

 Lardia, Langobardia   (1)انربديه أو النوبرديه

 Lasardegna سردانية

(Lasardaigne) 

 Venezia (La Venise) البندقية

 
الكر ـــــــــةس   واســــــــتخدموا األحجــــــــارن ذات القيمــــــــةس خرج األندلســــــــيون املعــــــــادتوقــــــــد اســــــــ

وأتقنــــــــوا الدباغــــــــة والنســــــــيكس واســــــــتنبتوا مــــــــن كــــــــل زوج هبــــــــيك ونبغــــــــوا يف التجــــــــارة  وعرفــــــــوا 
باملهـــــــارةس وتبــــــــالوا الســــــــلع مــــــــع عظمــــــــاء التجــــــــارس وخاضــــــــوا احمليطــــــــات والبحــــــــار  وابتكــــــــروا 
س وســـــائل الـــــري احلديثـــــةس ووضـــــعوا هلـــــا نظمــــــا  مجيلـــــة علـــــى هنـــــر الطونـــــهس وتفننـــــوا يف الزراعــــــة
حــــــ  توصــــــلوا هبــــــا إ  ترقــــــي الصــــــناعةس فاتســــــع نطــــــاق العمــــــرانس واكــــــت  بالســــــكانس وبلــــــ  

ــــــــة عــــــــاأمــــــــا  لكــــــــه املســــــــلمون زهــــــــاء  مرةس غــــــــري الضــــــــياع والكفــــــــور الزاهــــــــرةس ربعمائــــــــة مدين
والدســـــاكر املثمـــــرةس وشـــــادوا القصـــــورس حـــــ  بلغـــــت قرطبـــــة وحـــــدها مـــــائيت ألـــــف قصـــــرس ولـــــو 

 ذا العصر  رأيتها لعلمت أهنا كانت تفوق مباين ه
ـــــــــة ســـــــــتمائة مســـــــــجد ـــــــــك املدين ـــــــــة مدرســـــــــةس و ســـــــــون مستشـــــــــفى  (2)وكـــــــــان يف تل ومائ

ــــوا  وتســــعمائة محــــام  وبلــــ  دخــــل الدولــــة األندلســــية العربيــــة أربعــــني مليــــون دينــــار  وبــــذا متكن
 من اإلبداعس يف اآلثار  ميع البقاع  
                                                           

 ويسميها اإلدريسي انربضية وهي اللنربدية كما يف كتب القلقشندي   (1)
   1ج 114قيد األنساب البن فارس ص (2)



103 
 

 
 مسجد قرطبة

نســـــــــى روعتـــــــــه يف كـــــــــل أوال  (1)وإين ألذكـــــــــر عظمـــــــــة مســـــــــجد قرطبـــــــــة البـــــــــاقي إ  اآلن 
زمـــــان فقـــــد بلـــــ  ذرعـــــة ثلثمائـــــة ذراع طـــــوال س ومائـــــة و ســـــني عرضـــــا  وبـــــه ألـــــف ومائـــــة عمـــــود 
مـــــن الرخـــــام املكلــــــل يف حجـــــار العجــــــبس واملرصـــــع بالفضـــــة والــــــذهب  وقـــــد بلــــــ  مـــــا كــــــان 

طــــال مــــن املنــــربس وأربعــــة وعشــــرين ألــــف رطــــل ر يف كــــل ســــنة حنــــو مائــــة وعشــــرين ينفــــ  عليــــه 
يــــــةس تنــــــاجي األمــــــم الشــــــرقيةس لتهــــــب مــــــن مرقــــــدهاس نين هــــــذه املدأمــــــن الزيــــــت أو أكثــــــر  فــــــ

 وتعيد جمدها األولس وتعلم ما كنا فيه من اخلري األكمل آه  
 

 تحية األندلس
 اــــــمني إليك تحية وسالم      اــــيا  يها المجد الرفيع مقام

 اـــ ضحى بأوروبا لها  عالم     دــيا بهجة في تاج  ندلس وق

 اـــلما  نزوي نجم البالد ونام      راـبأوروبا ضياء باه ضحى 

 اــــثم ازدهي في غربهم  يام       اـلما  نزوي مجد العالفي شرقن

 اــــــفرفع هم وترل نا  ي ام          من  ين سرت لهم  يا مجد الهنا

ا ــــمخ رق (٣) )مدريد(      م (2)  و لت عندهمو من )البرثات(

 اـآلاما ــبه

ه غلى فرنسا فارسا  ـــــ      ــــهل من سبيل غيرها ل سير فيــ

 اــمقدام

 اــــــــح ى تقيم بغربهم  عوام     اـــــماذا جنت هذي البالد و هله

وانهم لانوا هنا    ر             اــــــــوالناس تعلم  ننا لنا الكب

 اـــــــــي ام

                                                           
   52حلة األندلس ص (1)
 جبال بني فرنسا واسبانيا   (2)
 قصبة األندلس وكرسيها   (3)
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 (١)ح ى و لنا للسويد      مــرضه هل ينكرو  توغال  في 

 اـــــلرام

 اـــــــــوشهامة ومهارة ووئام      اـــــــــ م ينكرو  مدارسا ونوادي

 اــــــي نازعو  ليفسدوا األقوام       ام ال تبقي لمنــــــــلكن هي األي

 اـــــــــــوبغيره قد ينثني آالم        راـــــــفالمجد يبقى بال آلف زاه

 عهد الصفا وقد انطوى  حالما  ا لما انقضى ــــــــولذا نراه يسيئن

لانوا بأندلس لنا   د الفالسفة األولى ـــلما انقضى عه

 اـــــــ حالم

 اــــــتنقضي  عوامهم  يام ئل  آل  (2)ة ومرسيةٍ ـــوا بقرطبــــلان

لما ر ى مجد البالد   ا ـــــثم  نزوي مجد العال بفعالن

 اــــــــحمام

 اـــسالم   قو   اــوعلى  ماجدن            فــــــفإلى بالد المجد لل تأس

 اــــا المجد الرفيق مقامــيا  يه  ة ــــة وتحيــــــوعليك مني رحم

ـــــــأثر العجمـــــــي وهـــــــاليفي بقو  ـــــــك ت ـــــــد ذل ـــــــذي مسعـــــــاه مـــــــن وراء ســـــــتار  وطوعن ـــــــه ال  اقـــــــفل
 يرجتالن األشعار  فقال إمسعيلس بصوت خافت مجيل: 

  ل الملو  السابقين              اــــــوعليك مني  لف تسليم  ي

 اـــــــنظام

مني إليك وبعد ذا               ةــــــــيا زهرة المجد األثيل تحي

 اــــــــلالم

 اــــــــــلكنني  رجو بها إعالم  ي معروفة في ذا الورى ــفصحائف

في  رض  ندلس فصرت   را  ـــــومدارسي لانت ضياء باه

 اــظالم

 اـــــــــلما قمت بأرضهم  عوام       ا في البالد سعيدةــــفرنس غدتو

                                                           
عثــــر علـــــى نقــــود أندلســـــية عربيــــة يف بـــــالد الســــويد  ـــــال أوروبـــــا مــــن زمـــــن وهبــــا يســـــتدل املؤرخــــان الكبـــــريان جوســـــتاف  (1)

 متصلني بتلك البالد يف جتارة   لبون وسديو على أن العرب وصلوا هنالك أو كانوا
 مدينتان عظيمتان بلسبانيا   (2)
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وجعلت  وروبا تلى  (2)وشمس (١)ونشرت فضلى في الدنوب

 اــــاألحكام

  يراع لم   يقولكو  شر  ازع واألذى ـــوهجرت قومي لل ن

 اــــزمام

يم و هله لي يرجعوا               اق للعهد القدـــــــــلكنني  ش 

 اـــــامكّ ح  

طـــــريفني غفتملـــــك الـــــروع زهـــــرانس وصـــــار يبحـــــث عـــــن الصـــــوت يف كـــــل مكـــــان  ولكـــــن ال
متكنــــــا مــــــن مراوغتــــــه  وأحكمــــــا اخلفــــــاء ملداعبتــــــه فلــــــم يتمالــــــك نفســــــه وهــــــو خــــــائفس وقــــــد 

 ل يف احلالس وأنشد فقال: ظن أن ذلك هاتف  مث متثمل 
فانشر خليلي للعال             ولذا  نحن على الوفاء وعهده

 اــــــ عالم

 اـــــــــباَّلل بالمعروف عد  يام           اق يا زين الورىـــجة اآلفهيا ب

 نرفع  لي  إحيائها           إلى  رجعاو وقومها   للبالد عد 

 اـــــاإلسالم

وعنـــــد ذلـــــك أقبـــــل هربـــــرت يف موعـــــدهس وقـــــد رأى إمسعيـــــل وهـــــاليفيس وبـــــرزوا مجيعـــــا  أمـــــام 
زهــــــران  وبعــــــد التحيــــــة والســــــالمس قــــــال هربــــــرت: أظــــــنكم ختــــــاطبون اجملــــــدس لتجديــــــد العهــــــدس  

 كي تشرق عليكم  س السعد  
ــــــيكم رأســــــا   مــــــن  ــــــه ســــــيعود إل ــــــرت  فقــــــال متهكمــــــا  أظن ــــــا هرب ــــــه لكــــــذلك ي فأجــــــابوا: إن

 الطري  الذي سار فيه إ  فرنسا  
ــــرت  فقــــد  ــــا هرب ــــل: ال هتــــزأ ي هدت بنفســــك وحتققــــت  فقــــال زهــــران  بعــــد شــــقــــال إمسعي

 أن حضر حسان: وماذا شهد من آثارناس ح  يشهد  جدنا  
عجــــــبس يــــــا شــــــيخ املعــــــارف واألدب   فقــــــال العجمــــــي: لقــــــد كــــــان مــــــن شــــــأننا حــــــديث

فلنـــــه بعـــــد أن تركنـــــاكم بقليـــــلس عـــــدنا إ  حـــــديث األنـــــدلس اجلليـــــل  وبعـــــد جـــــدالس اســـــتمر 

                                                           
 هنر بشبه جزيرة البلقان جنويب أوروبا   (1)
 هنر بلنكلرتا   (2)
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دنا النيــــةس علــــى رحلــــة غربيملــــة لبحــــث مــــا يف األنــــدلس مــــن اآلثــــار  ومــــا كــــان هبــــا قــــوطــــالس ع
ت الفخــــار  ومــــن هنــــاك أحضــــرنا أثاثــــا س وتفرقنــــا ثالثــــا   وجعلنــــا لكــــل منــــا جهــــاو  مــــن اجملــــد
اين الســــــبيلس إ  هــــــذا العمــــــل اجلليــــــل  ألين لســــــت  اثــــــة يــــــوأثــــــارا  مفهومــــــة   مث أر معلومــــــة  

أثريـــــا  وال فيلســـــوفا ذكيـــــا   فرأينـــــا هنالـــــك العجـــــب  مـــــن آثـــــار العـــــرب  مث رجعنـــــا مســـــرورينس 
ـــــه  ـــــبالد مـــــن قـــــدمي  إال أن ومـــــا شـــــهدناه آســـــفني  فقـــــال حســـــان: وإن كنـــــا قـــــد رأينـــــا هـــــذه ال

 ثكم العظيم  نا  ديو حيسن أن خترب 
 

 مدينة قرطبة
ـــــك هـــــو  ـــــة العجيـــــب  ذل ـــــا فكـــــان يل النصـــــيب  يف درس أثـــــر قرطب ـــــل: أمـــــا أن فقـــــال إمسعي

ــــــذي كــــــان ــــــديع  ال ــــــرمحن قصــــــرها الب ــــــد ال ــــــل  وال غــــــرو فمؤسســــــه عب ــــــات األوائ ــــــة مــــــن آي  آي
  وأمــــــا القصــــــر فمؤلــــــف مــــــن  ســــــمائة دارس كانــــــت جتــــــري مــــــن حتتهــــــا األهنــــــار  (1)الــــــداخل

يـــــــــــةس واألحـــــــــــوا  بوالبحـــــــــــرياتس والصـــــــــــهاريك والقنـــــــــــوات والتماثيـــــــــــل الذهوفيهـــــــــــا الـــــــــــربك 
 الرخامية  واحليوان واألشكال والطيور ذات اجلمال  

قـــــــال حســـــــان: أجـــــــلس رأيـــــــت ذلـــــــك مـــــــن قبـــــــل  ولعلـــــــك شـــــــهدت مســـــــجدها الشـــــــهري  
 الذي ال يوجد له نظري  

وهـــــو عظـــــيم اخلليفـــــة الناصـــــر  (2)فقـــــال العجمـــــي: نعـــــم أيهـــــا األمـــــريس وهـــــو مـــــن تأســـــيس
ـــــل  ـــــيس هلـــــا مثي ـــــه ل ـــــكس ومأذنت ـــــه حنـــــو ثلثمائـــــة ذراع  وعرضـــــه يقـــــرب مـــــن ذل االرتفـــــاع  وطول
يف املمالـــــــــكس الرتفاعهـــــــــا العظـــــــــيمس وبنائهـــــــــا الفخـــــــــر اجلســـــــــيم  وأغلـــــــــب أبـــــــــواب املســـــــــجد 

ـــــة يف العجـــــبس ويف  ـــــذهبس وشـــــكلها ورواؤهـــــا آي وســـــط املســـــجد تنـــــورس حيمـــــل مصـــــفحة بال
ثريــــاتس الــــيت تبلــــ  املئــــاتس وســــقف هــــذا املســــجد ألــــف مصــــباح للنــــورس غــــري مــــا فيــــه مــــن ال

قـــــــد أقـــــــيم علـــــــى ألــــــــف وثلثمائـــــــة عمـــــــود  وعلـــــــى جدرانــــــــه النقـــــــوش اهلندســـــــيةس واخلطــــــــوه 

                                                           
 اخلليفة األموي األندلسي العظيم   (1)
   ـه300ثامن خلفاء األندلس ويل اخلالفة هبا يف أوائل سنة  (2)
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ـــــــه  ـــــــيت تشـــــــهد للعـــــــربس باجملـــــــد والفضـــــــل واحلســـــــب  وأعجـــــــب مـــــــا في ـــــــةس ال ـــــــة والعربي الكوفي
مكلــــــل باليــــــاقوت الصــــــغريس ومكســــــومل بــــــاحلرير  قــــــال زهــــــران:  (1)مصــــــحف للخلفيــــــة عثمــــــان

 اهدنا ذلك من قدم يافيلسوف العجم  وماذا رأيت يا أستاذ هربرت؟  نعمس ش
فابتســــــــم هــــــــاليفي والعجمـــــــــي ضــــــــاحكني وبـــــــــدت علــــــــى هربـــــــــرت عالئــــــــم الغضـــــــــب ومل 

ـــــبس ب ـــــل أطـــــرق بر بين ـــــت شـــــفه ب ـــــا  مث زجمـــــر يف تـــــؤدة وســـــكون كـــــأن ـــــأســـــه ملي ـــــه مسمل ا مـــــن ن ب
   ناجلنو 

 
 مدينة الزهراء

ءس درس آثــــار مدينــــة عهــــدنا إليــــه بعــــد الرجــــافقــــال إمسعيــــل: يــــا ليتــــه مــــا أتــــى معنــــا  فقــــد 
ــــــأالزهــــــراء فقــــــدم إ ــــــدخلها بت ــــــدأ ي ــــــفس وب ــــــدخول قصــــــيدة فليهــــــا بتكل ــــــدء ال ف  فشــــــهد يف ب

يف األرجـــــــاءس وهــــــي القصـــــــيدة العصــــــماءس الـــــــيت ذاع صــــــبتها  س(2) البقـــــــاء ديــــــب أيبرثــــــاءس لأل
 فأظهر احلزن والعجبس وتشاءم مث أرغى وأزيد واضطرب  

هنــــــا أبلــــــ  إعجــــــب رجــــــال الغــــــرب  وفيهــــــا مــــــا يفتــــــت القلــــــب  أال يمنهــــــا أ: نقــــــال زهــــــرا
   الرثاء  بشهادة معظم األدباء
 ين منها على سبيل التذكريس ما يكون من أمهات التأثري  دفقال هاليفى هال تنش

 وقال: أين اآلثارس تنط  يف تلك الديارس باجملد والفخار ولكن:  نفتأوه زهرا
 

 مدينة األندلس
 يب العيش بطِ   رُّ غ  ي    فال  ا  ـــــن قص  ما تمّ   إذا  لكل شيءٍ 

 ا ـــإنس

ه ـــساءت من سّره زمنٌ   دو   ا ــــشاهدته  لما  هي األمور

 ا ـــ زم

                                                           
 الغضن الرطيب   (1)
 هـ  698هو أبو البقاء صاحل بن شريف الرندي املتوىف مسة  (2)
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 ا حــــزو   ا  مسراتٌ ــوللزم  ة ـــــع الدهر  نواع منوعــفجائ

 وا ـــــسل باإلسالم  وما حّل   ا ــــيسهله سلواٌ   وللحوادث 

 (2)هوى له  حد                  هــــ مر ال غراء ل (١)الجزيرةوهي 

 (٣)ا ـهشدوانثّل 

ح ى خلت منه  قطار     ابها العين في اإلسالم فارتز ت 

 دا ــوبل

 م  ْين  (٦)و ين شاطبة                       (٥)ما شا  مرسية (٤)فاسأ  بلنسية

 (٧)ا   ــــي  ج  

من عالم قد سما فيها له               مــدار العلوم فك (٨)و ين قرطبة

 ا ــــش

لما بكي لفراق اإللف               يفية البيضاء من  سفنتبكي الح

 ا ــهيم

ســـــه قلـــــيال  كأنـــــه ينـــــاجى نفســـــه ليخفـــــف مـــــا أصـــــابهس أمث بكـــــى بكـــــاء شـــــديدا س وأطـــــرق بر 
ك الوقـــــت متصـــــال   ـــــن  ايف ذفأســـــرع إ  حاكيـــــه وأبـــــرز مـــــا يف خافيـــــة ومـــــن عجـــــب أن كـــــان 

ـــــل هبـــــذه القصـــــيد ـــــه  مـــــا ةكـــــان خيطـــــب يف رجـــــال النهضـــــة ويتمث س حـــــ  مســـــع احلاضـــــرون من
 أتلوه عليك: 

فالدهر  ةٍ ن  إ  لنت في سِ           ة ــيا غافال  وله في الدهر موعظ

 ا ـــيقظ

                                                           
 هي شبه جزيرة إيربيا اليت تشمل اآلن اسبانيا والربتقال   (1)
 جبالن معروفان  (4)س   (2)
 
  مدينة عظيمة من مدن األندلس  (4)
 مدينة كانت عظيمة يف عهد عرب األندلس  (5)
  Xatipaه وهي 672منها السيد الشاطر املتوىف باإلسكندرية سنة  (6)
 مدينة شرقي قرطبة و ال غرناطة باألندلس   (7)
ـــــيت فيهـــــا اآلثـــــار األندلســـــية الرائعـــــة وكانـــــت مـــــن عهـــــد العـــــرب ذات شـــــهرة ال مثيـــــل هلـــــا منهـــــا  (8) ـــــة العظيمـــــة ال هـــــي املدين

 الشيخ القرطر صاحب التفسري 
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وما لها مع طو  الدهر           اــتلك المصيبة  نست ما تقدمه

 ا ــــنسي

لأنها في مجا  السبق              رةــالخيل ضام  رالبين عنا يا  

 (١)ا ـــــعقب

 ا ـفقد سرى بحديث القوم رلب              ســــ عندلم نبأ من  هل  ندل

  يه ز  ق لى و سرى فما          لم يس غيث بنا المس ضعفو  وهم 

 ا ــــإنس

  هللا يا عباد   و ن م            ع في اإلسالم بينكموـماذا ال قاط    

 وا ـــــــإخ

 ا ــــوطغي جوٌر  حالهم    حا           عزهم   بعد  وم ــــق ة لذلّ   يا من

واليوم هم في بالد الناس   باألمس لانوا ملولا  في منازلهم 

 عبدا 

إ  لا  في القلب إسالم                      ل هذا يذوب القلب من لمدٍ ثلم

 وإيما 

ق ِل  ﴿(  يعين زهران ا  ما نط  احلاكيس وعزاء  لك أيها الصدي  الباكي )ـحق قال حسان: 

ن ۡلك  م  ۡلِك ت ۡؤتِي ٱۡلم  لِك  ٱۡلم  آء   ٱلل ه م  م َٰ ن ت ش  ت ِعزُّ م  آء  و  ۡلك  ِمم ن ت ش  ت نِزع  ٱۡلم  آء  و  ت ش 

ۡير    آء   بِي ِد   ٱۡلخ  ن ت ش  ت ِذ ُّ م  ۡيء  و  ل ىَٰ ل لِّ ش  مث نظر إ  هربرت وقال    ﴾ق ِدير   إِن ك  ع 
ولو جردنا أنفسنا من التعصب الذميم ام  ملا مسعت ذكر اإلسالم  مله: أظنك غضبت أيملها اهل
 لوقفنا على جمدنا القدمي  

قال هربرت: نعم أيها الكرمي  وإين أفكر يف شأن اآلثار  اليت شهدهتا يف تلك الديار  
الغابر على احلاضرس وأختيل روعة هذه الناظرس فما رأيت يف أوروبا أدىن ارتقاء  عما  وأطب 

اليت هتتم احلكومة االسبانية اليوم بالكشف عن باقي طلوهلا وهي  (2)شهدت يف مدينة الزهراء
براز هذه اآلثار ح  إلعلى بعد بضعة أميال من قرطبة  وقد شهدت العمال هنالك حيفرون 

                                                           
 طيور سريعة االرتفاع والطريان   (1)
 وتسمى زهرة أيضا  وهي أروع أثر تركه عرب األندلس على بعد بضعة أميال من قرطبة   (2)
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فاخرةس وديار كانت عامرة فيها نقوش  (1)األمصار  وقد أزاحوا الرتاب عن قصور تكون أعجوبة
ات التاريخس صحائف جديدة حإ  صف فعربيةس وصور أندلسية تأخذ  جامع القلوب وتضي

هنا مؤسسة من املرمر والرخام على أمت بيضاءس يف تاريخ العرب اجمليد هبذا الكشف اجلديد أل
ف ذراعس وليس هلا مثيل يف البقاع  وفيها  سة آالف من العمدان  نظامس وطوهلا ثالثة آال

محلت إليها من خمتلف البلدانس وجدراهنا أيضا  من الرخام امللوملن  وبنياهنا أروع وأحسن  وأبدع 
ذات أحو  هندسية  منحوتة  ةيوم يف بركة صناععه  هبا سبع عظيم الصورةس ير ما فيها مقصو 

ذو أسنان من الدر حسناء   كمل من  (2)من املرمر  وللسبع عينان من الياقوت األمحرس وحنك
حواليها املاء  لسقيا ما حوله من البساتنيس بنظام يدهش الناظرين  ومجيع أبواب املدينةس مكللة 

اج  يأخذ س وذهب وهمل بأصناف الزينةس من لؤلؤ وجوهر وياقوت وزمرد أخضرس وبلور وعاج
  هذا األثر العجابس الذي كان بتلك املدينةس وقد أمست اآلن خزينة  ينباأللباب  فهال

وملا سكت هربرتس حوملل حسان التيملار حنو احلاكي فاستمد من حماضر ما كان من جمد 
 ذلك األثر الزاهر: 

 ا ــــــات الجمـــلصاحبه بآي  ا ــوفيها القصر يشهد في البراي

 ا ــفحاز به الفخار لدى الرج  را  ــبني المنصور هذا القصر فخ

وت في حسن ـــوبالياق                      ا  ـــــــنظم  بالدرّ  ال  تراه مكل  

 الهال 

 يجري  اء ــــــوفيه الم  اج ـــمس تبدو من زجشوفيه ال

 بال والي

 ا ــــــــترى آثاره مثل الجب  راــــعلى الوادي بأندلس وزه

 ا ـــــوقنطرة عظيمة االتص               اةــــــــــــقن توّ له بقرطبةٍ 

وذا  القصر ينطق                    وق األلف طوال من ذراعــتف

 اليــــبالمع

                                                           
 من اجمللد احلادي عشر  219واملالجئ ص 909التيمس يف مار سنة  (1)
 يف أدب الكاتب: احلنك للحيوان والفم ولقنسان   (2)
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ولا  النور يزهو في                       ذيع فضال  نراء البالد ـــــزهلِ 

 اليـــاللي

 يــــلـــمن األيام في نور اآل       را  ـــالزهراء عشيسير الناس في 

 ا ــــبناها وا طفاها بالكم      ع ـــــــــتعالى هللا من رّب بدي

 دينـــــة  همث انـــــربى رحالـــــة مـــــن كبـــــار النهضـــــة وطفـــــ  يصـــــف مـــــا شـــــهده يف بعـــــض رحالتـــــ
الزهــــــراء مــــــا يبحــــــث عنــــــه األندلســــــيون اآلن مــــــن اآلثــــــار القيمــــــةس وقــــــال: لقــــــد كــــــان هبــــــذه 
املدينـــــة ثلثمائـــــة بـــــرج حـــــريب علـــــى ســـــورها وكانـــــت لـــــذلك غايـــــة يف املناعـــــة والتحصـــــني وكـــــان 
هبــــــــا حــــــــو  مــــــــذهب وبــــــــه بضــــــــعة عشــــــــر متثــــــــاال  مــــــــن الــــــــذهب اخلــــــــالص املكلــــــــل بالــــــــدر 

 وباألحجار الكر ة  
وكــــــان يف وســــــط جملــــــس اخلالفــــــة حــــــو  ملــــــوء بــــــالزئب  وعليــــــه كرســــــي اخلليفــــــة يتمــــــاوج  

رية لألمســـــاك ومئـــــونتهم دمـــــه حنـــــو أربعـــــة عشـــــر ألـــــف نســـــمة وكـــــان هبـــــا  ـــــخكالقـــــارب وقـــــد 
ــــوم حنــــو اثــــين عشــــر ألــــف رغيــــف  وقــــد بلــــ  االخــــرتاع يف عهــــدها مبلغــــا  عظيمــــا  فقــــد  يف الي

ــــــذهب  ابتــــــداع طــــــائر مــــــن إتوصــــــل أحــــــد املهــــــرة  رد للخليفــــــة بأناشــــــيد خمتلفــــــة يف غــــــي (1)ال
ـــــه يف  ـــــ  اهلل مثل ـــــم خيل ـــــد الفصـــــد أو الراحـــــة وأمـــــا مســـــجدها فل ـــــة وال ســـــيما عن أوقـــــات متباين

 أن أكثر من ألف عامل كانوا يعملون فيه من الصناع  مال واإلبداع ويكفي اجل
 غرناطة

ـــــــال هربـــــــرت: دعونـــــــا مـــــــن ذلـــــــك اآلنس وليقضـــــــي علينـــــــا  س مـــــــا هـــــــاليفى أبـــــــو األخبـــــــارق
شــــهده يف غرناطــــة مــــن اآلثــــار  ومــــا هبــــا مــــن آثــــار العــــرب فالوقــــت مــــن ذهــــبس وهــــو نفــــيس 

 فال نضيعه إالمل يف أنفس منه  
ــــال هاليفــــا: لقــــد شــــهدت يف غرناطــــة قصــــر احلمــــراء  وهــــو أعجــــب مــــن آثــــار الزهــــراءس  ق

  وتــــــــرى أحجــــــــاره أشــــــــكاال  وألوانــــــــا   وبــــــــه نقــــــــوش غايــــــــة (2)فــــــــدانا   فــــــــلن مســــــــاحته أربعــــــــون
وكثــــــري مــــــن األبــــــواب  والنوافــــــذ اجلســــــمية  املطلــــــة علــــــى بســــــاتني عظيمــــــة  وقــــــد وعجــــــابس 

                                                           
 م  1934من نوفمرب سنة  17األهرام يف  (1)
 تاريخ العرب للشيخ سديو املؤرخ املعروف   (2)
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قســــــم إ  عــــــدة أقســــــام  شــــــيدت كلهــــــا بــــــاملرمر والرخــــــام  وفيــــــه  ــــــرية كبــــــريةس تتــــــدف  منهــــــا 
ـــــــه خريـــــــر املـــــــاء ـــــــت تســـــــمع في ـــــــة اإلبـــــــداع  وكن ـــــــرة  مـــــــن أفـــــــواه ســـــــباع  يف غاي   (1)ميـــــــاه غزي

قوف القصـــــرس نقـــــوش كلهـــــا حفـــــر  وتشـــــهد مـــــا هنالـــــك مـــــن احلـــــدائ  احلســـــناء  و ميـــــع ســـــ
ـــــاللؤلؤ والعـــــاج ـــــاجلوهر    (2) مكللـــــة ب ـــــن األمحـــــر  وزركشـــــة ب ـــــاه اب واليـــــاقوت الوهـــــاج  وقـــــد بن
ــــــــذهب   ــــــــه األشــــــــجار الفضــــــــية  ذات ورصــــــــعه بال ــــــــة يف العجــــــــب  وجعــــــــل حول فكــــــــان غاي

ــــل والنهــــار كلمــــا هــــب فيهــــا اهلــــواءس  ــــارس تصــــفر باللي ــــل األطي ــــةس وفوقهــــا متاثي الغصــــون الذهبي
  (3)مربا من مناقريها املاءس ذلك ما كنت أرى  يف قصر اهلوتصبمل 

مث دفــــــع إمسعيــــــل نفســــــه بقــــــوة احلــــــ مل وقــــــال: إن املتأمــــــل احلكــــــيم  يشــــــهد لبانيــــــه بالــــــذوق 
الســـــــليمس وقـــــــوة اإلدراك واخليـــــــال  والنظـــــــام والرتتيـــــــب والكمـــــــال  مـــــــن نقـــــــوش علـــــــى بعـــــــض 

ـــــــدي مبســـــــوطة  ـــــــل األي ـــــــل فيهـــــــا العجـــــــب العجـــــــاب  متث ـــــــواب  ومتاثي إ  الســـــــموات  أو األب
مفــــاتيح كلهـــــا آيـــــات  كأهنـــــا تشـــــري إ  الرجـــــاء  مـــــع الشـــــكر والثنـــــاء  فتعـــــا  اهلل الفعـــــال ملـــــا 

 يشاء  
وعنـــــد ذلـــــك تطـــــوع زهـــــران  بـــــأن يشـــــنف اآلذان بصـــــوته اجلميـــــلس ونشـــــيده اجلليـــــلس عـــــن 

 بالد األندلس العظيمةس وما فيها من اآلثار اجلسيمة  فقال: 
عجبا  بقصر                  س  رىـــــيا مجد  ندل

 ارـــــــالهمب

 ا ماذا جرىــــــتحكي لن   ورى ــــــباَّلل يا زين ال

 ى هذا األملــــح ى مض   ا ماذا حصل ــــتحكي لن

 راــــــح ى رجعنا القهق           لـضاق القضاء على عج

ْكم     الـوض للعـــهل من نه  ال  ــــــوالمجد يزهو م 

 ؟راـــزاه يرجع  لاأل ل    المال في  و ــيسم  والشرق

                                                           
   95األندلس ص رحلة (1)
 تتف  روايات العرب مع املؤرخني سديو وجوستاف لبون يف هذا الوصف   (2)
رف اآلن بــــــاهلمربا يف خمتلــــــف عــــــهــــــذا اللفــــــ  حمــــــرف باســــــبانيا اآلن مــــــن احلمــــــراء وهــــــو امســــــه العــــــريب الصــــــحيح ولكنــــــه ي (3)

