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ة باْس��تقبال الَمقاالت اثلقافيَّة 
َّ
تترشَّف املجل

زين��ة واألف��ار  الرَّ األق��ام  ِم��ن أصح��اِب 
الرَّصينة، يف َمال الُعلوم اإلنسانيَّة، باإلضافة 

إىل انلُّصوص األدبيَّة بأجناِسها املتنوِّعة.
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محتويات العدد
ه����ي مجلة عراقية املنش����أ عربي����ة الطرح، 

فصلية مس����تقلة غي����ر تابعة ألية جه����ة، ُتعنى 

مبوضوعات العلوم اإلنسانية ونشر النصوص 

األدبي����ة، تس����عى إل����ى أن تك����ون يف َمص����اّف 

املجّلت الرَّصينة، التي تبقى خالدة مبا حوته 

م����ن َصفو الفكر وَعذب األدب ونقاء الثقافة.. 

ينهل منها اجليل بعد اجليل.. تروي ُعطاَش����ى 

العل����م واألدب، فينعك����س رواؤهم منه����ا إلينا، 

وإل����ى سلس����ل بني آدم م����ن بع����د.. وما هذا 

بضرٍب من األمني����ات، إمنا هو عمل، وبالعمل 

يتحقق األمل.

اء وعٌد بأنَّ مجلَّتهم هذه لن  ومن َحِقّ الق����رَّ

تتنازل عن هذا املس����توى، حتى لو لم َتنشر إال 

مقال����ة واحدة، حتافظ بها عل����ى مكانتها التي 

ا وِرفعة، أو أْن ُتوِقَف  تنبع من مكانة العلم سمّوً

مش����وارها بع����زٍة وكرام����ة، دون أن ته����وَي إلى 

القاع، أو جتارَي السَفَه الذي ينبو عنه ما َصحَّ 

ِمن العقول والطباع. 

 يق����وم عل����ى حتري����ر املجل����ة ش����باٌب آمنوا 

بالكلم����ة وأيقن����وا بخطورته����ا، فأخ����ذوا على 

عاتقهم حمل رايتها.

أّم����ا ُكّتابُها فُه����م ثلّة من أصح����اب األقلم 

الرزينة واألفكار الرصينة من املثقفني واألدباء 

والعلم����اء، وكل َمن س����لك س����بيلهم من الكّتاب 

الواعدين هواة األدب والثقافة، فترحب املجلة 

مبش����اركاتهم، ليس����لكوا الس����بيل املوصل إلى 

مني. مصاف املتقدِّ

تتش���رف املجلة باستقبال مشاركاتكم يف مجاالت 

العلوم اإلنس���انية، كما تس���تقبل النص���وص األدبية، 

على أن يكون ذلك ضمن معايير مت رس���مها لتظل يف 

املستوى الذي يسمو بها يف عاَلم الثقافة.

واملجل����ة ال تض����ع احلواج����ز واحلُجب أم����ام هواة 

الكتابة واألدب، الراغبني بنشر مشاركاتهم املتواضعة؛ 

فلو لم يجدوا َمن ينش����ر له����م، َلَتوقَّفوا عن املضي يف 

درب القل����م، واَلْنقطَع س����بيلُهم نح����و تطوير مهاراتهم 

وصقل مواهبهم ثم الوصول إلى مصاّف املحترفني.

وأهّم ما تشترطه املجلة يف النشر من حيث املنهج العام:

   أال تك���ون املش���اركة قد أخَذت س���بيلها يف نش���ٍر 

ُماِثل ِمن قبل.

    وأن تكون املش���اركة متصفة باجلّدية، واملعاجلة 

الهادفة.

   وتنأى عن االّتصاف بالَعبثية.

   وتتنّزه عن االْستلب.

   وال تعتدي على احلّريات.

   وال تثير النعرات الطائفية والقضايا السياس���ية 

والغرائز اجلنسية وسائر طبائع السوء.

أما من حيث الشكل والبناء، فتشترط املجلة:

   أال تتج���اوز الدراس���ة 5000 كلم���ة، وال تتج���اوز 

املقالة 1500 كلمة، وكل ما دون ذلك جائز.

   أن تكون املادَّة مدقَّقة خالية من األخطاء اللُّغوية 

واإلملئية والطباعية.

فما لم يتوفر على هذه الشروط فنعتذر عن عدم 

نشره، شاكرين تفّهَمكم.

ضوابط النشر:هذه اجمللة:
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112د. عام�ر م�م�دوحنقش أندلسي15

121أ. جابر خليفة جابرنقائش احلمراء وإشاراتها16

127محمد الصاوييف ذكرى سقوط األندلس17

129محمد زياد الفناطسةجولة عاشق يف األندلس18

131أ.د. عمر القّيامعلماء األندلس.. الشريعة واللسان19

133عمر ماجد السنويمختَصر السيرة احَلزمّية20

146د. إميان عبد الهاديرجوع املسافر من وإلى نفسه21

151د. صفاء الشّمريذكرى األندلس22

152كوكب البدريألنه أندلسي23

24
هك������ذا أوص������ى اب������ن األحم������ر يف مخطوطه 

القرمزي األندلسي من تغريبة األنصار
153أ.د. جمال بن عمار األحمر

156زينب األزبكيهل لي أوبة ألندلس؟25

159ملياء أحمد فؤادستعلو مآذن األندلس قريًبا26

      



العدد الخامس

5

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

واٍد الرمض��اِء  لف�ح���ةَ  س�ق�اُه مضاَعف الغيِث العميِم* *َوق�ان���ا 

ح�ن�وَّ املرضع��اِت على الفطيِم* *َح�َللن���ا دوَح���ُه ف�َح�ن���ا علينا

الشاعرة: حمدونة األندلسية

أ. د. عبد الرحمن احلجي )جامعة كامبريدج - بريطانيا 1٩٦٦م(
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احلم���د هلل املنع���م املتفض���ل باألفضال 

كِلّها، والصلة والس���لم عل���ى نبيه الداعي 

لها. وبعد: إلى اخليرات وُمكِمّ

فِم���ن ِنع���م اهلل علين���ا أن أعاننا على أن 

نواصل املش���وار ونبدأ عاًم���ا آَخر من عُمر 

مجلّ���ة روى، وهذه النعمة م���ا كانت لوال أْن 

س���ّخر اهللُ له���ا أناًس���ا يصبرون على نش���ر 

العلم ويتواصون على إصلح األدب، فمنهم 

املتع���اون بقلم���ه، ومنهم املتع���اون بعلقاته، 

ومنهم املتعاون بنقده ونصحه، ومنهم املتعاون 

مباله، ومنهم املتع���اون باملراجعة والتدقيق، 

إلى غير ذلك من أنواع التعاون التي لم يكن 

لها أي مقابل ماّدي، إمنا اجلميع متطوع يف 

س���بيل حتقيق غاية املجلة يف نش���رها العلم 

وعنايتها باألدب، على نحٍو ينأى عن الفساد 

الذي نعيش���ه يف عاّمة املَج���االت احلقيقية 

واالفتراضي���ة -إالَّ م���ا ش���اء اهلل-. ومبث���ل 

ه���ذه الفئة من الن���اس تنه���ض األمة، ذلك 

أّنهم مؤمنون بفاعلية الوعي والتثقيف، وأن 

للكلمة شأًنا ال يدانيه شأُن غيرِها.

ويبقى احلِمل اآلَخر عل���ى عاتق القّراء، 

وهم كفة املي���زان األخرى والطرف الذي لو 

لم يتفاعل مع األول خَلس���ر امليزان؛ فالقّراء 

-عل���ى الرغ���م من قلّتهم بالنظ���ر إلى حجم 

األّمة- هم مؤِثّرون يف س���ائر امليادين، وهذا 

من خصائصهم التي بها يتمّيزون.

ويأت���ي ه���ذا الع���دد اجلدي���د م���ن العام 

اجلدي���د، يف إه���اٍب جديد وَموض���وٍع وحيد، 

ذلكم ه���و َموضوع )األندل���س(، بالتزامن مع 

ذك���رى احتف���االت املوتورين وأه���ل التعصب 

وحَفدة املجرميني، بسقوط آخر معقل للعرب 

واملسلمني، يف األندلس، تلك البلد العظيمة، 

َدت على أي���دي عظم���اء فتحوها  الت���ي ُش���ِيّ

ديباجة العدد
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اجلّبارين، وعاش���وا معهم س���املني مس���املني، 

وص���اروا ش���عًبا واح���ًدا ُيضرب ب���ه املثل يف 

الرقّي وُحسن التعايش، وأقاموا فيها حضارًة 

فري���دًة تضاهي حضارة إخوانهم يف الش���رق 

وتتفّوق عليهم، وكانت قبلةَ سائر بلدان أوربا، 

َيِفدون إليها لطلب العلم وغيره...

ث���مَّ هاه���م الي���وم يرقصون عل���ى جراح 

الت���ي  أهله���ا، متجّردي���ن ع���ن إنس���انيتهم 

يتغّنون بها ويعيبون َمن لم يقّرها -بحس���ب 

قوانينه���م!-، فُيْحُيون أعي���اد انتصار آبائهم 

الغاش���مني، وقادته���م اخلائن���ني، من امللوك 

ورجال الدين، الذين ما عرف التاريخ أسوأ 

مثااًل ِمن جرائمهم.

ومن هذا املنطلَق جاء هذا العدد، ليحيي 

الذكرى على عكس ما أرادوا، تخليًدا لتاريِخ 

ه���ذه احلض���ارة وأهِلها، وترس���يًخا لعقيدة 

ا على ُكّل َمن  النصر واس���ترجاع احل���ّق، ورّدً

يحتفي بهذا احلدث اإلجرامي وما تله ِمن 

تش���ريٍد وملحق���ٍة وإذالٍل وإك���راٍه ومحاكَم 

تفتيش!!!!

وق���د تنّوع���ت م���واد الع���دد يف َطْرِقه���ا 

البن���اء  عل���ى صعي���د  األندل���س،  ملوض���وع 

اإلنش���ائي، أو املحتوى املتن���اَول؛ فأما البناء 

فتن���ّوع بني مقال���ة وخاطرة وش���عر وقصة، 

وأم���ا املحتوى فتنّوع بني متناوٍل القضية من 

ناحية تاريخية لهذه احلضارة، وبني متناول 

قضية س���قوط البلد يف أيدي الغاش���مني، 

وبني متناول بعض أعلم تلك احلضارة...

وأه���ّم م���ا ميّي���ز ه���ذا العدد ه���و امللف 

اخلاص الذي يستذكر شيَخ مؤرخي التاريخ 

األندلس���ي: العلمة األس���تاذ الدكتور عبد 

الرحم���ن علي احلّج���ي، الذي وافت���ه املنية 

يف مث���ل ه���ذا الوق���ت م���ن الع���ام املاض���ي 

- وجع���َل يف األّم���ة خلًَفا ل���ه-. وقد 

كَت���ب يف ه���ذا امللف بع���ُض كب���ار أصحابه 

وبع���ُض تلمذته ومحّبي���ه املخلصني، منهم: 

فضيلة األس���تاذ الدكتور عماد الدين خليل، 

ومعال���ي األس���تاذ الدكتور قيس آل الش���يخ 

مبارك، واألس���تاذ الدكتور صالح السنيدي، 

والدكت���ور خالد الش���طي، والدكت���ور عامر 

مدوح، واألس���تاذ عبد الواحد عبد اجلبار 

التركي، واألستاذ نادر وثير، واألستاذة فاتن 

مصطفى. واكتمل���ت زينة هذا امللف مبقالٍة 

حافلة سّطرها جنله الكرمي: الدكتور أحمد 

م  عبد الرحمن احلجي، إضافةً إلى حواٍر قِيّ

أجراه معه األستاذ أبو احلسن اجلمال. مع 

تاج املقاالت يف هذا امللف: مقالة أندلس���ية 

خالص���ة من مقاالت العلم���ة عبد الرحمن 

���ي ، ت���رى النور أوَّل م���رة -إذْ  احلِجّ
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لم ُتنَش���ر من قبل-، متضّمن���ة خواطر عّدة 

من خواطره األثيرة، ذات املش���اعر الوفيرة، 

والفوائ���د الغزي���رة، والتأم���ات املثيرة، مع 

َله بقرطبة األمجاد. قصيدٍة لُه نَظَم فيها تغزُّ

أما الدراس���ات األندلس���ية، فقد اغتنى 

ه���ا العاِلم  َمة أعدَّ ه���ذا الع���دد بدراس���ة َقِيّ

اجللي���ل األس���تاذ الكتور محّم���د علي دبّور، 

تناوَل فيها مصادر التأريخ للمدن األندلسية 

حت���ى نهاية القرن الثام���ن الهجري/ الرابع 

عشر امليادي.

وأّما املقاالت األندلس���ية، فقد س���ّطرها 

نخبة من أصحاب األقام احلّرة: األس���تاذ 

الفاضل يوسف نابارو )حفيد األندلسيني(، 

جاب���ر،  خليف���ة  جاب���ر  األس���تاذ  وس���عادة 

والدكت���ور عام���ر ممدوح، واألس���تاذ محمد 

الص���اوي، واألس���تاذ أبو احلس���ن اجلمال، 

والكاتب محمد زياد الفناطس���ة، واألس���تاذ 

الدكتور عمر القيام، وعمر السنوي.

األندلس���ية،  األدبي���ة  النص���وص  وأم���ا 

فتنوعت بني الشعر والنثر، فجاءت نصوًصا 

تش���في العليل وتروي الغلي���ل، أبدعتها أياٍد 

حمل���ت ه���ّم األم���ة، تبتغي أن ترفع ش���أنها 

وتنير دربه���ا، تلك أيادي: األس���تاذ الدكتور 

جم���ال بن عمار األحم���ر األنصاري )حفيد 

بني األحمر من حكّام األندلس(، والدكتورة 

إميان عبد الهادي، والدكتور صفاء الشمري، 

والش���اعرة  كوك���ب الب���دري، والقاصة ملياء 

أحمد، واألديبة زينب األزبكي.

نسأل اهلل  أن َيشكر للجميع 

َمس���عاهم، ويقّر عيونهم برؤية بعض آثارهم 

احلَسنة، ويوّفقنا جميًعا ملا فيه صالح أمتنا.

رئيس التحرير
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مج

ملف
العدد:

 العالمة عبد الرحمن احلجي

يف ذكراه السنوية األولى
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منزلة األندلس وأغوارها:

األندلس كلم���ة تعّددت مدلوالتها وتنّوعت 

إيقاعاته���ا، على كثرتها فه���ي مطربة كأدبها، 

مخض���رة  كجوه���ا،  ندي���ة  كمائه���ا،  عذب���ة 

كحدائقه���ا، مزهرة كحضارته���ا. ولها، مع كل 

ذلك، وقع مؤّثر ومعّبر، يف نفس كل مسلم.

تشارك يف ذلك أس���باب كثيرة، مستنبطة 

مس���تخرجة. فهل منها أّنه���ا أول، أو من أّول، 

م���ا ضاع من بلد اإلس���لم، وبعد طول إقامة 

للمس���لمني فيه���ا، أو لكثرة ما لقي املس���لمون 

عل���ى أيدي األع���داء، احتماال وجه���ادا، ضد 

الصليبية األوربية ومحاكم التفتيش الكنس���ية 

واحلكومية، اإلسبانية والبرتغالية والبابوية؟

فلع���ّل كّل ه���ذا وغي���ره، جع���ل األندل���س 

به���ذه املكان���ة واإلث���ارة والتعلق، م���ا يجعلنا 

نقول، بأمل يتبعه عمل، يف ضمير املس���تقبل، 

مرددي���ن ما قاله كّتابنا، حني يذكرونها: رّدها 

اهلل لإلسلم ورّد اإلسلم إليها.

ولرمب���ا يكون وقعها أوس���ع من ذل���ك، مكاًنا 

وإنساًنا، فهي ضرٌب على حبال، وصاُلها النفس، 

تثير نغًما على وتر مشدود، أو صوًتا يخرجه فٌم 

مسوك، أو َجلجلة تنبثق من قلٍب مجروح.

ي )*( أ.د. عبد الرحمن علي احَلجِّ

خواطر مسجدية أندلسية

1

نا بها جنلُه د. أحمد عبد الرحمن  )*( مقالة بقلم الراحل سطَّر فيها بعض خواطره وِشعره وبنات فكره، ُتنشر أول مرة، خصَّ
احلجي، مش���كورًا، وقال يف توصيفها: )كتب الدكتور عبدالرحمن علي احلجي  هذه اخلواطر تعليًقا على أمس���ية 

أندلسية أقيمت يف ثمانينات القرن امليلدي املاضي، عَرض فيها القائمون مشاهَد وصورَ آثاٍر أندلسية(.
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مج كّل ذل���ك ميت���زج بصَور مبهم���ة غائمة، أو 

صَي���غ واضحة ناضحة، ب���اإلدراك واالعتبار، 

قوَي مبا ح���دث ودار، من خلل معلومات يف 

الورد واإلصدار.

كان���ت ه���ذه بع���ض اخلواط���ر الفّياض���ة، 

تدفَّقت حني عرضت أمام احلضور يف أمسية 

أندلسية: مشاهد من مسجد قرطبة اجلامع، 

بأعمدت���ه املعتدلة القامة، الرش���يقة القوام، 

احلّمال���ة ملا فوقها، بقوة وأمانة والتزام، تتّوج 

رؤوس���ها فرح���ة نش���وانة، لس���قفها اجلليل، 

يشرئب نحو صمتها التاريخي البارد الظليل، 

فيه أسراب احلمام ترسل وتسربل بالهديل.

أال تراه���ا خي���ر علم���ة وعلق���ة، تربط 

املاض���ي باحلاض���ر نح���و مس���تقبل مش���رق، 

يقّي���ض اهلل ل���ه َم���ن يكرمه، ويش���ّرفه بحمل 

هذه األمانة الكبرى. أصل اإلنس���انية، ومنقذ 

احلياة، وه���ادي الركب إلى الب���ر العميم، يف 

احلياة ويف األخرى دار النعيم.

نهضت هناك خواطر توالت، مدلية مبعاٍن 

كثيرة، مبتهجة مؤملة مؤهلة. فمسجد قرطبة 

اجلامع يطل على النهر األمير وواديها الكبير، 

ومياه���ه ذات الصوت اجلهير، وعلى صفحته 

اليمن���ى، ما ي���زال دوالب ناعورها التاريخي. 

كان ينقل املاء إلى حيث احلياة، حدائق فيحاء 

وبساتني غناء، ماجت وملعت، وأشجارًا وثمارًا 

وأزهارًا، حتّف باملسجد ومتيل عليه تعانقه.

فاملسجد القرطبي اجلامع وبقية املساجد، 

أيها اإلنس���ان، تنظر إل���ى صورتها، معروضة 

أمام ناظريك على الش���رائح، وأبلغ منها زيارة 

تش���هدها عياًن���ا، تتف���ق له���ا املعان���ي يف تلك 

النظرات منك وإليك. أهَي عتاب أم لقاء بعد 

غي���اب، أو دعوة من األحباب؟ كّل ذلك واضح 

يف بيان، أّي بيان!

هذا املسجد القرطبي اجلامع، وأمثاله يف 

املراجع. كم امتألت أروقتها وصحونها بأجيال 

املصلني، متراصني باملناكب واألقدام كالبنيان 

املرصوص، مشدودين بحبل اإلميان. هي عني 

الصف���وف الت���ي اصطفت للجه���اد، بعد جهاد 

النف���وس. أعلنته���ا من���ارات احلي���اة الكرمية، 

وشّقت طريقها إلى بّر اإلميان، بنور القرآن.

ه���ذه املس���اجد ك���م أظلّ���ت أروقته���ا يف 

حلق���ات ال���دروس، تش���ق كلم���ات األس���اتذة 

والش���يوخ، بهدوئها وهديرها، حالك األجواء 

ومغاليق النفوس، لتستقر بذور احلياة، طفح 

احل���ق بن���وره فأناره���ا ومأل ال���دروب جتارة 

رابح���ة، فأغناه���ا وحماه���ا بقواف���ل الدعاة. 

هذه املس���اجد عل���ى الدوام نابض���ة باحلياة، 

تناديك لتمد إليها أياديك، وتس���قيك ينابيعها 

فترويك، تنهض إنس���اًنا كرمًي���ا وبانًيا رحيًما 

وعداًل مستقيًما.
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قرطبة األمجاد واألجناد:

وَلكَم أشاد اجلغرافيون واملؤرخون والكّتاب 

واألدباء والشعراء بقرطبة، ذات املجد العريق، 

اّلتي ماجت ساحاتها بأعلم األخيار واألبرار، 

م���ن كل امليادي���ن. وكذل���ك باملس���جد اجلامع 

األب���ّي، واحًدا م���ن مفاخر قرطب���ة العديدة، 

بل واألندلس كلها، والعالم اإلس���لمي أجمع. 

