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اآله  وعلى  حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

وق�س�سهم  ال�سابقة  الأمم  لتاريخ  الكرمي  القراآن  �سرد  يكن  مل 

بينها حتقيق العتبار  له مقا�سد وغايات، من  بل كانت  الفائدة،  خلوا من 

يف نفو�ص النا�ص وم�سريتهم، وتب�سرتهم باأ�سباب التقدم والنجاة وموجبات 

التخلف والهالك.

واإذا حتقق ذلك، فاإن املنهج يقت�سي اأن يرتفع مفهوم العتبار من 

قراءتهم  يف  امل�سلمني  وعي  يحكم  فكري  ن�سق  اإىل  الفردية  الرتبوية  دللته 

تتكرر   ل  كي  الإن�سانية،  وحا�سر  وحا�سرهم  الب�سرية  وما�سي  ملا�سيهم 

الأخطاء واأ�سبابها، ول تتوقف م�سرية النماء وال�سالح يف عطائها.

اأعلى  لتحقيق  كربى  ح�سارية  حمطة  ميثل  الأندل�ص  �سقوط  ولعل 

ح�ساريا   اإ�سالميا  منوذجا  كانت  فقد  العتبار،  باأهمية  الوعي  درجات 

واحليوان  الإن�سان  رعاية  اإىل  وامتد  والآداب،  والفنون  العلوم  ا�ستوعب 

والطبيعة، ثم كان ال�سقوط العنيف الذي تواىل با�ست�سالم املدن الأندل�سية 

تباعا .

ومن اأجل اإحياء الوعي باأهمية العتبار ودوره يف الفهم والتجاوز، 

فاإن قطاع ال�سوؤون الثقافية يقدم اليوم على ن�سر كتاب » تاأمل واعتبار : قراءات 

يف حكايات اأندل�سية« للدكتور عبد الرحمن احلجي، وهو �سياحة  ح�سارية يف 

عطاء امل�سلمني بالأندل�ص يف العلوم ال�سرعية  واحلياة الجتماعية والأدبية، 

عطاء اأ�سهم فيه العلماء ورجالت الدولة والأدباء والرجال والن�ساء.

نزعة  اإىل  الركون  الكتاب  هذا  ن�سر  وراء  من  الهدف  يكن  ومل 

بكائية تتاأمل لفقدان الأندل�ص، واإمنا ياأتي الهتمام بتلك احلكايات لتحقيق 

الأهداف الآتية:

- اإبراز دور امل�سلمني، مبختلف فئاتهم، يف النه�سة احل�سارية التي عرفتها 

الأندل�ص.
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- تاأكيد قيم الت�سامح والتعاي�ص التي �سكلت اخللفية النف�سية والجتماعية 

للم�سلمني يف عالقتهم بالن�سارى واليهود يف تلك املنطقة التي كانت تنتمي 

اإىل العامل الإٍ�سالمي.

- الإ�سهام يف حتقيق درجات كربى من العتبار ، من خالل التاأمل الدقيق 

الكفيلة  الدرو�ص  وا�ستخال�ص   ، واملواقف  والأحداث  الوقائع  جمريات  يف 

باأن تتحول اإىل منارات تهتدي بها الأمة يف نه�ستها املاأمولة. يقول الكاتب: 

»والأمل،  كل الأمل اإن �ساء اهلل ، اأن يتم تفهم ذلك، والتعلم منه  والعتبار 

له ، وهو بع�ص املطلوب من وراء كل هذه احلكايات ، وهو من الأهداف املهمة 

لدرا�سة التاريخ عموما« ، ويقول يف منا�سبة اأخرى بني يدي الإ�سارة اإىل ق�سة 

اإقدام  اأحد ملوك الإفرجن على رهن تاجه عند خليفة امل�سلمني: »األ تعترب 

هذه احلادثة  من النوادر الفريدة  التي يحتوي تاريخنا على اأمثالها الكرثة 

الوفرية  يف كل ميدان، مما يجعل الهتمام به واجبا اأو فر�ص كفاية ، تنظر 

الأمة فيه وتعترب وتقتب�ص منه، وهي يف �سبيل ا�ستئناف م�سريتها  الكرمية  

بركبها املبارك«.

ت�سبثهم  يف  تكمن  اإمنا  بالأندل�ص  امل�سلمني  نه�سة  �سبب  اأن  على  التدليل   -

للذات  ، والتحرك بها هداية  الإ�سالمية يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  بالقيم 

اإمنا جاء ب�سبب عوامل  واملجتمع ، واإن النهيار الذي عرفته بالد الأندل�ص 

مو�سوعية .

الأ�سباب  اأحد  الطوائف  ملوك  بني  وال�سقاق  واخليانة  الفرقة  اعتبار   -

اجلوهرية يف �سقوط الأندل�ص.

وي�سر قطاع ال�سوؤون الثقافية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإٍ�سالمية 

»روافد«  م�سروع  �سمن  الكتاب  هذا  الكرام  للقراء  يقدم  اأن  الكويت  بدولة 

يف  ي�سهم  اأن  يف  اأمال   ، مراجعات«   « �سل�سلة  ويف  والفني،  والأدبي  الفكري 

حتقيق املراجعة احل�سارية املن�سودة.

اإن الكتابات حول الأندل�ص كثرية ومتنوعة، بل اإن ق�سية الأندل�ص 
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امتدت لت�سكل  اأعمال �سعرية وروائية ودرامية، ومن املوؤمل اأن ين�ساف هذا 

الكتاب اإىل تلك الذخرية، مع التاأكيد اأنه يتميز مبنهجه العتباري الوا�سح ، 

ويقدم اإ�ساءات حول �سنن الفعل احل�ساري ، ويعتني باإلقاء ال�سوء على عوامل 

التقدم واأ�سبابه، ويجلي ذلك من خالل الوقوف عند النماذج الإيجابية يف 

تلك احل�سارة التي اأ�سرقت، وارتقت بالإن�سان يف خمتلف اأبعاده .

وقد �ساعد الكاتب على حتقيق هدفه  تخ�س�ص اأكادميي واطالع 

الأندل�ص  جلغرافية  ميدانية  معاي�سة  عن  ف�سال   ، �سمويل  ونظر  معريف 

وطبيعتها ، وذلك كله مالحظ يف عر�سه ملختلف احلكايات . 

املراجعة  بناء  يف  لبنة  ويجعله  هذا،  بكتابه  ينفع  اأن  اهلل  ون�ساأل 

احل�سارية ال�ساملة . واهلل املوفق.
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني واآله 

و�سحابته اأجمعني.

عدُّ قائمة بق�س�ص اأندل�سية، متر خالل ال�ستغال 
ُ
منذ �سنني واأنا اأ

ومنها  املت�سعة،  التاريخية  متعلقاته  وكافة  الأندل�ص،  عن  متنوعة  باأبحاث 

اأمر،            اأو  ق�سية  اأو  حادثة   متر  كانت  وكلما  عمومًا.  والإن�سانية  احل�سارية 

ة.. اأ�سعها حاًل يف الأوراق املعدة لذلك، مع الإ�سارة  َ ة اأو َعربرْ َ ليخلو من ِعربرْ

اأن  اأن ا�ستوت مادة  علمية وح�سارية ميكن  اإىل مو�سعها يف امل�سادر، اإىل 

ت�ساغ يف قالب يجمع بني ال�سرد والعتبار .

لكن  �سهاًل،  كان  احلكايات  هذه  كتابة  اأن  اخلاطر  اإىل  ياأتي  قد 

اأن الأندل�ص هو امليدان العلمي  حقيقة اأمرها غري ذلك متامًا، فاإىل جانب 

والتاأليفي والدرا�سي الأكرث جريًا : َتواًل وَت�سواًل ) اأو جُماولة و ُم�ساولة(، 

لونها   مع  املتنا�سب  والتقدمي،  وال�ستيعاب  املاأخذ  �سهلة  كتابتها  يكن  فلم 

وهدفها وتدقيق معلوماتها ، دون الدخول يف مناق�سات التباين يف حمتوياتها، 

ة  َ د ملو�سوعها والِعربرْ ِرقة، يف ثوب مُيهِّ َركة ُم�سرْ َبكة ُمدرْ بل تقدمي خال�سة حُمرْ

م به اليوم، لي�سل بالقارىء اإىل  ِقها بهذا الثوب الذي ُتقدَّ من تقدميها و�َسورْ

َف�صُّ عنه الهدف املاأمول،  ُف�ُص ول َينرْ املعنى املرجو ا�ستقراُره يف النف�ص، ل َينرْ

مت هذه احلكايات.  والذي من اأجله ُقدِّ

كل ذلك مت – واحلمد ُكلُّه هلل -  باأعلى درجات التوثيق، التي غدت 

ُكلِّيًا هذه املرحلة، اإىل ال�سعي احلثيث  األفبائية. وبه تتجاوز الكتابة  اأوليات 

وراء املعلومات يف كل مظانها، ل ت�ستثني اللغات الأخرى، ونوادرها العربية 

منها، مطبوعة كانت اأو خمطوطة. كل ذلك مع النظر العلمي الذي يتحرى 

يتوفر  حيث  تام،  حمكم  باإن�ساف  كانت،  اأحد  اأيِّ  مع  ويو�سحها،  احلقيقة 

وا�سرتخاء  بتفتح  ومدلولتها،  الأمور  بواطن  يف  النظر  ومع  ويقود،  الدليل 

وا�ستئنا�ص، املت�سمن الغرية على احلقيقة والعناية بها وقولها. وهذا بنف�سه 

ُيعربِّ عن اجلهد املبذول يف هذه الكتابة ويبني نوعيتها ومتيزها.
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من  كثري  تناول  يجري  حني  َتِرُد،  ل  احلكايات  هذه  من  كرثًة  اإن 

َعد عن  َمل اأو ُتبرْ ك اأو ُتهرْ َ املو�سوعات البحثية العامة. واحلق اأنها ل يجب اأن ُترترْ

تناول املو�سوعات التاريخية، لكنها قد ل تد لها مكانًا منا�سبًا معها. ومن 

م ول ُت�سيَّع، جلمالها وتاأثريها ومكانتها، يف  هنا كان من املهم ِلزامًا اأن ُتقدَّ

ال�سياق التاريخي وجمريات الأحداث وحبكة الرتابط املو�سوعي. وجرت لها 

العناية الفائقة الالزمة احلازمة، فا�ستفرغت جهدًا ووقتًا ومثابرة للو�سول 

بها اإىل اأف�سل م�ستوى من البحث النوعي واجلدارة والن�سارة، من غري اأن 

باأكرب  اأهليتها العلمية  تفقد طبيعتها وم�سمونها ونكهتها، مع احلفاظ على 

دقة وثقة ومرجعية لتاأخذ مكانها.

واأحتاج منك - اأخي القاريء الكرمي والقارئة الكرمية - اأن تتوجه 

– �سلفًا وخلفًا واأجياًل -  اإىل اهلل تعاىل بدعوة كرمية �ساحلة  يل ولالأمة 

هذا  يتقبل  واأن  والأجر  والعافية  بالربكة   ، وح�سارته  التاريخ  هذا  �ساحبة 

العمل ويجعله عبادة وجهادًا وخدمة لدينه.                                                                     

واإين لأظن متامًا – تبعًا لهذا كله -  اأن كل حكاية ت�سلح دون تردد 

اأن تكون ممثلة على �سكل م�سرحية اأو م�سل�سل تاريخي جميل وجذاب وموؤثر، 

والتحريف،مما  واللغو  احل�سو  من  خاليًا  تاريخيًا  م�سل�ساًل  جند  قلما  حيث 

يجعله اأحيانًا فجًا ومهلهاًل وحمبطًا،بحيث ي�ستخ�سر فيه ذلك اجلهد واخلدمة  

والبذل، اإل اإذا ا�سثنينا الديكور واملالب�ص والتجميل) امل�ساحيق(!!!. ولذلك 

فتاريخنا بحاجة اإىل من يقدمه بعيدًا عن التجارة، اإل اأن تكون تارة رابحة 

نافعة مثمرة. 

�سواء  احلكايات،  هذه  يف  عاونني  َمنرْ  كل  اإىل  مو�سول  وال�سكر 

بالت�سجيع والكتابة واملتابعة اأو غريها،  واهلل يبارك اجلميع ويثيبهم اخلري 

العميم. واآخر دعوانا اأنرْ احلمد هلل رب العاملني.
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�سفارة هي من غرائب وعجائب وجنائب الدبلوما�سية الأندل�سية، قادها 

بن  يحيى  املبدع:  وحكيمها  الأندل�ص  و�ساعر  اللبق  والدبلوما�سي  ال�سيا�سي 

 ،  
)1(

قرطبة مدينة  �سرق   ،JAEN جيان  مدينة  من  اجَليَّاين  الَغَزال  َحَكم 

 = هـ   238( الأو�سط  عبدالرحمن  الأندل�سي  الأمري  بالغزال  لقبه  الذي 

ر الغزال نحو مئة  852م( لو�سامته بقوله: »جاء الغزال بح�سنه وجماله«، ُعَمّ

اأمراء  864م(، عا�سر خاللها خم�سًا من   -  770 250هـ =   - عام  )154 

الأندل�ص: الداخل وه�سام واحلكم والأو�سط وحممد، ميثله قوله:

اأدركُت بامل�سَر ملوكًا اأربعهرْ         وخام�سًا هذا الذي نحن معهرْ

لالأمري  دبلوما�سية(  �سفارة  )تويل  �سفر  للغزال  كان  اأن  �سبق  لقد 

اأو  اليوم،  اإ�ستانبول   - )تركيا  الُق�سطنطينية  اإىل  الأو�سط  عبدالرحمن 

ال�سرقي  الأندل�ص  �ساحل  من  بحرًا  الإ�سالم(  مدينة  اأي:  بول،  اإ�سالم 

ِفِل�ص  َتورْ اإمرباطورها  ولقاء  480م(  ()MURCIA225هـ=  �ِسَية  )ُمررْ

غرائب  من  تخلو  ل  ال�سفارة  هذه  كانت  واإذا   ،
)2(

)Theophilus(

واأكرُث  غرابة  اأ�سدُّ   Denmark الدامنارك  اإىل  �سفارته  فاإن  ممتعة، 

مهابة واأوعُب نوادر واجنذابًا.

كانت �سفارُتنا هذه �سنة 230 هـ = 844م اإىل الدامنارك اأيام الفايكنج 

ُمانيون( خالل حكم  The Vikings )وهم: النورمان - املجو�ص الأُردرْ
ملكهم هوريك Horic)240هـ =854م( املتن�سر حديثًا من الوثنية؛ اإذ 

اأر�سل �سفارة اإىل الأندل�ص اأيام الأمري عبدالرحمن الأو�سط، تطلب �سداقة 

الأندل�ص بعد هزميتهم )النورمان( يف هجومهم البحري املفاجئ )229هـ / 

 Lisboa،Lisbon 844م( على �سواطئ الأندل�ص الغربية عند ل�سبونة

1- عنه وعن �سفارته اإىل الدمنارك، انظر ر�سالة الدكتوراه:

Andalusian Diplomatic Relations with Western Europe,pp. 166 ff.

وترجمتها العربية: العالقات الدبلوما�سية الأندل�سية مع اأوروبا الغربية، 322 وبعدها

2- عن هذه ال�سفارة، انظر: العالقات الدبلوما�سية بني الأندل�ص وبيزنطة، 29-66 املقتب�ص، ابن 

حيان، الق�سم الأول من اجلزء الثاين، ورقة 160ب  - 163اأ. 
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بهذه  الأو�سط  عبدالرحمن  الأمري  فاأجابهم  اليوم(،  الربتغال  )عا�سمة 

ال�سفارة برئا�سة الغزال)230هـ/ 845م(.

اأبحرت ال�سفارة  الأندل�سية برئا�سة الغزال - �سحبة الوفد الدامناركي 

العائد - من مدينة �ِسلرْب Silves )الربتغالية اليوم(، متخر ُعباب مياه 

الأطل�سي مبحاذاة ال�ساحل الأندل�سي الغربي �سماًل، جمتازة اأمواجه العاتية 

الدمنارك عرب بحر  اإىل  لت�سل  ال�ساربة،  الهوجاء  وتياراته  املغرقة  املهلكة 

وم�سيق    )English( Channel la manche املان�ص 

 ،north sea ال�سمال  وبحر   ،strait of dover دوفر 

و�سوًل اإىل الدامنارك.

وجرت للغزال هناك حكايات وطرائف ومواقف ُي�ساد بها، تنبئ عن قوة 

امللتزم، وعنها ينطلقون  الإ�سالمي  بناء املجتمع  الإ�سالمية، ونوعية  تربيته 

واأعرافًا  ر�سومًا  الدبلوما�سية،  العتبارات  تغلبهم  ل  اأحوالهم،  كافة  يف 

واأو�سافًا.

ا�ستغرقت �سفارة الغزال اإىل الدامنارك - ذهابًا واإيابًا - ع�سرين �سهرًا، 

املفاخر  �سمن  ل  ُت�َسجَّ كلها  والطرائف،  والعجائب  بالغرائب  مليئة  كانت 

اأثناء  اأو  الربمائية،  الإياب  اأو  البحرية  الذهاب  رحلة  يف  �سواء  والأجماد، 

الإقامة هناك، وما دار من لقاءات ومنازلت ومناظرات وما كان من اإعجاب 

»للغزال  وكان  امللك هوريك،  زوجة   ،nud نود  امللكة  وتعلق  بل  به،  القوم 

تهم  معهم جمال�ص مذكورة ومقاِوم م�سهورة، يف بع�سها جادل علماء هم فبكَّ

ويف بع�سها نا�سل �سجعانهم فاأثبتهم، وملا �سمعت امراأة ملك املجو�ص بذكر 

.
)3(

الغزال وجهت فيه لرتاه«

الأندل�سي  الكلبي  ية  ِدحرْ ابن  لدى  امل�سوقة  ال�سفارة  هذ  اأخبار  توفرت 

رواية  رب«،  امَلغرْ اأهل  اأ�سعار  من  رب  »املُطرْ كتابه  يف  =1235م(  هـ   633(

3- املطرب، 145،138.
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البالط  يف  ال�سفارة  ا�سرتاحة  وبعد  َعلرْقمة،  بن  مّتام  الغزال  �سديق  عن 

واآداب  قواعد  على  واأطلعوا  بامللك  للقائها  الإجراءات  اُتخَذت  الدامناركي 

املقابلة ETIQUETTE، وكان منها النحناء للملك عند الدخول، فاأبى 

الغزال ذلك، مبينًا باإ�سرار اأن النحناء ل يكون اإّل هلل تعاىل، حتى لو مل تتم 

املقابلة، فما كان منهم اإل ال�ستجابة.

َخاًل  َمدرْ امللك  جمل�ص  �سدر  يف  فو�سعوا  عليه  احتالوا  اللقاء،  يوم  ويف 

ويكونون  امللك،  اأمام  النحناء  اإل  الداخل  ي�سع  ل  حيث  منخف�سًا،  مقو�سًا 

اأدرك احليلة  الأبي،  الأملعي  امل�سلم الذكي  ال�سفري  قد حققوا رغبتهم، لكن 

وباطن  الأر�ص وزحف حتى اجتازه،  اأن »جل�ص على  اإل  حاًل، فما كان منه 

قدميه اإىل وجه امللك ثم قام، وهكذا جل�ص اإىل الأر�ص وقدم رجليه وزحف 

واأحفل  له  اأعّد  قد  وامللك  واقفًا  ا�ستوى  الباب  فلما جاز  زحفًة،  اإلرْيتيه  على 

، و�سلم على امللك 
)4(

يف ال�سالح والزينة الكاملة، فما هاله ذلك ول ذعره« 

وم�سى يف جمل�سه داعيًا وم�ست�سهدًا باآية كرمية{

)الق�س�ص 88(، فاأعظم امللك كالمه وقال: 
 
{

  
                

جلو�سه  من  متعجبًا   
)5(

دهاتهم«  من  وداهية  القوم  حكماء  من  حكيم  هذا 

على الأر�ص وتقدمي  رجله يف الدخول، قائاًل: »اأردنا اأن نذله فقابل وجوهنا 

)6(

بنعليه، ولول اأنه ر�سول لأنكرنا ذلك عليه« .

وبعد بقاء الغزال يف بالط ملك الدامنارك ما يزيد على ال�سنة، عاد اإىل 

قرطبة الأندل�ص، لكن عن طريق اإ�سبانيا الن�سرانية التي دخلها من خليج 

 SANTIAGO اإىل مدينة �سن�ست ياقب BAY OF BISCAY ب�سكاي

هذا  ومن  �سهرين،  نحو  ملكهم  عند  وبقي   ،DE COMPOSTELA
الأندل�ص  حا�سرة  قرطبة،  اإىل  لي�سل  الأندل�ص،  اإىل  داخاًل  عاد  الطريق 

4- نف�سه.

5- نف�سه.

6- نف�سه..
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عنها  انف�سل  منذ  الرحلة  اأنفقها يف هذه   �سنتني  نحو  مرور  بعد  العامرة، 

ذهابًا واإيابًا.

تت�سمن حديثًا عن احلياة  ال�سفارة  لهذه  �سيقة  تفا�سيل كثرية  وتتوافر 

الجتماعية والدينية لأهل الدامنارك، كما حتتوي و�سفًا جغرافيًا، وُت�سمى 

الدامنارك عند بع�ص اجلغرافيني امل�سلمني، كال�سريف الإدري�سي )560هـ(، 

)7(

�َسة. �ساحب كتاب: نزهة امل�ستاق يف اخرتاق الآفاق، دانا َمررْ

ولعل هذه ال�سفارة اأول ارتياد اإ�سالمي هناك. وهذه واحدة من م�سامري 

جانبها  ويف  املتنوعة،  بالفتوحات  احلافلة  الإ�سالمية  احل�سارة  وم�سامني 

الدبلوما�سي، اأ�ساءت العامل بالتزام جمتمع الإ�سالم به.

7- راجع : العالقات الدبلوما�سية الأندل�سية مع اأوروبا الغربية، �ص )362(.
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 ابن الَفَر�ضي القرطبي..

القا�ضي الفقيه ال�ضهيد

2
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تاوزت  ت�سجيالٍت،  ومقروءاته  والأندل�سي  الإ�سالمي  تاريخنا  احتوى 

الأحداَث و�سريها الغنية احلية الذكية - حتى وقت الهبوط - اإىل ما وراءها 

ومالحظاتهم  عنهم  روايًة  اأو  اأ�سحابها  باأقالم  وامل�ساعر،  الأحا�سي�ص  من 

ما  اأو  �سطورها  الكثري من  تقراأ  تَدُعك  فذة،  نوعية  ذاُت  وكلها  امل�ستنبطة. 

وجمتمعهم،  اأنف�سهم  مع  و�سدقهم  الواقعية  طبيعتهم  على  تدلك  وراءها، 

بعد �سدقهم مع اهلل وحده، م�سدر الرحمة واخلري كله، وال�ستقامة والبناء 

م لك �سورًا نادرة  والعطاء، ترى يف كل ذلك من بنائهم الإن�ساين الذي ُيقَدّ

املوِهمة اخلادعة،  َمة  املَُهَوّ واملظاهر  والتظاهر  والدعاد  التعقيد  بعيدة عن 

تنِبُئك عن الثقة والو�سوح والقوة، حتى يف موطن ال�سعف، وهذا عام ملحوظ 

معلوم يف تاريخنا الإ�سالمي وح�سارته.

َدَر عن الفقيه القا�سي اأبي الوليد  ونحن هنا اأمام حدث يو�سح ذلك، �سَ

 الذي 
)8(

ابن الَفَر�سي احلافظ املعروف )351 - 403هـ/ 962 - 1013م(

تد اأخباره يف العديد من م�سادرنا الأندل�سية، وغريها اأحيانًا، اأمثال نفح 

ري والذخرية لبن ب�سام، واملغرب لبن �سعيد، ولعل هوؤلء جميعًا  الطيب للَمقَّ

نقلوا من �سيخ املوؤرخني الأندل�سيني - َبَلديُّه وع�سريه - ابن َحّيان الُقرطبي 

َتب�ص يف اأخبار اأهل الأندل�ص«. )469 هـ( من اجلزء املفقود من كتابه »املُقرْ

رحل ابن الَفَر�سى اإىل امل�سرق �سنة 382 هـ واأخذ عن العلماء واأدى احلج، 

وكان خالل َحجِه قد تعلق باأ�ستار الكعبة ودعا اهلل بال�سهادة، ثم َنِدَم واأراد 

اأن ي�ستقيل اهلل تعاىل، فا�ستحى ومل يفعل، ثم عاد اإىل الأندل�ص، وخالل فتنة 

باأ�ستار  بقوله: »علقت  ُرِوي عنه ذلك  403هـ، وقد  �سنة  �سهيدًا  ُقِتَل  قرطبة 

القتل،  هول  يف  وفكرت  انحرفت  ثم  ال�سهادة،  تعاىل  اهلل  و�ساألت  الكعبة 

فندمت وهممت اأن اأرجع فاأ�ستقيل اهلل �سبحانه وتعاىل، فا�ستحييت«، واأخرب 

اأحد  يكلم  »ل  �سعيف:  ب�سوت  يقول  ف�سمعه  منه،  ودنا  القتلى  بني  راآه  من 

يف �سبيل اهلل، واهلل اأعلم مبن يكلم يف �سبيله، اإل جاء يوم القيامة وجرحه 

8-  عنه انظر: نفح الطيب 92/2 اأو الذخرية 183/1، املغرب 301/1.
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َعُب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح امل�سك«، كاأنه ُيعيد على نف�سه احلديث  َيثرْ

.
)9(

ال�سريف الوارد يف ذلك

ويف هذا املثال اإ�سارات متعددة اإىل ق�سايا كثرية مهمة، واإن كان مرورنا 

منها:  مهمة،  متنوعة  اأمورًا  واأمثاله  حياته  يف  ُتربز  لكنها  عابرًا،  الآن  بها 

ا ونوعًا ونتاجًا - كل  َكمَّ ن�ساء ورجال، يف ح�سارتنا يفوق -  كرثة الأعالم، 

الأعالم يف  ومو�سوع  اأعالم.  وقتها من  الأخرى  الأر�ص  مم 
ُ
اأ لدى جميع  ما 

احل�سارة الإ�سالمية ي�ستحق الإفراد بالدرا�سة اجلامعية املنهجية املتاأنية، 

واأن العامل يف ح�سارتنا الذي يعمل بعلمه ويعي�ص به بني النا�ص ومعهم ويقدم 

لهم اخلدمات، ل�سيما وقت الأزمات. 

وابن الفر�سي اأحد هوؤلء الأعالم العظماء، واألف عنهم اأكرث من كتاب، 

منها »تاريخ علماء الأندل�ص«، لبن الفر�سي نف�سه، وهو الكتاب الوحيد الذي 

و�سلنا من موؤلفاته التي �ساعت �سمن ما �ساع من نفائ�ص ذخائرنا، واأثمر 

وتاأ�سلها  املعرفة  عمق  منها:   ،
)10(

مو�سوعه  يف  التاأليف  متابعة  هذا  كتابه 

كانت  وقد  اخَللرِْقية،  املوا�سفات  وراثَة  موروثة  لكاأنها  حتى  فيها  ومتكنهم 

الأندل�ص  يف  يوجد  ل  فقط  يكن  مل  اإنه  القول  َليمكن  حتى  و�ساملة،  عامة 

يٌّ واحد، بل كان العلم واملعرفة عامة لدى اجلميع، واإن كرثًة من العلماء  اأَمّ

كان  فقد  ذلك.  يت�سمن  »احلافظ«  العلمي  اللقب  ولعل  مو�سوعيني،  كانوا 

وفقيها  اأندل�سية،  مدينة  من  اأكرث  يف  الق�ساء  توىل  قا�سيًا،  الفر�سي  ابن 

َحل اإليه، وموؤرخًا وعاملًا يجمع فنون  ثًا حافظًا للحديث متقنًا للعلوم، ُيررْ َدّ وحُمَ

العلم، بارعًا ف�سيحًا و�ساعرًا ح�سن ال�سعر والبالغة واخلط واجلودة، يدل 

القليل الذي و�سلنا من �سعره على منزلته فيه، وقد احتذاه �سعراء واأخذوا 

من معانيه، واأ�سبه هذا التنوع املبني على اأ�سا�ص كرمي وقيم الإ�سالم وُمُثله 

بالّنحل، ُيَقدم الَطَيّب املتنوع الطعوم والألوان، فيه للنا�ص �سفاء ومن �سعره:

9- رواه البخاري 3952، وم�سلم 6781، والن�سائي 6903 عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه.

10- راجع: الكتب واملكتبات يف الأندل�ص )للموؤلف(، �ص15 وبعدها
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اأ�سري اخلطايا عند بابك واقُف 

عــارُف اأنــت  به  ّما  َعَ َوَجـــٍل  على 

يــغــبرْ عــنــك غيبها ــًا مل  ــوب يــخــاف ذن

ويــرجــوك فيهــا فهـــو راٍج وخــائُف

ُيــرجــى �ــســواك ويتقى الــذي  ومــن ذا 

ومــا لك يف ف�ســل الق�ساء خمالُف

�سحيفتي يف  ــِزين  ــخرْ ُت ل  �سيدي  فيا 

اإذا ُن�ِسَرت يوَم احل�ساب ال�سحائُف

عندما القرب  ظلمة  يف  موؤن�سي  وكــن 

ـــدُّ ذوو القــربــى ويجـفو املوؤالُف َي�سُ

الذي الوا�سع  وك  َعفرْ عني  �ساق  لئن 

َرّجـــــي لإ�ســـــــرايف فــاإنــــي لتـــالـُف
ُ
اأ

الأدبية،  اأحا�سي�سهم  تمدت  الفقهاء  اأن   - علم  ول  حق  بغري  ُيذكر- 

التعبري �سعيف اجلودة.  ثقيل  العاطفة  و�سعرهم جامد  الفقهاء  اأدب  فكان 

لكن الأمر لي�ص كذلك اأبدًا. فبجانب ال�سعر العلمي كاألفية ابن مالك، التي 

واأمثالها، ل تخلو من جمال الت�سور والت�سوير والطرافة والنكتة الذكية، فاإن 

اأدب الفقهاء - نرثا و�سعرًا - ميتاز بعذوبة التعبري ورقة العاطفة ال�سادقة 

النظيفة و�سدق الأحا�سي�ص ودقة الو�سف والغور النف�سي والإن�ساين وهدف 

يف  باأكمله  الإ�سالمي  املجتمع  درا�سة  باأن  علمًا  غريهم.  من  اأكرث  املق�سود 

الأ�سا�ص فقهية، ثم يكون التخ�س�ص.

املعا�سر  والنتاج  واملناهج  الدرا�سات  اهتمام  من  كثريا  ولالأ�سف،فاإن 

تاج الهابط املظلم الذي بع�سه ملفق،  واملتابعات الغالبة ركزت على درا�سة الَنّ

الأندل�ص  يف  الكرمية  الأدبية  النماذج  من  قليلة  غري  طائفًة  جمعت  ولذلك 

هوؤلء،  �سمن  الفر�سي  ابن  وينتظم   ،
)11(

ال�سعراء« �سعر  »�سالح  و�سميته 

11- راجع التاريخ الأندل�سي، �ص346.
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واإليك ما قاله يف اأ�سرته حني فارقهم واته اإىل امل�سرق:

ت يل �سهور منذ غبتم ثالثةً  �سَ َمَ

�سهرا غبتُم  اإذا  اأبقى  ِخلرُْتني  وما 

وما يل حياٌة بعدكم اأ�ستلّذها 

ولو كان هذا مل اأكن يف الهوى ّحرا

�سِلني طوُل التنائي عليكم  ومُل يرْ

َوَجــدد يل ذكرى بل زادين َوجــدًا 

ميّثلكم يل طوُل �سوقي اإليكمُ 

�سرًا اأنــاجــيــكــُم  حــتــى  ويــدنــيــكــُم 

�ساأ�ستعتُب الدهَر امَلََفرق بيننا 

وهل نافعي اأن �سرُت اأ�ستعتب الدهرا

اأعّلل نف�سي باملنى يف لقائكم 

ُت والبحرا واأ�ست�سهُل الرب الذي ُجبرْ

ويوؤن�ُسني طيُّ املراحل عنكمُ 

اأروُح على اأر�ص واأغدو على اأخرى

وتاهلل ما فارقتكم عن ِقلًى لكم 
َرى رْ تُّ كما  تري  الأقــداُر  ولكنها 

َرَعترْكم من الرحمن عني َب�سرية 

ول ك�سفت اأيدي النوى عنكُم �سرتا

ويقول متغزًل يف زوجته:

اإن الذي اأ�سبحت طوع  ميينه 

بدونِه فلي�ص  قــمــرًا  يــكــن  مل  اإن 

ُذيَلّ له يف احلب من �سلطانه 

جفونه �سقام  من  ج�سمي  و�سقام 
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وهذا كل ما و�سلنا من �سعره واأظنه قليل من كثري ويدل على �ساعرية 

َخر. وتكاد 
ُ
مرهفة قوية عالية. وميكن اأن ي�ستنتج اأن هذين البيتني �سبقهما اأ

تكون هذه الأبيات هي كل اأو ُجّل ما و�سلنا من �سعره.