   Alhambraاألقطار ولذا رمسناه كذلك تذكارا لألثر العريب اجملرف 
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ومـــــا كـــــاد يســـــتفهم هـــــذا االســـــتفهام  حـــــ  أحـــــدقت باحلضـــــور األوهـــــام  فأســـــرع األمـــــري 
ن النهضــــــة أحســــــان  وحــــــال دون تســــــلطها علــــــى األذهــــــانس وحــــــرك احلــــــاكي يف احلــــــال  وكــــــ

العربيـــــــة كانـــــــت لـــــــه باملرصـــــــاد  فقـــــــد كـــــــان تـــــــوارد اخلـــــــواطر  حليـــــــف زهـــــــران وذاك احملاضـــــــرس 
 الذي هبر العقولس عندما بدأ يقول: على لسان حال اجملد: 

 مــــفي سلك  مجاد األم  مـــإني حليف من ان ظ

 راـــــــبعلومه ف سيط  مــوقد ارتقى مثل العل

 هـــــه وجاللــوذلائ                   هــــه وفعالـــبعلوم

 راــــمبش ئ  ج وبذا                  هــــه ولمالئــو فا

 فقال زهران:
 لـــح ى وقعنا في الفش  ا يا بطل ــــماذا جنين

 را؟ـــــــوترل نا م حسّ   نا في الدو حوقد اف ض

 فأجابه الصوت:
 ىالقو  آذي ا  ـــــوتنازع   شاهدت سيرا في الهوى 

 راــــــوهو ال آلف حاس  الدوا  هذا  و ـــوترل م

 مــــــترع ال آلف والحك  س فلم ـــولذا   ندل

 الورى  في  حياري ا ووغد  مـح ى تداعت في األم

 داــوا رجاال  سجــــلان                   داــــاالب في م ــلكنه

 راـــــبال م  و ـــــي آلف     وا مصابيح الهدىــلان

 ّورواـــــوا وتنـــوتعلم                    روا ـــفعمّ   و ــي آلف

 راــــــــ مثا  قصر الهمب  شادوا القصور وجوهروا

 فارجتل العجمي ماسيتلى عليك متأثرا   ا شهده:
 فالعلم ترياق األمم  حقا  لقد لنت الحكم 

 راـالعال إ  يظهفهو         مـــ ما ال آلف بالهم     
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وقــــــد زالــــــت دهشــــــة الســــــامعني ملــــــا علمــــــوا أن املوضــــــوع مل خيــــــرج عــــــن تــــــوارد يف اخلــــــواطر 
م كبــــــة وقــــــال: كــــــأن بــــــني زهــــــران وذيــــــاك احملاضــــــر فزالــــــت الغرابــــــة وبــــــدت علــــــى هربــــــرت الك

   وسلم  تقولون إهنم كانوا على علم  واحتاد
 فقال حسان وهل يف ذلك خالفس لدى املؤرخني من أهل اإلنصاف  

يف هـــــذا االخـــــتالفس وحقـــــت علـــــيهم كلمـــــة  قعـــــوافقـــــال هربـــــرت: لـــــو كـــــانوا علمـــــاء ملـــــا و 
 التفري   وضلوا عن أقوم طري   

اثني  وهـــــــل لبحـــــــقـــــــال حســـــــان: إن مـــــــن جيهـــــــل علـــــــوم األندلســـــــيني خـــــــارج عـــــــن حـــــــوزة ا
يعقــــــل أن يصــــــلوا يف العمــــــارة إ  هــــــذا احلــــــدمل العظــــــيم  ويف الفنــــــون إ  ذاك املبلــــــ  اجلســــــيمس 

 غريهم على هذا األساس  وال حنكم بأهنم كانوا أعلم الناس؟ ويفوقوا 
  وكـــــــان هـــــــذا وفضـــــــلهم   ومـــــــدنيتهميف علمهـــــــمفقـــــــال هاليفـــــــا: أمـــــــا حنـــــــن فـــــــال نشـــــــك  

ـــــا مل نر  ســـــبب رفعتنـــــا   إالمل بعـــــد تـــــوإعـــــالء كلمتنـــــاس حـــــ  شـــــهد فانـــــديك شـــــيخ األدب "بأنن
دخـــــول العــــــرب " بــــــل أجهـــــر بــــــأن علــــــوم األنـــــدلس العربيــــــة كانــــــت أســـــاس املدنيــــــة الغربيــــــة  

 فللعرب الفضل العظيم  على رجال الغرب من قدمي  
ـــــال وكتـــــب يف الشـــــعر واألدب  فـــــلهنم حقـــــا   ـــــا ال أذكـــــر للعـــــرب غـــــري أمث قـــــال هربـــــرت: أن

  برعوا يف ذلك واخرتعوا املوشحات واألزجال  ومهروا يف القصص واخليال
ـــــــه اآلنس كـــــــان ففقـــــــال حســـــــان: أال  ـــــــدري أن مـــــــا ذكرت ة الرتقـــــــي والعمـــــــرانس وروح احتـــــــ ت

ـــــــة أتنكـــــــر أعمـــــــال األندلســـــــيني وعلـــــــومهم  ـــــــة واألخروي ـــــــة  والســـــــعادة الدنيوي الفلســـــــفة العلمي
ات  والــــــيت توصــــــلوا هبــــــا إ  املخرتعــــــات  الطبيــــــة  وفنــــــوهنم اهلندســــــية وتفــــــوقهم يف الرياضــــــي

 الذي يكاد ينط  وقد شهده كل مستشرق؟   (1)وتصويرهم
قـــــــال هربـــــــرت: كأنـــــــك حتـــــــاول أن تثبـــــــت أهنـــــــم قـــــــد اخرتعـــــــوا؟  وأنشـــــــئوا وزرعـــــــوا  ألفـــــــوا 
ـــــــــــة  وأنشـــــــــــئوا القصـــــــــــور العظيمـــــــــــة   ـــــــــــات الغربي ـــــــــــيت مـــــــــــألت املكتب ـــــــــــب الفلســـــــــــفيةس ال الكت
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يف علــــــوم النبــــــات  واخرتعـــــــوا والعمــــــارات اجلســــــيمة  وزرعـــــــوا أصــــــناف املزروعــــــات  وتفننـــــــوا 
 يع البقاع  الرتقي يف مججالئل االخرتاع  الذي كان فاحتة 

 
 مكارم األخالق

ـــــــــدلس مبلغـــــــــا  مل يكـــــــــن إالمل يف عهـــــــــد اخللفـــــــــاء  وقـــــــــد بلغـــــــــت مكـــــــــارم األخـــــــــالق يف األن
الراشـــــــدين  ومـــــــن احلكايـــــــة الـــــــيت ســـــــأتلوها عليـــــــك تعـــــــرف مقـــــــدور مـــــــا بلغـــــــت الفضـــــــيلة يف 

 عصورهم وهي وإن كانت متواترة فقد رواها ابن عبد ربه يف العقد الفريد كما يأيت: 
األندلســـــية اعتـــــدى شـــــاب مـــــن األنـــــدلس علـــــى أحـــــد أبنـــــاء العـــــرب وقتلـــــه مث يف احلـــــروب 

ه يف أفــــــر هربـــــــا  والتجــــــأ إ  بســـــــتان فــــــرأى فيـــــــه شــــــيخا  جلـــــــيال  فاســــــتجار بـــــــه فأجــــــاره وخبـــــــ
ــــــاس حيملــــــون  ــــــاء البســــــتان وإذا  ــــــأل مــــــن الن مــــــأوى منفــــــرد وبعــــــد إذ ذاك عــــــال الصــــــياح بفن

فأخــــذ منــــه  (1)خبــــأ لديــــه هــــو الــــذي قتلــــهالقتيــــل فتأملــــه الشــــيخ فــــرآه ابنــــه وعلــــم أن الفــــ  امل
خــــــل علــــــى الفــــــ  القاتــــــل ونبــــــأه  ــــــا حصــــــل فهلــــــع داألســــــى مأخــــــذه ولكنــــــه كظــــــم غيظــــــه و 

إن فـــــؤاده وكـــــاد  ـــــوت وجـــــال  ومـــــا كـــــان مـــــن الشـــــيخ إالمل أن طمأنـــــه وهـــــدأ روعـــــه وقـــــال لـــــه: 
 ئتنــــــأي عــــــن هــــــذه الــــــديار لــــــئال جيــــــماعاهــــــدتك عليــــــه حــــــ  ال مــــــراء فيــــــه وإ ــــــا يلزمــــــك أن 

   قومي فيسيئوك فخذ بين مئونة سفرك  وسافر بعيدا  عين واهلل ويل أمرك
ــــــاريخ  ــــــة اآليــــــات يف مكــــــارم األخــــــالق ومل يســــــمع يف الت ــــــة آي وال مــــــراء يف أن هــــــذه احلادث

 بأجل منها يف العفو وجليل الشيم  
 
 

 مخ رعات األندلس
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العمـــــل ؟ الـــــذي طبـــــ  العلـــــم علـــــى (1)وهــــل أتـــــاك حـــــديث أيب القاســـــم عبـــــاس بـــــن فرنـــــاس
ــــــك واألمصــــــارس  ــــــارس يف املمال ــــــاء اإلنســــــان  وكــــــان أول طي ــــــاخرتع الطــــــريان  ألبن ــــــاس  ف بالقي

   (2)يتكم نم وبلغتم مدكومن ذلك أخذمت طيارت
فكرت في  مر بفكر   اس لقد ـــــ  يا بن فرنرّ دَّلل 

 بــــــ ائ

ا ــفي عصر  وروب                     اـــــونفاذه قد لا  ح ما  الزم

 بشكل القارب

تسمو وتسبح في السماء   العال ووغدت تطير مع الهوا نح

 لكوالب

 بـــونعود للمجد القديم الذاه  ا ـــــوغدا  نراها سهلة في شرقن

س فهــــــو  قــــــال العجمــــــي: وال تنســــــى أن هــــــذا الرجــــــل احلكــــــيم  أمــــــد العــــــامل بفكــــــر عظــــــيم 
عبــــــارة  وصــــــنع يف بيتــــــه أول مــــــن اخــــــرتع الزجــــــاج مــــــن احلجــــــارة  وحــــــل املوســــــيقى بأوضــــــح 

شــــــكل الســـــــماء  مـــــــن زجـــــــاج أبـــــــيض ذي صـــــــفاء  ومثـــــــل فيهـــــــا الشـــــــمس والقمـــــــر  والغـــــــيم 
   والرعد واملطر

 قال هربرت: وهل حق  العرب هذه األخبار؟  
   هر أمره يف معظم األمصارتشاجل وقد أفأجابه العجمي: 

 ك  فقال هربرت: هب أهنم فعلوا ذلك فكيف يكون هلم الفضل على كل املمال
ـــــــري  ففـــــــي بـــــــالد األنـــــــدلس اخـــــــرتع املـــــــدفع  ـــــــال العجمـــــــي: إن هـــــــذا قليـــــــل مـــــــن كث  (3)ق

م املعـــــارف العلميـــــة  والعلـــــوم الطبيـــــة واجلراحيـــــة  تبشـــــكل يضـــــر وينفـــــع  ومـــــن األنـــــدلس نقلـــــ
والفلســــــــــفة واإلهليــــــــــات  وصــــــــــناعة الــــــــــورق  (4)والزراعــــــــــة  والكيميــــــــــاء والصــــــــــناعةس والطبيعــــــــــة

واملنســـــوجاتس والبـــــارود والســـــكر واخلـــــزف ودبـــــ  اجللـــــود وغريهـــــا مـــــن احلـــــرفس الـــــيت مل تـــــزل 

                                                           
 أعظم فيلسوف أندلس طب  العلم والعمل   (1)
    40رحلة األندلس ص (2)
    75دائرة املعارف وتاريخ األندلس ص (3)
 ريخ األندلس تا (4)
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وتــــــدل علـــــى جمــــــدهم وأدهبــــــمس ومـــــا كــــــانوا فيــــــه مـــــن االرتقــــــاء  وســــــيان يف مدونـــــة يف كتــــــبهم 
يف  ى  إذ مسحــــــــــــــوا للنســــــــــــــاء املتعلمــــــــــــــات  باشــــــــــــــرة املرضــــــــــــــ(1)ذلــــــــــــــك الرجــــــــــــــال والنســــــــــــــاء

 املستشفيات  وقرنوا تعليمهن بالرجالس ح  حزن اجملد والكمال  
 

 العلوم األندلسية
ـــــــال هاليفـــــــا هـــــــذا صـــــــحيح ـــــــا الشـــــــهري ق ـــــــدلس يف ذاك الوقـــــــت الباب  (2)ولقـــــــد تعلـــــــم باألن

 ـــــــوبرت  وهـــــــو فرنســـــــي األصـــــــل وعـــــــنهم أخـــــــذ العلـــــــم والفضـــــــل  ـــــــدارس قرطبـــــــة العلميـــــــة  
حيـــــــــث شـــــــــاد هبمـــــــــا ونشـــــــــر علومـــــــــه ومعارفـــــــــة العربيـــــــــة بـــــــــني الـــــــــبالد الفرنســـــــــية واإليطاليـــــــــة 

ــــــني  مث أقبــــــل علــــــى األنــــــدلس بعــــــد ذلــــــك الطــــــالب مــــــن  مدرســــــتنيس لتعلــــــيم هــــــاتني اململكت
ـــــــزي وطليـــــــاين  والكـــــــل يطلـــــــب العلـــــــم  مجيـــــــع املمالـــــــك  مـــــــا بـــــــني فرنســـــــي وجرمـــــــاينس واجنلي

 واألدب من بالد العرب  
ـــــــبهم ومؤلفـــــــاهتم   ـــــــذلوه يف كت ـــــــى جهـــــــودهمس ومـــــــا ب ـــــــو وقـــــــف عل قـــــــال حســـــــان: وهـــــــو ل

 ــــــانني كتــــــاب    (3)قاألندلســــــي بـــــلحرا د  أمل يــــــأمر جيمتـــــزمــــــنهملية يف حلكـــــم هلــــــم باألفضـــــ
مصــــــــنفات أو  األلبــــــــاب خطهــــــــا العــــــــرب بــــــــأقالمهمس كانــــــــت يف ألــــــــف ألــــــــف جملــــــــد مــــــــن 

عمـــــاهلم  ولقـــــد كـــــان مـــــا أكلتـــــه النـــــار كتـــــاب العـــــامل البـــــن محـــــدان أوغرناطـــــة شـــــاهدة علـــــى 
ــــــك األ ــــــاب فل ــــــه كت ــــــذرة  وأعظــــــم من ــــــك وختمــــــه بال ــــــه بالفل ــــــدأ في ــــــذي ب ــــــو  ال ــــــذي ت دب ال

   على تأليفه ستة من فالسفة العرب
ولقـــــــــد كانـــــــــت طليطلـــــــــة يف القـــــــــرن الثـــــــــاين عشـــــــــر للمـــــــــيالد كبغـــــــــداد يف عهـــــــــد الرشـــــــــيد 

 يقصدها الطالب من مجيع اجلهات وكانت غاصة بالعلماء واحلكماء واألدباء  

                                                           
   41رحلة األندلس ص ديال مري و و يودس (1)
 حضارة العرب   (2)
   التمدن اإلسالمي وحضارة العرب (3)
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واســـــــتقدم  (1)وكــــــان يف بلنســــــية مدرســــــة جامعــــــة كــــــربى أنشــــــاها الفــــــونس ملــــــك قشــــــتاله
إليهــــا معلمـــــني مــــن علمـــــاء العــــرب يف األنـــــدلس كـــــابن موســــى ويوســـــف بــــن علـــــي ويعقـــــوب 

 بن سنا وغريهم كما نقل كثريا  من كتبهم إ  االسبانية والفرنسية  
ــــــار الثقافــــــة  ــــــا ودي ــــــدلس حمــــــط رحــــــال علمــــــاء أوروب ــــــت األن ــــــث عشــــــر كان ويف القــــــرن الثال

ل يــــــرتفــــــون مــــــن ديارهــــــا ومــــــنهم ميخائغالعظمــــــى يف العــــــامل وأقبــــــل عبــــــاقر الــــــدول الوســــــطى ي
ســــــــكوت االجنليــــــــزي وهرمــــــــان األملــــــــاين وابــــــــن فريــــــــدريك الفرنســــــــي وشــــــــارل دجنــــــــو بفرنســــــــا 

ــــــ يف أوروبــــــا وبلــــــ  مــــــا   ومسعــــــان اإليطــــــايل وغــــــريهم مــــــن بلغــــــوا مئــــــات مــــــن املرتمجــــــني والنواب
 ترمجوه من املؤلفات آالف وكان معظمها يف الفلسفة والرياضيات  

ـــــــني العـــــــرب صـــــــر ققـــــــال هاليفـــــــا: وهنالـــــــك يف  ـــــــل موقعـــــــه الشـــــــهداء ب فرســـــــاي صـــــــورة متث
ــــرنك ســــنة  ــــري عبــــد 732واالف ــــد العــــرب واملســــلمني األمــــري الكب ــــوار  وكــــان قائ ــــى هنــــر الل م عل

متثـــــل  –الـــــرمحن الغـــــافقي وللصـــــورة أمهيـــــة كبـــــرية عنـــــدي إذ أهنـــــا مـــــع احتفـــــاظ الفرنســـــيني هبـــــا 
وه أكثـــــر مـــــن مائـــــة ســـــنة وأقـــــاموا بـــــه مســـــتعمرين جمـــــد العـــــرب يف جنـــــوب فرنســـــا الـــــذي احتلـــــ

ــــا طــــويال   ــــت ن سزمن ــــو كان ــــا صــــوأن هــــذه املوقعــــة ل ــــل لطــــردت العــــرب مــــن أوروب را  لشــــارل مارت
   (2)ولكنهم أقاموا هبا ح  هناية القرن العاشر وأعماهلم وعلومهم شاهدة بذلك

ــــــــــــــبالد افتتحوهــــــــــــــا واحتلوهــــــــــــــا بي ــــــــــــــه زاومــــــــــــــن أهــــــــــــــم ال وأربونــــــــــــــة  Arlesنصــــــــــــــون وآرل
Narbonn  ه وجملونـــــــــة وغريهـــــــــا مـــــــــن املـــــــــدن العظيمـــــــــة الـــــــــيت عرفـــــــــت نجـــــــــده وقرقشـــــــــو أو

كمــــــا تعــــــرف باســــــم ســــــبتمانيا    Lemareheر غــــــبالربــــــاه العــــــريب أو باملــــــدن الســــــبع أو الث
وال يــــــــزال اســــــــم مــــــــن العــــــــرب منتشــــــــرا  يف تلــــــــك البقــــــــاع يشــــــــهد يف إقلــــــــيم الــــــــرفيريا بعظمــــــــة 

 العرب  

                                                           
 من السنة السادسة عشرة   409التمدن اإلسالمي واهلالل ص (1)
 History des Invasionsراجـــع مـــذكرات املستشـــرق ريتـــو الفرنســـي يف كتابـــه غـــزوات العـــرب يف فرنســـا  (2)

des Sarazins en France 1408وأيـــــــد هـــــــذه احلقــــــائ  جملـــــــة الرســـــــالة يف اجمللـــــــد الرابـــــــع ص 
 م(  31/8/1936)
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نقــــف علــــى لفــــلنمل يل معكــــم حــــديثا  آخــــر قــــال هربــــرت ولــــئن ســــلمت جــــدال   ــــا تقولــــون 
 نتيجة حامسه  

 ما وسع زهران إالمل أن يضحك مستهزئا  به مث أنشد بصورته اجلميل: ف
 نا شيء من يهل في روا       بهجة العرب ايا مجد  ندلس ي

 الكذب

ــــا   وارمهــــا وطفــــ  يقــــرأ  ــــذ مكان ــــل علــــى عجــــل وكــــان قــــد ســــئم احلــــوار وانتب ــــل إمسعي مث أقب
ــــــل إحــــــدى  ــــــة ومــــــا هــــــي إالمل هنيهــــــة حــــــ  وقــــــف وحوقــــــل وعلــــــى اجلمهــــــور أقب اجلرائــــــد العربي

وهــــــو يقــــــول اهلل أكــــــرب اهلل أكــــــرب هــــــذا عنــــــوان ضــــــخم ملستشــــــرق كبــــــري هبــــــذه اجلريــــــدة يثبــــــت 
معوا تفيـــــــه جمـــــــد األنـــــــدلس وأن فشـــــــل املســـــــلمني هبـــــــا كـــــــان فشـــــــال  للحضـــــــارة يف العـــــــامل اســـــــ

يمس اليـــــــوم مقـــــــاال  تـــــــســـــــنداي ت جريـــــــدة ر اســـــــتمعوا هـــــــذا فصـــــــل اخلطـــــــاب اســـــــتمعوا: نشـــــــ
ــــه بــــالرجوع رلألســــتاذ فــــال ــــويس برترانــــد وتشــــرلس بــــاتريس إ قــــال في ــــه األســــتاذان ل   مــــا كتب

اآلداب اإلســـــالمية يف اســـــبانيا   (1)ني أنـــــه مـــــن املســـــلم بـــــه أن عصـــــربـــــتا يعـــــن تـــــاريخ اســـــباني
 (2)العناصـــــر يف تـــــاريخ احلضـــــارة فاألســـــتاذ جـــــيمس بريســـــتدكـــــان مـــــن أزهـــــى عصـــــور امتـــــزاج 

ـــــة يقـــــول: إن العصـــــر اإلســـــالمي يف اســـــبانيا كـــــان أكـــــرب عامـــــل  املستشـــــرق ذو الشـــــهرة العاملي
وروبــــــا وقــــــد خــــــتم كتابــــــه عــــــن تــــــاريخ العصــــــور الوســــــطى بكلمــــــات أمــــــن عوامــــــل املدنيــــــة يف 

يـــــــــة أمـــــــــام ناملدذال املســـــــــلمني يف اســـــــــبانيا كـــــــــان  ثابـــــــــة اهنـــــــــزام  ـــــــــوهـــــــــي أن ا ىذات مغـــــــــز 
الفكريـــــــة بـــــــني تيـــــــارات الثقافـــــــة املســـــــيحية واإلســـــــالمية الـــــــيت اهلمجيــــــة مث أشـــــــار إ  القنطـــــــرة 

ـــــدأقامهـــــا ر  ـــــ  بـــــني العـــــامل اإلســـــالمي والعـــــامل املســـــيحي  سو ن ـــــذي حـــــاول أن يوف ـــــوس ال لول
ـــــويت مـــــا أو ذو  ـــــب املارشـــــال لي ـــــل أن يكت ـــــك مـــــن ســـــتمائة ســـــنة قب ـــــربه صـــــل ـــــى ق ـــــه عل ى بكتابت

 بعد موته من ضرورة اتفاق العنصرين 

                                                           
 م  1934من سبتمرب سنة  10األهرام يف  (1)
 م بأمريكا  1935من ديسمرب سنة  2عامل أثرى كبري توىف يف  (2)
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أرجـــــو أن يســـــمح يل القـــــار  بـــــأن أضـــــيف إ  مـــــا تقـــــدم أن  مث اســـــتطرد الكاتـــــب قـــــائال   
النشـــــرات الدوريـــــة الكاثوليكيـــــة الـــــيت تصـــــدر حتـــــت إشـــــراف الكنيســـــة أخـــــذت تفســـــح جمـــــاال  

   أكثر للعلوم اإلسالمية بعد أن كان ذلك حمظورا  
وأن الفضــــــل يف هــــــذا املوقــــــف اجلديــــــد عائــــــد إ  البابــــــا احلــــــايل وهــــــو مــــــن املطلعــــــني كــــــل 

ونــــــراه ينـــــــدد بكــــــل حماولـــــــة ترمــــــي إ  الرجـــــــوع للتعصـــــــب  سيةقلــــــوم الشـــــــر االطــــــالع علـــــــى الع
 الذي كان سببه جهل املقاصد التارخيية  

ــــــيس أســــــاقفة بــــــاريس ومتجيــــــده يف اإلســــــالم  (1)مث استشــــــهد بــــــ راء الكردينــــــال ديبــــــوي رئ
 واملسلمني وثقافتهم العالية " 
مــــــن جريــــــدة عظيمــــــة مل يشــــــأ هربــــــرت أن يتــــــأثر هبــــــا بــــــل  اتومــــــع صــــــدور هــــــذه الكلمــــــ

 ين: غفازداد زهران استهزاء به وصار ي  استهزأ  ا فيها
هل في رواي نا شيء من         ربـــــيا مجد  ندلس يا بهجة الع

 الكذب

باَّلل تخبرني يا منبع          ةــــــهل في رواي نا نحكي مبالغ

 بــــالحس

ــــــذي نطــــــ  بلســــــان  ــــــد ال ــــــك هــــــو صــــــوت احلــــــاكي اجلدي ــــــد  ذل ــــــه صــــــوت مــــــن بعي فأجاب
 حال اجملد اجمليد: 
بل إنكم ت رلو  المجد يا          ةـــــلال فليس بما قل م مبالغ        

 عجبى

بالعلم والمجد واإلفضا           تذلروا دررا من شعرهم نطقت مل 

 واألدب

والغرب يعرف ما قد نلت من               مـــــوالكل يعلم  ني  بو حك

  رب

بالخير والفضل وال عليم           لم تذلروا حكما  من علمهم ظهرت

 والك ب

                                                           
 النشرات الدورية الكاثوليكية   (1)
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لم  لفوا  دبا في دولة           ا  ــلم  خرجوا عجب لم  نفوا ل با

 بــــالذه

والغرب يذلرني بالعّز           د ليــوالحّق يشهد لي والعلم يسج

 ربــوالط

هللا  لبر إ  المجد                  اره نطقتــــوالعد  من قدم آث

 ربــــــــللع

هــــذا وقــــد هبــــر القــــوم مــــا رأوه اليــــومس مــــن جمــــد ســــلف وعلــــم وطــــرف  واتفقــــوا علــــى عــــود 
 قريبس إلبراز ما خفي من جمد العرب العجيب   
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 الباب الخامس

 آثار وعبر
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 زهران ينشد: 
 ا ـــــاء وامثــــبارتق                دا ـــاة باع ــــيا حي

 م ال يزا ــــــفيك عل                مـــد من قديــفيك مج

 للرجا   ا  ــــحديث  ْم                  ا  ــــقدم  هللا  هل برا 

 ا ــاء في الجمــــوضي                    ا  نت نورــــيا فرنس 

 ا ـــــمن بالدي بان ق    ا ـهل  خذت العلم عنّ 

 ا ــــا في ليــــواب الن    فا طفا  المجد حاال  

 ا  شرقي لالهال ــــل                        يا رجا  الغرب جمعا

 دا ـــاء واع ـــوارتق                  اجـلا  شرقي في اب ه

 ال ــــا بالجــيذلرون                     اـــإ  سأل م في فرنس

 ا ـــا في المقــــ يّدون                  واــــيا رجا  الحّق هبّ 

 ا ـــا لالمثــوا طفان                ا  ــــا هللا حقّ ـقد حبان

 ا ـــا بالكمــفارتقين               ا من قديمــوا طفان

 : تدخل العجمي وهربرت وقد استمعا بعض النشيد فقال هربر  مث
 دا ــــفي لالم  و ج             داحــلست  رضي بام 

 ا ــالخي ال   ريـبال ح                   دق قو وا ــول قول

 فقال حسملان: أبعد ماضي من املقال  حتاول اجلدال؟ 
مــــــا حيــــــرك لســــــاين يف احلــــــوار واجلــــــدل  قــــــال هربــــــرت: إين كلمــــــا أردت اإلجيــــــاز يبــــــدو يل 

ـــــــــد أن أدع يف نفســـــــــي أمـــــــــرا  إالمل و  ـــــــــه علـــــــــى نتيجـــــــــة حامســـــــــة  ولقـــــــــد دار أوإين ال أري قـــــــــف ب
لـــــــــم وأدب ال رجـــــــــال عمـــــــــل واخـــــــــرتاع وال أهـــــــــل علـــــــــدي اآلن أن العـــــــــرب كـــــــــانوا رجـــــــــال خب

 سياسة واجتماع  
ــــــان: كيــــــف ذلــــــك يــــــا هربــــــرت  وقــــــد كــــــان هلــــــم الفضــــــل يف ذاك الوقــــــت  أالمل  فقــــــال حسمل
تعلــــــم أننــــــا ظهرنــــــا يف صــــــدر اإلســــــالم يف وقــــــت كــــــان يــــــئن فيــــــه األنــــــام مــــــن مظــــــامل العجــــــم 

وحزنـــــــــا الكمـــــــــال  (1)وجـــــــــور الـــــــــروم واضـــــــــطهادهم للنملـــــــــاسس فنشـــــــــرنا بيـــــــــنهم لـــــــــواء العـــــــــدلس

                                                           
   39مضارة اإلسالم ص (1)
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ــــدماء وجلــــب  ــــه األوائــــلس مــــن ســــفك ال ــــل وحرمنــــا مــــا كــــان يعمل ــــا بــــني القبائ والفضــــل  وألفن
وبــــــني مصــــــر والشــــــام والــــــروم والعجــــــم وســــــائر الشــــــرور الشــــــقاء  ألفنــــــا بــــــني العــــــرب الكــــــرامس 

األمــــــم ونظمنــــــاهم يف ســــــلك اللغــــــة العربيــــــة حتــــــت رايــــــة الشــــــريعة احملمديــــــةس بعــــــد أن كــــــانوا 
   فرقا وحشية

   قال هربرت: نعم كانوا ينطقون باللغة العربيةس وما كانت لديهم آثار علمية
ـــــان: أال تعـــــرتف بأننـــــا رجـــــال الفنـــــون والعلـــــوم الـــــيت فقنـــــا ف م  و يهـــــا العجـــــم والـــــر فقـــــال حسمل

أمل ينبئــــــــك التــــــــاريخ أن اليونــــــــانس كــــــــانوا فالســــــــفة ذلــــــــك الزمــــــــان  ولكــــــــن علــــــــومهم كانــــــــت 
عــــــن حمصــــــورةس يف رجــــــال األمــــــر واملشــــــورةس وكــــــانوا يعــــــدون العلــــــم مــــــن األســــــرار  ويبعدونــــــه 

فحرمــــــــوا   رجــــــــال األمصــــــــار وكــــــــانوا ال ينشــــــــئون املــــــــدارس خمافــــــــة أن تــــــــذاع تلــــــــك النفــــــــائس
ولكــــن ملــــا بــــدا جنمنــــا ظهــــر علمنــــاس ونشــــرناه بــــني النــــاس علــــى العبــــاد  الــــبالد وملكــــوا رقــــاب 

 اختالف األجناس ال فرق بني كبري وصغريس وال بني غين وفقري  
 

 المؤلفات العربية
 قال برتارك اإليطايل: "لقد أغلقت أبواب األدب  والعلوم بعد جمد العرب " 

ــــــــان مـــــــن الـــــــروم والعجــــــــم قـــــــال هربـــــــرت   واليونـــــــان  فكيــــــــفأمل يكــــــــن علمكـــــــم يـــــــا حسمل
 تفخرون به اآلن؟ وليس لديكم من برهانس على نبوغكم يف قدمي الزمان  