قرطبة ذات املفاخر واملزاهر واملنائر، العالية 

بارتفاعها، بنائها وندائها.

وخ����لل الكتاب����ة والتنقي����ح له����ذا البحث، 

ج����ال قل����م كات����ب ه����ذه الس����طور خصيًص����ا، 

بأبي����ات س����افرة غامرة جاهرة، باإلش����ادة بها 

ومبس����جدها، كان ذلك، والقل����م يجري، رفيًقا 

بيٍد حنون، وأنامل احلب فوق أوتار ثابتة أصيلة 

متناسقة، تطلق برشاقة نغمات رقيقات، بخفة 

وعذوبة، تدعوك لقراءتها بعناية.

قرطبة األمجاد تيهي على الورى
ف����������احت وش����ه����ي����ُد ي����������وم  ك�������ل  يف 

م������ْت فلذاتها أن������ِت التي ق������د قدَّ
مواك������ب الفت������ح هات������ف ونش������يُد

أجنب������ت البطول������ة  بأرح������ام  أم 
ب�����ي�����ٍت س�����ي�����ٌد وع����م����ي����ُد ك��������ّل  يف 

رحم احلضارة قد ملت باحاتها
ورش������يُد كّل صن������ٍف عاب������ٌد  م������ن 

ذاك عل������ى فل������م احلي������اة موّج������ٌه
توحي������ُد أّس������ه  َش������رٍع  ظ������ّل  يف 

واملس������جد امليمون يهتف بالذي
ي���س���ع���ى إل�������ى إن�������ق�������اذه وي���ع���ي���ُد

يا موط������ن العلم األصيل بدميٍة
ت������روي بها تلك ال������دروس جديُد

ش��������ارٍب م������ن  ل����������ذًة  زالٌل  م����������اٌء 
وتفي������ُد أنفاس������هم  به������ا  تش������في 

ت������روي لن������ا م������ن كّل أم������ر حج������ةً
فيه������ا احلقائ������ق ط������ارٌف وتلي������ٌد

وتقيم مج������د احلق طاب حماتُه
س������ديُد وه������و  املق������دام  راي������ة  يف 

مكانة املسجد وامتدادها:

فاملس���جد أس���اس العم���ران يف املدين���ة 

املس���لمة، وأس���اس كّل حياة وعمران يف كافة 

األلوان يف املجتمع املسلم. مثلما تكون عمارة 

النف���س وطهارة القلب أس���اس كّل ش���يء يف 

احلياة. يدخل املس���لم املس���جد بهذه الروح، 

فيغدو م���أوى الطاهرين وموئ���ل الصاحلني، 

ينطلق���ون من���ه لتعمير احلياة بأل���وان اخلير 

واألفانني. ويوم قامت احلياة اإلس���لمية منا 

كل ش���يء بس���رعة مذهل���ة، وبنوعي���ة مؤهلة 

نادرة خيرة، كان منها هذه العمارة املسجدية 

وغير املسجدية.
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مج فهي تعبي���ر عن عمارة النفس اإلنس���انية 

بن���ور اهلل والتجمل بش���رعه واالتباع ملنهجه. 

ف���كان ه���ذا اجلان���ب الفت���ّي أح���د واجهات 

العم���ارة املادي���ة، تتلم���س فيه���ا آث���ار اخلير 

وضياء البصي���رة ونور اليق���ني، التي أقامتها 

العمارة اإلنسانية بشرع اهلل املبني.

كانت لتلك املشاهد املصورة التي عرضت 

ملس���جد قرطب���ة اجلام���ع وقص���ر احلم���راء 

بغرناطة الفيحاء، خواطر كامنة مثارة، جرت 

على النفس واللس���ان يف األمسية األندلسية، 

أتاحت الفرصة لتس���طير ه���ذه املعاني، قوية 

احلقائق فّواحة األعاجيب الكامنة يف النفس 

املترعة، العاش���قة ملقوماته���ا الربانية، ترجو 

ثواب اهلل وتدعوه أن تكون عنده مقبولة.

إّن بق���اء ه���ذه اآلث���ار حت���ى الي���وم رغ���م 

األه���وال والنكبات، ش���ملت وعم���ت وطمت، 

دلي���ل على أصالته���ا، ويا لهول م���ا لقيت من 

العنت واإلرهاق، مثلما لقيت حضارة اإلسلم 

ومجتمعاته وعلومه، وما لقي اإلسلم إنساًنا 

وبنياًنا وعمراًنا يف كّل لون.

عمارة اإلنسان وأصالته:

ثمثل���ت ه���ذه األصالة اإلس���لمية يف هذا 

املتبقى من عمارة البنيان، مثلما متثلت يف سلّم 

من اإلنتاج الفكري، ثمرة عمارة القلم والبيان، 

كما متثلت يف بقية ما تبقى من والء يف عمارة 

اإلنسان، يف إطار احلنني إلى اإلسلم.

وح���ني صدر قان���ون احلري���ات الدينية أو 

املذهبية � يف سنة 1٩٦7م يف إسبانيا، أعلنت 

س���تمئة أسرة إس���بانية أّنها ما تزال مسلمة! 

اهلل أكبر، هذا الدين حني يس���تقّر يف النفس 

وميأل القلب ويقبل عليه اإلنسان.

كان ذل���ك كذل���ك، رغ���م م���ا أذهب���ت تلك 

الطواغي���ت عن كّل ما ميّت لإلس���لم بصلة. 

ويف كل احلالني جتري إرادة اهلل وحكمته وهو 

أحكم احلاكمني: ﴿ائ ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴾ ]سورة يوسف: 21[.

رأين���ا يف صور الش���رائح يف تلك األمس���ية 

جانًب���ا من الفنية يف احلياة اإلس���لمية، فيما 

تبّقى من العمارة اإلس���لمية األندلسية، كانت 

فائقة وعلى غير مثال. فيوم انطلق املس���لمون 

يحملون الدعوة إلى كّل مكان، ما كانوا ميلكون 

من هذه األمور ش���يئا، ولكنهم بسرعة مذهلة 

وبهمة عالية تعلموا وعلّموا، فأقاموا كّل لون من 

الهندس���ة املعمارية وغيرها، ألّنهم أّوال عّمروا 

نفوس���هم وحياتهم باإلس���لم، وابتنوها بشرع 

 ، ،اهلل، وأقاموه���ا على كت���اب اهلل

وبقي���ادة رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. فأنش���أوا كّل ألوان 

العمارات على أحسن مثال، فنا وقوة وبراعة.
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فيا لروع���ة هذا الدين، إّن���ه معجزة أنزل 

اهلل كتابها، وحًيا من لدن عليم خبير، وحّملها 

رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأوح���ى إلي���ه وآت���اه النب���وة 

فكانت خيًرا وبركة على أهل األرض أجمعني، 

مسلمني وغير مس���لمني، مهما عّقها العاّقون 

وتنّمر البغاة الظاملون.

إّن فني���ة البن���اء التي ش���هدناها ش���رائح، 

ملسجد قرطبة اجلامع، وبعض أحياء احلمراء، 

كان���ت رائعة بألوانها وأزهارها فما من مثيل. 

لكنه���ا على الواقع امليداني أجمل وأوقع أثًرا، 

رغم أّن املتأخر من القرون الطويلة العس���يرة 

كان قاس���ًيا جافًيا منهكًا، مّرت بها بعد دفء 

حنني وحب رصني.

قيام مسجد قرطبة اجلامع ووصفه:

فاملسجد اجلامع بقرطبة ابتدأ بناَءه عبُد 

الرحمن الداخل سنة )170ه�  = 785م( وأقام 

قبلَته من قب���ُل التابعيُّ اجلليل حنش بن عبد 

اهلل الصنعان���ي )100ه����  = 718م( مهن���دُس 

املس���اجد ومقيم املباني يف الغرب اإلسلمي، 

أحد املجاهدين يف فتح املغرب واألندلس.

وصف العديُد من اجلغرافيني املس���لمني، 

ال سيما األندلسيني، مسجد قرطبة اجلامع، 

بأوصاف جميلة يستحقها، وقد يربو عليها.

فأورد املّقري )1041ه� = 1٦31م( صاحب 

نفح الطيب، مضامني ومنقوالت ش���يقة. أّما 

الشريف اإلدريسي )5٦0ه� = 11٦5م(، فلقد 

ق���ّدم يف نزهت���ه وصًفا جيًدا ودقيًقا ملس���جد 

قرطب���ة اجلامع، ال���ذي تلّقى العلم فيه، فقال 

بأّن���ه: »يحار فيه الطرف ويعجز عن حس���نه 

الوصف«.

وه���و كما وَص���ف إن لم يكن أكب���ر وأكثر. 

حيث أورَد يف كتابه »نزهة املشتاق يف اختراق 

اآلف���اق«، عب���ارات ش���تى تظه���ر ذل���ك، أثناء 

تفصي���لت ش���رحه ملبانيه ومواقع���ه وجمال 

معماريت���ه. فيق���ول: »وفيها املس���جد اجلامع 

ال���ذي لي���س مبس���اجد املس���لمني مثل���ه بنية 

وتنميًق���ا وط���واًل وعًرض���ا... ولهذا املس���جد 

اجلامع قبلة ُتعجز الواصفني أوصافها وفيها 

إتق���ان يبه���ر العق���ول تنميقه���ا... ومع ميني 

املح���راب املنبر ال���ذي ليس مبعم���ور األرض 

مثله... ولهذا اجلامع عشرون بابًا... وللجامع 

يف اجلهة الشمالية الصومعة )املئذنة( الغريبة 

الصف���ة اجلليل���ة األعم���ال الرائعة األش���كال 

الت���ي ارتفاعها يف الهواء مئة ذراع... ويصعد 

إلى أعل���ى هذه املنارة بدرج���ني أحدهما من 

اجلانب الغربي والثاني  من اجلانب الشرقي 

إذا افت���رق الصاع���دان أس���فل الصومع���ة لم 

يجتمعا إاّل إذا وصل األعلى منها«.
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مج البناء بناء اإلنسان واالفتخار به:

إّن السمّو يف الفّنّية املعمارّية يناسبه سمّو 

أكب���ر يف أم���ور احلياة، ألّن في���ه فّنّية الفطرة 

الت���ي لم ُترد أن تصّب يوًما يف اإلطار املادي، 

وهي عجب، زال أكثرها بزوال ناس���ها الذين 

خلّفوها. كما أّن اإلنسان عموًما، ويف العبادة، 

ال يغتني باملظهر دون املخبر، وهو األس���اس، 

ف���إّن القوة يف هذه الناحية تتمثل يف مخبرها 

وحقيقتها وثمرات أعمالها.

وهذه اآلث���ار القائمة ليس���ت خير ما كان 

موج���وًدا، منه���ا ومن غيره���ا، وإمّنا هي بقية 

لبعض أوُجه التعبير عن كوامن اخلير ودوافع 

ر، يف بناء كرمي وَسْمت رائع رصني، أقامه  الِبّ

اإلسلم يف حياة اإلنسان.

فابن حزم القرطبي األندلس���ي )45٦ه� = 

10٦4م( يفخر بذلك، على كل موقع من بلد، 

خارج العالم اإلسلمي، معّبًرا عنه منادًيا:

يا جوهر الصني سحًقا فقد
األندل������س بياقوت������ة  غني������ت 

وهَرع���وا  وافتَدوه���ا  عليه���ا  حاَفظ���وا 

لنصرتها، وهو ما علينا اليوم القيام به، مثلَما 

قاموا، مشاطر الركب امليمون ونهتف معتّزين!

س���حًقا وبع���ًدا ملذاه���ب الش���رق والغرب 

مًعا، ومه���ًل حلضارتهما وكّل حضارة أخرى، 

ي���وم اكتفي���ُت واغتني���ُت وَس���موُت باإلس���لم 

وحضارت���ه، ف���إّن قيمة احلض���ارة مبا حتمله 

م���ن ِقَيم إنس���انية فاضلة، وتل���ك ال تكون إاّل 

باالرتباط باهلل تعالى واألخذ مبنهج اإلسلم. 

وإن كّنا نقّدر كّل قيمة وَنعرف قْدر كّل علمية، 

وال نبخس الناس أشياءهم.

والدع���وة هنا إلى إقامة القيم اإلنس���انية، 

للنتف���اع مب���ا توف���ر لإلنس���ان وس���خر اهلل 

س���بحانه ل���ه، يف حقائ���ق علمية ومكتس���بات 

مادي���ة وأدوات تقنية. وحضارة اإلس���لم يوم 

اْمتلكْت احلقائق الفاضلة، سعْت بسرعة إلى 

توفير كّل ذلك، بس���بٍق مشهود لذلك العصر، 

استبقت به القرون.

دراسة هذه اجلوانب:

إّن هذا اللون من الفن، وكّل ألوانه األخرى، 

بأبعادها وامتدادها، بحاجة إلى خدمة وعناية 

حني دراستها بصدق، مثل العمل مبقتضياتها 

ودراس���تها، ال ب���د أن تك���ون ضم���ن اإلط���ار 

اإلس���لمي، إحياًء لهذا اجلان���ب وخادمةً له، 

وعاملةً من أجله، ابتداًء من النفس اإلنسانية، 

وهذا هو االحتفال احلق الذي نريد.

ففي اإلس���لم والعي���ش يف أجوائ���ه، كما 

حتلّق ال���روح والفك���ر والنفس، يحلّ���ق البدن 

واحلي���اة باالرتقاء. إّن االرتق���اء املادي، نوًعا 
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ا ولوًنا، س���يكون واضَح الشكل قائًما على  وكّمً

األس���اس األُخروي، إنس���اني النزع���ة طاهر 

االجتاه نبيل الهدف.

إّن أي���ة محاول���ة لتجريد ه���ذه األمور من 

صفته���ا وصبغتها اإلس���لمية، ومن ارتباطها 

الربّاني، َعملية غير ِعلمية، مهما كان الغرض 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  واجله���ة. ﴿ڱ 

ڻڻ ڻ ۀ ۀ﴾ ]سورة البقرة، 138[.

إّن ه���ذا الفن املعماري أح���د الوجوه لفن 

احلي���اة الكرمية اإلنس���انية الرباني���ة، وحيدة 

فري���دة، الفن املؤثر، تنظ���ر إليه احلياة لتحيا 

ب���ه بع���ني األمل، تقوم على اإلمي���ان الذي هو 

»ما وقر يف القلب وصّدقه العمل« كما ورد يف 

حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ماذا علينا عمله؟

واآلن ونح���ن يف بداي���ة الق���رن اخلام���س 

عش���ر الهج���ري -نهاي���ة عق���ده األول- أقام 

ويقيم املسلمون االحتفاالت املتعددة له. وهو 

أم���ر لم يعتده الس���لف الصال���ح، ألّنهم كانوا 

يف حف���ل دائ���م يحتفل���ون يف كل تصرفاته���م 

وس���لوكهم وجهوده���م، َيحي���ون لدينهم، وقد 

زينوا به حياتهم مبيادينها الواسعة.

لع���ل ه���ذا الق���رن احلال���ي، إن ش���اء اهلل 

، ُتقِبل فيه أعلم اإلسلم وترتفع 

راياتن���ا متقّدم���ة بحضارته إل���ى األنام، وهو 

االحتفال احلق بهذا القرن وبكل قرن.

ولع���ل ب���ادرة الص���لة يف مس���جد قرطبة 

اجلامع، بداي���ةٌ لعودته إل���ى املرابع والطلئع 

اإلسلمية، التي نرجو لها اتساع عملها، لتحيا 

بنور اهلل وتنطلق به بني الناس، هادية بهديه.

اآلن وق���د م���ّر على فت���ح األندلس )٩2ه� 

= 711( -بقي���ادة طارق بن زياد وموس���ى بن 

نصي���ر وطريف بن مال���ك وغيرهم من القادة 

واجلن���ود العامل���ني املجاهدين- ثلثة عش���ر 

قرًن���ا من الزم���ان، فكان الفت���ح األول، ليأتي 

الق���رن احلالي بالفتح اجلديد، إن ش���اء اهلل 

رب العامل���ني، على أي���دي املؤمنني من كل لون 

وجم���ع، ليرتبطوا برب���اط اإلس���لم ويرفعوا 

رايت���ه ويتمّثلوا دعوت���ه ويفتدوه بحياتهم، بعد 

أن باعوها له رخيصة، بحٍب وصدٍق وفداء.

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ﴿ۆ 

ى  ى   ې  ې  ې  ۉې 
ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾ 

]سورة الروم: 5-4[.

لقد صدق اهلل العظيم وعده.
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ي كتابة هذه الس���طور عن  ح���ني ُطِلَب ِمِنّ

ي  حي���اة والدي، الدكتور عبد الرحمن احَلِجّ

، َتَرَدّدُت يف املوافقة بادئ األمر، رغم 

فرحي الكبير بهذه الدعوة الكرمية من قبل 

هيئ���ة حتري���ر املجلة، فضًل عن تكريس���هم 

ه���ذا الع���دد لغرض الوق���وف عند محطات 

يف سيرة الراحل ومس���يرته الفذة والفريدة 

يف خدم���ة التاريخ اإلس���لمي واألندلس���ي. 

بي من  مردُّ هذا التردد الذي انتابني هو َتَهيُّ

كتابة مقال عنه يحمل توقيعي، أْحَسْسُت يف 

ذلك شيئًا من اجَلْرأة يف السماح بأن يقترن 

اسمي املتواضع باسمه الكبير. 

لكنن���ي يف الوق���ت نفس���ه أحبب���ُت هذه 

املهم���ة الت���ي أُنيَطْت بي، ثم لم يس���عني إال 

اإلس���راع يف أخذ قلمي والش���روع يف كتابة 

ي���ل والدي  ه���ذه الكلمات ح���ني بَ���َدأُت أَتَخّ

 يقرؤه���ا مبتس���ًما. بل ذه���ب خيالي 

ي���ل دموعه  إل���ى أبعد م���ن ذلك، ب���دأُت أَتَخّ

تتس���اقط فرًحا مبا يقرأ، إذ كان ال يتمالك 

نفس���ه يف مث���ل ه���ذه املواقف التي يس���مع 

فيه���ا كلم���ات دافئة حتمل يف طياتها ش���يئًا 

  م���ن الوف���اء، حتى أنه كثي���ًرا ما كان

يس���تعير بيًتا من الشعر يف التعبير عن قرب 

الدموع منه، كأن هذا البيت الش���عري ُنِظَم 

يًصا ليصف تساقط دموعه، من إحدى  ِخصِّ

عينيه ِلَتْنَضم إليها األخرى سريًعا:

بكت عيني اليسرى فلما زجرتها 

عن اجلهل بعد احللم أسبلتا معا

ي)*( د. أحمد عبد الرحمن احَلجِّ

ي:  حمن احَلِجّ  عبُد الرَّ
ِسيرة وَمسيرة

1

)*( أستاذ العلوم املالية املشارك، جامعة كيبيك – مونتريال – كندا.
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ي واألندلس: احَلجِّ

ولق���د  صن���وان،  واألندل���س  ���ي  احَلجِّ

اس���تحقَّ بج���دارة ما أُطلق علي���ه من ألقاب 

عديدة بَُعيد وفاته: فارس األندلس وعاشق 

األندلس وش���يخ املؤرِِّخني األندلسيني. لقد 

ي  أَحبَّ الوالد الدكت���ور عبد الرحمن احَلجَّ

ح���ب،  أمي���ا  اإلس���لمي  التاري���خ   

وباألخص األندلس���ي منه، وعشق األندلس 

عش���ًقا حقيقًي���ا. كان الوالد  يتنفس 

األندلس، ويعيش هموم أسلفه املورسكيني 

ومعاناتهم مع محاكم التفتيش. كثيًرا ما كنا 

ن���راه غارًق���ا يف أفكاره، ليبدأ س���يل دموعه 

بالنزول. وحني نس���تقصي نعرف أنه يتذكر 

مش���اهد املورس���كيني وه���م ُيْحَرق���ون أمام 

الس���لطات الكنسية يف أحفالها »اإلميانية«، 

قابض���ني عل���ى دينه���م يورِّثون���ة جي���ًل بعد 

جي���ل وه���م حت���ت وط���أة محاك���م التفتيش 

الغاش���مة. َلكَ���م كان يس���وؤه َمن يْس���َتِخف 

بآالم املورسكيني وجهادهم ومصابرتهم، بل 

يلومه���م ويتخذ من قضيته���م مثااًل على من 

أضاع دينه ودي���اره باللهو واللعب والرقص! 