 عائ�ضة احلرة

�لأندل�صية

3
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غناها  ترى  مدرارة،  ة  ثّرّ  - الأندل�سية   ومنها   - الإ�سالمية  احل�سارة 

وهذا  نف�سك.  اأو  نف�سه  على  ويغلبك  ي�سابقك  اأو  ويدافعك  يعجلك  متدفقًا، 

يتم عندما تغو�ص يف الأعماق منه، بالُعّدة الالزمة املوؤّهلة، مرتويًا متب�سرّا، 

له  واإخال�ص  را�سخ  عميق  تعاىل  باهلل  اإميان  تها  ُعدَّ ذاتية،  نية  بدوافع 

�سبحانه.

الع اجليل عليها  الع ولإطرْ يغ وتقدميها ُمهم لالَطّ اإن ا�ستعرا�ص هذه ال�سّ

وتفهمه لها، كي يحاكي منطلقاتها ويتبناها ويبني كما بنوا، فالإ�سالم اأنزله 

اهلل تعاىل لكل الأجيال لينريوا به احلياة ويعمروها على اأ�سا�ص �سليم كرمي، 

ويقيموا احل�سارة الإن�سانية احلقة، لقد �سارك يف �سناعتها عموم املجتمع 

الإ�سالمي - مبقدار اللتزام به - من الن�ساء والرجال، كبارًا و�سغارًا، ووجد 

ُ امل�سلمني اجلو الذي يحُلمون به، بل رمبا مل يكن يخطر لهم على  فيها َغريرْ

بال. كل ذلك غاب فهمه عن كثري من م�سلمي هذا اليوم، فكيف بغريهم؟

كثريًا ما يدور نقا�ص حول املراأة وحقوقها وموقعها يف الإ�سالم، جمتمعًا 

وح�سارة، وامل�سلمون يف الغرب اليوم يواجهون ويوجهون اأمطارًا من الأ�سئلة 

عن املراأة، وهوما دعاين اإىل التفكري وال�ستعداد لو�سع موؤّلف- اإن �ساء اهلل- 

عن »املراأة يف احلياة واحل�سارة الإ�سالمية«، اأرجو اهلل تعاىل اأن اأوفق له. 

واحلق اأن هذا الأمر وا�سح معلوم لول اجلهل بحقائق الإ�سالم. وللمنا�سبة 

فقد عقد موؤمتر عن املراأة يف الإ�سالم يف اإحدى الدول العربية، وكان بني 

املتحدثني م�ست�سرقون، اأحدهم فرن�سي، فلما جاء دوره يف احلديث ذكر اأن 

الذي يعلم قلياًل عن الإ�سالم يعرف مكانة املراأة فيه، وهو ما يعني اأّل داعي 

ملثل هذا املوؤمتر، لأن خري مكانة للمراأة هي مكانتها يف الإ�سالم. ورمبا كانت 

هذه هي ورقته للم�ساركة يف هذا املوؤمتر املخ�س�ص للمراأة يف الإ�سالم.

وعلى الرغم من اأن املراأة امل�سلمة تعلم اأن مهمتها الأوىل والأهم رعاية 

اأّهلها  بالإ�سالم،  الفا�سلة  احلياة  لبناء  واإعدادهم  الأولد  وتربية  الأ�سرة 
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وهذه  يتالءم  واأعدها ومبا  الواجب،  بهذا  للقيام  وخلقًا وطبيعة  اهلل فطرًة 

املهمة، نف�سّيًا وفكرّيًا وبدنّيًا، فاإنه اأباح لها القيام باأعمال اأخرى خارج البيت 

وامل�ساركة يف كافة امليادين، ل�سيما العلمية والعملية، بل واأ�سعبها حتى على 

واللتزام،  الوفاء  �سدق  من  بناءة،  ومواقُع  مواقُف  ولها  الأقوياء،  الرجال 

ال�سحابيات  من  ابتداًء  وم�سيئة،  جميدة  خالدة  �سفحات  ذلك  يف  وُكتبت 

لأولدها،  وتربيتها  الإ�سالمية  بن�ساأتها  كان  ذلك  كل  ولهن.  الأمة  قدوات 

َيتجّرع  ذلك  عن  تتخلى  وحني  بالإميان.  والبناء  احلنان  حم�سن  فكانت 

النا�ُص من امل�ساكل اجل�سام، مما ل ينفع معه اأي عالج ول املوؤمترات التي 

تقام ملواجهتها هنا وهناك.

وهذا َيظهر جلّيًا على مدار التاريخ الإ�سالمي وح�سارُته يف كافة البلدان، 

التي كان منها الأندل�ص، الذي احتوت ح�سارُته �سيغًا ن�سوية باهرة، والأمثلة 

جد كثرية. فهذه عائ�سة احلرة الأندل�سية واحدة منهن، وهي غري �َسِميتَّها 

املغربية بنت اأحد املجاهدين يف مدينة تطوان - يف اململكة املغربية اليوم - 

التي تزوجت حاكم تطوان، حفيد اأحد مهاجرة الأندل�ص، وحكمت املدينة بعد 

وفاة زوجها. اأما �سميتها الأندل�سية فهي زوجة �سلطان الأندل�ص اأبو احل�سن 

على الغالب باهلل، واأم اآخر ملوك غرناطة Granada: حممد احلادي 

ع�سر، اأبو عبداهلل ال�سغري، ويعرف بالإ�سبانية بوبديل Boabdil، وبه 

يعرف حتى عند ال�سعب الغرناطي اليوم، وهو الذي وقع معاهدة ا�ست�سالم 

وت�سليم غرناطة، ثم كان ال�ستيالء عليها �سنة897هـ = 1492م.

ثم كانت مغادرته الأندل�ص نهائيًا اإىل املغرب - بعد اأقل من �سنتني- لي�ستقر 

 .
)12(

يف مدينة فا�ص املغربية، ويقدم ر�سالة اعتذار مطولة اإىل �سلطانها

العالقات   .712 �ص  الأندل�ص  علماء  هجرة  ومابعدها.   865 �ص  الأندل�سي  التاريخ  راجع:   -12

الدبلوما�سية الأندل�سية مع اأوروبا  الغربية �ص 25 وما بعدها.
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الكاثوليكيني  لقد كانت مفاو�سات ال�ست�سالم ثم التخلي عنها للملكني 

نوفمرب  اأكتوبر-  يف   FERNANDO، ISABEL واإيزابيل  فرناندو 

.
)13(

1491م

�سورة رقم )1(:

امللكني  اإىل  )ي�سار(  ال�سغري  عبداهلل  اأبي  قبل  من  غرناطة  مفاتيح  ت�سليم  ال�سورة  هذه  متثل 

ال�سهر. ومت  يزيد على  قبل ذلك، مبا  املعاهدة  توقيع  بعد  واإيزابيل )ميني(،  فرناندو  الكاثوليكيني، 

ت�سليم هذه املفاتيح يف اأوائل ربيع الأول 897هـ اأوائل يناير 1492م. ثم كان دخول الن�سارى غرناطة. 

)راجع كتاب هجرة علماء الأندل�ص لدى �سقوط غرناطة، للموؤلف، )�ص :186، 192، 217( ال�سورة 

)CAREDRAL، CARTHedral( يف غرناطة التي 
 

موجودة يف الكني�سة الكربى، العظمى

بنيت يف موقع امل�سجد اجلامع الأعظم فيها.

رحل هذا امللك ال�سغري من غرناطة احلرة الأبية الزكية، وبعد معارك 

مقفرة مفقرة مدمرة وقف لها اأبطالها بقيادة فار�سها املُعلم مو�سى بن اأبي 

الغ�سان الذي رف�ص ال�ست�سالم.

13- ثم كان ال�سقوط والت�سليم يف ربيع الأول 897هــ يناير/ كانون الثاين 1492م.
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مع فر�سان اليمنيرْ ها اأبو الغ�سان ثائررْ  

اإن يثوروا بعد حنيرْ ه حمو اجلرائر   َهمُّ

مهَده هم داخلون ون الأنامل   هم َيُع�سُّ

 Andarax وبينما هذا امللك ال�سغري خارج منها اإىل مدينة اأندر�ص

اأ�سرته  مع   aLpujarras ات  الُب�َسررْ قرى  من  غرناطة  �سرق  جنوب 

ينظر  البذول  تل  فوق  فر�سه  على  وهو  وقف  احلرة،  عائ�سة  واأمه  وحا�سيته 

اإىل غرناطة، الدرة الفريدة امل�سيعة التي �سلمها لقمة �سائغة للعدو ال�سليبي 

ر، وقف فقال )اهلل اأكرب( ثم انفجر باكيًا متاأ�سفًا  الذي ك�سر ودمر ثم هجَّ

رة  َزفرْ بــ  تعرف  والتي  دامعة  نظرة  اآخر  اجلميلة  احلبيبة  غرناطة  على 

)ح�سرة( الأندل�سي الأخرية، بالإ�سبانية:

sp. el ultimo suspiro del moro
eng. the last sigh of the moor :وبالإنكليزية
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�سورة رقم )2(

متثل هذه ال�سورة رحيل اأبي عبد اهلل ال�سغري نهائيًا من غرناطة اإىل مدينة قريبة منها: اأندر�ص 

)مرحلة ليغادر الأندل�ص نهائيا اإىل املغرب بعدها بنحو �سنة( مع اأ�سرته وحا�سيته، وكانت معهم اأمه 

عائ�سة احلرة الأندل�سية، وعندما و�سلوا اإىل مرتفع فوق تل البذول التفت ناظرًا اإىل غرناطة باكيًا، 

فكانت هذه نظرة وهي زفرة وح�سرة.

ملكًا مل  الن�ساء  مثل  ابِك  ُم�سكتته:  له  ة  معرَيّ متاأثرة  اأّمه  له  قالت  وهنا 

حتافظ عليه مثل الرجال!!

اإبك مثل الن�ساء ملكًا م�ساعًا      مل حتافظ عليه مثل الرجاِل

فذهبت عبارتها حكمة ثاقبة باقية ماأثورة، لعلها هي اأي�سا زفرت حزنا 

مومتها، الربيئة من ذلك كله ومنه. ويف 
ُ
ِد معه تربيتها واأ اأ�سياًل، ولأنه مل ُترْ

ذلك نقول:

يبكي ِمَثل ال�ساغرينرْ اأبو عبد اهلل ال�سغري  

ومتـــــالـي النـــاقــمـــني كيف اأ�سبحت الأمري  

واخليـــــوَل تــركبـــــونرْ َت   اأيَّ فر�ســـــــاٍن َهزمرْ
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 حمدونة �لغرناطية

ال�ضاعرة
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بلغت الأندل�ص درجة عالية من الرقي احل�ساري يف كافة امليادين، ومنه 

الرقي العلمي املتنوع الذي كان اأ�سا�سا للح�سارة الأوروبية احلديثة. فكانت 

الأندل�ص اأكرب واأهم معرب جلوانب من احل�سارة الإ�سالمية اإىل اأوروبا، لكن 

هذا النقل كان حم�سورا مراقبًا من الق�س�ص والرهبان لتلك القنوات، ملرور 

ما اأرادوه دون غريه، حيث ل مير �سيء له عالقة بالإ�سالم عقيدة و�سريعة 

واأخالقًا، واإن تفلتت من ذلك اأمور حمدودة غلبتهم، و�سمحت فقط للعلوم 

البحتة pure  science، فقطعت تلك العلوم من اأ�سولها وارتباطها، 

و�سارت اأداة مل�ساحلها، وا�ستعملت كذلك يف ال�سرور املبيدة املبرية، والع�سر 

احلا�سر على ذلك دليل، اأي دليل.

وثماره  العلم  ا�ستعمال  من  اللون  هذا  تعرف  ل  الإ�سالمية  واحل�سارة 

الربانية  بالعقيدة  املرة لأنها موؤ�س�سة على الإميان باهلل وتوحيده ومرتبطة 

و�سريعتها، فهي ح�سارة التوحيد الوحيدة، وح�سارة الرحمة والعدل واحلق 

الأكيد الفريد من بني احل�سارات، قدميها وحديثها.

اأوروبا من  اإىل  لأنها منقولة  العلوم،  البابويُة كني�ستها هذه  لقد حاربت 

احل�سارة الإ�سالمية. ولهذا ال�سبب وغريه، اأحرقت حماكم تفتي�سها كل من 

اأ�سر على تلك املعارف من العلماء الأوروبيني، من اأمثال: عامل الفلك الإيطايل 

جيوردانو برونو Giordano Bruno  )1600م(، وجنا منها من 

 Galilei Galileo اأمثال:غاليلو  من  العلمية  مقولته  عن  تنازل 

 Nicolas Copernicus اأما كوبرنيك�ص البولندي   )1642م(، 

)1543م( فقد اأنقذه املوت!.

والتكوين  الكيان  ذا  الفريد  احل�ساري  التاألق  هذا  الأندل�ص  حققت 

الإ�سالمي، يف وقت كان كل ما حولها مظلمًا ومتخلفًا وتالفًا، اإن�سانيًا وفكريًا 

وخلقيًا، فنهلت اأوروبا من هذه احل�سارة، فكانت توفد طالبها اإىل اجلامعات 

الأندل�سية، يتلقون منها العلم ل�سنوات.
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لقد عم العلم اأهل الأندل�ص، ن�ساء ورجال، وظهرت الن�ساء يف امليادين 

املتعددة العلمية والأدبية، وكل ما يتنا�سب مع تكوينها وفطرتها ووظيفتها، 

فنونًا،  ذلك  يف  واأبدعت  والنرثية،  ال�سعرية  فنونه  بكل  الآداب  يف  ونبغت 

ولي�ست املو�سحات اإل فنًا اأندل�سّيًا وليدًا.

واأدقها  املعاين  اأرق  تناولن  منهن  طويلة  قائمة  ال�سواعر  من  ولدينا 

ال�سعري  نتاجها  ومن  امل�ستكفي  بنت  ولدة  �سهرة  ودع  واأجزنه،  وارتلنه 

ق بها، بكل ما فيه من ُزور. لرْ�سِ
ُ
الذائع وما اتهمت به وما اأ

عباد  بن  املعتمد  قاله  بيت  ن�سف  اأجازت  ميكية  الرُّ اعتماد  فهذه 

)488هـ = 1095م( اأمري اإ�سبيلية و�ساعر الأندل�ص - وقتئٍذ - وجماهدها، 

الكبري  الوادي   sevilla اإ�سبيلية  نهر  يف  يجول  قارب  يف  كان  الذي 

guadalquivir مع �سديقه ال�ساعر املعروف ابن عمار الذي عجز 
عن اإمتامه، فاإذا جارية تعمل يف اأحد البيوت املطلة على نهر الوادي الكبري، 

تغ�سل �سيئًا فيه، �سمعته فاأجازته، فاأعجب بها املعتمد وتزوجها، وكانت اأم 

الريح وجه ماء النهر:
 )14(

دت اأولده امللوك، قال املعتمد حني زرَّ

�سنع الريح من املاء َزَردْ

وقال ل�سديقه: اأجز، فاأطال ابن عمار الفكرة ومل يفعل، فاأجازته امراأة 

من الغ�سالت )اعتماد(: 

اأيُّ درع لقتال لو َجَمدْ

اأما َحمدونة )اأو حمدة( الغرناطية بنت زياد املوؤدب ال�سهرية - ومثلها 

اآ�ص  وادي  مدينة  من  بادي  بقرية  ة  احلمَّ وادي  �ساكني  من   - زينب  اأختها 

Guadix على بعد 53 كم �سمال �سرق غرناطة    Granada، ومن 
 Nevada    اأعمالها، اأي توابعها اإداريًا، قريبة من جبل الثلج: �سريانيفادا

ال�سم�ص ، الذي ل تفارق  )�سلري(:  �سلري  جبال  �سل�سلة  �سمن   Sierra
14- جعلت الريَح وجه املياه يف متوجه مثل حلق )حلقات( الدرع املتما�سكة املت�سل�سلة املرتابطة.
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الثلوُج قمته طوال العام، وهو كذلك الآن. 

والأنهار، وقد  الب�ساتني  بها  اأحاطت  اآ�ص مدينة جليلة قد  ومدينة وادي 

اأنه  املذكورة  عجائبها  ومن  ال�سعر،  وحب  والأدب  بالعلم  اأهلها  اهلل  خ�ص 

طل )من ف�سيلة البلوط:  توجد قربها اإحدى �سجرتني يف الأندل�ص من الَق�سرْ

اأبو فروة(، يف جوف كل واحدة منها حائك ين�سج الثياب، وذلك  الك�ستنة  

رة. ول عجب فاإن يف حدائق احلمراء بغرناطة  ل�سخامة هذه ال�سجرة املَُعَمّ

�سجرة ي�سمونها ال�سلطانة، وعمرها يزيد على 700 �سنة، وكانت حية ُمورقة 

اإىل قبل نحو ع�سرين �سنة. 

واأزهارها  البا�سقة  باأ�سجارها  الأندل�سية،  والطبيعة  البيئة  جمال  ولعل 

ال�سيغ  بهذه  ة،  ورقَّ وبهاًء  جماًل  اأدبهم  ك�سى  قد  ومياهها  وثمارها  العبقة 

اأبوابًا  الأدبية  للقرائح  وفتح  الطاقات  وفتق  الرقراقة،  املزدهرة  وال�سور 

وارتقى بها واأ�سفى عليها ِرّقة، اأية رقة!.

فت باأنها �ساعرة الأندل�ص، �سعرها  ُلقبت حمدونة بخن�ساء املغرب، وو�سُ

الأدبية  و�سورها  ومعانيها  بتعبرياتها  جماًل  وك�سته  اأك�سبته  رقراق  رقيق 

اجلديدة. لها عدة ق�سائد مما تبقى من �سعرها، خرجت مرة مع رفيقات 

لها اإىل نهر مدينة وادي اآ�ص، فقالت ت�سف ذلك باأبيات، منها:

ــن اآثــــاٌر َبـــــَوادي          اأباح الدمُع اأ�سراري بوادي       لــه للحـُ�سرْ

�ص       ومن رو�ٍص يرفُّ بكل وادي           فِمنرْ نهٍر يطوف بكّل َرورْ

ومن �سعرها هذه القطعة الرائعة - ذات الأبيات اخلم�سة - التي رمبا لها 

تتمة مل ت�سلنا. وجلمالها ورقتها واإجادتها ادعاها اآخرون، اأو ن�سبت اإليهم، 

 
)15(

حتى يف امل�سرق. ولكن الثابت واملوؤكد اأنها حلمدونتنا هذه

15- انظر: نفح الطيب، 288/4، الإحاطة يف اأخبار غرناطة، 489/1، املغرب يف حلى املغرب، ابن 

تاريخ   .1212/3 ياقوت احلموي،  الأدباء،  235،. معجم  الأبار،  ابن  القادم،  146/2، حتفة  �سعيد، 

الأدب العربي، عمر فروخ ، 531/5 ـ 556 احل�سارة الإ�سالمية يف الأندل�ص �ص 37وما بعدها. 
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م�ساِء واد َحَة الرَّ وقانا لفرْ

�َسَقاه م�ساعف الغيِث العميِم

َحُه فحنا علينا َحَللرْنا َدورْ

ُحُنو املر�سعات على الفطيِم

واأر�سفنا على َظَماأٍ ُزلًل

مي للند مة  ا ملد ا ِمَن  لذ  اأ

ي�سُد ال�سم�َص اأنَّى واجهتنا

للّن�سيم ُن  ذ يــاأ و فــيــحــُجــُبــهــا                         

يروُع َح�ساُه حالَية الَعذارى

 )16(
ِد النَّظيم  فتلم�ُص جانَب الِعقرْ

16- قالت حمدونة ت�سف بهذه الأبيات نهرًا  رمبا حول �سفافه غابة اأو هو يجتازها وي�سقي تلك الغابة 

الغابة  نهر �سغري داخل  اأنه  والظاهر  ال�سايف،  اللذيذ  الزلل  فيها مبائه  الرائعة بخ�سرائها يجري 

اآخر  بت�سبيه  الثالث  البيت  لو �سبهت ماءه يف  املتدفق. ولعلها  الرائق  يجري منحدرًا ب�سفائه و�سيله 

لكانت قد ا�ستكملت بهذه الق�سيدة املحامد وحازت اجلمائل وجمعت احلمائل من اأطرافها.

ت�سري ال�ساعرة حمدونة يف البيت الأخري اإىل روعة و�سفاء مياه النهر وجمال قاعه الذي تغطى بهذا 

النهر  حل�سى  نظرت  اإذا  عقدًا  تلب�ص  التي  للفتاة  ليخيل  حتى  للناظرين  الوا�سح  اجلميل  احل�سى 

اإياه تده ل يزال يف مكانه يزين جيدها فتطمئن حامدة اهلل  داخلها اخلوف على عقدها متفقدة 

تعاىل على اأنها مل تفقده، وعندها ت�سرع يف ال�ستمتاع يف النهر متملية من جماله الفريد.



ورهن امللُك تاجه
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ما من وقٍت التزم فيه امل�سلمون بدينهم اإل وفتح اهلل لهم بذلك املغاليق، 

وحققوا النت�سارات يف امليادين كافة، وعا�سوا اأعزة يحفون اأنف�سهم بالرب 

َمنرْ  ولكل  الو�سيئة،  واحل�سارة  الكرمية  وال�سعادة  العميم  باخلري  وينعمون 

التاريخ  مدار  على  تتاأخر  مل  ظاهرة  وتلك  اأجمعني.  والنا�ص  ومعهم  حولها 

واأطوار القرون، وهذا يعني اليوم اأنهم اإذا اأرادوا اأن تكتنفهم تلك النعم، فما 

عليهم اإل الأخُذ باملنهج الرباين الذي اأراده اهلل للب�سرية، يقودون به احلياة 

نحو احل�سارة الإن�سانية احلقة.

وما ال�سقاء الذي يلف الب�سرية ومدنيتها اليوم ويخنق اآمالها - بعد ما 

متقلبة  املنهج،  لهذا  اأدارت ظهرها  ملا  اإل   - العلمية  املنجزات  لها  حتققت 

يف �ستى املناهج الأر�سية والو�سعية، التي ذهب بريقها الأخاذ، وقد ادعت 

لنف�سها ما مل تنجز منه �سيئًاً، وهي حتمًا ل ت�ستطيع، لأنها ل متلك اأ�سباب 

متالعبة  بها،  وا�ستبدت  احلياة  اأزمة  قواها  امتلكت  بعدما  وحتى  ذلك، 

اأنانية خادعة مدعية، رغم كل ما  نفعية  مب�سائرها، مقامرات ومغامرات 

حتمل من �سعارات براقة، فهي خالية عمومًا من كل م�سمون كرمي.

�َسريرْ  خالل  من  ا�ستخرجته   - اإليه  تعاىل  اهلل  هداين  قانوٌن  هنا  وَيرد 

التاريخ الإ�سالمي- اأ�سميه: »اخلط البياين املزدوج«، فلو ر�سمنا خطًا بيانيًا 

ارتقاًء  وانح�سارًا،  انت�سارًا   - م�سريتها  خالل   - الإ�سالمية  احلياَة  ميثل 

التزام  مقدار  ميثل  اآخر  بيانيا  خطا  ر�سمنا  ثم  وتخلفا،  تقدما  وانزواًء، 

الآخر  فوق  اأحدهما  اخلطني  وو�سعنا  تاريخهم،  خالل  بالإ�سالم  امل�سلمني 

لتطابقا متامًا. وهذا يعني اأن التقدم يف احلياة الإ�سالمية كان مرتبطًا دومًا 

مبقدار التزام امل�سلمني مبنهج اهلل تعاىل، وبهذا اللتزام حققوا الأعاجيب 

التي ل تكون اإل به، وذلك اأن تقارن مبا �سئت وكيف ومتى اأحببت. والب�سرية 

جمعاء اليوم بحاجة اإليه، واإن الذي لديها غري موؤهل لتحقيق احلياة الكرمية 

املرجوة.

اأدلة كثرية على ما حققه هذا  الإ�سالمي وح�سارته  تاريخنا  وتوجد يف 



44

اإل به، وهي ت�سري  املنهج الرباين لالإن�سان، مما يعد فرائد ونوادر ل تكون 

وتلفت النظر اإىل اخل�سارة يف جعل امل�سملني عمومًا - حتى بع�ص اأهل الفهم 

منهم - يزهدون يف معرفته ودرا�سته وتقدميه، مبفاخره وازدهاره وبراءته 

وبراعته، بردائه واأ�سوائه، مما جعل هذه املوا�سفات �سمة لزمة قائمة يف 

ح�سارتنا الفا�سلة، ب�سورة م�ستمرة، حتدثك عن طبيعتها القائمة املعربة 

الكربى يف  الإن�سانية  اإىل مدى اخل�سارة  ت�سري  ومعانيها. وهي  عن مبانيها 

اإبعاد هذا املنهج الذي �سنع هذه ال�سنائع وا�سطبغت بها حياته { 

          } )البقرة: 138(.

فهذا اخلليفة الأندل�سي عبد الرحمن الثالث )النا�سر لدين اهلل( الذي 

حكم خم�سني �سنة )300 - 359 هـ= 912 - 961م( - والذي ُوجدت مذكراتُه 

ت�سري اإىل اأن اأيام ال�سرور والراحة خاللها اأربعة ع�سر يوما- 
 )17(

بخط يده! 

بالقادمني،  العامل �سهرة ومكانة، وامتالأ بالطه القرطبي  اأو�سع حكام  كان 

الن�سرانية  اأمم  اإليه  ومدت  وده.  يخطب  كلهم  و�سفراء،  واأمراء  ملوكا 

رومة  من  وهداياهم  ُر�ُسلهم  عليه  واأوفدوا  الإذعان  يد  الدروب  وراء  من 

والق�سطنطينية يف �سبيل املهادنة وال�سلم والعتمال فيما َيِعّن يف مر�ساته، 

ته امللوُك من اأهل جزيرة الأندل�ص املتاخمني لبالد امل�سلمني  وو�سل اإىل �ُسدَّ

الثغور اجلوفية )ال�سمالية(،  اإليها من  ُين�سب  وما  ُبلونه  وَبنرْ ق�ستاله  بجهات 

لوا يده، والتم�سوا ر�ساه واحتقبوا جوائزه وامتطوا مراكبه(، ومل تبق اأمة  فقبَّ

�سمعت به من ملوك الروم والإفرجنة واملجو�ص و�سائر الأمم اإل وفدت عليه 

)18(

خا�سعة راغبة وان�سرفت عنه را�سية.

 )Sancho lv( الرابع   ُه  ُ �ساجنرْ اأن  العبقرية: ذلك  واإليك هذه احلادثة 

هــ   681 �سنة  ثار  اإ�سبانيا  �سمايل   )Castile(ق�ستاله ملوك  اأحد 

17-املغرب يف حلى املغرب، ابن �سعيد الأندل�سي، 182/1. نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص الرطيب، 

.379/1

18- نفح الطيب، 345/1، 366.
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)Akfanso Xelsabio( العامل   العا�سر  الفون�سو  اأبيه  على  )1282م( 

  ملك 

)19(

األفون�سو الثامن بن فرناندو )فرديالند - فريديناند( الثالث بن 

ق�ستالة ذلك الوقت، وهي   اإحدى املمالك الن�سرانية يف �سمايل �سبه اجلزيرة 

له  كانت  ومبا  للعلم،  مبيله  ُعرف  العامل  األفون�سو  )الأندل�سية(.  الإيبريية 

�سالت مع علماء امل�سلمني، وهوما اأثار ال�سخط عليه يف مملكته، فا�ستنجد 

يعقوب  يو�سف  اأبي  باملغرب(  ودولتهم  مرين  )بنو  املريني  بال�سلطان  هذا 

املن�سور، وهرع امللك املخلوع اإىل لقائه فرهن عنده تاجه، ذكر ذلك العديد 

 
)20(

من موؤرخينا

ا�ستن�سر  هذا  األفون�سو  اأن  جمملها:  مثرية،  تف�سيالت  احلادثة  ولهذه 

بال�سلطان املريني املجاهد اأبي يو�سف يعقوب بن عبد احلق، امللقب باملن�سور، 

الذي جاء اإىل الأندل�ص غازيًا وجماهدًا يف �سبيل اهلل، ولذ به األفون�سو العا�سر 

ال�سخرة  )باأحواز  ولقيه  قومه،  ذخريَة  تاَجه،  عنده  وَرَهَن  وا�ستجار  هذا 

، Ronda ف�سلم عليه م�سافحًا 
 )21(

من ُكورة تاُكُرّنا( قرب مدينة رندة

قبيلة  )بل�سان  املاء  طلب  ذلك  من  امل�سلمني  اأمري  فرغ  ملا  ولكن  يده،  َل  َوَقبَّ

األفون�سو، مبح�سر من الن�سارى  لة وم�سافحة  ُقبرْ زناتة( ليغ�سل يده به من 

)1284م(  هـ   683 �سنة  طريدًا  هذا  العا�سر  األفون�سو  تويف  وملا  وامل�سلمني، 

الرابع،  �ساجنه  ابنه  فاأنفرد  عر�سه،  اإىل  العودة  يف  اأمنيته  تتحقق  اأن  دون 

وهذا بدوره رغب يف �سلم مع املرينيني، فتم له هذا الأمر وعقد مع ال�سلطان 

املريني يو�سف )ابن املن�سور( معاهدة �سلم فقبلت، وكان لقاوؤه به باجلزيرة 

19- اأنظر: التاريخ الأندل�ص، �ص 466، 467 ،526.

اخلطيب:  ابن  غرناطة،  اأخبار  يف  الإحاطة  وله:   ،334-332 اخلطيب:  ابن  الأعالم،  اأعمال   -20

61/1-63 التاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة �ص 540-539.

عن  انظر  الأندل�ص،  يف  اجلهاد  اإىل  لنطالقهم  ومقرًا  مرين،  لبني  قاعدة  املدينة  هذه  كانت   -21

، واملق�سود   276 اإ�سبانيا والربتغال حممد عبد اهلل عنان،  الباقية يف  الأندل�سية  الآثار  هذه املدينة 

بال�سخرة هي �سخرة عباد من اأحواز مدينة رندة، وملعرفة موقع رندة انظر اخلارطة املرفقة، وهي 

مبعنى املدينة املدورة. انظر كذلك عن هذه املدينة الرو�ص املعطار: 129-269 نفح الطيب، 265/1، 

.607/2
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)22(

اخل�سراء جنوب جبل طارق.

ويوم جاء ر�سول اإ�سبانيا الن�سرانية اإىل مملكة غرناطة وتكلم مع رئي�ص 

النا�ص،  اأمام  بذلك  ذكره  هــ(   776 اخلطيب،  بن  الدين  )ل�سان  وزرائها 

الذين ُذهلوا معجبني بهذا املوقف اجلريء، وبع�سهم قبل يده، وهو )ومن 

خال�سا  ذلك  تعاىل  اهلل  جعل  اهلل،  بويل  اخلطيب  ابن  وا�سفًا  يبكي  معه( 

.
)23(

لوجهه الكرمي

على  تاريخنا  يحتوي  التي  الفريدة،  النوادر  من  احلادثة  هذ  تعترب  األ 

اأمثالها الكثري الوفري يف كل ميدان، وهو ما يجعل الهتمام به واجبًا اأو فر�ص 

كفاية، تنظر الأمة فيه وتعترب وتقتب�ص منه، وهي ب�سبيل ا�ستئناف م�سريتها 

الكرمية بركبها املبارك؟ وذلك هو الرجاء.