ـــــان: إننـــــا مل نعتمــــــد علـــــى أقـــــواهلمس وال علـــــى فنــــــوهنم وأعمـــــاهلمس  بـــــل ترمجنــــــا  فقـــــال حسمل
احلســــن منهــــا بالفصــــيح  واخرتنــــا مــــا نعلــــم أنــــه صــــحيح  وزدنــــا عليــــه كثــــريا  وبلغنــــا فيــــه مبلغــــا  

ؤلفـــــــون الكبـــــــار الـــــــذين ذاع صـــــــيتهم يف األمصـــــــار  وأوضـــــــحوا الطـــــــرق كبـــــــريا   فنبـــــــ  منـــــــا امل
 اجللية  فنقلتم منهم املؤلفات العلمية والكتب الفلسفية  

قــــال هربــــرت حنــــن مل نأخـــــذ مــــنكم مؤلفــــات علميــــة  ولكنـــــا مــــن قــــدمي يف ربــــوع املدنيـــــةس 
ــــانس ولســــت أعــــرف مــــنكم  ــــيت وصــــلت إلينــــا مــــن الرومــــانس كمــــا وصــــلت إلــــيكم مــــن اليون ال

 س وال من اخرتع أو صنف  ألملف
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ــــم اليقــــني ــــان: ســــتعلم ذلــــك عل الرباهــــني فضــــال  عمــــا ســــب   ىوســــتقنع بــــأجل سفقــــال حسمل
ـــــــل اآلن  وقـــــــد  ـــــــذي قـــــــدمناه قب لبســـــــتموه ثيـــــــاب اجلحـــــــود والنكـــــــران  ألـــــــك مـــــــن البيـــــــانس ال

ـــــــا مـــــــن املؤلفـــــــات ولكـــــــن أرجـــــــو  ـــــــك  عمـــــــا لن ـــــــك  أن تبحـــــــث يف قصـــــــبات املمال بعـــــــدد ذل
  الغربية وإن كان بعضها يف املكتبة امللكيةاحملفوظة يف املكتبات 

 فقال هربرت: وما هي تلك الرباهني؟ 
  فأجابه حسملان: أتعلم أن صاحبك هذا أمني وقد أشار إ  إمسعيل العجمي

   فقال هربرت: أجل إنه نعم األمني 
ـــــــان اذهـــــــب يـــــــا إمسعيـــــــل إ  األســـــــتاذ ســـــــديو اجلليـــــــل واطلـــــــب منـــــــه البيـــــــان  :فقـــــــال حسمل

بعـــــــض املؤلفـــــــات العربيـــــــة وقـــــــد ترمجـــــــت إ  اللغـــــــات األجنبيـــــــة وكانـــــــت الصـــــــغري الـــــــذي بـــــــه 
 مناهل للمدنية الغربية  

ــــــــل لــــــــىف ــــــــرت: إن هــــــــي إالمل  إمسعي ــــــــال هرب ــــــــة صــــــــاحبيه مث ق ــــــــوره إ  إجاب وتوجــــــــه مــــــــن ف
 لعرب  مؤلفات يف األدبس ال ينتفع هبا غري ا

 فقال حسان: سرتى العجبس ويتجلى لك عصر الذهب  
ى يف جدالــــــه وقــــــال: لــــــو كــــــان لكــــــم غــــــري مــــــا دفلــــــم يــــــرق هــــــذا القــــــول هربــــــرت بــــــل متــــــا

   أقولس لظهر فيكم الرجال الفحولس كما ظهر منا أرباب العقول
فحنـــــــ  زهـــــــران تلـــــــك اإلجابـــــــة حـــــــ  كـــــــاد يتميـــــــز مـــــــن الغـــــــي  مث تـــــــنفس الصـــــــعداء إثـــــــر 

آه أيــــــن فــــــاتح اهلنــــــد والصــــــني أم أيــــــن رجــــــال العمــــــل ليقطعــــــوا هــــــذا اجلــــــدلس  :األنــــــني وقــــــال
 ــــــد احلســــــام  أيــــــن خلفــــــاء اإلســــــالم  أيــــــن علماؤنــــــا األعــــــالم آه كيــــــف نعــــــود إ  حســــــن 

 احمليملا كما كنا فوق الثريا ولكنا طرحنا العلم وراءنا ظهريا  فكان أمر اهلل مقضيملا   
فــــي كليهمـــــا مرجــــل شـــــديد الغليـــــان  ن غـــــي  حســــان بأقـــــل مــــا يف صـــــدر زهـــــران فاوماكــــ

وقــــــد عظــــــم لــــــديهما هــــــذا األمــــــرس وأراد حســــــان أن يــــــروح عمــــــا أململ بــــــه مــــــن ذلــــــك اجلحــــــود 
مـــــــن ذاك العنـــــــاء ومـــــــا هـــــــي إالمل برهـــــــة س وترقـــــــب الفرصـــــــة مث حـــــــرك حـــــــاكي اهلـــــــواء ليخفـــــــف
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يســــريهس حـــــ  نطـــــ  املـــــذياع بقصـــــيدة قصـــــرية كــــان يلقيهـــــا أحـــــد رجـــــال النهضـــــة العـــــاملني يف 
 كنانة وتلك هي: قصبة دار ال

 ا  ـــــمن قديم لنت حيّ   ا ـــجددوا عهد الثريّ 

 ةــــالبريفي واحفظوني   اـــيا رجا  الشرق هي

 ودـــــــيكم قعال يغشّ   واحفظوني لي تسودوا 

 ةــــجددوا عهد الحميّ   وارجعوا لي لي تعودوا 

 قــــمشعهد مصرا ودِ                    ار و دقــــعهد آث

 ةـــــــمع زماٍ  ألميّ     يـــجّددوا عهد شرق

 (١)في فرات  و ر افة  ه ــمع زما  من لطاف

 ةـــــفي عصور جوهري  ةــجّددوا عهد الخالف
 دـــــباف  اح من جدي  د ـــجددوا عهد الولي

 ةــــمع  ناعات جلي  د ـــمثل هرو  الرشي

 رــــالبشي ين مأمو     ر ــــ ين يحيى والوزي

 (2)ةــــذات ضيم عربي  رـــــ ين مع صم يجي

 اهــــــقيل وا مع صم   راه ــــــفي بالد ال ت

                                                           
ــــراء( اســــم ملــــدينتني إحــــدامها رصــــافة الرقــــة بناهــــا هشــــام بــــن عبــــد امللــــك  (1) جــــاء يف معجــــم البلــــدان أن الرصــــافة )بضــــم ال

ـــــيت أسســـــها أبـــــو جعفـــــر املنصـــــور يف خالفتـــــه  غـــــريب الكوفـــــة وكـــــان يقـــــيم هبـــــا يف الصـــــيف  وال ـــــة رصـــــافة الكوفـــــة ال ثاني
( أن اجلنــــــــد تألبــــــــت يف عهــــــــد 5ج 285وكلتامهــــــــا آيــــــــة يف اجلمــــــــال واحلضــــــــارة  وأشــــــــار ابــــــــن األثــــــــري يف الكامــــــــل )ص

ـــــنهم وإذا إلقااملنصـــــور فاستشـــــار قثمـــــا بـــــن العبـــــاس فأشـــــار عليـــــه ببنـــــاء الرصـــــافة  مـــــة نصـــــف اجلنـــــد هبـــــا حـــــ  يفـــــرق بي
ـــــألبوا ســـــل ط بعضـــــهم علـــــى بعـــــض  وأمملـــــا رصـــــافة هشـــــام فكـــــان ســـــبب بنائهـــــا تفشـــــي الطـــــاعون يف اجلنـــــد فشـــــطرهم ت

 شطرين وقاية هلم من العدوي كما سب  أن أثرنا إ  ذلك  
ـــــــادت: وا معتصـــــــماه فســـــــمعها ملـــــــك  (2) ورد يف أمهـــــــات التـــــــاريخ أن امـــــــرأة عربيـــــــة أخـــــــذها الـــــــروم أســـــــرية إ  عموريـــــــة فن

ــــــروم فهــــــزأ هبــــــا وقــــــال فبلــــــ  خربهــــــا املعتصــــــم فــــــ ل ليغــــــزون الــــــروم علــــــى األفــــــراس   ســــــيأتيك علــــــى خيــــــول بيضــــــاء :ال
( 6ج 196البيضــــــاء وليفــــــتحن عموريــــــة  وروى ابــــــن األثــــــري يف حــــــوادث الســــــنة الثالثــــــة والعشــــــرين بعــــــد املــــــائتني )ص

ــــــروم عــــــن هــــــذه اجلهــــــة  أن املعتصــــــم حشــــــد جنــــــوده وعســــــكر غــــــريب دجلــــــة يف مجــــــادي األو  وقــــــد انصــــــرف ملــــــك ال
ده وظفـــــر املعتصـــــم ببابـــــك فســـــأله أي الـــــبالد الروميـــــة أحصـــــن وأعظـــــم؟ قـــــال عموريـــــة  وهـــــي أشـــــرف وأعـــــز وأمنـــــع  نـــــ

هــــــا وكانــــــت يف أشــــــد حمـــــن القســــــطنطينية فوجــــــه املعتصــــــم قوتــــــه وعز تــــــه حنوهــــــا وقـــــد حاصــــــرها حنــــــو شــــــهرين حــــــ  فت
 املناعة )كما ذكرت آنفا (  
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 ةــــــــبحروب عالمي  اه ـــــفأجيرت في حم

 ةــــباف  احات جسيم  قامت الحرب العظيمة 

 ةـــفعمت النفس األبيّ   نعمت النفس الكريمة

 ا والنواديــــفي البراي  تنادي  (١)اــ ين اسباني

 

 ةــــالبهي (2)عهد قرطبة  الدـــجددوا عهد الب

 اــــخبرون (٥)وابن رشد  (٤)وابن سينا (٣) ين جابر

 ةــــــــــلل آثار سني  اـــ رون (٦)وابن فرناس

                                                           
لغـــــــريب مـــــــن أوروبـــــــا ويســـــــكنها اآلن زهـــــــاء عشـــــــرين مليونـــــــا  مـــــــن هـــــــو االســـــــم املعـــــــروف باألنـــــــدلس قـــــــد ا  يف اجلنـــــــوب ا (1)

ــــــت إ   ــــــن عبــــــد  يف عهــــــد وقــــــد فتحــــــت 938-936دامــــــت يف  ببعــــــد حــــــرو  مجهوريــــــةاألنفــــــس وقــــــد حتول ــــــد ب الولي
  إفريقيــــة بــــأمر اهــــا طــــارق بــــن زيــــاد مــــو  موســــى بــــن نصــــري و حامللــــك بــــن مــــروان ســــنة ثنتــــني وتســــعني مــــن اهلجــــرة فت

  سطرها التاريخ باإلبريز كما ذكرت آنفا  من هذا اخللفية بعز ة 
قرطبـــــة مـــــن أعظـــــم مـــــدن األنـــــدلس )اســـــبانيا( اإلســـــالمية فخامـــــة وعظمـــــة وهبـــــا مســـــجد ال تـــــزال آثـــــاره ناطقـــــة بعظمتـــــه  (2)

وبلـــــ  طولـــــه ســـــتمائة قـــــدم وعرضـــــه حنـــــو مـــــائتني و ســـــني قـــــدما  وبـــــه زهـــــاء ألـــــف وثالثـــــة وتســـــعني عمـــــودا  مـــــن الرخـــــام 
آالف فنـــــديل وأبوابـــــه كانـــــت مصـــــفحة بالـــــذهب وكانـــــت قرطبـــــة آيـــــة يف اجلمـــــال واإلبـــــداع  وكـــــان بـــــه ســـــبعمائة وأربعـــــة

 ليال  وهنارا  وال سيما أزهارها وأنوارها يف ميادينهاس كما نر هنا عن ذلك من قبل  
ســــــليمان بــــــن جــــــابر حكــــــيم جليــــــل مــــــن حكمــــــاء العــــــرب الــــــذين نبغــــــوا يف الكيميــــــاء والرياضــــــة وإليــــــه ينســــــب اخــــــرتاع   (3)

اجلــــرب الــــذي مل يــــزل مســــتعمال   روفــــه ونطقــــه العــــريب عنــــد االفــــرنك وقــــد أضــــاف إ  هــــذا العلــــم زيــــادات أخــــرى علــــم 
 وداألكـــــــــال )بكلـــــــــور  أبــــــــو جعفـــــــــر اخلـــــــــوارزمي يف عهـــــــــد الدولـــــــــة العباســـــــــية وإ  ســــــــليمان أيضـــــــــا  ينســـــــــب الســـــــــليماين

 الزئب ( 
ــــــ (4) ــــــالرئيس ول ــــــن ســــــينا املشــــــتهر ب ــــــب الفيلســــــوف علــــــي ب ومل  ـهــــــ370اري ســــــنة خبــــــد يف ضــــــواحي ابــــــن ســــــينا هــــــو الطبي

تتجــــاوز ســــنة البلــــوأ حــــ  كــــان ناهبــــا نابغــــة يف املعقــــول واملنقــــول وال ســــيما املنطــــ  والكيميــــاء والرياضــــة تفــــرأ للطــــب 
ــــــه مؤلفــــــات قيمــــــة يف علــــــوم الــــــنفس  ــــــل أن يتجــــــاوز العشــــــرين مــــــن عمــــــره ول ــــــد عصــــــره يف الطــــــب قب ــــــه وكــــــان فري فأتقن

ـــــه أيضـــــ ـــــادا  مـــــع أيب منصـــــور النحـــــوي والفلســـــفة واإلهليـــــات والطـــــب ول ـــــة ألفـــــه عن ا  كتـــــاب ضـــــخم يف مـــــنت اللغـــــة العربي
  ـه428اللغوي املعروف وتويف سنة 

  وقــــد ســــبقت ترمجــــة يف آخــــر البـــــاب ـهــــ595ابــــن رشــــد هــــو القاضــــي الفيلســــوف حممــــد بــــن أمحــــد رشــــد املتــــويف ســــنة  (5)
 ه أخذ االفرنك  عنالثالث من هذا الكتاب و 

القاســـــم عبــــــاس بـــــن فرنــــــاس أعظـــــم فيلســــــوف حكـــــيم ظهــــــر باألنـــــدلس وهــــــو أول مـــــن فكــــــر يف ابـــــن فرنــــــاس هـــــو أبــــــو  (6)
طــــريان اإلنســـــان وقــــد صـــــنع لــــه أجنحـــــة قويــــة وطـــــار مســــافة طويلـــــة علــــى مـــــر أي مــــن النـــــاس ولكنــــه نســـــي أن يصـــــنع 
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 الّدين تدري (١)يا  الح  ر ــــــــلّل  عما  وخي

 

 ا باألذيهــــــــقد رمان  بن هنري  (2)   ريكارد

 رـــــتدبّ  (٣)يا بن طولو    ا ثم  دبرـــــقد رمان

 ا  األغلبيةـــــــيا رج    (٥)رـــ ين جوه (٤)يا معزٌّ 

 واــــمن منام لي تدوم  واـيا رجا  الشرق قوم

 هـــــــغير  عما  سميّ      واــــفي هناء ال تروم

 امـــــــفل هبوا من من  رام ــــغير  عما  الك

 ةـــواحفظوني في البري   امــــــهيئوني لل م

 

 الحروب الصليبية
قــــــــــال هربــــــــــرت: يــــــــــا للعجــــــــــب إن احملاضــــــــــر يفخــــــــــر بــــــــــذكر صــــــــــالح الــــــــــدملين وملكنـــــــــــا 
ريكــــــاردوسس قائــــــد القــــــوات االفرجنيــــــةس يف احلــــــروب الصــــــليبيةس ســــــنة أربعــــــني ومــــــائتني وألــــــف 

ــــــاس تعلــــــم أن ريكــــــاردس أو قلــــــب األســــــدس ت  ميالديــــــة ــــــدملين غــــــري غوالن لــــــب علــــــى صــــــالح ال
لبنــــــا علــــــى األبطــــــال وأســــــرنا النســــــاء والرجـــــــال غمــــــرهس وأذاقــــــه مــــــن العــــــذاب أمــــــرمله  ولكــــــم ت

                                                           

ى عنـــــد ســـــقوطه وهـــــو مـــــن نوابـــــ  املوســـــيقى وأول مـــــن فكـــــر يف تلـــــوين الزجـــــاج وقـــــد صـــــنع يف ذلـــــه زمكـــــا )ذنبـــــا( فـــــأو 
 بيته مساء من الزجاج ومثل فيها الرعد والربق واملطر كما ذكرنا آنفا   

ة وانتصـــــاره يف احلـــــروب الصـــــليبية  تـــــهـــــو يوســـــف صـــــالح الـــــدين األيـــــويب مؤســـــس الدولـــــة األيوبيـــــة  صـــــر واملشـــــتهر بعز  (1)
   ـه598تويف سنة 

ريكــــارد )رتشــــارد( امللقــــب بقلــــب األســــد وهــــو ملــــك اإلجنليــــز بعــــد هنــــري الثــــاين وكــــان رئــــيس القــــوات الصــــليبية وقــــدم  (2)
( وكــــــــان أقـــــــدر رجــــــــال االفــــــــرنك ـهــــــــ587م )1187  بيـــــــت املقــــــــدس ليســـــــرتده مــــــــن صــــــــالح الـــــــدين األيــــــــويب ســـــــنة إ

ة بـــــالنصـــــر فيهـــــا لصـــــالح الـــــدين وحز شـــــجاعة وخـــــداعا  ومكـــــرا  وجـــــرت بينـــــه وبـــــني صـــــالح الـــــدين حـــــروب كثـــــرية كـــــان 
  م 1194م إ  بالده فأسره ليوبولد ملك النمسا ح  سنة 1192وعقد بينهما صلح وعاد ريكارد سنة 

   ـه270مه تويف سنة حز هو أمحد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية وكان معروفا  برأيه و  (3)
   ـه365وتويف سنة  ـه358املعز لدين اهلل الفاطمي فاتح مصر سنة  (4)
 مؤسس األزهر  و جوهر الرومي املشتهر بالصقلي مو  املعز لدين اهلل الفاطمي وفاتح مصر  (5)
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ومعظــــــم  سوالكبــــــارغار ويتملمنــــــا البنــــــني واألطفــــــال  وخربنــــــا كثــــــريا  مــــــن الــــــديارس وفتكنــــــا بالصــــــ
  ذلك يف عهد صالح الدينس الذي يرتّن بامسه هذا املسكني

لينـــــا يف العمـــــر مـــــرة  إثـــــر ضـــــغائن كانـــــت بيننـــــا مســـــتمرة  فقـــــال حســـــان: نعـــــم تغلبـــــتم ع 
علــــى أنكــــم   وفعلــــتم بنــــاس مــــا خــــرج عــــن حــــد اإلنســــانيةس مــــن األعمــــال اهلمجيــــة والوحشــــية

كــــان صــــغريا   وأمــــا حنــــن فقــــد تغلبنــــا علــــيكم مــــرارا س   إال  ــــنمل تأســــروا منــــا كبــــريا س ومل تفتكــــوا 
ــــــــك جفــــــــري ــــــــك املل ــــــــارا س ومــــــــن أولئ ــــــــري وأســــــــرنا مــــــــنكم ملوكــــــــا  كب ــــــــاه (1)الكب   واألمــــــــري ارب

  مث بعـــــــد ذلــــــك بأيـــــــام رفعنـــــــا الرايــــــات واألعـــــــالمس وحزنـــــــا النصــــــر التـــــــامس فأســـــــرنا (2)الشــــــهري
ــــــابع  ومــــــا قتلنــــــا مــــــنكم غــــــري اربــــــاه املخــــــادع (3)لــــــويس ــــــى  لســــــب   الت ــــــل عل تعديــــــه مــــــن قب

ــــــا عــــــن كثــــــري مــــــن  ــــــا قيــــــود األســــــراءس وعفون املســــــلمنيس وهتكــــــه حرمــــــات الــــــدين  وقــــــد حللن
األمــــــراءس وقــــــد صــــــرح صــــــالح الــــــدين املــــــذكورس للملــــــك جفــــــري املأســــــورس أن مــــــن عــــــادات 

ــــــوك ــــــل املل ــــــا إذا أســــــرنا مــــــنكم النســــــاء أو  (4)العــــــرب وحماســــــن الســــــلوكس أال يقت ــــــوك  وكن املل
ــــــ ــــــونس فــــــانظر فعــــــالكم مــــــن ااألطفــــــالس عاملن ــــــتم تفعل هم بالرأفــــــة واإلجــــــالل خبــــــالف مــــــا كن

 فعال األمراء  واحكم بعد ذلك  ا تشاء  
   قال هربرت: يظهر أنه قد آن وقت الصفاءس والتودد واإلخاء

  ء فقاطعه حسان وقال على أنكس ذكرتين بأشيا
 فقال هربرت: وما هي يا سيد األمراء  

                                                           
   ـه583ملك عظيم من ملوك االفرنك وكان مقيما  ببيت املقدس للدفاع عن سنة  (1)
 أرباه شقي  امللك جفري وصاحب الكرك والشوبك   (2)
 ــــوار مســــجد  ـهــــ647وقــــد أســــر يف احلــــروب الصــــليبية بــــدار ابــــن لقمــــان باملنصــــورة ســــنة لــــويس التاســــع ملــــك فرنســــا  (3)

   املوايف
  1ج 367راجع تاريخ أيب الفداء وابن األثري والفتوحات اإلسالمية ص (4)
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ـــــــريا  مـــــــن التعـــــــاليم فقـــــــال حســـــــان ذكـــــــرتين أنكـــــــم  اســـــــتفدمت مـــــــن احلـــــــروب الصـــــــليبيةس كث
ــــــةس ــــــر والصــــــوفس وصــــــناعة الزجــــــاج املعــــــروفس  (1)العربي والصــــــناعات الشــــــرقيةس كنســــــك احلري

   (2)ليمس وغري ذلك من التعاليم قوالت شجارةس وأعمال العمارةس والنقنألسلحة والوا
 

 الحروب العربية ون ائجها في الجاهلية
 

 النتيجة الموقعة التاريخ الدولة الملك
 (3)فتح بالد العجم بابل والعجم ق م 3800 السامية سرجون األول

 االستيالء على اجلوار بني النهرين ق م 3900 محورايب يبامحور 
 "  عليها  ايل بابل ق م 2460 " سامويب
 فتح الشام بابل ق م 2385 بابل سامو ليلو
 مصر"    مصر ق م 2214 العمالقة سسالطي
 "   الشام الشام ق م 400 األنباه أدوم

 العراق العراق ق م 169 " احلرث األول
 "   سوريا سوريا ق م 85 " احلرث الثالث
 خذالن الروم فيهما مصر والشام ق م 18 " عبادة الثالث
 (4)تقهقر الروم وردهم الروم م 50 تدمر جذ ة
 افتتاحها احلبشة م 50 محري فرع ينهب

 فتح العراق العراق م 275 " يرعش ر 
 "   العجم والبحرين العجم م 281 " "

                                                           
م واإلســــــالم يكســـــمليف أمهـــــات التـــــاريخ الشـــــرقية والغربيــــــة باإلمجـــــاع وخاصـــــة حضـــــارة العــــــرب والتـــــاريخ العـــــام  دكـــــذا ور   (1)

   228حلضارة العربية صوا
(2) The Great Event of History: p.80.  

  41س 40كتاب العرب قبل اإلسالم ص (3)
  84تاريخ العرب اجلاهلي ص (4)
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 "   خراسان وجوارها (1)خراسان 285 " "

  ر يرعش
الصفد وراء  م 289 محري

 جيحوق
 ختريبها

 (2)فتح بالد كثرية منها الروم م 291 " "      "
 (3)"   بالد املغرب بالد املغرب م 300 " لصعبس اأفريق
 فتح اذربيجان والرتك الرتكو اذربيجان  م 285 " أبو كرب أسعد

 "   اهلند اهلند م 290 " "      "
 (4)"   الصني الصني 295 " "   و ر
 "   بالد الروم الروم م 297 " "      "
 االنتصار على العجم العجم م 495 غسان جبلة

 (5)  "         "  " م 531 " احلرث بن جبلة
 "   على الروم " م 554 " أيب  راحلرث بن 

 "            " " م 431 خلم املنذر بن النعمان
املنذر بن امر  

 القيس
 "          " " م 514 "

النعمان بن امر  
 القيس

 " على العجم الشام م 415 احلرية

 (6)ذي قار عةوق م 614 " إياس بن قبيصة
 بالعجم

 فرار العجم

 العربية ون ائجها في الدو  اإلسالمية بالحرو

                                                           
   124الطربي وتاريخ العرب ص (1)
 1ج 208املسعودي ص (2)
   52ص 2ابن خلدون )العرب( ج (3)
 52ص 2العرب البن خلدون ج (4)
   192العرب قبل اإلسالم ص (5)
 ار مدينة على هنر الفرات جنويب الكوفة وهي اآلن أطالل  قذي  (6)
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ـــــــدبري النـــــــر صـــــــلى اهلل عليـــــــه  ـــــــدأت احلـــــــروف العربيـــــــة يف عهـــــــد اإلســـــــالم بـــــــالغزوات بت ب
ــــني املســــلمني والكفملــــار وكانــــت نتائجهــــا انتصــــار  وســــلم وقــــد بلغــــت ســــبعا  وعشــــرين غــــزوة ب

انــــــت املســـــلمني علــــــى أعـــــدائهم إالمل يف ثنتــــــني منهـــــا  وبعــــــد وفاتـــــه عليــــــه الصـــــالة والســــــالم ك
 الفتوحات اآلتية: 

 الحروب في عهد الخلفاء الراشدين
 النتيجة الموقعة المحاربون التاريخ الخليفة
 انتصار املسلمني جنويب بالد العرب املرتدون هجرية 12 أبو بكر
 "           " يف البالد العربية املتنبئون ـه12 "
 "          " "          " مانعو الزكاة ـه12 "
 فتح بعض العراق العراق العراق والعجم ـه12 "
 "  احلرية واألنبار (1)احلرية األنبار احلرية والعجم ـه12 "
 "   بعض العراق الزميل جنويب العراق العجم ـه12 "
 "       "    "  العراق غريب فراهنال " ـه12 "
 "   هذه البالد  ال العرب هوازن وسليم ـه 13 "
 "   بالد البحرين (2)البحرين الروم ـه 13 "
 "     محص (3)الريموك " ـه 13 "
 يمسانتصار عظيم وفتح ج (4)جنادين بالشامأ الروم ـه 13 "
 فتح دمش  دمش  " ـه 14 عمر
 انتصار العرب وفتح بالد مرج الروم " ـه 14 "
 فتح بعلبك وغريها بعلبك " ـه 14 "
 " قنسرين وضواحيها قنسرين " ـه 14 "

                                                           
 على هنر الفرات  ال الكوفة  (1)
 بني هنري دجلة والفرات  (2)
 واد يصب يف هنر األردن بالشام   (3)
 1ج 32الفتوحات اإلسالمية ص (4)
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 " املدينتني وغريمها حلب وأنطاكية " ـه 14 "
 " قيسارية وحصار غزة قيسارية " ـه 15 "
 حصار بيت املقدس يسانبأجنادين و  " ـه 15 "
 فتح بيت املقدس وضواحيه بيت املقدس " ـه 15 "
 " محص ثانية محص " ـه 17 "
 (1)فتح اجلزيرة وأرمينه اجلزيرة وأرمينية " ـه 17 "
 فتح الفرما وضواحيها رما  صرفال " ـه 18 "
 "  بلبيس   " بلبيس مصر والروم ـه 18 "
 "   مصر أم دنني وباب ليون " ـه 18 "
 ط والعربقبة الدمعاه عني  س " ـه 19 "
 "  االسكندرية االسكندرية " ـه 20 "
 (2)"   بابل بابل العجم ـه 13 "
 "   العراق العراق " ـه 13 "
 فتح طربية وضواحها وقعة اجلسر وغريها الروم ـه 13 "
 فتح القادسية (3)أيام القادسية العجم ـه 14 "
 "   املدائن "  املدائن " ـه15 "
 "   "   الغربية "   "   الغربية " ـه 16 "

فتح تكريت واملوصل  (4)تكريت واملواصل " ـه 16 "
 وقرقيسيا

 واألهوازالسوس  (5)األهواز والسوس " ـه 17 "
 " هناوند ومهذان ود ور هناوند وغريها " ـه 21 "

                                                           
 اجلزيرة تشمل ديار بكر ومضر وربيعة بني دجلة والفرات   (1)
 راجع مصور )خريط( واصف بك بتحقي  املرحوم أمحد زكي باشا   (2)
 مدينة شرقي الفرات جنويب الكوفة   (3)
 على هنر دجلة  ال بغداد   (4)
 جنوب شرقي العجم على هنر متفرع من شط العرب   (5)
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 "  بالد العجم أصفهان " ـه 21 "
 "  قزوين وجرجان قزوين " ـه 22 "
 "  الري وطربستان والري (1)جرجان " ـه 22 "
 "  أزربيجان (2)أزربيجان ازربيجان ـه 22 "
 الغرب "برقة وطرابلس طرابلس الغرب الروم واملغرب ـه 22 "
 "  وسط آسيا وسط آسيا الرتك ـه 22 "
 "  خراسان (3)خراسان خراسان ـه 22 "
 "  اصطخر (4)اصطخر الروم ـه 23 "
 "   كرمان (5)كرمان " ـه 23 "
 "  سجستان (6)سجستان "  والعجم ـه 23 "
 وكرمان (7)"  مكران كرمان "  وكرمان ـه 23 "
 بالد األهواز ثانية"   األهواز "  والعجم ـه 23 "
 فتح توج واألكراد األكراد األكراد ـه 23 "

 " بالد كثرية منها بالد الروم الروم ـه 25 عثمان
 "  ال أفريقية أفريقية " ـه 25 "
 "  "   "  ثانية "  ثانية " ـه 26 "
 "  جزيرة قربص قربص " ـه 28 "
 " العجم ثانية بالد العجم العجم ـه 29 "

                                                           
 جنوب شرقي  ر قزوين  (1)
 جنوب غريب  ر قزوين  (2)
  ال شرقي العجم  (3)
 مدينة يف وسط بالد العجم  (4)
 جنوب العجم  (5)
  ال أفغانستان   (6)
  مكران جنوب أفغانستان  (7)
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 " طربستان   " (1)طربستان " ـه 30 "
 " الصواري وكرمان ثانية الصواري وكرمان كرمان ـه 31 "
 كابل وسجستان (2)سجستان كابل ـه 31 "
 تأييد الفتح األول وسط آسيا الرتك ـه 32 "

سفن عربية يف بة يفتح صقل واريصغزوة ال الروم ـه 34 "
  ر الروم

 القة عليختأييد  اجلمل  فونلاملخا ـه36 "
 "   "     " صفني " هـ37 "
 

 الحروب عهد بني  ميّة

 
 الوقوف على حصوهنا القسطنطينية الروم ـه49 معاوية
 فتح السودان وودان السودان " هـ51 "
 فتح جزيرة ارواد جزيرة أرواد " ـه54 "
 فتح كابل كابل  الصفد هـ55 "
 " السند السند السند هـ57 "
 تأييد سلطان بين أميملة مرج راهط اخلوارج ـه65 مروان
 "    "       "       " أيام ماكسني والثرثار " ـه70 عبد امللك
 فتح وراء النهرين وتبيل وراء النهرين العجم ـه80 "
 تأييد سلطان بين أمية دير اجلماجم عةوق اخلوارج ـه82 "
 ك وباذغيسنيز فتح  نيزك بأسيا الروم وغريهم ـه84 "
 "  بعض افريقية قرطاجنة "  " هـ85 "