وكثي���ًرا م���ا يأتي ه���ذا االس���تخفاف واللوم 

ّم���ن ال يكاد قرأ عن األندلس غير مطالعة 

س���ريعة. أْشُعر أن رحيل الوالد زاد القضية 

املورسكية ُيْتًما يف هذه األيام، نسأل اهلل أن 

يعوضها مبن يس���ير على هذا الدرب ويرفع 

لواء هذه القضية اإلنسانية العادلة.  

���ه ه���ذا لألندل���س طبيعًيا دون  ج���اء ُحبُّ

تكلّ���ف، إذ هو يش���عر حقيقةً أن���ه من رفقة 

وصحب���ة اب���ن حي���ان وابن حزم األندلس���ي 

ويحيى بن حكم الغزال، قذف به الزمان يف 

العراق، لكنه عاد أدراجه إلى األندلس )أرض 

اآلباء واألجداد -كما كان يس���ّميها-(، وشاء 

اهلل أن ُيْدَف���َن فيها؛ يف َمْجريطها )مدريد(، 

الت���ي يحلو له تلقيبها ب�: »العاصمة األوربية 

التي بناها املسلمون«. لعله كان خلل رحلة 

ى ُخطى  »الع���ودة« تلك إل���ى األندل���س َيَتَقفَّ

العديد من أس���لفه املَش���ارقة الذين وفدوا 

األندلس، ال سيما البغدادي أبو علي القالي 

الذي قدم إلى األندلس واس���تقر فيها حتى 

 ، وفاته، رحمه اهلل تعالى. هكذا كان

يتلمس اإلس���لم وأثره يف كل حركة أو وقفة 

له يف إسبانيا حتى آخر يوٍم له.

االنطالقة العلمية:

دفعه هذا العش���ق املتدفق أن ينطلق من 

حقول الفلحة يف املقدادية مبحافظة ديالى 

يف الع���راق يف خمس���ينات الق���رن امليلدي 
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مج املاضي، متوكًل على اهلل مُبكَنته البس���يطة، 

حامًل بساط نومه يف حقيبة سفره، ليستقر 

به احلال لدراسة الدكتوراة يف أرقى جامعة 

عاملية: كيمبرج، التي قضى فيها شتاءه األول 

مبعط���ف صيف���ي، ولكن كان ذل���ك بالتأكيد 

بع���د أن َمرَّ مبحبوبته األندل���س، فكان أول 

لقاء جمعهما عام 1٩5٩م، لم تسأم مشاعر 

ذل���ك اللق���اء م���ن جلب الس���عادة ل���ه حتى 

أواخ���ر أيام���ه ، واإلعجاب والفضول 

لن���ا حت���ى الي���وم. وكان نت���اج ه���ذه الرحلة 

باه���ًرا واحلم���د هلل: أطروحة أنيق���ة راقية 

���ص والتعقيد:  يف موض���وٍع غاية يف الَتَخصُّ

»العلقات الدبلوماسية األندلسية مع أوربا 

الغربية خلل املدة األموية«، دراسة عميقة 

ت من مص���ادر باثنتي عش���رة لغة،  اس���ُتِمدَّ

قال فيها مش���رف البحث يف جامعة كيمبرج 

الدكت���ور جون هوبكنز بأنه لو أتى أي باحث 

ول���و بع���د مئة ع���ام، فإن���ه لن يضي���ف إلى 

البحث يف هذا املوضوع حرًفا واحًدا. ُيْذَكُر 

أن الوال���د  هو أول من َحَمَل ش���هادة 

الدكت���وراة يف مدينت���ه املقدادية، وذلك وفق 

ًرا.  ما ذك���ره أحد أهالي املقدادي���ة لنا مؤخَّ

كما ذُِكَر أنه أول من حمل دكتوراة يف التاريخ 

األندلسي يف العراق.

إقدام وتصميم منذ نعومة األظفار:

قبل عشرة س���نوات تقريًبا، ويف صبيحة 

  أح���د األيام، تبادر إلى س���مع الوالد

َوْص���ُف أحِد أنص���اف املثقف���ني لواحٍد من 

ي الكثيَر  كتبه بأنه »إنش���اء«! أثار ذلك الَتَجنِّ

من احل���زن واألل���م عن���ده . أعاد له 

هذا الوصف )إنش���اء( ش���يئًا من الذكريات 

الطريف���ة حول هذه الكلمة، ي���وم كان طالًبا 

يف دار املعلم���ني يف األعظمية ببغداد. ذلك 

أن مدي���ر ال���دار عاقب جميع طلبة الس���نة 

الثالثة األخيرة بس���بب َهرٍج وَمرٍج بََدر منهم 

يف حافلة املدرسة خلل رحلة علمية، وذلك 

بخصم درجات من السلوك. أحجم مجموع 

الطلبة عن الذه���اب إليه للتفاهم معه حول 

رفع هذه العقوبة فلم يفعلوا خوًفا من قسوة 

املدير، وطلبوا من الوالد  القيام بهذه 

املهمة. وافقهم، ولكن بشرط أن يكونوا معه 

يف كل األح���وال. وبع���د موافقتهم على هذا 

الش���رط، ذه���ب الوال���د  إل���ى مدير 

ال���دار، وكان جالًس���ا يف غرف���ة األس���اتذة، 

قال له: »يا أس���تاذ، هذه العقوبة اجلماعية 

كانت بأسباب ال ظل لها من احلقيقة«، وإذا 

به يقول ل���ه بعنف وقوة باللهج���ة العراقية: 

»إنَت تتعلم إنش���اء براس���ي، تع���ال معي إلى 
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مكتبي«، وكان جازًما يف توقيع هذه العقوبة 

  التي حت���ول دون العمل، فبدأ الوالد

يكلِّمه محاجًجا، فاس���تمَع إليه، فأخذ يهدأ، 

ث���م قال الوالد  له: »يا أس���تاذ، ال بد 

أن تس���تمع إل���ى حججن���ا وذل���ك إذا جاءك 

ش���خص وعينه مفقوءة ف���ل حتكم له، فلعل 

الش���خص الثاني عيناه االثنتان مفقوءتان«، 

وإذا ب���ه يضح���ك وتنفرج أس���اريره، فيقول 

للوالد  وهو مبتسم: »خلص سأرفع 

هذه العقوبة عنكم«، فش���كره وانصرف بني 

إعجاب الطلبة وفرحهم وشكرهم. 

: َفْتٌح ِعلميٌّ

ويف إح���دى جوالته عن املخطوطات أيام 

دراس���ته الدكت���وراة أوائ���ل س���تينات القرن 

ر اهلل له فتًحا علمًيا كان باكورة  املاضي، َيسَّ

نتاج���ه العلم���ي الواعد. كان���ت علقته قد 

َق���ت م���ع القائمني على مكتب���ة أكادميية  توثَّ

التاري���خ مبدريد والتي تقب���ع على كنز ثمني 

من املخطوطات األندلس���ية الن���ادرة، وَمَردُّ 

العلق���ة الوثيق���ة تل���ك ه���و تك���رار زياراته 

اجلادة لهم. وبس���بب تلك العلقة الناشئة، 

ُس���ِمَح له بش���كل أو بآخر بتصوير جزء من 

كت���اب »املقتب���س« البن حي���ان، يف وقت كان 

مج���رد االط���لع عل���ى تل���ك املخطوط���ات 

ُيَع���دُّ م���ن أصعب املهم���ات، إن ل���م يكن من 

مستحيلتها. فأخذ  صورة املخطوط 

تلك وسارع بتحقيقها وطباعتها عام 1٩٦5م 

ر لها الدكتور إحس���ان عباس  يف طبع���ة َصدَّ

ق الناشئ  َفرًِحا وُمش���يًدا بجهود هذا املَُحقِّ

والباح���ث الواعد، ثم تبني الحًقا أن نس���خة 

بة من املقتبس هذه هي صورة  مدريد املَُس���رَّ

وحي���دة ألص���ل يف مكتب���ة س���يدي حم���ودة 

باجلزائ���ر ُفِقَد الحًقا. وبه���ذا يكون حتقيق 

الوال���د  له���ذا املخطوط ه���و مبثابة 

إنق���اذ ل���ه م���ن الضي���اع. ثم تزام���ن صدور 

ه���ذا التحقيق املَُدوِّي مع مؤمتر علمي أُقيَم 

يف مدري���د، قال له فيه -مازًحا- حس���ني 

مؤن���س، مدير املعه���د املصري للدراس���ات 

اإلس���لمية مبدريد آن���ذاك، أن عملك هذا 

كان كقنبلة انفجرت يف أروقة هذا املؤمتر! 

ي عالمة فارقة في تاريخ األندلس: احَلجِّ

ميكنن���ي أن أق���ول بارتي���اح: إن مش���هد 

الرحم���ن  عب���د  بع���د  األندلس���ي  التاري���خ 

���ي ليس َكَقْبِله. لقد كانت مادة التاريخ  احَلجِّ

األندلسي قبله مادة خاًما ال يحسن استخدام 

مصادره���ا املتخصص���ة ومخطوطاته���ا إال 

ق يف ه���ذا التخصص، حتى  ر وَتَعمَّ َم���ن َتَبحَّ

ُكُت���ب املعاصري���ن التي س���بقت عمله بقليل 

كان���ت متي���ل إل���ى التخص���ص واألكادميية 

الت���ي ال جتد القبول الواس���ع ل���دى العامة. 
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مج فلتوفي���ق اهلل له  ميكن أن نعزو جزًءا 

غي���ر يس���ير م���ن حرك���ة حتويل تل���ك املادة 

اخلام إلى أخرى قابلة للستهلك والعرض 

لألق���ل اختصاًص���ا وللعامة الذي���ن يعتريهم 

الفضول يف التع���رف على هذا املقطع املهم 

من تاريخنا. وكتابه »التاريخ األندلس���ي من 

الفتح اإلسلمي حتى سقوط غرناطة« يعد 

حجر أس���اس يف التحول الذي ش���هده حقل 

العمل هذا. 

لقد مأل هذا الكتاب فراًغا كبيًرا، فُطبع 

أكثر من عشر مرات وغدا مقررًا دراسًيا يف 

العديد من اجلامعات، ولقد س���قى عطاًشا 

مب���اء زالل أنقذه���م بفضل اهلل م���ن اللجوء 

إلى مياه آس���نة متعفنة بالش���بهات يس���قون 

عطش���هم بها، وإن بدت براقة يف ظاهرها. 

وم���ن العلم���ات الفارق���ة الت���ي تركها هذا 

 - الكت���اب -رفق���ة غيره م���ن أعماله

أن���ه أظهر جرأة لم تكن ش���ائعة يف مواجهة 

أعتى الش���بهات التي أُلِصَقت بتاريخنا زورًا 

وبهتاًن���ا، مواجهةً مس���لحة بالدلي���ل العلمي 

الواعي املنصف، دون أن ُيرهبه ش���يوع هذه 

الش���بهة أو تلك، أو كونها جاءت على لسان 

أح���د املستش���رقني املعروفني مث���ًل، ويكون 

 به���ذا ق���د ب���ث جرع���ات م���ن األمل 

والش���جاعة يف أروق���ة البح���ث العلم���ي يف 

عاملنا العربي واإلسلمي.

لطامل���ا أُعج���ب والدن���ا عب���د الرحم���ن 

احلجي  بالفض���ل أبي رافع، ابن ابن 

ح���زم األندلس���ي، الذي قال بع���د وفاة أبيه 

)اب���ن حزم( أن���ه أحصى مؤلفات���ه فوجدها 

400 مجل���د بحوال���ي ثمانني أل���ف صفحة. 

  وإذا اعتب���ر عب���د الرحم���ن احلجي

نفس���ه من رفاق ابن حزم، فل يس���عنا -بًرا 

بوالدن���ا- إال أن نق���ف موق���ف الفضل أبي 

  راف���ع، مش���يدين مب���ا ترك���ه والدنا

من ترك���ة علمية كبيرة: قراب���ة ثلثني كتابًا 

مطبوًعا وأكثر من عش���رة كتب شبه جاهزة 
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للنش���ر، جعلها اهلل ش���فيعةً له ي���وم القيامة 

كما كان يدعو اهلل تعالى دائًما. 

لم يبحث يوًما عن عمل، إمنا عن ميدان:

ل���م تك���ن دوافع���ه يف كل تل���ك األعم���ال 

ش���خصية على اإلط���لق، ب���ل كان كل همه 

خدم���ة دينه من خ���لل رعاية تاري���خ أمّته، 

كان عاملًا ب���روح الفارس املحارب الذي آملته 

سيطرة الشبهات على تاريخ أمته حتى غدت 

من املَُس���لَّمات، فحمل س���يف ه���ذا التاريخ 

مستنًدا على أقوى األدلة العلمية، فسقطت 

بحمد اهلل الكثير من تلك الش���بهات بضربة 

واح���دة من هذا الس���يف العلمي التاريخي. 

وقد ذكر  أكثر من مرة أنه َيُعدُّ عمله 

يف التاري���خ م���ن العبادة وأنه ن���وع من أنواع 

ت فيه  اجلهاد. لقد س���لك طريًقا وعًرا َشحَّ

الرفق���ة، ولم يك���ن  يبالي لذلك، وقد 

جلب���ت له تل���ك اجلرأة وذل���ك التجرد للعلم 

الكثير من املتاع���ب التي أجبرته على حمل 

حقيبته من مكان إلى آخر! 

جند أنفس���نا يف اتف���اق كبير مع من قال 

ل���ه يف أحد األيام الصعبة: لو أن أحًدا أنفق 

نصف جه���ودك يف دراس���ة التاريخ األوربي 

احلدي���ث لُنصبت له التماثي���ل النصفية يف 

َيت القاعات  سوح اجلامعات األوربية، ولُسمِّ

املتعددة باسمه، إال أنه كان دائًما ما يرد بأن 

هذه املظاهر ال تهمه وال يحسب لها حسابًا، 

وأنه ال يألم لفقد منصب أو أي مزية دنيوية، 

فه���و ال يبحث عن »عم���ل وإمنا عن ميدان« 

يوصل من خلله رس���الته. واحلق أنه ال بد 

ملن يعرفه ويخبر تصرفاته أن يدرك منها ما 

يؤكد ذلك. لقد كان  ينفق الس���اعات 

بعد الس���اعات من وقته، مع البس���طاء قبل 

غيره���م، يص���ب العلم صًبا ل���كل من يطرق 

باب���ه، ال س���يما م���ن يتوخى فيه���م الصدق 

واإلخلص يف العلم والتوّجه. نرجو أن يكون 

فيما أدخره اهلل له خير عوض، ولعله شاطَر 

الكثير من أعلم التاريخ األندلس���ي كطارق 

بن زياد وموس���ى بن نصير بش���يء من هذا 

الظلم الدنيوي، والَذين جمعهما مع غيرهما 

يف كتابه اجلميل »املظلومون يف تاريخنا«. 

 ، ووجدنا يف ملحظاته التي كتبها

التبرير التالي لعدم رغبته يف نشر مذكراته 

الت���ي كتب أكثرها ثم تثاق���ل يف املضي بها: 

»م���ا كن���ُت أبحث ع���ن الش���هرة وال أريدها، 

فق���ط أري���د أن يع���رف املس���لم تاريخه من 

خلل ما أقدمه له«.
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مج رفيقة دربه أول الالحقني به:

كانت وفاة الوالد  يف مدريد يوم 

18 يناي����ر 2021م مفاجئة، إثر أزمة قلبية 

دهمت����ه. وم����ا ه����ي إال بضعة أش����هر حتى 

حلقت به الوالدة احلبيبة النجيبة، أم بلل، 

منال عبد اللطيف الربيعي، يف 5 س����بتمبر 

2021م، بعد معاناة من كورونا وتبعاتها دام 

قراب����ة الش����هرين والنص����ف. كان أحدهما 

لآلخر خير رفيق يف مش����وار احلياة، ولعل 

ثمة إش����ارة لهذا القرب بينهما يف س����رعة 

رحي����ل والدتي بعد والدي. لقد ش����اء اهلل 

العلي القدير واخت����ار والدي ووالدتي أول 

الراحلني منا عن هذه الدنيا، لعله احلكيم 

)( ش����اء ذلك ألنهما أكثرنا قربًا 

من����ه واس����تعداًدا للقائه، فعس����ى أن يكون 

ذل����ك تذكي����ًرا لن����ا بالع����ودة إليه س����بحانه 

واالستقرار واالستمرار على الطريق إليه، 

ف����ل فلح حقيقي يف ه����ذه الدنيا إال على 

ه����ذا الطريق، نس����أل اهلل أن نكون وإياكم 

من سالكيه.

كان���ت أم���ي  تعم���ل دوًم���ا دون 

َمع عمله���ا التربوي  توقُّ���ف، كالس���اعة. جَتْ

���اق يف الصباح مع أعباء املنزل الكثيرة  الشَّ

بع���د الظهر، فض���ًل عن مس���اعدة والدي 

 يف املس���اء، ال س���يما يف كتابة كتبه 

َمْت���ه ِبَصْدٍر رَحب،  وتنظيمه���ا. كل ذلك َقدَّ

ال ت���كاد تذك���ره، وما ُكّنا لَنْعرِف ش���يئًا َعْنه 

لوال إش���ادة والدي  املستمرة ِبكََرِمها 

وَوْقَفِتها معه يف مش���وار احلي���اة. كثيًرا ما 

كان يذك���ر والدي  وُيِش���يد بكتابتها 

مس���ودة كتابه »التاريخ األندلسي من الفتح 

اإلس���لمي حتى س���قوط غرناط���ة« بيدها 

َم���رَّات خم���س. إليها أَْه���َدى الوالُد إحدى 

أوائ���ل كتب���ه وأكثرها أهمي���ة: »نظرات يف 

دراس���ة التاريخ اإلس���لمي«، أه���داه إليها 

بهذه العبارات الرقيقة: )إلى الَّتي أْحَسَنْت 

ُصْحَبت���ي، وَتْبِذُل ُجهَدها يف معاَوَنتي، َوَفاًء 

وَتْقِديًرا.. إلى زوجتي(.

صفحة اإلهداء يف كتاب »نظرات يف دراسة 

التاريخ اإلسلمي«
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ث���م َكَتَب لها من الِش���ْعر أرَقَّه، ال س���يما 

تل���ك القصي���دة الت���ي َكَتَبه���ا له���ا وألُخت���ي 

الكُب���رى ابته���ال )وحيدتهم���ا يوَمها(، وذلك 

حني بَُعدا عنه بسبب سفر طال أََمُده. كانت 

تلك القصيدة أول جتاربه الش���عرية اجَلادَّة، 

جاءت بعنوان: »زوجتي منال«. 