22- عرب ابن خلدون، 393/4. الإحاطة يف اأخبار غرناطة، ابن اخلطيب. 563/1. نهاية الأندل�ص: �ص106.

23- اأعمال الأعالم، ابن اخلطيب: 333، نفح الطيب، املقري: 121-120/5.
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ال�سيخ الوزير ذو الوزارتني ل�سان لدين ابن اخلطيب الغرناطي )اأبو عبد 

اهلل حممد بن عبد اهلل بن �سعيد بن عبد اهلل بن �سعيد بن علي بن اأحمد 

ابن  ومثيل  و�سديق  معا�سر  1313-1374م(   = هـ   776-713( ال�سلماين، 

القرن  الأندل�ص يف  �سماء  متاألق يف  ابن اخلطيب  وا�سم  خلدون )808هــ(. 

الثامن الهجري اأيام مملكة َغرناطة التي امتدت نحو 260 عاما، على غري 

.
)24(

املتوقع بحال

يف  املتنوع  املتعدد  والأدبي  والفكري  العلمي  اخلطيب  ابن  ِنتاُج  وُعرف 

حياته يف امل�سرق الإ�سالمي كذلك، بعد مغربه، حيث ُوجدت ن�سخة )اأو اأجزاء 

مكتبات  اإحدى  اأخبار غرناطة( يف  )الإحاطة يف  ال�سهري  كتابه  من  منها( 

، والكتاب 
)25(

م�سر، بعث بها هو نف�سه اإىل هناك وجعلها وقفًا على اأهل العلم

مطبوع الآن يف اأربعة جملدات كبار، ميثل واحدًا من موؤلفاته الكثرية.

يف  الأندل�سية  احلياة  َت  �َسمرْ ميثل  عجيبة  �سخ�سية  اخلطيب  ابن  وُيَعدُّ 

املو�سوعيني،  من  اعُترب  ولذلك  احل�سارية،  امليادين  من  العديد  يف  ع�سره 

�سفة عامة مو�سومة، قدمت احلياة الإ�سالمية وح�سارتها الكثري منهم يف 

وال�سعراء  الأغرا�ص  املتعدد  البيان  اأئمة  من  وهو  واأع�سارها.  اأم�سارها. 

 
)26(

والو�ساحني، و�ساحب املو�سحة الذائعة ال�سهرة قدميًا وحديثًا، ومطلعها

      جادَك الغيُث اإذا الغيُث  همى       يازمــاَن الو�ســل بالأندل�ِص

ـــُلَك اإل ُحُلــمــــا       يف الَكَرا اأو ِخلرْ�َسَة املُختل�ِص        لـم يكـــــنرْ َو�سرْ

جرى ذلك يف املجتمع الأندل�سي الّغرناطي رغم �سدة الظروف واأحوال 

24- انظر: التاريخ الأندل�سي �ص519 وما بعدها. نفح الطيب، 7/5 وما بعدها، الإحاطة، 439/6. 

الأعالم   179/176  ،507/6 فروخ،  العربي،  الأدب  تاريخ  )ترجمته(.  وبعدها   186 الريا�ص  اأزهار 

.42 ،76/1

25- انظر ذلك يف: الكتب واملكتبات يف الأندل�ص �ص151 وبعدها.

الريا�ص،  اأزهار  )مو�سحته(.   14  ،82-11/7 الطيب،  فتح   ،269/1 املغرب،  ُحلى  يف  املغرب   -26

213/2 )مو�سحته(. نهاية الأندل�ص �ص 480.
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ميكن  كان  ما  لذا  وجمتمعها،  ال�سغرية  اململكة  بهذه  اأمَلَّترْ  التي  ال�سعف 

ا�ستمرارها يف خ�سم ذلك املعرتك الذي اأحاط بها و�َسَغَلها ونال منها، لكنها 

جراحها  تداوي  وهي  الداخلية،  وم�ساكلها  اخلارجي  عدوها  ت�سارع  بقيت 

اأوقعها فيه  ّفي مواقع الأذى الداخلي،  غي وُت�سَ الكثرية املرة امل�ستمرة وُت�سرْ

اأملت به  اأو ملحوظ،  ، خمبوء  اأو جلًيّ �سعف وفنت واعوجاج يف حالها، َخفًيّ 

واأ�سغلته عوادي الأعداء، ت�ست�سريه وهي تدفع بحيويتها املوروثة لرد جيو�سها 

وهي  واجلهاد،  املقاومة  يف  بطولت  �سجلت  ذلك  ومع  نحوها،  وموؤامراتها 

دائرة مل تتوقف يف البناء والنماء واملقاومة، حتى كان ال�ست�سالم الذليل، اأو 

العميل الذي مت على يد اآخر اأمرائها اأبو عبد اهلل ال�سغري، وبع�ص بطانته، 

الأ�سود  امل�سري  اأمام هذا  واإباء  فداء  الغرناطي من  املجتمع  اأبدى  ما  رغم 

الكاثولوكيني  للملكني  ال�ست�سالم  معاهدة  توقيع  فكان  امل�سهود.  املنكود 

واإيزابيال  فردناندو   –  Fernando lsanl وايزبيل  )فرناندو 

Ferdinand/and lsabella  وجيو�سهما ال�ساربة املدمرة 
املحيطة(، وبعد اأربعني يومًا كان ت�سلميها للعدو الغادر واحتاللها وال�ستيالء 

.
)27(

على غرناطة الأبية احلبيبة النجيبة اأوائل 897 هـ = 1492م

وعلمها  �سيا�ستها  عمود  وكان  الأجواء  هذه  مثل  يف  اخلطيب  ابن  عا�ص 

وجهادها، هو واأ�سرته التي ُعرفت قدميًا ببني الوزير ثم ببني اخلطيب.

اأوًل: )Cordoba Toledo( قرطبة، ثم  الأ�سرة  واأ�سل هذه 

 = هـ   202 رم�سان،  الأول،  حكم  الأمري  اأيام  الرب�ص،  وقعة  عند  طليطلة 

�َسًة،  مار�ص 818م. ثم تنقلت يف عدة مدن اأندل�سية، كان اآخرها Loja َلورْ

�سجل  ولهم  العديد،  فيها  نبغ  اأ�سرة  مملكتها،  اأيام  العا�سمة  غرناطة  ثم 

حافل باملواقف والأعمال العلمية والجتماعية والقيادية املتنوعة، ولكن ابن 

اخلطيب فيها وا�سطة عقدها واأكرثهم �سهرة، وقد توىل رئا�سة الوزراء يف 

غرناطة  �سقوط  لدى  الأندل�ص  علماء  هجرة  بعدها،  وما   552 �ص  الأندل�سي  التاريخ  راجع:   -27

�ص192-186 -193، 217، 227.
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مملكة غرناطة نحو ع�سر �سنوات. وكانت موؤلفاته مثل مواقفه وحياته، مُتّثل 

قمة يف الدقة والقوة والعمق، غزارة ِنتاج و�سمول مدارك وعمق تفكري، رغم 

اأربعني  يف  كتب  اإنه  بحيث  النتاج،  يف  متمكنًا  كان  كما  وامل�ساكل،  امل�ساغل 

ليلة - رغم امل�سوؤوليات وامل�ساكل ال�سيا�سية - كتابًا يف فل�سفة احلب الإلهي، 

�سّماه: )رو�سة التعريف باحلب ال�سريف(، مطبوع يف جملدين.

 و�سجلت اأ�سرته خالل اأجيالها مفاخر ومواقف معروفة مذكورة متوارثة، 

فجَده الأعلى �سعيد من اأهل العلم واخلري وال�سالح والف�سل والدين، كان 

ي�سكن لو�سة على طريق املارة من َغرناطة اإىل اإ�سبيليةSeville ، فكان 

يذيع ف�سوًل من العلم ويجهر بتالوة القراآن، وجلمال تالوته كان ي�ستوقف 

)ت�سرتيح  ر�ص  فُتعرْ �سدقه  اإىل  واخل�سوع  نغمته  اإىل  احلننُي  جلة  املدرْ الرفاق 

على  ياأتي  اأن  اإىل  موهنًا،  ظهرها  وتريح  جداره  ق  ِل�سرْ رحالها  التعب(  من 

.
)28(

ورده

اأما جد الوزير الغرناطي ل�سان الدين ابن اخلطيب الأقرب هو �سعيد، 

اأراده �سلطان غرناطة مربيًا  اأن  والف�سل   اإىل درجة  العلم  فكان كذلك من 

للمجتمع  مزية  اإ لى  اأي�سًا  ي�سري  وهذا  كذلك.  اأبوه  وكان  اأولده.  لبع�ص 

كثري  وكان  وبنات(،  )بنني  باأولدها  الأ�سرة  عناية  والأندل�سي:  الإ�سالمي 

اأ�ساتذة و�سيوخا لأولدهم، وهي ظاهرة علمية م�سهورة باأمثلتها  من الآباء 

ومثالياتها الكثرية. وكم من اأ�سرة تورث اأبناءها العلم واملهنة والتخ�س�ص 

فيه، وما اأكرث الأمثلة. بجانب كل ذلك كان علمهم للعمل، يطرد مع مقداره، 

ويف  به،  عاملني  للنا�ص.  معاونني  احلياة  يف  حا�سرين  العلماء  كان  ولذلك 

اأكرب مواقفه واأ�سعب ميادينه: اجلهاد. وعلى ذلك كان اأخوه واأبوه عبد اهلل 

بارزين للجهاد ومعاركه وا�سُت�سهدا فيه.

28-  راجع الكتب واملكتبات يف الأندل�ص �ص 144، الإحاطة440/4، 386/3 اأزهار الريا�ص 186/1 

وما بعدها.
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 Batelladel Salado 
)29(

كان ا�ست�سهادهم يف معركة طريف

�سد الق�ستالني ومن معهم من الأوروبيني برعاية البابوية، وقاتل املرينيون 

امل�سلمون  وا�ستعمل  الأندل�ص،  اأهل  لإخوانهم  جندًة  املغرب(،  يف  )دولة 

العلماء،  العديد من  فيها  وا�ست�سهد  النريان،  تقذف  املدافع  نوعًا من  فيها 

كان منهم اأخو ل�سان الدين واأبوه عبد اهلل حيث ُفقدا يف الكائنة العظمى، 

والوقيعة الكربى، بطريف )مدينة( �سحوة يوم الإثنني �سابع جمادى الأوىل 

�سنة اإحدى واأربعني و�سبعمائة للهجرة )1340/10/30م(.

َحّدث ابَن اخلطيب بذلك اأحُد �سهودها الفقيُه اأبو عبد هلل ابن اللو�سي 

ُف )اجَلَيّد من  ررْ الَطّ باأخيك  خطيب م�سجد غرناطة اجلامع قائاًل: ))َكَبا 

ُت اإىل اإردافه فانحدر اإليه والُدك و�سرفني،  اخليل( وقد َغ�ِسَي العدو وَجَنحرْ

 
)30(

وقال: اأنا اأوىل به، فكان اآخر العهد بهما((

فاأيُة كبوٍة هذه، ل كالكبوات، اإنها كبوُة ت�سحية اأهل اجلهاد، وكم هي يف 

تاريخنا، ونحن نحتاج اإىل اإ�ساءاتها وتاألقاتها ومُثلها. يظهر ذلك ويتجلى 

مبعرفة تاريخنا الإ�سالمي وتقدميه من الأعماق الرخية الأبية احلقة.

29-  التاريخ الأندل�سي �ص 544.

30-  التاريخ الأندل�سي �ص 345 وبعدها.
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ح�سارتنا الإ�سالمية مليئة باخلري، تطفح غناًء وثراًء وتنوعًا يف كل اتاه 

َخرَيّ كرمي جديد، َخرييُتها غالبة �ساملة، يت�سح ذلك حني ُتَقلب �سفحاتها، 

وهي ل تخلو منه حتى يف حالت ال�سعف الذي قد يعرتي من اأهلها، الفرد 

املنهج  بهذا  اأهلها  مت�سك  زاد  كلما  خرييُتها  وت�سود  واملجتمع.  واجلماعة 

الرباين الذي �سنعها.

ومدلولتها  ها  ِعرَبُ َك  َجوؤُ َتفرْ العفوية،  الطرافة  فيها  تتاأ�سل  حالت  وكم 

دون، دلياًل  وبواعثها، ت�سودها يف كل ذلك حيوية متنامية، ُتلهم اأهلها وُي�َسدَّ

على بركة هذا الدين مبنهجه الرباين الفريد، ي�سفي على احلياة وحركتها 

اإذ  اأو لحقة،  اأيُة ح�سارة اأخرى �سابقة  مناًء وعلوًا واإ�ساءة، مما ل متتلكه 

الفريد. وهي كذلك دومًا،  القراآين  املنهج  تفرَدها من تفرد هذا  ا�ستمدت 

كلما كانت اأقرب لهذا املنهج يف بنائها، اأ�س�سا ومقومات وخ�سائ�ص.

لة،  وظني اأن هذه احل�سارة ما زالت بحاجة اإىل درا�سة متاأنية منقحة ُموؤَ�سَّ

ل تخ�سى بحوُثها نقدًا جمهريًا جوهريًا حرًا علميًا مو�سوعيًا متحققًا، حني 

ن�ساأة  مدلولتها  ت�ستبطن  وهي  املتفهمة،  املدققة  احلقة  قوالبها  يف  بُّ  ُت�سَ

وا�ستمدادًا ومنوًا، عند ذلك ترى ِمن عجائبها املتكاثرة املتبارية البارعة ما 

اإن�سانيًة وتكرميًا، ورقيًا، وكله بعيد عن املزايدة والفتعال  يبهرك، وُيقّرك 

اأمره، م�ستقرة بحالتها  والتكلف، كل يجيد دوره ويعرف قدره فال يتجاوز 

الطبيعية ومداركها املتنامية املقررة.

وهذا الكالم مبني باأجمعه على الوقائع املدققة املخترَبة املوثقة، فلي�ص 

هنالك من كالم يف هذه الأمور ُيلقى على عواهنه ول ُيدعى له اإل بربهان. 

املناهج  اأوروبا  عرفت  ومنه  كلها،  احلياة  يف  الإ�سالمي  املنهج  هو  وهذا 

الذين  الأوروبيني  اأعالم  باعرتاف  واملعرفة  والتق�سي  البحث  يف  العلمية 

اأن�سفوا هذه احل�سارة، ماأخوذين بالوقائع الباهرة التي عا�سوا بها وابتنوا 

ح�سارتهم عليها، اأمثال الفيل�سوف وعامل الب�سريات الإنكليزي: روجر بيكون 
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AD(، وهو واأمثاله، معرتفني بف�سل هذه   1292  RogerBacon(

احل�سارة عليهم بكل و�سوح ويف كل منا�سبة، بل واأمام طلبتهم وم�ستمعيهم 

وقرائهم.

واأن�سارها،  واأقدارها  وم�ستوياتها  اأحوالها  كافة  ح�سارتنا  تد  وبذلك 

تعرب عنه با�ستحقاقها يف موقعها الطبيعي ومقدارها احلق الأ�سيل.

الطاقات  وتلك  بقدره وظرفه،  كل ذلك تده مدونًا م�ستوعبًا مو�سوفًا 

كانت حتاط بالرعاية وتهياأ لها الأجواء ومتد بكل امل�ستلزمات واملتطلبات، 

ر�سه، ولي�ص من  ول مي�سي الكالم اإل وُتعطي له مناذج تدل عليه وتوؤكده وَتعرْ

اأمامك.  اإمنا هي متكاثرة  التاأنق لإيجاد الأمثلة،  ال�سروري بذل اجلهد يف 

متوج بها �سفحات هذا التاريخ و�ساحاته احل�سارية امل�سيئة.

967م( الأديب اللغوي وافد الأندل�ص -  اأبو علي القايل )356 هــ  فهذا 

قادمًا من بغداد - اأيام اخلليفة عبد الرحمن بن حممد )350 هـ = 961م( 

اأوكل  اأنه  حد  اإىل  احتفاء،  اأميا  به  ويحتفي  ي�ستدعيه  اهلل،  لدين  النا�سر 

 = هـ   266( الثاين  احلكم  العامل  اخلليفة  عهده  وويل  ابنه  اإىل  ا�ستقباله 

976م( امل�ستن�سر باهلل، ويو�سيه به. وهو ل يحتاج، لكن زيادة يف العتناء 

والتكرمي واحلر�ص عليه، فيقوم احلكم باملهمة على خري �سورة. وقد اأحبه 

رعايًة  ويو�سعه  التاأليف  على  يحثه  وكان  قرطبة،  يف  ال�ستقرار  بعد  احلكم 

وكرمًا وعناية �ساملة، ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا.

اأح�سن احلكُم ا�ستقباله  منذ َوِطئت اأقدام القايل �سواطئ الأندل�ص، وكتب 

بذلك اإىل عبد الرحمن بن الُرماِح�ص الأمري العامل )املحافظ، الوايل( على 

ي�سحبه  اأن  اإليه  وطلب   Pechina وبجانة،   Elvira ُكورَتيرْ اإلبرية

مع وفد من وجوه الرعية ومن العلماء يو�سلونه اإىل قرطبة، وقد مت.

وكان �سمن العلماء امل�ستقبلني ابن رفاعة، وطوال الطريق كانوا يتذاكرون 

العلم ويتجاذبون الأدب ويتبادلون احلديث، حتى و�سلوا قريبًا من قرطبة، 



57

فدار احلديث عن خري املناديل، وا�ست�سهد القايل ببيت من ال�سعر لل�ساعر 

دة بن الطبيب )25هــ(، �سمن ق�سيدة قالها يف  ال�سحابي )اأو التابعي( َعبرْ

:
)31(

و�سف املجاهدين يف القاد�سية )15هــ(، اأذكر منها ثالثة اأبيات

بية   وفـار باللـحم للقـوم املراجيُل خرْ
َ
نا ِظل اأ برْ       ملا َنَزلرْنا َن�سَ

َقُر ما ُيوؤنيِه طابُخهَُ    ما غرّيَ الغلُي منه فهو ماأكوُل ٌد واأ�سرْ       َوررْ

ٍد ُم�َسّوَمة   اأعـراُفـُهـنَّ لأيـديـنــا منــاديـُل ت ُقمنا اإىل ُجررْ       َثمَّ

الثالث(،  البيت  اأعرافهن، يف  اأعرافهم )بدياًل عن  قراأها  القايل  لكن 

القراءة:  بتلك  القايل  فثبتها  الأندل�سي،  الأديب  رفاعة  ابن  وا�ستعاده 

القايل  على  ِكرًا  ُمنرْ الركب  فارق  اأن  اإل  رفاعة  ابن  من  كان  فما  اأعرافهم، 

ُمِعيبًا علمه واأدبه، قائاًل: كيف يكون هذا  ذلك ُمِقالًّ من قدره وا�ستحقاقه 

حماولت  ِد  ُترْ ومل  الأطفال.  الأندل�ص  يف  يعرفه  بيتًا  ُيح�سن  ل  وهو  عاملًا 

ِلم احَلَكم  عرْ
ُ
 واأ

)32(

الركب واأمرِيهم يف رد ابن رفاعة عن قراره يف مفارقتهم

َيِعبرْ على ابن رفاعة موقفه، ومل ينتق�ص من علمية القايل  بذلك الذي مل 

ُته، وهي دون حمنته العجيبة التي تدعو اإ لى الرثاء  َ الذي كانت يف ذلك َخريرْ

. 
)33(

والرجاء والدعاء

31- انظر: الطريق اإىل املدائن، اأحمد عادل كمال، �ص51.

32-  عن ذلك وعن ترجمة اأبي علي القايل، انظر: نفح الطيب، 71-70/3.

33- كما �سريد تف�سيل ذلك يف احلكاية التالية.
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وكانت تلك اأخرى خا�سها القايل وعا�ص خاللها يف حرج �سديد، والبداية 

لبد من التمهيد لهذا الأمر اجلديد الفريد الأكيد، يف حمنته العلمية العجيبة 

ال�ساهدة الواردة.

و�سلت الأندل�ص يف القرن الرابع الهجري )احلادي ع�سر امليالدي( قمًة 

عاملها  يف  بلد  اأول  وو�سعتها  عليها،  قامت  ودبلوما�سية  و�سيا�سية  ح�سارية 

جعلته  احل�سارية،  اجلوانب  كافة  يف  متناغمًا  رقيًا  والعاملي،  الإ�سالمي 

بع�سها  يراأ�ص  البلدان  من  بالوافدين  طرقاته  متوج  وده  يخطب  مق�سدًا 

الأمراء وامللوك. وكان الأندل�ص بقوته املتمكنة تلك ل ين�سر دمارًا اأو ي�سو�ص 

بالتحكم ويدعي العدل، ولكنه كان ين�سر العلم واخلري والقيم على القادمني، 

ولدينا يف ذلك ق�س�ص ما اأكرثها.

التقدم  1076م( كل ذلك  هـ =  القرطبي )469  ابن حيان  وقد و�سف 

ت  )وَمدَّ فقال:   - املوؤرخني  من  العديد  اإليه  اأ�سار  كما   - والقيادة  والرقي 

ر�ُسَلهم  عليه  واأوفدوا  الإذعان  يَد  الدروب  وراء  من  الن�سرانية  اأمُم  اإليه 

والعتمال  وال�سلم  املهادنة  �سبيل  يف  والُق�سطنطينية  ُرومة  من  وهداياهم، 

)34( 

فيما يعن يف مر�ساته(

ففي �سنة )338 هــ/949م(، وفدت �سفارة من الق�سطنطينية اإىل بالط 

قرطبة، حيث اخلليفة عبد الرحمن الثالث، النا�سر لدين اهلل. واحتفل النا�ص 

امل�ستن�سر،  احلكم  عهده  ويل  ابنه  اإىل  احلفل  تنظيم  واأوكل  با�ستقبالها، 

وكان ذلك ال�ستقبال املهيب يف ق�سر قرطبة الزاهر العامر بجوار م�سجدها 

�سل بني الق�سر  ة اليمنى لنهر الوادي الكبري، َتفرْ فَّ اجلامع الباهر، على ال�سَّ

ة الكربى. وم�سجدها ال�سارع الرئي�سي املعروف باملَحجَّ

ر هذه الأحفاُل لدى ا�ستقبالها يف موقعها وجمل�سها،  وكانت العادة اأن ُتَعمَّ

34- كما ورد ذلك يف: نفح الطيب، املقري، 354/1، 366، 384.
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حتف بذلك مراتب اأهل الدولة وميتلئ بهم املكان من ال�سهود، ن�ساًء ورجاًل 

يحدثون  اخلطباء  ويقوم  ُمرحبة،  مرتادة  مفتوحة  النا�ص،  وعموم  و�سيوخًا 

امل�سلمون وحكامهم من  بذله  التقدم وما  الأندل�ص من  وُي�سيدون مبا حققه 

جهود ل�سيانة احلياة ورعايتها وما حتقق لهم من نعمة اهلل اأمنًا واأمانًا ورقيًا 

و�سلطانًا وعلمًا وبيانًا.

تنياين، وتقدم  رب الفقيه ابن عبدالرب الَك�سرْ فاختار احلكم �سديقه املُقَّ

ليلقي كلمته يف هذا احلفل املهيب العجيب الغريب، اأمام اخلليفة ومن حوله 

الده�سة  اأخذته  حتى  الفقيه  وقف  اأن  فما  الروم.  وفد  وبح�سور  والنا�ص، 

وا�ستاأثرت به، فحار ودار وما ا�ستدار، ف�سمت و�سكت بل واأرجَت عليه )ذهب 

غمي عليه. فما العمل يا ُترى للخروج من هذا املاأزق احلرج! 
ُ
عنه الكالم( واأ

ة )اخلليفة وويل عهده والوزراء( اإىل  دَّ واتهت الأنظار ابتداًء من اأهل ال�سُّ

في�سد  ليقوم  القايل،  اأبو علي  املوؤلفات:  اللغوي �ساحب  الأديب  بغداد  وافد 

َق. الفراغ وي�سد الفتق ويلئم اخَلررْ

وفعاًل قام القايل ووقف وابتداأ: فحمد اهلل واأثنى عليه مبا هو اأهله و�سلى 

على نبيه حممد ]، ثم وقف وقد اأرجت عليه القول وامتنع منه الكالم، فال 

يجد ما يقول، وهنا زاد احلرج وم�سى يف النا�ص الإ�سفاق واخلجل، يبحثون 

يفاجاأون  جميعًا  بهم  واإذا  الأمل،  ويبعث  اخللل  في�سد  يقوم  عمن  متلفتني 

غري  ومن  اأحد  من  طلب  ودومنا  حت�سري  ول  ترتيب  غري  على  يقوم  برجل 

اإعداد، يقوم مقام اخلطيب بجوار القايل، وهو ما زال واقفًا قائمًا واجمًا، 

ليبداأ من حيث انتهى القايل، فياأتي بكالم عجيب نرثًا و�سعرًا على البديهة، 

وويل  اخلليفة  واأولهم  واأطربهم،  واأده�سهم  جميعًا  احلا�سرين  اأذهل  مما 

عهده والقائمون. فلو كان ذلك عن اإعداد لكان عجيبًا وهكذا ُتظهر املواقُف 

املعادن، وكم يف الأمة من مغمور ُيعرف مبواقفه حيث تكون الفر�ص متاحة 

وتد القابليات طريًقها، يجد فيها كّل اأحد مكانه املوؤهل.
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 )355هـ = 966م(، 
)35(

فكان هذا هو القا�سي منذر بن �سعيد البلوطي

الذي وجد العناية والرعاية والتقدير، فغدا قا�سي اجلماعة بقرطبة. وكانت 

م، وكان له قدره عند  له مواقف بارعة رائعة دافعة يف احلياة واملجتمع واحُلكرْ

اجلميع، وكان هذا املوقف بركة على منذر وحمنة على القايل.

ولكن ل باأ�ص عليك يا اأبا علي القايل، فقد يحتار اللبيب الأديب وي�سكت 

وة  يف املحنة اخلطيب، اأو كما قيل لكل فار�ص كبوة، واإذا كان لكل فار�ص َنبرْ

وة. فاإن لكل خطيٍب َهفرْ

35-  انظر: نفح الطيب، 364/1 وما بعدها.
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منظر خارجي لإحدى واجهات م�سجد قرطبة اجلامع التي تقع على املحجة الكربى، ومنها املدخل 

الرئي�سي اإليه.

منظر جوي مل�سجد قرطبة اجلامع، ويبدو فيه امل�سجد و�سومعته )مئذنته( و�ساحته وداخله. ويرى يف 

ال�ساطئ الآخر اأمامك بعد النهر: رب�صSacunda  �سقثدة
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اأن  اإل  نف�سه  من  اأو  نف�سه  مينحك  ول  مغاليقه  اأو  اأبوابه  يفتح  ل  الِعلرُْم 

تعطيه كذلك، تلك طبيعته. وهذا ي�ستفاد من ح�سارتنا ملن عا�سها وخربها 

وا�ستبطن كنهها.

ال�سعي  يجب  ما  وهو  والأ�سالة،  ة  واجِلدَّ الإبداع  ويكمن  ميكن  وبذلك 

اإليه يف التعرف والقراءة والدرا�سة حل�سارتنا. حتى ليمكن تداعي ال�سوارد 

دًا اأو تر�سم لوحة اأو تكتب ق�سة، تعجبك وتده�سك  وال�سواهد لتنظم بها ِعقرْ

وت�ست�سهد  وت�ساهدها  ت�ستعر�سها  يديك  بني  وكاأنها  لتغدو  حتى  وتنع�سك، 

اأو تتذوق نكهتها وحت�ص رائحتها. تنطلق بها  بها. ت�ست�سعر وقعها وحيويتها 

متحدثًا كاتبًا راويًا وكاأنها جزٌء منك يعي�ص يف حياتك وغدا من طبيعتك. 

وتتبُّع  مبتابعتها  ويكون،  كان  ذلك  كل  كيانها.  وُتكّون  مبانيها  ُتّلون  متتلكها 

م�سارها وثمارها والإحاطة باأخبارها.

طرائف  �سل�سلة  �سمن  نظمها  ميكن  بع�سها  ذلك،  من  الكثري  اجتمع 

ا  كلهُّ احلقيقة،  يف  لكن  اإخبارية،  لفتات  اأو  خواطر  اأو  وح�سارية  تاريخية 

ي�سلكها خيط واحد، كان الأ�سا�ص. مع توفر ذلك يف ح�سارتنا، لبتنائها على 

منهج اهلل تعاىل الذي اأغناها واأورثها عزًا وفخرًا، ولكن ل�سياع الكثري من 

اإىل  ت�سري  التي  الواردة  الأمور  بع�ص  ي�سعب ذلك يف  فقد  امل�سادر  اأمهات 

تتمات لها ذهبت، بادت اأو غابت.

واأ�ُسوق هنا ق�سة للم�سحف ال�سريف: القراآن الكرمي وعالقتها بالأندل�ص. 

َدن  ز بالقراآن الكرمي  واحلديث ال�سريف، والذي هو َديرْ اإذ كان لأهله اهتمام ُمَركَّ

. وت�سميه 
)36(

كافة البلدان الإ�سالمية و�سعوبها. والق�سية تتعلق مبلك ق�ستاله

َليطني«. د املعروف بال�سُّ الرواية الأندل�سية »الطاغية اأذفون�ص بن ِرُمنرْ

36-  ق�ستالة: مملكة ن�سرانية يف ال�سمال الإ�سباين من �سبه اجلزيرة الأيبريية، راجع عنها التاريخ 

الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة، �ص275.

ANDALUSIAN DIPLOMATIC RELATIONS WITH 
WETH WESTERN EUROPE DURING THE UMAYYAD 
PERIODP49.

والرتجمة العربية: العالقات الدبلوما�سية الأندل�سية مع اأوروبا الغربية خالل املدة الأموية �ص75.
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قرطبة  وايل  اأن  وذلك   :
)37(

ال�سريف امل�سحف  ق�سية  كانت  وهكذا 

اأيام الدولة املرابطية، املجاهد اأبو زكريا  اأواخر  اإليها  وما   Cordoba
اأمريها تا�ُسفني بن علي بن يو�سف بن تا�ُسفني،  يحيى بن غانية الذي وّله 

ابُن  الغادر  اخلائن  الثائر  بهم  ا�ستغاث  الذين  ال�سليبيني  الن�سارى  دافع 

. بعد هزميته اأمام ابن غانية لغزو قرطبة التي دافعت با�ستماتة 
)38(

حمدين

�سنة)540هـ/  احلجة  ذي  من  العا�سر  يف  اإليها  اأدخلهم  لكنه  و�سجاعة، 

م�سابيحه  فاأخذوا  اجلامع،  م�سجدها  ا�ستباحوا  ما  اأول  وكان  1145م(، 

ومزقوا م�ساحفه.

عفان  بن  عثمان  اخلليفة  م�سحف  من  ن�سخة  �سمنها  كان  اأنه  فيذكر 

رحالة  بع�ص  عليه  ح�سل  قد  كان  يبدو  ما  على  الذي   ، عنه(  اهلل  )ر�سي 

العلماء الأندل�سيني الذين اعتادوا الذهاب اإىل امل�سرق لتلقي العلم، �سنة اأهل 

الأندل�ص.

ولكن البع�ص يذكر اأن هذا امل�سحف نقل من م�سجد قرطبة اجلامع اإ لى 

م�سجد مراك�ص اأوائل اأيام قيام الدولة املوحدية. وهذه الن�سخة من امل�سحف 

ال�سريف، ُيذكر اأن الذي خطها هو اخلليفة ال�سهيد عثمان )ر�سي اهلل عنه( 

يف  جمعة  يوم  كل  فيه  بالقراءة  يحتفل  وكان  دمه.  من  نقط  وفيه  بيمينه، 

م�سجد قرطبة. فهل هذا الذي اأخذه الن�سارى كان ن�سخة اأخرى منه، جرى 

ن�سخ مثلها؟

وبعد اأن �سمل التدمري كل ما يف امل�سجد، دخلوا املدينة، فاأحرقوا الأ�سواق 

الهجوم  وعنف  ال�سدة  هذه  كل  ورغم  املدينة.  معامل  من  كثريًا  وخربوا 

ووح�سيته ثبت ابن غانيه وا�ستطاع رد هذه الهجمة ودحر وحو�سها وخونتها 

وحافظ على قرطبة، ال�سيدة الأبية والعزيزة الغنية والعرو�ص احلزين. 