                                                           
 جنوب  ر قزوين و ال العجم  (1)
  ال أفغانستان (2)
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 الروم بيكند والتغلب على (1)بيكند وبيكند ـه87 امللكالوليد بن عبد 
 وميةر فتح طوانة ال طوانه الروم ـه88 الوليد
 متهيد لفتح خبارا (2)خبارا خبارا ـه89 "
 فتح خبارا وضواحيها " " ـه90 "
 فتح شواطئ األندلس األندلس األندلس ـه92 "
 " خوارزمشاه وخام جرد (3)خوازمشاة الروم ـه93 "
 "  سردانية سردانية " ـه93 "
 "   مسر قند مسر قند "  وغريها ـه93 "
 " طليطلة األندلس األندلس ـه93 "
 فتح جزيرة سرادانية سردانية الروم ـه93 "
 نهمتهيد لفتح الشاس وفرغا (4)فرغانة ب سيا الروم ـه94 "
 املصيصة املصيصة " ـه95 "
 فتح كشغر وضواحيها كشغر بالصني الصني ـه96 "

 حصارها ومتهيد لفتحها القسطنطينية الروم ـه98 سليمان بن عبد امللك
 فتح جرجان وطربستان ثانية طربستان " ـه98 "      "
 "   حصن املرأة حصن املرأة " ـه100 "

 والرتك (5)" الصغد الرتك الرتك ـه102 يزيد الثاين
 " بالد السند السند السند ـه106 هشام بن عبد امللك

 " أنبسة وضواحيها األندلس أنبسة األندلس ـه107 "
 
 

                                                           
 على هنر جيحون جنوب بالد خوارزم (1)
 بأر  تركستان  (2)
 جنوب  ر خوارزم على هنر صيحون   (3)
 على هنر سيحون بالصني شرقي تركستان  (4)
  بني هنري سيحون وجيحون  (5)
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 الحروب في عهد الدولة العباسية

 
 فتح جزيرة صقلية ثانية جزيرة حقلية الروم ـه135 السفاح
 تأييد سلطان العباسيني األندلس األندلس ـه136 املنصور
 فتح بعض البالد الرومية الروم الروم ـه139 "

 فتح باربد وغريها باهلند باربد باهلند اهلند هـ160 املهدي
  نصر العرب بالد الروم الروم ـه163 املهدي
 فتح حصن مسالو انيحج " ـه165 الرشيد
 صر العربن " " ـه187 الرشيد
 فتح الري ثانية (1)الري " ـه189 "
 هرقلة"    هرقلة " ـه190 "
 ضواحيها"    " و  "  ثانية " ـه191 "
 ثانية "  خراسان خراسان خراسان ـه192 "

 "  طربستان والديلم طربستان طربستان ـه201 املأمون
 "   صقلة ثالثة وبلرم صقلية الروم ـه201 "
 "  بعض بالد الروم بالد الروم " ـه215 "

" 
 ـه216

" 
صنا ح30" هرقلة ثالثة و هرقلة

 الروميف 
 "  بالد الزه الزه الزه ـه219 املعتصم
 "  وسط آسيا بابك اخلرمي بابك اخلرمي ـه220 "
 " بعض الصني وسرييا الصني وسيرببا الصني ـه222 "
 "  عمورية وضواحيها (2)عمورية الروم ـه223 "

 "  صقلة رابعة صقلة الروم ـه228 هرون الواث 
 وطرايتين بفتح مس بينمس " ـه232 "

                                                           
 جنوب  ر قزوين  (1)
   196ري صثعريب الصني وكانت أمنع بالد الروم وأعزهاس راجع اجلزء السادس من ابن األ (2)
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 "    أرغوس أرغوس " هـ234 "
 رد الروم عن مصر مصر " ـه238 جعفر املتوكل
 وضواحيها نفةفتح الصا نفةصاال الرتك ـه247 "       "
 "    "    "    الشام الشام " ـه249 نيعاملست

 فتح سرقوسة ثانية سرقوسة " ـه264 املعتمد
 الفتوحات هباتوسعة  بالد الزنك الزنك ـه2709 املوف 
 انتصار العرب بالد الروم الروم ـه315 املقتدر
 افني وآنميار فتح  افنيميار  " ـه317 "
 انتصار على الروم وسط آسيا " ـه319 "
 انتصار على املسكوف بردعة وروسيا روسيا ـه332 املتقي
 فتح جنوه إيطاليا إيطاليا ـه323 الراضي
 ة خامسةي"   صقل ةيصقل الروم ـه353 املطيع
 "   "   سادسة " االفرنك والروم ـه371 الطائع
 توسعة الفتوحات اإلسالمية بالد الروم "       " ـه3/31 "
 
 

 الحروب األندلسية
هجريــــــة يف عهــــــد الوليــــــد بــــــن عبــــــد امللــــــك بــــــن  92وقــــــد بــــــد  يف فــــــتح األنــــــدلس ســــــنة 

ويف عهــــــد العباســــــيني بــــــد  تأييــــــد ســــــلطاهنم ســــــنة  ـهــــــ93مــــــروان مث فتحــــــت طليطلــــــة ســــــنة 
 باألندلس يف عهد املنصور مث استقلت وكانت احلروب اآلتية:  ـه136

 انتصار العرب األندلس األندلس ـه175 هشام
 توسعة الفتوح هبا " " ـه177 خلفاء األندلس

 تأييد سلطان اخللفاء " " ـه179 "
 "    "   املسلمني " " ـه180 "
 فتح طليطلة ثانية وقعة احلفرة " ـه191 "
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 "   قرطبة ثانية قرطبة " ـه191 "
 رد فرنسا عن األندلس فرنسا واألندلس فرنسا ـه191 "

 فتح جنويب فرنسا " " ـه194 احلكم
 "   قرطبة ثالثة طيوقعة الر  األندلس ـه198 خلفاء األندلس

 فتح جنويب و ال الربنات فرنسا فرنسا ـه199 "
 " طليلطلة من جديد طليطلة األندلس ـه219 "
 "    جديد األندلس " ـه224 "
 "    " " " ـه230 "
 تأييد سلطان العرب هبا " " ـه235 "
 انتصار على األندلس " " ـه240 "
 تأييد سلطان العرب هبا " " ـه245 "
 توسعة الفتوح باألندلس " " ـه251 "
 انتصار على األندلس وفرنسا " وفرنسا األندلس ـه259 "
 توسعة الفتوح باألندلس طليطلة "     " ـه260 "
 تأييد سلطان العرب فيها األندلس " ـه271 "
 توسعة الفتوح هبا " " ـه327 "

 توسعة الفتوح باألندلس  ايل الربنات األندلس وفرنسا ـه345 عبد الرمحن الناصر
 سلطان العرب فيهاتأييد  األندلس " ـه408 العلوي على
 "      "       "     " " " ـه465 الطوائف (1)ملوك
 فتح األندلس وهز ة االفرنك الزالقة األندلس ـه479 بن تاشفني (2)يوسف

                                                           
حـــــدث خــــــالف بـــــني األمــــــويني باألنـــــدلس وبــــــني العلـــــويني يف أول القــــــرن الرابـــــع فتبــــــادلوا اخلالفـــــة باألنــــــدلس  (1)

وتربصـــــوا الـــــدوائر بعضـــــهم لـــــبعض حـــــ  انقســـــموا إ  ملـــــوك عديـــــدين يعرفـــــون  لـــــوك الطوائـــــف وكـــــان ذلـــــك 
 واعية لضعفهم  

ــــذين كــــانوا حيكمــــو  (2) ــــة املــــرابطني )امللثمــــني( ال ن مــــراكش وبــــالد املغــــرب وهــــو أول يوســــف بــــن ناشــــفني مــــن دول
مــــن لقــــب بــــأمري املســــلمني بعــــد أن اســــتدعاه املعتمــــد ابــــن عبــــاد ملــــك اشــــبيلية وهــــو أحــــد ملــــوك الطوائــــف 
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 اهنزام االفرنك وغريهم األندلس وفرنسا " ـه505 علي بن يوسف
 انتصار املرابطني " واالفرنك " ـه507 دول املرابطني

 تأييد سلطان العرب باألندلس "       " " ـه508 "
 انتصار العرب فيها "      " " ـه513 "
 ردهم عن إفريقية إفريقية االفرنك ـه517 "
 رد االفرنك عن األندلس األندلس " ـه520 "

 فتح األندلس من جديد " " ـه541 عبد املؤمن
 " قرطبة من جديد " " ـه545 يوسف بن عبد املؤمن

 " إفريقية من جديد الرببر بلفريقية إفريقية ـه581 امللثمني
 

 حروب في دو  إسالمية م عربة

 
 الدولة الطولونية

 فتح سليسيا من جديد سلسليا الروم ـه266 أمحد بن طولون
 " طرسوس ثانية طرسوس اخلوارج ـه269 "
 ردمل الروم عنها سيابا الروم ـه269 "
 اهنزام العراقيني )الطواحني(العراق  العراق ـه271 ه اروي

 
 

 (1)حروب الدولة الفاطمية

                                                           

لنصـــــــرته علـــــــى االفـــــــرنك فحــــــــارب الفـــــــونس الســـــــادس ملـــــــك قســــــــطيلة )كســـــــتل( وهزمـــــــه يف وقفـــــــة الزالقــــــــة 
 من اجلزء العاشر   62املذكورة  راجع ابن األثري ص

تنســـــب هـــــذه الدولـــــة إ  حممـــــد بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن ميمـــــون بـــــن حممـــــد بـــــن إمسعيـــــل بـــــن جعفـــــر بـــــن حممـــــد بـــــن  (1)
حممـــــد بـــــن علـــــي بـــــن احلســـــني بـــــن علـــــي بـــــن أيب طالـــــب كـــــرم اهلل وجهـــــه وقـــــد بـــــدءوا دولـــــتهم بـــــبالد املغـــــرب 

ه للمــــــــرة اللثــــــــة  وقــــــــد طعــــــــن العباســــــــيون يف نســــــــبهم 358ه وفتحــــــــوا مصــــــــر ســــــــنة 269مســــــــتقلني ســــــــنة 
مـــــــن  98ه  ودون  حضــــــر أشـــــــار إليـــــــه ابـــــــن األثــــــري يف الكامـــــــل صـــــــفحة 402هم ســـــــنة للحــــــط مـــــــن قـــــــدر 
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 فتح صقيلية وإفريقية صقيلة وإفريقية وغريها صقيلة ـه296 د اهلل املهدييعب
 فتح برقة واالسكندرية برقة طرابلس  ـه301 "
 " االسكندرية وغريها ثانية مصر مصر ـه302 "
 " اجليزة والوجه القلر " " ـه307 "
 فريقية واملغرباردمل الروم عن  فريقيةا الروم ـه315 "
 فتح مصر مجيعها " " ـه358 الدين اهلل املعز

 فتح أقاضي املغرب املغرب املغرب ـه347 "       "

ردمل هفتكني والقرامطة عن  الشام وبغداد الرتك ـه365 العزيز باهلل
 هذه البالد

 اهنزام ابن باديس فريقيةا املغرب ـه436 املستنصر
 (1)عن الشام الرتقينيردمل ا الشام االرتقيون ـه491 املستعلى
 موت بردويل وردمل الصليبيني طورسينا الصليبيون ـه511 اآلمر باهلل
 ردمل الروم عنها تنيس وطورسينا الروم ـه548 الظاهر
 ردمل الصليبيني عن مصر مصر الصليبيون ـه566 داضالع

 
 

 حروب في دو   خرى إسالمية م عربة
 توسعة الفتوح هبا اهلند اهلند ـه392  ني الدولة

 "     "     " " " ـه397 "
 فتح بالد الغور الغور الغور ـه401 "
 فتح هذه البالد نادرين نادرين ـه404 "

 توسعة الفتوح هبا اهلند اهلند ـه406 حممود سبكتكني
                                                           

  ولكــــــن أغلــــــب املــــــؤرخني يقولــــــون بصــــــحة نســــــبهم  وقــــــال بــــــن 1ج 142اجلــــــزء التاســــــع وأبــــــو الفــــــداء ص
مــــــن اجلــــــزء الرابــــــع وال عــــــربة  ــــــن أنكــــــر نســــــبهم يف احملضــــــر الــــــذي عمــــــل ببغــــــداد  31خلــــــدون يف العــــــرب ص

 وعلى هذه فهم   158بهم باجلزء الثاين من خططه صوجاراه املقريزي يف صحة نس
 دولة ظهرت يف منتصف القرن اخلامس  ايل سوريا وأصلهم من الرتكمان   (1)
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 تأييد سلطانه باهلند " " ـه409  ني الدولة
 فتح أجور باهلند " " ـه414 حممود سبكتكني
 فتح الري واجلبل الري واجلبل الري واجلبل ـه420  ني الدولة
 فتح نرسي وضواحيها باهلند (1)اهلند اهلند ـه421 ابن سبكتكني
 "   بالد هبا " " ـه425 مسعود سبكتكني
 (2)"  جرجان وطربستان جرجان وطربستان جرجان ـه426 "        "

 فتح حصون ومدن باهلند اهلند اهلند ـه435 مودود سبكتكني
 اهنزام الروم بالد الروم الروم ـه440 برهيم ينالا

 فتح بالد من املغرب املغرب املغرب ـه442 "            "
 وضواحيها (3)فتح أين القوقاز القوقاز ـه456 حممد أرسالن

 فتح بالد تابعة للروسيا املسكوف الروسيا ـه457 "
 انتصار املسلمني هبا ملطة االفرنك ـه493 ملطةصاحب 

 هز ة االفرنك بالشام الشام االفرنك ـه524 عماد الدين زنكي
 "     "     " " الصليبيون ـه527 املسلمون
 "     "     " طرابلس الشام " ـه527 "
 "     "     " طرابلس   " " ـه531 "

 "     " "     أنطاكية " ـه544 نور الدين حممود
 "     "     " وكلد " ـه547 "

 فتح دهلي وضواحيها باهلند دهلي اهلند ـه547 شهاب الدين

صد الصليبيني عن  دمش  الصليبيون ـه549 نور الدين
 دمش 

 "  " عن شرياز شرياز " ـه552 "

                                                           
 من اجلزء التاسع  165ابن األثري ص (1)
 جنوب شرقي  ر قزوين  (2)
 مدينة عظيمة جنويب القوقاز  (3)
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 (1)فتح بالد الكرج الكرج الكرج ـه557  س الدين

 بانياس الصليبيون ـه559 نور الدين
صد االفرنك عن باتياس 

 وفتح حارم
 يطرة من جديدنفتح امل الشام " ـه561 "
 صد االفرنك عن الشام ومصر "    ومصر " ـه565 "

 فتح إيله وغريها " " ـه566 صالح الدين
 صد االفرنك عن الالزقية الالذقية " ـه567 نور الدين
 فتح طربية من جديد (2)طربية " ـه568 "

صد االفرنك عن  صقلية واالسكندرية " ـه570 الدينصالح 
 االسكندرية وصقلية

 صد االفرنك بعلبك بعلبك الصليبيون ـه572 "
 اهنزام االفرنك بالشام الشام " ـه578 "
 ور وانتصار صالح الدينففتح ال ورف"   وال " ـه578 "
 صد االفرنك عن عيذاب عيذاب بالشام " ـه578 "
 فتح تل خالد وعنتاب الشام " ـه579 "
 اهنزام االفرنك يف البحر البحر األبيض املتوسط " ـه579 "
 فتح حارم وحلب الشام " ـه579 "

 فتح العجم من جديد العجم العجم ـه580 يوسف زين الدين
 فتح الكرك وضواحيها الكرك الصليبيون ـه580 صالح الدين

 "   ميافارقني وغريها ميافارقني " ـه581 "
 اهنزام االفرنك بالشام الشام " ـه582 "

ردمل االفرنك عن الشام  (3)تل حطني " ـه583 "
وفتح طربية وأسر امللك 

                                                           
 والكرج بالد كانت جنوب القوقاز   128اجلزء احلادي عشر من الكامل البن األثري ص (1)
 بالشام   ىشرقي بصر  (2)
   ـه583تل حطني قرية بالشام عند قرب النر شعيب قرب طربية وكانت حضا لالفرنك سنة  (3)
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اه يجفري واألمري ار 
 وغريمها من االفرنك

 فتح بيت املقدس وصور الشام " ـه583 "
 "   عكا ويافا وعسقالن " " ـه583 "
 " جبلة والذقية وصهيون " " ـه584 "
 " برزيه وسرمينية وساك " " ـه584 "

 فتح شرشي ورام وتربيذة اهلند اهلند ـه583 شهاب الدين الغوري
 فتح الكرك وصفد وكوكب الشام وغريها الصليبيون ـه584 صالح الدين

 " با ليزك وشقيف با ليزك " ـه585 "
 اهنزام االفرنك الشام وغريها " ـه586 "
 "   بالبحر   "   البحر األبيض املتوسط " ـه587 "

 فتح أمجري وغريها باهلند (1)اهلند اهلند ـه588 شهاب الدين
 " بنارس وضواحيها " " هـ590 "
 " هبنكر " باهلند " " ـه592 "

 "  يافا من جديد الشام الصليبيون ـه593 العادل األيويب
 " نصيبني بالشام " " ـه594 نور الدين
 وضواحيها (2)" بلخ اهلند اهلند ـه594 الغوري
 مصاحلة بني الفريقني الشام الصليبيون ـه600 العادل

 فتح بالد من الصني اهلند والصني اهلند ـه602 شهاب الدين
 صلح بني الطرفني الشام الصليبيون ـه604 العادل
 صدمل االفرنك عن دمياه دمياه " ـه614 "

 فتح الكرج من جديد الكرج الكرج ـه620 شهاب غازي
 "    دمش    " الشام الصليبيون ـه626 األشرف

 "   بالد من اهلند اهلند اهلند ـه627 شهاب غازي
                                                           

   عشر من اجلزء الثاين 43ابن األثري ص (1)
 ون وتسمى بكرتمان أو وبقطر  حبأر  جورجان  ال السند وجنوب جي خبل (2)
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 فتح يافا وعكا وأنطاكية الشام الصليبيون ـه666 الظاهر بربس
 "   عكا من جديد " " ـه690 ابن قالوون

 " صيدا وبريوت وصور " " ـه691 "
 " قلعة الروم وسيس " " ـه692 "

 هز ة الترت وصدهم عن مصر (1)طور سينا الترت ـه700 الناصر
 "    "    بالشام الشام " ـه702 "
 فتح سيس وتل محدون " األرمن ـه703 "
 هز ة األرمن والترت " "  والترت ـه704 "
 فتح مالطة مالطة األرمن ـه715 "
 "   سيس وأياس سيس " ـه720 "

 ةنذأو "   طرسوس  األرمن " ـه735 حممد بن قالوون
 "   سيس ثانية سيس " ـه744 املنصور قالوون
 "   قربص وغريها (2)االسكندرية الروم ـه767 األشرف شعبان

 "   سيس الشام " ـه776 "
 فتح جزيرة قربص قربص االفرنك ـه828 األشرف سيف الدملين
 "   "   رودس رودس " ـه844 الظاهر جقم 

 
 حروب بني عثما 

 تأسيس الدولة العثمانية املغول املغول ـه699 عثمان األول

وجعلها كرسيا  هفتح بروس هبروس الروم ـه727 أورخان
 للرتك

 "  بعض بالد اليونان اليونان اليونان ـه731 "
 "   أدرنة درنةأ االفرنك ـه761 مراد األول

                                                           
   2ج 44الفتوحات اإلسالمية ص (1)
   2ج 48العرب البن خلدون والفتوحات اإلسالمية ص (2)
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 " بالد من الصرب والبلقان الصرب والبلقان الصرب ـه763 "
 (1)هز ة االفرنك جنويب أوروبا االفرنك ـه850 مراد الثاين
 فتح بالد من اجملر اجملر اجملر ـه855 "

 "  القسطنطينية القسطنطينية االفرنك ـه856 حممد الثاين
 " البوسنة وضواحيها البوسنة اجملر ـه858 "
 " الصرب والبوسنة " الصرب ـه863 "
 دان وغريهاغ" ب دانغب االفرنك ـه879 "

 " قلي وآق وكرمان (2)كرمان " ـه888 الثاينزيد يبا
 "  بولونيا بولونيا " ـه903 "

 "  بعض بالد العجم العجم العجم ـه920 سليم األول
 "     مصر وقعة مرج داب  مصر ـه922 "

 "  جزيرة رودس رودس االفرنك ـه929 سليمان األول
 "  البوسنة واهلرسك اجملر اجملر ـه932 "
 فتح بالد بالنمسا جنويب أوروبا االفرنك ـه935 الثاينسليمان 
 حصار فينا وفتح ضواحيها النمسا " ـه937 "
 متهيد لفتحها األملان األملان ـه938 "

عشرة قلعة  ةفتح أربع الصرب الصرب ـه939 "
 بالصرب

 قفتح العرا العجم العجم ـه940 "

فتح البندقية ونابويل  إيطاليا االفرنك ـه943 "
 ورومانيا

 " البغداد وغريها (3)البلقان " ـه944 "
 " عدة قالع بالرومللي الرومللي الرومللي ـه950 "

                                                           
  2ج 76الفتوحات اإلسالمية ص (1)
 جنوب بالد العجم  (2)
   2ج 107الفتوحات اإلسالمية ص (3)
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 " بالد باهلند اهلند الربتقال ـه952 "
 " العجم وضواحيها العجم العجم ـه954 "
 "   " مرة ثانية " " ـه960 "
 " بالد املغرب املغرب املغرب ـه963 "
 " اليمن وهز ة الربتقال اليمن الربتقال ـه964 "
 " بعض بالدها اجملر اجملر ـه967 "
 " قوله وبلغراد واسكدار البلقان " ـه974 "

 " قربص ثانية قربص الروم ـه978 سليم الثاين
 "  تونس    " تونس املغرب ـه982 "
 " العجم مرة أخرى العجم العجم ـه986 "

 فتح بسرتمي وطاجة وبلغراد وغريهااجملر  اجملر ـه1001 سليم الثاين
 " أكراي واألردل باجملر "       " االفرنك ـه1003 حممد الثالث

 " عدة قالع باجملر "       " " ـه1007 "
 " قلعة اسرتغون "       " " ـه1014 "
 " العجم مرة رابعة العجم العجم ـه1024 "

 " بولونيا ثانية بولونيا بولونيا ـه1028 مصطفى
 " بغداد من جديد بغداد بغداد ـه1048 مراد الرابع
 "   كريت ثانية كريد االفرنك ـه1055 إبراهيم
 " عدة بالد هبا اجملر اجملر ـه1068 حممد الرابع

 "  القرم وبولونيا املسكوف روسيا هـ1084 "
 "  مائة قلعة وحصار فينا اسالنم النمسا هـ1094 "

بالد بالنمسا مع غنائم  " " " ـه1102 سليمان الثاين
 كثرية

 ردمل النمسا عن بلغراد " " ـه1104 أمحد الثاين
 عبور هنر الطونة وفتح  اله " " ـه1107 مصطفى الثاين
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انتصاره واهنزام فرنسا  " النمسا وفرنسا ـه1108 "       "
 والنمسا

 مصاحله " النمسا ـه1109 "       "

 البندقية روسيا ـه1116 أمحد الثالث

فتح جزائر بالبحر 
األبيض املتوسط وكسر 
روسيا يف عهد بطرس 

 (1)األكرب
 اهنزام روسيا روسيا روسيا ـه1123 "
 اهنزام النمسا البندقية النمسا ـه1126 "
 دةصلح ومعا ه جنويب فرنسا املانيا وفرنسا ـه1127 "
 "      " أحناء خمتلفة أوروبا مجعا ـه1129 "
 رابعةفتح العجم مرة  العجم العجم ـه1138 "

 فتح العجم مرة خامسة تركستان روسيا " و ـه1146 حممود األول
 هدنة دةصلح ومعاه النمسا روسيا والنمسا ـه1149 "       "
 "      "     " " النمسا ـه1150 "       "

 اهنزام املسكوف روسيا املسكوف ـه1186 مصطفى الثالث
 مصاحلة ومعاهدة " روسيا ـه1188 عبد احلميد األول

 ـه1195 "
 روسيا والنمسا
 وفرنسا

 اهنزام روسيا والنمسا "

 صلح ومعاهدة مصر والنمسا "    "    " ـه1214 سليم الثالث
 إخراج الفرنسيني من مصر مصر فرنسا ـه1215 "
 ردمل فرنسا وروسيا  عونة مصر البلقان روسيا وفرنسا ـه1221 "

 صلح ومعاهدة حرب القرم روسيا ـه1269 عبد اجمليد

                                                           
 ي يف أوروبا بكسح املريض يعين تركيا  دكان بطرس األكرب من ألد أعداء تركيا وطاملا كان ينا (1)
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 نيتأييد سلطان العثماني اجلبل األسود اجلبل األسود ـه1278 عبد العزيز
 باجلبل

 فتح الرومللي والبوسنة ثانية البوسنة الرومللي ـه1294 عبد احلميد الثاين
 صدهم عن دار اخلالفة باحلرب العظمي احللفاء ـه1335 حممد رشاد
 (1)إنشاء تركيا اجلديدة تركيا " هـ1340 مصطفى كمال

 
وملـــــا قـــــرأ هربـــــرت هـــــذا البيــــــان وتـــــدارك أن مـــــا جـــــاء بــــــه صـــــحيح وأنـــــه اطلـــــع يف التــــــاريخ 

وامتقـــــــــع لونـــــــــه  علـــــــــى معظـــــــــم هـــــــــذه احلـــــــــروب الـــــــــيت ال مريـــــــــة يف صـــــــــحتها أكفهـــــــــر وجهـــــــــه
أن تداركـــــة أحـــــد أبنـــــاء جلدتـــــه ومهـــــس يتميـــــز غيظـــــا  لـــــوال واحـــــدقت بـــــه ريـــــب األوهـــــام وكـــــاد 

أذنـــــــة أن انكلـــــــرتا نالـــــــت عظمـــــــة تقـــــــرب مـــــــن عظمـــــــة العـــــــرب يف إبـــــــان جمـــــــدها وكـــــــذلك يف 
ــــت ج هروعــــفهــــدأ   اآلن يكــــاأمر  ــــل ب ياتــــه أوثب ــــى إمسعي ــــه حــــ  أت ــــنفس زفرات شــــه ومــــا كــــاد يت

 وفيها بينات اجملد واألدب لدول العرب  
 

 

 

 

 الك ب العربية وبعض المؤلفين
ـــــة علـــــى وجهـــــه فســـــأله  ـــــم البشـــــر بادي ـــــائال  دخـــــل العجمـــــي وعالئ هـــــل أتيـــــت  :حســـــان ق

 بالطلب؟ 
   نعم وظهر فضل العرب :قال

   اذكر ما نرى فيه بعض األربس من كتب الصناعة واألدب :فقال حسان

                                                           
ع احللفـــــاء يف شــــــخص اليونـــــان حملاربـــــة بــــــين عثمـــــان فانتصــــــر مصـــــطفى كمـــــال علــــــيهم وأســـــس مجهوريــــــة مـــــجت (1)

ه ؤ م  وقـــــــد كـــــــان الفـــــــرنك وأعـــــــدا1938وأخـــــــذ يف ســـــــبيل الرتقـــــــي واحلضـــــــارة حـــــــ  تـــــــويف يف نـــــــوفمرب ســـــــنة 
 يدسون عليه أنه غري مسلم يريدون كراهية املسلمني له  
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فقاطعــــــــــه هربــــــــــرت بعــــــــــد أن أطــــــــــرق برأســــــــــه هنيهــــــــــه وقــــــــــال: إين أكتفــــــــــي اآلن بالقليــــــــــل 
ـــــــل غـــــــري أن يل فيمـــــــا بعـــــــد قـــــــوال س يكـــــــون يف هـــــــذا املوضـــــــوع  واعـــــــرتف لكـــــــم  جـــــــدكم األثي

 خطابا  فصال   
ــــــــال العجمــــــــي إن أشــــــــهر مــــــــا ترمجــــــــه االفــــــــرنك عــــــــن العــــــــربس مــــــــن كتــــــــب الصــــــــناعة  :ق

لقـــــوي الطبيعيـــــةس وشـــــرح العقـــــل والـــــنفسس واألدبس مؤلفـــــات ابـــــن رشـــــد الزكيـــــةس الـــــيت منهـــــا ا
ـــــد ترمجـــــت ببـــــاريس ـــــان الســـــماء والشـــــمسس وكتـــــاب الرجـــــومس ومـــــذكرات الســـــمومس وق  (1)وبي

وكتـــــــــاب األوزان والتناســـــــــبس وغريهـــــــــا مـــــــــن الـــــــــبالدس يف القـــــــــرن الســـــــــادس عشـــــــــر للمـــــــــيالد 
وكتـــــاب التباعـــــد والتقـــــاربس واملاجســـــطي والســـــياراتس ودائـــــرة املثمنـــــاتس وتركيـــــب الـــــدوائرس 

وقـــــــد ترمجـــــــت يف عواصـــــــم  (2)واألبصـــــــار والبصـــــــائر ومجيعهـــــــا مـــــــن مؤلفـــــــات ثابـــــــت بـــــــن قـــــــرة
ــــاب اجلــــوهر  ــــرئيس كت ــــاب احلــــدود أوروبــــا غــــري مــــرة  ومــــن مؤلفــــات ابــــن ســــينا ال النفــــيس وكت

والعـــــــــــامل والســـــــــــماء والقـــــــــــانون والكيميـــــــــــاء وقلـــــــــــب والتعريفـــــــــــاتس والشـــــــــــراب والطبيعيـــــــــــات 
ة وكلهـــــا ترمجـــــت بالبندقيـــــة ســـــنة أربعمائـــــة وألـــــف اإلنســـــان واملنطـــــ  والبيـــــانس والعلـــــوم الطبيعيـــــ

وقــــــد قضــــــى هــــــذا الفيلســــــوف الكبــــــري حياتــــــه يف الكتابــــــة والتــــــأليف حــــــ  بلغــــــت  سميالديــــــة
آالفــــــا  مــــــن الكراســــــات إذ كــــــان يكتــــــب يف الليلــــــة حنــــــو ثــــــالث كراســــــات وال ينــــــام إالمل قلــــــيال  

 ومل يرتك علما  إالمل وقد طرق بابه ح  يف منت اللغة العربية  

                                                           
 ن اجمللد الثالث عشر  م 323س 208س 105املالجئ العباسية ص (1)
هـــــو أبـــــو احلســــــن ثابـــــت بـــــن قــــــرة بـــــن هــــــرون الفيلســـــوف الطبيـــــب احلــــــراين فريـــــد عصـــــره يف الطــــــب والفلســـــفة والفلــــــك  (2)

وكتابـــــه الســـــيارات ال نظـــــري لـــــه يف وصـــــف الكواكـــــب وصـــــفا يـــــدل علـــــى دقـــــة النظـــــر مـــــا ال فـــــراق فيـــــه بـــــني مـــــا رصـــــد 
ات العربيــــــــة والســــــــريانية غــــــــالفلكــــــــي الكبــــــــري وكـــــــان جييــــــــد اللاليـــــــوم يف املراصــــــــد وبــــــــني مــــــــا تداركـــــــه ذلــــــــك الفيلســــــــوف 