من أبياتها)1(:

������ا ت���ع���ال���ي ح���ب���ي���ب���ة ق���ل���ب���ي َه������يَّ
ف������أن������ِت أن����ي����س����ي وُك�����������ّل م���آل���ي

ِبع������اًدا عن������ِك  أُطي������ق  ال  أن������ا 
ب������ني ُغربت������ي ووح�������ش الليالي

أَم������ا َعِلم������ِت احُلبَّ كي������ف َبراني
أض��ن��ان��ي ش���وًق���ا وأس�����اء ح�����ال��ي

طع������اٌم وال  يطي������ُب  ن������وٌم  ف������ال 
وَل�����������ْم َي��������ْرِون��������ي م���������اُء ال���������زالِل

َقَضيُت الصي������َف منتظًرا لقاًء
َمَللُت الصيَف وعيًشا يف اجلباِل

َتهي������ُم النف������ُس يف آف������اِق ش������وٍق
َت������واِل يف  وغ������رٍب  ش������رٍق  ب������ني 

أَْق������رُض الش������عَر في������ِك ولس������ُت
خي������ال رَبي������َب  الق������وايف  كثي������َر 

)1( أبقين���ا عل���ى األبي���ات كم���ا أورَدها جنل���ه الكرمي 

الدكت���ور أحم���د احلجي، مع ما فيها من كس���ر يف 

ال���وزن، ألنها متث���ل مرحلة مهمة م���ن حياته كونها 

أول جتارب���ه، ولها دالالت يس���تفيد منه���ا املهتمون 

بسيرته . )التحرير(

رُّ ال جع������ل اهللُ س������اعةً وه�������ي مَتُ
دومن�������ا ِذْك������������ُرِك َي����ْح����ت����لُّ ب��ال��ي

���������ْرُت ع��ن��ه��ا وول������ي������َدُت������ن������ا ُص���������بِّ
ِس������ًتا ِمن الش������هوِر دون »ابتهاِل«

ف������ال َبُع������ْدُت بع������د الي������وم عني
وال َبُع������ْدُت عنك������م ي������ا »منال������ي«

مسيرة.. باملتابعة جديرة:

إط���لق    الوال���د  متّن���ى  لطامل���ا 

مرك���ز بحثي لدراس���ات التاريخ اإلس���لمي 

واألندلسي، وس���عى لذلك عشرات السنني، 

ولكن حالت دون حتقيقه املُكنةُ املادية. بدأت 

ه���ذه الفك���رة يف ثمانينات الق���رن املاضي، 

إذ ُنِش���َرت مع���ه حينها مقابل���ة يف صحيفة 

البي���ان اإلماراتي���ة، ي���وم ٩ م���ارس 1٩85م، 

حتت عنوان: إعادة كتابة التاريخ اإلسلمي، 

مش���روع يتكل���ف ملي���ون دوالر. وبعد مرور 

س���نني دون حتق���ق ه���ذا اله���دف، مض���ى 

الوالد  بفكرة مختصرة لكنها تس���ير 

يف هذا املضمار نفس���ه، وه���ي مجلة علمية 

ُمَحكََّمة لنش���ر دراس���ات رصينة يف التاريخ 

اإلس���لمي. وبالفعل، صدر العدد التجريبي 

م���ن هذه املجلة، حتت عن���وان »البذور«، إال 

أنها ِبَدورها كذلك لم ُيكتب لها االس���تمرار، 

مع أسف شديد. 
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د الدع���وة لتبني هذه الفكرة  دِّ واليوم جُنَ

املهمة من ِقَبل املؤسسات واألفراد، فتاريخنا 

اإلسلمي جدير بهذا االهتمام. إنه الصورة 

العملي���ة لإلس���لم، م���ن خلل���ه ن���رى أث���ر 

اإلس���لم يف املجتمع، نرى جلًيا كيف أن أي 

ارتفاع ونهوض كان باألخذ مبنهج اهلل، وأي 

انخفاض وهبوط كان بسبب البعد عن ذلك 

���ه الدعوة للهتم���ام بنتاج  املنه���ج. كما نوجِّ

ي ، ال  الدكت���ور عب���د الرحم���ن احَلجِّ

سيما إنتاج املواد اإلعلمية والوثائقية التي 

ُتَع���رِّف بس���يرته ومس���يرته يف توعية األمة 

بأهمي���ة تاريخها الس���تعادة الثقة بنفس���ها 

والنهوض من واقعها املتراجع)1(. 

���ي يف تويت���ر  )1( حس���اب أ.د. عب���د الرحم���ن احَلجِّ

وفيس���بوك حتت ُمَعرِّف: aaelhajji ويف يوتيوب: 

abdulrahmanelhajji
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رحل املؤرخ الكبير، األستاذ الدكتور عبد 

الرحمن علي احلج���ي، يف 18 يناير 2021، 

بعد رحلة حافلة باألعمال اجلليلة يف مجال 

تاريخ املغرب واألندلس، وقد ذاعت ش���هرته 

يف الش���رق والغرب، وعرفت���ه دوائر البحث 

التاري���خ  يف  وأبحاث���ه  ومؤلفات���ه  العلم���ي. 

والفكر واحلضارة اإلس���لمية تش���هد على 

تفرده وموس���وعيته، وكان يتسلح خلل هذه 

الرحلة بالصدق واإلخلص.1

  ول���د يف املقدادي���ة، مبحافظ���ة ديال���ي، 

بالعراق الشقيق عام 1٩35، وتعلم يف مدارس 

العراق، ثم ولى ش���طره إلى مصر املحروس���ة 

ليتعل���م يف كلية دار العل���وم بالقاهرة، وحترج 

فيها عام 1٩5٩، ثم حصل على الدبلوم العالي 

)*( كاتب ومؤرخ مصري.

من جامعة مدريد املركزية عام 1٩٦1، وعلى 

الدكتوراه من جامعة كمبردج باململكة املتحدة 

ع���ام 1٩٦٦، يف رس���الة بعن���وان »العلق���ات 

الدبلوماس���ية األندلس���ية م���ع أورب���ا الغربية 

خلل املدة األموية«، وقد عمل يف العديد من 

اجلامعات العربية، وهو أحد مؤسسي جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة، ثم استقر به املقام 

يف مدري���د من���ذ عام 2000 وحت���ى رحيله يف 

بداية عام 2021، وكان يحلو له أن يطلق على 

األندل���س: أرض األجداد، وع���ن مدريد: أول 

مدينة أوربية يؤسسها املسلمون.

وق���د أمد املكتبة العربية بالعش���رات من 

الكت���ب العلمية الت���ي تنوعت ب���ني التأليف 

والتحقيق وشملت التاريخ األندلسي والفكر 

اإلس���لمي واحلض���ارة اإلس���لمية وعل���م 

التاريخ، والس���يرة النبوية، من أهم مؤلفاته: 

حوار: أبو احلسن اجلمال)*(     

 الدكتور أحمد احلجي
 وذكرياته مع والده 

أ. د. عبد الرحمن علي احلجي
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غرناطة«، و«تاريخنا َمن يكتبه؟«، و«نظرات 

يف التاريخ اإلس���لمي«، و«تاريخ املوس���يقى 

األندلسية«، و«أندلسيات«، كما حقق سفًرا 

من كتاب »املقتبس يف أخبار األندلس« البن 

حي���ان القرطبي، ويتحدث ه���ذا اجلزء من 

املقتب���س عن خمس س���نوات )3٦0-3٦4ه� 

= ٩71-٩74م( م���ن أي���ام اخلليف���ة: احَلكَم 

الثان���ي، املس���تنصر ب���اهلل )350-3٦٦ه� = 

٩٦1-٩7٦م(. ُنش���ر هذا اجلزء عن نس���خة 

منقولة عن األصل. وغيرها من األعمال... 

 وكان لزام���اً أن نقت���رب أكث���ر من حياة 

الدكتور احلجي ونتعرف إلى كواليس حياته 

م���ن خلل أق���رب الناس إليه ابن���ه الدكتور 

أحمد احلجي، أستاذ العلوم املالية املشارك، 

جامعة كيبيك يف مونتريال، كندا، يف حوارنا 

هذا، الذي عرجنا فيه بني حديث الذكريات 

احلافلة والتي تثير يف النفس الشجن.   

  فقلت له: ملاذا اتخذ الوالد مدريد مقاًما 

يف أخريات حياته؟

  احلقيق���ة أن علق���ة وال���دي -

بإس���بانيا كان���ت دوًما وثيق���ة، واألمر كذلك 

بالنس���بة لكل أفراد العائل���ة. ال يخفى على 

اجلمي���ع أن مرد هذه العلق���ة اخلاصة مع 

ه���ذا البل���د اجلمي���ل ه���و تخص���ص الوالد 

بالتاريخ األندلس���ي وعش���قه لألندلس، كان 

دوًم���ا يس���ميها أرض اآلباء واألج���داد، أما 

مدريد فيحلو له تلقيبها بالعاصمة األوربية 

التي بناها املسلمون. 

علقة والدي بإسبانيا كانت دوًما وثيقة، 

واألمر كذلك بالنسبة لكل أفراد العائلة

كان حقيق���ةً يش���عر أن���ه أندلس���ي قذف 

ب���ه الزم���ان يف العراق، ف���كان لزاًم���ا عليه 

أن يعط���ي أرض اآلباء واألج���داد حقها من 

الوف���اء والزيارة والتفق���د. أذكر مرة يوم كنا 

يف الع���راق وأن���ا طفل صغير أي���ام احلصار 

اجلائ���ر الذي ُفرَِض على هذا البلد، س���افر 

وال���دي  إل���ى األردن ابت���داًء، ثم بعد 

أيام اتصل بنا ما بدا أنه مكان آخر، س���أل 

أخت���ي مآب التي كان���ت تكلمه على الهاتف، 

هل ح���زرِت أين أنا؟ لم َيكُ���ن من الصعوبة 

  عليها تعليل نبرة الس���عادة يف صوته

ب إلى قلبه: إس���بانيا،  بأن���ه يف امل���كان املَُحبَّ

فأجابته بسرعة بديهة: أنت يا أبي يف أرض 

اآلب���اء واألجداد، فضح���ك عالًيا حتى أنني 

س���معت الضح���ك من الهاتف عبر مس���افة 

عش���رة أمتار تفصلني عنه، أظنه استحسن 

هذا الرد من أختي مآب. 
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أما عن س���بب إقامته الدائمة يف مدريد 

والت���ي بدأت منذ حوالي عام 2000م، فهذه 

ه���ي الفت���رة الت���ي بدأ يدخ���ل به���ا مرحلة 

التقاعد، فمعرفته بإسبانيا ولغتها وحبه لها، 

فضلً عن حمله جلنسيتها، جعل االستقرار 

فيه���ا أم���ًرا منطقًي���ا يف ظل االبتعاد ش���به 

القسري عن بلدنا األم العراق بسبب ما أََلمَّ 

به من مآٍس وكوارث يف العقود األخيرة. 

َعِش���َق الوالُد األندلَس، وكان يسّميها أرَض 

اآلباء واألجداد، أما مدريد فيحلو له تلقيبها 

بالعاصم���ة األوربية اّلتي بناها املس���لمون

  ما الس������بب ال������ذي دعاه كي يت������رك العراق 

مسقط رأس������ه؟ وهل كان يحن إلى العراق 

للرجوع ذات يوم؟

- غ���ادر الوال���د  الع���راق بش���كل 

متقطع منذ ستينات القرن امليلدي املاضي، 

يف إعارات متعددة من جامعة بغداد، للمملكة 

العربي���ة  ولإلم���ارات  الس���عودية  العربي���ة 

املتحدة )التي س���اهم يف تأسيس جامعتها( 

وللكويت. ال يخفى عليكم صعوبة الوضع يف 

العراق آنذاك، ال س���يما للمستقلني سياسًيا 

مثل وال���دي، كان يجد حرية أكبر يف العمل 

خارج العراق ومقدرة أكبر على املس���اهمات 

واملشاركات العلمية دون عوائق كبيرة. 

الع���راق هو بلده األم الذي يحتل يف قلبه 

موقًعا خاًصا، لقد نش���أ يف تلك األرض، يف 

حق���ول الزراع���ة يف محافظ���ة ديالى، وظل 

ذل���ك امل���كان والقصص الت���ي دارت فيه يف 

أفكاره ليل نهار يشارك بها كل من جالسه.  

متقط���ع  بش���كل  الع���راق  الوال���د  غ���ادر 

من���ذ س���تينات الق���رن املي���لدي املاضي، 

يف إع���ارات متع���ددة م���ن جامع���ة بغ���داد

  ما األعمال التي أجنزها يف الغربة؟

- كثي���رة، كان دائ���م التحس���ني والتعديل 

واإلضاف���ة على كتب���ه، وباإلضافة إلى ذلك 

أجن���ز العدي���د من الكتب وامل���واد اجلديدة. 

لطامل���ا متّن���ى الوال���د  إط���لق مركز 

اإلس���لمي  التاري���خ  لدراس���ات  بحث���ي 

واألندلسي، وس���عى لذلك عشرات السنني، 

ولكن حال دون حتقيقه املُكنة املادية. بدأت 

هذه الفك���رة يف ثمانينيات الق���رن املاضي، 

إذ ُنِش���َرت مع���ه حينها مقابل���ة يف صحيفة 

البيان اإلماراتية يوم ٩ مارس 1٩85م حتت 

عن���وان: إع���ادة كتاب���ة التاريخ اإلس���لمي، 

مش���روع يتكل���ف ملي���ون دوالر. وبعد مرور 

س���نني دون حتق���ق ه���ذا اله���دف، مض���ى 

الوالد  بفكرة مختصرة لكنها تس���ير 

يف نف���س هذا املضمار، وه���ي مجلة علمية 
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اإلس���لمي. وبالفعل، صدر العدد التجريبي 

م���ن هذه املجلة، حتت عن���وان »البذور«، إال 

أنها بدورها كذلك لم يكتب لها االس���تمرار، 

مع أسف شديد.

متّنى الوالد إطلق مركز بحثي لدراسات 

التاريخ اإلس���لمي واألندلس���ي، وس���عى 

لذلك عش���رات الس���نني، ولكن حال دون 

حتقيقه املُكنة املادية

األم���ل -كل األمل- أن تأخذ تلك الفكرة 

طريقها نحو التحقيق، سواء كانت من خلل 

مركز بحثي تتبناه جامعة تكون مهمته العناية 

بالتاريخ األندلسي، أو من خلل مجلة علمية 

متخصصة يف التاريخ األندلسي، وإن كانت 

بعدد واحد س���نوًيا، يضم هذا العدد بضعة 

بحوث ُمَحكََّم���ة، أو من خلل كلتا الفكرتني 

هاتني. يك���ون لهذه املجلة جلن���ة علمية من 

املعروفني يف التخص���ص. كما نتمنى إفراد 

جائ���زة بحثية باس���م الراح���ل  مُتنح 

لبحث متميز يف التاريخ األندلس���ي، ومكن 

أن ُترَف���ق باملجل���ة املقترحة أعله، ويف هذه 

َن���ح هذه اجلائزة ألفضل بحث يف  احلالة مُتْ

عدد املجلة، حسب رأي اللجنة املَُحكَِّمة. 

  كيف كانت طقوسه عندما كان يكتب ويقرأ؟

- كان���ت أيامه عموًما لي���س فيها الكثير 

غي���ر الق���راءة أو الكتاب���ة، حت���ى أن والدتي 

)منال، أم بلل، ( كانت دوًما متازحه 

وتقول له: فقط أخبرني متى سوف تتخرج؟ 

كان يعم���ل بهم���ة الش���باب حتى آخ���ر يوم، 

مبعدل 15 س���اعة يومًي���ا، كانت طريقته يف 

الكتاب���ة أن يحض���ر امل���ادة واألف���كار ويبدأ 

بكتاب���ة املس���ودة، نس���خة بعد أخ���رى يبقى 

يعدل فيها، كان دقيًقا جداً فيما يكتب. 

كانت أيامه عموًما ليس فيها الكثير غير 

القراءة أو الكتابة

وقبل أن يبدأ عهد الطباعة يف الكومبيوتر 

)الت���ي تعلمها وأتقنها بعد جتاوز الس���بعني 

م���ن العم���ر(، كانت والدت���ي ، رفيقة 

دربه، هي من تس���اعده يف كتابة كتبه، ميلي 

عليه���ا كلمة كلم���ة وهي تكتب، رغ���م أعباء 

عملها الش���اق طوال اليوم. كانت تعمل دوًما 

َمع عملها التربوي  دون توقُّف، كالساعة. جَتْ

���اق يف الصباح مع أعب���اء املنزل الكثيرة  الشَّ

بع���د الظه���ر، فضلً ع���ن مس���اعدة والدي 

 يف املس���اء، ال س���يما يف كتاب���ة كتبه 

  وتنظيمها. كثيًرا ما كان يذكر والدي

وُيِش���يد بكتابته���ا مس���ودة كتاب���ه »التاري���خ 
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األندلسي من الفتح اإلسلمي حتى سقوط 

غرناطة« بيدها َمرَّات خمس. رحمهما اهلل 

وجزاهما عنا خيًرا. 

ة.  م هذا بس����رور وَمَحبَّ كانت الوال����دة ُتَقدِّ

ال ت����كاد تذك����ره، وم����ا ُكّن����ا لَنْعرِف ش����يئاً َعْنه 

ل����وال إش����ادة والدي  املس����تمرة ِبكََرِمها 

وَوْقَفِتها معه يف مش����وار احلي����اة. إليها أَْهَدى 

إحدى أوائل كتبه وأكثرها أهمية: »نظرات يف 

دراس����ة التاريخ اإلسلمي«، أهداه إليها بهذه 

العبارات الرقيقة: )إلى التي أْحَسَنْت ُصْحَبتي 

وَتْب����ِذُل ُجهَدها يف معاَوَنتي، َوَف����اًء وَتْقِديراً.. 

إلى زوجتي(. كما َكَتَب لها من الِشْعر أرَقَّه.

وكان  األمي���ن  س���اعده  كان���ت  والدت���ي 

ُيِش���يد بكتابتها مس���ودة كتاب���ه: »التاريخ 

األندلس���ي م���ن الفت���ح اإلس���لمي حتى 

سقوط غرناطة«

  الهموم التي كانت تنتابه يف هذه الفترة؟

- كان الوال���د  يتنف���س األندلس، 

ويعيش هموم أسلفه املورسكيني ومعاناتهم 

مع محاكم التفتيش. كثيًرا ما كنا نراه غارًقا 

يف أف���كاره، ليب���دأ س���يل دموع���ه بالنزول. 

وحني نس���تقصي نعرف أنه يتذكر مش���اهد 

املورس���كيني وهم ُيْحَرقون أمام الس���لطات 

الكنس���ية يف أحفالها »اإلميانية!«، قابضني 

عل���ى دينه���م يورِّثون���ه جيلً بع���د جيل وهم 

حتت وطأة محاكم التفتيش الغاش���مة. َلكَم 

كان يس���وؤه َمن يْس���َتِخّف بآالم املورسكيني 

وجهاده���م ومصابرتهم، ب���ل يلومهم ويتخذ 

م���ن قضيته���م مث���االً عل���ى َمن أض���اع دينه 

ودي���اره باللهو واللعب والرق���ص! وكثيًرا ما 

يأت���ي هذا االس���تخفاف واللّوم ّمن ال يكاد 

قرأ عن األندلس غير مطالعة سريعة. أْشُعر 

أّن رحيل الوالد زاد القضية املورسكية ُيْتًما 

يف ه���ذه األيام، نس���أل اهلل أن يعوضها مبن 

يس���ير على ه���ذا ال���درب ويرفع ل���واء هذه 

القضية اإلنسانية العادلة. 

كان الوال���د يتنف���س األندل���س، ويعي���ش 

هموم أس���لفه املورسكيني ومعاناتهم مع 

محاكم التفتيش

ي واألندلس صنوان، ولقد استحقَّ  احَلجِّ

بجدارة ما أُطلق عليه من ألقاب عديدة بَُعيد 

وفات���ه: ف���ارس األندلس وعاش���ق األندلس 

وشيخ املؤرِِّخني األندلسيني. 

  ه������ل ت������رك احلج������ي أوراًق������ا أو مؤلف������ات أو 

أبحاث لم تَر النور بعد؟

- حني ُسِئَل الفضل أبو رافع، ابن ابن حزم 

األندلسي، عن مؤلفات أبيه )ابن حزم( بعد 
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مج وفات���ه، قال إن���ه أحصى مؤلفات���ه فوجدها 

400 مجل���د بحوال���ي ثمانني أل���ف صفحة. 

  وإذا اعتب���ر عب���د الرحم���ن احلجي

نفس���ه من رفاق ابن حزم، فل يس���عنا -ِبًرا 

بوالدن���ا- إال أن نق���ف موق���ف الفضل أبي 

  راف���ع، مش���يدين مب���ا ترك���ه والدنا

من ترك���ة علمية كبيرة: قراب���ة ثلثني كتابًا 

مطبوًعا وأكثر من عش���رة كتب شبه جاهزة 

للنش���ر، جعلها اهلل ش���فيعةً له ي���وم القيامة 

كما كان يدعو اهلل تعالى دائماً. وجواباً على 

سؤالكم: نعم، ترك الكثير من الكتب التي لم 

تطبع بعد، منها كتاب: »اإلعجاز«، و«القضاء 

والقضاة يف األندلس«، و«النموذج األندلسي 

يف تطبيق الش���ريعة اإلس���لمية«، و«انتشار 

اإلس���لم يف األندل���س«، و«املورس���كيون يف 

املخطوطات واملصادر األندلسية«، وغيرها 

الكثير.

  هل كان اإلس������بان يق������ّدرون مكانت������ه أثناء 

مقامه هناك؟

- نعم، ال س���يما املستشرقني املنصفني. 