37- الإحاطة، 345/4، نفح الطيب 204/1، 548، 563 ، 602، 606، 607.

38- انظر: الإحاطة 543/4-743 املن بالإمامة، ابن �ساحب ال�سالة 053.
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عام  من  احلجة  ذي  عا�سر  يف  قرطبة  الن�سارى  َحَمدين  ابن  و»اأدخل 

اأربعني )540هـ( فا�ستباحوا امل�سجد واأخذوا ما كان به من امل�سابيح ومزقوا 

ال�سومعة  من  املنار  واأنزلوا  عثمان،  م�سحف  منها  اأن  وزعموا  م�ساحفه، 

ربرْ  )املئذنة( وكان كله ف�سة. وُحرقت الأ�سواق واأف�سدت املدينة وظهر من �سَ

اأن  اأياأ�ص منه، وكان من قدر اهلل  باأ�سه و�سدق دفاعه ما  ابن غانية و�سدة 

بلغ طاغية الروم يوم دخولهم قرطبة اجتياز املوحدين اإىل الأندل�ص فاأجال 

طاغيتهم قداح الراأي، فاقت�سى اأن يهادن ابن غانية ويرتكه بقرطبة يف نحر 

عدوه من املوحدين �سدًا بينهم وبني بالده، فُعقدت ال�سروط ونزل اإليه ابن 

)39(

غانية فعاقده وا�ستح�سر له اأهل قرطبة«

قرطبة  يف  هناك  الكرمي،  القراآن  ال�سريف:  امل�سحف  ق�سة  هي  تلك 

الأندل�ص.

39- الإحاطة، ابن اخلطيب، 643-543/4.
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املق�سود بالر�سالة النبوية الكرمية هي ر�سالة ر�سول اهلل ] اإىل هرقل 

Hercules، Caesar، King of the/ الروم(  )قي�سر 

وقومه فيها اإ لى الإ�سالم. وهنا يرد ما له عالقة بها  يدعوه   Romans
يف الأندل�ص.

و�سل املو�سوع يف هذه الر�سالة - مما هو معلوم - اأن الر�سول الكرمي 

] عمل على تبليغ الدعوة الإ�سالمية لكل اأحد ويف كل زمان ومكان   
}

         })املائدة، 67(.

لح احلديبية يف ذي احلجة ال�سنة ال�ساد�سة  فما اأن عقد ر�سول اهلل ] �سُ

للهجرة )628م(، وانتهى من فتح خيرب، اآخر قالع اليهود يف احلجاز، يف 

حمرم ال�سنة ال�سابعة للهجرة، حتى بداأ يف نف�ص ال�سنة الدعوة اإىل الإ�سالم 

خارج اجلزيرة العربية.

فوجه ر�سله اإىل امللوك والأمراء واحلكام يف اأنحاء الأر�ص، يدعوهم اإىل 

الإ�سالم. ويف اأوائل ال�سنة ال�سابعة للهجرة - �سيف 628م، خرج من املدينة 

املنورة يف يوم واحد �ستة ر�سل يحملون كتبه اإىل العديد من اجلهات، منهم: 

هرقل، قي�سر الروم، وك�سرى اإمرباطور الفر�ص، والنجا�سي ملك احلب�سة، 

واملقوق�ص حاكم م�سر، وغريهم.

واملق�سود يف هذه احلكاية ر�سالة ر�سول اهلل ] اإىل هرقل قي�سر الروم 

)حكمه: 12ق.هــ - 20هـ =610 - 641م( التي حملها اإليه ال�سحابي اجلليل 

دحية بن خليفة الكلبي )45هـ(. وكان ن�سها »ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، 

اتبع  الروم. �سالم على من  اإىل هرقل عظيم  ور�سوله  من حممد عبد اهلل 

، اأ�سلمرْ يوؤتك اهلل  َلمرْ ِلمرْ َت�سرْ الهدى، اأما بعد: فاإين اأدعوك بدعاية الإ�سالم، اأ�سرْ
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اأجرك مرتني، فاإن توليت فاإن عليك اإثم الأري�سيني،

} 

 )اآل عمران، 64(.
)40(

»{
              

فيها  يدعوه   ،  [ اهلل  ر�سوِل  ر�سوَل  دحيَة،  هرقل  ا�ستقبل  القد�ص  ويف 

اإىل الإ�سالم، عندما جاء هرقل ل�سكر اهلل على انت�ساره على الفر�ص بعد 

الهزمية املنكرة املجتاحة الفاقرة التي اأ�سارت اإليها �سورة الروم.

وا�ستق�ساء،  وم�ساءلت  اختبارات  وبعد  له،  وقرئ  الكتاب  فاأخذ هرقل 

اأعلن متاأكدًا جازمًا حازمًا اأن حممدًا ] ر�سول اهلل حقًا وهو النبي املنتظر 

اأنبياوؤهم وكتبهم. وكان مما قال: )فاإن كان ما تقول حقًا  الذي ب�سرت به 

اأنه خارج )اأي قادم ظاهر(  ف�سيملك مو�سع قدمي هاتني، وقد كنت اأعلم 

ومل اأكن اأظن اأنه منكم، فلو اأين اأعلم اأين اأخل�ص اإليه لتج�سمت لقاءه، ولو 

كنت عنده لغ�سلت عن قدمه(. وكان هرقل قد �ساأل عنه، ثم قال: »لئن كنت 

�سفات  وهذه  هاتني  قدمي  ما حتت  ف�سيملك  عنه  اأخربتني  فيما  �سدقتني 

نبي، اأعرف اأنه نبي ولكن لاأ�ستطيع اأن اأفعل، اإن فعلت ذهب ملكي وقتلني 

الروم«. لكن هرقل يف احلقيقة اآثر امللك الذي زال بعد ذلك بنحو عقد من 

ال�سنني، ولو كان اآمن لدام له امللك والقوة والعز يف الدنيا والآخرة.

وقد روى العديد هذا الكتاب ب�سنده، وفيه من اأهل الأندل�ص - وبع�سهم 

ن�ساء - اأمثال  ابن ب�سكوال واأبو عمر يو�سف بن عبد الرب وبقي بن خملد.

وكان من اهتمام القي�سر بهذه الر�سالة اأن جعلها يف ق�سبة من ذهب، 

وقد تناقلتها اأجيالهم حمفوظة معزوزة مكرمة يتوارثها ملوك الروم، وانتقل 

40- عن هذه الر�سالة، انظر: جمموعة الوثائق ال�سيا�سية يف العهد النبوي واخلالفة الرا�سدة، حممد 

حميد اهلل،�ص 107، ال�سرية النبوية، اأبو احل�سن الندوي، �ص 250،248، الر�سول املبلغ ] �سالح 

اخلالدي، �ص149-102.
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الكتاب اإىل ملوك الفرجن يف فرن�سا ثم اإىل ملوكهم يف ا�سبانيا الن�سرانية يف 

�سمايل �سبه اجلزيرة الأندل�سية )الإيبريية(، حتى ا�ستقر عند ملك ق�ستالة 

 ، وقد ذكر العديد من الثقات ذلك.
)41(

املذكور

ذكر  فقد  الأندل�سية،  حكاياتنا  يف  الأمر  هذا  ذكر  منا�سبة  تاأتي  وهنا 

الرو�ص  كتابه  يف  581هــ(  عبداهلل،  بن  )عبدالرحمن  الأندل�سي  ال�سهيلي 

589 هــ /1125 -   - 504 امللك بن �سعيد)  اأن حممدًا بن عبد   :
)42(

الأنف

قلعة  حكام  الأندل�سيني  �سعيد  بني  اأ�سرة  اأعالم  اأحد  اأباه(  ()اأو  1193م 

ب، وهم من اأهل الفقه وال�سيا�سة والعلم والأدب وهم اأ�سحاب كتاب  �سُ َيحرْ

املغرب يف ُحَلى املغرب، حني ذهب ابن �سعيد هذا لزيارة هذا امللك الن�سراين 

اأطلعه على الكتاب مكرمًا مفتخرًا به قائاًل: »فعندي كتاب نبيكم اإىل جدي، 

واأح�سر حق من ذهب، فتح واأخرج منه كتاب من ر�سول اهلل ] اإىل قي�سر 

اأبي طالب. قال ابن  ملك الروم، وهو جده بزعمه، والكتاب بخط علي بن 

. 
)44(

 : قراأته من اأوله اإىل اآخره كما جاء يف حديث البخاري«
)43(

�سعيد هذا

ومن املعلوم اأن الر�سول ] اأر�سل كتابني اإل ى هرقل هذا، حملهما جميعا 

41- وهو األفون�سو ال�سابع ملك ق�ستالة امل�سار اإليه يف احلكاية ال�سابقة، رقم 9، وهو اأدفون�ص )الفون�سو 

اأحيانًا:  عليه  يطلق  كان  كما  ال�سغري،  امللك  له:  ت�سغريًا  بال�سليطني،  املعروف  رمند،  بن  ال�سابع 

الإمرباطور.

42- الرو�ص الأنف، 365/6.

43- وهو: اأبو عبداهلل حممد بن عبد امللك بن �سعيد )514-589هـ(عنه انظر: املن بالإمامة، ابن 

عن  احلديث  وذكر  )ترجمة(   261/232،111،201،2/1 املغرب،  وبعدها   053 ال�سالة،  �ساحب 

اإ�سارة  335/2 وما بعدها )ترجمة(، وذكر روؤيته للر�سالة وذكر  الر�سالة يف الهام�ص، نفح الطيب، 

ال�سهيلي. اأما عن بنو �سعيد اأ�سحاب قلعة يح�سب، فانظر نفح الطيب 533/2 )ترجمة اأبو عبد اهلل 

 102/1 262/2-374، املغرب  ال�سهيلي( نفح الطيب،  الر�سالة نقال عن  حممد بن عبد مللك وذكر 

 ،220-214 الإحاطة،11/1،   ،186 )ترجمته(،   162-160/2  ،231-230 )ذكره(   111 )ذكره( 

483-485، 486/2، 213/3 ) ترجمته وروؤيته الر�سالة، نقاًل عن ال�سهيلي، يف كتابه الرو�ص الأنف، 

.346/4 ،572-570 ،458-456-434-433 ،217 ،365/6

44- الإحاطة، ابن اخلطيب 346/4. وذكر ذلك اأي�سًا مرة اأخرى: الإحاطة 213/3، كما نقله 

املقري يف نفح الطيب، 335/2.
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كان  والثاين  املذكور  هو  الأول  الكلبي،  خليفة  بن  دحية  اجلليل  ال�سحابي 

ابن  عليه  اطلع  الذي  هو  الكتابني  من  فاأي  ذلك  وعلى  تبوك.  من  مر�سال 

.
)45(

�سعيد، لكن الذي يبدو اأنه الأول

والظاهر اأن الكتاب خرج من ملوك الغرب اإىل غريهم، وقيل اإنه ُوجد 

، فهل هذ الأ�سل هو الأول 
)46(

اأخريًا عند اأمرية عربية متتلك اأ�سل الكتاب

اأم الثاين؟

45- ورد ذكر الطاغية للر�سالة النبوية هذه يف: الإحاطة ، 346/4. وبدون ذكر ابن �سعيد، كما ورد 

ذكر الطاغية للر�سالة ب�سهادة ابن �سعيد يف: الإحاطة، 213/3 ، كما يرد ذكر ال�سهيلي لهذا الأمر 

هنا، نفح الطيب، 335/2 وما بعدها )ترجمته(،. وهنا يذكر روؤية ابن �سعيد للر�سالة واطالعه عليها 

وقراءته لها بنف�سه حني اأطلعه عليها الطاغية ملك ق�ستالة، كما ترد هنا ذكر اإ�سارة ال�سهيلي بو�سوح 

للر�سالة الأنبوبية.

46- الر�سول املبلغ �سلى اهلل عليه و�سلم: �ص150.
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َنى النف�ص الإن�سانية على اخلري الر�سني والفطري الأ�سيل فاإنها  حني ُتبرْ

تتيقظ، حتى لو �َسَدَرت يف مهاوي ال�سعف، اإذ ي�سبح اخلرُي لديها اأ�ساًل تعود 

ر فتتذكر، {  اإليه كلما �سّطت وتقوم كلما عرثت، ُتَذكَّ

                 } )الذاريات: 55(. وحني يتوا�سى النا�ص بهذه املعاين فاإن 

احلياة يف ترٍق م�ستمر.

نوازع  فيهم  وت�ستثري  اخلري  اإىل  تردهم  باأحداث  الأفراُد  مير  ومثلما 

ال�سلح وتوقظهم وُتفَتّق مكامن الف�سائل فيهم، فذلك يكون اأي�سًا مع املجتمع 

واحلياة.

حيث  مبانيه،  وبيان  عليه  واحلث  اإليه  بالدعوة  ذلك  يقرتن  مرة  وكم 

ترى  الأحوال  هذه  يف  وهي  والندفاع.  وال�ستمتاع  لال�ستماع  تهفو  النفو�ص 

الأمور على رونقها وتدركها على حقيقتها وتراها بحجمها، بعيدًا عن الإلفة 

َذل  اأو الغفلة اأو الن�سيان. يقوم اأهل الهمم بالدعوة اإليه ويلم النا�ص عليه وُيبرْ

اأو املطمورة، التي  لأجله. والتاريخ �سجل الأمثلة املتكررة املمهورة املنظورة 

ادخرتها م�سامري احلياة الإ�سالمية خالل الأجيال على مر الع�سور.

واأروع �سمان للحفاظ على ذلك والرتقاء به حني يلتقي من اأجله العلماء 

والأمراء، يف خيط ُمنتظم وعقد ُملتئم ومنظر ُمن�سجم. وكان العلماء دومًا 

يوؤدون دورهم كاماًل باأعلى مقدار، لأن العلماء هم القوة القوية التي مُت�سك 

املجتمع وحتافظ عليه وترفع به كلما هبط، وتقيمه كلما هوى، وتزينه كلما 

َكدمته امل�ساقط.

وهذا كله وا�سح يف احلياة الإ�سالمية وح�سارتها، ول�سدة و�سوحها غدت 

ظاهرة وا�سحة، تهاديك وتناديك وتبادلك. والعلماء يربهنون اأنهم ح�سن 

املجتمعات املتني وكهُفه الدافئ الأمني، وهم حماته وقادته، يلتحق بركبهم 

الأمراء، ويف املحن يكون ذلك اأبرز.
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َهُرها  ويف احلياة الإ�سالمية الأندل�سية حت�سها وت�سهدها وتعتمدها، واأظرْ

وهو  امليالدي(.  ع�سر  الهجري/احلادي  اخلام�ص  )القرن  الطوائف  اأيام 

قرن زاد احلرُج فيه والهرج واملرج. لكني اأذهب اإىل اأيام اأ�سبق منه جرت 

اأقل بعدًا عن ال�سوء مهما خفت واختفت منه، باأي مقدار،  حوادثها، وهي 

ذلك الالآلئ.

احَلَكم  كان  يوم  اأبكر،  اأيام  املنوال يف  فيه على هذا  وا�ستقامت احلياة 

)180 -206هـ = 796 - 822م( بن ه�سام بن عبدالرحمن الأول )الداخل(، 

اأمريًا لالأندل�ص. وهو الذي اأنحى عليه العديد من املوؤرخني بالو�سف الرديء 

 
)48(

 )456هــ( وابن حيان القرطبي
)47(

واتهموه، اأمثال: ابن حزم الأندل�سي

)469هــ(.

وب�سبب ذلك قامت عليه مواجهة )202 هــ/808م( يف الرب�ص )احلي 

 )secunda(   
)49(

= املحلة( اجلنوبي لقرطبة امل�سمى رب�ص �سقنده

على ال�سفة الأخرى لنهر الوادي الكبري )Guadalquivir(. وكان 

، الذي اختفى مدة عام يف 
)50(

فيهم الفقيه طالوت بن عبداجلبار املعافري

بيت يهودي، ثم خرج من عنده وجلاأ اإىل وزير للحكم ليكون و�سيطًا للتفاهم 

عند  به  و�سى  الوزير  بيت  اإ لى  الفقيه  انتقل  وملا  احلال.  هذه  من  والنتهاء 

احلكم الذي عرف ق�سة الفقيه. ولكن الوزير الذي ظن اأنه اأتى ب�سيد ثمني 

اأوقع نف�سه يف الفخ، ليلقى �سر اأعماله. حيث اإن احلكم - ل�سهامته - عنف 

47- عنه انظر مثال: نفح الطيب، 342/1.

48- عنه انظر مثال: الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة، ابن ب�سام ال�سنرتيني، 356/1-381 املُغرب، 

117/1، التاريخ الأندل�سي، �ص 266.

44/1 وما بعدها،  339/1، احللة ال�سرياء، ابن الأبار،  49- عن هذه احلادثة، انظر: نفح الطيب، 

15/2. نهاية الأرب،  اأعمال الأعالم،  42/1 وبعدها،  املُغرب يف حلى املغرب، ابن �سعيد الأندل�سي، 

النوبري، 37/22. كذلك: العالقات الدبلوما�سية بني الأندل�ص وبيزنطة، �ص32 وما بعدها.

50- عنه انظر: املغرب، 43/1، التكملة، ابن الأبار، 345. الذيل والتكملة، املراك�سي، 152/4، نفح 

الطيب، 639/2. �سري اأعالم النبالء، الذهبي، 258/8-259. التاريخ الأندل�سي،�ص 242.
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الوزير واأنبه قائال له: اإن اليهودي حفظه �سنة واأنت امل�سلم ف�سحته بعد اأن 

ائتمنك، فال كنت بعد اليوم يف اأعواين، وعفا عن الفقيه. 

وذكر اأن الأمري احلكم ندم اأ�سد الندم على ما اأوقع يف اأهل الرب�ص. »وملا 

دنت وفاته عاتب نف�سه فيما تقدم منه عتابًا وتاب اإىل اهلل متابًا ورجع اإىل 

الطريقة املثلى وقال اإن الآخرة هي الأبقى والأوىل، فتزين بالتقوى واعت�سم 

بالعروة الوثقى واأقر بذنوبه واعرتف، فمات على توبة من ذنوبه وندم على 

.»
)51(

ما اقرتف

املقري،  الطيب،  نفح   .46/1 الأبار،  ابن  ال�سرياء،  احللة   ،43/1 املغرب،  انظر:  ندمه،  عن   -51

.342،343/1
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لكنها  نف�سه،  احلكم  الأندل�سي  الأمري  حكايات  من  احلكاية  وهذه 

ذلك   ،
)52(

اأخباره بديع  من  املقري  اعتربها  وحكاية  موقفًا  مُتّثل  نوٍع  من 

الذين  اجلند  �سمن   - مقاتلة  مدافعة  كانت  لعلها   - اأندل�سية  امراأة  اأن 

على  الن�سرانية  اإ�سبانيا  حمالت  يف  الأعداء  اأي  اعتداءاتهم،  واجهوا 

الأندل�ص، اأ�سرها الأعداُء واآذوها يف منطقة وادي احلجارة 57 مياًل )كم(  

مدريد اليوم. �سرق  �سمال   Guadalajara

موقع  من  قريبًا  اجلزيري  نا�سح  بن  عبا�ص  ال�ساعر  القا�سي  وكان 

اأ�سرها، ف�سمعها ت�ستغيث وتقول: وا غوثاه بك يا َحَكم لقد اأهملتنا حتى َكِلَب 

العدو علينا فاأمّينا واأيتمنا، ف�ساألها عن �ساأنها فذكرت له ق�سة اأ�سرها، فاأبلغ 

ال�ساعر الأمري بق�سيدة ا�ستغاثة، كان منها:

را �سُ فاإنك اأحرى اأن ُتغيَث وَتنرْ تدارَك ن�ساء العاملني بن�سرةٍ 

فما كان من احَلَكم اإل اأن نادى باجلهاد وال�ستعداد وجّهز جي�سًا قاده 

بنف�سه، و�سار اإىل املكان، واأنقذ املراأة امل�سلمة وجميع اأ�سرى امل�سلمني يف تلك 

البالد، وقال لها: هل اأغاثك احلكم، فقالت: نعم، ودعت له.

التي  امل�سلمة  املراأة  ق�سة  مثل  من  باأمثالها  تقرتن  احلكاية  هذه  ولعل 

م�ستنجدًة:  مناديًة  قائلًة  باهلل،  املعت�سم  العبا�سي  باخلليفة  ا�ستغاثت 

واُمعت�سماه - وهي كثرية - فاأجندها بحملة ع�سكرية. وهذه واأمثالها واأكرب 

منها كثرية يف تاريخنا.

52-  نفح الطيب، 343/1.
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ويبدو اأن هذا الأمري )احلكم الأندل�سي( ا�ستقام اأمره بعد حادثة الرب�ص 

)احلكاية ال�سابقة(، حيث ندم على ما ارتكب يف حق العلماء والنا�ص، واأَكَله 

، ولقد مات كمدا، وهو يطلب من اهلل �سبحانه وتعاىل 
)53(

الندُم على ذلك

الغفران.

53- عن ذلك انظر: احلكاية ال�سابقة، حا�سية رقم 5.
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الهيئات  متعالية  بخرييتها،  الأو�ساف  متعددة  ح�سارتنا  �سفحات 

هو  اليوم  ونكهة  واحد.  مباء  ت�سقى  بنكهتها،  الطعوم  متنوعة  ب�سفحاتها، 

التوا�سع للعلم والر�سوخ له ولأهله، حتى لو اأتى من طالب لأ�ستاذه، واأمثاله. 

طيب  ُكُلها 
ُ
اأ الثمرات،  تلك  بكل  اأتت  الطريقة  على  ا�ستقامت  فيوم  ولذلك 

وظلها دائم. ولهذا اأمثله كثرية، وهي حقيقة ُم�ستنبط منها.

وهكذا غدا الذهاب اإىل امل�سرق - من قبل اأهل الأندل�ص، ن�ساًء ورجاًل - 

هدفًا واأماًل واأمنيًة، تهفو اإليه قلوبهم وتت�سابق مواكبهم وتتدافع مناكبهم. 

والطريق منها واإليها ميوج بالقا�سدين. كلهم يف �سوق �سديد جديد اأكيد، مهما 

تنوعت نوازعهم، ومن النادر اأن اأحدًا من علماء الأندل�ص - بل وعمومهم، 

ما ا�ستطاع ذلك - حرم نف�سه منه. وهذا رغم ُبعد الأندل�ص و�سعوبة ال�سفر 

يومها وتكاليفه، وانف�سال الأندل�ص �سيا�سيًا عن امل�سرق البعيد.

الأندل�سي  البياين  اأ�سبغ  بن  قا�سم  عن  تف�سريه  يف   
 )54(

القرطبي يذكر 

، اأنه حني ذهب )البّياين( 
)55(

)القرن الثالث - الرابع الهجري(، ونقله املقري

من الأندل�ص اإىل امل�سرق للحج اأو العلم اأو التجارة، در�ص على العديد وتلقى 

التي مر  البلدان  العلماء يف  اأفواه  الفهم من  واأخذ  العلم يف جمال�ص كثرية 

بها، كعادة اأهل الأندل�ص الذين يحنون لزيارة امل�سرق، موطن الوحي، تارة 

وتعلمًا وحجًا، وقد تتمع كلها، وغالبًا هي كذلك.

اإىل م�سجدها  القريوان )تون�ص( وذهب  نزل  الأندل�ص،  اإىل  ويف عودته 

القريوان،  نزلت  امل�سرق  اإىل  َرَحَلُت  ملا  فيقول:  منابرها.  من  العلم  لأخذ 

فاأخذت على بكر بن حماد حديث م�سدد، ثم رحلت اإىل بغداد ولقيت النا�ص، 

فلما ان�سرفت عدت اإليه لتمام حديث م�سدد، فقراأت عليه يومًا حديث النبى 

54- تف�سري القرطبي، 287/1، والقرطبي هذا ، هو: اأبو عبداهلل القرطبي، حممد بن اأحمد بن اأبي 

بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجى الأندل�سي )671هـ = 1274م(، �ساحب التف�سري امل�سهور: اجلامع 

لأحكام القراآن املعروف بتف�سري القرطبي.

55- نفح الطيب، 48/2.
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. فقال: اإمنا هو جمتابي 
)56(

مار اأنه قدم عليه قوم من ُم�سر من جُمتابي الَنّ

الثمار، فقلت: اإمنا هو جمتابي النمار، هكذا قراأته على كل من قراأته عليه 

بالأندل�ص والعراق، فقال يل: بدخولك العراق تعار�سنا وتفخر علينا! اأو نحو 

هذا. ثم قال يل: قم بنا اإىل ذلك ال�سيخ - ل�سيخ كان يف امل�سجد - فاإن له 

مبثل هذا علمًا، فقمنا اإليه ف�ساألناه عن ذلك، فقال: اإمنا هو جمتابي النمار، 

كما قلت. وهم قوم كانوا يلب�سون الثياب م�سققة، جيوبهم اأمامهم. والنمار 

اأنفي  رغم  للحق،  اأنفي  رغم  باأنفه:  واأخذ  حماد  بن  بكر  فقال  منرة.  جمع 

للحق،وان�سرف.

ومن مثل هذا التوا�سع للعلم وال�ست�سالم لوجه احلق فيه والنقياد اإىل 

�سوابه لدينا الكثري من الأمثلة.

56- جمتابي النمار: لب�سيها، والنمار كل �سملة خمططة من ماآزر الأعراب، كاأمنا اأخذت من لون 

النمر.



�لر�أُي ُحرُّ ..

ُوَقُبوله بّر
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حني ذهب القا�سي الأندل�سي، قا�سي اجلماعة بقرطبة، منذر بن �سعيد 

 )355هـ/ 966م( اإىل امل�سرق للحج والعلم وغريه، وعند مروره 
)57(

البلوطي

واأبو  اأتيُت،  قال:  طريف،  اأمٌر  فيها  العلم  جمال�ص  اأحد  يف  له  جرى  مب�سر 

قي�ص  �سعر  ال�سعراء  اأخبار  النحا�ص يف جمل�سه مب�سر، ميلي يف  بن  جعفر 

املجنون، حيث يقول:

خليليَّ هل بال�سام عنٌي حزينٌة

ِعيُنها
ُ
ُتَبّكي على جنٍد لعّلي اأ

لمها الباكوَن اإل حمامةً قد اأ�سرْ

مطوقًة باتت وبات قريُنها

تاوبها اأخرى على خيزرانٍة

يكاد يدنيها من الأر�ص ليُنها

فقلت له: يا اأبا جعفر، ماذا، اأعزك اهلل تعاىل، باتا ي�سنعان؟ فقال يل: 

اأندل�سي؟ فقلت له: بانت وبان قرينها، ف�سكت وما زال  يا  اأنت  وكيف تقول 

ي�ستثقلني بعد ذلك، ثم ندم اأبو جعفر ملا بلغه عني وعاد اإىل ما كنت اأعرفه 

منه.

ومن ذلك اأي�سًا اأن يحيى بن حكم الغزال )250 هــ/ 864م(، ال�ساعر 

  كان يدر�ص ال�سعر على ال�ساعر القا�سي 
)58(

الأندل�سي واحلكيم الدبلوما�سي

، الذي كان يفد 
)59(

عبا�ص بن نا�سح اجلزيري، قا�سي اجلزيرة اخل�سراء

)اأخباره   376-368/1 الطيب،  نفح   ،179  ،183/1 ملغرب،  ا  حلى  يف  املغرب  انظر:  املنذر  عن   -57

وترجمته( ، 16/2-22)ترجمته(، نفح الطيب، 372/1 )من كتاب املغرب ولي�ص موجودًا يف املطبوع 

)وبات   315 احلميدي،  املقتب�ص،  جدوة   297-294  ،282،289-272/2 املقري،  الريا�ص،  )اأزهار 

 ،66 404 )وبات قرينها(. ق�ساة الأندل�ص، التباهي،  قرينها(. تاريخ علماء الأندل�ص ، ابن الفر�سي، 

َمريي، 95، 436،  معجم الأدباء، ياقوت احلموي، 468/1-470، الرو�ص املعطار، ابن عبد املنعم اجلرْ

الزركللي،  الأعالم،   ،303-302/2 الذهبي،  عرب   ،178-173/16 الذهبي،  النبالء،  اأعالم  و�سري 

.294/7

58-  مر احلديث عن الغزال يف احلكاية رقم 1.

59-  مر ذكر اجلزيري يف احلكاية رقم )12(، وانظر عنه مثال: املغرب، 321/1.
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على قرطبة وياأخذ عنه اأدباوؤها، ومرت عليهم ق�سيدته التي اأولها:

م ُتقى اهلل والكرمرْ درْ اإذا املرء مل َيعرْ ُرَك ما البلوى بعاٍر ول  الَعَدمرْ       َلَعمرْ

حتى انتهى القارئ اإىل قوله:

ول عاجز اإل الذي ُخطًّ بالقلم زٍ  تاَف عن الدنيا فما ملَُعَجّ

فقال له الغزال، وكان يف احللقة، وهو اإذ ذاك حدٌث نّظاٌم متاأدٌب ذكي 

القريحة: اأيها ال�سيخ، وما الذي ي�سنع ُمَفّعل )معجز( مع فاعل )عاجز(؟ 

له  فقال  حازم،  ول  لعاجز  فلي�ص  اأقول:  كنت  فقال:  تقول؟  كيف  له:  فقال 

عبا�ص: واهلل يا بني لقد طلبها عمك فما وجدها.

يو�سح  وموقف وحال، مما  كل موقع  متميزة يف  مواقف كثرية  وهنالك 

ويقف  احلق  يقبل  ومتفتحًا،  متفاهمًا  فئاته  بكل  كان  الأندل�سي  املجتمع  اأن 

عنده، قاباًل لآراء الآخرين، مت�ساحمًا فيما بينه، تو�سال اإىل الراأي الأر�سد 

والأوجب والأ�سوب، بل وحتى يف اأوقات ال�سعف، واأوقات امل�ساغل وامل�ساكل، 

مل تغب هذه ال�سور.

واأخٍذ  وتداول  نقا�ٍص  ما جرى من  الأمور،  الأمثلة يف هذه  ومن طرائف 

ورٍد حول �سراء اأر�ص موقوفة على اإحدى كنائ�ص الن�سارى الأندل�سيني من 

اأهل الذمة يف قرطبة، حيث انتهى الأمر اإىل راأي جامع، تو�سل اإليه جمموع 

الفقهاء، واأخذ به احلاجب املن�سور حممد بن اأبي عامر )392هــ 1002م(، 

ومت ذلك يف جٍو يدل على ترٍق فريد وحكمة متبادلة و�سعة يف النفو�ص، وكان 

.
)60(

هو القرار ال�سائب بعدم جواز �سراء هذه الأر�ص

وهكذا كان املجتمع الأندل�سي راعيًا لكل من عا�ص يف ظله، رعى حقوقهم، 

�ساماًل بذلك امل�سلمني وغريهم.

60-  راجع: التاريخ الأندل�سي، �ص 575.
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�سمتًا  اأ�سبحت  ور�سومًا،  واأعرافًا  موا�سفات  وحياُتها  ح�سارُتنا  وّفرت 

به بكل  بناًء متميزًا. عرفت  واأعلته،  اأ�سوله  واأقامت  اأر�ست قواعده  كرميًا، 

امليادين  والأفانني واملوازين، ثبتت لديهم، واأ�سبحت منوذجًا يحتذى ومثال 

يقتدى واأعالمًا بها ُيهتدى. غدت من املقومات العلمية والظواهر احلياتية 

يف ح�سارتنا، حيث العلم فيها فري�سة، كما اأن العلم للعمل.