ــــــة وعــــــرف عنــــــه أنــــــه أعــــــاد احليــــــاة لقصــــــاب مــــــات بالســــــكة وعلــــــم هــــــذا األمــــــر امل  د فقربــــــه إليــــــه ومــــــنعتضــــــواإلغريقي
مؤلفاتــــــه أيضــــــا  كتــــــاب يف تكــــــوين اجلبــــــال وكتــــــاب يف النــــــبض وآخــــــر يف مســــــائل طبيــــــةس والنقــــــرس والبحــــــار ومــــــا بعــــــد 

 221وترمجــــــة كتــــــب جــــــالينوس والتشــــــريح واألمــــــرا  احلــــــادة وغريهــــــا وكانــــــت والدتــــــه ســــــنة  الطبيعــــــة ومراتــــــب العلــــــوم
 وله حكم يف الطب كثرية   288ووفاته سنة 
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قســـــــــامس الشـــــــــهريس كتـــــــــاب احلـــــــــاوي الكبـــــــــري والضـــــــــوء واأل (1)ترمجـــــــــوه عـــــــــن الـــــــــرازي ومـــــــــا
ـــــــــرية يف  ـــــــــة كث ـــــــــب طبي ـــــــــاب املنصـــــــــوري يف عشـــــــــرة جملـــــــــدات  وكت ـــــــــاق واألحكـــــــــامس وكت والرتي

واملغـــــــص وقـــــــد بلغـــــــت مؤلفاتـــــــه زهـــــــاء مـــــــائتني وثالثـــــــني مؤلفـــــــا   ساجلـــــــدري واحلصـــــــبة والنقـــــــر 
ضــــــــخما  وتــــــــرجم معظمهــــــــا ســــــــنة أربــــــــع و ــــــــانني وأربعمائــــــــة وألــــــــف ميالديــــــــة وجلهــــــــا كــــــــان 
ـــــــت مســـــــتقى أوروبـــــــا  ـــــــان نشـــــــأهتا وكان معتمـــــــدا  للتـــــــدريسس  درســـــــة الطـــــــب ببـــــــاريسس يف إب

ــــــا  طــــــويال  عــــــ ــــــل خيــــــرج بيان ــــــدأ إمسعي ن املؤلفــــــات علــــــى اخــــــتالف طبقاهتــــــا حــــــني إذ ذاك مث ب
كمــــــا العربيــــــة الــــــيت ترمجــــــت إ  اللغــــــات األوروبيــــــة يف عهــــــد التطــــــور الغــــــريب وإنشــــــاء أوروبــــــا  

 سأتلوه عليك:
 كتاب القانون ألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية الكر وين

 تسكو  ألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية احلجر الفلسفي
 أستاذ كبري ألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية احلدود

 لفي ايسكوندألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية   السماء والعامل
 سكوت ألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية خمتصر احليوان
 فيلنوف ألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية  قلب اإلنسان 
 لفي ايسكوندألفه ابن سينا وترمجه إ  األوروبية    ما بعد الطبيعة

وكـــــــــذلك كتـــــــــاب الطبيعيـــــــــات وتـــــــــرجم األســـــــــتاذ أرمنكـــــــــو كتـــــــــاب األرجـــــــــوزة يف الطـــــــــب 
ـــــاغوس كمـــــا  وشـــــرح هلـــــا ومهـــــا مـــــن مؤلفـــــات ابـــــن ســـــينا وتـــــرجم كتـــــاب الشـــــراب األســـــتاذ الب

                                                           
هــــو قــــدوة املــــؤرخني وإمــــام األطبــــاء أبــــو بكــــر حممــــد بــــن زكريــــا الــــرازي املولــــود بــــالري امللحقــــة بــــبالد العجــــم وبــــدأ حياتــــه  (1)

ـــــــه ودقيـــــــ  وصـــــــفباملوســـــــيقى مث درس الطـــــــب والفلســـــــفة  ـــــــيس املستشـــــــفى هبـــــــا واشـــــــتهر  ـــــــدة ذكائ  هببغـــــــداد وكـــــــان رئ
ـــــــه كلهـــــــا ضـــــــخمة جليلـــــــة حـــــــ  شـــــــهد لـــــــه معظـــــــم  وجـــــــودة تعبـــــــريه وقـــــــوة مالحظتـــــــه يف الطـــــــب ويف الفلســـــــفة ومؤلفات
 هاالفـــــرنك بتفوقــــــه عـــــن أبقــــــراه وجـــــالينوس يف الطــــــب ويف املؤلفـــــات الــــــيت ظهـــــر أثرهــــــا يف تعـــــاليم أوروبــــــا الطبيـــــة وكتابــــــ

ه إ  املنصــــــور بــــــن إمسعيــــــل األنــــــه أهــــــد Nonus Almansorisبــــــري يعــــــرف عنــــــد االفــــــرنك باســــــم الطــــــر الك
م ووفاتــــــه ســــــنة 840دي كر ونــــــا وكانــــــت والدة الــــــرازي ســــــنة ر صــــــاحب خراســــــان وترمجــــــة إ  الالتينيــــــة األســــــتاذ جــــــريا
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تـــــــرجم كتـــــــاب الـــــــنفس االشـــــــبيلي وتـــــــرجم آخـــــــرون كتـــــــب التعريفـــــــات والكيميـــــــاء والفلســـــــفة 
 رئيس ابن سينا  األو  واملنط  وكلها من مؤلفات ذلك البطل أال وهو ال

ي و ومـــــــــــن مؤلفـــــــــــات الـــــــــــرازي كتـــــــــــب األغذيـــــــــــة واملـــــــــــدخل يف الطـــــــــــب والضـــــــــــوء واحلـــــــــــا
ــــــــــرجم  واملنصــــــــــوري واألقســــــــــام وترمجهــــــــــا إ  الفرنســــــــــية األســــــــــتاذ جــــــــــريار دي الكر ــــــــــوين وت
احلــــــاوي مــــــرة ثانيــــــة األســـــــتاذ فراغــــــوث وقــــــام برتمجــــــة بقيـــــــة مؤلفــــــات أســــــاتذة مــــــن عظمـــــــاء 

 قإ  األملانيــــــــة والفرنســــــــية وغريهــــــــا كتــــــــب الرتيــــــــا االفــــــــرنك وأهــــــــم تلــــــــك املؤلفــــــــات املرتمجــــــــة
 واألمرا  اجللدية وعلل املفاصل وغريها  

التوحيــــــد واألحكــــــام واألســــــباب املختلفــــــة والغايــــــة والســــــمع  (1)ومــــــن مؤلفــــــات الكنــــــدي:
والبصــــــر وقــــــد ترمجهــــــا األســــــتاذ الكر ــــــوين وتــــــرجم آخــــــرون كثــــــريا  مــــــن بقيــــــة مؤلفاتــــــه وأمههــــــا 

كتـــــاب الـــــرق وترمجـــــه اجلنـــــوي وكتـــــاب اجلراحـــــة   (2)ات الزهـــــراويمســـــتقبل املعرفـــــة ومـــــن مؤلفـــــ
 ا كتايب التصريف والنظر يف العمل للزهراوي أيضا   وترمجه الكر وين وترجم غريمه
ــــــــــه  (3)وختصــــــــــص الفــــــــــارايب ــــــــــرجم عن ــــــــــاء وأهــــــــــم مــــــــــا ت يف الفلســــــــــفة واملوســــــــــيقى والكيمي

العناصـــــر خصـــــائص  لفـــــي كتـــــايب اســـــالكر ـــــوين كتابـــــا املنطـــــ  والســـــمع الطبيعـــــي وتـــــرجم كندي
                                                           

كــــــان نابغــــــة عصــــــره يف الطــــــب والفلســــــفة   هــــــو الطبيــــــب النطاســــــي أبــــــو يوســــــف يعقــــــوب بــــــن إســــــح  العــــــريب الكنــــــدي (1)
والكيميـــــاء وكـــــان مقربـــــا  عنـــــد املـــــأمون العباســـــي وخلفـــــه املعتصـــــم وال ســـــيما يف الطـــــب والفلـــــك وبلغـــــت مؤلفاتـــــه أكثـــــر 
ـــــة كمـــــا تـــــرجم بعضـــــها إ  لغـــــات أخـــــرى  ـــــا  وكلهـــــا غايـــــة يف اجلـــــودة وترمجـــــت إ  اللغـــــة الالتيني مـــــن مائـــــة و ـــــانني كتاب

 ف العرب  اميالدية وكان أبناء امللوك ومن أشر  873وعاش طويال  مث تويف سنة 
هــــو اجلــــراح الكبــــري أبــــو القاســــم خلــــف الزهــــراوي وليــــد مدينــــة الزهــــراء املنشــــاة يف عصــــر األنــــدلس العــــريب  ــــوار قرطبــــة  (2)

ـــــه غايـــــة يف  ـــــة اخلـــــاص ومؤلفات ـــــث طبيب وكـــــان فريـــــد عصـــــره يف اجلراحـــــة والطـــــب حـــــ  جعلـــــه اخلليفـــــة عبـــــد الـــــرمحن الثال
م واالتقـــــــان وال ســـــــيما كتابـــــــه "التصـــــــريف" فلنـــــــه حملـــــــي بالصـــــــور يف األعمـــــــال اجلراحيـــــــة ورســـــــم اآلالت الـــــــيت اإلحكـــــــا

ـــــا إفـــــادة تعـــــرتف  ـــــوالدة والتشـــــريح مـــــا أفـــــاد أوروب ـــــك وكـــــان أول كتـــــاب مصـــــور يف الطـــــب واجلراحـــــة وال تســـــتعمل يف ذل
 هجرية(   500م )938هبا إ  وقتنا وأقروا أنه واضع أساس اجلراحة يف العامل كله وتويف سنة 

هــــــو أبــــــو نصــــــر حممــــــد بــــــن طراخــــــان الفــــــارايب الفيلســــــوف الكبــــــري  ولــــــد يف مدينــــــة فــــــاراب )وراء هنــــــر ســــــيحون( ونشــــــأ  (3)
ببغـــــداد وثقــــــف هبــــــا ونبــــــ  يف املوســــــيقى واملنطــــــ  والفلســــــفة وتـــــرجم كتــــــب اليونــــــان وأخصــــــها كتــــــب أرســــــطو  وذهــــــب 

أغفلــــــه الكنــــــدي يف مؤلفــــــات وال ســــــيما يف املنطــــــ  مذهبــــــه وســــــار علــــــى منهاجــــــه يف طرقــــــه الفلســــــفية وأشــــــار إ  مــــــا 
ـــــه عيـــــدانا وركبهـــــا مث لعـــــب هبـــــا فاضـــــحك احلاضـــــرين مث  ـــــواتر إذ أخـــــرج مـــــن جعبت وأمـــــره مـــــع ســـــيف الدولـــــة مشـــــتهر مت



154 
 

وأقســـــــــام الفلســـــــــفة وتـــــــــرجم آخـــــــــرون مطلـــــــــع العلـــــــــوم ومفتـــــــــاح العلـــــــــوم والكيميـــــــــاء والعقـــــــــل 
 واملعقول وغريها من مؤلفات الفارايب الفيلسوف  

ـــــن رشـــــد ومنهـــــا شـــــرح الســـــماء والعـــــامل  ـــــرجم األســـــتاذ ســـــكوت كثـــــريا  مـــــن مؤلفـــــات اب وت
و الكليـــــــات وشـــــــرح وشــــــرح الـــــــنفس والــــــرجم والقـــــــوى الطبيعيـــــــة وتــــــرجم لـــــــه األســـــــتاذ ارمنكــــــ

أرجــــــوزة الــــــرئيس وتــــــرجم آخــــــرون بقيــــــة مؤلفاتــــــه ومنهــــــا اســــــتمد االفــــــرنك ثقــــــافتهم الفلســــــفية 
  :وترجم سكوت معظم مؤلفات ثابت بن قرة ومن الكتب املرتمجة بأوروبا أيضا  

ـــــان ـــــاب الالهـــــوت ألفـــــه جـــــابر بـــــن حي وترمجـــــه الكر ـــــوين ومـــــن مؤلفـــــات مـــــا شـــــاء  (1)كت
ــــــد أحكــــــام النجــــــوم وأحكــــــام اهلل  ــــــدائرة واالصــــــطرالب وغريهــــــا وق ــــــات واملمازجــــــات وال القران

ترمجهـــــا االشــــــبيلي مـــــا عــــــدا الـــــدائرة فقــــــد ترمجهـــــا الكر ــــــوين ومـــــن املرتمجــــــات: األنـــــواء البــــــن 
 (2)العــــــــــوام واجلــــــــــرب أليب كامــــــــــل حجــــــــــا والشــــــــــف  البــــــــــن اهليــــــــــثم واهلندســــــــــية ألوالد شــــــــــاكر

رضـــــوان وقـــــد تـــــرجم مجيعهـــــا  واملختصـــــر لســـــرابيون والـــــزيك للزرقـــــاين وصـــــناعة جـــــالينوس البـــــن
 األستاذ حرياردي كر وين  
كتـــــاب الرمـــــد وكتـــــاب االختبـــــار وكتـــــاب زهـــــر النجـــــوم وغريهـــــا   (3)ومـــــن مؤلفـــــات البلخـــــي

 وترجم معظمها االشبيلي إ  اللغات األوروبية  

                                                           

نتني وآراء أهـــــــل املدينـــــــة الفاضـــــــلة وغريهـــــــا مـــــــن ديغـــــــري ضـــــــرهبا حـــــــ  أبكـــــــاهم ومؤلفاتـــــــه قيمـــــــة ومنهـــــــا السياســـــــة واملـــــــ
ـــــيت أشـــــرنا إ  ت رمجتهـــــا إ  الالتينيـــــة ومذهبـــــه يف الفلســـــفة يشـــــذ عـــــن القواعـــــد اإلســـــالمية ور ـــــا كـــــان هـــــذا املؤلفـــــات ال

مـــــن اعتزالـــــه النـــــاس وأخــــــذه أصـــــول الفلســـــفة عــــــن اليونـــــان دون تطبيقهـــــا علــــــى الشـــــريعة الغـــــراء كمــــــا فعـــــل غـــــريه مــــــن 
   ـه339فالسفة املسلمني وكان قانعا  يكتفي بالكفاف وتويف سنة 

نســـــب صــــــناعة التقطــــــري والرتشـــــيح واخــــــرتاع كثــــــري تبــــــدعها يف العصــــــور العربيـــــة الذهبيــــــة وإليــــــه هـــــو أســــــتاذ الكيميـــــاء وم (1)
مـــــن األمحـــــا  كحـــــامض النرتيـــــك والكحـــــول وغـــــري ذلـــــك مـــــن فنـــــون الصـــــيدلة وذاعـــــت شـــــهرته يف األقطـــــار الشـــــرقية 

 ميالدية   765ووفاته سنة  703إ  اللغات الالتينية وقد كان مولده سنة  هوالغربية وترمجت مذكرات
 هم حممد وأمحد واحلسن أوالد شاكر نبغوا يف اهلندسة والرياضة والفلك يف عصر املأمون   (2)
ــــــات  (3) ــــــد  دينــــــة بلــــــخ ونشــــــأ بســــــمرقند واعتصــــــم بالتصــــــوف يف أخري ــــــدين والفلســــــفة والطــــــب ول عظــــــيم مــــــن عظمــــــاء ال

 هجرية   319حياته وتويف سنة 
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كتــــــــــاب اجلراحــــــــــة واحلميــــــــــات واألقربــــــــــاذين وغريهــــــــــا وقــــــــــام برتمجــــــــــة   (1)اســــــــــويهوألــــــــــف م
إلســــــــــح  معظمهـــــــــا فراغـــــــــوث وكانـــــــــت مصـــــــــدرا  للصــــــــــيدلة يف أوروبـــــــــا وتـــــــــرجم الكر ـــــــــوين 

ــــــات والعناصــــــر وأمــــــا كتــــــاب   (2)اإلســــــرائيلي ــــــةس واحلــــــدود واحلمي ــــــب األغذي ــــــول فرتمجــــــه كت الب
 كتاب التيسري والتدبري والزينة والتذكرة    (3)زهر قسطنطني وترجم بتافينوس البن

ومــــــن عجــــــب أن ينبــــــ  يف هــــــذه األســــــرة  ســــــة مــــــن كبــــــار األطبــــــاء الــــــذين ذاع صــــــيتهم 
يف العـــــــامل الغـــــــريب والشـــــــرقي وهـــــــم: عبـــــــد امللـــــــك بـــــــن زهـــــــر اإلشـــــــبيلي الـــــــذي ظهـــــــر ب رائـــــــه 
ـــــــب  ـــــــن زهـــــــر أيضـــــــا  الطبي ـــــــه وامســـــــه اب ـــــــو العـــــــالء ابن اجلليلـــــــة ضـــــــد احلمامـــــــات ومضـــــــارها وأب

اخلــــواص واألدويــــة املفــــردة وأبــــو مــــروان ابــــن زهــــر الــــذي أشــــرنا إليــــه مــــن قبــــل  ديــــب مؤلــــفاأل
وولــــده أبـــــو اجملــــد ابـــــن  ينوولــــده الــــوزير احلكـــــيم أبــــو بكــــر ابـــــن زهــــر مؤلــــف الرتيـــــاق اخلمســــي

الطـــــــب وعـــــــنهم أخـــــــذ االفـــــــرنك  يف زهـــــــر احلفيـــــــد وكلهـــــــم مـــــــن فالســـــــفة األنـــــــدلس وأقطاهبـــــــا 
 فات اليت ترمجت ومل تزل بأوروبا مرتمجة إ  اليوم: كثريا  وترمجوا مؤلفاهتم ومن املؤل

 
   ترمجه فراغوث بدان البن جزلة كتاب تقومي األ

  كروبات يوهو أول كتاب يف اجلراثيم امل (4)باستور ترمجهالوباء البن خامتة الطبيب  كتاب
   مسعان اجلنوي ترمجهط لسرابيون ئالبسا  كتاب

                                                           
ـــــــاء والصـــــــيدلة  ههـــــــو ماســـــــوي (1) ـــــــذي درس الطـــــــب والفلســـــــفة ببغـــــــداد وختصـــــــص يف الكيمي ـــــــدي العـــــــريب العجمـــــــي ال املارن

 ميالدية   1015وتويف سنة 
اإلســـــرائيلي املعـــــروف بـــــأيب يعقـــــوب ولـــــه مؤلفـــــات كثـــــرية غـــــري مـــــا أشـــــرنا إليـــــه هنـــــا ومنهـــــا:  هـــــو إســـــح  بـــــن ســـــليمان (2)

واحلكمــــــة وغريهــــــا وقــــــد  قبســــــتان احلكمــــــة والعلــــــم اإلهلــــــي واملــــــدخل إ  الطــــــب واملــــــدخل إ  املنطــــــ  والنــــــبض والرتيــــــا
  هجرية بعد أن عاش زهاء مائة سنة  325وتويف سنة  هفريقياالزم خدمة عبيد اهلل املهدي الفاطمي خليفة 

ان بـــــن احلفيــــــد أخـــــذ الطـــــب عــــــن أبيـــــه وجـــــده وكلهــــــم و ابـــــن زهـــــر هـــــو الطبيــــــب الصـــــيدالين األندلســـــي وامســــــه أبـــــو مـــــر  (3)
نوابــــــع يف هــــــذا الفــــــن ولــــــه مؤلفــــــات قيملمــــــة يف الطــــــب والتــــــدبري والصــــــيدلة وكــــــان يف خدمــــــة دولــــــة امللثمــــــني باألنــــــدلس 

 ميالدية   1173وتويف هبا سنة  1113د بلشبيلية سنة حمبوبا  لديهم ول
 (  41م )رحلة األندلس ص1895باستور العامل الفرنسي املتوىف (4)
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   كبري بأمر الفونس   ترمجه (1)رضوان العناصر األربعة البن كتاب
   فراغوث ترمجه (2)الصحة البن بطالن كتاب
 أدالر الباطي ترمجه  (3)زمياملدخل والزيك للخوار كتاب 

حركـــــــات النجـــــــوم ترمجـــــــه الطيبـــــــوري والقـــــــانون تـــــــرجم بـــــــأمر  (4)بـــــــاين:تومـــــــن مؤلفـــــــات ال
املثلثـــــاتس وخـــــط االســـــتواء ونس والـــــزيك ترمجـــــه الـــــرتيين ومائـــــة مســـــألة واألوتـــــار يف قيـــــاس فـــــال

   وقد ترمجها آخرون بأوروبا
ـــــــن عبـــــــاس ـــــــاب امللكـــــــي ملؤلفـــــــه علـــــــي ب ـــــــب املرتمجـــــــة كت ترمجـــــــه قســـــــطنطني  (5)ومـــــــن الكت

ــــوي وغــــريه ومــــن املؤلفــــات  ــــي الطبيــــب وترمجهــــا اجلن ــــن عل وتــــذكرة الكحــــالني ألفهــــا عيســــى ب
ـــــــن ـــــــاب فـــــــردوس احلكمـــــــة ألفـــــــه علـــــــي ب ـــــــن  القيملمـــــــة كت ـــــــب   (6)الطـــــــربيري الفيلســـــــوف الطبي

وانتفــــــع بـــــــه الــــــرازي وغـــــــريه وتــــــرجم إ  عـــــــدة لغــــــات افرجنيـــــــة ويف عهــــــد هـــــــذا املؤلــــــف كـــــــان 
   امتحان األطباء يف بغداد

                                                           
علـــــي بـــــن رضـــــوان املصـــــري أســـــتاذ الطـــــب يف منتصـــــف القـــــرن اخلـــــامس اهلجـــــريس وكـــــان بنيـــــه وبـــــني ابـــــن بطـــــالن حـــــوار  (1)

 شديد يف الطب ومؤلفاته كثرية قيمة 
أبــــو احلســــن املختــــار بــــن احلســــن بــــن عبــــدون بــــن بطــــالن الطبيــــب املشــــتهر ألــــف حنــــو مائــــة و ســــني  ابــــن بطــــالن هــــو  (2)

  هجرية  465كتابا  يف الطب وترجم معظمها وتويف 
وإليــــه ينســــب كثــــري مــــن  هجريــــة 305اخلــــوارزمي هــــو أبــــو حممــــد بــــن موســــى اخلــــوارزمي الطبيــــب الرياضــــي املتــــوىف ســــنة  (3)

   اجلرب
ــــــن جــــــابر  (4) ــــــذي اهــــــو حممــــــد ب ــــــاين وهــــــو ال ــــــار يف قيــــــاس بالفلكــــــي الرياضــــــي احلــــــراين التب ــــــوب واألوت ــــــدع اســــــتخدام اجلي ت

ــــــأل ــــــرة املثلثــــــات وكشــــــف نقطــــــة الــــــذنب ل ر  وأصــــــلح يف مواعيــــــد االعتــــــدالني الصــــــيفي والشــــــتوي وأظهــــــر مقــــــدار دائ
بأنـــــه مـــــن  الـــــربوج عـــــن دائـــــرة خـــــط االســـــتواء وقـــــد ترمجـــــت كتبـــــه إ  الالتينيـــــة وشـــــهد لـــــه األســـــتاذ الفلكـــــي الفرنســـــي

 ـهــــ240أشــــهر فلكــــي العــــامل كلــــه  وقــــال عنــــه األســــتاذ هاليــــه إنــــه حجــــة وثقــــة عجيــــب التــــدقي  وكانــــت والدتــــه ســــنة 
   ـه317ووفاته سنة 

ـــــة وكـــــان قانعـــــا عاملـــــا  مـــــاهرا  تـــــويف  (5) ـــــه امللكـــــي يف عشـــــرين جـــــزاء  وتـــــرجم إ  الالتيني علـــــي بـــــن العبـــــاس طبيـــــب كبـــــري وكتاب
 ميالدية   994سنة 

بــــــن ريــــــن الطــــــربي فيلســــــوف كبــــــري وطبيــــــب معــــــروف كــــــان يف خدمــــــة اخلليفــــــة املتوكــــــل وألــــــف كتبــــــا  كثــــــرية أمههــــــا علــــــى  (6)
 هجرية   265فردوس احلكمة وكان كدائرة معارف طبية ولد بطربستان ونشأ ببغداد وتويف هبا سنة 
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ــــــاب الطبيعــــــة ومــــــا بعــــــدها حلجــــــة اإلســــــالم الغــــــزايلاملومــــــن  وقــــــد  (1)ؤلفــــــات العظيمــــــة كت
 لفي كما ترمجت كتبه األخرى إ  عدة لغات افرجنية  يسا ترمجه إ  الالتينية كوند

ومــــــن الكتــــــب املفيــــــدة كتــــــاب الــــــنفس والــــــروح وكتــــــاب التعاويــــــذ ألفهــــــا قســــــطا بــــــن لوقــــــا 
   إ  عدة لغات أمهها الالتينية فوترجم األول اإلشبيلي كما قام برتمجة الثاين فلينو 

وقــــــــد تــــــــرجم إ  ي ســــــــخملنطقيــــــــة كتــــــــاب املنطــــــــ  األكــــــــرب للسر ومــــــــن أمهــــــــات الكتــــــــب ا
 الالتينية وغريها باألندلس وإيطاليا وباريس  

 (2)ومـــــــــن املؤلفـــــــــات اجلليلـــــــــة االصـــــــــطرالب البـــــــــن الصـــــــــفار وزاد املســـــــــافر البـــــــــن اجلـــــــــزار
ـــــــة  ـــــــة املركب ـــــــاب األدوي ـــــــن اجلـــــــزار كت ـــــــرجم غـــــــريه الب ـــــــة كمـــــــا ت وترمجـــــــة قســـــــطنطني إ  الالتيني

ـــــــدا  يف الطـــــــ ـــــــوت املقـــــــيم وهـــــــو عشـــــــرون جمل ـــــــاب ق ـــــــاب العـــــــدة وكت ـــــــاب اخلـــــــواص وكت ب وكت
   وغريها من الكتب اجلليلة

وصـــــنف جــــابر بـــــن أفلـــــح   سالبرتوجـــــي كتــــاب النصـــــرانية واإلســـــالم فرتمجــــه ســـــكوتوألــــف 
اغوجي يف املنطــــــ  ســـــكتـــــاب املثلثــــــات الكرويـــــة فرتمجــــــه علمـــــاء البندقيــــــة  وألـــــف حســــــنني إي

                                                           
ين الطوســــي الشــــافعي  هــــو اإلمــــام حممــــد بــــن حممــــد بــــن أمحــــد أبــــو حامــــد االســــفرايين (1) ــــدمل الغــــزايل حجــــة اإلســــالم زيــــن ال

صـــــــره يف الشـــــــريعة والتصـــــــوف واآلداب واحلكمـــــــة والفلســـــــفة الدينيـــــــة وكـــــــان مدرســـــــا   درســـــــة بغـــــــداد النظاميـــــــة عإمـــــــام 
هجريـــــــــة مث تركهـــــــــا وقصـــــــــد احلـــــــــكمل مث عـــــــــاد إ  الشـــــــــام فمصـــــــــر وأقـــــــــام باإلســـــــــكندرية طـــــــــويال  مث لـــــــــزم  488إ  ســــــــنة 

كتــــــاب اإلحيــــــاء الوســــــيط والــــــوجيز والبســــــيط واخلالصــــــة يف الفقــــــه مث ألــــــف   ف طــــــوس فــــــألالتــــــأليف بعــــــد أن عــــــاد إ 
وقـــــــد تـــــــرجم إ  مجيـــــــع لغـــــــات أوروبـــــــا يف عصـــــــور خمتلفـــــــة ومـــــــن مؤلفاتـــــــه: املنخـــــــول واملنتخـــــــل واملستصـــــــفى والفلســـــــفة 

مـــــــة ومعيـــــــار العلـــــــم وحمـــــــك النظـــــــر ومشـــــــكاة األنـــــــوار واملنقـــــــذ مـــــــن الضـــــــالل والقســـــــطاس وغريهـــــــا مـــــــن املؤلفـــــــات القيمل 
ــــــد ســــــنة  ــــــة املفيــــــدة )ول ــــــويف ســــــنة  4511النافعــــــة واألدبي ــــــف فيهــــــا  505وت هجريــــــة( وكــــــان جييــــــد اللغــــــة الفارســــــية وأل

 رسالة تسمى "أيملها الولد" مث وصفها بالعربية ومال إ  الزهد يف أخريات حياته  
ابــــــن  هلســــــوفا  كبــــــريا  ترمجــــــهــــــو أبــــــو جعفــــــر أمحــــــد بــــــن إبــــــراهيم بــــــن أيب خالــــــد اجلــــــزار القــــــريواين كــــــان طبيبــــــا  نطاســــــيا وفي (2)

ومؤلفاتـــــه كثـــــرية منهـــــا  سل ترمجـــــة تـــــدملل علـــــى عظـــــيم شـــــأنه وجليـــــل مقامـــــه وقـــــد مدحـــــه الشـــــعراء ومـــــنهم كشـــــاجمجــــجل
الفصــــــــــول يف البالغـــــــــــة واملكلــــــــــل يف األدب والبلغـــــــــــة يف الصـــــــــــحة وزاد املســــــــــافر وقـــــــــــوت املقــــــــــيم يف الطـــــــــــب والوبـــــــــــاء 

األدويـــــة والتعريـــــف وقـــــد مجـــــع فيـــــه علمـــــاء زمانـــــه وغـــــري ذلـــــك مـــــن ام واجملربـــــات الطبيـــــة وإبـــــدال ذونصـــــائح األبـــــرار واجلـــــ
 الكتب العظيمة وصحب كثريا  من امللوك واحلكماء وتويف يف منتصف القرن الرابع من اهلجرة  
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ــــــا   ــــــة كمــــــا فرتمجــــــه الفرنســــــيون واألندلســــــيون وغــــــريهم مــــــن أوروب ــــــنترمجــــــوا املــــــادة الطبي  (1)الب
 البيطار  

 :وبينمـــــا كـــــان إمسعيـــــل يـــــرتّن بللقـــــاء بيانـــــه ويهتـــــز طربـــــا بتبيانـــــه إذ اعرتضـــــه هربـــــرت وقـــــال
إنكــــم تــــذكرون أمســــاء املــــؤلفني وكتبــــا  مل اســــتمع هبمــــا وقــــد قضــــيت أزمانــــا  طويلــــة يف دراســــة 

 ؟نوابع العامل وأمهات الكتب فهل لديكم حجة يف اإلفصاح أو قوة لزيادة اإليضاح
ـــــنهض   نكـــــم غـــــريمت أمســـــاء بعـــــض املـــــؤلفني وحـــــرفتم ألقـــــاهبم عـــــن إحســـــان وقـــــال حقـــــا  ف

 مواضعهم كما سأتلوه عليك: 
 

 Avicenne (نْ ست فلن ابن سينا الرئيس تقولون عنه )أفت 
 Avirroes وابن رشد تكتبونه  روفكم )أفريوس(

 Abuicasis وأبو القاسم الزهروي تسمونه )أبلقسيس(
 Algazel )اجلزل( واإلمام الغزايل ترمسونه