أذك���ر م���رًة زيارت���ه لقس���م اللغ���ة العربي���ة 

مدري���د  بجامع���ة  الش���رقية  والدراس���ات 

كومبلوتنس���ي ليس���أل عن صديق له، فسأل 

امرأة كانت جتلس خلف مكتبها يف القس���م، 

فأجابته عن م���كان ذلك الصديق ثم أتبعت 

جوابها بس���ؤال عن اس���م الوالد؛ فأجابها: 

���ي، فإذا بها تقف خلف  عبد الرحمن احَلجِّ

املكتب، كانت قد سمعت عن والدي وأعماله 

يف التاريخ األندلسي كثيًرا دون أن تلتقي به، 

أش���ادت به وبعلمه، وقالت ل���ي: أبوك عالم 

كبير. عرفنا الحًقا أنها أستاذة ومستشرقة 

إس���بانية معروفة اس���مها »ماريا خيس���وس 

فيجي���را« كان ذلك املوق���ف الطريف فاحتة 

علقة قوية نشأت بينهما. 

  َم������ن ِمن الش������خصيات الت������ي كان يتواصل 

معها ويقابلها وحتج إليه يف مدريد؟

- كان يس���عد ب���كل َم���ن يط���رق بابه من 

الزائري���ن لألندلس، العدي���د كانوا يتصلون 

ب���ه حني يصل���ون إلى مدريد، يك���رم كل من 

يقصده ويحثهم على زيارة اآلثار األندلسية 

ويزودهم بالكثير من املعلومات والكتب.

كان يس���عد ب���كل َم���ن يط���رق باب���ه ِم���ن 

الزائرين لألندلس

  هل عاش أحد من أوالده يف جلبابه؟

- نعم، أخي أمي���ن كان يعيش يف مدريد 

مع���ه، أم���ا نح���ن أبن���اؤه اآلخ���رون فكنا يف 

زيارات متتابعة له. 
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  األي������ام األخي������رة يف حي������اة الدكت������ور عبد 

الرحمن احلجي كيف تتذكرها؟

- كم���ا ذك���رُت، كان���ت حيات���ه كلها عمل 

دون تذم���ر وال مل���ل، إال أن ه���ذه الوتي���رة 

بدأت تتس���ارع أواخر أيام���ه حتى أصبح ال 

يبقى جالًس���ا معنا على الطعام حتى انتهاء 

اجلميع، وهو أمر كان معتاًدا وحريًصا عليه 

فيما سبق. كان يأكل قليلً ويسارع مبغادرة 

املائ���دة إلى طاولة العمل. يف آخر س���نة من 

عمره ب���دأ بوضع اللمس���ات األخي���رة على 

كتابة م���ادة يف إعجاز الق���رآن والنبوة، كان 

يفك���ر يف هذا األم���ر ليل نه���ار، باله يجول 

يف إعج���از الق���رآن وعظم���ة اخلال���ق، كأنه 

كان يس���ارع إلى لق���اء ربه ويس���تعد لذلك. 

كان يعم���ل بهذا الكتاب حتى 40 دقيقة قبل 

وفاته، ترك الكتاب وخرجنا أنا وهو منشي 

يف احل���ي، فكانت الوف���اة أثناء تلك اجلولة. 

كان يف أواخ���ر األيام يفكر حتى يف نومه يف 

أمر ه���ذا الكت���اب، عندما أصح���و صباًحا 

أج���ده ق���د قطع ش���وًطا كبي���ًرا يف الطباعة 

عل���ى الكومبيوتر، وإذا م���ا صحونا يف الليل 

جنده يقرأ الكتب املحيطة بفراش���ه ويأخذ 

امللحظ���ات. حتى عندما كنت أَس���لِّم عليه 

صباًح���ا، أتذك���ر أّن رده كان يأت���ي س���ريًعا 

أواخ���ر األيام )دون أن يفقد ش���يئًا من دفئه 

وإحساسه وحنانه(، كان يلّف رأسه جتاهي، 

يقول مس���رًعا: أهل حبيب���ي، ويعود ليكمل 

الكتابة.

  كيف نقّيم جتربة الدكتور عبد الرحمن 

احلجي بعد الرحيل؟

- ل���م تك���ن دوافع���ه يف أي م���ن أعماله 

ش���خصية على اإلط���لق، ب���ل كان كل همه 

خدم���ة دينه من خ���لل رعاية تاري���خ أمّته، 

كان عاملًا ب���روح الفارس املحارب الذي آملته 

سيطرة الشبهات على تاريخ أمته حتى غدت 

من املَُس���لَّمات، فحمل س���يف ه���ذا التاريخ 

مستنًدا على أقوى األدلة العلمية، فسقطت 

بحمد اهلل الكثير من تلك الش���بهات بضربة 

واح���دة من هذا الس���يف العلمي التاريخي. 

وق���د ذك���ر  أكثر م���ن مرة أن���ه يعتبر 

عمل���ه يف التاري���خ من العب���ادة وأنه نوع من 

ت  أنواع اجلهاد. لقد سلك طريًقا وعًرا َشحَّ

في���ه الرفقة، ولم يك���ن  يبالي لذلك، 

وق���د جلبت له تل���ك اجلرأة وذل���ك التجرد 

للعلم الكثير م���ن املتاعب التي أجبرته على 

حمل حقيبته من مكان إلى آخر! 
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مج كانت مادة التاريخ األندلسي قبل احلجي 

مادة خاًما ال يحسن استخدام مصادرها 

ر  املتخصص���ة ومخطوطاته���ا إال َمن َتَبحَّ

ق يف هذا التخصص وَتَعمَّ

ميكنن���ي أن أق���ول بارتي���اح: إن مش���هد 

الرحم���ن  عب���د  بع���د  األندلس���ي  التاري���خ 

���ي ليس َكَقْبِله. لقد كانت مادة التاريخ  احَلجِّ

األندلسي قبله مادة خاًما ال ُيحسن استخدام 

مصادرها املتخصصة ومخطوطاتها إال َمن 

ق يف هذا التخصص، حتى ُكُتب  ���ر وَتَعمَّ َتَبحَّ

املعاصرين التي س���بقت عمل���ه بقليل كانت 

متي���ل إلى التخص���ص واألكادميي���ة التي ال 

جتد القبول الواس���ع ل���دى العامة. فلتوفيق 

اهلل ل���ه  ميك���ن أن نع���زو ج���زًءا غير 

يس���ير من حرك���ة حتويل تلك امل���ادة اخلام 

ال���ى أخ���رى قابل���ة للس���تهلك والع���رض 

لألق���ل اختصاًص���ا وللعامة الذي���ن يعتريهم 

الفضول يف التع���رف على هذا املقطع املهم 

من تاريخنا. 

وكتاب���ه »التاري���خ األندلس���ي م���ن الفتح 

اإلسلمي حتى سقوط غرناطة« ُيعد حجر 

أس���اس يف التحول الذي شهده حقل العمل 

ه���ذا. وقد ُطبع أكثر من عش���ر مرات وغدا 

مق���ررًا دراس���ًيا يف العديد م���ن اجلامعات، 

وسقى عطاًشا مباء زالل أنقذهم بفضل اهلل 

من اللجوء إلى مياه آسنة متعفنة بالشبهات 

يس���قون عطش���هم بها، وإن ب���دت براقة يف 

ظاهرها. ومن العلمات الفارقة التي تركها 

 ، هذا الكتاب، رفقة غيره من أعماله

أن���ه أظهر جرأة لم تكن ش���ائعة يف مواجهة 

أعتى الش���بهات التي ُلِصَقت بتاريخنا زورًا 

وبهتاًن���ا، مواجهةً مس���لحة بالدلي���ل العلمي 

الواعي املنصف، دون أن يرهبه ش���يوع هذه 

الش���بهة أو تلك، أو كونها جاءت على لسان 

أح���د املستش���رقني املعروفني مث���لً، ويكون 

 به���ذا ق���د ب���ث جرع���ات م���ن األمل 

والش���جاعة يف أروق���ة البح���ث العلم���ي يف 

عاملنا العربي واإلسلمي.

  هل ُك������رم الدكت������ور احلجي مب������ا يليق يف 

وطنه ويف الدول األخرى؟

- جند أنفسنا يف اتفاق كبير مع َمن قال 

ل���ه يف أحد األيام الصعبة: لو أن أحًدا أنفق 

نصف جه���ودك يف دراس���ة التاريخ األوربي 

احلدي���ث لُنصبت له التماثي���ل النصفية يف 

َيت القاعات  سوح اجلامعات األوربية، ولُسمِّ

املتعددة باسمه، إال أنه كان دائًما ما يرّد بأن 

هذه املظاهر ال تهمه وال يحسب لها حسابًا، 

وأنه ال يألم لفقد منصب أو أي مزية دنيوية، 
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فه���و ال يبحث عن »عم���ل وإمنا عن ميدان« 

يوصل من خلله رس���الته. واحلق أنه ال بد 

ملن يعرفه ويخبر تصرفاته أن يدرك منها ما 

يؤكد ذلك. لقد كان  ينفق الس���اعات 

بعد الس���اعات من وقته، مع البس���طاء قبل 

ا ل���كل من يطرق  غيره���م، يص���ب العلم صّبً

باب���ه، ال س���يما َم���ن يتوخى فيه���م الصدق 

واإلخلص يف العلم والتوّجه. نرجو أن يكون 

فيما ادخره اهلل له خير عوض، ولعله شاَطَر 

الكثير من أعلم التاريخ األندلس���ي كطارق 

بن زياد وموس���ى بن نصير بش���يء من هذا 

الظلم الدنيوي، والَذين جمعهما مع غيرهما 

يف كتابه اجلميل »املظلومون يف تاريخنا«. 

 ، ووجدنا يف ملحظاته التي كتبها

التبرير التالي لعدم رغبته يف نشر مذكراته 

الت���ي كتب أكثرها ثم تثاق���ل يف املضي بها: 

»م���ا كن���ُت أبحث ع���ن الش���هرة وال أريدها، 

فق���ط أري���د أن يع���رف املس���لم تاريخه من 

خلل ما أقدمه له«.

إال أننا مع ذلك نعتقد أّن عمله لم يذهب 

س���ًدى، وحاش���ا هلل أن تك���ون عاقب���ة األمر 

كذلك ملن نحسبه مخلصاً يف عمله يف سبيل 

اهلل ومتحررًا من أي قيد دون ذلك.

إرُث والِدن���ا الراح���ِل كبيٌر، واملس���ؤوليةُ 

ني بالتاريخ األندلسي  كبيرٌة على كِلّ املهتِمّ

أْن ُيولوا هذا اإلرَث اهتماًما يستحقه

  هل من املمكن أن تعاد طباعة أعماله يف 

قابل األيام؟

- نع���م، ه���ذه م���ن األعمال التي س���وف 

نس���عى لها إن شاء اهلل. إرث والدنا الراحل 

كبي���ر، واملس���ؤولية كبيرة عل���ى كل املهتمني 

يف التاريخ األندلس���ي أن يول���وا هذا اإلرث 

اهتماًما يستحقه. 

كم���ا نس���عى إلنش���اء موق���ع إلكترون���ي 

مبواصفات فنية متميزة يكون مظلةً ومرجًعا 

 . للكثي���ر من األعمال املتعلّقة بالوالد

مثلً: جمع مئات املقاالت والبحوث املتناثرة 

يف صفح���ات املج���لت والصحف، حلفظها 

ر  من الضياع أوالً، ثم لتقدميها بش���كل ُمَيسَّ

جلمي���ع املهتم���ني، ووض���ع ملف���ات وروابط 

املواد الصوتية واملرئية.

      



العدد الخامس

35

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج

ثلثة من كبار املؤرخني املعاصرين أجنزوا 

م���ة ع���ن التاريخ األندلس���ي،  مؤلَّفاته���م الَقيِّ

فانتش���رت يف اآلف���اق وَلقيت رواًج���ا وقبوالً 

كبيًرا لدى القراء والباحثني: محمد عبد اهلل 

عن���ان، واألس���تاذ الدكت���ور حس���ني مؤن���س، 

ي،  واألس���تاذ الدكت���ور عب���د الرحم���ن احّلجِّ

اته، على ما  رحمهم اهلل وأس���كنهم فسيح َجنَّ

م���وه بإخ���لص عن تلك احللق���ة املتأللئة  َقدَّ

م���ن تاريخ أمتنا اإلس���لمية يف األندلس، يف 
السياقني السياسي واحلضاري.1

ز األستاذ الدكتور عبد الرحمن  لكن ما مييِّ

����ي عنهما هو التزامه باملنهج اإلس����لمي  احَلجِّ

األندلس����ي،  للتاري����خ  عرض����ه  يف  األصي����ل 

واعتماده الِقَي����م املوضوعية العادلة يف تقييمه 

)*( أكادميي ومؤرخ وكاتب وناقد، من العراق.

ملا فعله األجداد يف الساحة األندلسية، وردوده 

العلمية على مقوالت املستشرقني التي جانبت 

الص����واب. ويكف����ي أن يرج����ع املرء إل����ى كتابه 

»التاريخ األندلس����ي من الفتح اإلس����لمي حتى 

سقوط غرناطة« وإلى تهميشاته الغنية وقائمة 

مص����ادره العربي����ة واإلفرجني����ة وإل����ى عرضه 

الرص����ني الذي لم يترك فيه ش����اردة وال واردة 

إال وضعها حتت مجهره الفاحص املَُحلِّل، الذي 

مة من التحليلت والنتائج  أوصله إلى شبكة َقيِّ

بخصوص العديد من حلقات التاريخ األندلسي 

التي طاملا ثار حولها اجلدل والنقاش.

ليس هذا فحسب، بل إن منهجه املُْحكَم هذا 

ميضي للتعامل مع العديد من مراحل التاريخ 

األندلس���ي والعلق���ات اخلارجي���ة خللفائ���ه 

وأمرائ���ه، ومعطيات���ه احلضاري���ة اخلصب���ة. 

أ. د. عماد الدين خليل )*(

جهود األستاذ الدكتور 
  ي  عبد الرحمن احَلجِّ

في التاريخ األندلسي
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فما يزداد قراؤه إال إعجابًا وتقييًما لهذا 

الباحث اإلس���لمي اجل���اد الذي عرف كيف 

يكش���ف النقاب ع���ن جوانب عديدة من هذه 

الصفحة الرائعة يف تاريخنا اإلسلمي. 

عب���د  الدكت���ور  األس���تاذ  أن  إال  ه���ذا، 

���ي هو ثالث ثلث���ة من جيل  الرحم���ن احَلجِّ

املؤرخني العراقيني اإلسلميني الذين طاملا 

أش���اد ببحوثهم اخلصبة يف س���احة الكتابة 

يف التاري���خ اإلس���لمي الطلب���ة والباحث���ون 

واملتابع���ون: األس���تاذ الدكت���ور أك���رم ضياء 

العم���ري، واألس���تاذ الدكتور عب���د الرحمن 

���ي، واألس���تاذ الدكت���ور عم���اد الدين  احَلجِّ

خليل. كلهم انطلقوا من البؤرة ذاتها: املنهج 

اإلس���لمي األصيل الذي يرف���ض التدليس 

والتش���ويه، والذي يسعى إلى عرض الوقائع 

واألحداث بأقصى درجات احليطة والعلمية 

واملوضوعية. 

وم���ن ي���دري، فلع���ل ه���ؤالء الثلث���ة يف 

جهدهم املكافح يف البحث التاريخي ملا يزيد 

عن الس���تني عاماً، وإجناز عشرات املؤلفات 

يف س���احاته، يعط���ون الدرس ملن س���يجيئ 

بعده���م بضرورة مواصل���ة العمل واالنكباب 

عل���ى التألي���ف، حتى وهم يدخل���ون مرحلة 

الش���يخوخة ويواري بعضهم الت���راب، فلعل 

ذلك يش���فع لهم عند خالقه���م جلَّ يف عله 

يوم احلساب، مصداقاً لآلية الكرمية:

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ﴿ۆئ 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ڀ ٺ﴾ ]سورة إبراهيم: 24، 25[.

لَك يف  رحمك اهلل أيه���ا األخ الغالي وَتَقبَّ

الصاحلني. لقد سبقتنا إلى اآلخرة، فلعلك 

تس���اهم مع كل األحبة يف أن تكون ش���فيعنا 

هن���اك يوم ُيكَْتب علين���ا مفارقة هذه الدنيا 

الزائلة التي ال تساوي شروى نقير. 

لقد تلقيُت نبأ وفاتك بطبقتني من احلزن: 

حزن الناس بفقد أحبابهم. وحزني املضاعف 

علي���ك أيه���ا األخ والصديق. لق���د غبَت عني 

أخيًرا فكسرَت ظهري، فما أنا وأنت إال أخوة 

م���ّدوا حياتهم م���ن بدئها حت���ى أقصاها من 

أج���ل إعلء كلم���ة اهلل، والدفاع املوصول عن 

احلقيقة التي غابت عن أذهان الكثيرين. فما 

كان من���ا إال أن نش���حذ أقلمن���ا عبر واحدة 

م���ن أوس���ع اجلبه���ات يف اجل���دل وامللحقة 

بني أبناء هذا الدي���ن وخصومهم من الفجرة 

قنا  واملارقني. ترى هل أّدينا الفريضة التي َطوَّ

به���ا أعناقن���ا، وأمضين���ا أعمارنا يف س���بيل 
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مج نصرته���ا؟ ِعلْم ذلك عند اهلل. ولس���وف تكون 

وفاتك مبثابة املفتاح الذي ستتلقى بواسطته 

اجلواب. أما أنا فَعلَيَّ أن أنتظر رمبا سنوات ال 

تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وحينذاك سوف 

أحلق بك وسوف أقف خاشًعا منحنًيا خجوالً 

ي اجلواب-. ُترى  أمام اهلل -جل يف عله لتلقِّ

كيف سيكون؟ إّن أوصالنا لترتعد وهي تتذكر 

اللّحظة الفاصلة، حلظة احلس���اب العس���ير، 

وَم���ن يدري، فلعلنا نخرج مرفوعي الرؤوس.. 

لعلنا! فمن يدري؟!

أيها األخ الغالي، دعواتي لك صباح مساء 

أن يتقبلك اهلل يف الشهداء والصديقني، وأن 

���ل منك جهد ُعْم���ر كامل يف الدفاع عن  يتقبَّ

ًضا تخصصه يف التاريخ للرد  حِّ عقيدته. ُمَ

على اخلصوم واألع���داء، وقبل هذا لتقدمي 

جمل���ة م���ن األعم���ال البنائية الت���ي اعترف 

اجلميع بق���وة منهجها يف البحث والتحقيق، 

فسلم عليك. وال أقول وداعاً، ولكني أقول 

إل���ى اللّق���اء يف يوم قريب.. إل���ى اللقاء أيها 

األخ والصديق.
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لقد عرف���ُت أس���تاذنا القدي���ر، العلمة 

اجلليل الدكتور عبد الرحمن بن علي احلجي 

، رمب���ا س���نة أربِعمئ���ٍة وأل���ف، حني 

اش���تريت كتاب���ه »التاريخ األندلس���ي« وكنت 

���وِّ انتهيت من قراءة »احللل السندس���ية«  للتَّ
لشكيب أرسلن.1

وكنُت معجًبا باحللل السندس���ية، غير أن 

إعجابي بالتاريخ األندلسي كان ذا معًنى آخر، 

فلم أجد فيما قرأُت َمن َكَتب بهذه اللغة، فقد 

كان دقيًق���ا يف تصوير الوقائ���ع، حيث يصف 

الواقعةَ بدقة عالية، ويشير إلى ما يحتفُّ بها 

م���ن أحداث، ما يس���بقها أو يلحقها، ويذكر 

عض���و هيئة كبار العلماء يف الس���عودية )س���ابًقا(،   )1(
وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة امللك فيصل.

أس���بابها ومقدماته���ا، ويش���ير إل���ى تداع���ي 

العلم���اء والصلحاء، ويذك���ر كيف كان العلماء 

يف املقدمة، ليكونوا قدوًة لغيرهم.

وكان  يعرض أقوال املؤرخني ويقارن 

بينه���ا، وكأنها ماثلة بني عينيه، ثم يس���تخرج 

الصواب فيما يظهر له، بأمانة علمية، فرغم 

ه يف نفس���ه ِم���ن عاطفٍة  أن���ه الُيخف���ي ما ُيكنُّ

اشٍة، غير أنه ال يعدل عن احلقيقة.  جيَّ

وكان���ت لغة الكتاب لغ���ةً عربية فصيحة، 

وعب���اراٍت رائق���ة، وأس���لوٍب رص���ني واللغةُ 

أداُة التعبي���ر والتصوي���ر، فهي وعاُء الفكرة، 

فما أحوج املؤرخ إلى دراس���ة اللغة العربية، 

لُيحس���ن الكتابة بها، فإن امل���ؤرخ كغيره من 

أ.د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك)*(

في ذكرى العالمة عبد الرحمن احلجي
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مج واالجتم���اع  التربي���ة  عل���وم  املختص���ني يف 

وغيرها، إذا لم ُيحس���ن التعبير، فقد ُيفسد 

املعنى، و)قد( -هنا- للتكثير.