عالية  اأعالمًا   - الأندل�ص  ومنها  كافة،  بلدانها  يف   - ح�سارُتنا  مت  َقدَّ

هذا  جعلت  كتبًا  ذلك  يف  جند  فيها.  اأ�سهموا  الذين  والن�ساء،  الرجال  من 

مو�سوعًا لها، وهي كثرية، من مثل كتاب: جامع بيان العلم وف�سله وما ينبغي 

يف روايته وحمله، يقع يف جزءين، لعامل الأندل�ص والغرب الإ�سالمي: اأبو عمر 

يو�سف بن عبدالرب )463 هـ = 1071م(، وكان هذا الكتاب جوابًا على �سوؤال 

الأعالم  املوا�سفات حني احلديث عن  تلك  ُيذكر من  ما  بجانب   .
)61(

�سائل

كافة، لدى ترجمتها يف كتب الأعالم الأندل�سية، وهي بالع�سرات. فمواقفهم 

الكرمية واعتزازهم بعلمهم وباأنف�سهم ومكانتهم رائعة م�سيئة رفيعة، فقد 

عرفت الأندل�ص - مثل غريها من بقاع هذه احل�سارة - منه الكثري.

والأمثلة يف ذلك متنوعة يف كل الع�سور، حتى يف الع�سور ال�سعبة من 

مثل ع�سر الطوائف يف الأندل�ص )القرن اخلام�ص الهجري = احلادي ع�سر 

العامل  عن  التاريخ  كتُب  ترويه  ما  هذا  يف  الأمثلة  ماأثور  فمن  امليالدي(، 

املعروف  بن غالب  اأبي غالب متام  والورع،  والفقه  بالديانة  املذكور  اللغوي 

61-  لدينا كتب وكتابات ور�سائل اأخرى- وبع�سها مطول- كانت جوابًا ل�سوؤال من اأحد، قد ل يكون 

 = الأندل�سي)456هـ  حزم  لبن  جرى  ما  مثل:  من  معرفة،  اأية  والعامل  واملوؤلف  الكاتب  وبني  بينه 

بعدها(، وكذلك يف  وما   14 والإيالف طوق احلمامة،  الألفة  كتابه طوق احلمامة يف  1064م() يف 

ابن حزم يف  بعنوان ر�سالة   ،179-156/3 الطيب،  التي وردت يف نفح  الأندل�ص  جوابه على ف�سائل 

ف�سل الأندل�ص، وهذه ظاهرة مهمة تلفت النتباه يف العناية با�ستيفاء اجلواب. كل ذلك بدافع الإميان 

باهلل تعاىل وكتابه ور�سوله] وهو دليل على البناء الإ�سالمي القوي على منهج اهلل تعاىل وحتري 

اللتزام به بتقوى وحر�ص وبذل. 
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 ، القرطبي الأ�سل )امَلرّية،  436 هـ = 1044م(، اأنه �سنف 
)62(

بابن التياين

على  الأندل�ص  �سرقي   
)63(

ُمر�ِسّية  مدينة  ي�سكن  يومها  وكان  جلياًل،  كتابًا 

البحر املتو�سط. وملا وقف على هذا الكتاب اأبو اجلي�ص، جماهد بن عبداهلل 

الدنانري  من  األفًا  التياين  ابن  اإىل  اأر�سل  1044م(  هــ/   346( العامري 

األفه  الكتاب عبارة: مما  التياين يف ترجمة  يزيد  الأندل�سية مع ك�سوة، كي 

قائاًل:  هديته،  عليه  رّد  التياين  لكن  جماهد،  اجلي�ص  لأبي  غالب  بن  متام 

كتاب �سنفته هلل ولطلبة العلم، اأ�سرفه اإليه؟ هذا واهلل ما ل يكون اأبدًا! فكان 

اأن زاد التياين يف عني جماهد وَعُظم يف �سدور النا�ص. كما ُيذكر اأن التياين 

الدنيا على ذلك، ما فعلت ول  ُبِذَلت يل  لو  املنا�سبة: واهلل  اأي�سًا بهذه  قال 

َجب  ا�ستجزت الكذب، فاإين مل اأكتبه له خا�سة، لكن لكل طالب عامة. فاأعرْ

اأن  لهمة جماهد وعلوها، واأعجب لنف�ص هذا العامل وعزتها. وهكذا ينبغي 

تكون الهمم وهذا ما يجب على العلماء.

ِر مَّ ما لي�ص يبلغ باجلياد ال�سُّ ر الأقالم يبلغ اأهُلها  مَّ         وِب�سُ

وهكذا كانت لهذه املعاين عند العلماء الأندل�سيني مكانٌة واأهميٌة. وبهذا 

امل�ستوى كان فعلها يف كل اأوان وميدان، وهي اأم�سى من �سنان. اإذن، فلي�ص 

املحارب  �سنان  من  اأم�سى  الأ�سيل  ال�سادق  الكاتب  قلم  يكون  اأن  عجبًا 

النبيل.

غريبة  جدًا،  كثرية  ظواهر  جند  والقواعد،  والبناء  الدوافع  وبهذه 

اإحدى  الظواهر،  هذه  يف  التو�سع  اإىل  دعتهم  ماأ  لوفة،  عامة  وهي  وعجيبة، 

املجتمع،  جوانب  الفا�سلة  العلمية  ظواهره  مالأت  الذي  البناء،  ذلك  ثمار 

التناف�ص فيها.  واملكانة والمتياز، حتى جرى  لها الهتمام  واأ�سبح  و�سادت 

62- عنه انظر: املغرب يف ُحلى املغرب، 166/1. نفح الطيب، 132/3. الكتب واملكتبات يف الأندل�ص 

�ص 32.

63- وهي مدينة بناها امل�سلمون، وا�ستقوا ا�سمها من وظيفتها، حيث كانت ميناء ومر�سى لل�سفن.
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هذا وغريه ُينبئ بو�سوح كامل واإ�ساءة قوية وتعبري م�سموع عن حقيقة هذا 

املجتمع وبنائه الر�سني ومتانة مقوماته الأ�سيلة. وهو ل يتاأتى اإل بالبناء على 

هذا املنهج الرباين الكرمي ال�سليم.
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العلم.. بناء وثمار
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لقد غدا العلم - مبناراته الرائعة املنرية املت�سعة - �ساماًل وا�سحًا، جاذبًا 

لكل اأحد من الن�ساء والرجال والأطفال. وظهر يف املجتمع امل�سلم علماء غاية 

يف القوة والعلم وال�سعة، وهوؤلء كثريون جدًا. ونذكر هنا، على الخت�سار، 

بع�سًا منهم و�سيئًا من اأخبارهم ونتاجهم وعلمهم.

ف عبدالرحمن بن حممد بن   اأبو املُطَرّ
)64(

فهذا قا�سي اجلماعة بقرطبة

عي�سى بن ُفَطيرْ�ص )قرطبة، 402 هـ = 1012م(، كان هو نف�سه من منارات 

العلم يف املجتمع، وله املوؤلفات الكثرية، تعد اأجزاوؤها باملئات! وكان �ساحب 

مكتبة �سخمة! وحيث اإن كرثة املكتبات العامة واخلا�سة يف الأندل�ص كانت 

�سائدة، بحيث ُيذكر اأن املكتبات العامة يف قرطبة وحدها بلغت �سبعني مكتبة، 

ُغرت اأو  اأما اخلا�سة فيندر من ل ميلك مكتبة يف بيته - ن�ساًء ورجاًل - �سَ

َكرُبت.

ِفق  ُينرْ الكتب،  ونوادر  ذخائر  من  املطرف  اأبو  القا�سي  مكتبة  يف  وكان 

دائمًا، وقد رتب  له  ين�سخون  وراقني،  �ستة  لديه  وكان  اإنفاقًا عجيبًا،  عليها 

لهم على ذلك راتبًا معلوما. فما اإن ي�سمع بكتاب حتى يعمل على �سرائه، واإل 

اإعارة كتبه خارج املكتبة، فهي مفتوحة  ي�ستن�سخه. وما كان ي�سمح ب�سهولة 

للباحثني دون قيود.

اأروع  على  للمكتبة  خا�سًا  بناًء  اأقام  اأنه  ذلك،  يف  حكاياته  جمائل  ومن 

من  اأي  يف  اأحد  وقف  اإذا  بحيث  معمارية،  ًة  ُدرَّ مرتقية،  متقدمة  هند�سة 

اأبوابها، يرى كافة رفوفها، ذات الألوان املتباينة، رمبا ح�سب مو�سوعاتها. 

وفيها قاعات للجلو�ص، يجلب من رفوفها الكتب املطلوبة للباحثني، �سيوخًا 

اأي  اأحد  اإذا طلب  وكان  لهم.  كافة اخلدمات  توفري  ودار�سني، مع  وموؤلفني 

م اإليه، من �سيافة وُعّدة الكتابة وم�ستلزمات الراحة. واإذا رغب  �سيء، يقدَّ

اأحد  كلف  الأمر  يف  األح  فاإذا  ذلك،  له  يتي�سر  ل  كتاب،  با�ستعارة  اأحد  اأي 

64-  قا�سي اجلماعة بقرطبة : م�سطلح ق�سائي اأندل�سي، ولعله يعدل- كليًا وجزئيًا- قا�سي 

الق�ساة يف امل�سرق الإ�سالمي.
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الن�ساخني لديه اأن ي�ستن�سخ منه ن�سخة، ويهديها له جمانًا، ول يقبل اأي مال 

وفري.  علم  على  وهو  بنف�سه،  يرعاها  هو  وكان  اخلدمات،  تلك  كل  مقابل 

كان ميلي من ذاكرته ارتاًل جميع درو�سه يف م�سجد قرطبة اجلامع )اأو 

جامعتها العتيدة(، وبني يديه يف املجل�ص مئات الطلبة والدار�سني وال�سيوخ، 

.
)65(

يتلقون عنه ويكتبون ما ميليه عليهم، وكاأنه كان يقراأ مكتوبًا من ورق

ومن نوادر - بل وغرائب - حكاياتهم يف امتالك مكتبة خا�سة واقتناء 

الكتب فيها، اأن اأ�سبح جمع الكتب واحل�سول عليها ميدانًا للمناف�سة، لي�ص 

فقط للدراية والرواية، بل وكذلك لإ�سباع جماح الهواية. فيُذكر اأن اأحدهم 

الذي ل تكون عنده معرفة وا�سعة، واهتمامًا كبريًا، وعلمًا ظاهرًا، يحتفل يف 

اأن تكون يف بيته خزانة كتب مهمة، يحاول اقتناء ما يجملها.

ومن ذلك اأن اأحد العلماء اأقام مرة بقرطبة وَلَزَم �ُسوق كتبها، يرتقب 

وت�سفري  جيد  وبخط  ذلك  وقع  اأن  اإىل  اعتناء،  بطلبه  له  كتاب،  ح�سول 

اإليه  فريجع  ثمنه،  يف  يزيد  وجعل  الفرح،  اأ�سد  به  ففرح  مليح،  )تليد( 

املنادي بالزيادة، اإىل اأن بلغ فوق حده، فقال له: اأرين من الذي يزيد يف هذا 

الكتاب، حتى اأو�سله اإىل هذا الثمن، فاأراه �سخ�سًا عليه لبا�ُص اأهل العلم، 

هذا  لك غر�ص يف  كان  اإن  الفقيه،  �سيدنا  اهلل  اأعَز  له:  وقال  منه  فاقرتب 

الكتاب تركته لك، فرد عليه، ل�ست بفقيه، ولكن لديَّ خزانة كتب، احتفلُت 

بجمع الكتب لها، واأعجبني هذا الكتاب اأن يكون فيها، وا�ستح�سنته غري مباٍل 

. ثم تنازل للعامل 
)66(

اأنعم من الرزق، فهو كثري بثمنه، واحلمد هلل على ما 

عليه ورمبا ا�سرتاه فاأكرمه به.

دى، بجانب ما  ُيهرْ اأف�سل ما  وهكذا حتى كان تبادل الهدايا بالكتب من 

َتَنى ويباهى به. َتنى وُيعرْ ُيقرْ

65- انظر عن ذلك: الكتب واملكتبات يف الأندل�ص، 30، 47، 49، 178، 180، 463/1.

66- نفح الطيب، 463/1.
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وال�سومعة  اخلارجي  ال�سحن  مع  كاماًل  امل�سجد  فيها  ويبدو  اجلامع  قرطبة  مل�سجد  جوية  �سورة 

)املئذنة. وهذا امل�سجد يقع يف اجلهة الغربية من مدينة قرطبة، على اجلهة اليمنى من النهر )الوادي 

الذي  الإيبريية(  اجلزيرة  )�سبه  الأندل�ص  يف  الوحيد  النهر  وهو   )Guadalquivirالكبري

يحمل ا�سمًا عربيًا. ويف اجلهة الأخرى من النهر يبدو رب�ص )حي( �سقندة.
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اإنه لي�س كمينًا
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بال�سجاعة   - به  عرفوا  مما   - الإ�سالمية  احل�سارة  هذه  اأهُل  عرُف 

املتنوعة، يف ميدان ن�سرة احلق وال�سرب عليه وجندة مواقعها، ل �سيما يف 

املواجهات واملعارك احلربية. وهي مرئية وكثرية و�ساملة، لكن لبد من اإيراد 

الُوجهات  باألوانها يف كافة  الأندل�ص، وهي كثرية  اأو حكايات منها يف  اأمثلة 

وامليادين.

اأتوقف هنا عند واحدة، وهي جماعية، وكل اأهلها كذلك. وهي ثمرة بناء 

الفرد واملجتمع امل�سلم الذي ل �سك هو بناء اأفراد، مبجموعهم يكونون هذا 

ل  التي  ال�سهداء،  اللقطة من معركة بالط  األتقط هذه  املواقف.  اللون من 

نعرف اإل �سورها، م�سوهة مقلوبة ُمدّمرة.

وبالط ال�سهداء معركة متت يف قلب فرن�سا، جنوب باري�ص نحو 200كم، 

بني مدينتي تور وبواتييه )تور – بواتييه Toiters-tours(، وهي 

معركة �سهرية يف التاريخ الإ�سالمي الأندل�سي والأوروبي على ال�سواء. وقد 

 
)67(

الغافقي م عبدالرحمن  املُقدَّ التابعي اجلليل  امل�سلمني بقيادة  جرت بني 

 ) ُلهرْ )قاررْ مارتل  �سارل  بقيادة  الفرجني  واجلي�ص   - الأندل�ص  وايل   -

التاريخ  يف  الفا�سلة  املعارك  من  وتعترب   .charles martel
الإن�ساين العام كذلك.

وقد جرت بني هاتني املدينتني - وبهما �ُسميت معركة بالط ال�سهداء اأو 

باأحدهما - وامل�سافة بينهما نحو ت�سعني كيلومرتًا، يف ميدان مت�سع تدل عليه 

امل�سافة، وكانت يف اأواخر  �سعبان - اأوائل رم�سان 114 هـ = ت�سرين الأول 

 

. وكانت معركة
)68(

- الثاين، اأكتوبر - نوفمرب 732م، م�ستمرة نحو 10 اأيام

علماء  تاريخ   .15  ،16/236 288ـ   ،299  ،480  ،3-235/1 الطيب،  نفح  انظر:  الغافقي  عن   -67

فجر   ،312/3 الزركلي،  الأعالم،   ،242 احُلميدي  املقتب�ص،  جذوة   210 الفر�سني  ابن  الأندل�ص، 

الأندل�ص، ح�سني موؤن�ص، 319 وبعدها. دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، حممد عبداهلل عنان، 84/1/1-

.115 ،96 ،91

 68-Andalusian Diplomatic Relations with Western Europe during the 

Umayyad period*،121.

 ،167 الأموية،  املدة  الغربية خالل  اأوروبا  الأندل�سية مع  الدبلوما�سية  العالقات  العربية:  والرتجمة   

التاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة: 193 وبعدها، البيان املغرب، ابن عذارى، 

وبعدها.   18  ،16-15/3  ،299  ،288/1 املقري،  الطيب،  نفح   ،119/4 خلدون،  ابن  العرب،   ،27/2

اأعمال الأعالم، �ص 6، فجر الأندل�ص، ح�سني موؤن�ص  �ص330 دولة الإ�سالم يف الأندل�ص 101-100/1/1.
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امل�سلمني  الطرفني،  بني  الإمكانيات  كل  يف  ومتفاوتة  عنيفة  كثيفة  حامية 

والفرجن: الُعّدة والعدد وطبيعة الأر�ص والرتبة وت�ساري�سها وحالتها، ل�سيما 

وقت اخلريف املمطر، ونوع الأ�سلحة وطريقة النزال ومكان التزود، وامليدان 

يف اأر�ص العدو. وكل هذا وغريه كان ل�سالح الفرجن الذين جمعهم وانتقاهم 

املقد�سة،  الرومانية  الإمرباطورية  اأنحاء  كل  من  مارتل  �سارل  واختارهم 

داد كثرية من جوانب اأخرى. واعتربها معركة موت ل حياة بعده.  بجانب اأمرْ

وقد �سار لها اجلي�ص الإ�سالمي م�سافة - من عا�سمته قرطبة - قرابة 1500 

كيلو مرت. وا�ستمرت املعركة نحو ع�سرة اأيام، ويف تا�سعها اأو عا�سرها ا�سُت�سهد 

عبدالرحمن  املجاهد  الأمري  املقدام  وبطلها  املعركة  وقائد  الأندل�ص  وايل 

الغافقي.

لوحة 2: ا�ست�سهاد عبدالرحمن الغافقي يف معركة بالط ال�سهداء، 114هـ =732م
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َعداء،  ال�سُ وا�ستن�سقوا  بارتواء  تنف�سوا  الإ�سالمي حتى  ان�سحب اجلي�ص 

ليح�سبوا ذلك ن�سرًا، طبلت له الكتابات الأوروبية. فاأبى اجلي�ص الفرجني 

فهموا  لأنهم  يتابعه،  اأو  يتبعه  اأو  الإ�سالمي  اجلي�ص  يالحق  ومل  القعود  اإل 

متامًا وعلى ثقة ومعرفة اأكيدة اأنه ل بد اأن تكون هذه خطة ع�سكرية، واأنهم 

�سيكرون عائدين اإليهم واأن الأمر كمني، ومل يكن يف حقيقته كمينًا بحال.

واللتزام  بدعوته  والإميان  اهلل  عون  -بعد  �سجاعتهم  فاإن  وهكذا 

لدى  تاأكد  وبذلك  وماثلة.  قائمة  بل  حمتملة،  اإبادة  من  حمتهم  بتعاليمه- 

الفرجن اأنه لي�ص كمينًا.



112



اإنهم يخافونه ميتًا
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روائع  تد   - وتنوعاته  وامتداداته  بجوانبه   - تاريخنا  يف  ب  ُتَنَقّ اأينما 

َجب كل اأحد: كيف  باهرة واإ�سراقات اآ�سرة، كان لها اأن تكون �سائرة. وقد َيعرْ

وملاذا غابت هذه عن الذاكرة؟

وللو�سول اإليها لبد من جهد وتنقيب وتنبه، يقوم على ال�سرب واملعرفة 

واخلربة. وتد هذا مركونًا اأحيانًا، رمبا مل يجر التوجه اإليه، اأمام احُلُجب 

واأحيانًا حتى املرتيثة  العابرة،  الروؤية  التي حجبته عن  والأغطية  والأغ�سية 

قريبًا  ركًا  ُمدرْ مدلوًل  لها  لكن  مهم�سة،  �سغرية  بدت  مهما  وهي،  املكيثة. 

مبعانيها  الغائرة،  احلياة  اأبعاد  معرفة  يف  عليا  قيمة  له  بعيدًا،  حمبوكًا  اأو 

ومبانيها، وكرائمها، متاأ�سلة يف مراميها. تدل عليها طبيعتها القوية الغائرة، 

ل تنفك ت�سنع ال�سيغ الكرمية البعيدة عن توقع توفرها بهذا ال�سكل الأنيق، 

وهي كثرية منرية و�سيئة متدفقة.

ي�ستدعي  رائق،  وبيان  متنا�سق  وموقع  منا�سب  مو�سع  احلكايات  ولهذه 

اإظهارها. وهذا جانب  يتعلق بظواهر حا�سرة حل�سارتنا. اإنها حممية، من 

ال�سعب اخرتاق جمتمعها الذي ميوج بر�سوم واأعراف، متثل طابعًا لها قوة 

ظهور عميقة اجلذور، اأ�سالًة ودللة وتوجهًا. وهي اأثر من البناء الإ�سالمي 

لهذه احل�سارة الكرمية املنرية الربانية.

وهذه املوا�سفات يعرفها الآخرون، وعلى �سوئها يت�سرفون، وهي ظواهر 

كثرية، من مثل �سدق املجتمع والتزامه بالقيم امل�سيئة وال�سجاعة البارعة 

التي ل تغلب ول تهزم. وهي ع�سية على ذلك كله وما يجري جمراه، وذلك 

لبتنائها وقيامها على عقيدة التوحيد ال�سافية الكرمية و�سريعتها الإن�سانية 

الرائعة، التي اأنبتت هذه ال�سيغ الفا�سلة التي تفتقدها اأية ح�سارة اأخرى. 

فاأمدت هذه املعاين مبانيها يف كافة الأحوال، واإن نزلت اأحيانًا، اأو انحرفت 

زمانًا، اأو �سعفت مكانًا، لكنها دومًا تعود لأ�سلها وبجهٍد كبري اأو غري كبري، 

ح�سب الأحوال والظروف.
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وما م�سى يف احلكاية ال�سابقة ي�سلح �ساهدًا عليه، لكن الق�سة التالية، 

فيها لهذا الأمر �ساهد ومدلول، وهي ق�سة الفر�ص الأندل�سي.

وهذه الق�سة من النوادر املهمة العجيبة، وهي تتعلق بهذا الفار�ص، الذي 

مل يكن فريدًا، رغم مكانته. اإنه حممود بن عبداجلبار بن راحلة، اأحد بني 

238هـ   -  206 الأو�سط،  عبدالرحمن  الأمري  اأيام   - م�سمودة  من  طريف 

 
)69(Leon 822 - 852م - الذي واجه من القلة من رفاقه ملك ليون =

ومعه  842م(،   -  791  = 228هـ   -  175(  Alfonso الثاين  األفون�سو 

فرق من جي�سه. وجرت بينهم معركة حامية قوية غري متكافئة )225هـ = 

840م(، قاتل فيها ابن راحلة ب�سجاعة فائقة عجيبة متاألقة. ورغم ذلك مل 

الكبري - قتل بطريقة  ويا لالأ�سف  لكنه -  ابن راحلة،  النيل من  ي�ستطيعوا 

غريبة نادرة غري متوقعة، وبال �سيف اأو نزال اأو قتال، وهكذا جرت فجاأة.

والوحيد من كتاب م�سادرنا الذين رووا هذه احلكاية يف كتبهم )املغرب 

ِرب( اأ�سرة بني �سعيد، ومتت �سياغته على يد اآخر هذه ال�سل�سلة  يف ُحَلى امَلغرْ

الأندل�سي  �سعيد  بن  مو�سي  بن  علي  التاريخية:  العلمية  الأدبية  الكرمية 

)685هـ = 1286م(.

وجي�سه،  األفون�سو  يحارب  كان  حني  به  جمح  راحلة  ابن  فر�ص  اأن  ذلك 

فا�سطدم ب�سجرة بلوط فكان فيه حتفه. وبقي م�ستلقيًا وهو ميت ول يجروؤ 

اأجمة )مُرتفع(  فوق  فوقفوا  منه.  القرتاب  األفون�سو على  فر�سان  اأحد من 

بعيدين، خوفًا اأن تكون حيلة منه اأو كمينًا لهم. وهذا هو ن�سه: »بقي )ابن 

ّدًل يف الأر�ص حينًا، وفر�سان الن�سارى قيام على ربوة يهابون  راحلة( جُمَ

  وبعد انتظار طويل اقرتبوا بخطى بطيئة 
)70(

الدنو ويخافون اأنها حيلة منه

متئدة مرتددة حتى تاأكدوا اأنها لي�ست حيلة«.

69- مدينة ومملكة يف �سمال اإ�سبانيا الن�سرانية. 

70 - املغرب: 84/1.
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وهكذا ترى مثل هذه املعاين الرفيعة القوية البديعة يف كافة امليادين، ل 

ترى فيها فاقعًا ول تخلفًا ول �سعفًا ول ترديًا. ذلك ما قدمه املجتمع امل�سلم 

يف جوانب احلياة املتعددة وميادينها املتنوعة، فانظر ومتلَّ واعترب.

يف  الأحوال  من  البارعة  الأمناط  األوان  احلكايات  هذه  يف  تقدمت  وقد 

املوثقة  والكتابات  الأ�سيلة  وامل�سادر  الأمهات،  الكتب  يف  رويت  ق�س�ص 

تنوعًا، فيها من جوانب احلياة الكثرية يف كافة امليادين، للن�ساء والرجال، 

والأطفال، ولكافة اأهل املجتمع، خالل القرون وال�سنني والأحوال.
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الباهرة  العزيزة  بال�سيغ  ميوج  وح�سارته  الكرمي  الإ�سالمي  جمتمعنا 

اأزهاره  تنوعت  رائق،  ب�ستان  كاأنك يف  بها  اإذا مررت  األوانها و�سيغها.  بكل 

يعجبك ذكر ذلك  �ساحته عمومًا،  امل�سك عن  وما غاب  رائحته،  وت�سوعت 

وُتكرره، ُمتفوحًا نا�سرًا عطرًا.

هو امل�سك ما كررته َيَت�سّوع اأعد ذكر نعمان مرارًا فاإنه    

وبال  اإعالن  دون  نف�سه  عن  يحدثك  وهو  �سفاء،  غذاء  ُطعومًا  اأثمرت 

ادعاء، الذي لي�ص من طبيعته

ل ما غدا ينعُته بائعُه وامل�سُك ما قد �سّف عنه ذاُته   

وكلما وادعته اأو داعبته وناغيته ظهر طيبه فواحًا وزكت رائحته وتناثرت 

وتطايرت باهرة اأّخاذة مرتامية.

كل هذا م�ستق من واقع احلياة الإ�سالمية وح�سارتها، يف عاملها الوا�سع، 

كلما اأخذت ب�سرعه. ولالأ�سف فاإن حقائقها ما زالت بحاجة اإىل �سرب غوره 

والنظر يف اأعماقها واإح�سان قراءتها والتاأين يف فهمها. ولذلك فاإن احلديث 

يف  عنها  والبحث  ظاهرها،  ومعرفة  وروؤية  و�سرُدها  روايتها  تغنيه  ل  عنها 

كانت       اأ�سيلة  ثروة  من  الكثري  �ساع  حيث  واملنتظرة،  املتوفرة  الن�سو�ص 

ملكًا له.

ذلك مهم  اأ�سا�ص، لكن لبد من تاأ�سيله كله، درا�سة وفهمًا وتقدميًا. واأنت 

واجده يف عموم ح�سارتنا الفا�سلة خالل م�سريتها، ويف الأندل�ص خ�سو�سًا، 

لرتيك عجائب اأن�ساأها ذلك البناء الر�سني ملجتمعها املتح�سر، حتى ليعجب 

الدار�ص منبهرًا بتلك النماذج، التي �سنعها هذا املنهج {

         } )البقرة: 138(.

فكان بناوؤه ن�سيج وحده، جّماعًا للخري من كل اأطرافه، يدعك تبحث عن 

�سره املكنون، يوقفك عنده، لت�ست�سيء به. كله تراه واقعًا، اأف�سُل ما تقروؤه 

مثال  بال  وبناء  تربية  افتعال،  بال  وتعاماًل  ُخُلقًا  به  تزّيوا  اأهله،  يف  �سلوكًا 



122

ابتداء، تفتقت عنه حياتهم ثمارا كرمية حتى لكاأنه خلقًة و�سليقًة وفطرًة. 

اأمر احلياة الإ�سالمية يف حركتها احلية وبنائها الإن�ساين  فق�ص على ذلك 

اأرفع  اأروع الأو�ساف ون�ستخرج  الواقع احلياتي ن�ستقي  الرفيع. ومن  الوديع 

الأحكام، عالية مرفرفة يف عامل جمتمعاتنا الكرمية عمومًا، ويف الأندل�ص 

منه بالذات.

منظر عام ملدينة طليطلة التي تقع جنوب غرب مدريد نحو 70كم

َي�َسُعك  ما  الأندل�سي  العامل  هذا  موقف  من  وا�ستخرج  واقراأ  فا�سمع 

 ،Toledo ُطليطلة  اأهل مدينة  اأندل�سي من  وو�ِسَعك وتريد. عامل فقيه 

كانت عا�سمة الُقوط قبل الفتح الإ�سالمي لالأندل�ص، تقع جنوب غرب مدريد 

 ،Tajo عا�سمة اإ�سبانيا اليوم(، نحو �سبعني كم )كيال( على نهر تاُجُه(

يف  الآن(،  الربتغال  Lishoa،Lisbonعا�سمة  ُبونة  ل�سرْ عند  ي�سب 

املحيط الأطل�سي، وطليطلة من اأوائل ما فتحه امل�سلمون من مدن الأندل�ص 

يف الربع الأخري )ذو القعدة( 92هـ �سبتمرب )اأيلول( 711م، واأوائل ما �سقط 

وكم  1085م،  )ماي�ص(  مايو  478هــ  �سفر  م�ستهل  اأو  املحرم  اأوا�سط  منه. 

حاول امل�سلمون هناك ا�ستعادتها فلم ت�سعفهم الأحوال.
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وكان من عادة الن�سارى عند �سقوط مدينة اأندل�سية اأن يحولوا م�سجدها 

 ،Catedral، Cathedral اجلامع اإىل كني�سة املدينة الكربى

رغم الوعود الأكيدة بعدم القيام مبثل ذلك، وهكذا فعلوا مع طليطلة، اإذ بعد 

�سقوطها رمبا باأ�سهر اأو اأ�سابيع حّولوا م�سجدها اجلامع اإىل كني�سة ومنعوا 

امل�سلمني من ال�سالة فيه والدخول اإليه، لكن اأحد الفقهاء الأفا�سل الذي ل 

نعرف غري لقبه: املُغامي )ن�سبة اإىل قرية ُمغام القريبة من طليطلة( اأ�سر 

على دخوله لي�سلي فيه ويقراأ القراآن الكرمي يطيل �سالته وقراءته، بينما 

اجلند من حوله مدججون بال�سالح ي�ستحثونه على النتهاء واخلروج منه، 

وكاأنه ما كان يريد تركه ومفارقته، ولو كان باإمكانه حلمله معه اأو اأقام فيه 

. 
)71(

عمره

71-  التاريخ الأندل�سي من الفتح الإ�سالمي حتى �سقوط غرناطة �ص 384.
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باب املردوم وهو اأحد مداخل مدينة طليطلة
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م�سجد )م�سجد �سغري( باب املردوم الذي حول اإىل كني�سة ويحافظ عليه الآن �سياحيًا ب�سفة 

 the church of cristo de la luz،( م�سجد، وي�سمونه كني�سة م�سيح النور

)already a mosque

واإنه ملن الغريب األ تد معلومات عن هذا الفقيه فلعلها كانت وذهبت، مثل 

ذهاب هذا امل�سجد، �سمن ما دمر واأحرق من مئات الآلف من املخطوطات. 

والذي بقي باأيدينا - مما و�سلنا - م�سدر واحد يذكر هذه احلكاية، وهو 

 )جزيرة الأندل�ص(، لبن ب�سام 
)72(

كتاب الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة

Santaremبالربتغال    
)73(

�سنرتين مدينة  من  )542هـ(  ال�سنرتيني 

lisbon، lisboa نحو �سبعني  اليوم، �سمال �سرق عا�سمته ل�سبونة 

كيال. ثم �سرع األفون�سو ال�ساد�ص  Alfonso vl بتغيري امل�سجد اجلامع 

كني�سة بقوة ال�سالح، يف ربيع الأول �سنة ثمان و�سبعني واأربع مائة.

72- الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة، 104/4.