 Alhacem زون له )اهلسم(موابن اهليثم تر 

 Avendaut وابن داود ترقمونه )أفندوت(

 Razes والرازي تلقبونه )رزيس(

 Aboumasar Abalachi بالتشي(أوأبو معشر البلخي )أبو مأسر 

 Avicebron وابن جربيل تكتبونه )أفسربون(

 Abubacer وأبو بكر بن طفيل )أبو بسر(

 Avinpace وابن باجة )أفنياك(

 Ellchasen Ellimitar ن )الشسن املرت(الوابن بط

                                                           
ابـــــن البيطـــــار األندلســـــي هـــــو أبـــــو حممـــــد بـــــن أمحـــــد عبـــــد اهلل الطبيـــــب الصـــــيدالين العالمـــــة يف النبـــــات وكانـــــت مؤلفاتـــــه  (1)

 ميالدية   1248مصدرا  للمادة الطبية يف أوروبا ولد بضواحي ملقا وتويف يف دمش  سنة 
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 Avinzoar وابن زهر )أفنزور(

 Eben Guefith ابن وافد تسمونه )ابن جيفث(

 Canamusali أبو القاسم املوصلي تقولون عنه )كناموسلي(

 Arzachel بونه )أرزتشل(تأبو إسح  الزرقايل تك

 Saladin )سالدين(صالح الدين 

 Mira molin أمري املؤمنني )مريا مولني(

 Banniere, Bandier, Bande بند 

 Albogue البوق )البوجو(

 Manganueau )منجنيو( (1)منجني 

 Feluca فلوكه )فلوكا(

 Darsina, Arsenal رسينا( أو )أرسنال(د) عةدار الصنا

 
األعــــــالم واألمســــــاء  ســــــميات مسيتموهــــــا أنــــــتم وهكــــــذا إ  آخــــــر مــــــا بــــــدلتم وغــــــريمت مــــــن 

وإخــــــوانكم مــــــا أنــــــزل اهلل هبــــــا مــــــن ســــــلطان ولكنهــــــا شــــــاهدة علــــــيكم بــــــأنكم أخــــــذمت مــــــن 
ـــــــونكم وثقـــــــافتكم ومـــــــدنيتكم وجمـــــــدكم احلاضـــــــر وهـــــــذه األمســـــــاء وإن   (2)علومنـــــــا مصـــــــادر فن

    األبد ختلد لنا الفخار وتشهد لنا يف مجيع األمصارإكانت حمرفة فهي باقيملة 
وانـــــربى إمسعيـــــل غاضـــــبا قـــــائال   سكأهنـــــا أغشـــــى عليـــــه مـــــن املـــــوت  فســـــكت هربـــــرت قلـــــيال   

ـــــه وهـــــو  ـــــذي قاســـــيت الشـــــدائد يف احلصـــــول علي لقـــــد قـــــاطعتموين يف االسرتســـــال يف بيـــــاين ال
نا العـــــرب علـــــى أن بيـــــاين دن أســـــياعـــــحيـــــوي بضـــــع مئـــــني مـــــن الكتـــــب الـــــيت ترمجهـــــا االفـــــرنك 

هـــــــذا ال يـــــــوازي عشـــــــر معشـــــــار مـــــــا وصـــــــل إ  االفـــــــرنك مـــــــن خمتلـــــــف األقطـــــــار العربيـــــــة وال 
                                                           

وعــــــنهم أخــــــذها االفــــــرنك  هــــــذه األلفــــــاظ الثالثــــــة وإن كانــــــت معربــــــة عــــــن الفارســــــية ولكنهــــــا صــــــارت يف حكــــــم العربيــــــة (1)
 حمرفة كما ترى  

(2) The Great Events of History: p. 79.  
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ـــــــة  ـــــــر املعـــــــارف وكيفي ـــــــب دوائ ـــــــة وترتي ـــــــيت نقلـــــــوا عنهـــــــا املوســـــــعات العلمي ـــــــدلس ال ســـــــيما األن
وضـــــعها ووضـــــع املعجمـــــات التارخييـــــة واجلغرافيـــــة وعلـــــوم النبـــــات والرياضـــــة ومـــــن ذلـــــك اجلـــــرب 

ــــــزال ــــــذي ال ي ــــــاك فــــــرع خــــــاص مــــــن الرياضــــــة  ال ــــــد االفــــــرنك وهن مســــــتعمال  بامســــــه العــــــريب عن
نســـــــــبة إ  شـــــــــيخ الرياضـــــــــة اخلـــــــــوارزمي العـــــــــريب وقـــــــــد  Algorismيســـــــــمى )اخلـــــــــوارزمي( 

  الكيميـــــــاء والصـــــــيدلة ومـــــــا ابتدعـــــــه العـــــــرب فيهمـــــــا مـــــــا نقلـــــــه الغربيـــــــون إســـــــب  أن أشـــــــرنا 
   (1)عنهم صناعة وعلما وتعليما  عن طري  األندلس
 راف للعرباالع 

بــــــه وملـــــا أفــــــاق هربـــــرت مــــــن ســـــنته واســــــتيق   فـــــزع وتــــــيق  واستصـــــرخ احلاضــــــرينس كـــــأن 
ـــــا  مــــــن اجلــــــن  وقــــــال بصـــــوت جــــــوهري: كفــــــى كفــــــى أيهـــــا الفيلســــــوف  ففضــــــل العــــــرب  مسمل

 ظاهر ومعروف  
ومــــــا هــــــي إالمل هنيهــــــات صــــــغرية حــــــ  دوى احلــــــاكي اهلــــــوائي بصــــــوته اجلميــــــل نــــــاقال  عــــــن 

 أحد األدباء ما كان ينشد على لسان جمد العرب ويئن ما أصابه يف دولة األدب: 
 ا  خير الخلقـــا  عجبـــعجب     لى الشرقإا قوم ــا يــعطف

 قـــفرلى الإ  ا  ح اجــــو ن   اـــ يليق بكم هجري بغض

 ا الهادي خير الطرقـــــو ن   وا هجري في هذا الوقت ر

 ا السامي فوق األفقـــــو ن      ا الهادي فضال  وعال  ــو ن 

 قــا  نورا  مثل الفلــــعلم               وا لي  بقىـــيا قوم تعال 

 ذوا عبرا  قبل الرقّ ـــــوخ           ى ـــيا قوم  فيقوا لي  رق  
 :زهران وأنشد يف احلال فاهتز

 ا طرق السعي الصدقــ رن              ا ــليف المسعي يا بهج ن

 ا للحقـــــــــــنور يهدين              اـــــيا مجد م ى يبدو فين

مــــا كــــان ينقلــــه علــــى وكــــان حســــان قــــد وقــــف حركــــة احلــــاكي إبــــان ذلــــك مث حركــــه فــــأمت 
 لسان جمد العرب:

                                                           
   1934من ديسمرب سنة  23األهرام وحماضرة األستاذ غاستون زنانريي يف  (1)
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فضال  يحكي ضوء                رىف ــبالعلم وهجر الخل

 رقــــالب

 و فيكم  هل الشرقـــــ سم               دةـــــة بمساعــــبمعاون

 
 هاليفي عربي

 

ــــه أخــــريا  جوابــــا  ملــــا استفســــر عنــــه زهــــران وتلــــك مصــــادفة حســــنة تالهــــا  وكــــان مــــا نطــــ  ب
ـــــد هاليفـــــا حضـــــور األســـــتاذ  ـــــال عن ـــــني األخـــــريين وق ـــــذي اســـــتمع البيت املستشـــــرق الفرنســـــي ال

  : حقا  لقد نط  جمد العرب هخولد
ـــــال تفـــــدوى املكـــــان بال ـــــلس وق ـــــل اجلمـــــع علـــــى هـــــذا املستشـــــرق اجللي ـــــل وأقب صـــــفي  والتهلي

 حسان: وأين كنت يا هبجة العلم واألدب  
 فأجابه هاليفا: لقد كان من شأين العجب  

 يا أمري هاليفا  فقال حسان: هكذا شأنك 
فقـــــــال ال تقـــــــل هاليفـــــــا  فأنـــــــا الســـــــيد خليفـــــــة  وهـــــــذا هـــــــو لقـــــــب أســـــــريت العربيـــــــةس وقـــــــد 
ـــــــــة  فجعلـــــــــوا خليفـــــــــة هاليفـــــــــا   ـــــــــة واألوضـــــــــاع االفرجني غـــــــــريت يف معاملـــــــــه الرطانـــــــــة األعجمي

 وأغفلوا أنين كنت شريفا   
   فقال حسان: وكيف ذلك يا ذا السجايا الشريفة

مـــــــت أصـــــــلي  وأخـــــــذت يف البحـــــــث والتنقيـــــــب لفكـــــــرت بعقلـــــــي فع :فقـــــــال املستشـــــــرق
ف العـــــــربس ورجـــــــاالت األدبس وهـــــــا هـــــــي افعلمـــــــت أين عـــــــريب صـــــــميم  ال بـــــــل مـــــــن أشـــــــر 

شـــــارات الشـــــرف علـــــى قبعـــــيت كمـــــا تراهـــــا تكلـــــل رءوس أســـــريت ولنـــــا الشـــــرف العظـــــيم واجملـــــد 
 اجلسيم  

 فقال حسان مرحى مرحى لألخ الكرمي  
 فتغريت أطوار هربرت ودهش مث قال: عجبا  عجبا  هلذا النبأ العظيم  
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فقـــــال الســـــيد املستشـــــرق: ال تعجـــــب أيهـــــا اهلمـــــام  فـــــنحن العـــــرب الكـــــرام ولقـــــد نشـــــأت 
ح زكيــــةس بينمــــا  و مــــن صــــغرى كر ــــا  شــــفيقا  رحيمــــا س شــــجاعا  ذا نفــــس أبيــــهس وقرحيــــة ذكيــــة ور 

لتقهقـــــــــر والشـــــــــقاق  وال ســـــــــيما يف كنـــــــــت أرى بعـــــــــض إخـــــــــواين يف االحنطـــــــــاه والتـــــــــواينس وا
ــــــواريخ  ــــــى البحــــــث يف ت ــــــين عل ــــــيت محلت ــــــه مــــــن الشــــــيم  ال ــــــت علي االخــــــالقس خبــــــالف مــــــا كن
األمـــــم وال ســـــيما أجـــــدادي العـــــرب  حـــــ  حـــــزت النجـــــاح واألدب  وبعـــــد طيلـــــة التنقيــــــب  

  هنــــر لــــوار  إظهــــر يل أمــــر عجيــــب  علمــــت منــــه أن العــــرب الكبــــار  افتتحــــوا مــــن فرنســــا 
  هـــــذا البحـــــث اجلليـــــل  إ )تولـــــوز( يف ذلـــــك الســـــبيل  ظننـــــت ظنـــــا  أدى وملـــــا كانـــــت بلـــــديت

خلـــــت أين مـــــن ســـــاللة العـــــرب  ملـــــا جبلـــــت عليـــــه مـــــن األخـــــالق واألدب  فكـــــان البحـــــث 
ــــــة    ــــــة  وتأكــــــدت أين مــــــن ســــــاللة عربي ــــــا   وأضــــــحت املســــــألة جلي ــــــا  وصــــــار الظــــــن يقين ين

ايلس أنـــــىن مـــــن حســـــرس فبـــــدا يل وألمثـــــوبـــــذا صـــــرت أ ـــــث عـــــن نســـــر  وعـــــن جمـــــدي وعـــــن 
ذلـــــك النســـــب العـــــايلس نســـــل األشـــــراف الكـــــرامس حفـــــدة عبـــــد الـــــرمحن بـــــن هشـــــامس واســـــترتنا 
ــــــه مــــــن  ــــــال )الربنــــــات(  فكــــــان مــــــا حــــــدثتكم ب يف بعــــــض احلــــــروب والفتوحــــــات   ــــــايل جب

   اآليات
   فقال حسملان: مرحبا  بابن السادات

 جــــــدكم ني إن هـــــذه إلحـــــدى املعجــــــزات  وعلـــــى هـــــذا فأنـــــا أول املعرتفـــــ :وقـــــال هربـــــرت
ـــــاملبـــــنيس وإن كـــــان اليـــــوم يف حـــــزن وأ ـــــب مـــــنكم العطـــــف واحلنـــــان والرفيـــــ  واالحتـــــاد ن نيس يطل
 واألمان كما كنتم يف قدمي الزمان  

ــــــــك بكــــــــى زهــــــــران  وتابعــــــــه املستشــــــــرق وحســــــــان  وأخرجــــــــوا زفــــــــرات حــــــــارةس  ــــــــد ذل وعن
 ونطقوا متحدين: 

العرب الكرام فسارع إلى        رـــــــ مانا   مانا   يها المجد ينش

 رواـــليظه

وقاموا للقيا  اب هاجا       وا ــــوإ  رجا  الشرق جمعا تحالف

 رواــــــوشم
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وقالوا لكم  هال  وسهال            ةــــوقاموا للقيا  اس ماعا  وطاع

 رواـــوبش

 مانا   مانا   يها المجد              ررواــــمير ولوقالوا سالما  لأل

   رـــــــينش
وبينمــــــا هــــــم ينشــــــدون  وإذا باحلــــــاكي اهلــــــوائي )الراديــــــو( نطــــــ  عــــــن لســــــان اجملــــــدس كأنــــــه  
كــــــان جييــــــبهم  وكــــــأن الــــــذي كــــــان يلقنــــــه واقفــــــا  باملرصــــــاد  طــــــوع إشــــــارهتم  يرتقــــــب إشــــــارة 

 إلجابتهمس فقال على لسان جمد العرب: 
فإني لهم طو  الزما    روا ـــــإذا هّب قومي للكما  وفك

 ر  ــــــمبش

لى    يناموا عن لقائي إ  دــــــــوإني لهم طو  الدهور مخل

 رواــويبط

 در  ــي حيا  وقالت مق ر ت موت  اء في بالد حزينةــــــــــفمالي بق

ل ع بروا بالقو  مني   ع م شكاي يسم ال ليت شعري هل 

 رواـــوتزج

خذوا عبرة مما مضى   م ــفهبوا رجا  الشرق بعد سباتك

 رواــــوتحسّ 

لما  خذوا عنكم قديما    ارة ــــخذوا عبرة من غربكم ومه

 رواـــوفك

ولم شربوا منا لؤوسا    ةـــفكم  خذوا منا علوما  وحكم

 رواــوعمّ 

 ضاءت بالد الغرب          وا لم  حرزوا من  ناعةــولم نهب

 ح ى تنّوروا

 قواهم إلى مجد سما حيث  ت ـــ ضاءت بأوروبا بالد  و نبّه

 رـــينش

وان م رجا  العصر لم   رةـبالدي بالدي هل  موت بحس

 رواــــّ ت أث

وفيكم رجائي وارتقائي          يــو ن م رجالي من قديم وبهج 

 سيظهر
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اف عليكم من بالد ــــ خ                 ي فإننيــــــــي لليالونِ ع  د  فال ت  

 تدّمر

و ن م ترو  الغرب ال          ي تقهقرا  ـــــوال تدعوني لألمان

 رــــي قهق

وال تدفنوني بالحياة   ا  ــــوال تضعوني في القبور مكفّن

 رواــــف خس

فهل من مغيث في البالد   مـــحرام عليكم     موت بفعلك

 ّر؟ــيذل

يساعدني في رفع شأني   وهل من مجير في الشدائد والردي

 رـــوينظ

 رواـــّ فكونوا لما شئ م وال ت حي  يــــفإ   ن م لم تعملوا بنصائح

 يريد بكم هذا السقوط ف غدروا  ا  ـــودونكمو باب النزو  مف ح

 رـــــــلعلي  رى بابا  وإالّ فأقب  يـعوتدإلى سادة األمصار انشر 

إذا نام  هلي عن لقائي   ن ببالده ــــسالم على شرق وم

 وقّصروا

 إذا هّب قومي للكما  وشّمروا  ا  ــو هال  بشرق ثم  هال  ومرحب

مث انصرف اجلميعس وهم معجبون هبذا احلديث البديع وتأهبوا النشر اجملد واجلالل وقد ملئوا 
 باحلماس وحسن اخلالل  ومتسكوا باالستقامة والكمال  

 انتهى احلديث ويليه فذلكة يف تاريخ العرب
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 عصور الجاهليّة

 
ــــة وتنســــب  ــــة مــــن أقــــدم األمــــم جمــــدا  ومدني ــــه الســــالمإاألمــــة العربي ــــن نــــوح علي  س  ســــام ب

ومنهـــــا األنبيـــــاء والرســـــل الكـــــرام وآثارهـــــا تـــــدلمل علـــــى أهنـــــا مل تكـــــن بأقـــــل مـــــن غريهـــــا عظمـــــة 
ــــــد  ــــــا عنــــــه  -وحضــــــارة  والعــــــرب قســــــمان بائ ــــــارخيهم يكــــــاد يكــــــون جمهــــــوال  إالمل مــــــا أخربن وت

   وعارب وهم نوعان: عرب ومستعرب -الوحي
ومــــــن األولــــــني امللــــــوك األول ورجــــــاالت احلضــــــارة القد ــــــة ومــــــن اآلخــــــرين العــــــرب الباقيــــــة 

ــــــــل بــــــــن إبــــــــراهيم عليهمــــــــا الســــــــالم كمــــــــا أن إومــــــــنهم أبطــــــــال اإلســــــــالم وينســــــــبون    إمسعي
ــــــك ينســــــبون  ــــــنإأولئ ــــــه الســــــالم  ومــــــن العــــــرب    يعــــــرب ب ــــــن عــــــابر )هــــــود( علي قحطــــــان ب

 البائدة:

قبيلـــــة  ـــــود وكـــــانوا يســـــكنون  ـــــايل املدينـــــة ورســـــوهلم صـــــاحل صـــــاحب الناقـــــة الـــــيت  (1
م   أهلكهم بعذاب  شديد   و اعتدوا عليها فدمدم عليهم رهبمل

وا عليــــــه فــــــأهلكهم رب قبيلــــــة عــــــاد وكانــــــت باألحقــــــاف ورســــــوهلم هــــــود الــــــذي اســــــتك (2
 اهلل بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال  و انية أيملام  حسوما   
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ـــــــالد اليمامـــــــة )شـــــــرقي جنـــــــدسيطســـــــم وجـــــــد (3 ـــــــيهم مـــــــن  (  وكـــــــانوا يف ب واحلـــــــاكم ف
طســـــم وكـــــان ظاملـــــا  طاغيـــــة خـــــرق عـــــادات العـــــرب القد ـــــة وخـــــالف القـــــوانني املتبعـــــة وقضـــــى 

 من أمه )هزيلة( فقال:  بأخذ طفل   ألب  
 اــــفأبرم حكما  في هزيلة ظالم  ا ـــ تينا  خا طسم ليحكم بينن

 اــــوال فهما  عند الحكومة عالم  لعمري لقد حكمت ال م ورعا 

ــــــف أالمل تُــــــحف إالمل ويعتــــــدي عليهــــــا قبــــــل زفافهــــــا لبعلهــــــا  سزوج بنــــــت مــــــن بنــــــات جــــــديل
 فقامت احلرب بينهما ح  بادتا   سإلثارة احلمية يف جدي هاعيدوكان هذا 

 
 العرب الم عربة

 

وعـــــدنانيون  سوالعـــــرب املتعربـــــة قســـــمان كمـــــا ذكرنـــــا آنفـــــا  وهـــــم قحطـــــانيون ســـــكان الـــــيمن
  سكان احلجاز

ومــــــــن  سومــــــــن القحطــــــــانيني بنــــــــو محــــــــري والبــــــــابليون واللخميــــــــون والغســــــــانيون والنبطيــــــــون 
ــــــاد وأ ــــــار وربيعــــــة ومضــــــر وغــــــريهم مــــــن ظهــــــر جمــــــدهم يف اإلســــــالم  العــــــدنانيني قضــــــاعة وأي

 وتاريخ العرب غامض يف اجلاهلية وإن كان موسعا  فيه  
ركها عقــــــال  يف روايــــــات الطــــــربي واألصــــــفهاين الــــــذي ولكنــــــه ال خيلــــــو مــــــن مبالغــــــات تتــــــدا

بيــــــد أن مــــــا أظهــــــره  جعــــــل مــــــدة حكــــــم بعــــــض امللــــــوك يف الــــــيمن زهــــــاء  ــــــانني ومائــــــة ســــــنة
لتـــــاريخ العـــــريب القـــــدمي ومنـــــه نســـــتمد ل ا  املستشـــــرقون بـــــبالد العـــــرب مـــــن اآلثـــــار يكـــــون مصـــــدر 

 أنباءهم مزوجة  ا صح يف أمهات التاريخ  
 

 البابليو 

 

ـــــل علـــــى هنـــــر الفـــــرات وهـــــم أقـــــدم ملـــــوك العـــــرب وأوهلـــــم: ســـــامو األول  ـــــة باب وكـــــانوا  دين
ــــــل املــــــيالد بنحــــــو  ــــــه كيــــــف يتجــــــرون وخلفــــــعل ــــــســــــنة وقــــــد  2410وكــــــان قب ســــــامو  هم رعيت
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ـــــــاين الـــــــذي حـــــــث النـــــــاس االجتـــــــار وحســـــــن  وجـــــــاء بعـــــــده ســـــــابوم فأميليســـــــني املعاملـــــــةس الث
ـــــل املـــــيالد بنحـــــو فســـــينوبليت  ـــــذي كـــــان قب ســـــنة وقـــــد أســـــس املـــــدارس  2285فحمـــــورايب ال

ن القـــــوانني واللـــــوائح وكانـــــت املـــــرأة يف عصـــــره تســـــاوي الرجـــــل يف األعمـــــال وتســـــري معـــــه ســـــو 
جنبـــــا  جلنـــــب وذكـــــر بعـــــض املـــــؤرخني أنـــــه كـــــان نبيـــــا   وخلـــــف مـــــن بعـــــده  ســـــوايل وكـــــان يف 
ــــــاين  ــــــراهيم عليــــــه الســــــالم وجــــــاء بعــــــده أبيشــــــع فعحــــــي األول فشمســــــو الث ــــــل إب عهــــــده اخللي

 الذي حارب الصني  
 

 العمالقة

 

نشـــــــا الدولـــــــة أوتفـــــــرق بعضـــــــها بـــــــني دجلـــــــة والفـــــــرات و ه الدولـــــــة بـــــــالعراق تأسســـــــت هـــــــذ
ـــــــزح البـــــــاقون  ـــــــت مـــــــنهم إالبابليـــــــة ون ـــــــل صـــــــغرية وآخـــــــرون وفـــــــدوا إ    األحقـــــــاف وكان قبائ

ــــــل املــــــيالد بنحــــــو   2215مصــــــر واحتلوهــــــا زهــــــاء  ســــــة قــــــرون وكــــــان مــــــنهم: ســــــالطني قب
ـــــاخنس فـــــأبوفيس ف ـــــاس فأســـــيس فبســـــنة وخلفـــــه بيـــــون فأب ـــــو فيـــــايب أاني ب األول ويف عهـــــده  ن

ــــــه الســــــالم وجــــــاءت بــــــه  ــــــت الســــــيارة الــــــيت اشــــــرتت يوســــــف علي   مصــــــر ويعــــــرف يف  إكان
 كتب العرب بالريان  

 
 النبطيو  )ملو  بطرا( 

 

وكانوا يف اجلنوب الشرقي من فلسطني وقصبة ملكهم مدينة بطرا املسماة بسلع يف التوراة 
وهي بني غزة وتدمر وكانت لغتهم آرامية ومن أشهر ملوكهم: احلرث األول وكان قبل امليالد 
بقرن ونصف قرن وحتالف مع بطليموس السادس ملك مصر مث خلفه زيد اهلل فاحلرث الثاين 

عبادة الثاين فمالك األول فعبادة الثالث مث  هوحارب الرومان وخلفتح دمش  فالثالث الذي ف
ظهر املسيح عيسى عليه السالم مث كان عهد مالك الثاين فسوتر ريبال  هفيلو باترا ويف عهد

اية هذه الدولة ظهرت دولة أخرى كانت قاعدهتا تدمر وقد خلفت آثارا  تشهد مللوكها ويف هن
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هيكل الشمس الذي حييط به سور ارتفاعه  سة وعشرون مرتا  وقد محل  باجملد والعظمة ومنها
اهليكل على ثلثمائة و سني عمودا  و واره قصر الرواق األعظم وبه  ا ائة عمود ولكن التاريخ 

 ضاع ذكرها ضحية احلوادث اخلفية ويظهر أن عمرها كان قصريا  فالدولة ضن علينا  لوك هذه 
 
 

 الغسانيو 

 

وقــــــد رحلــــــوا مــــــن الــــــيمن بعــــــد الســــــيل العــــــرم ونصــــــبوا  هيف جنــــــوب الشــــــام وشــــــرقي وكــــــانوا
أنفســـــهم عمـــــاال  للـــــروم يف بـــــالد الشـــــام بعـــــد املـــــيالد بنحـــــو قـــــرنني ومـــــن ملـــــوكهم جفنـــــة بـــــن 
عمـــــــرو فثعلبـــــــة بـــــــن عمـــــــرو فـــــــاحلرث األول فجيلـــــــة فعمـــــــرو الثـــــــاين فالنعمـــــــان األول وآخـــــــر 

 ضي اهلل عنه  ملوكهم جبلة بن األيهم الذي تنصر يف عهد عمر ر 
 

 اللخميو 

 

ســــــنة وأوهلــــــم جذ ــــــة  250و بنحــــــوكــــــانوا يف بــــــالد العــــــراق عمــــــاال  للعجــــــم بعــــــد املــــــيالد 
األبـــــرص وخلفــــــه عمــــــرو بــــــن عــــــدي وهــــــو ابــــــن أخــــــت جذ ــــــة وقــــــد عاصــــــر زنوبيــــــا )الزبــــــاء( 

ـــــن امـــــر  وآخـــــر ملـــــوكهم فعمـــــرو وقصـــــته معهـــــا مشـــــتهرة وخلفـــــه امـــــرؤ القـــــيس بـــــن عمـــــرو  ب
 ميالدية   618إياس بن أيب قبيصة سنة 

 
 ملو  اليمن

 

وكــــــان تــــــارخيهم جمهــــــوال  حــــــ  جــــــاس املستشــــــرقون ديــــــارهم وكشــــــفوا عــــــن آثــــــارهم فــــــأزالوا 
بعـــــــض مـــــــا غمـــــــض منـــــــه ومـــــــن تلـــــــك اآلثـــــــار قصـــــــر غمـــــــدان املؤلـــــــف مـــــــن عشـــــــرين طبقـــــــة 

ـــــ ـــــل الســـــباع النحاســـــية ال ـــــه متاثي ـــــى أركان يت  ـــــر فيهـــــا اهلـــــواء بنظـــــام ســـــقوفها مـــــن الرخـــــام وعل
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اد الـــــيت دصـــــوته كـــــزئري األســـــد يف الغابـــــات  ومـــــن أهـــــم آثـــــار الـــــيمن األســـــهندســـــي فيســـــمع 
ابتـــــدعوها خلـــــزن امليـــــاه بنظـــــام ال يقـــــل عـــــن الـــــنظم احلديثـــــة وقـــــد مهـــــروا يف الزراعـــــة والتجـــــارة 

 والصناعة ح  فاقوا أهل عصورهم  
رو لالـــــيت كشـــــفها األســـــتاذ أندريـــــه مـــــاومـــــن اآلثـــــار اجلليلـــــة بـــــاليمن مدينـــــة مـــــأرب )وبـــــار( 

م بالطيـــــارة وشـــــهدها شـــــاهقة مؤلفـــــة مـــــن طبقـــــات كـــــاهلرم 1934الفرنســـــي يف مـــــارس ســـــنة 
ناصـــــعة البيـــــا  كأهنـــــا مـــــن املرمـــــر ولكـــــن قاعـــــدهتا مـــــن حجـــــر أســـــود وحوهلـــــا ســـــور متهـــــدم  

بـــــاء ملـــــوكهم نخبـــــار بأوإن كـــــان املستشـــــرقون أظهـــــروا هـــــذه اآلثـــــار فهـــــم قـــــد عجـــــزوا عـــــن اإل
ــــــاريخ  علــــــى وجــــــه ــــــوكهم مــــــن أمهــــــات الت ــــــى ذكــــــر بعــــــض مل ــــــا عل ــــــذا عولن ــــــول عقــــــال  ول مقب

وخاصـــــــة مـــــــن ابـــــــن األثـــــــري والعـــــــرب وأيب الفـــــــداء وهـــــــم جممعـــــــون علـــــــى أن أوهلـــــــم يعـــــــرب بـــــــن 
قحطـــــان قبـــــل املـــــيالد بنحـــــو  ا ائـــــة وثالثـــــة آالف ســـــنة وخلفـــــه ابنـــــه يشـــــحب فعبـــــد  ـــــس 

ـــــري املعـــــروف  ـــــذي بـــــىن الســـــد الكب رآن الكـــــرمي ويســـــمى هـــــذا ســـــد مـــــأرب املـــــذكور يف القـــــبال
   ائشامللك أيضا  سبأ وجاء بعده محري فوائل فيعفر وآخرهم احلرث الر 

مث خلفهــــــم احلمرييــــــون وكــــــان مــــــن ملــــــوكهم  ريــــــر عســــــن الــــــذي افتــــــتح العــــــراق واملغــــــرب 
حـــــ  لقبـــــوه بـــــذي القـــــرنني ومـــــن هـــــؤالء امللـــــوك بلقـــــيس الـــــيت كانـــــت يف ســـــنة ثنتـــــني وثالثـــــني 

ئـــــك أســـــعد أبـــــو كـــــرب الـــــذي زعـــــم املؤرخـــــون أنـــــه افتـــــتح األر   وثلثمائـــــة ميالديـــــة ومـــــن أول
 م  532كلها وذلك بعيد عن العقل وانتهى أمر ملوكهم بذي جدن احلمريي سنة 

 
 العدنانيو 

 

ـــــراهيم عليهمـــــا الســـــالم وكـــــانوا يقيمـــــون حـــــوايل احلجـــــاز  ـــــن إب ـــــل ب ـــــاء إمسعي العـــــدنانيون أبن
 وتفرعت منهم األصول اآلتية: 

ــــل املــــيالد خبمســــني ســــنة ومــــن قضــــاعة ومــــن بطوهنــــا  (1 ــــة الــــيت احتلــــت مصــــر قب جهين
يح وعمـــــرو والنمـــــر وأســـــد وعـــــوف لبطوهنـــــا أيضـــــا  قبائـــــل تنـــــوخ وعمـــــران وحلـــــوان وســـــعد وســـــ

 انة وكلب  نوربان وك
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أيــــــــاد وكانــــــــت يف حــــــــروب عظيمــــــــة مــــــــع مضــــــــر وربيعــــــــة مث أغــــــــار علــــــــيهم العجــــــــم  (2
 والفرات جنوبا   جلة دبقاياها بني  ففرقوهم يف الشام والروم وتكريت وال تزال

بنــــــا وائــــــل وكانــــــت اربيعــــــة وأ ــــــار وكانتــــــا باحلجــــــاز ومــــــن ربيعــــــة بنــــــو بكــــــر وتغلــــــب  (3
ــــة وعبــــد القــــيس وأســــد ووائــــل وبكــــر  فيهمــــا حــــرب البســــوس ومــــن بطــــون ربيعــــة أيضــــا  جديل