وبعد س���نوات من قراءت���ي لهذا الكتاب، 

كن���ت يف زي���ارة ملدين���ة الش���ارقة، فاتصلُت 

قيِّ الش���يخ حمد رقيط  قيِّ النَّ بأس���تاذي التَّ

-حفظ���ه اهلل وبع���ني عنايته ت���واله-، أطلب 

���ب ب���ي، وح���ني ذهب���ُت إليه،  زيارت���ه، فرحَّ

فوجئُت بالدكتور عبد الرحمن احلجي عنده، 

وكان معهما رجٌل ثالث من الس���ودان، حيث 

جرى حدي���ٌث طويل بيني وبني الدكتور عبد 

الرحم���ن، وأني أعرفه منذ زم���ن، وحتدثنا 

حول األندلس وأخبارها، فوجدُته بحَر علٍم 

ُيَع���بُّ ُعبابه، وس���ألته  ع���ن بعض ما 

أشكَل عليَّ يف تاريخ األندلس، فطرَب جًدا، 

وكان سعيًدا أْن رأى يفَّ َمن يعرف كيف تؤكل 

كتف االستدالل، مسرورًا برؤية من يشاركه 

ه، فصار املجلس لي وله. همَّ

وق���د كان  ذا همٍّ كبير، وكنت أرى 

ي،  ي ألمِّ ذل���ك يف حديثه، وأتذكر قول ج���دِّ

وخال والدي، الش���يخ عب���د العزيز بن حمد 

املبارك:

َقْت وأَتعُب نفٍس نفُس حرٍّ تعشَّ
جساَم املعالي َوْهَي ذاُت يٍد ِصْفرِ

وقد أبلغني يومها أنه عازم على االنتقال 

واالس���تقرار يف األندل���س، وأن���ه س���يتفرغ 

للتاريخ األندلس���ي، وأخبرني أنه فوجئ أنه 

ال ميرَّ به نهارٌ، إال ويكتشف باألندلس أثًرا، 

وفهمت منه أنه اختار املقام يف قرطبة، لكن 

ال أدري ما الذي جعله يستبدلها مبدريد.

وأخبرن���ي يومها أنه ينوي إصدار نش���رة 

يسميها «الُبذور» ينشر فيها أحوال األندلس 

وأخبارها، وبعد صدورها، أرس���ل إلي عدًدا 

منها، واس���تمر التواصل بعده���ا بيني وبينه، 

ولقيته مرة أخرى يف أبو ظبي، وبعدها صار 

التواصل عبر الهاتف فقط، حيث كان يعيش 

يف الغربة، والغربة ليست عيًبا يعاُب به، وإمنا 

ٍة لْم يجد فيها مثلُه مس���تقًرا،  العيب على أمَّ

فضًل عن أن تس���تفيد من علمه وتدعمه يف 

جه���وده، ورحم اهلل القاضي أبا محمد، عبد 

الوهَّاب بن نصر البغدادي حيث يقول:

وك������م قائ������ٍل: ل������و كان ُودُّك صادًق������ا
لبغداَد لم ترحل، وكان جوابيا:

يقي������م الرجاُل املوس������رون بأرضهم
َوى باملقترين املراميا وترمي النَّ

ته  وق���د كان آخ���ُر لق���اٍء لي معه يف ش���قَّ

البس���يطة يف مدري���د، يوم األحد الس���ادس 

عش���ر م���ن ش���هر اهلل املح���رم 1441ه����، 
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املوافق 15 س���بتمبر 201٩م، برفقة الش���يخ 

د  يِّ الداعية الدكتور عبد اهلل بن أس���امة السَّ

الدوماني احلسني.

وكان لق���اًء قصي���ًرا ج���ًدا، ألن���ي رأيته 

متعًب���ا، ومع���ه ابُن���ه النجيب أمي���ن، الذي 

ف���رَّغ نفس���ه خلدمة أبي���ه يف الغربة، فقد 

كان الدكتور عبد الرحمن بعيًدا عن زوجه 

وابنتي���ه، فه���نَّ ُيِقْم���َن يف أبو ظب���ي، وقد 

طلب���ُت من���ه يف ه���ذا اللقاء بحث���ه املعنون 

ب�: »انتش���ار اإلس���لم يف األندلس« والذي 

خلص فيه حقيقة الفتح األندلسي، بقوله: 

)إزالة احلواجز ِمْن أمام الش���عوب لتختار 

-حس���ب قناعتها ورغبته���ا وتوجهها، دون 

َف أهلُها على  عوام���ل أخرى- بعد أن َيَتَعرَّ

اإلس���لم، لذلك كان فتًحا إنسانًيا، وبدايةً 

حلَدٍث حضاريٍّ فريد إلسبانيا وأوروبا، ثم 

للعاَلم( فبادر بإرس���اله إل���ّي بالبريد اآللي 

بكل سرور.

وقد كان لقائي معه لقاَء موّدٍع، فخرجت 

من عن���ده واأللم يعتصرني، أني ال أملك له 

شيئًا، فقد كنت أظنُّ أني لن ألقاه بعدها إال 

يف جنة اخللد -إن شاء اهلل تعالى-.

ورحم اهلل عبيد اهلل بن احلسني حني قال:

من لم َيُذْق ُفرقةَ األحباِب ثمَّ َيَرى
آثارَهم بعدهم لم َيْدِر ما ال�ُحْزُن

وإذا كان مكان���ه بينن���ا كبي���ًرا، وكان َفْقُده 

علينا أليًما، وعلى أهله وأوالده ومحبيه، فإن 

عزاَءنا فيه، أن���ه يف خير، وإلى خير، وليس 

لن���ا إال ما ُيرضي ربَّنا، الصبر والدعاء، فهو 

إلى الدعاء أحوج منه إلى الثناء.

وقد ذكر العلماء أن يف التعزية ثلثة أشياء:

هم على  ���ت وحضُّ أحدها: تس���لية أهل امليِّ

الصبر والرضا باملقدور.

���ُم َعلَْي���ِه  َرحُّ ���ِت َوالتَّ ع���اُء للَميِّ الثان���ي: الدُّ

واالْسِتْغفارُ َلُه.

واب وُحْسن  ت بالثَّ عاُء ألهل امليِّ الثالث: الدُّ

الُعقبى واملَآب.

وإن ِمن التقوى وِمن أداء الفرائض أن نقول 

عند املصائب: إنا هلل وإنا إليه راجعون.

َفِثُق���وا يا أهل���ه ويا أحبابه ِب���اهللَِّ وارُْجوه؛ 

َواب، وإن يف اهلل  َف���ِإنَّ امْلَُصاَب َمْن ُح���رَِم الثَّ

ت،  ع���زاًء من كلِّ مصيبة، وَخلًَف���ا من كلِّ ميِّ

وعوًضا من كلِّ فائت.
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مج

الدكت���ور عب���د الرحم���ن عل���ي احلجي 

 قام���ةٌ من قامات املختصني بالتاريخ 

احة  األندلسي، فَرض نفس���ه على هذه السَّ

مبؤلفاته الت���ي غطت جوانب مهمة يف هذا 

خ هذا املفهوم بحضوره  االختصاص، ثم رسَّ

ت أخيًرا، وهي  على الس���احة التي اس���تجدَّ

فاقت���رب  االجتماع���ي،  التواص���ل  وس���ائل 

كثي���ًرا من قرائه واملهتم���ني باألندلس فكًرا 

وحضارة، وهو ما عجز عنه آخرون رمبا لهم 

اإلسهام نفس���ه يف املجال نفسه، باإلضافة 

إلى وجوده على أرض األندلس الذي منحه 

ز ذلك  ما وقد عزَّ حضورُا وقبواًل أكثر، ال سيَّ

بجوالت���ه يف نواح���ي األندل���س والكتابة من 
أرض احلدث معزًزا حديثه بالّصَور احلية.1

)*( أكادميي ومؤرخ وناقد، من السعودية.

  بدأت علقتي بالدكتور احلجي

ة، وتوطدت  مع بداية اهتماماتي األندلسيَّ

عندم���ا اخت���رت موضوع���ي للماجس���تير 

ع���ن دولة بن���ي جهور بقرطب���ة )422ه� - 

1031م/4٦2ه���� - 1070م( الت���ي قام���ت 

عل���ى أنقاض الدول���ة األموي���ة)2(، فقرأُت 

كتاب���ه: التاريخ األندلس���ي من الفتح حتى 

السقوط، وسمعُت من بعض الزملء الذين 

درَّس���هم يف جامعة امللك س���عود بالرياض 

عن فضل���ه وعلم���ه وتعاونه م���ع الطلب 

الباحث���ني، ومع رحل���ة البح���ث والتنقيب 

جلم���ع امل���ادة العلمي���ة يف بداي���ة األلفية 

)2( وقد طبعُته أخيراً بعنوان: حكومة اإلنقاذ يف قرطبة 

بعد انهيار الدول������ة األموية: دولة اجَلهاورة، الرياض 

2017م.

أ. د. صالح محمد السنيدي )*(

ي: ذكريات ومواقف مع الدكتور احلجِّ
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اخلامس���ة عش���ر الهجري���ة/ الثمانينات 

امليلدي���ة، اجت���ه نظري مع زمي���ل عزيز 

كان يبح���ث ه���و اآلخر ع���ن دولة بني ذي 

النون يف طليطلة إلى دولة اإلمارات حيث 

يقي���م الدكت���ور احلجي يف مدين���ة العني 

ويحاضر يف جامعتها، لتوجيهنا وإرشادنا 

فيما يخدم موضوعن���ا، وفعًل كان اللقاء 

متًعا، فقد استقبلنا بالترحاب وأرشدنا 

إلى مظ���ان بغيتنا وما يخ���دم موضوعنا، 

وظلَّ أثر هذه الش���خصية عالًقا بالذهن، 

م���ا جعلني أتابع إصداراته وما يجود به 

قلمه، وتتابعت رحلتي مع الزميل املذكور 

إلى القاهرة واإلسكندرية وقابلنا خللها 

أقط���اب ه���ذا التخص���ص أمث���ال: عب���د 

العزيز سالم، والعبادي، ومؤنس، ومحمد 

عبد اهلل عنان، رحمهم اهلل جميًعا.

لك���ن كان���ت املفاج���أة عندما تس���لمُت 

إدارة املرك���ز الثق���ايف اإلس���لمي مبدريد 

)1٩٩7-2004م( -بع���د س���نني طويلة من 

اللقاء األول، وبعد حصولي على الدكتوراه 

من جامع���ة غرناطة- باس���تئذان الدكتور 

احلجي للدخ���ول عليَّ يف مكتبي، فرحبُت 

ب���ه أمي���ا ترحي���ب، وأفادن���ي أنه اس���تقرَّ 

مبدري���د بع���د انته���اء تعاقده م���ع جامعة 

الع���ني، وأن���ه متف���رغ لبحوثه ودراس���اته، 

اس���تمرت لقاءاتنا بعدها نت���دارس بعًضا 

من القضايا األندلس���ية، لكني ملس���ُت منه 

س���وء أحواله املادية، وعند سؤاله عن ريع 

كتبه التي ينش���رها وهي كثيرة، أجاب بأنَّ 

امل���ردود ضئيل، فدور النش���ر تنش���ر كتبه 

وتطبع من ورائه دون مردود يذكر حس���ب 

منطوقه. 

مع���ه  وفتح���ُت  ب���ه  لقاءات���ي  توال���ت 

موضوعات عدة منها: حتقيقه ألحد أجزاء 

مقتب���س ابن حيان، وحقيقة ما يقوله عنه 

 Emelio Garcia إميلي���و جارثيا جوم���ث

Gomez بأنه س���طا على املخطوط الذي 

كان يعم���ل على حتقيقه، وذلك يف مقدمة 

نش���ره له���ذا اجل���زء باللغة اإلس���بانية)1(؛ 

ف���روى ل���ي القصة بأن���ه كان يت���ردد على 

مدريد أثناء كتابة رس���الته للدكتوراه التي 

 El califato de Córdoba en el :1( نش���ره بعن���وان(

 »Muqtabis« de Ibn Hayyān  Anales palatinos

 del califa de Córdoba al-Hakam II, por ʿĪsā

Ibn Ahmad al-Rāzī )360-364 H. = 971-

 975 J. C.( / traducción de un ms. árabe de

 la Real Academia de la Historia por Emilio

.García Gómez, Madrid 1967



العدد الخامس

43

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج كانت ع���ن »العلق���ات الدبلوماس���ية بني 

األندل���س وأوروبا الغربية)1(« يف بريطانيا، 

وعندم���ا وجد ه���ذه املخطوط���ة القيمة)2( 

التي لم تنش���ر بعد أراد تصويرها، فأفاده 

ا حدا  املسؤول بأنه ال يسمح له بذلك، مَّ

به للت���ردد على املكتبة ونس���خها كتابةً)3(، 

ث���م عمل عل���ى حتقيقه���ا وعرضه���ا على 

إحسان عباس الذي راجعها ونسقها وقام 

بنشرها.

   تكررت الزيارات واملواضيع املطروحة، 

فطرح عليَّ مش���روًعا يريد له الدعم، وهو 

إصدار مجلة تهتم بالدراس���ات التاريخية 

)1( نش���ر أصل الرسالة باللغة اإلجنليزية، لكنه ترجم 

أخي���راً ونش���ر بعن���وان: العالق������ات الدبلوماس������ية 

األندلس������ية مع أوروبا الغربية خ������الل املدة األموية، 

أبو ظبي 2004م.

)2( كان أصل هذه املخطوطة يف اجلزائر بحوزة ورثة 

س���يدي حمودة بقسنطينة، وقد نسخها املستعرب 

 Francisco Codera اإلسباني فرانثيسكو كوديرا

وأودعها مكتبة أكادميية التاريخ مبدريد.

)3( ذك���ر يف مقدم���ة ه���ذا اجل���زء ال���ذي حقق���ه من 

املقتبس بأنه نس���َخه بعد االس���تئذان، ومبساعدة 

ت���ورو  لوب���ث دي  أح���د أمن���اء املكتب���ة خوس���يه 

Jose Lopez de Toro انظ���ر: املقتب������س يف أخبار 

بلد األندلس، حتقيق: عبد الرحمن علي احلجي، 
ط. دار الثقافة بيروت 1٩٦5م، ص18. 

واألندلس���ية بشكٍل خاص، إال أني حاولُت 

ثني���ه ع���ن املضي بهذا املش���روع إش���فاًقا 

علي���ه، ألنَّه يحتاج ملصاريف عالية والعائد 

ضئي���ل، والن���اس اجته���ت إل���ى اإلنترنت 

وم���ا يقدمه م���ن وجبات خفيفة وس���ريعة 

ومجانية، لكنه لم يأبه لكلمي، فقد وضع 

املوضوع برأس���ه وقرر تنفيذه، وبعد غيبة 

ليس���ت بالطويل���ة تفاجأُت ب���ه وهو يحمل 

أورًقا يف يده.. 

  خيًرا أستاذنا الكرمي؟ 

  هذه مس���ودة العدد األول من املجلة، 

وقد أس���ميتها »الب������ذور« وأريد منك 

املش���اركة يف حتريرها وشراء أعداٍد 

منها ملكتبة املركز.

فعرفُت أنَّ الرجل ماٍض باملشروع لكنه 

يحت���اج إل���ى التمويل وال يري���د أن يطلب، 

وفعًل اش���تريُت منها أعداًدا نقدُته ثمنها 

)مرف���ق صورة له���ا وملحتواه���ا( وال أدري 

هل صدرت بش���كل نهائ���ي أم ال؟ لكني ال 

سويق يف اخلارج صعب،  أظن ذلك، ألنَّ التَّ

واجلالية يف إسبانيا متواضعة اإلمكانيات، 

إال إذا أصدرها يف بلٍد عربي كلبنان مثًل.
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غالف مسودة املجلة

الصفحة األولى من مقدمة العدد

محتويات العدد

ويف أحد األيام كنُت منغمًسا يف العمل 

اليوم���ي الذي تتطلب���ه إدارة املرك���ز، وإذا 

ب���ه يدخل عل���يَّ مرتبكًا على غي���ر عادته، 

فرحب���ُت ب���ه وأخذت���ه باحلدي���ث ألعرف 

م���ات: لقد  م���ا وراءه، فق���ال لي ب���ل مقدِّ

ق���ررُت بي���ع مكتبت���ي!! ومبا أني أش���اركه 

والعلم���ي واالرتب���اط  البحث���ي  االهتم���ام 

بالكتب واملكتبات، فقد أحسس���ُت بشعوٍر 

غريب، كيف ال؟ وهي مكتبتي التي نظمُتها 

وجمع���ُت ش���واردها ونوادره���ا على مدى 
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مج س���نني مدي���دة وأعتبرها مبكان���ة أوالدي، 

ا وارتباًطا  وال أظ���ن صاحبي بأقلَّ مني حّبً

مبكتبت���ه، وبخاصٍة أنه م���ا زال يلجأ إليها 

ر ويكتب من بحوث؛  ويستشيرها فيما يحرِّ

حاول���ُت أن أثنيه عن قراره بعد أن عرفُت 

أنَّ الداف���ع ه���و مس���يس احلاج���ة، وقلُت 

���ر قب���ل أن تتخذ هذا  ل���ه لعلَّ األمور تتيسَّ

ا  ت���ي أن أبح���ث له عمَّ الق���رار، وكان يف نيَّ

يس���دُّ حاجته وتبقى له مكتبته، لكنه أصرَّ 

ا  على ق���راره رافًض���ا أّي مس���اعدة وملّحً

عل���ى بيعها، ومبا أني على معرفٍة بها ومبا 

حتويه م���ن نفائس، وبخاص���ة مطبوعات 

مراكز البحوث اإلس���بانية التي نفدت من 

الس���وق، فقد وافق���ُت على ش���رائها رغم 

الثم���ن الباهض الذي طلب���ه فيها، فمكتبة 

املرك���ز كان���ت فقي���رة وحتتاج إل���ى تعزيز 

محتوياتها خاصة التاريخية منها، ومكتبتي 

اخلاص���ة بحاجٍة إل���ى بعض نفائس���ها ال 

ة منها. وعند استلمها من  ما اإلسبانيَّ سيَّ

ش���قته يف أحد أحياء مدريد، ظهرت عليه 

علم���ات التأثر وكأنه يودِّع عزيًزا، فطلب 

مني اس���تثناء بعض محتوياته���ا التي كنُت 

أطمُح يف اقتنائها، لكني وافقُت على طلبه 

إدراًكا مني ملا تختلجه نفس���ه من مشاعر 

الفقد، ولعلمي بحاجته املاسة ملثلها.

كان���ت حواراتنا تدور حول قضايا كثيرة 

فق  منها مس���ائل أندلسية محّل اختلف، نتَّ

أحياًن���ا ونختل���ف يف أخ���رى، فمث���ًل: ملاذا 

فس���ير الديني لدواف���ع أحداث  اعتم���د التَّ

ومجري���ات التاري���خ األندلس���ي يف كتاب���ه: 

ة  التاريخ األندلسي؟ فمع تسليمي له بصحَّ

ه���ذا التفس���ير يف البداي���ة وم���ع النخب���ة 

األول���ى م���ن جيل الفت���ح األندلس���ي الذين 

كان���ت نواياه���م صافية ودوافعهم س���ليمة، 

لك���ن جي���ل اخللَف ش���ابت نواياه���م دوافع 

أخ���رى امتزج���ت فيها األنانية والش���عوبية 

ت���ارًة والقبلي���ة واإلقليمية يف أخ���رى. كما 

ة  ة تاريخية أندلسيَّ دار احلديث حول قضيَّ

أخ���رى، وه���ي َمْن فتح الش���مال الش���رقي 

  إلسبانيا أهو طارق أم موسى؟ فهو

يرى أنه موس���ى، بينما م���ا توّصلُت إليه يف 

بحثي عن فتح األندلس، هو أنهما تقاس���ما 

���ة: طارق اجته مبن معه إلى الش���مال  املهمَّ

الش���رقي وموس���ى أخ���ذ منح���ى الش���مال 

الغرب���ي )مرف���ق ص���ورة جان���ب م���ن هذه 

املحادثة يف مراسلة خاصة بتويتر(.
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ظلت االتصاالت بعد أن غادرُت 

لم  مدريد لكنها كانت يف نطاق السَّ

واملعايدات، وقليل ما تتناول اجلوانب 

���ة، إال أن���ه طلب مني يف أحد  العلميَّ

اتصاالت���ه بحًثا لي عن: »دور يوليان 

يف فتح األندلس« الذي أرجعته إلى 

ة إس���لمه)1(، وكان لنا نقاٌش  فرضيَّ

قبل ذلك يف هذا املوضوع.