346-�سفة جزيرة   املنعم احلمريي،  ابن عبد  الأقطار،  املعطار يف خرب  الرو�ص  كتاب:  انظر  73- عنها 

الأندل�ص، 18-16.
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هذه ال�سورة متثل الواجهة الرئي�سية مل�سجد قرطبة اجلامع الذي ُحول اإىل الكني�سة الكربى، وفيه 

جرت ق�سة الفقيه املغامي املذكور يف احلكاية
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اأعمى  يوم  يف  َتِدُره  َتبرْ طواغيته  �َسِهَد  من  ب�سام(:  ابن  )يقول  وحدثني 

من  اآخَر  املغامي  الأ�ستاذ  ال�سيخ  اإل  فيه  ولي�ص  منظره  والأب�سار  الب�سائر 

َدَر عنه واعتمده يف ذلك اليوم ليتزود منه، وقد اأحاط بامل�سجد وبال�سيخ  �سَ

َمردة عفاريته واأوائل طواغيته، وتكاثر عليه جند الفرجن لتغيري القبلة.

اإىل  هو  اأ�سار  عّجل  له  قالوا  فكلما  يقراأ  تالميذه  اأحد  الفقيه  مع  وكان 

تلميذه باأن اأكمل. ثم قام وما ارتعب ول تهيب، ف�سجد به واقرتب وبكى عليه 

َملّيًا وانتحب، فما َج�َسَر اأحد منهم على اإزعاج ال�سيخ ول معار�سته، وع�سمه 

اهلل تعاىل منهم، والن�سارى يعظمون �ساأنه ويهابون مكانه، مل متتد اإليه يد 

ول عر�ص له مبكروه اأحد.

وهكذا ع�سمه اهلل تعاىل منهم حتى اأكمل قراءة ما يريد، و�سجد �سجدة 

اأحد  له  يعر�ص  مل  خرج  حتى  �سديدًا  بكاًء  اجلامع  على  وبكى  راأ�سه  ورفع 

مبكروه، وكاأنه يحمل حزن القرون ال�سابقة واحلا�سرة والالحقة.

فذهبت طليطلة وا�سطة العقد يف الأندل�ص العتيدة املريدة الفريدة..
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كم من �سفحات نا�سعة زاهرة باهرة، حتتويها احل�سارة الإ�سالمية يف 

اأو انغمر، هي جديرة  اأو اندثر  رحمها الودود الولود واأكنافها، بع�سها تناثر 

بالتنقيب والتنقري، لكن املتابعة والتحري املكيث ياأتي بالغرائب، وكل ذلك يف 

ف�سا ئل هذه احل�سارة الإن�سانية، التي اأقامها منهُج اهلل تعاىل، كلما اأخذ به 

امل�سلمون.

تن�سج  بانية ومنهجية ر�سيدة،  اإىل همة عالية ورغبة  واملو�سوُع بحاجة 

يف  متعمقة  بواطنها  يف  تنظر  بل  ظواهرها،  عند  تقف  ول  الأحداث،  فهم 

�سامل يف  واأنهارًا. وذلك  واعتبارًا  اإخبارًا  لتاأتي باجليد اجلديد،  اأغوارها، 

اجلوانب املادية والعلمية والقيمية الروحية والجتماعية والإن�سانية.

واإذا كان ذلك عامًا  يف هذه احل�سارة الإ�سالمية، فاإن لها يف الأندل�ص 

�سهمًا كبريًا ومثريًا وجديرًا، ومنها اأفاد الغرب وارتوى نهاًل وعال دون حتفظ 

اأو تريث اأو حدود، يف بناء ح�سارته وتقدمي الكثري من منجزاته وما حققه 

 اأنه انفرد 
ً
من مبتكراته، يف اجلوانب التي اأرادها، والتي يظن البع�ُص خطاأ

بها وكان لها رائدًا ومالئًا �ساحتها ابتداًء.

وجوًا.  وبحرًا  برًا  املجاهيل،  وارتياد  اجلغرافية  الك�سوف  ذلك  من 

وامل�سلمون هم الذين بدوؤوها وو�سعوا اأ�س�سها ومهدوا لها قبله بقرون.

يذكر ال�سريف الإدري�سي – اجلغرايف امل�سلم العاملي – )487 – 568ه  / 

يف  امل�ستاق  »نزهة  كتابه  من  الأندل�سي  الق�سم  يف  ابتداء  1165م(   -1100

الظلمات  بحر  امل�سمى  الأطل�سي  املحيط  لكت�ساف  ق�سة  الآفاق«  اخرتاق 

جرت اأواخر القرن الثالث/ اأوائل الربع الهجري = القرن التا�سع/ العا�سر 

امليالدي، واإن كان قد �سبقتها ارتيادات اأخرى للمحيط نف�سه.

وملخ�ص الق�سة – مو�سوع احلكاية- اأنه اجتمع من اأهل مدينة ل�سبونه 

ي  �ُسَمّ واحد،  اأبناُء عمومة من درب  ثمانية رجال  اليوم(  الربتغال  )عا�سمة 
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بركوبه،  خربة  لهم  بحارة  كانوا  اأنهم  ولبد   
)74(

املغرورين( )درب  با�سمهم 

اتفقوا على خو�ص بحر الظلمات الأطل�سي ليعرفوا ما فيه، فاأعدوا مركبًا ملوؤوه 

بالزاد واملاء يكفيهم لأ�سهر، و�ساروا لأول الريح ال�سرقية وملدة اأحد ع�سر يومًا 

فواجهوا موجًا وقلة �سوء اأيقنوا بالتلف. فاأداروا اأ�سرعتهم نحو اجلنوب لإثنى 

و�سربوا من عني جارية  فنزلوها  لكرثتها،  الغنم،  و�سلوا جزيرة  يومًا،  ع�سر 

واأكلوا من فواكه التني.

وملا ذبحوا من اأغنامها وجدوها مرة، فاأبحروا نحو اجلنوب اإثنى ع�سر 

يومًا حتى و�سلوا جزيرة عامرة، فاأحاط بهم اأهلها واأخذوهم، فراأوا رجالها 

طواًل �سقرًا �سعورهم �سبطًة ولن�سائهم جمال عجيب فاعتقلوا اأيامًا رحلوهم 

واأو�سلوهم اإىل بر بعد نحو ثالثة اأيام عند مر�سى يف اأق�سى املغرب.

هذه خال�سة الق�سة التي تناولتها التف�سريات والتحليالت لالأماكن التي 

و�سلوها، والظن اأن اجلزيرة الأخرية التي و�سولها هي اإحدى جزر الكناري 

)Canary، Canarias =  اخلالدات(. اأو لي�ص اأوىل اإذن ت�سمية 

هوؤلء الفتية »املكت�سفني« ل املغرورين اأو املَُغَررين؟ 

�َسَبَقت  الق�سة  لهذه  مناذج  الإ�سالمية  املدونات  ف�سول  يف  فاإن  وهكذا 

قت يف الأندل�ص بالذات، منها رحلة ال�سيخ القاد�سي من مدينة قاد�ص  اأو حَلِ

اأهل قرطبة يف جامعة  الأندل�سية وق�سة خ�سخا�ص، فتى من   )Cadiz(

من اأحداثها اأعدوا مراكب ارتادوا بها املحيط الأطل�سي وعادوا بعد مدة.

وما   184 �ص  الأندل�سي،  الق�سم  الإدري�سي،  ال�سريف  الآفاق،  اخرتاق  يف  امل�ستاق  نزهة  راجع:   -74

بعدها. الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار، ابن عبد املنعم احلمريي، 61. كذلك : 52، 509. اأندل�سيات*، 

واجلغرافيني  اجلغرافية  تاريخ   .24/7 الزركلي  الأعالم،  انظر:  الإدري�سي  عن  وبعدها.   147/1

اهلل  عبد  واأندل�سية( حممد  )�سرقية  اإ�سالمية  تراجم  بعدها.  وما   165 موؤن�ص،  الأندل�ص، ح�سن  يف 

عنان314-305.
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واإيداعًا يف  وابتداعًا  ابتداًء  الإ�سالمية  ما قدمته احل�سارة  اأن  ترى  األ 

احل�سارة الإن�سانية كانت رائدة فيها، وهي كثرية متنوعة متدافعة بحاجة 

اإىل اكت�ساف؟

األ ي�سح اإذن اأن نقول: )اإنه اكت�ساف بحاجة اإىل اكت�ساف(.
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اإل  جعل الإ�سالم املراأة امل�سلمة يف اأح�سن مو�سع، مل تعرفه ولن تعرفه 

ها و�سقيقها الرجل – طبيعي، حيث اإن  بالإ�سالم وحَدُه، وتكرميه لها – ك�سَقّ

اهلل تعاىل كرم الإن�سان، كل اإن�سان {

 {                      

)الإ�سراء 70(. وذلك بديهي ملن فهم احلياة بعيوٍن كرمية. وهو وا�سح لأهل 

اأهله، فقد خلق اهلل تعاىل  الإ�سالم ومعروف مو�سوف للمن�سفني من غري 

احلكايتني  ذلك  من  طرف  اإىل  اأ�سري  وقد  واحدة  نف�ص  من  والرجل  املراأة 

الأندل�سيتني الثالثة والرابعة �سابقًا.

ودورها  قواعدها،  وتر�سيخ  الإ�سالمية  احلياة  بناء  يف  املراأة  �ساركت 

احلياة  به  متد  وتقوميه،  واإعداُده  الن�صء  تربيُة  واأوُلها  غرُيها،  به  يقوم  ل 

التي  ووظيفتها  يتنا�سب  اآخر  دور  بكل  قامت  فقد  ذلك  كل  ومع  الفا�سلة. 

اأعدها اهلل �سبحانه وتعاىل لها، مما يتما�سى وفطرتها وتكوينها وخلقتها. 

وهذا وا�سح منذ احلياة الإ�سالمية الأوىل اأيام الر�سول الكرمي \ ومنذ 

العهد املكي وهو ما �سارت عليه الأجيال يف القرون التالية.

احلب�سة  اإىل  مهاجر  واأول  امراأة،  �سهيد  واأول  امراأة  موؤمن  اأول  األي�ص 

�سورة  نزول  روى  من  واأول  امراأة،  املنورة  املدينة  اإىل  مهاجر  واأول  امراأة، 

الأنعام جملة واحدة يف مكة امراأة، واأول من هاجر الهجرتني و�سلى القبلتني 

واأول من  امراأة،  و�سوبه  بن اخلطاب  ن�سح اخلليفة عمر  واأول من  امراأة. 

بنى جامعة يف الإ�سالم – اأول جامعة يف العامل )245ه  ( –  امراأة، وغريها 

ذلك كثري، وهذه هي املفاخر والأجماد التي تبقى على مدى القرون �ساهدة 

ناطقة.

�سربت املراأة امل�سلمة ب�سهم كبري يف كافة امليادين يف العامل الإ�سالمي 

ويف الأندل�ص، وبكًمّ وفري، فكانت اأديبة ومربية ومعلمة وموجهة وعاملة وفقيهة 

وطبيبة بل وحتى فار�سة.
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ولدينا يف هذا مثال رائق، تلك هي جميلة العذراء بنت عبداجلبار بن 

راحلة، التي ا�ستهرت يف الأندل�ص بجمالها ورمبا ب�سعرها. كما كانت م�ستهرة 

بال�سجاعة والنجدة والفرو�سية ولقاء الفر�سان ومبارزتهم حتى يف الع�ساكر، 

خريات.
ُ
كاأختها – مثاًل – خولة بنت الأزور، واأ

هي  كانت  قرطبة  يف  الأندل�سية  ال�سلطة  �سد  حممود  اأخوها  ثار  وحني 

تدعوه اإىل الطاعة وهو يدعوها اإىل اخِلالف. ثم جلاأ مع اأخته جميلة وبع�ص 

يومذاك  الن�سرانية  اإ�سبانيا  عا�سمة   )Leon( ليون  مملكة  اإىل  اأتباعه 

م�ستجريًا مبلكها األفون�سو الثاين II Alfonso املتلقب عندهم بالعفيف 

)The Chaste، El Casto(

اإىل العودة وطاعة ال�سلطة الأندل�سية يف  اأخته جميلة كانت تدعوه  لكن 

قرطبة ونبذ اخلالف، حتى راأى فعاًل اأنه ل ي�سح ال�ستمرار يف هذا ال�ساأن. 

فندم على ذلك وكاتب الأمري عبد الرحمن الأو�سط )الثاين( �سنة 225ه  / 

�سده،  �سالحًا  ينقلب  اأن  فخ�سي  املكاتبة  بتلك  اأَح�صَّ  األفون�سو  لكن  840م، 

م�ستب�سلني،  فحاربوه  معهما،  ومن  وباأخته  به  واأحاطوا  جنده  مع  فواجهه 

وهو واأخته ي�سولن ويجولن مدافعني ببطولة، لكن اأخاها الفار�ص حممود 

�ِسرت.
ُ
، ورمبا قتلت اأخته معه اأو فرت اأو اأ

)75(

ا�سطدم ب�سجرة قتلته 

فانظر كيف كان موقعها وموقفها ووفاوؤها. كانت بانية حانية موالية، اأبلت 

لواجباتها،  وبلدها ودينها وفية  لقومها  البالء يف فرو�سيتها وولئها  اأح�سن 

حتث على اخلري وت�سونه وتكف عن ال�سر وتدينه وتن�سح ما و�سعها بالعفة 

والأمومة وال�سون.

  Andalusian Diplomatic Relations With الدكتوراه:  اأطروحة   -75

Western Europe during the Umayyad period.pp 112-113

الأموية  املدة  خالل  الغربية  اأوروبا  مع  الأندل�سية  الدبلوما�سية  العالقات  لها:  العربية  والرتجمة 

ِرب، ابن �سعيد الأندل�سي 48/1.  ِرب يف ُحَلى امَلغرْ )املجمع الثقايف، اأبو ظبي2004(، 158-159. املُغرْ

اأندل�سيات124/2.
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هكذا كانت تربيتها التي تلقتها يف ذلك املجتمع الكرمي مببانيها امل�سيئة 

وتربيتها الربيئة وتكوينها الإ�سالمي الر�سني.

تلكم هي املراأة امل�سلمة يف الأندل�ص وغريه، من عامل الإ�سالم الوا�سع خالل 

القرون. حازت مكانتها الراقية، واأدت دورها البناء وحققت اإن�سانيتها، يف 

ح�سارة فا�سلة مثلها، ومنارة رفيعة وحياة وارفة، حققه لها ولأخيها الرجل 

هذا املنهج الإ�سالمي الرباين الكرمي، ل يحققه اأبدًا غريه باأي حال.
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 قرا�ضنة

اأم جماهدون؟
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والعفة  بالقوة  امتالًء  وتاريخها  وجمتمعها  الإ�سالميُة  احلياُة  احتوت 

والهمة، نوادر فريدة مده�سة، مبا ابتنت عليه نفو�ُص اأهله من معان كرمية 

�سلحت لبناته فطاب بناوؤه وهواوؤه وتفتحت ُمناه وطال مداه، تعددت امليادين، 

يف  تتبارى  ويقودها،  يرتادها  احلياة  تيار  اإىل  باأهله  تدفع  ومبتكرة  قائمة 

اخلري،  ياأتي  ت�سعه  فحيثما  والإجناز.  الف�سل  وم�سامني  اخلري  م�سامري 

ياأتيها  مبدركاته  خبري  ملهماته  معد  له  موؤهل  وكاأنه  مثمرًا،  مزدهرًا  معربًا 

�سبقًا يدعو للنظر ويثري الفكر ممثاًل ومتمثاًل بالعرب.

ذلك  عن  بحثًا  والتعرف،  والتوقف  للرتيث  اليوم  ُم�سلمة  يدعو  هذا  كل 

البناء الأنيق الر�سيق الر�سيد. وهكذا كانت تتفتق املعاين اأمامهم َيِلُجون بها 

مواقع احلياة اإبداعًا واقرتاعًا يف كل ما ُيفيد وياأتي باخلري الأكيد والإجناز 

ُيعجبك  ذلك،  تد  تَّ  َتَلفَّ واأينما  خيال.  اأو  مثال  غري  على  رمبا  اجلديد، 

ويجذبك، مراكب ومناكب ومواكب، من الن�ساء والرجال والأطفال، اخت�ص 

وكثريا  والبنود،  الأعالم  رافع  املوعود  واأندل�سها  باأمثالها  الإ�سالمي  العامُل 

منها ل نكاد نعرف تفا�سيلها بل جنهل وجودها اأحيانا، حني املوعد املورود.

منهم،  واحد  ا�سم  نعرف  ل  اأندل�سيًا،  بحارًا  ع�سرين  يف  نقول  فماذا 

يبحرون من �سواحل الأندل�ص ال�سرقية على البحر املتو�سط، باتاه �سماله 

وحقيقة  قوتهم  �سر  هو  وما  يريدون،  تراهم  فماذا  فرن�سا.  �سواطئ  اإىل 

املخاطر،  غمرات  وامتطاء  املجهول  غمار  وخو�ص  ذلك  ل  ِلَتَحمُّ دوافعهم، 

وماذا اأعدوا من موؤهالت هذه الرحلة ومتطلبات املهمة ومَب ا�ستعدوا لها؟

بينها   ،Marseille مر�سيليا  �سمال  فرن�سا  �سواحل  و�سلوا  اأن  وما 

وبني Nice )نيقة(، عند خليج �سان تروبي�ص Saint-Tropes �سمال 

فرن�سا  جنوب   Provanse الربوفان�ص  منطقة  يف   Toulon طولون 

 massif حيث الآن جبال املور ،).Alps: Mts( عند �سفوح جبال الألب

 Garde الأندل�سيون، وتقع عليها قرية غارد فرينيه = des maures
Freinet –، حتى نزلوا فيه باحثني عن مكان اآمن، يتخذونه قاعدة لهم، 
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ليبدوؤوا القيام مبهمتهم.

وخربة.  حكمة  على  اختياره  يدل  الذي  البارع  البارز  املوقع  ذلك  فكان 

فاأقاموا عدة معاقل وح�سون كان اأمنعها املكان الذي يقوم على جبل مرتفع 

 Fraxinetum بالالتينية  وا�سمه  به  حتيط  كثيفة،  غابات  داخل 

الت�سميات  اأخذت  ومنه  هناك،  الكثري   
)76(

الدردار  �سجرة  ا�سم  من  م�ستق 

الأوروبية الأخرى.

هذه �سجرة الدفلى

76-  �سجرة الدردار: �سجر عظيم له زهر اأ�سفر وثمر كقرون الدفلة، ُيغر�ص على حافة الطريق للزينة 

والظل واخل�سرة.
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2. كان  لكن ا�سمه يف م�سادرنا الإ�سالمية )جبل القالل( جبل القمم 

ذلك حوايل �سنة 277ه   = 890م اأيام الأمري الأندل�سي عبداهلل حفيد الأمري 

عليهم  وتقاطر  النا�سر.  عبدالرحمن  اخلليفة  وجد  الأو�سط  عبدالرحمن 

الأتباع من الأندل�ص واملغرب، فاأقاموا دولة ا�ستمرت قرابة مئة عام.

الأوروبية  امل�سادر  لكن  )املجاهدون(  ت�سميهم  م�سادرنا  من  واملتوفر 

 Pirates، القرا�سنة  ت�سميهم  املعلومات-  اأكرث  ومنها   – املتوفرة 

.  Pirateria Piracy والقر�سنة   ...Piratas
اأبعاد  واعتبار  م�ساميُنها  تدخره  ما  وا�ستكناه  الأحداث  ا�ستقراء  لكن 

ول  ناهبني  ول  هاربني  ل  جماهدين،  ذهبوا  فعاًل  اأنهم  على  تدل  اأمثالها 

معتدين.

اإىل  اأخذتهم  متوقدة  وقوة  نفو�سهم،  متالأ  كانت  عالية  همة  اأية  فانظر 

 جعلهم يتحملون كل ذلك؟ ل �سك اأنه اجلهاد يف �سبيل 
ٍ
هناك، وهدف �سام

واحتمال  املطلب  لهذا  وي�سعون  واملذهب  الوجهة  هذه  يذهبوا  مل  فهم  اهلل 

ال�سري اإل لذلك ولبد اأنهم عرفوا من الأخبار هناك وو�سلت اأنباء اأحوالها 

واأ�سبقوا �سفرهم بطالئع اأتتهم بالأخبار، بجانب املعلومات ال�سابقة كما هي 

العادة يف مثل هذه الآثار ول يبعد اأبدًا اأن يكونوا قد علموا بوجود م�سلمني 

وفد  جاء  اأو   
)77(

املناطق  لتلك  ال�سابقة  الإ�سالمية  الفتوحات  بقايا  هناك 

يحمل اإليهم هذه الأنباء، فلبُّوا النداء وا�ستجا�سوا للفداء، فانطلقوا بالولء 

للبناء.

77-  التاريخ الأندل�سي حتى �سقوط غرناطة :�ص 58 وما بعدها. 
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قرطبة

 ت�ضتقبل �ضفيًا ! 
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حازت الأندل�ص خالل قرونها الأوىل، ل�سيما الرابع الهجري = العا�سر 

امليالدي، اأعلى واأرقى واأ�سمى الأ�سواء يف العامل الإ�سالمي اأحيانًا، مبا كان 

لها من بنائها احل�ساري الرفيع ويف كافة جوانب احلياة وميادينها. حيث 

�ساميًا  واإطاره  و�سيعًا،  مناُره  رفيعًا  – جمتمعًا  تعاىل  اهلل  – بدين  اأقامت 

ظليلة  الأوتاد  ثابتة  را�سخة  اأطنابًا  ِخَيُمُة  َربت  �سَ ف�سيح  اإهاٍب  يف  م�سماره 

الأفياء.

من  به  ياأخذ  من  لكل  املبارك  اهلل  منهج  من  اقرتبت  كلما  ذلك  ات�سح 

كان من  فيها  وكل خري  الدين،  يوم  اإىل  ما�سية  �ُسنة  والأم�سار،  الأع�سار 

واأقام  علمه  منها  اأخذ  الكرمية،  احلياة  اأفانني  العامل  عرف  ومنه  بركاته 

عليه تقدمه احلا�سر واآلة مبتدعاته واأركان مدنيته، وكان قبلها غفاًل وجهاًل 

وعطاًل.

ثابتة  باأعراف  ابتداًء،  الإ�سالم،  عامل  عرفها  املركنة  الإن�سانية  وامليادين 

كرمية وفنون �سامية اأنيقة واآداب عالية رقيقة طبعت حياته، يف وقت كان كل ما 

حوله حمال غريبًا وقاحاًل �سليبًا وجدبًا رعيبًا حتى ما يدركه اأو يفهمه ف�ساًل 

عن اأن يعلمه.

التي  الربة،  واأعرافه  وخلقياته  ف�سائله  بل  الدبلوما�سية،  فن  ذلك  من 

احلكاية  يف  منها  طرف  مر  اأن  �سبق  وقد  اليوم  دبلوما�سية  غباره  تلحق  ل 

الأندل�سية الأوىل )�سفارة اأندل�سية اإىل الدامنارك(. تلك كانت من الأندل�ص 

ذاهبة جوابًا، اأما �سفارة اليوم فهي قادمة اإليه ركابًا، واإن اختلف التاه.

اأمر  ح�سارتنا  يف  الإ�سالمية  الدولية  والعالقات  الدبلوما�سية  ومو�سوع 

واملواد  العلمية  والدرا�سات  الأكادميية  درا�ساتنا  يف  مغيب  اأو  جمهول  �سبه 

اجلامعية.



150

الأملاين   ير�سلها الإمرباطور 
)78( 

اأملانية اليوم تقدم خرب �سفارة  وحكاية 

 Otto I the( الكبري  الأول  اأوتو  املقد�سة(:  الرومانية  الدولة  )اإمرباطور 

Great( اإىل حاكم الع�سر اخلليفة الأندل�سي عبدالرحمن الثالث النا�سر 
لدين اهلل الذي كانت مدة حكمه فوق خم�سني عامًا، كل الن�سف الأول من 

ل  يومًا   14 خالله  ا�سرتاح  اأنه  مذكراته  يف  وجدت  الهجري  الرابع  القرن 

!!!
)79(

غري

ازدهرت يف الأندل�ص كافة جوانب احلياة وبلغت ح�سارته مبلغًا عظيمًا، 

بالبعثات  قرطبة  اإىل  الدروب  فماجت  الهجري،  الرابع  القرن  ل�سيما 

اأمريات(  الراجية )منهن  الراغبة  الرائدة  والوفود  وال�سفراء  الدبلوما�سية 

من البلدان، خا�سة الأوروبية، كل يطلب ودها ويروم �سداقتها، وهكذا توالت 

ال�سفارات اإليها برئا�سة �سفراء اأو اأمراء روؤ�ساء.

ونقله  1076م(،  القرطبي )469ه   =  ابن حيان  وخري من و�سف ذلك 

عنه اآخرون، مثل ابن خلدون )اأبو زيد عبدالرحمن بن حممد بن خلدون، 

يد  الدروب  وراء  من  الن�سرانية  اأمم  اإليه  »ومدت  1406م(،   = 808هـ 

الإذعان، واأوفدوا عليه ر�سلهم وهداياهم من رومة والق�سطنطينية يف �سبيل 

امللوك  اإىل �سدته  وال�سلم والعتمال فيما يعن يف مر�ساته، وو�سل  املهادنة 

من اأهل جزيرة الأندل�ص املتاخمني لبالد امل�سلمني فقبلوا يده والتم�سوا ر�ساه 

 .
)80(

واحتقبوا جوائزه وامتطوا مراكبه

 Andalusian Diplomaric  Relations :78- راجع كل تف�سيالتها هذه يف اأطروحة الدكتوراه

With Western Europe during the Umayyad period.pp.

والرتجمة العربية لها: العالقات الدبلوما�سية الأندل�سية مع اأوروبا الغربية خالل املدة الأموية )املجمع 

�سقوط  حتى  الإ�سالمي  الفتح  من  الأندل�سي  التاريخ  كذلك:   .297-273  ،)2004 ظبي  اأبو  الثقايف، 

غرناطة* 318 وما بعدها.

79 - املغرب يف حلى املغرب، ابن �سعيد الأندل�سي، 182/1، نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص الرطيب 

املقري 973/1

80- نفح الطيب 453/1، اأزهار الريا�ص، 852/2 - 162،272-372، 882-392، العرب، ابن خلدون، 

.113-903 ،992/4
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و»هادته الروم وازدلفت اإليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر 

ومل تبق اأمة �سمعت به من ملوك الروم والإفرجنة واملجو�ص و�سائر الأمم اإل 

.
)81(

وفدت عليه خا�سعة راغبة وان�سرفت عنه را�سية«

وكان من بني هذه ال�سفارات تلك التي اأر�سلها اأوتو الأول اإمرباطور الدولة 

يوحنا  الراهب:  �سفريه،  برئا�سة  �سفارة  اأر�سل  الذي  املقد�سة،  الرومانية 

الإمرباطور،  ر�سالة  معه  حاماًل   ،)John of Gorze( الغرزيني

راجيا فيها اخلليفة النا�سر اأن يتدخل يف مو�سوع دولة املجاهدين يف جبل 

العلم  قرطبة  ال�سفارة  هذه  وو�سلت  ال�سابقة(  الأندل�سية  )احلكاية  القالل 

واملجد  واحل�سارة بعد �سنة )340ه   /951م(. لكن هذه ال�سفارة بقيت يف 

قرطبة نحو ثالث �سنوات، يقال: اإن ال�سفري الراهب تعلم العربية وحمل معه 

يف عودته منها بع�ص املخطوطات.

وعند  الإمرباطور،  للقاء  اأملانيا  اإىل  �سفارة  النا�سر  اأر�سل  ذلك  وخالل 

عودتها اإىل قرطبة بداأت ترتيبات لقاء ال�سفري الراهب يوحنا ملقابلة اخلليفة 

الزهراء اخلليفية  956م، يف مدينة  345ه   = �سيف  النبوي  الأول  ربيع  يف 

الواقعة خارج قرطبة غربًا على بعد نحو ثمانية كيل، وامل�ستلقية عند اأقدام 

جبل العرو�ص. ويف الق�سر اخلليفي يف قاعة جمل�ص ال�سفراء امل�سمى: املجل�ص 

من  وامل�ستقبلني  واجلند  الدولة  رجال  بح�سور  الحتفالت  قيمت 
ُ
اأ املوؤن�ص، 

النا�ص يف حفل بالغ احلفاوة والحتفاء. ودخل ال�سفري الراهب املجل�ص. وكان 

اخلليفة جال�سًا مرتبعًا على �سريره، وقّبل ال�سفري يد اخلليفة، لكن ال�سفري 

كان متوترًا، اإل اأنه تعجب من �سماحة اخلليفة وحديثه عن الإمرباطور، وكان 

ا�ستقباًل رائعًا حافاًل، جعل ال�سفري يذهب توتره، وحتادثا فى الأمور الالزمة 

وانتهت املقابلة على اأن تتكرر.

81- نفح الطيب، 366/1.
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اخلليفة الندل�سي عبد الرحمن )النا�سر لدين اهلل، 350هــ / 962م(، ي�ستقبل الراهب )ال�سفري 

الأملاين( يوحنى الغرزيني يف ق�سر الزهراء، �سنة 345هـ / 956م.

بع�ص غرف ق�سر مدينة الزهراء )دار امللك( حيث ي�ستقبل ال�سفراء والزوار ا�ستعدادا            

للقائهم باخلليفة.
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واإىل هنا تقف مذكرات ال�سفري، حيث ُجلُّ هذه املعلومات منها مكتوبة 

 ولدى رحيل ال�سفري الأملاين و�سفارته 
)82(

بالالتينية مرتجمة اإىل الإ�سبانية 

ودعها اخلليفة النا�سر بنف�سه يف احتفال ر�سمي، وكان ذلك يف نف�ص ال�سهر 

من العام.

وقد  بالتفا�سيل،  الأندل�سية غنية  الدبلوما�سية  هذه م�ساهد من احلياة 

اأوعبُتها بحثًا يف اأكرث من درا�سة، ل�سيما اأطروحة الدكتوراه عن: العالقات 

املطبوع  الأموية،  املدة  خالل  الغربية  اأوروبا  مع  الأندل�سية  الدبلوما�سية 

بالإجنليزية، وترجمتها العربية ظهرت بف�سل اهلل تعاىل يف املجمع الثقايف، 

اأبوظبي، 2004.

ولقد تبني خالل ذلك كله مما عرثت عليه واكت�سفت وك�سفت اعتمادًا على 

م�سادر منها خمطوطة اأن الأندل�ص، بجانب كل ذلك، و�سعت بذور التمثيل 

 رمبا يف اأكرث من منا�سبة ومكان.
)83(

الدبلوما�سي الدائم الذي اأن�ساأته 

باملعاين  اأخذه  مبقدار  وتقدما  وتعلما  �سموا  الأندل�ص  حال  كان  هكذا 

الفا�سلة كانت امل�سدر الوحيد لكثري من العلوم واملبتدعات والتقدم، هديتها 

لعامل اليوم. مثلما اأن الرتدي دون تلك املعاين ياأتي مبباعدتها، لكن العودة 

– والعود اأحمد – يوم تعود الأمة اإىل اخلري والقوة والن�سر كلما عادت اإليه 
واأخذت به واحت�سنته.

ِرب، ابن �سعيد الأندل�سي، 182/1. نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص الرطيب،  رب يف ُحَلى امَلغرْ 82- املُغرْ

املقري، 379/1.

، ابن خلدن،  83- نفح الطيب، 354/1. اأزهار الريا�ص، 258/2-261، 272-273، 288-293. اِلَعربرْ

.311-309 ،299/4
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كان الفتح الإ�سالمي لالأندل�ص هدية التاريخ واحلياة واحل�سارة، لتلك 

الأر�ص وملا بعدها التي عرفت بالرُبت Pirineos Pyrenees بني 

يليها(  وما  )فرن�سا  الكبرية  بالأر�ص  ي�سمى  مما  ابتداء  وفرن�سا،  اإ�سبانيا 

وكثري من بقية اأوروبا الغربية، هدية حملت كل اأفانني الرب واخلري وال�سعادة 

)للدارين(.