ـــــك وغـــــريهم مـــــن  ـــــيس ومـــــرة ومال ـــــة وشـــــيبان وق زيـــــدون عـــــن يوصـــــعب وكعـــــب وعجـــــل وثعلب
 ثالثني قبيلة  

تفرقــــــت يف جنــــــد واليمامــــــة ومنهــــــا قبائــــــل اليــــــاس وعــــــيالن  مضــــــر وكانــــــت بتهامــــــة مث (4
ــــــة وعــــــبس و نومدركــــــة وأســــــد وقــــــيس وك ــــــك والنضــــــر واحلــــــرث ومتــــــيم ذان ــــــان وعطفــــــان ومال بي

ه وثقيــــــف وصعصــــــعة وعــــــامر بــــــوهــــــوازن وكعــــــب وفهــــــر )قــــــريش( وحنظلــــــة ومــــــازن وبكــــــر ومن
 وكالب وسفيان وعقيل وصفوان وزرارة وهاشم  

هــــــالن وهــــــم قحطــــــانيون ولكــــــنهم أقــــــاموا بالشــــــام ومنهــــــا طــــــي واخلــــــزرج واألوس ك (5
 وخزاعة  

كنـــــــــدة وهـــــــــي فـــــــــرع مـــــــــن كهـــــــــالن ومنهـــــــــا ملـــــــــوك كثـــــــــريون كحجـــــــــر بـــــــــن احلـــــــــرث  (6
 ل وسلمة وغريهم  حبيوشر 

 
 الحضريو  في مكة

 

قـــــــاموا هبـــــــا بعـــــــد املــــــــيالد أحتضـــــــر الكنـــــــانيون يف مكـــــــة وهــــــــم فـــــــرع مـــــــن ربيعـــــــة ومضــــــــر و 
الب( وضـــــــح كـــــــعلـــــــى ملـــــــة اخلليـــــــل إبـــــــراهيم ومـــــــن عهـــــــد حكـــــــيم )واختـــــــاروا هلـــــــم رؤســـــــاء 

ـــــارخيهم فقـــــد اســـــتخلف حكـــــ م قصـــــيا الـــــذي اســـــتعان بأقاربـــــه مـــــن قـــــريش علـــــى خـــــالص يت
تها وكــــــان وديــــــع األخــــــالق مــــــوقرا يف قومــــــه رابــــــط اجلــــــأش وخلفــــــه ســــــالكعبــــــة واالســــــتئثار بريا

   أن تكــــــون الســــــقاية والرفــــــادة لبــــــينإعبــــــد منــــــاف الــــــذي حــــــدث يف عهــــــده خــــــالف أدى 
 عبـــــد الـــــدار مث خلفـــــه هاشـــــم فعبـــــد املطلـــــب ويف عهـــــده  لبـــــينعبـــــد منـــــاف واللـــــواء واحلجابـــــة 
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ــــــد املطلــــــب فكانــــــت واقعــــــة ال يــــــل ووالدة املصــــــطفى صــــــلى اهلل عليــــــه وســــــلم ومــــــن أبنــــــاء عب
 الصالة والسالم  عبد اهلل والد النر حممد صلى اهلل عليه 

 
 العرب في عهد اإلسالم

 محمد  لى هللا عليه وسلم

 
القرن السادس من امليالد كانت حاالت العرب حاالت مستقذرة تشمئز منها النفوس يف 

الطاهرة يئدون بناهتم وجيرون وراء شهواهتم ويعمهون يف تيار ظلماهتم ويشربون اخلمور 
الزور وال يكرتثون باخلطوب وال يفرغون من احلروب ح  استنار الكون بطلعة  ويشهدون

م ونشأ بني أحضان جده عبد املطلب يف عزمل 570م سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسل
جتارة إ  يف وشرف  مث تويف جده يف الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب وذهب معه 

ى به عمه وملا بل  أشده صالشام فعرفه  ريي الراهب بعالمات ثابتة يف الكتب القد ة وأو 
ا ملا عرف به من الصدق واألمانة ح  وعهدت إليه بأمواهل داجتر يف أموال خدجية بنت خويل

البيت احلرام بعد أن عال بني العرب كان خري حكم يف وضع احلجر األسود  كانه يف 
ه اهلل اخلالف وكاد حيدث بينهم ما ال حتمد عقباه  وملا بل  من العمر أربعني سنة كلممل 

 يف املعاش ويف املعاد وكان للعاملنيرمحة بعثه  الغراء ووحى إليه بالشريعة أخالق الطاهرة و باأل
أول ما بد  به يف الوحي الرؤيا الصادقة مث وافاه جربيل وألقى إليه سورة "اقرأ" فرجع من 
الغار خائفا  وبل  خربه ورقة بن نوفل فقال هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى 

 ﴿ ا :له تعوعيسى من قبل مث أمر بلظهار الدعوة بعد أن كانت سرا  وأنزل عليه قو 
ۡشِرِلين   ِن ٱۡلم  ر  و   ۡعِرۡض ع  ا ت ۡؤم  ۡع بِم  فطف  بعض النملاس يقبل على   (١) ﴾ ف  ۡ د 

اإلسالم وبعضهم يسعى يف إيذائه عليه الصالة والسالم واألكثرون كانوا مؤذين فهاجر إ  
أهلها بالرتحاب والتهليل والتكبري وجرى بني املسلمني والكفار غزوات بل   هاملدينة وقابل

                                                           
  سورة احلجر   (1)



175 
 

تعدادها زهاء سبع وعشرين غزوة ومنها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة اخلندق أو األحزاب 
وغزوة الفتح وغزوة تبوك مث أرسل رسله وكتبه إ  امللوك فمنهم من آمن ومنهم من كفر مث 

حلادية عشرة من اهلجرة وعلى إثرها تويف صلى اهلل عليه وسلم كانت حجة الوداع يف السنة ا
 م(  632من يونيه سنة  8من ربيع األول من تلك السنة )املواف   13يوم االثنني 

 
 الخلفاء الراشدو 

 

الـــــــذي  مث خلفـــــــه اخللفـــــــاء الراشـــــــدون وأوهلـــــــم أبـــــــو بكـــــــر الـــــــذي واصـــــــل إرســـــــال احلبـــــــيش
جهــــزه النــــر عليــــه الصــــالة والســــالم إ  الشــــام بقيــــادة أســــامة بــــن زيــــد ورجــــع غا ــــا منصــــورا  

ــــــه املرتــــــدين واملتنبئــــــني ومــــــانع ــــــه إ  حمارب ــــــه وعز ت ــــــذين خرجــــــوا عــــــن  يمث حــــــول قوت الزكــــــاة ال
الــــــدين بعــــــد وفــــــاة ســــــيد املرســــــلني مث أرســــــل جيشــــــا  لفــــــتح العجــــــم كمــــــا جهــــــز آخــــــر لفــــــتح 

   ـه13سنة  هاآلخر  الشام وتويف يف مجادى
وخلفـــــــه عمـــــــر بـــــــن اخلطـــــــاب وكـــــــان شـــــــجاعا  قويـــــــا  متواضـــــــعا  زاهـــــــدا  قانعـــــــا  ويف عهـــــــده 
فتحــــت بـــــالد العجـــــم وأنشـــــئت الكوفـــــة وفتحـــــت الشـــــام وكانـــــت يف قبضـــــة الـــــروم بعـــــد عـــــدة 
ـــــائع عظيمـــــة وفتحـــــت مصـــــر يف الســـــنة التاســـــعة عشـــــرة مـــــن اهلجـــــرة  وأنشـــــئت الـــــدواوين  وق

   ـه23يخ اهلجري مث قتله لؤلؤة اجملوسي سنة التار  تعمليف هذا العهد وإس
بــــــدهلم أقاربــــــه فكانــــــت أوقــــــام باخلالفــــــة بعــــــده ســــــيدنا عثمــــــان فعــــــزل والة ســــــيدنا عمــــــر و 

بعــــــد أن فــــــتح  ـهــــــ35الفتنــــــة الــــــيت أدمــــــت صــــــدر اإلســــــالم واملســــــلمني وانتهــــــت بقتلــــــه ســــــنة 
ــــل عثمــــان وقــــام بعــــض ودنقلــــه وبقيــــة العجــــم   ه ــــال إفريقيــــ ــــه واشــــتد اخلــــالف بعــــد قت أقارب
يريــــــــدون االســــــــتئثار باخلالفــــــــة دون علــــــــي كــــــــرم اهلل وجهــــــــه ولكنــــــــه انتصــــــــر  همــــــــديطــــــــالبون ب

ــــهعلــــيهم بكثــــرة أنصــــاره وقــــوة عز  ــــوا  ت اع د  احليلــــة واخلــــإبعــــد وقعــــيت صــــفني واجلمــــل مث جلئ
ـــــــارة وطـــــــورا  بتحكـــــــيم احلكمـــــــني فا ـــــــى تبرفـــــــع املصـــــــاحف ت ســـــــع اخلـــــــرق وخـــــــرج اخلـــــــوارج عل

   ـه40 وجهه ضحية أحد اخلوارج يف رمضان سنة املتنافسني وكان علي كرم اهلل
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مــــــاء املســــــلمني وتنــــــازل عــــــن اخلالفــــــة دورضــــــي النــــــاس بعــــــده باحلســــــن ابنــــــه لكنــــــه حقــــــن 
 ية بن أيب سفيان مؤسس الدولة األموية  و ملعا
 

 ـه١٣2 – ٤٠الدولة األموية 

 

  أميـــــــة بـــــــن عبـــــــد  ـــــــس القرشـــــــي وقـــــــد مكثـــــــت اخلالفـــــــة فيهـــــــا إهـــــــذه الدولـــــــة تنســـــــب 
ــــــن أيب ســــــفيان إحــــــدى  ــــــة ب وتســــــعني ســــــنة وتــــــو  فيهــــــا أربعــــــة عشــــــر خليفــــــة وأوهلــــــم معاوي

الـــــــذي جعـــــــل علـــــــى مصـــــــر عمـــــــرا  بـــــــن العـــــــاص مث أنشـــــــأ أســـــــطوال   ريـــــــا  كبـــــــريا  لريهـــــــب بـــــــه 
دس واجلزائـــــــر الرومـــــــان يف البحـــــــر وحاصـــــــر بـــــــه القســـــــطنطينية ويف عهـــــــده فتحـــــــت جزيـــــــرة رو 

جــــــرة وكــــــان عهــــــده اضــــــطرابا  إذ وتــــــونس مث عهــــــد باخلالفــــــة البنــــــه يزيــــــد ســــــنة ســــــتني مــــــن اهل
ـــــذي قتـــــل يف موقعـــــة تـــــدمي القلـــــوب  ـــــن علـــــي ال ـــــزبري واحلســـــني ب ـــــد اهلل بـــــن ال خـــــرج عليـــــه عب

ــــــد ســــــنة  ــــــويف يزي ــــــة  ـهــــــ64وت ــــــاء اخلالف ــــــام بأعب ــــــذي عجــــــز عــــــن القي ــــــاين ال ــــــة الث ــــــه معاوي وولي
بـــــن مـــــروان الـــــذي جعـــــل احلكـــــم مث ابنـــــه عبـــــد امللـــــك بـــــن فـــــنفض يـــــده منهـــــا وخلفـــــه مـــــروان 

  على العراق وحارب عبد اهلل بن الزبري  احلجاج واليا  
وخلفــــــه الوليــــــد األول ويف عهــــــده فتحــــــت مسرقنــــــد  ـهــــــ86وأخــــــاه وقتلهمــــــا مث تــــــويف ســــــىن 

ـــــــه وســـــــلم  ـــــــر صـــــــلى اهلل علي ـــــــدلس وعمـــــــر مســـــــجد الن ـــــــد واألن وخبـــــــارا والســـــــند وبعـــــــض اهلن
وقــــــــــام باخلالفــــــــــة بعــــــــــده أخــــــــــوه ســــــــــليمان الــــــــــذي حاصــــــــــر  ـهــــــــــ96باملدينــــــــــة وتــــــــــويف ســــــــــنة 

القســــــطنطينية للمــــــرة الثانيــــــة وبــــــد  يف عهــــــده بالــــــدعوة الســــــرملية لبــــــين العبــــــاس مث تــــــويف ســــــنة 
وعهــــــــد باخلالفــــــــة لعمــــــــر بـــــــن عبــــــــد العزيــــــــز وكــــــــان ورعـــــــا  تقيــــــــا  وعمــــــــل علــــــــى مجــــــــع  ـهـــــــ99

ــــث النبويــــة مث تــــويف ســــنة  ــــد الثــــاين الــــذي فــــتح بــــالد  ـهــــ101األحادي اخلــــرز وتــــويف ووليــــه يزي
وجــــــاء بعــــــده هشــــــام بــــــن عبــــــد امللـــــك الــــــذي حــــــارب الــــــرتك وقــــــد قــــــوى أمــــــر  ـهــــــ105ســـــنة 

وخلفـــــــه الوليـــــــد  ـهـــــــ125هشـــــــام ســـــــنة اجلمعيـــــــات الســـــــرية لنشـــــــر الـــــــدعوة العباســـــــية وتـــــــويف 
الثــــــاين فيزيــــــد الثالــــــث فمــــــروان الثــــــاين الــــــذي انتهــــــى األمــــــويني يف عهــــــده وظهــــــر العباســــــيون 

   ـه132إ  مصر وقتلوه بأيب صري يف اجليزة سنة  يوشهم اجلرارة بعد أن طاردوه 
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 ـه٦٥٦ – ١٣2الدولة العباسية سنة 

 

ــــــذي وطــــــد ســــــلطان  ــــــاس الســــــفاح ال ــــــو العب ــــــون خليفــــــة وأوهلــــــم أب وخلفاؤهــــــا ســــــبعة وثالث
األمــــــويني فظنــــــت الــــــروم أن اإلســــــالم قــــــد وهــــــن واعتــــــدت علــــــى بعــــــض  دابــــــهــــــذه الدولــــــة وأ

الثغــــــور اإلســـــــالمية ولكنهـــــــا عرفـــــــت قوتـــــــه يف عهـــــــد أيب جعفـــــــر املنصـــــــور ومـــــــن جـــــــاء بعـــــــده 
 ـــــــل  دوخلفــــــه املنصــــــور الــــــذي أســـــــس مدينــــــة بغــــــداد وبــــــد ـهـــــــ136وتــــــويف الســــــفاح ســــــنة 

   ـه158اخلوارج وقمع الفنت وثبت ملك العباسيني وتويف سنة 
ــــــروم طــــــى صــــــتوام ــــــذي غــــــزا ال نفســــــه وأراد حصــــــار بهوة اخلالفــــــة بعــــــده حممــــــد املهــــــدي ال

مث عهــــــــد باخلالفــــــــة لولــــــــده موســــــــى القســــــــطنطينية فصــــــــاحله ملكهــــــــا وارتضــــــــى دفــــــــع اجلزيــــــــة 
وقـــــام بـــــاألمر بعـــــده أخـــــوه هـــــرون  ـهـــــ170نيـــــة ســـــنة الـــــذي عاجلـــــة امل ـهـــــ169اهلـــــادي ســـــنة 

ــــــد الربمكــــــي وازدهــــــرت اململ ــــــن خال ــــــذي اســــــتوزر حيــــــ  ب ــــــت الرشــــــيد ال كــــــة اإلســــــالمية ومات
أن يقفـــــــــور نملكـــــــــة الـــــــــروم )ايـــــــــريين( الـــــــــيت كانـــــــــت تـــــــــدفع اجلزيـــــــــة للعباســـــــــيني وأراد خلفهـــــــــا 

عـــــن دفـــــع اجلزيـــــة ولكنـــــه عبثـــــا حـــــاول إذ أدبـــــه الرشـــــيد بقـــــوة ال قبـــــل لـــــه هبـــــا فـــــدفع  فتخلـــــي
را  ويف عهــــــــده فتحــــــــت الــــــــري وبعــــــــض بــــــــالد الــــــــروم وخراســــــــان مث تــــــــويف ســــــــنة غاجلزيــــــــة صــــــــا

مــــــني وكــــــان علــــــى خــــــالف مــــــع أخيــــــه املــــــأمون الــــــذي قــــــام بأعبــــــاء وتــــــو  بعــــــده األ ـهــــــ193
ويف عصــــــره ازدهــــــر األدب وانتشــــــر العلــــــم والثقافــــــة  ـهــــــ198اخلالفــــــة بعــــــد قتــــــل أخيــــــه ســــــنة 

وترمجــــــــت مؤلفــــــــات كثــــــــرية مــــــــن اليونــــــــان والرومــــــــان والعجــــــــم وتقــــــــدمت الصــــــــناعة والزراعــــــــة 
ــــــويف ســــــنة  ــــــالد الــــــروم مث ت وعهــــــد باخلالفــــــة  ـهــــــ218والتجــــــارة وافتتحــــــت صــــــقلية وبعــــــض ب

بعــــــده ألخيــــــه املعتصــــــم الــــــذي جعــــــل مواليــــــه وحاشــــــيته مــــــن الــــــرتك فقويــــــت شــــــوكتهم بعــــــده 
 هوخلفــــــ سـهـــــ227عموريـــــة وغــــــزا الـــــروم وبعـــــض الصــــــني وتـــــويف ســــــنة فــــــتح مث  سملوكـــــا   واوكـــــان

وأول أولئـــــك  سخلفـــــاء كـــــان أمـــــرهم ضـــــعيفا  حـــــ  قـــــوي أمـــــر غـــــريهم وأنشـــــئوا دوال  إســـــالمية
ـــــ اخللفـــــاء العباســـــيني بعـــــد  فاملنتصـــــر  سـهـــــ232فجعفـــــر املتوكـــــل ســـــنة  ساملعتصـــــم هـــــرون الواث

 سهــــــ255فاملهتـــــدي ســـــنة  سهــــــ252فـــــاملعتز ســـــنة  سـهـــــ248فاملســـــتعني ســـــنة  سـهـــــ247ســـــنة 
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فاملقتـــــدر ســـــنة  سـهـــــ289فـــــاملكتفي ســـــنة  سـهـــــ279د ســـــنة عتضـــــفامل سـهـــــ256فاملعتمـــــد ســـــنة 
ســـــــــنة  املتقيفـــــــــ سـهـــــــــ322فالراضـــــــــي ســـــــــنة  سـهـــــــــ320فمحمـــــــــد القـــــــــاهر ســـــــــنة  سـهـــــــــ295
 سـهـــــــ363فالطـــــــائع ســـــــنة  سـهـــــــ334فـــــــاملطيع ســـــــنة  سـهـــــــ333فاملســـــــتكفي ســـــــنة  سـهـــــــ329

فاملســـــتظهر ســـــنة  سـهـــــ467املقتـــــدي ســـــنة ف سـهـــــ422فالقـــــائم ســـــنة  سـهـــــ387فالقـــــادر ســـــنة 
 سـهـــــــ530فـــــــاملقتفي ســـــــنة  سـهـــــــ529فالراشـــــــد ســـــــنة  سـهـــــــ512فاملسرتشـــــــد ســـــــنة  سـهـــــــ487

فالظــــــاهر  سهـــــــ575فالناصــــــر ســــــنة  سهـــــــ 566ســــــنة  ئفاملستضــــــ سـهــــــ555فاملســــــتنجد ســــــنة 
ويف  سهــــــــــ640فاملستعصــــــــم ســــــــنة  سهـــــــــ 623فاملنصــــــــور املستنصــــــــر ســــــــنة  سـهــــــــ622ســــــــنة 

ــــاس ســــنة  ــــين العب ــــار فقتلــــوا  هـــــ656عهــــده كــــان انتهــــاء دولــــة ب ــــيهم التت ــــة إذ هجــــم عل هجري
 وزالت تلك الدولة وامللك هلل وحده  اخلليفة 

 
 الدولة الطولونية

 

ـــــة  ـــــون  صـــــر ســـــنة مســـــتعربة أسســـــها وهـــــي دول وأنشـــــأ مســـــجده  ـهـــــ258أمحـــــد بـــــن طول
 ـهـــــــ270الشـــــــهري هبـــــــا وفـــــــتح الشـــــــام وآســـــــيا الصـــــــغرى وغـــــــزا الـــــــروم وسيلســـــــيا وتـــــــويف ســـــــنة 

ـــــذي انقرضـــــت يف  ـــــن أمحـــــد ال ـــــة فهـــــرون فشـــــيبان ب ـــــه فجـــــيش بـــــن  اروي ـــــة ابن وخلفـــــه  اروي
   ـه292عهده هذه الدولة سنة 

 
 الدولة اإلخشيدية

 
 صـــــر  ـهـــــ324أسســــها حممـــــد بـــــن طغــــك اإلخشـــــيد ســــنة مســـــتعربة وهــــي دولـــــة إســــالمية 

ــــــويف حممــــــد ســــــنة  ــــــر ملكــــــة بوســــــاطة مــــــواله كــــــافور املشــــــتهر مث ت  ـهــــــ334وفــــــتح ســــــوريا ودب
ـــــويف  ـــــة وت ـــــة كـــــافور ويف عهـــــده فتحـــــت دمشـــــ  والنوب ـــــده الصـــــغري أنوجـــــور برعاي مســـــتخلفا  ول

ـــــذي  ـهـــــ349ســـــنة   ـهـــــ355رد الـــــروم عـــــن الشـــــام وتـــــويف ســـــنة وخلفـــــه أبـــــو احلســـــن علـــــي ال
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وارس بـــــن علـــــي وكـــــان علـــــى يديـــــه فـــــمث أبـــــو ال ـهـــــ355ام بـــــاألمر مـــــن بعـــــده كـــــافور ســـــنة قـــــو 
 هجرية  هـ 358سقوه هذه الدولة سنة 

 
 الدولة الفاطمية

 
وهــــــذه دولــــــة عربيــــــة أصــــــلية فقــــــد أثبــــــت املؤرخــــــون نســــــبها إ  جعفــــــر الصــــــادق وفاطمــــــة 

الدولــــة بــــبالد  الزهــــراء وعــــزز دعــــواهم ابــــن خلــــدون واملقريــــزي وابــــن األثــــري وقــــد نشــــأت هــــذه
وقـــــام هبـــــا حممـــــد بـــــن عبـــــد اهلل بـــــن ميمـــــون املنتهـــــي نســـــبة إ  جعفـــــر  ـهـــــ269املغـــــرب ســـــنة 

ـــــذي حـــــاول فـــــتح مصـــــر ورد  هفريقيـــــاالصـــــادق وخلفـــــه ب ـــــده عبـــــد اهلل املهـــــدي فعبيـــــد اهلل ال ول
ــــــاالــــــروم عــــــن  ــــــه مث خلفــــــه امل هفريقي ــــــدين اهلل الفــــــاطمي ففــــــتح مصــــــر ســــــنة  عــــــزومحاهــــــا هبمت ل

ـــــــدبري مـــــــوال ـهـــــــ358 ـــــــذي أنشـــــــأ القـــــــاهرة ســـــــنة بت  ـهـــــــ359ه جـــــــوهر الرومـــــــي )الصـــــــقلي( ال
ــــــاهلل فاحلــــــاكم  ــــــز ب ــــــه وخلفــــــه العزي ــــــين بوي ــــــة ب ــــــين اجلــــــامع األزهــــــر وحــــــارب القرامطــــــة ودول وابت

ــــــأمر اهلل ســــــنة  ــــــده  ـهــــــ386ب ــــــت  ـهــــــ427فاملستنصــــــر ســــــنة  ـهــــــ411الظــــــاهر ســــــنة فول وكان
ف  بـــــن حممـــــد ســـــنة فاحلـــــا ـهـــــ495جماعـــــة يف عهـــــده مث خلفـــــه املســـــتعلى فولـــــده اآلمـــــر ســـــنة 

ويف  ـهــــــ556فالعاضــــــد ســــــنة  ـهــــــ549فالفــــــائز ســــــنة  ـهــــــ544فابنــــــه الظــــــاهر ســــــنة  ـهــــــ524
   ـه567عهده دالت دولته سنة 

 
 الدولة األيوبية

 

وهـــــو  ـهــــ567وهــــي دولـــــة مســــتعربة أنشـــــأها يوســــف صـــــالح الــــدين األيـــــويب  صــــر ســـــنة 
ـــــألبس  ـــــال  بالنصـــــر والفـــــوز ف ـــــه مكل ـــــع وكـــــان يف حروب ـــــذي حـــــارب الصـــــليبيني يف عـــــدة مواق ال

القـــــــاهرة وأصـــــــلح  عـــــــةحـــــــ  خشـــــــي بأســـــــه الفـــــــرنك وأنشـــــــأ قل ااإلســـــــالم تاجـــــــا وهيبـــــــة ووقـــــــار 
واســـــرتده مـــــن أيـــــدي الصـــــليبيني وتـــــويف ســـــنة وفـــــتح الشـــــام وبيـــــت املقـــــدس الطـــــرق واجلســـــور 

فالكامـــــل ســـــنة  ـسهـــــ596فالعـــــادل ســـــنة  ـسهـــــ595 فاملنصـــــور ســـــنة سوخلفـــــه العزيـــــز سـهـــــ589
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ويف عهـــــده مت النصـــــر لـــــه  ـسهـــــ637فالصـــــاحل ســـــنة  ـسهـــــ635فالعـــــادل الثـــــاين ســـــنة  ـسهـــــ615
س التاســـــــع يوألنصـــــــاره علـــــــى الصـــــــليبيني وخلفـــــــه ولـــــــده املعظـــــــم الـــــــذي أســـــــر يف عهـــــــده لـــــــو 

 هجرية   648ملك فرنسا باملنصورة وانقضى عهد األيوبيني سنة 
 

 األندلس

 

هـــــا األمويـــــون يف عهـــــد الوليـــــد بـــــن عبـــــد امللـــــك بـــــن مـــــروان ســـــنة حعربيـــــة فت ةملكـــــوهـــــي 
 هنـــــارا  ومحيـــــة بعز ـــــة قائـــــد ـــــيش ال يزيـــــد عـــــن اثـــــين عشـــــر ألفـــــا ولكنـــــه كـــــان يتوقـــــد  ـسهـــــ92

 :ل الــــذي كــــان يقلــــه وجيشــــه ويقــــل جيشــــه وقــــال هلــــمو طــــارق بــــن زيــــاد الــــذي أغــــرق األســــط
العــــــدو أمــــــامكم والبحــــــر وراءكــــــم فانــــــدفع اجلــــــيش إ  األمــــــام ال يبــــــايل املــــــوت الــــــزؤام وفــــــتح 

بــــــاس الســــــفاح يف صــــــدر الدولــــــة العباســــــية وملــــــا عاألنــــــدلس الــــــيت بقيــــــت تابعــــــة لألمــــــويني ولل
هـــــرب بعـــــض األمـــــويني إبـــــان أن فتـــــك هبـــــم العباســـــيون يف عهـــــد أيب جعفـــــر املنصـــــور نزحـــــوا 

قويـــــا برياســــة عبــــد الــــرمحن بــــن معاويـــــة بــــن هشــــام بــــن عبـــــد إ  األنــــدلس وكونــــوا هلــــم حزبــــا 
ـــــة  ـــــة قوي ـــــك مث اســـــتفحل أمـــــر احلـــــزب وصـــــار دول ـــــدلس و املل ـــــرمحن باألن ـــــد ال ســـــنة اســـــتقل عب

ــــــرمحن  ـسهــــــ300هجريــــــة وأقــــــام بقرطبــــــة وتبعــــــه خلفــــــاؤه إ  ســــــنة  141 ــــــد ال وهــــــو عهــــــد عب
ــــــدلس يف عصــــــ ــــــة األن ــــــأمري املــــــؤمنني وبلغــــــت مدين ــــــذي طــــــال حكمــــــه ولقــــــب ب ره الناصــــــر ال

ــــــع مث حــــــدث فيهــــــا  مبلغــــــا  عظيمــــــا  واســــــتمرت يف جمــــــدها إ  مــــــا بعــــــد منتصــــــف القــــــرن الراب
ـــــــازع اخلالفـــــــة  ـسهـــــــ422اضـــــــطراب ســـــــنة  ـــــــرمحن أدى إ  أن يتن ـــــــد ال ـــــــن عب يف عهـــــــد أميـــــــة ب

العلويـــــون وبقـــــي هـــــذا االضـــــطراب وتلـــــك الفـــــنت حـــــ  انقســـــموا إ  جامعـــــات وحكـــــم كـــــل 
ــــــف فــــــدخلهم مــــــنهم إقليمــــــا  وعرفــــــوا   ــــــوك الطوائ ــــــدءوا  دالضــــــعف ومتــــــر ل االفــــــرنك علــــــيهم وب

ينـــــــاوئوهنم العـــــــداء مـــــــن آن إ  آن حـــــــ  أجلـــــــوهم عـــــــن بالدهـــــــم يف آخـــــــر القـــــــرن الســـــــابع 
 مدنيتها وثقافتها ويقظتها و عشر للميالد ومن األندلس استمدت أوروبا حضارهتا 

 
 الدولة العثمانية
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ـــــــة مســـــــتعر  مســـــــلمة أسســـــــها عثمـــــــان األول يف القـــــــرن الســـــــابع مـــــــن اهلجـــــــرة  بةوهـــــــي دول

ـــــى الـــــدين  ـــــوا بالشـــــجاعة واحملافظـــــة عل ـــــالد الرتكمـــــان وعرف ـــــد وفـــــدوا إ  ب وأصـــــلهم صـــــيين وق
وافتـــــــتح عـــــــدة بـــــــالد يف آســـــــيا  ـسهـــــــ699وأوهلـــــــم: عثمـــــــان األول الـــــــذي تـــــــو  امللـــــــك ســـــــنة 

توحــــــات ب ســــــيا الــــــذي أكثــــــر مــــــن الف ـسهــــــ726الصــــــغرى وتــــــو  عقبــــــه أورخــــــان األول ســــــنة 
إ  أدرنـــــــة بعـــــــد أن فـــــــتح  هفنقـــــــل ملكـــــــ ـسهـــــــ761وقـــــــوى جيشـــــــه وخلفـــــــه مـــــــراد األول ســـــــنة 

فحـــــــارب  ـسهـــــــ791وامتطــــــى صـــــــهوة امللـــــــك بعــــــده بايزيـــــــد األول ســــــنة  سالبلغــــــار وســـــــالنيك
فمــــــراد الثــــــاين  ـسهــــــ804فرنســــــا وأملانيــــــا والنمســــــا وانتصــــــر علــــــيهم ووليــــــه حممــــــد جلــــــر ســــــنة 

ه حممــــــــد الفــــــــاتح ســــــــنة فــــــــية وفــــــــتح ألبانيــــــــا وخلوقــــــــد حاصــــــــر القســــــــطنطين ـسهــــــــ824ســــــــنة 
 وهو الذي فتح القسطنطينية واليونان   ـسه855

الــــــذي فـــــــتح  ـسهـــــــ918فســــــليم األول ســــــنة  ـسهـــــــ886وتــــــو  بعــــــده بايزيـــــــد الثــــــاين ســــــنة 
ــــة مــــن آخــــر خلفــــاء العباســــيني وخلفــــه ســــليمان  ــــار النبوي العجــــم ومصــــر والشــــام وتســــلم اآلث

الـــــذي اخضـــــع العصـــــاة يف األقطـــــار الشـــــرقية وافتـــــتح اجملـــــر والقوقـــــاز  ـسهـــــ926القـــــانوين ســـــنة 
 ـسهـــــ974وتـــــونس وجزائـــــر البحـــــر املتوســـــط وعـــــدن وعمـــــان وتـــــو  بعـــــده ســـــليم الثـــــاين ســـــنة 