      

)1( نش���رُته يف مجل���ة جامعة اإلمام محمد بن س���عود اإلس���لمية بالرياض س���نة 1٩٩٦م، وه���ذا رابطه ملن يريد 

االط���لع علي���ه: يوليان وفتح األندلس: عرض جديد لقضية قدمية   https://docdro.id/8jb3sAx ومطروح يف 

صفحة اإلهداء مبوقعي على اإلنترنت.

رحم اهلل الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وبارك 

عريف بهذا العَلم  اهلل جه������ود )مجل������ة روى( يف التَّ

الفّذ ونشر محامده، فجزاكم اهلل خير اجلزاء.

 من مؤلفات الدكتور احلجي
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هذه مناَس���بة للكتابة عن عاش���ق الس���يرة 

النبوي���ة الش���ريفة وتاريخ األندل���س: الدكتور 

عبدالرحمن علي احلجي  كما عرفُته، 

والذي أفنى حيات���ه دفاًعا عن القرآن الكرمي 

والس���نة النبوية، وتاريخ املس���لمني وحضارته، 

وقد نذر نفس���ه لتوثيق س���يرة رسولنا الكرمي 

عليه أفضل الصلة والتس���ليم، وس���يرة بلد 

األندل���س واحلدي���ث عن حضارته���ا وازدهار 
تاريخها.1

وق���د رافق���ُت د. عب���د الرحم���ن احلج���ي 

س���نوات طويلة، فقد كانت معرفتي به منذ أن 

كان أس���تاذًا بجامعة الكوي���ت، من عام 1٩85 

إل���ى عام 1٩88، حينم���ا كان ُي���َدِرّس التاريخ 

اإلس���لمي يف كلية اآلداب، وكنُت وقتها طالًبا 

يف كلي���ة الش���ريعة والدراس���ات اإلس���لمية 

)*(  رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني-فنار.

بجامع���ة الكوي���ت، وكان يتنقل ب���ني منتديات 

الكوي���ت وملتقياته���ا ودواوينه���ا، متحدًثا عن 

تاري���خ املس���لمني املجي���د، وخصوًص���ا تاريخ 

األندل���س، وق���د كان يتح���دث بأس���لوب أدبي 

رفي���ع، وبنب���رة فيه���ا ش���وق وحن���ني للتاري���خ 

اإلس���لمي، حيث كان حديث���ه يأخذ مبجامع 

القلوب ملستمعيه ومتابعيه.

ومن���ذ أن دخل الكويت ع���ام 1٩85م وجد 

ضالت���ه يف أبن���اء الكوي���ت املحب���ني للتاري���خ 

واحلض���ارة اإلس���لمية، ورغ���م انته���اء فترة 

 1٩88 ع���ام  الكوي���ت  جامع���ة  يف  تدريس���ه 

وانتقال���ه للتدري���س يف جامع���ات أخ���رى، إال 

أن���ه ظل يت���ردد إل���ى دولة الكوي���ت حتى عام 

201٩، وذلك قبل وفاته بعام واحد، محاضًرا 

ًما  يف دواوينه���ا ومجالس���ها ومنتدياتها، ومقِدّ

د. خالد يوسف الشطي )*(

 عاشق السيرة النبوية وتاريخ األندلس:
 د. عبد الرحمن علي احلجي

كما عرفته
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برامج���ه اإلذاعي���ة والتلفزيوني���ة يف وزارة 

اإلعلم ومتنقًل بني مكتباتها ودور نش���رها 

يؤلف الكتب وُيعّد البحوث.

وق���د تلقف���ه أبن���اء الكوي���ت داعم���ني له 

ومش���جعني، وش���اكرين جله���وده الرائعة يف 

خدمة اإلسلم واملسلمني، وقد سّجل مئات 

احللقات التلفزيونية واإلذاعية، وألقى مئات 

املحاضرات والن���دوات، وأصدر العديد من 

كتبه وأبحاثه يف مكتبات ودور النش���ر بدولة 

الكوي���ت، وكان يتردد عل���ى الكويت يف العام 

مرتني على األقل، قادًما من مقر إقامته يف 

مدينة مدريد بأسبانيا.

وق���د حاولُت ق���در جهدي دع���م برامجه 

ومش���اريعه، وأسس���ت معه مرك���ز ابن حزم 

يف أغس���طس 2015م، وه���و مرك���ز تطوعي 

يوثق تاري���خ األندلس وحضارت���ه، وقد فرح 

به أش���د الفرح، وقد افتتحنا أنش���طة املركز 

مبحاضرة رائعة ألقاها بنفسه عن احلضارة 

األندلسية يف مس���جد الدولة الكبير، والتي 

حضره���ا جم���ع غفير أش���ادوا مبحاضرته، 

لكن انش���غال أعض���اء مجل���س إدارة املركز 

بأعماله���م املتع���ددة، وانش���غالي بتأس���يس 

مركز فنار لتوثيق العمل اإلنس���اني حاَل دون 

استمرار أنشطة املركز.

كم���ا اجته���دُت مع���ه محاواًل جم���ع كتبه 

املتناثرة يف املكتبات ودور النشر إلصدارها 

يف موس���وعة متكامل���ة، وأخذن���ا اإلذن م���ن 

بعض دور النش���ر إلعادة طباعتها، حيث قد 

نفدت منه بعض كتبه، وقد استطعنا جمعها 

من جديد.

كم���ا بذلُت جه���دي جلم���ع محاضراته 

وندواته وبرامج���ه اإلذاعي���ة والتلفزيونية 

لتك���ون يف موقع إلكتروني، ليس���تفيد منها 

النبوي���ة  بالس���يرة  واملهتم���ون  الباحث���ون 

وتاري���خ األندل���س، حيث ق���د تخصص يف 

هذين املجالني بإتقان، وقد أبدع يف توثيق 

الس���يرة النبوية الش���ريفة عل���ى صاحبها 

أفض���ل الص���لة والس���لم، كم���ا أجاد يف 

ب���كل تفاصيل���ه  تاري���خ األندل���س  توثي���ق 

وأحداثه، ُمس���تلهًما منه ال���دروس والعبر، 

كم���ا حاولت مس���اعدته يف إع���ادة طباعة 

بعض إصداراته ومش���اريعه املستقبلية من 

الكت���ب واإلص���دارات والبح���وث والبرامج 

اإلذاعية والتلفزيونية...

لكنَّ ِقَص���ر مدة مكوث���ه يف الكويت عند 

زيارات���ه األخيرة كانت حت���ول دون مواصلة 

استكمال هذه املشاريع.
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مج وقد رحل د. عب���د الرحمن علي احلجي 

عن احلياة، وخلّف إرًثا عظيًما من إصداراته 

َمة ومحاضراته الرائعة،  الرصينة وكتبه القِيّ

خاص���ة فيم���ا يتعل���ق بتاريخ األندل���س التي 

عش���قها ط���وال حياته وعاش آخر عش���رين 

س���نة م���ن حيات���ه عل���ى أرضها، مستنش���ًقا 

هواءها، ومطلًعا على مبانيها وأحيائها، لكنه 

لم يس���تطع حتقيق كل طموحات���ه، فقد كان 

يطمح إلى تأسيس مركز إسلمي يف أسبانيا 

أو بريطانيا لتوثيق كامل التاريخ األندلس���ي، 

وكان���ت لدي���ه العدي���د من البح���وث والكتب 

واإلص���دارات الت���ي كان يكتبه���ا ويجمعه���ا 

ويؤلفها، لكنه فارق احلياة دون إصدارها.

وك���م متنيت أن يقوم أحد رجال األعمال 

أو املؤسس���ات الثقافي���ة الكب���رى يف العالم 

العربي واإلس���لمي بتقدمي إمكاناته املادية 

���ه م���ن تألي���ف إصدارات���ه  واإلداري���ة لُيَمكنَّ

وإعداد مشاريعه العلمية.

وك���م من علماء األمة اليوم أمثال د. عبد 

الرحم���ن احلج���ي، الذين لديه���م طموحات 

خلدمة اإلس���لم واملس���لمني، لكنهم يعانون 

قل���ة الدع���م لتنفي���ذ مش���اريعهم العلمي���ة 

والبحثية الكبرى.

ع رجال  ولع���ل هذه املقال���ة حُترِّك وتش���ِجّ

األعم���ال واجلمعي���ات واألوق���اف اخليري���ة 

واملراكز الثقافية لدعم علماء األمة وُمفكّرِيها.

رح���م اهلل الدكت���ور عب���د الرحم���ن علي 

احلج���ي الذي غادرن���ا يف 5 جمادى اآلخرة 

1442ه� املوافق 18 يناير 2021م، بعد حياة 

حافل���ة بالعطاء والهّمة والنش���اط إلى آخر 

أي���ام حياته، وب���ارَك يف ذريته، وس���ّخَر من 

أبنائه وذريته ومن أبناء األمة َمن يوِثّق تراثه 

الكبير، ويكمل مشاريعه التي كان يطمح إلى 

حتقيقها.

ويف الوقت الذي نستذكر فيه مآثر الفقيد 

د. عب���د الرحمن علي احلجي ، فإنّنا 

ندع���و لزوجت���ه ورفيقة دربه الس���يدة منال 

الربيعي )أم بلل( التي غادرت احلياة بعَده 

يف سبتمبر عام 2021م، وقد شاركته همومه 

وأحزان���ه وتطلعات���ه خلل خمس���ني عاًما، 

وكانت تكتب ل���ه كتبه ومؤلفاته بخط يدها، 

فهو مُيلي عليها وهي تكتب، وقد مكَثت معه 

ستة س���نوات فقط يف إعداد كتاب »التاريخ 

األندلسي«، داعًيا املولى  أن يرحمهما 

ويجمعهما يف دار السرور واخللود.

واحلمد هلل رب العاملني.
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 مت���ر الس���نني عاب���رة ف���وق ج���دار العم���ر 

تس���ابق الزمن لتضعنا يف نهايته، أو أش���رفت 

على نهايت���ه، وكأن ما أرويه اآلن لم يكن العام 

الدراسي 1٩٦7 / 1٩٦8  عندما كانت أعمارنا 

بحدود  22 سنة أو أكثر بقليل جًدا.1

يف الص���ف الرابع، قس���م التاري���خ / كلية 

االداب / جامع���ة بغ���داد: عندم���ا الحظنا أن 

يف اجلدول الدراسي مادة جديدة هي التاريخ 

األندلس���ي، وجاء يوم السبت الساعة الثامنة 

والنص���ف صباًح���ا عندم���ا دخلنا إل���ى قاعة 

ال���درس ودخل علينا ش���اب وس���يم، ش���اب ال 

يتحاوز عمره عن أعمارنا نحن الطلبة سنوات 

)*( تربوي، وباحث يف التاريخ، من العراق.

قليل���ة، ليقدم نفس���ه لن���ا، إنه عب���د الرحمن 

احلجي أس���تاذ مادة التاريخ األندلس���ي التي 

س���تكون املادة املقررة لنا هذا العام، وأنه كما 

علمن���ا عن���ه أول أس���تاذ عراق���ي حصل على 

درجة الدكتوراه يف تاريخ األندلس.

األستاذ عبد الرحمن احلحي مدّرًسا:

كانت احلصة األولى هي التعريف بنفس���ه 

وبااملادة التي يدرّس���ها واملص���ادر التي نعتمد 

عليها، مذكرنا أن املصدر املهم الذي يجب أن 

نقتني���ه عن التاريخ األندلس���ي مؤلفه الدكتور 

محمد عبد اهلل عنان.

ولثقته بنفس����ه العالية ومبادت����ه العلمية قد 

نال إعجاب اجلمي����ع، وكانت حصة الدرس من 

عبد الواحد عبد اجلبار التركي)*(

عبد الرحمن احلجي: األستاذ واإلنسان



العدد الخامس

51

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج احلص����ص املحببة لنا لنلتقي باألس����تاذ القدير 

وهو يش����ير لن����ا عل����ى اإليجابيات الت����ي قدمها 

احلاك����م العربي لب����لد األندلس والتي أصبحث 

منارًا للعلم التي يقصدها أغلب أوالد ملوك أوربا 

وأصبحت جامعات قرطبة وإش����بيلية وغرناطة 

مدَن إشعاع حضاري وعلمي للعالم أجمع. 

ويذكرنا أس���تاذنا الكبير  باألخطاء 

اجلسيمة التي أضعفت البلد والتي أدت إلى 

حتويله إل���ى دويلت متناحرة بس���بب الطمع 

يف الس���لطة بالتآم���ر والتناح���ر وبي���ع الذمم 

لألعداء، والذي أدى بالتالي إلى كارثة انتهت 

باالنقس���ام والضعف واالنح���لل بعدما ملئت 

الدنيا عداًل وعلًما.

األستاذ عبد الرحمن احلجي إنساًنا:

كان رحمه اهلل تعالى صديًقا وأًخا وناصًحا 

حلميع طلبته.

م���ن الذك���رى الت���ي جتّرن���ي إل���ى قاع���ة 

االمتح���ان النهائي ملادة أس���تاذنا الكبير عبد 

الرحم���ن احلج���ي -رحم���ه اهلل بالف���ردوس 

األعل���ى- )التاريخ األندلس���ي( فعندما وزعت 

األس���ئلة علين���ا تفاجأن���ا جميًع���ا أن نوعي���ة 

األسئلة ليست كما تعّودنا عليه كسرٍد تاريخي 

لألحداث، بل كانت أش���به مبادة الرياضيات، 

إما أن حتصل على درجة كاملة على كل سؤال 

أو يكون صفر، على منط الصح واخلطأ حيث 

يف كل فرع منه إما تؤيده وتقول صح أو خطأ، 

ليحدد لك الدرجة مبا أجببت. وكذلك سؤال 

الفراغات وغيره، ونتيج���ة ذلك أصاب اغلب 

الطلبة اإلرباك واخلوف من اإلجابة، وعندما 

الحظ ذلك وبس���رعة بدأ مير على كل طالب 

يهّدئه ويرش���ده ويطمنه أن س���اعة االمتحان 

هذه ال حتدد نتيجة مس���يرة دراس���ية لس���نة 

كاملة وأنه يعلم مبس���توى كل طالب واهتمامه 

يف مادة الدرس، ويعلمنا أنه راض عن مستوانا 

الدراسي، وهذا ما أعاد الثقة للجميع.

ع البعض خارج القاعة  أدينا االمتحان وجتمَّ

ينتابهم اخلوف من اإلجابة التي قدموها، فما 

كان من أس���تاذنا الش���اب الطيب إال أن يقف 

بني احلمي���ع مَطْمئًنا لهم أن النجاح س���يكون 

حليفهم إن ش���اء اهلل، وق���ال بصوته احلنون: 

اطمئنوا جميًعا.

هكذا كان األس���تاذ املرحوم  عبد الرحمن 

ب مادته التدريس���ية لطلَبته  احلجي الذي حبَّ

بحسن أدائه وخلُقه الكرمي، بل أمتكّن أن أقول 

إن كثيًرا م���ن طلبته قلَّد طريقته يف التدريس 

والتعامل مع الطلبة. 

كان األس���تاذ عبد الرحم���ن احلجي الذي 

عرفناه لس���نة دراس���ية واحدة، قد اس���تطاع 

ا واحتراًما ل���ه، وذكرى ال  أن مي���أل قلوبن���ا حّبً

تنس���ى، وبقي اس���مه ملزمنا إل���ى اآلن وقد 

بلع���ت الس���نون العمَر لُتوصله إل���ى نهايته، أو 

أشرفت على نهايته.
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أس���تاذنا  رح���ل  لق���د  أق���ول:  وأخي������ًرا 

عبد الرحم���ن احلجي جس���ًدا لك���ّن روحه 

وذك���راه س���تبقى عل���ى م���ّر الس���نون مهما 

طالت، تذكر ما قدمه للبحث التاريخي من 

مؤلفات وبحوث أصبحت من املراجع الثقة 

لكل باحث تاريخي لبلد الفردوس املفقود، 

ا لم ميت بذكراه وس���يرته  والت���ي جعلته حّيً

وعلمه. 

أس���أل اهلل أن يجعل الف���رودوس األعلى 

مأواه مع األنبياء والصاحلني وأن يرزق أوالده 

الباري���ن الصبر والس���لوان وأن تكون س���يرة 

حياته منارًا لآلخرين للسير على نهجه. 
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يطلَق عليه: الدكت���ور )عبد الرحمن علي 

احلجي(، وأسّميه: الوالد، واألستاذ، وعاشق 

األندلس وفارسها، وش���يخ مؤرخي األندلس 

األفذاذ، وخامتة جيل الفاحتني.1

فم���اذا أري���د أن أدّون يف وصف���ه، وبي���ان 

مكانت���ه، ودوره، وإس���هاماته، وجه���ده لم يكن 

لينهض به جيل كامل من طلب العلم، حتقيًقا 

وتأليًفا، دفاًعا ونشًرا لرسالة اإلسلم، وإعلًء 

لشأن تاريخنا اإلسلمي الزاهر املجيد؟!

مع أن املشاعر جتاه الوالد احلبيب احلجي 

كانت دوًم���ا غريبة، فأنا أكتب اللحظة وكأنه 

بيننا، لم يغ���ب عّنا، ليس إفراًطا يف التخيل، 

وإمن���ا ألن الرج���ل الكبير اس���تطاع أن ميأل 

���ا بزاٍد وفير، فمتى  ا وحيوّيً علين���ا جانًبا مهّمً

)*( أستاذ التاريخ األندلسي/ اجلامعة العراقية � كلية اآلداب.

احتج���ت إلى رأيه وفتواه كان يف كتابه األثير 

)التاريخ األندلس���ي( اإلجابة، ومتى اش���تقت 

إلى رؤياه طالعُت قناته على اليوتيوب فإذا به 

ما زال يغمرك مبحبته وعلمه وإميانه وتقواه 

وإنسانيته، دون مبالغة.

أوليات ضرورية 1
ابتدأت احلكاية يف تسعينات القرن املاضي، 

وأن����ا م����ا زل����ت يف نهاي����ة املرحل����ة اإلعدادية، 

وقته����ا كان حب القراءة ميأل عليَّ كل تفاصيل 

احلياة، عندما وقع بصري على اس����م الدكتور 

احلجي  ضمن كتابه )نظرات يف دراسة 

التاريخ اإلس����لمي(، يومها وجدت نفسي إزاء 

شخصية فريدة، جتذب القارئ والطالب على 

نحو غريب، وقلمه املمتلئ غيرة وحماسة على 

الدين والتاريخ اإلسلمي.

د. عامر ممدوح)*(

الدكتور احلجي: خامتة جيل الفاحتني
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ومن���ذ ذل���ك احل���ني، غ���دا ه���و ومع���ه 

أس���تاذي الكبير الدكتور عم���اد الدين خليل 

-رع���اه اهلل- ، يش���كّلن ركًن���ا أساس���ًيا يف 

اجلانب املعريف، ويش���ّداني بق���وة إلى حقل 

التاريخ، ف���كان االختيار طواعية باالنضمام 

إلى هذا العاَلم الفسيح الذي ما زالت أعيش 

عبقه ونسيمه مع أساتذتي األكارم.

وسبحان اهلل، فإن كنُت قد تشرفت بلقاء 

أس���تاذي د. عماد الدين خلي���ل مرتني، فإن 

الفرص���ة لم تت���ح لي لقاء أس���تاذنا احلجي 

وجًه���ا لوج���ه، عل���ى الرغ���م م���ن أن���ي كنت 

أبع���د عن���ه يف إحدى امل���رات ع���دة أمتار!! 

يومها س���معت عدًدا من الزم���لء يتحدثون 

عن مقدم ش���خصية أكادميية مرموقة كلها 

عنفوان وحماس���ة تلقي محاضرات متعددة 

عن األندلس يف مساجد بغداد.

ومضت األيام، وازداد االرتباط مبا يكتبه 

الدكت���ور احلجي، مع أن جمع مؤلفاته كانت 

مهمة ش���اقة ولكن كان كل مؤلف أعثر عليه 

مبثاب���ة الكن���ز الذي أضمه بش���دة وأحرص 

عليه وأخاف فقدانه!