هوؤلء الذين حملوا منهج اهلل تعاىل وبه انطلقوا ينريون الأر�ص حيثما 

اأقاموا. واإذا كان املد الإ�سالمي قد توقف تدفقه �سنة 114ه   = 732م بقيادة 

وايل الأندل�ص املقدام الهمام املجاهد عبدالرحمن الغافقي وا�ست�سهد هو فيه 

عند تور بواتييه Tours- Poitires بالط ال�سهداء، جنوب باري�ص 

والرتافع  التدافع  املد  حاول  واإن  به،  عظمت  اخل�سارة  فاإنَّ  كيل،   200 نحو 

والنبثاق هنا وهناك، لوقته وفيما بعده. لكن توقف نهر اخلري من الن�سياح 

يف تلك الأر�ص لي�سقيها غر�سًا تكون ب�ساتني خ�سراء مثمرة، بعد اأن كانت 

اخلري  من  ويب�سها  واحل�سارة،  واحلياة  النف�ص  �سحراء  مقفرة،  �سحراء 

الأوروبيني  بع�ص  حتى  عنهم،  الذاهب  بخريه  اعرتف  والإن�سانية،  والنعم 

املن�سفني.

دارت بالأندل�ص لفرتة رحى فنت وحمن اقتحمت �ساحتها عنوة، ليو�سع 

لها حد مبجيء الداخل لالأندل�ص وهو عبدالرحمن بن معاوية بن ه�سام بن 

755م. فاجتمع عليه  138ه   =  اإليها �سنة  عبدامللك، �سقر قري�ص، بو�سوله 

النا�ص وبويع بالإمارة يف قرطبة يف ال�سنة نف�سها. 

جمع   – �سيا�سته  وح�سن  وموؤهالته  طاقاته  خالل  من   – الداخل  بداأ 

الإمكانيات واخلربات والتجارب، باإقرار الأو�ساع وبناء دولة مركنة موحدة 

متما�سكة.

 – بعدها  وما  فرن�سا  يف  اجلبل  خلف   – الآخر  اجلانب  على  كانت 
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�سارملان   يقودها  قوية  فتية  اإمرباطورية  املقد�سة،  الرومانية  الدولة 

Charlemagne  )�سارل الكبري(، اأقوى ملوك الأ�سرة الكارولنجية 
)Carolingian Dynasty( ، مل يرقه اأن تقوم دولة م�سلمة 

امرباطوريته،  واإحلاقها  اإ�سقاطها  �سلطته  له  فزينت  تاوره،  اأوروبا  يف 

عليه  الثائرة  ال�سكيمة  قوية  ال�سك�سون،  قبائل  على  انت�ساره  تبع  وقت  يف 

بر�سلونة  ل�سيما  ال�سمالية،  الأندل�سية  املقاطعات  ولة  بع�ص  اأن  واتفق 

ع�سا  �سقوا   )Zaragoza( و�سرق�سطة    )Barcelona(

�سارملان  اإىل  وفدًا  واأر�سلوا   ،  )Cordoba( قرطبة  على  الطاعة 

من  �سخمًا  جي�سًا  �سارملان  فجهز  واأخذها  الأندل�ص  ملهاجمة  ي�ستدعونه 

جميع مناطق المرباطورية، قاده بنف�سه.

(، ق�سم جي�سه ق�سمني: 
)84(

وعند و�سوله اجلبال )األربت، ولي�ص الربان�ص

ق�سم يقوده بع�ص قادته، يعرب اإىل الأندل�ص �سرقًا على البحر املتو�سط )ممر 

رن�سفاله  ممر  يجتاز  هو  يتوله  وق�سم   ،  )Perpignan( باربنيان 

عند  ليلتقيا  الغرب،  يف  ال�سيزرا(  )باب   )Roncesvalles(

م�ساركًا  واليها  كان  التي  325كيل(  مدريد  �سرق  )�سمال  �سرق�سطة  مدينة 

يف دعوته، لكن �سمريه �سحا لهول هذه اخليانة، فغري موقفه وح�سن املدينة 

�سد حملة �سارملان، م�ستعدًا ومرتبًا وم�سممًا للدفاع عنها.

وملدة �سهر من احل�سار، باءت حماولت �سارملان بالف�سل، فلم يفلح يف 

من  جي�سه  بكل  فعاد  وغريها،  الف�سل  هموم  عليه  وتمعت  املدينة.  دخول 

املعرب الغربي. وبينما هو يف و�سطه وقعت له الكارثة الكربى، هاجم اجلي�ص 

الأندل�سي – رمبا بالتعاون مع �سكان ال�سمال – موؤخرته وفيها خرية قادته 

فاأفنوها، وا�ستنقذوا من فيها من الأ�سرى والغنائم ومل ي�ستطع عمل �سيء 

رَيي 435. احللة ال�سرياء، ابن الأّبار، 179/2. تاريخ  84- انظر: الرو�ص املعطار، ابن عبد املنعم احِلمرْ

اجلغرافيا و اجلغرافيني يف الأندل�ص، ح�سني موؤن�ص، �ص 481.
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وهو ي�سهده بعينه حم�سورًا ل�سيق املمر و�سعوبة احلركة فيه حيث ل ي�سمح 

رولن  منهم  قادته،  اأ�سهر  بينهم  وكان  الفار�ص.  بعد  الفار�ص  اإل  باملرور 

)Roland(  الذي نظمت حوله الكثري من الأغاين ال�سعبية يف الع�سور 

ال�سهرية   رولن  اأن�سودة  منها  قوميًا،  بطاًل  اإياه  معتربة  الأوروبية،  الو�سطى 

مكتوبًا  هناك  قربه  يزال  ول   )La Chanson de Roland(

عليه تاريخها عام 161ه   = 778م.

وهكذا عاد �سارملان خائبًا، نتيجة الوقفة الكرمية التي ظهرت وهزمت 

الفرقة واخليانة، التي ردت يف نحورهم وظهورهم ودبورهم. فاأدرك �سارملان 

بعدها ا�ستحالة هذا الأمر الوهم، فمال اإىل طلب ال�سلم مع الأندل�ص، واأر�سل 

�سفارة لذلك، بل وعر�ص على عبدالرحمن الداخل امل�ساهرة الذي اعتذر 

.
)85(

عنها وقبل ال�سلم مبعاهدة وقعت بينهما 

وهكذا ترى كيف اأن اخليانة والعمالة تلب اأكرب الأذى، لكن باللتزام 

والفهم يتم اللتئام، فال ي�ستطيع اأحد القتحام ول يتم الإتيان من الداخل.

والأمل كل الأمل – اإن �ساء اهلل – اأن يتم تفهم ذلك والتعلم منه والعتبار 

له، وهو بع�ص املطلوب من وراء كل هذه احلكايات، وهو من الأهداف املهمة 

لدرا�سة التاريخ عمومًا.

85- احللة ال�سرياء،269/1. التاريخ الأندل�سي *، 218-226، العالقات الدبلوما�سية الأندل�سية مع 

اأوروبا الغربية، 173-177، دولة الإ�سالم يف الأندل�ص، حممد عبداهلل عنان. نفح الطيب، 330/1-

.331
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بنى الإ�سالم – مبنهجه الرباين – جمتمعًا كرميًا قويًا اأمينًا يف كل �سيء، 

من النف�ص الإن�سانية اإىل ميادينه ومبانيه الأخرى، لت�سل اإىل جمتمع ميتلك 

وجمتمعه  لنف�سه  اإن�سانيًا  متح�سرًا  عزيزًا  تعله  التي  املوا�سفات  تلك  كل 

وكل من عاي�سهم وعاملهم ولغريهم. ذلك ميزاُن قانوٍن ومعيار، لكن عدم 

مالزمة هذا املنهج ومفارقته اأو مواربة منهجه تقود اإىل عك�سه ومبقداره.

وعندها ت�سبح الأمة نهبًا لعدوها واأهل الأهواء فيها، ومركبًا للنهازين 

من اأعدائها واأبنائها املردة على ال�سواء، داخاًل وخارجًا، ل يرقبون فيها اإل 

ول ذمة )ل عهدًا ول اأمانًا(، يتفننون ويعبثون، ي�سوبون وي�سبون وح�سيتهم 

بكل لون يخطر على بال، وهم يدعون اأنهم يح�سنون �سنعًا. وهذا ما جرى 

بعمق  وندر�سه  التاريخ  ن�ستقرئ  اأن  فعلينا  الطوائف.  اأيام  الأندل�ص مرة  يف 

نظر و�سرب غور.

اإليها كل  يعود  اإىل منهجها،  العتيدة(  املجيدة  )اأمتنا  الأمة  تعود  وحني 

جمتمعها  حركة  وبكل   – الإ�سالمية  واحلياة  منه.  �سيعت  يوم  فقدته  ما 

ما�سيًا وحا�سرًا – ل يرمي عن ذلك ول يهيم. وهذا جزء من تف�سري التاريخ 

الإ�سالمي ومعرفة حركته و�سنن م�سريته.

 – – لأ�سباب  تالها  بالعافية،  املتمتعة  فيه  الفا�سلة  ال�سيغ  تلك  فبعد 

النزوُل اإىل التخفف منها والتخلف عنها والتقليل اأو البطء فيها، فانزلقت 

بالفرقة والت�ستت، ب�سبب �سعف اللتزام، فذاقوا وباله،  اإىل هاوية عا�ست 

وما اأنقذهم اإل العودة اإىل اخلط الكرمي ومنهجه القوي القومي.

وحكاية اليوم عن ع�سر الطوائف يف الأندل�ص، القرن اخلام�ص الهجري/ 

 )86(

احلادي ع�سر امليالدي، وما حمله من كوارث كان منها: مدينة برب�سرت

ب�سام  ابن  اجلزيرة،  اأهل  حما�سن  يف  الذخرية  بعدها.  وما   359  ، الأندل�سي  التاريخ  راجع   -86

ابن  املغرب،  البيان   .93 البكري،  عبيد  اأبو  واأوروبا،  الأندل�ص  جغرافية   .145-137/3 ال�سنرتيني، 

عذاري، 225/3 وما بعدها. املغرب يف حلى املغرب، ابن �سعيد الأندل�سي، 239/1.اأعمال الأعالم، 

ابن اخلطيب الغرناطي، �ص171. نفح الطيب املفري، 449/4-454. دول الطوائف، حممد عبداهلل 

عنان، 274-279. تاريخ الأندل�ص وو�سفه، 69-71. الرو�ص املعطار، ابن عبداملنعم احلمريي، 90-

91. احللة ال�سرياء، ابن الأّبار، 247/2.
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وح�سن  باجلهاد  واأنقذت  بالتق�سري  �ساعت  التي    )Barbastro(

مدريد  فوق  كيل،   400 نحو  الأندل�ص  �سمايل  املدينة  هذه  تقع  التدبري. 

اإبره  نهر  فروع  اأحد  على    )Barcelona( بر�سلونة  غرب  و�سمال 

املتو�سط عند مدينة طرطو�سة  البحر  الذي ي�سب )يقع( يف    )Ebro(

. )Tortosa(

وع�سر الطوائف يف الأندل�ص، هو ع�سر التمزق والت�ستت والتفكك اإىل 

الأندل�ص  به  غ�ست   
)87(

الع�سرين  فوق  اأحيانا  بلغت  حيث  �سغرية،  ممالك 

وكان �سببًا يف ذهابها، ولو بعد خم�سة قرون، غ�سة مل يذهبها اأو يرفعها غري 

بناء النف�ص بالنقاوة للمباين واملعاين اخلرية،التي اأقيم عليها ذلك املجتمع 

وما  والقيم  بالبيعة  التزم  يوم  الكرمي،  اخللقي  اخلط  دومًا  واعتمد  ابتداء 

انهزم.

الأرا�سي  اأ�سلهم من  النورمان، �سعب  املدينة على يد  كانت كارثة هذه 

املنخف�سة يف ال�سمال الأوروبي تقلبت بهم ظروف النهب وال�سلب والعدوان 

على كل اأحد حيث ميكنهم، وقا�ست وعانت منهم دول اأوربية الويالت، ثم 

الن�سرانية،  اإىل  وثنيتهم  من  بع�سهم  خرج  اأن  – بعد  منهم  ق�سم  ا�ستقر 

منطقة  املظهر-  فيهم غري  يتبدل  حالهم مل  على  وهم  دين حمبة،  واأ�سله 

احتلوها �سمال غربي فرن�سا، بداية القرن الرابع الهجري = العا�سر امليالدي، 

وحملت ا�سمهم: نورماندي )Normandy(.   وهبها لهم ملك فرن�سا 

. )Charles III، the Simple( يومها، �سارل الثالث الب�سيط اأو الأبله

البابوي،  الكر�سي  اإىل روما )رومة(، خلدمة  وفد  وكان ق�سم منهم قد 

 .  )Guillaume de Montreiul( مونري  دي  جيوم  قائدهم  برئا�سة 

يف  يقربهم  عمَّ    :Alexander II الثاين  اإ�سكندر  البابا  �ساألوا  وملا 

الن�سرانية، اأ�سار عليهم بحرب امل�سلمني يف الأندل�ص، خمالفًا اأ�سول دينه.

87- التاريخ الأندل�سي  �ص323وما بعدها.
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ف�سارت جيو�سهم املحت�سدة يف النورماندي نحو الأندل�ص، مع جيو�ص من 

اأغلبهم خيالة.  األفًا،  اأن عددهم بلغ الأربعني  الفرن�سيني والإيطاليني، ذكر 

من  ميلكون  ل  وفعاًل،  وهدفًا  تكوينًا  معانيها،  باأو�سع  �سليبية  حملة  فكانت 

  )Huesca( و�سقه  مدينة  و�سلوا  حتى  ا�سمها  غري  احلقة  الن�سرانية 

برب�سرت  مدينة  حيث  ال�سرقي  جنوبها  اتهوا  اأعجزتهم  فلما  الأندل�سية. 

رم�سان 456ه   / 1064م. فحا�سروها اأربعني يومًا، جرت خاللها مناو�سات 

خارجها.  مواقع  النورمان  واحتل  اأنهكت  املدينة  لكن  وفر،  كٍر  بني  �سديدة 

وقتل امل�سلمون منهم عددًا كبريًا.

ال�سري،  الداخلي  املجرى  ثم  اأغلق،  املدينة  الذي ميد  النهر  اأن  وحدث 

�سخرة  واإلقاء  بتخريبه  املاء  فمنعوا  اخلونة،  اأحُد  عليه  النورمان  دل  حني 

فيه، فانقطع املاء عن املدينة كليًا وقلت الأقوات وبات الو�سع ُمهّددًا باملوت 

والت�سليم،  ال�ست�سالم  النورمان  على  َيعر�سوا  اأن  ا�سطرهم  مما  والفناء، 

املقاتلون وغريهم  ويخرج  واأموالهم،  واأهليهم  اأنف�سهم  على  التاأمني  مقابل 

احلكاية  يف  �سياأتي  )كما  بلن�سية  يف  حدث  مثلما  وذلك  املدينة.  من  كثري 

الأندل�سية ال�سابعة والع�سرين(، فوافق �سريعًا النورماُن، الذين دخلوا املدينة 

دخول الوحو�ص الهائجة، قتاًل وهتكًا وفتكًا، خلوًا من كل معنى متجردين من 

اأي م�سامني، حتى بلغت �سحايا القتل بالآلف اأو ع�سراتها، ب�سائع و�سنائع 

يبدو معها املوت م�سريًا مف�ساًل مغبوطًا، غري ما عبث بالنا�ص دو�سًا ورف�سًا 

بالرجل واحلافر واأ�سرًا، ن�ساًء ورجاًل واأطفاًل.

 .
ٍ
مت ذلك ب�سكل عبثي جمرد من اأي معنى وقيمة، لعر�ص اأو حياٍة اأو دم

فهذا هو انت�سارهم وفعالهم، وهم يتفننون فيه ويتقنونه وبه يتفوقون مما 

جعل موؤرخونا يعتربونها نازلة اأعظم من اأن تو�سف.

وتفي�ص الرواية الإ�سالمية يف ذلك كله، ومنهم معا�سرون و�سهود عيان، 
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 )469ه  / 
)88(

ل�سيما ما �سجله املوؤرخ الأندل�سي املعا�سر ابن حيان القرطبي 

107م(. والذي يخجل الإن�سان من روايته، وهو ما كانوا ي�ستمتعون به بولع 

ووزعوهن على  امل�سلمات  الفتيات  اأبكار  الآلف من  اختاروا  اإنهم  ثم  غامر 

اأمرائهم يف اأكرث من بلد من بلدانهم.

الطوائف  حالة  فتجاوزت  بزلزاله،  كله  الأندل�ص  احلدث  هذا  �سرب 

لب  ُلَقّ الذي  ُهود،  بن  �سليمان  بن  اأحمد  جعفر  اأبو  قاده  للجهاد،  وتنادت 

بالآلف  املبارك  موكبه  ف�سار  اجلهاد هذه،  لقيادته حركة  باهلل«  بـ»املقتدر 

1065م  457ه   -  اأو تزيد نحو برب�سرت نهاية جمادى الأوىل من عام  ال�ستة 

ومت حتريرها من الوحو�ص الكا�سرة بعد ت�سعة �سهور من بداية املحنة املهلكة 

املبيدة املبرية.

واللحمة  واأعادها اجلهاد  العجز والفرقة والف�سل املدينة  اأذهب  وهكذا 

والإقدام رغم الهول الغامر، حيث مل يجد الكالم والبكاء والدموع اأمام هذا 

امل�سهد املريع واأمثاله، حتى لو كان بع�سها دموَع التما�سيح، متا�سيح الب�سر 

املتوح�سة ومهارة التمثيل.

وهذه ق�سية مثل كثري غريها يف التاريخ الإ�سالمي –ل�سيما الأندل�سي-  

وعلمية  حياتية  و�سرورة  مهمة  لزمة  ومعرفته  جمهول،  ومغمور  غائب 

واإ�سالمية. بجانب اأن عر�ص التاريخ الإ�سالمي ب�سكله ال�سليم املُوؤ�سل املُدّقق 

ي�ستوعب  اأكرث ح�سورًا وفهمًا ووعيًا،  – يجعل اجليل  عليه  التعرف  مع   –
اأدق ويرتقي بفهمه للحياة  – ب�سكل  – مع معرفة ع�سره  اأحداث الع�سور 

وطبيعة الإن�سان وطريق الرتقاء املقبل عليه.

88- التاريخ الأندل�سي، 362 وبعدها. 
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اأقدام،  اأو  قدم،  تزل  وقد  ملجتمعه،  الإ�سالم  بناء  يف  وا�سحة  الأ�سالة 

يحومون  به،  مرتبطني  اأهله  دام  ما  لكن  ج�سام،  بع�سها  الكوارث،  فانتظر 

والدعاة  والرعاة  احلماة  بفعل  رحابه  اإىل  العودة  طريق  ذلك  يفتح  حوله، 

يبعثهم اهلل تعاىل ل�ستعادة حيوية الأمة وخرييتها، بتجديد املعاين واإقامة 

باإخال�سهم  لهذا  جهدهم  يوفرون  امل�سيعة.  العاتية  الرياح  رغم  املباين، 

وتفانيهم واحت�سابهم، فتهب روح الإميان ورياحه، طرية ندية �سخية.

حماتها   -
)89(

الأمة علماء  يقوم  ومرات،  مرة  الأمر،  التياث  عند  ودومًا 

اأوبة  نكبتها،  �سبب  كانوا  ممن  قليل  وغري  النا�ص،  يتبعهم   – احلقيقيون 

من  الالألء  النور  ياأتي  وقد  ي�ساء.  من  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ويهدي  وتوبة، 

باطن الظلمة وي�سق الطريق من مرتاكم ال�سخور وينبثق املاء متدفقًا من 

�سم اجلبال وعاتيها، لكن باجلهد والجتهاد واجلهاد، يتداوله اأهل الفطرة 

الأندل�ص  يف   
)90(

الطوائف ملوك  ع�سر  �سورة  هي  هذه  والإميان.  واخلري 

)القرن اخلام�ص الهجري = احلادي ع�سر امليالدي(:

             وتفرقوا �سيعًا فكلُّ حملة     فيها اأمرُي املوؤمنني ومنرُب

يوم األقوا باأيديهم اإىل عدو الأمة، وطلبوا معاونته على اأمتهم، وت�سابقوا 

البلد،  عن  له  تنازلوا  يريد،  مما  اأكرث  واأعطوه  رغباته،  وحتقيق  ملر�ساته 

تابعهم   – وزعامة  وقيادة  توجيهًا  العلماء-  بفعل  لكن  وميادين،  ح�سونًا 

عموم النا�ص، لإخال�سهم، فاآبوا اإىل الطريق.

املعاين  تديد  اإىل  داعني  فهبوا   – اأدرك  من  اأول   – العلماء  اأدرك 

الفقيه  القا�سي  اأولهم  كثرية.وكان  �سنوات  ذلك  واقت�ساهم  الإ�سالمية، 

العامل �سليمان بن خلف: اأبو الوليد الباجي )امَلِرّية Almeria  474ه   

اإىل  Beja، كان قد ذهب  اإىل مدينة باجه الأندل�سية  = 1081م(، ن�سبًة 

املرية مبعوثًا، �سفريًا وو�سيطًا لل�سلح بني بع�ص الأمراء. والباجي معروف 

89-  التاريخ الأندل�سي ،336 وما بعدها.

90- التاريخ الأندل�سي ، 323 وما بعدها.
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باأنه �ساحب العلم الوا�سع واملعرفة واملوؤلفات، والرحلة اإىل امل�سرق – كعادة 

الكثري من اأهل الأندل�ص – فرحل �سنة 423ه   وعاد منها �سنة 440 ه  ، ملدة 

.
)91(

ثالثة ع�سر عامًا، واأقام ببغداد ثالث �سنوات، در�ص ودّر�ص

وهناك اأجر نف�سه حلرا�سة الدروب، ي�ستعني بذلك على تكاليف معي�سته، 

و»ملا قدم من ال�سرق اإىل الأندل�ص بعد ثالثة ع�سر عامًا وجد ملوك الطوائف 

اأحزابًا متفرقة، فم�سى بينهم يف ال�سلح وهم يجلونه يف الظاهر وي�ستثقلونه 

 وكانوا يلقونه 
)92(

يف الباطن وي�ستربدون نزعته.. فاهلل تعاىل يجازيه عن نيته«

تثوب  حال  يرجو  كان  فرعون...  اآل  موؤمن  مقام  »مقامه  لهيبته  بالرتحيب 

.
)93(

ومذنبًا يتوب«

ملك    Alfonso VI ال�ساد�ص  األفرن�سو  الطاغية  عيث  كرث  وملا 

انتدب  منهم  الأموال  وا�ستنزاف  وتطاوله    )Castilla( ق�ستاله: 

�سرق�سطه:  يف  الطوائف  ملوك  اأحد  املتوكل،  عمر  الباجي  الوليد  اأبا 

اإىل  يندبهم   ... الروؤ�ساء  اأولئك  على  »للتطواف    )zaragoza(

اإىل  ي�سغي  وكلهم  واحدًا  واحدًا  عليهم  ويطوف  العدو  ومدافعة  ال�سعث  مل 

.
)94(

وعظه«

فكان الباجي يتجول يف الأندل�ص كلها لدعوة النا�ص والأمراء اإىل النهو�ص 

وزارها،  اإل  مدينة  يرتك  فلم  الكتاب،  يف  ما  واحت�سان  بالأ�سباب  والأخذ 

اآخرون  بنفو�سهم، عاونه يف ذلك  ويرتقي  اأهلها،  الإ�سالم يف  يجدد معاين 

اأبو حممد  وابنه  املغرب  بن عبدالرب )463ه  ( عامل  يو�سف  اأبو عمر  منهم 

عبداهلل، فاأخذت الأمة ت�ستجيب له �سيئًا ف�سيئًا.

91- عن اأبي الوليد الباجي: الذخرية، 76/2-84. املرقبة العليا، اأبو احل�سن الُنباهي، 95. التاريخ 

الطيب،  نفح   ،387/3 احلموي،  ياقوت  الأدباء،  معجم   .404/1 املغرب،   .344-338 الأندل�سي، 

72/2-85. الرو�ص املعطار. الديباج املذهب، 120. احللة ال�سرياء، 98/2، 128. �سري اأعالم النبالء 

الذهبي، 535/18-545. الأعالم الزركلي، 125/3.

92- التاريخ الأندل�سي 339 وما بعدها.

93- الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة، ابن ب�سام، 56/2.

94- احللة ال�سرياء، ابن الأبار، 98/2.
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وهكذا هبت ريح الإميان ن�سيمًا نديًا حرك النفو�ص واأعلى الروؤو�ص واأقام 

الهمة يف الأرجاء. ولقد �سمت بالقا�سي الفقيه اأبو الوليد الباجي تقواه وعلمه 

وهمته.وهكذا ق�سى ثالثة وثالثني عامًا يف الدعوة اإىل اخلري والتوحد ونبذ 

اخلالف وجمع الكلمة، بهذه املعاين.

ياأتي  الأندل�ص بجانب ما كان يدر�ص من طلبة،  وكان تطوافه يف عموم 

به غرامه،  والذي  للطلب  التدري�ص  يقوم من  يده،  َرقة يف  امِلطرْ واأثر  الدر�ص 

 ،)Valencia( وبلن�سية  �سرق�سطة  مثل:  مدينة،  من  اأكرث  يف  وذلك 

�سنة   )Almeria( املرية  مدينة  يف  وق�سى  عمره،  ذلك  على  م�سى 

474ه  ، حيث جاءها �سفريًا بني روؤ�ساء الأندل�ص يوؤلفهم على ن�سرة الإ�سالم، 

ويروم جمع كلمتهم مع جنود اأمري املرابطني احت�سابًا هلل.

برب�سرت  بتحرير  انتهى  الذي  اجلهاد  روح  بث  يف  م�ساركًا  كان  ولعله 

ملوك  بني  م�سى  قد  ذلك  بجانب  وكان  ال�سابقة(.  الأندل�سية  )احلكاية 

قبله  من  فمنهم  بينهم،  ذات  ي�سلح  لبع�سهم،  وتر�سل  بال�سلح  الطوائف 

واأقبل عليه ومنهم من ا�ستثقله واإن اأظهر احرتامه، م�سبها ذلك مبوؤمن اآل 

فرعون.

وكانت دعوة الباجي واإخوانه من علماء الأندل�ص قد اأتت بحياة ر�سيدة 

الت�ستت فقط،  واإزالة حالة  توحيده   اإىل  توؤد  فلم  لالأندل�ص،  وولدة جديدة 

بل وردت كيد الأعداء مما قاد اإىل ا�ستمراره يف البناء والتقدم والنت�سار            

اأحيانا– لكنه عا�ص بكثري من العافية حتى اأتاه اليقني. تعرث  –واإن 
التي  الطوائف  ملوك  �سد  قامت  التمزق،  حالة  ترف�ص  الأمة،  فنه�ست 

– اأهل  – بعد التوحد  جعلت الأندل�ص مهددًا من الداخل واخلارج، فردت 

تلك العاديات الذين اأرهقوها تهديدًا وا�ستنزافًا وا�ستنزاًل.

النا�ص بتلك املعاين حتى ن�سجت جوانبها التي كان منها الوجهة  فهب 

 – املغربية  العدوة  اإخوة  املرابطني-  جي�ص  ل�ستدعاء  النا�سجة،  ال�سعبية 
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طليطلة   �سقوط  بعد  ل�سيما  ت�سافني  بن  يو�سف  الأمري  بقيادة  لإنقاذهم 

)Toledo( �سنة 478ه   / 1085م.

العديد  ح�سره  مبوؤمتر  توج  الذي  الأمر  لذلك،  الإعداد  من  لبد  وكان 

من اأمراء الطوائف والعلماء والق�ساة ومنهم القا�سي الوزير اأبو بكر حممد 

بن اأبي الوليد ابن زيدون )وهو ابن ال�ساعر اأحمد بن عبداهلل بن زيدون(، 

وبزعامة املعتمد بن عباد الذي قال كلمته امل�سهورة حني حذر من املرابطني: 

»لأن اأكون راعي اجلمال يف �سحراء اإفريقيا خري من اأن اأرعى اخلنازير يف 

، اأي اأن ياأ�سره املرابطون فريعى جمالهم يف اإفريقيا اأف�سل من 
)95(

ق�ستالة«

اأن ياأ�سره األفون�سو لريعى له اخلنازير يف ق�ستالة. تلك كلمة اأنطقه بها روح 

اجلهاد والت�سحية والحت�ساب.

كله  ذلك  توجت  التي   
)96(

)Sagrajas( الزلقة  معركة  فكانت 

فت باأنها مدت  بالنت�سار يف 12 رجب 479ه   = 23اأكتوبر 1086م، حيث ُو�سِ

يف عمر الأندل�ص اأربعة قرون.

والغرية  النجدة  .. علماء  والعاملني  والفقهاء  العلماء  وهكذا كان ف�سل 

والحت�ساب.

95- التاريخ الأندل�سي، 391 وما بعدها.

96- التاريخ الأندل�ص، 403 وما بعدها.
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اإل  اأبدًا،  لهم  عهد  ل  املاكرين  اأن  على  القاطع  الدليُل  ياأتينا  يوم  كلُّ 

مل�سلحة اأو لنقمة طمعًا، واإن كان يف ذلك حتف اأمتنا كاملة. وخري م�سلحة 

هو اإحلاق الأذى بها، حتى اإنه ليكون العداء لها �سببًا يف اجتماعهم علينا. 

ربها  كتاب  اإىل  اإيواوؤها  كان  كلما  و�سعادتها  وعزتها  الأمة  ح�سن  اأن  على 

والعمل مبنهجه والعت�سام بتعاليمه. فال خوف عليها عند ذاك، ل من عدٍو 

ول من دخيل اأو عميل. وهذا كله م�سهود على الدوام، والتاريخ خري �ساهد.

وتتفتق اأو تتدفق على الأمة الويالت والكوارث والنوازل حيت ت�سعف يف 

الأخذ باملنهج، ولكن العلماء عليهم دومًا اأكرب امل�سوؤولية، وخالل التاريخ قاموا 

مة قدرهم وكانوا لها اأدلء 
ُ
بها واأدوا ما عليهم ورعوها حق رعايتها فعرفت الأ

خمل�سني، يقفون اأمام الركب ويقودونه باحلق، اعت�سامًا واحت�سابًا قائمني، 

مبثابة كهف اأمني وموئل متني وملجاأ ح�سني، وتاريخنا �ساهد ودليل.

يربز ذلك كله بو�سوح يف ع�سر الطوائف يف الأندل�ص، القرن اخلام�ص 

يوم  والتهتك،  والت�ستت  التمزق  حيث  امليالدي،  ع�سر  احلادي   = الهجري 

، ا�ستهانة باملهمة امللقاة 
)97(

مال البع�ص عن اخلط اخللقي الوا�سح الكرمي 

عليهم.

بلن�سية  مدينة  اأن  ذلك  احلكاية،  هذه  يف  ت�سهده  ذلك  كل 

  Madrid �سرق مدريد  كلم   350 نحو  الأندل�سية،   )Valencia(

على البحر املتو�سط �سهدت على يد العدو املحارب )اأيام الطوائف(، ما قد 

ل يخطر على بال، على قدر ما فيها من اخلري واخلريات وال�سهامات. كان 

ذلك رغم ما م�سى لهم من امل�سلمني من الت�سامح والعفو والإن�ساف.

  )Rodrigo Diaz Viviar( وانظر ما قام به رذريق الفيفاري

 )El Cid Campeador، Brave( املعروف بال�سيد الكمبيطور

97- التاريخ الأندل�سي: �ص 352.
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اأي: ال�سجاع اأو البا�سل اأو املغامر، املو�سوف لدى موؤرخينا بالطاغية، الذي 

كون جي�سًا ينال به من مناطق ومدن اأندل�سية، قتاًل ونهبًا وهتكًا، ل يرعوي 

من  يوؤيده عدد  وا�سحة،  وبروح عدوانية  ب�ساعتها،  بلغت  مهما  عن جرمية 

القادة هناك.

والدفاع  اإدارتها  اأمر  توىل  بلن�سية  مدينة  داخل  الأحوال  ا�سطربت  وملا 

عنها قا�سيها الفقية: اأبو اأحمد جعفر بن عبداهلل بن جحاف، وا�ستعد مبا 

يلزم للدفاع عنها اأمام هذا الغول ال�سر�ص، الذي قدم لدخول املدينة عنوة 

، وعاث فيما حولها تخريبًا 
)98(

فحا�سرها باإحكام و�سدة، ملدة ع�سرين �سهرًا 

وحرقًا، مانعًا عنها اأقواتها وعاماًل على مقاتلة حماتها وحرق من يخرج من 

املدينة لياًل، كيال تقوى على الوقوف والدفاع �سده، حتى بلغ باأهلها اجلهد 

فاأكلوا احليوانات امليتة اأحيانًا.