ــــــــث ســــــــنة  ــــــــه مــــــــراد الثال ــــــــربص وولي ــــــــافتتح ق ــــــــتح مــــــــراكش وازربيجــــــــان  ـسهــــــــ982ف الــــــــذي ف
 ـسهـــــــــــ1012محــــــــــد األول ســــــــــنة أف ـسهــــــــــ1003واجلــــــــــركس وخلفــــــــــه حممــــــــــد الثالــــــــــث ســـــــــــنة 

فمـــــــراد الرابـــــــع ســـــــنة  ـسهـــــــ1027فعثمـــــــان الثـــــــاين ســـــــنة  ـسهـــــــ1026فمصـــــــطفى األول ســـــــنة 
مت فـــــتح كريـــــد وخلفـــــه حممـــــد الرابـــــع ســـــنة أوقـــــد  ـسهـــــ1049فـــــلبراهيم األول ســـــنة  ـسهـــــ1032
وكانــــــــت الفوضــــــــى واالضــــــــطرابات يف عهــــــــده مث تــــــــو  ســــــــليمان الثــــــــاين ســـــــــنة  ـسهــــــــ1058
الـــــــذي  ـسهـــــــ1106ين ســـــــنة فمصـــــــطفى الثـــــــا ـسهـــــــ1102فأمحـــــــد الثالـــــــث ســـــــنة  ـسهـــــــ1099

ـــــوزه وخلفـــــه أمحـــــد الثالـــــث  ـــــا مل تنصـــــفه يف نصـــــرته وف حـــــارب الروســـــيا والنمســـــا ولكـــــن أوروب
ــــــــث ســــــــنة  ـسهــــــــ1143فمحمــــــــود األول ســــــــنة  ـسهــــــــ1115ســــــــنة   ـسهــــــــ1168فعثمــــــــان الثال

وهــــــو الــــــذي حــــــارب الروســــــيا وانتصــــــر عليهــــــا وخلفــــــه  ـسهــــــ1171فمصــــــطفى الثالــــــث ســــــنة 
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د انتصـــــر علـــــى روســـــيا أيضـــــا  مث كـــــان عهـــــد ســـــليم وقـــــ ـسهـــــ1187عبـــــد احلميـــــد األول ســـــنة 
ــــــه وإضــــــعافه وجــــــاء  ـسهــــــ1203الثالــــــث ســــــنة  ــــــة علــــــى حماربت وقــــــد تكاتفــــــت الــــــدول األوروبي

وقـــــــد كثـــــــرت  ـسهــــــ1223فمحمــــــود الثـــــــاين ســـــــنة  ـسهـــــــ1222بعــــــده مصـــــــطفى الرابــــــع ســـــــنة 
وكــــــــان عصــــــــر عبــــــــد اجمليــــــــد ســــــــنة  ساحلــــــــروب واالضــــــــطرابات بالشــــــــرق والغــــــــرب يف عهــــــــده

فاســـــتقلت مصـــــر فيـــــه وانتصـــــرت روســـــيا وقصـــــت أجنحـــــة بـــــين عثمـــــان مث خلفـــــه  ـسهـــــ1255
ـــــد العزيـــــز ســـــنة  ـــــد احلميـــــد الثـــــاين ســـــنة  ـسهـــــ1293فمـــــراد اخلـــــامس ســـــنة  ـسهـــــ1277عب فعب

ـــــــــد والبلغـــــــــار وانتصـــــــــرت روســـــــــيا وأنشـــــــــئ الدســـــــــتور  ـسهـــــــــ1293 فاســـــــــتقلت الصـــــــــرب وكري
وقالئـــــــل وكانـــــــت فـــــــنت وحـــــــروب  ـسهـــــــ1327العثمـــــــاين وتـــــــو  حممـــــــد رشـــــــاد اخلـــــــامس ســـــــنة 

م( ودخلــــــت 1914)ســــــنة  ـسهــــــ1332داخليــــــة وخارجيــــــة وأعقبتهــــــا احلــــــرب العظمــــــي ســــــنة 
ــــــا(  ــــــيش  ــــــرتا وإيطالي ــــــا والنمســــــا وحضــــــر اخللفــــــاء )فرنســــــا وانكل ــــــا يف احلــــــرب مــــــع أملاني تركي
ـــــــو  حممـــــــد عبـــــــد اجمليـــــــد ســـــــنة   ـــــــري عظـــــــيم لفـــــــتح القســـــــطنطينية فهزمـــــــوا شـــــــر هز ـــــــة مث ت

نـــــان حملاربـــــة بـــــين عثمـــــان فـــــانربى للـــــدفاع البطـــــل لفـــــاء يف شـــــخص اليو وجتمـــــع احل ـسهـــــ1337
م وفـــــــاز 1923املقـــــــدام مصـــــــطفى كمـــــــال ومحـــــــى دولتـــــــه وأســـــــس مجهوريتـــــــه اجلديـــــــدة ســـــــنة 

 م  1938بالنصر التام مث تويف سنة 
 

 دو  مس عربة

 
ـــــة  ـــــرية ومنهـــــا دول وقـــــد ظهـــــر يف العـــــامل الشـــــرقي دول أخـــــرى مســـــتعربة افتتحـــــت بـــــالدا  كث

واملوحـــــــدين هبــــــا ســـــــنة  ـسهــــــ400وامللثمـــــــني  ــــــراكش ســـــــنة  ـسهــــــ648املماليــــــك  صــــــر ســـــــنة 
وبـــــين  ـسهـــــ876وبـــــين وطـــــاس  ـــــراكش ســـــنة  ـسهـــــ603  وبـــــين حفـــــص بتـــــونس ســـــنة ـهـــــ514

ـــــــاملغرب ســـــــنة  ـــــــوالزيار  ـسهـــــــ610مـــــــرين ب ـــــــة بشـــــــمال  ـسهـــــــ316ة برتكســـــــتان ســـــــنة ي واحلمداني
وبــــــين األغلـــــــب بطـــــــرابلس  ـسهـــــــ320والبوهيـــــــة بــــــبالد العجـــــــم ســــــنة  ـسهــــــ317اجلزيــــــرة ســـــــنة 

وآل ســـــــبكتكني ب ســـــــيا وغـــــــريهم مـــــــن  ـسهـــــــ169واألدارســـــــة  ـــــــراكش ســـــــنة  ـسهـــــــ248نة ســــــ
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الفرنســــــــية فاألســــــــرة  لــــــــةجاهــــــــدوا يف اهلل حــــــــ مل اجلهــــــــاد وافتتحــــــــوا كثــــــــريا  مــــــــن الــــــــبالد مث احلم
   العلوية احملمدية املالكة اآلن

 
 
 
 

 سماء ال ي بهذا الك ابمعجم لأل

 
 ـ ه428ابن سينا طبيب عظيم وفيلسوف كبري تويف سنة  -

فـــــتح اله يف يـــــعظم عـــــةمـــــن بيـــــت املقـــــدس وكانـــــت هبـــــا وق مقربـــــةأجنـــــادين مدينـــــة علـــــى  -
 هـ  14سنة  ياإلسالم
   ـه313 – 169األدارسة دولة كانت  راكش سنة  -
  ـ ه570اإلدريسي هو الشريف العلوي العامل اجلغرايف املتويف سنة  -
 م  1933أديسون  خمرتع أمريكي عظيم تويف سنة  -
    أذربيجان بالد يف اجلنوب الغريب لبحر قزوين )اخلرز( ب سيا -
   ـه580ارباه ملك الكرك والشوبك وشقي  امللك جفري سنة  -
 اربل مدينة أثرية على هنر دجلة شرقي بغداد   -
 سنة   322أرسطو فيلسوف إغريقي تويف قبل امليالد حنو  -
   1843أرنو مؤرخ أثري فرنسي كشف آثار اليمن سنة  -
 اصطخر مدينة كبرية يف وسط بالد العجم   -
 اصطالب آلة يعرف هبا مواضع الكواكب ومواقعها وأبعادها   -
 أصفهان مدينة يف وسط بالد العجم  -
 كان يف صدر الدولة العباسية    األصمعي نسابة راوية عريب -
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 ري على البحر األبيض املتوسط  أفسوس مدينة جنويب أزم -
 أفغانستان ملكة مستقلة بني اهلند والعجم ب سيا   -
 غريقي تويف قبل امليالد بأربعة قرون  أأفالطون فيلسوف  -
 تل  ر أفوسون مدينة يف جنوب فرنسا جلأ إليها العرب يف حروب شارل ما -
 أقرباذين أعمال الصيدلة والكيمياء وجتهيز العقاقري   -
 بار بالد يف  ال الكوفة على هنر الفرات  ناأل -
 بعد الفتح   ـه756 – ـه139األندلس ملكة عربية أسسها بنو أمية سنة  -
 لغة من لغات اهلند القد ة   رأوجي -
 األصول العدنانية  من أياد بالد عربية بني دجلة والفرات حنو اجلنوب وهي  -
 إيريين ملكة الروم يف عهد الرشيد وكانت تدفع له اجلزية   -
 د ب سيا  فبالد على هنر سيحون  ال شرقي الص نإيال -
 بابل أطالل مدينة عظيمة كانت بني الكوفة وبغداد على هنر الفرات   -
 م  1895باستور عامل فرنسي عظيم تويف سنة  -
 رتارك شاعر فيلسوف إيطايل ومن أنصار العرب  ب -
 د ب سيا  فخبارا مدينة جنوب شرقي خوارزم من بالد الص -
 الربنات جبال بني فرنسا واسبانيا بأوروبا   -
 بسطام مدينة جنوب شرقي  ر قزوين   -
 بطرا مدينة غريب الشام وهي أطالل سلع القد ة   -
 الربامهة دين بعض اهلنود ب سيا  -
 بلنسية مدينة شرقي اسبانيا على شاطئ البحر األبيض املتوسط   -
  ر الروم هو البحر األبيض املتوسط  -
  ر القلزم هو البحر األمحر وهو خليك العرب   -
  ر بنطش هو البحر األسود بني أوروبا وآسيا   -
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  ر طربستان هو  ر قزوين )قسبني( ب سيا   -
  ر اخلرز هو  رية أورال ب سيا   -
 م  1935برستد أستاذ أثري بأمريكا تويف يف ديسمرب سنة  -
  السند وجنويب جيحون ب سيا  بلخ مدينة بأر  جورجان  ايل -
  ـه357 – 248بين األغلب دولة كانت بطرابلس سنة  -
 ن بنو املعني ملوك دولة كانت باجلوف يف اجلنوب الشرقي لصنعاء باليم -
ــــة مدينــــة يف جنــــوب هنــــر لــــوار بفرنســــا وكــــان يف  اهلــــا موق - كــــربى بــــني العــــرب   عــــةبواتي

 وشارل  
 البوذية دين معظم الصني   -
   ـه447 – 320البوهية دولة إسالمية كانت ببالد العجم سنة  -
 بيلرن إقليم يف جنوب فرنسا  -
 مدينة على هنر جيحون جنويب بالد خوارزم ب سيا   دبيكن -
 بيه  بالد يف اجلنوب الشرقي البحر قزوين ب سيا   -
  ـه15ها املسلمون سنة فتحبيسان مدينة عظيمة جنويب بيت املقدس  -
   تبابعة ملوك اليمن قد ا   -
 تركستان ملكة يف وسط آسيا   -
 تدمر مدينة أثرية يف الشمال الشرقي لدمش  )وهي أطالل(   -
 تكريت مدينة على هنر دجلة  ال بغداد   -
 م  1910تولستوي فيلسوف روسي عظيم تويف سنة  -
 تومي لف  أوجير هندي يراد به كائنات حيملة مقدسة عند األمم املتوحشة   -
 التيمس هنر ببالد اإلجنليز   -
جفـــــــري ملـــــــك مـــــــن ملـــــــوك الفرجنـــــــة كـــــــان حيمـــــــي القـــــــدس يف احلـــــــرب الصـــــــليبية ســـــــنة  -
   ـه583
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 جرجان مدينة  ال شرقي بسطام وجنوب شرقي قزوين ب سيا   -
  جورجان بالد  ال أفغانستان والسند ب سيا -
 ان مدينة شرقي قرطبة و ال غرناطة باألندلس  ي  جَ  -
  جيحون هنر عظيم ب سيا يصب يف  رية أورال )اخلرز( -
   ـه1206 – 603بين حفص دولة كانت بتونس سنة  -
   ـه394 – 317احلمدانية دولة إسالمية كانت  ال البحرين سنة  -
 احلرية بالد على الفرات  ال الكوفة   -
 احلوارث ملوك اليمن قد ا    -
 خوارزم بالد يف جنوب  رية أورال على هنر جيحون   -
 اخلرز  رية أورال وهي أيضا  بالد يف جنوب البحرية   -
 م  1882داروين فيلسوف إجنليزي تويف  -
 الدنوب أو الطونة هنر يف اجلنوب الشرقي ألوروبا   -
 م  1925ديبوي رئيس أساقفة باريس سنة  -
 ديلم بالد يف اجلنوب الغريب لبحر قزوين )طربستان(   -
 وك كانوا باليمن قد ا   ل)ذو( ومجعه أذواء م -
 ذوقار مدينة على هنر الفرات جنوب الكوفة أطالل   -
ــــــالد العجــــــم والقــــــائم باململكــــــة الفارســــــية ويل  - ــــــة يف ب ــــــري املرازي زدجــــــرد ســــــنة برســــــتم كب
 وكان قائد اجليش   ـه13
 رصافة اسم ملدينتني مجيلتني غريب الكوفة   -
 رغدان مدينة  ال عسري وجنوب شرقي مكة   -
 ال شرقي الفرات  الرقة مدينة وبالد كانت   -
 نساب  روبنصن امسيث مؤلف إجنليزي كان متعصبا  ضد األ -
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ريكـــــــارد )رتشـــــــارد( أو قلـــــــب األســـــــد ملـــــــك اإلجنليـــــــز بعـــــــد هنـــــــري الثـــــــاين تـــــــويف ســـــــنة  -
 م  1194
 الري مدينة يف جنوب  ر قزوين   -
 م  1909أستاذ مؤرخ  امعة كمربيدج سنة  سنرينولد نيكول -
 ة على بضعة أميال من قرطبة باألندلس اسبانيا الزهراء مدينة مجيل -
   ـه434 – 216الزيارية دولة إسالمية كانت حوايل  ر قزوين سنة  -
 سامرا أو سر من رأى أنشأها املعتصم  ال بغداد على هنر دجلة   -
 سلع هي أطالل مدينة بطرا غريب الشام   -
   ـه389 – 261نية دولة إسالمية كانت بني الصني والعجم سنة االسام -
 سجستان بالد  ال بلوجستان ب سيا وجنوب أفغانستان   -
  سيحون هنر يف وسط آسيا -
 شرانت إقليم يف جنوب فرنسا   -
 شرملان ملك فرنسا يف عهد الرشيد   -
 الشاش بالد يف غرب الصني على هنر سيحون وشرقي تركستان ب سيا   -
 الصفد بالد بني سيحون وجيحون غريب الصني ب سيا   -
 صفني مدينة جنويب الرقة على هنر الفرات   -
 طربستان بالد جنوب  ر قزوين و ال العجم   -
 طربستان  ر قزوين   -
 طربية مدينة شرقي بصري بالشام   -
 جستان ب سيا  و ن بالد يف اجلنوب الشرقي لبلطورا -
 عسري بالد بني احلجاز واليمن ببالد العرب   -
ـــــــــذين فتحـــــــــوا مصـــــــــر قـــــــــد ا  ســـــــــنة  - عمالقـــــــــة هـــــــــم عـــــــــرب اهلكســـــــــوس أو الشاســـــــــو ال

 ق م  2214
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 عمورية مدينة كانت يف وسط آسيا الرتكية وكانت أمنع بالد الروم قد ا    -
 ار اليمن يف القرآن املاضي  غالزر مستشرق أملاين كشف آث -
 الفتشيه دين إفريقية قد ا  وال يزال ببعضها اآلن   -
 فاراب بالد على هنر جيحون  ال السند ب سيا   -
 فرغانة بالد غريب الصني على هنر سيحون وشرقي تركستان ب سيا  -
 ة النمسا بأوروبا  بفينا قص -
ــــــار رؤوس ري الفــــــ - ــــــك حــــــ  اســــــتخلف العجــــــم زان مــــــن كب زدجــــــرد ســــــنة يالقــــــائمني باملل
   ـه13
 ندلسية(  أقرطبة مدينة كبرية يف جنوب اسبانيا )وهي  -
 القادسية مدينة على  رية صغرية يف جنوب الكوفة ب سيا   -
 ة غريب الصني  نقاشان مدينة كبرية من بالد فرغا -
 قنسرين بالد بني محص وأنطاكية بفلسطني   -
   1804ملاين تويف سنة أكانت فيلسوف   -
 كشمري بالد يف  ال اهلند ب سيا   -
 ر مدينة يف غرب الصني كانت منتهى الفتوحات العباسية ب سيا غكش  -
 الكرج بالد يف جنوب القوقاز ب سيا   -
 الكردستان بالد يف الشمال الشرقي لبغداد على هنري دجلة والفرات   -
 كرمان بالد يف جنوب العجم ب سيا   -
 غريب الصني   دكش مدينة يف جنوب مسرقند من بالد الصف  -
 إجنليزي ارتاد بالد اليمن لكشف آثارها من سنوات  كروتند مستشرق   -
 جنوب خط االستواء  ه فريقياكوكان قبائل ب  -
لــــــــويس التاســــــــع ملــــــــك فرنســــــــا يف عهــــــــد احلــــــــروب الصــــــــليبية يف القــــــــرن الســــــــابع مــــــــن  -

 اهلجرة  
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 ما وراء النهر بالد يف جنوب فرغانة وغريب الصني حوايل سيحون وجيحون   -
 املدائن بالد ومدينة يف اجلنوب الشرقي لبغداد على هنر دجلة   -
 م  1213 – 610بين مرين دولة كانت  راكش سنة  -
   ـه1009 – 400امللثمني دولة عربية كانت  راكش األندلس سنة  -
 باليمن   رب )وبار( قصة سبأأم -
   ـه1120 – 514املوحدين دولة إسالمية كانت  راكش سنة  -
 جستان ب سيا  و مكران بالد يف جنوب بل -
 ملقا هي شبه جزيرة املاليو ب سيا  -
 مدريد )جمريط( قصبة اسبانيا بأوروبا   -
 مدينة يف اجلنوب الشرقي إلسبانيا   همرسي -
 ك مدينة على الكوفة قرب الفرات وبالشام  بين -
 نورمندة إقليم  ال فرنسا   -
 م  1869هاليفي مستشرق فرنسي كشف آثار اليمن سنة  -
   ـه23اهلرمزان أحد بيوت امللك السبعة بالعجم قتل سنة  -
 هوازن قبيلة عربية بني مكة والطائف   -
 ولستد مستشرق إجنليزي كشف آثار اليمن يف القرن املاضي  و  -
 م  1471أو  ـه876بين وطاس دولة كانت  راكش سنة  -
 ردن بالشام  الريموك واد يصب يف هنر األ -
 ياسر النعم ملك من كبار ملوك اليمن يف العصر اجلاهلي   -
ـــــة  12يزدجـــــرد ملـــــك العجـــــم يف الفـــــتح اإلســـــالمي تـــــو  ســـــنة  - ســـــنة  21وســـــنة هجري

   ـه31وقتل سنة 
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 مؤلفات المؤلف
 

كــــــرس املؤلــــــف حياتــــــه مــــــن بضــــــع وعشــــــرين ســــــنة صــــــاحل حممــــــد فــــــارس للتــــــأليف فــــــأبرز  
 كثريا  من املؤلفات وأمهها ما يأيت:

 اإلنسان والحياة (1
الصــــحية وهــــو كتــــاب يبحــــث عــــن اجلســــم والــــروح والعقــــل ومــــا يتعلــــ  هبــــا مــــن القــــوانني 

ـــــــــول  ـــــــــع واملي ـــــــــع والتطب ـــــــــنفس واألخـــــــــالق والطب ـــــــــدمني واحلـــــــــديثني يف ال وآراء الفالســـــــــفة األق
واآلراب واالنفعــــــاالت النفســــــانية والعقــــــل وقــــــواه ومنشــــــأ اإلنســــــان والســــــر يف وجــــــوده وغــــــري 

  1919والثانية سنة  1913ذلك من املواضيع اهلامة وقد طبع مرتني األو  سنة 
 
 بستان البدائع (2

ني دفتيـــــــــة اجلمـــــــــاد بنوعيـــــــــه والســـــــــائل ومـــــــــا يـــــــــنجم عنهمـــــــــا بالتفاعـــــــــل كتـــــــــاب مجـــــــــع بـــــــــ
الكيميـــــــائي كمـــــــا حيتـــــــوي علـــــــى الصـــــــناعات الضـــــــرورية وقـــــــد خـــــــص اجلـــــــزء الثـــــــاين بـــــــاحليوان 

 والثالث بالنبات وطبع اجلزء األول منه غري مرة  
 
 اليواقيت النباتية (3

ـــــــا ـــــــواب غاصـــــــة باملب ـــــــة وطبقـــــــات األر دســـــــفر أســـــــفرت نتيجـــــــة عـــــــن عـــــــدة أب    النباتي
واخلضــــــر وفــــــن البيطــــــرة  )اجليولوجيــــــا( وأنــــــواع األراضــــــي الزراعيــــــة وزراعــــــة األشــــــجار والنبــــــات
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ه مـــــع حضـــــرة عثمـــــان أفنـــــدي شـــــكري ضـــــعواحلشـــــرات واملواقيـــــت الزراعيـــــة وقـــــد اشـــــرتك يف و 
 املتخرج يف مدرسة الزراعة العليا وطبع عدة مرات  

 
 
  أسرار القرآن (4

يـــــا مـــــع ارتبـــــاه  ثوتـــــر كيبيـــــا و  يـــــادإفرا ـــــوذج عجيـــــب يف تفســـــري قلـــــب القـــــرآن الشـــــريف 
 آياته بالفنون والعلوم العصرية وشرح غريبة وقد طبع مرتني  

 
 تاريخ الشرقية (5

ـــــف  ديريـــــة الشـــــرقية زهـــــاء عشـــــرين ســـــنة فقـــــد أخـــــرج هلـــــا تارخيـــــا   وملـــــا كانـــــت إقامـــــة املؤل
ـــــــزمن وحاضـــــــره مســـــــتمدا ـــــــل يف غـــــــابر ال ـــــــدا  متصـــــــال   جـــــــدها املؤث ـــــــةن مـــــــ جمي مرجـــــــع  ثال ائ

ـــــــرحالت والصـــــــحف واجملـــــــالت وقـــــــد حـــــــوى  ـــــــائ  واملصـــــــورات وال تـــــــارخيي غـــــــري اآلثـــــــار والوث
ومــــــائيت تـــــراجم غطارفهـــــا قــــــد ا  وحـــــديثا  فكـــــان خــــــري ذخـــــرية ألبنـــــاء الشــــــرقية يف حنـــــو ألـــــف 

 صفحة وسيظهر قريبا  إن شاء اهلل  
 
 مجد العرب (6
ـــــــت مـــــــنهم األمـــــــم الشـــــــرقيو  ـــــــذين تكون ـــــــالعرب ال ـــــــاب خـــــــاص ب ة فقـــــــد  ـــــــا أن هـــــــذا الكت

أضـــــــحى كنــــــــرباس للعـــــــرب وخاصــــــــة مصــــــــر والشـــــــام واجلزيــــــــرة العربيــــــــة والعـــــــراق بعــــــــد طبعــــــــة 
 منقحا  للمرة الثالثة  

 
 أسرار المغناطيسية (7

ــــف كتابــــا  قيملمــــا  يف إوملــــا كانــــت النفــــوس تواقــــة    اخلــــوارق والقــــوى اخلفيــــة فقــــد أبــــرز املؤل
كبـــــــار الفـــــــن واتصـــــــال هـــــــذا املغناطيســـــــية احلديثـــــــة وتارخيهـــــــا وجتاربـــــــه واختبـــــــارات غـــــــريه مـــــــن  
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ري هبــــــا غــــــويــــــ  الــــــيت يالعلــــــم بالفلســــــفة واألخــــــالق والعلــــــوم بأوضــــــح عبــــــارة خاليــــــة مــــــن التزا
 الدجالون صغار النفوس وهو حتت الطبع  

 
 
 التجديد (8

العربيـــــــة واللغـــــــة واملالبـــــــس  فرو وقـــــــد وضـــــــع املؤلـــــــف عـــــــدة رســـــــائل يف التجديـــــــد يف احلـــــــ
لعـــــــــادات وغريهـــــــــا ونشـــــــــر معظمهـــــــــا يف والعلـــــــــوم واألدب والسياســـــــــة واألصـــــــــول الفقهيـــــــــة وا

 جريدة البالأ وملا كثر طلبها مجعتها يف كتاب يتجلى قريبا  للناطقني بالضاد  
 
 محيط التاريخ (9

وال يــــــزال بــــــني يديــــــه حمــــــيط التــــــاريخ وقــــــد أجنــــــز اجلــــــزء األول منــــــه حــــــافال  بتــــــاريخ األمــــــم 
ـــــرت  ـــــد والصـــــني واليابـــــان والت الشـــــرقية قـــــد ها وحـــــديثها وخاصـــــة مصـــــر والعـــــرب والعجـــــم واهلن
ـــــــك اإلســـــــالمية  ـــــــر واملمال ـــــــالد املغـــــــرب والربب ـــــــة وب ـــــــرة العربي والـــــــرتك ودول الشـــــــمال مـــــــن اجلزي

ــــدول الــــيت دالــــت اخلــــاص بــــاألمم الغربيــــة قريبــــا  إن شــــاء وســــيتلوه اجلــــزء الثــــاين  وغريهــــا مــــن ال
 اهلل  
 
 دليل التجارة  (10

وقـــــــد أخـــــــرج املؤلـــــــف هـــــــذا الـــــــدليل التجـــــــاري أيـــــــام أن كـــــــان طالبـــــــا  بالقســـــــم التجـــــــاري 
الليلــــــي بعــــــد أن جتشــــــم بعــــــض األعمــــــال التجاريــــــة ومارســــــها يف العطــــــالت الصــــــيفية فكــــــان 

 خري دليل ال يستغىن عنه التاجر 
 

 الصناعة دليل (11
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والتصـــــال التجــــــارة بالصـــــناء وضــــــع املؤلــــــف دلـــــيال  فيــــــه الصــــــناعات الـــــيت  كــــــن مزاولتهــــــا 
 بسهولة يف بالدنا مع نداء حار للشباب والنهو  للعمل 

 
 
 
 

 حكمة الصيام (12

ـــــث  ـــــة مـــــن حي ـــــا  عالي ـــــف حكمـــــة الصـــــيام و ـــــث فيهـــــا  وث ويف العـــــام املاضـــــي نشـــــر املؤل
واملدنيـــــة وغريهـــــا مـــــا يـــــؤثر فيهـــــا الصـــــيام وقــــــد الـــــنفس والعقـــــل واجلســـــم والعمـــــران والصـــــحة 

 مجعها يف كتاب خاص مع زيادات يف حكمة اإلسالم  
 

 األسرار الدينية (13

وهـــــــي  ـــــــاذج عاليـــــــة يف تفســـــــري بعـــــــض آيـــــــات القـــــــرآن الكـــــــرمي احلاثـــــــة علـــــــى النظــــــــر يف 
ملكــــــــــوت الســـــــــــموات واألر  واتصــــــــــاهلا بـــــــــــالعلوم والعمــــــــــل علـــــــــــى الســــــــــعادتني للمعـــــــــــاش 

 واملعاد  
 

 مةنظام األ (14

ـــــه  ـــــاين من ـــــع يف نظـــــم األمـــــم وتكوينهـــــا وحكوماهتـــــا وقـــــد خـــــص القســـــم الث ـــــال رائ وهـــــو مث
ــــة وفــــ  املنــــاهك الــــيت وضــــعت ملصــــر وخاصــــة الدســــتور والربملــــان  ــــه الرتبيــــة الوطني  ــــا تشــــري إلي

 والقوات احلاكمة وغريها  
 

 المطالعة التاريخية (15

وقــــد صــــاأ املؤلــــف كثــــريا  مــــن املثــــل التارخييــــة وخاصــــة األســــرة العلويــــة يف قالــــب احلكايـــــة 
 والقصة فكان  وذجا  للمطالعات التارخيية  
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 مختار المحفوظات (16

ــــــة وأعــــــدها  ــــــة وشــــــرحها بعناي ــــــة والنثري ــــــة النظمي ــــــريا  مــــــن القطــــــع األدبي ــــــف كث ــــــار املؤل واخت
 األخري  للطبع لتكون كمحفوظات حديثة وأثر أديب للقرن 

 
 

 القصص (17

وملــــــا كــــــان إقبــــــال النــــــاس يف هــــــذا العصــــــر علــــــى القصــــــص عظيمــــــا  فقــــــد خــــــاص املؤلــــــف 
ه ضـــــــعغمــــــار القصـــــــة لكــــــن للتـــــــاريخ واألدب واملثــــــل العليـــــــا يف األخــــــالق وقـــــــد أســــــند مـــــــا و 

فيهــــــــا مــــــــن احلــــــــوادث إ  املراجــــــــع التارخييــــــــة الصــــــــحيحة فكانــــــــت دروبــــــــا  عاليــــــــة يف الرتبيــــــــة 
 وعظات بالغة يف احلكم مث بسط بضع عشرة قصة منها بلسهاب وأجنز منها: 

 الطائف العريب وهي خاصة بعادات مصر وشئوهنا   -

 مينو )عبد اهلل( وتبحث يف احلملة الفرنسية وأثرها يف مصر  -

 سياستها  و التاجر الطماع وفيها تاريخ انكلرتا ومستعمراهتا ودهاؤها  -

 غادة اجلد وهي مثال للحياة املصرية اليت متثل االستقامة والشرف واملعرفة   -

 توفي  وهي مثال اإلخالص واجلد والنهو  للعمل والنهضة احلديثة   -

 تبحث يف تاريخ هذا امللك وآثاره  صر قد ا   رمسيس الثاين و  -

 فتاة املريخ وهي صورة لشئون مصر وهنضتها وأخالقها   -

 ية احلديثة وهي نقد أديب للتقاليد العمياء احلديثة  ناملد -

امللــــــك الوحيــــــد وهــــــي قصــــــة خياليــــــة للحيــــــاة بعــــــد ألــــــف ســــــنة وفيهــــــا رعايــــــة ملصــــــر  -
 واللغة العربية  

-  

 روضة األدب (18
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ولثقــــــــل األدب علــــــــى كثــــــــري مــــــــن النفــــــــوس وضــــــــع املؤلــــــــف مثــــــــال نظمــــــــا  ونثــــــــرا  بالصــــــــور 
 املشوقة إليه بأساليب ش   

 
 )) واهلل املستعان ((
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 الباب األو 

 9                                                                                               العرب القدميجمد 
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 الباب الثالث
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 الباب الرابع
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 الباب الخامس

 129                                                                                              آثار وعبر
 175                                                                فذلكة في تاريخ العرب

 193                                             معجم األسماء الواردة في الك اب
 201                                                                                   مؤلفات الكاتب

 