العون من مناطق  املدينة منتظرًا  الدفاع عن  الفقيه م�سرًا على  وكان 

والت�سليم )وال�سلح(.  املفاو�سة  اأجربوه على  اأنا�سًا  لكن  اإليها،  اأخرى كتب 

حياتهم  على  والقا�سي  وامل�سوؤولني  النا�ص  تاأمني  ب�سروط  ذلك  لهم  فتم 

واأهليهم وممتلكاتهم.

فدخلها الطاغية بجنده جمادى الأوىل �سنة 487ه   = اأوا�سط 1094/6م. 

ويف احلال احتل الأبراج و�سكن الق�سر، خالفًا للمعاهدة املوقعة نف�ص اليوم 

ومع ذلك جمع اأ�سراف املدينة وتكلم عن �سيا�سة العدل فيها وحمايتها!

ويتحيل  عليهم  يتحيف  وا�ستمر  ومروجها.  دورها  يحتلون  م�سوا  لكنهم 

زعميها  اأولهم  وعلمائها،  اأعالمها  من  العديد  اأحرق  اأن  الأمر  بلغ  حتى 

القا�سي ابن َجّحاف، مدعيًا عليه ومتهمًا اإياه بقتل حاكمها ال�سابق العميل 

دول   .456/4 الطيب،  نفح   .103 ال�سباط،  لبن  وو�سفه  الكردبو�ص  لبن  الأندل�سي  التاريخ   -98

الطوائف، عنان، 243.
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اأبى  الذي  هو  والقا�سي   !  
)99(

بدمه يطالب  وليه  وهو  وحيله،  اأمواله  واأخذ 

اخل�سوع له.

ومت حرق القا�سي يف حفل وم�سهد اأمام النا�ص، وذلك بعد اأن اأمنه على 

نف�سه وماله، ف�سجنه واأ�سرته واأذاقه �سديد العذاب األوانا واأعدمه حرقًا.

)اأبو  علقمة  ابن  البلن�سي  املوؤرخ  منهم  ذلك،  العيان  �سهود  بع�ص  وروى 

 يف 
)100(

عبداهلل حممد بن خلف ال�سديف، بلن�سية 428 – 509ه   = 1116م(

كتابه »البيان الوا�سح يف امللم الفادح«الذي �ساهد تلك احلوادث، ودون يومًا 

.
)101(

بيوم امل�ساهد املبكية الدامية

حيث اأمر الطاغية بحرق القا�سي الفقيه مع اأهله وبنيه واأ�سرته كاملة 

ف�سج كل النا�ص من ذلك حتى بع�ص اأعوانه ومن اأهل ملته )ورمبا حذر منه(. 

فاكتفى بحرق القا�سي ال�سهيد باأن حفر له حفرة يف �ساحة )وجلة( املدينة 

التي تعرف اليوم يف بلن�سية برحبة القا�سي Rahbatolcadi اأمام 

 ،6 القا�سي  اأ�سلها م�سجد رحبة  والتي    Santa Catlina كني�سة 

واأنزله فيها اإىل حجزته )و�سطه(، حماطًا باحلطب واأ�سعله فيه، والقا�سي 

وهو  روحه،  خلروج  اأ�سرع  ليكون  بيديه  اإليه  النار  ي�سم  املجاهد  الفقيه 

اأقبا�سها و�سمها اإىل ج�سده  يقول: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وقب�ص على 

بعد  1095م.   / 488ه    �سنة  الأوىل  جمادى  يف  وذلك  اهلل،  رحمه  فاحرتق 

�سنة من معاهدة الت�سليم التي كانت من�سلخ )اآخر( ُجمادى الأوىل 487ه   / 

.
)102(

1094/6/18

ثم اأحرق هذا الطاغية اأعالمًا اآخرين منهم ال�ساعر الأديب ال�سهيد اأبو 

.
)103( 

جعفر اأحمد بن عبدالويل البتي )البني( البلن�سي

99- احللة ال�سرياء، 130/2. دول الطوائف، 245-242.

100- احللة ال�سرياء، 168/2. دول الطوائف، 251. الأعالم، الزركلي 115/6.

101- الذخرية يف حما�سن اأهل اجلزيرة، 61/3. احللة، 168/2.

102- احللة ال�سرياء، 126/2.

103- احللة، 127/2. نفح الطيب، 21/4، 456.
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وهكذا اأحرق العديد من اجللة والأعيان من اأهل بلن�سية وبعد اأن توىل 

تعذيبهم يف �سجون، الرجال منهم والن�ساء، وهم يت�سارخون اأمام املحنة. 

كل ذلك لأنهم اجتهدوا للن�سرة رجاء ا�ستم�ساك بلن�سية وبقاء الكلمة فيها. 

ولقد اعترب بع�ص الغربيني املن�سفني هذا القمبيطور الطاغية رئي�ص ع�سابة، 

هالٍة  كل  جميعًا  منه  فنزعوا   .
)104(

حقودًا  الإن�سانية،  القيم  بكل  م�ستخفًا 

اأخرى، مهما كانت مزرك�سة ومزوقة ومربقعة، فحقائق التاريخ تدمغه.

104-  ح�سارة العرب، غو�ستاف لوبون، 278. العرب يف اإ�سبانيا، لني بول، 164. التاريخ الأندل�سي  

.374



وقبَّل يَد الوزير !
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ل تد اأ�سالة يف احلياة الإن�سانية باأبعادها املتنوعة كتلك التي ي�سيغها 

الإ�ســـالم وي�سبغـهــا  {

يف  حتى  كذلك  الإ�سالمي  املجتمع  ويبقى   .)138 )البقرة:   {     

حتى  املنا�سبة  الأجواء  تتهياأ  اأن  فما  والتدحرج  والتفلت  ال�سعف  حالت 

اآخذة  ت�ستجيب للخري وتعود، بل وت�ستجي�ص بهواها نحوه، جارية يف خطه، 

هداه ومداه، بل اإن بع�سها حتى وهي يف حالت ال�سعف تاأتي ب�سيغ كرمية.

بالإن�سان  ترتقي  التي  هي  الإميان،  وريح  روح  هبوب  فاإن  يكن،  ومهما 

ُثه الثمار املتبارية، قوة وعمقًا وابتدارًا. اأما حني حتيا باأ�سالتها  وحياته وُتَوَرّ

تبيُد بحال، مهما جرى وكان،  اأو  تتبدد  لها، ل حتيد ول  التي ل مثيل  فهي 

خالل الأعوام والقرون.

خاللهم  من  ترى  جمعاء،  احلياة  اأعمدة  هم  باملنهج  الآخذون  وهوؤلء 

ماأتى الرقي الإن�ساين، ماأواه ومثواه. ل ترى مناذجه اإل يف هذه الأجواء ول 

له  اإليه. تطرب  اإل كلما اقرتبت  ي�ستطاب طعمه  البناء ول  اإل بهذا  له  لون 

وتزداد ويعجبك امل�سي يف ركابه واحلداء ملوكبه والنتماء لقافلته.

وهذا للحياة الإ�سالمية وجمتمعها بل ونتاجها، حتى يف اأوقات احل�سرة 

والنح�سار وترادف عوامل الندثار، ح�سابات رائقة واأفاعيل �سادقة ومواقف 

ثابتة. كل ذلك لأن الأمر دين وال�سعي عقيدة والوقوف عندها قربى وعبادة 

هلل رب العاملني، اقتداًء بر�سول اهلل الكرمي ] {

                                     } )الأحزاب: 21(.

يلوح لك ذلك بو�سوح من خالل التعرف على حقائق التاريخ الإ�سالمي، 

مرتويًا يف النظر اإليها وحم�سنًا قراءتها مدققًا يف اأبعادها، قاعدة يف فهم 

تف�سريه، ح�سب �سنن  واإجادة  والتعرف على طبيعته  الإ�سالمي  التاريخ  هذا 

اهلل �سبحانه وتعاىل يف جمرى الأمور يف الكون واخللق واحلياة.
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انظر اإىل ما جرى ع�سية ا�ست�سالم وت�سليم غرناطة للملكني الكاثوليكيني 

 )Isabel( اإيزابيل فرناندو اخلام�ص )FernandoV(  وزوجته 

)فردناند واإزابيال(، يف الثاين من ربيع الأول �سنة 897ه   = 1492/1/2م، 

بعد معاهدة من �سبعة و�ستني بندًا توؤكد كلها تاأمني النا�ص على كافة حقوقهم 

حتى  متكنت  اإن  ما  التي  والر�سمية،  الكن�سية  ال�سلطات  من  توقيعها  وتكرر 

بداأت بنق�سها، بل وكذلك باإجبار الأندل�سيني على التن�سر، ومنعوا كل ما 

هو اإ�سالمي وطاردوه واأحرقوه.

ر�سم يبني ت�سليم مفاتيح غرناطة من قبل اآخر ملوكها )اأبو عبداهلل ال�سغري املعروف بالإ�سبانية 

1492م هــ   897 �سنة  الكاثوليكيني،  امللكني  اإىل   )Boabdil

يو�سف  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  الإمام  منهم  كان  الذين  بالعلماء  وبدوؤوا 

القدوة احلجة خطيب  املفتي  و�سيخها،  واإمامها  غرناطة  عامُل   ،
)105(

امَلّواق 

حمل  للتو  حلت  التي  الكني�سة،  اإىل  اأح�سروه  فيها  الأعظم  اجلامع  امل�سجد 

105- تد كامل الق�سة: هجرة علماء الأندل�ص لدى �سقوط غرناطة. ظروفها واآثارها 92 وما بعدها، 

.262 ،220 ،204 ،203 ،197 ،163 ،155 ،119
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م�سجدها اجلامع، وعر�سوا عليه التعاون معهم والتفاهم والتن�سر ترغيبًا، 

مقابل الذهب )ذهب اإبريز( واملجد واجلاه، فاأبى، فهددوه بالتعذيب والأذى 

اأن يطلقوه  راأوا  اأنهم  اإل  واأدموه،  �سيئًا منه  فاأذاقوه  فامتنع،  ترهيبًا  واملوت 

ا�ستدراجًا واإمهاًل، لعله يلني وي�ستكني في�ستجيب، لكنهم ا�سرتطوا عليه اأن 

يقبل يد الطاغية الوزير ففعل، فالمه النا�ص واأنكروه عليه ف�سكت.

وبعد اأيام ظهرت له كرامة، اإذ ما لبثت يد الوزير تلك اأن تورمت مكان 

الدعاء  منه  وطلب  اإليه  املواق  الإمام  برد  فاأمر  منها  وتوجع  فيها  القبلة 

لل�سفاء.

والتهديد  الرتهيب  طريق  عن  معه  حماولتهم  ا�ستمرت  ذلك  مع  لكن 

بالقتل، وهو ما يعلمه نهاية وتقدم اإليها حمت�سبًا، فما وجدوا فيه ماأربًا غري 

ياأن�سون  اأعينهم، م�سهد  واأمام  اأيديهم  اأو حتت  تنفيذ ذلك. فا�ست�سهد بني 

به. فذهب اإىل اهلل �سهيدًا يف �سعبان �سنة 896ه  ، بعد ت�سليم غرناطة بنحو 

�ستة اأ�سهر.

الإمام  لكن  الغا�سمة،  التفتي�ص  كانت حماكم  النهج حتى  ذلك  وا�ستمر 

اإميانا واحت�سابًا،  املواق ذهب اإىل اهلل �سهيدًا مقباًل غري مدبر قويًا ثابتًا، 

خري  وجزاه  واأكرمه  تعاىل  اهلل  رحمه  اأ�سيل،  كرمي  حر  لكل  مثاًل  ليبقى 

اجلزاء على اإبائه جهادًا وا�ست�سهادًا.
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الواجهة اخلارجية للمدخل الرئي�سي ملا ي�سمى امل�سلى امللكي، وقد بني بعد �سقوط غرناطة بوقت 

ق�سري مكان امل�سجد اجلامع، الذي حول اإىل الكني�سة الرئي�سية العظمي.



َد�َس الفقيه   وَهنرْ

م�ضاجَدها
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واأ�سيل، يطلق  رائع  والفرد  واملجتمع  الإن�سانية  للحياة  الإ�سالمي  البناء 

�ساحبه يف احلياة يقيمها وُيعليها وي�سونها ُملكًا اأمينًا م�سونًا، ينطلق بحثًا 

والقرب  الأجر  بدافع  بها،  والرتفاع  والإعالء  لالرتقاء  مبتدعة  عن طريق 

من اهلل تعاىل.

ويفتح  ويعمقها  ويقيمها  املعاين  تلك  يوفر  تعاىل  اهلل  مبنهج  مبناه  واإن 

اأبوابها جديدة، يقودها اإىل الإبداع املتميز اإفرادًا، واملتجدد اأعدادًا واإعدادًا، 

مبنهج  الأخذ  مبقدار  ذلك  يكون  والأمن.  والف�سل  باخلري  احلياة  فتمتلئ 

القراآن الرباين. وكل خربة لها ال�ستعداد والإمداد والجتهاد. وكذلك كانت 

اخلربة تتح�سل ب�سرعة مثاًل باأ�سلوب اجلالل واجلمال.

واعتبارًا،  خمتارًا  ت�سعه،  فاأينما  احلياة  يف  امل�سلم  ينطلق  هنا  ومن 

ِكم دوره وُيقّدم خريه، ب�سكل فيه املبادرة والبتداء وح�سن  تده ُيجيد وُيحرْ

ور�سمًا  يحتذى،  مثاًل  يبقى  فعله  اإن  حتى  و�سبقًا  واإرواًء  اإبداعًا  الختيار، 

يرت�سى، واأ�سلوبًا هاديًا.

ولذا كان الإبداع يف كل امليادين ب�سكل �سبٍق مثرٍي لالإعجاب، والتعجب 

اأعاجيب  امل�سلمون  قدم  وبذلك  النوع،  يف  بل  فح�سب  الزمن  يف  ل  وال�سبُق 

الإبداعات يف كافة امليادين مما يعترب مثاًل واأناقًة وجماًل.

الأخرى عليها قرونًا طواًل،  اأمورًا عا�ست احل�سارات  اأ�س�سوا  اإذن  فهم 

وما زالت اأ�سولها لكثري من مقوماتها التقنية، متتد وت�ستد وَتتَِّقد. ولبع�سها 

املثابرة  رغم  قرون،  بعد  ولو  م�ساهاتها  عن  والقعود  والتخلف  العجز  كان 

وال�سعي وامل�سابرة.

بالأ�س�ص  العامل  ت  َمدَّ را�سخة  اأ�سول  ذات  الإ�سالمية  احل�سارة  فغدت 

احل�سارية الإن�سانية، بذوق ولباقة ولياقة وفن ورقة ودقة، وباإح�سا�ص اجلمال 

احلياة  جوانب  كافة  يف  �سامخ  ملمو�ص  وا�سح  وذاك  واحلنان.  وامل�ساعر 

الطويل  العمر  عن  التعوي�ص  من  اأكرب  ذلك  فكان  وميادينها،  ومنجزاتها 
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والذي ل يدرك ما يعطيه هذا املنهج بقوته وبنيته وربانيته. حتى مبانيهم 

امتازت باملعنى اجلمايل املعرب املف�سح عن مبناها ومعناها وات�سمت بالقوة 

اأمورها وحمتوياتها و�سورها، حتى  تعقيٍد، يف كافة  اأدنى  وبدون  والب�ساطة 

اعتمدت  ال�سافية.  املتوفرة  املواد  واأي�سر  واأوفر  اأ�سهل  من  عجنت  مادتها 

وا�ستمداُد  ا�ستنباٌت  كاأنه  واملظهر،  وال�سخامة  احلجم  دون  املعنى  على 

بالعقيدة  املت�سمة  الإ�سالم  ملعاين  وا�ستجالب  وا�ستجواب  والنقاوة،  الندوة 

القلبية ال�سمحة ال�سادقة والإميان القوي النبيل الأ�سيل، م�ساعر واأحا�سي�ص 

ووجدان.

ذلك كله وا�سح جلي بهي، فيما بقي من عماراتهم ومناراتهم ومبانيهم، 

ل�سيما يف الأندل�ص، الأمر الذي جعل اإ�سبانيا منذ نحو ربع قرن اأو يزيد – 

 
)106(

– اأول بلد �سياحي يف العامل، ب�سبب الآثار الإ�سالمية فيه  وحتى الآن 

املتعدي،  والتخريب  والعبث  العيث  اأيدي  على  متاأبيًا  منها،  املتبقي  ل�سيما 

وغرناطة   Seville واإ�سبيلية   Cordoba قرطبة  مباين  يف 

وغريها.   Granada
املدينة  و�سط  يف  اجلامع،  قرطبة  م�سجد  يف  جزئية  عن  اليوم  وحكاية 

تتفقد  دروبها،  تذرع  اأو  تزورها  واأنت  تنقلك  التي  ال�سبور،  الثكلى  الأبية 

اأو  اأو املهاجر  الذاهب  الأوىل، لول حزمة من جمالها  اأيامها  كاأنها  مبانيها 

املتناثر.

 – مثله  الإ�سالم  – الذي مل يكن يف بالد   هذا 
)107(

وم�سجدها اجلامع

واأنت تزوره لول اأنه اأمامك حمتفظًا �ساخما ببع�ص �ساأنه متما�سكًا ببقية من 

فنه، يلثم معماره �سيئًا من جماله، ل تكاد ت�سدق وجود هذا الفن املتفرد 

النادر اأو عدمي املثال. وهو يعلن عن ذلك ويناديك، �سلطانًا واإميانًا وحنانًا، 

106-  مع الأندل�ص لقاء ودعاء ، 33.

107- عن م�سجد قرطبة اجلامع، انظر: اأندل�سيات، 157/22 وما بعدها. التاريخ الأندل�سي ، 244، 

303. مع الأندل�ص ، 49 وبعدها.
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علك ت�سافحه اأو تنافحه وتغازله، ولو اأمكن يحادثك وحتادثه.

والتحريف  الت�سويه  مواجع  احتمل  وقد  اللحظة،  هذه  حتى  كذلك  وهو 

يعانق ثالثة ع�سر قرنًا )منذ  بنائه ما  والت�سريف، فكيف وقد م�سى على 

170ه   = 786م(. تزوره مذهوًل مرة وماأخوذًا اأخرى وحمزونًا بعدها. لعل 

الوا�سفون  فيه  تفنن  وقد  ومداورته،  وحماورته  زيارته  يرزقك  تعاىل  اهلل 

موؤرخني وجغرافيني وزائرين و�سعراء واأدباء وعلماء، اأقواًل واأنغامًا واأ�سجانًا. 

اأحدهم »يحار فيه الطرف ويعجز عن ح�سنه الو�سف«  وقد ا�ستحق و�سف 

.
)108(

فلي�ص يف م�ساجد امل�سلمني مثله تنميقًا وطوًل وعر�سًا 

على  اأيديهم  تتداوله  بناءه،  اأقاموا  املعماريني  املهند�سني  من  نوع  فاأي 

مدى قرون وكاأنها عمٌل واحد بيد نف�ص املهند�ص.

فتح  – بعد  ين�سئون  ما  اأول  ين�سئوا،  اأن  امل�سلمني  الفاحتني  م�ست عادُة 

اأية مدينة – م�سجدها، يقيمونه ابتداًء بناًء يف اأر�ص بكر – ما اأمكن ذلك- 

وت�سميمه  ر�سمه  ي�سعون  الأندل�ص  يف  وهنالك  فيه،  اأحد  على  يتحيفون  ل 

وي�سددون قبلته.

وم�سجدها  بقرطبة  اخلا�ص  الق�سم  الأندل�سي،  ال�سريف  الآفاق،  اخرتاق  يف  امل�ستاق  نزهة   -108

اجلامع. الرو�ص املعطار يف خرب الأقطار، ابن عبد املنعم احلمريي، 456 وما بعدها. نفح الطيب، 

.616 ،563 ،545 ،540 ،519 ،465 ،462 ،460 ،153
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منظر جوي مل�سجد قرطبة اجلامع ويبدو كاماًل مطاًل على نهر الوادي الكبري

وكان عدد من التابعني دخلوا الأندل�ص لدى اأول الفتح، كان منهم مهند�ص 

ال�سنعاين  عبداهلل  بن  الإداري: حن�ص  املجاهد  الفقيه  الأندلي�سة  امل�ساجد 

بن  مو�سى  مع  جماهدًا  712م(     /93( �سنة  دخلها  ال�سام(  �سنعاء  )من 

ن�سري. وهو الذي توىل الإ�سراف على تاأ�سي�ص عدة م�ساجد يف مدنها: جامع 

مدينة البرية Elvira اأ�سرف عليه وجدد قبلته، واأ�س�ص امل�سجد اجلامع 

اجلامع  قرطبة  وم�سجد  حمرابه،  وو�سع   Zaragoza ب�سرق�سطة 

الأول، كان على راأ�ص جمموعة اأ�سرفت على بنائه وتاأ�سي�سه، ل�سيما حتديد 

وتعديل وتقومي قبلته وتركيزها بيده وتوجيه حمرابه، ثم كان البناء احلايل 

على و�سعه ووجهته وحمرابه، الذي ابتداأه الأمري عبد الرحمن الداخل قبل 
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�سنة 170ه  . وتوالت الزيادات خالل اأكرث من قرنني، لكنها كانت كلها كاأنها 

بيد مهند�ص واحد.

بقرون،  ذلك  بعد  اأن�سئت  التي  الباري�سية،  نوتردام  كني�سة  اأن  ويذكر 

مقارنة  ل  ذلك  ورغم  اأندل�سيني،  معماريني  مبهند�سني  بنائها  يف  ا�ستعني 

بينهما، ولكن هيهات اأين الرثى من الرثيا وملا اأريد لهذه الكني�سة اأن يكون 

اأمتار على عمود  ت�سعة  نحو  البالغ  مثل م�سجد قرطبة  اأو  اأعلى  �سقفها  علو 

.
)109(

قطره 25�سم كان قطر العمود يف تلك الكن�سية اأ�سعافًا م�ساعفة 

واجهة كني�سة نوتردام )Notre-Dame( الباري�سية القريبة من نهر ال�سني

109- ح�سارة العرب، غو�ستاف لوبون، 574.
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اجلي�ص  بينما  اإنه  املجاهد.  املهند�ص  الفقيه  بهذا  تتعلق  اليوم  وحكاية 

الفاحت و�سل �سمايل اإ�سبانيا بقيادة مو�سى وطارق بعد فتح مدينة �سرق�سطة 

)�سمال �سرق مدريد 320كلم(، واأراد القائد النطالق ملا بعدها اأخذ الفقيه 

حن�ص بعنان فر�سه واأوقفه قائاًل له: اأيها الأمري رفقًا بالنا�ص لقد تبعوا وملوا 

وكلوا، ل�سنني ويريدون ال�سرتاحة من عناء اجلهاد الطويل. فتمهل، ف�سحك 

مو�سى كذلك وقال له: اأر�سدك اهلل وكرث من امل�سلمني مثلك، وبني اأن لبد من 

ال�ستمرار، بل زاد مو�سى كذلك: »اأما واهلل لو انقادوا لقدتهم حتى اأوقفهم 

على رومية )روما( ويفتحها اهلل على يدي اإن �ساء اهلل«، ف�ساروا جميعًا و�سار 

هذا الفقيه املهند�ص املجاهد.

األي�ص يف موقف كل منهما واأمثالهما من الآخرين جندًا وفقهاء وعلماء، 

ويحيل  اللواء  ويرفع  بناء  بكل  يهناأ  الذي  الإن�ساين  البناء  يدل على هذا  ما 

�سحراء احلياة اإىل حدائق غناء، رحمهم اهلل جميعًا واأثابهم خري اجلزاء، 

وما عنده اأبقى.



 اأراد الرهبنة ..

فاأ�ضلم

30
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على  ُيقبل  م�ستقيم(  غري  ملتب�ص  )اأعوج،  جللج  والباطل  اأبلج  احلق 

احلق – قبل غريه – كل من �سلمت نف�سه من النحراف وا�ستقامت فطرته 

من  ابتداًء  التاريخ،  خالل  فاإنه  ولذلك  يظهر  حيثما  للحق  اإرادته  واأخ�سع 

اليوم الذي اأنزل اهلل تعاىل كتابه واأوحى اإىل ر�سوله الكرمي \ ، كان اأ�سرع 

اإىل اعتناق هذا الدين، هم اأف�سل النا�ص اأخالقًا واأ�سفاهم فطرة واأجودهم 

روؤيًة وفهمًا.

الآخرين  لكن  الإ�سالمية،  الدعوة  اأول  من  اأ�سلموا  الذين  اأولئك  وانظر 

وروا�سب  اأمور  وت�سدهم  الدعوة،  هذه  و�سدقية  وحجية  اأحقية  يرون  قد 

وموروثات وهم يتفاوتون يف ذلك وبه كان كل يوم يرد دائرة نور اهلل اأفراد، 

كان كثري منهم حاربه مدة.

متنوعة  اعتبارات  ت�سده  كانت  باحلق  معرفته  رغم  به،  يلتحق  مل  ومن 

موَزعة )وموِزعة(. وحتى اليوم فاإن كثريًا ممن در�ص الإ�سالم، ورمبا يقرتب 

منه، لكن لالأ�سف تعوقه اأمور هام�سية تراكمية مغرقة تثقله وتقعده وتبعده. 

الفرن�سي  الفيل�سوف  مع  حدث  كما  وركامات،  وتراكمات  ر�سوبات  اأية  رمبا 

رينان الذي اأ�ساد بالإ�سالم واأ�سار علنًا عن �سعوره الوا�سح بالأ�سف ال�سديد 

؟!
)110(

اأنه مل يكن م�سلمًا 

اأما اأهل الكتاب وعلماوؤهم بالذات )يهودًا ون�سارى( فقد اأ�سلم الكثري، 

مبا عرف من احلق ب�سفائه {

          })البقرة: 146(. واأولهم املتن�سر ورقة بن نوفل، اأبن عم خديجة 

)ر�سي اهلل عنها( زوج الر�سول الكرمي \ يف مكة املكرمة.

اأ�سلم حرُب اليهود عبداهلل بن �سالم وخالته  ثم يف املدينة املنورة حيث 

وزعماء  واأغنياء  علماء  من  كان  والذي  الن�سري،  وكذلك خمرييق  خالدة. 

اليهود، اأ�سلم يوم اأحد وخرج مقاتاًل وا�سُت�سهد فيها فا�ستحق و�سف ر�سول 

.
)111(

اهلل \ له: »خمرييق خري يهود«

110- ح�سارة العرب، غو�ستاف لوبون، 579.

111- نظرات يف درا�سة التاريخ الإ�سالمي *، 107.
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من  العديد  ذلك  فعل  منهم،  الكثري  ي�سلم  اليوم  واإىل  التاريخ  وخالل 

اإ�سالمه. كما فعل اليهودي الأندل�سي  علمائهم ثم يوؤلف كتابًا، يذكر ق�سة 

اأبو  نف�سه:  و�سمى  امليالدي  ع�سر  الرابع  القرن  نهاية  واأ�سرته  اأ�سلم  الذي 

الرد  املمدود يف  الإ�سالمي، وو�سع كتابًا يف ذلك )ال�سف  حممد عبداحلق 

بني فيه – مما بني – ما يف كتبهم من الب�سارات 
 )112(

على اأحبار اليهود(

بالر�سول الكرمي ونبوته ].

وحكاية اليوم تتعلق باأحد علماء الن�سارى الذي در�ص وهياأ نف�سه واأ�سرته 

اأن يكون راهبًا وعاملًا بديانته. وبعد درا�ستها ل�سنني طويلة نحو ربع قرن متنقاًل 

بني البلدان، انتهى به املطاف اإىل الإ�سالم، يف ق�سة عجيبة، ذكرها يف كتابه 

. بني 
)113(

الذي و�سعه بعد اإ�سالمه )حتفة الأريب يف الرد على اأهل ال�سليب(

فيه بالدليل ثبوت نبوة نبينا حممد ] من ن�سو�ص الإجنيل. كان قد تدرج 

يف درا�سته الن�سرانية حتى غدا اأ�ستاذًا وعاملًا فيها. وتنقل من مدينة لأخرى 

البحر  ميورقة )Mallorca( يف  ابتداء من جزيرة  اأجل ذلك،  من 

 Barcelona قرب بر�سلونة  Lerida املتو�سط، موطنه، ثم لردة

، ثم اإىل مدينة اأخرى يف ال�سمال الإ�سباين اأو يف جنوب فرن�سا، حيث در�ص 

اأكرب علمائهم، وبقي معه ع�سر �سنوات ي�ساكنه ويخدمه ويدر�ص  اأحد  على 

على يديه ويح�سر درو�سه اليومية يف الكني�سة فاأحبه ال�سيخ )الق�سي�ص( ملا 

راأى من جديته و�سدقه واإخال�سه. وبعد اأن م�سى على درا�سته نحو ربع قرن 

حدث �سيء عجيب.

اإىل  اأن�سيلموترميدا  وا�سمه  اجلديد(  )الراهب  التلميذ  ذهب  يوم  ذات 

الدر�ص مع الطلبة الآخرين، لكن الق�سي�ص مل يح�سر، مِلَاَ اأمل به. واأخذ الطلبة 

يتناق�سون يف املعلومات ال�سابقة، فتذاكروا يف مدلول كلمة البارقليط اليوناين 

التي  متامًا،  اأحمد  تعني  التي   ،  Periclyte، Periclytos

112- هذا الكتاب مطبوع حديثًا يف مدريد.

113-  هذا الكتاب مطبوع عدة مرات بع�سها حمقق. 
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�سبق للق�سي�ص اأن اأ�سار اإليها يف درو�سه ال�سابقة، التي تباينت حولها اآراوؤهم 

)الطلبة(.

وملا ان�سرفوا ذهب الراهب اإىل دار اأ�ستاذه الق�سي�ص الذي �ساأله عما دار 

بينهم، فاأخربه عن كلمة البارقليط الواردة يف الإجنيل وب�سر بها عي�سى \، 

واختلف الطلبة يف تف�سريها، واأن بع�سهم قال باأنها تعني نبي الإ�سالم حممد 

بن عبداهلل ].

فالن  القا�سي  بجواب  قال:  تقول؟  ماذا  واأنت  الراهب  الق�سي�ص  ف�ساأل 

واأثنى الق�سي�ص  اأ�ستاذه: ما ق�سرت وقربت،  له  يف تف�سريه لالإجنيل، فقال 

عليه، وقال وهو يبكي: اإن تف�سري هذا ال�سم ال�سريف يعرفه الرا�سخون يف 

نبي  ا�سم  هو  فقال:  معناه،  له  يبني  اأن  اأ�ستاذه  اإىل  الراهب  وتو�سل  العلم، 

الإ�سالم – الدين احلق، واإذا اأردت الدين احلق فاتبعه – فده�ص وتعجب، 

فقال الراهب للق�سي�ص )اأ�ستاذه(: واأنت؟ فقا ل: اأنا م�سلم، ولكن ل اأ�ستطيع 

اأن  فا�ستن�سحه عما عليه  يقتلونني،  لأنهم  �سني،  باعتبار كرب  اإعالن ذلك 

يفعله، قال: اإذا اأردت الدين احلق فاتبعه واذهب اإىل بلد م�سلم وهناك اأعلن 

اإ�سالمك.

باأ�سرته يف جزيرة  اأن مر  اإىل تون�ص بعد  اأن�سيلموا الراهب  وفعاًل توجه 

 .Sicily، Sicilia ميورقة ل�ستة اأ�سهر، ثم �سافر اإىل تون�ص عرب �سقلية

امتهن  لأنه  الرتجمان  عبداهلل  نف�سه  و�سمى  اإ�سالمه  واأعلن  اأ�سلم  وهناك 

الرتجمة، وتزوج ورزق ولدًا �سماه حممدًا تربكًا با�سم النبي حممد ].

وعندها األف كتابه املهم اجلدير بالقراءة والهتمام والفهم، �سائرًا يف 

�سنن املخل�سني ال�سادقني الأقوياء

رحمه اهلل تعاىل رحمة وا�سعة تامة �سابغة..