ووس���ط ذلك كله، ال حيلة للتواصل معه 

وه���و البعيد عن ب���لده، مثله مثل أي مثقف 

أصيل الفكر والرأي، فهو املس���افر دوًما من 

أج���ل قضيته، األندلس���ي الف���احت الذي أبى 

إال أن يح���ط رحاله يف أرض أجداده ليقول 

كلمته من منبع التاريخ، فهو من نس���ل طارق 

وموسى وابن تاتشفني.

وكان���ت االنتقالة املهمة، يوم تعرفت على 

حس���ابه يف تويتر، فكان التواصل املباش���ر، 

ال���ذي مألن���ي بس���عادة غام���رة، وباملعلومة 

الطيب���ة،  والصحب���ة  النافع���ة،  املفي���دة 

واإلحس���اس الذي قل أن يش���عر ب���ه املرء.. 

وأسميه دوًما )شعور التعامل مع الكبار(.

فكيف وجدُت احلجي؟

بل قل كيف س���يكون: رقيًقا حنوًنا، عاملًا 

ثبًتا، فارًسا مغوارًا، شجاًعا أصيًل، إنساًنا 

فريًدا، والًدا للجميع بكل ما تعنيه الكلمة..

ال جت���ده ي���كل أو ميل م���ن التواصل مع 

أبنائ���ه وطلبته، يق���دم لك اإلجاب���ة بإتقان، 

ويغال���ب صعوب���ات حيات���ه ووقت���ه ليحق���ق 

التواص���ل، ويفي���ض علي���ك تف���اؤاًل ووداًدا، 

يفاجئك وسط احلديث فيسأل عن أحوالك 

وعائلت���ك ووظيفتك، بل ويس���أل عن الكثير 

من تواصلوا معه سابًقا وأين وصل بحثهم 

وعملهم الدراسي!!

ووقتها كنت قد عاهدت نفسي وأستاذي 

الكبير أن أوفي���ه ولو القدر القليل من حقه، 
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فذلك ش���رف كبير، على الرغم من مانعته 

أواًل، حينه���ا قلت له ه���ذا األمر حق وواجب 

علين���ا، فكان اإلجن���از الذي م���ا زال يحظى 

مبكان���ة خاصة يف نفس���ي بعد س���نوات من 

الصبر ومغالبة االنش���غاالت، ويكفيني فخًرا 

أنن���ي حصلت على 15 إجابة أساس���ية متثل 

ملخ���ص فكر ورؤية الدكت���ور احلجي، كتبها 

بنفسه، وظل يعدني بإكمالها ، فيرسل 

إل���ي املجموعة تلو األخرى، عبر مراس���لت 

م���ا زل���ت احتفظ به���ا، حتى اكتمل���ت، فكان 

بحث���ي املتواض���ع )الدكت���ور عب���د الرحم���ن 

احلجي واملنظور اإلسلمي لتاريخ األندلس( 

واملنشور يف عام 2017.

وبق���ي التواصل مع الدكتور عبر رس���ائل 

تويت���ر، أو الهات���ف عل���ى قلت���ه، م���ع زيارات 

حنونة يف املنام كانت تثير قلقي على صحته، 

فأب���ادر ألطمئن عليه، حتى كان آخر تواصل 

معه يوم ألقى محاضرته عن انتشار اإلسلم 

يف األندل���س يف أيام احلجر الصحي، يومها 

بارك���ت له جهده، واستفس���رت منه عن عدة 

أم���ور أجابن���ي عليها بش���كل دقي���ق كعادته، 

وسأرفق يف ختام هذه الورقة بعًضا منها.

وأق���ول بصدق: إن ما جمعني بأس���تاذي 

ووال���دي الك���رمي الدكتور احلج���ي هو أكبر 

وأرق من أي علقة بني أس���تاذ وتلميذ.. هي 

صلة روحية ال تفس���رها الكلمات، ونبضات 

قلب ال تترجمها العبارات..

 ، لذلك كان يوم وفاته احلزين غريًبا عليَّ

ق���د تركني لس���اعات دون تركي���ز، والتعازي 

تتوالى علي وأنا العاجز عن تفس���ير احلدث 

املؤلم، ولكن هو قدر اهلل وقضائه، فإن كانت 

الدع���وات له ال تنقط���ع بالرحم���ة واملغفرة، 

ف���إن العه���د باس���تكمال مس���يرته، والتنويه 

بجهده ومكانته ومآثره، س���يبقى منهًجا لنا، 

وهدًفا نسعى ونبذل جهدنا فيه.. لعلنا نصل 

يوًما إليه.

إضاءات منهجية 2
ُيع���ّد الدكت���ور عب���د الرحم���ن احلج���ي 

، أح���د فرس���ان التاري���خ اإلس���لمي 

عام���ة، واألندل���س خاصة، وذل���ك مبا قدمه 

من نتاج مهم ومؤثر، طيلة مسيرته الرائعة.

وميك���ن لن���ا أن نس���جل هنا على س���بيل 

اإليج���از والتركي���ز، وبع���د مصاحب���ٍة لتراث 

الدكت���ور احلج���ي امتدت أكث���ر من عقد من 

الزمان، أَن نتاجه امتاز ب�:

  الريادة: فهو من رواد التاريخ اإلس���لمي 

األندلس���ي، والذين تخصصوا منذ وقت 

مبك���ر وبذل���وا جهدهم بش���كل متواصل 
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ليقدم���وا نتاجهم العمي���ق واملؤثر يف هذا 

امليدان.

  التميز: فالدكتور احلجي له خصوصيته، 

اهتماًما، وأس���لوبًا ومنهًجا، والتي منحته 

املكانة املهمة يف هذا املجال. 

  األصال���ة: فجهده أصيل، وكل حرف كتبه 

وقدم���ه للمكتبة التاريخي���ة هو خاص به 

وحده.

  التوثي���ق الصارم: فالدلي���ل أواًل، وال قول 

وال ادعاء دون نص أو رواية موثقة.

  األسلوب املؤثر: فقلمه أدبي رفيع مزوج 

بعاطفة جياش���ة وشاعرية متمكنة، وتكاد 

تشعر باألحرف والكلمات تنطق بدواخله. 

  إس���لمية املنه���ج: فمنظ���وره التاريخ���ي 

يحكم���ه التوجه اإلس���لمي، والذي يؤمن 

بأن املستقبل لهذا الدين.

ولع���ل حج���ر الزاوية يف كل ذل���ك، حالة 

التراب���ط الت���ي قدمها احلج���ي  بني 

اإلس���لم والتاريخ، أو م���ا يعبر عنه دوًما ب�: 

)املنه���ج والتطبيق(، فالتاريخ اإلس���لمي يف 

منظوره ليس تاريخ فك���ر وأحداث وظواهر 

اجتماعية وأوضاع سياس���ية ودول س���ادت، 

ب���ل أيًض���ا -وقبل ذل���ك- هو تاري���خ عقيدة 

شاملة، لها سماتها وخصائصها ومقوماتها 

املميزة. )احلجي، نظرات يف دراسة التاريخ 

اإلسلمي، ص13(.

وانطلًق���ا من هذا التصور، تغدو معرفة 

التاريخ اإلسلمي ضرورة لألمة اإلسلمية 

وحت���ى لغيرها م���ن األمم، فتق���دمي التاريخ 

يجب أن يكون بأمر محقق وبروح متناس���بة 

مع طبيعة اإلس���لم ألنه أح���د أهم الروافد 

يف تغذية الوعي اإلسلمي احلاضر. )حوار 

مع مجل���ة املجتمع الكويتي���ة، العدد 1712، 

2٩ / 7 / 200٦، ص4٦(.

ولذل���ك كل���ه يج���د الدكتور احلج���ي أنه 

مل���ن الصعوب���ة أن يكتب التاريخ اإلس���لمي 

وإن  واحلض���ارة اإلس���لمية غي���ر مس���لم، 

اكتس���ت بع���ض كتاباتهم بجم���ال اإلنصاف 

وأزالت بع���ض اإلجحاف وقدمت ش���هادات 

علمي���ة مهم���ة، ذلك جان���ب إيجابي ال يهمل 

وال يبع���د، لك���ن من الناحية األخ���رى، ال بد 

م���ن الق���ول، إنه حتى املس���لم -الذي ال والء 

كبي���ًرا له، وال يغار بوضوح على إس���لمه أو 

يرتب���ط به قوًيا- ال يجي���د كتابته. )احلجي، 

كتابة التاريخ اإلسلمي ملن؟، مجلة املجتمع، 

العدد 1٩72، 8 / 10 / 2011، ص45-44(.
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مج إن املنظور اإلسلمي الواضح الذي تعامل 

به احلجي مع التاريخ، كان هو األساس الذي 

انطلق منه لرس���م صورت���ه وتدوين مراحله، 

وذلك وف���ق رؤية واضحة تربط أوله بآخره، 

مهما ابتعدت املس���افات، وتعددت الكيانات 

واألشكال السياسية التي عبر عنها.

ولم يكن هذا املنهج نظرًيا فحسب، فمن 

يتاب���ع كتابات احلجي يلمس بش���كل واضح 

وجلي أنه عمل على تقدميه بش���كل تطبيقي 

ب���ارز، وكان كتابه املهم )التاريخ األندلس���ي( 

خير ش���اهد عل���ى ه���ذا األم���ر، إذ نتلمس 

التأن���ي يف قبول الرواي���ات التاريخية وعدم 

اعتماده���ا إال بعد التوثق منه���ا، كما نلمس 

الدقة يف تعريفات املصطلحات األندلس���ية 

وحدودها وألفاظها، مع التميز يف األسلوب 

األخاذ، والدقة املتناهية يف البحث، واملنهج 

اإلس���لمي ال���ذي اعتم���ده يف التعام���ل مع 

الروايات التاريخية.

ويلفت احلجي االنتب���اه إلى جزئية جند 

من املهم ذكرها، وهي مدى الدقة يف تدوين 

مؤلفات���ه والتي تصل ح���ًدا من الصرامة أال 

حتدث تغييًرا على ما كتب ولو مضت عليها 

السنوات لشدة ما تثبت يف تدوين معلوماته، 

ويق���ول: )إن طريقتي أال أغير فيما س���بقت 

كتابته إال الضروري جًدا أو إضافة مصادر 

جدي���دة أو ظه���ور أم���ور كان���ت مجهولة أو 

تق���دمي معلوم���ات ذات أهمي���ة يف املوضوع 

نفس���ه تقتضي اإلش���ارة إليها أو التنويه بها 

خدم���ة للموضوع وتوضيًح���ا له(، )احلجي، 

الكتب واملكتبات يف األندلس، ص14(.

لقد ج���اء منه���ج الدكتور عب���د الرحمن 

احلجي مبنًيا على قاعدة التوثيق التاريخي، 

واعتمادها أساًس���ا للبحث والدراسة، مثلما 

إن رؤيت���ه اإلس���لمية حلوادث���ه ومجريات���ه 

ومنحنيات���ه بقي���ت حاضرة عل���ى الدوام يف 

تناوله لها.

األندلس في عيون عاشقها 3
ي���درك اجلميع مدى متلّك حب األندلس 

 ، من شخصية وفكر الدكتور احلجي

فقد منت بذرة العشق هذه حتى غدت شجرة 

باس���قة تعيش معه يف كل حلظاته وسكناته 

وكتابات���ه، وه���ّم التدوي���ن والوف���اء للتاري���خ 

األندلسي كان مبثابة املهمة األساسية التي 

. نذر نفسه لها حتى آخر أيام حياته

ولو قلبنا كتابه )التاريخ األندلس���ي( على 

سبيل املثال، لوجدنا أنه ميثل أساًسا رصيًنا 
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ل���كل من يريد دراس���ة تاري���خ األندلس، مبا 

احت���واه من معلومات مكثفة، وتدقيق متقن، 

ونقاشات متميزة، أما بقية مؤلفاته فلم تقّل 

عن ذلك شأًنا.

لقد متي���ز الدكتور عبد الرحمن احلجي 

للتاري���خ  الواض���ح  اإلس���لمي  مبنظ���وره 

األندلس���ي، فبه تعامل معه، وعلى أساس���ه 

فسر أحداثه، ووفق مقتضياته قدم رؤيته ملا 

م���ر عليه من تقلبات وحتوالت انتهت بقصة 

الضياع املؤسفة.

وملا س���ألت أس���تاذنا احلجي ع���ن هوية 

األندل���س الت���ي يراها أج���اب ب���أن التاريخ 

األندلس���ي ال هوية له إال إس���لميته، وهذا 

أساسي االعتبار يف كل دراسة تتناول جانًبا 

منه وهو ما يجب على الباحثني النظر إليه، 

وه���ذا م���ا يحتاج أن يش���ترك في���ه مع بقية 

العالم االسلمي، وهي واضحة يف األندلس 

أشد الوضوح ملن ميعن يف دراسته عن قرب 

وأناة وعمق، ولوال هذه الهوية ما كان هنالك 

أندل���س، وهذه الصفة هي الت���ي قادته إلى 

كل م���ا أنتج وما س���جل وإل���ى بقائه كل تلك 

املدة أمام ما واجه���ه داخلًيا وخارجًيا، وهو 

األشد األوضح.

ولذل���ك فإن التعامل مع أحداث األندلس 

كان يت���م وفق هذه الرؤي���ة، ولو تابعنا مناذج 

منها لوجدنا مصداًقا لقولنا، من ذلك قضية 

الفتح اإلس���لمي ودوافعه ونتائجه، انتش���ار 

اإلس���لم يف األندلس، اس���تقرار الفاحتني، 

تقدمي إش���ارات مركزة ع���ن عوامل االمتداد 

والتراج���ع  الضع���ف  وأس���باب  واالتس���اع 

واالنحس���ار، إظهار تكامل التاريخ اإلسلمي 

األندلس���ي م���ن خ���لل التعامل م���ع قضايا 

املرابط���ني واملوحدين ودور ب���لد املغرب يف 

إنعاش الوجود اإلسلمي يف األندلس.

واألم���ر ال يختل���ف يف اجلانب احلضاري، 

إذ دّون الدكت���ور احلج���ي املنج���ز احلض���اري 

اإلسلمي بشكل مترابط مع االلتزام الديني، 

ورأى أن كل مظاهر احلضارة من عمران وعلم 

وتأليف ودبلوماسية وغيرها هي جتليات ألثر 

الدين العظيم يف نفوس الفاحتني.

وه���و بذلك ينتص���ر إلس���لمية املجتمع، 

كل  مواجًه���ا  وهويت���ه،  ملبدئ���ه  وإخلص���ه 

الش���بهات الت���ي يردده���ا البع���ض ويح���اول 

م���ن خللها الطعن باملجتمع األندلس���ي، بل 

كان يؤك���د على أن ه���ذه الهوية األصيلة هي 

الغالب���ة، وهي معيار الت���دارك والقدرة على 

جتاوز حلظات الضعف ومواجهة التحديات.
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مج ومحاول���ة اإلحاطة باجلانب األندلس���ي 

من مس���يرة الدكت���ور احلجي مهمة ش���اقة 

وليست يسيرة، وهي غنية بالكثير الكثير من 

الوقفات، أجد أهمها ما طرحه عقب سقوط 

غرناطة، فيبدو أن هول ما القاه املسلمون يف 

األندلس بعد هذا احلدث الكبير، كان دافًعا 

ليذكر الدكتور احلجي فكرته حول التعايش 

يف شبه اجلزيرة اإليبرية، فوجدناه يتساءل: 

)ما الذي كان س���يحدث لو تعايشت إسبانيا 

النصراني���ة الظاف���رة م���ع ملك���ة غرناطة، 

عل���ى األقل كم���ا بقيت إس���بانيا النصرانية 

م���دى القرون األولى م���ن الفتح، أو حتى لو 

ترك املسلمون يعايشون النصارى يف الوضع 

اجلديد ولو على شكل أقلية، كما كان هؤالء 

قبًل يف املجتمع األندلسي املسلم( )التاريخ 

األندلسي، ص522(.

ويؤك���د يف موض���ع آخ���ر ذل���ك األم���ل 

بالقول: )ك���م كنا نأمل أن تتعايش الديانتان 

-اإلس���لمية واملسيحية- جنًبا إلى جنب يف 

شبه اجلزيرة اإليبيرية، خاصة وقد ظهرت 

بع���ض البوادر التي لو اس���تمرت يف النمو ، 

بتعاون الطرفني ، لكنا نشاهد املسجد يقف 

إل���ى جانب الكنيس���ة حتى اآلن يف إس���بانيا 

والبرتغ���ال، وحُلقن���ت بذل���ك الكثي���ر م���ن 

الدم���اء التي أس���يلت، وما ال ش���ك فيه أن 

احتاد اإلمكاني���ات والتعاون الفكري وتزاوج 

القابلي���ات خي���ر وأنفع لإلنس���ان وحضارته 

من نيران العداوات واحلروب، كل ذلك على 

الرغم من التس���امح الرائع ال���ذي عامل به 

املسلمون غيَرهم( )أندلسيات، ص57(.

 اقتباسات واجابات 
)من األرشيف اخلاص( 4

: من أروع ما قاله الدكتور احلجي

  التوثي���ق املؤمت���ن الص���ادق أل���ف باء يف 

الكتاب���ة العلمي���ة، وال ب���د بع���د ذلك من 

األمان���ة يف احلف���اظ على ه���ذا التوثيق 

ووض���ع الهم���ة يف متابع���ة احلقائق على 

ضوئه حس���ب ما يرس���مه الدلي���ل الذي 

يحت���اج إل���ى فهم عمي���ق و رؤية ش���املة 

واعتبار لنوعية املجتمع وحياته وارتباطه 

الذي جعله بهذه املكانة واحلالة والصفة. 

  التعليل ل���َديَّ -بعد ارت���كازه على الوقائع 

واحلقائ���ق الواضح���ة- ال يجب أن يخرج 

متباع���ًدا عن حقيقة األرضي���ة التي ُيْبَنى 

عليها ذلك التعليل ويكون منسجًما مع كل 

احلقائق والوقائع والتوجهات املعاش���ة يف 

ذلك املجتمع بحي���ث أن نفي ذلك التعليل 

أو مخالفت���ه ومباعدت���ه يك���ون صعًب���ا و 
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ظاهر البع���د عن الواقع. ويك���ون التعليل 

بعد الفه���م العميق الش���امل املتأني، وإال 

فس���يأتي غي���ر ناض���ج ورمبا مباع���ًدا أو 

مناقًض���ا، ما ميكن وضعه بعيًدا عن أية 

منهجي���ة علمي���ة أو حال���ة بحثية أو وضع 

أكادمي���ي، لعل هذا هو ال���ذي أّجل تعليل 

بع���ض الوقائع األندلس���ية أثن���اء عرضها 

لع���دم وج���ود املعلومات الكافي���ة إلصدار 

حكم وفهم أس���بابه ومعرف���ة تأثيره، كما 

جرى يف احلدي���ث عن احلاجب املنصور، 

ان خاص بالدولة  إذ لدين���ا كتاب الب���ن َحيَّ

العامري���ة وكتاب آخر مثيل له لغيره و قلة 

املعلومات أو تش���ابكها ووقوعها يف مجال 

احلديث عن قضية مح���ددة، وكذلك كما 

ج���رى يف احلديث عن األحداث التي تلت 

الدولة العامرية وأدت إلى حالة الطوائف. 

  كتابة التاريخ اإلس���لمي ومنها األندلسي 

مليء بالش���بهات الذي أظهر االنتكاسات 

مكب���رة أو مخترع���ة أحياًن���ا، وباملقاب���ل 

الكثير من اإلجن���ازات و املفاخر مدفونة 

ومحجوبة فهي بحاجة إلى اكتشاف.

  منهج���ي يف كتاب���ة التاري���خ م���ا يوصلني 

أو  مجروًح���ا  أحم���ي  وال  الدلي���ل  إلي���ه 

أخفي مس���يئًا ب���ل أظهره قب���ل أي أحد، 

وألن املفاخ���ر يف تاريخنا هي الغالبة وإن 

اختفت أو أُخفيت أو ُجهلت. 

  ال يعن���ي أبًدا بأي حال ودرجة أن نس���تر 

املواق���ف املتدني���ة وه���ي موج���ودة لكنها 

ضيق���ة يف أوقاتها وأتباعها ومس���احتها، 

ولكنها تبني بش���جاعة ودق���ة وقوة مثلما 

فع���ل العديد من علمائنا كم���ا تولى ذلك 

اب���ن ح���زم واب���ن حي���ان واب���ن اخلطيب 

مث���ًل، وق���د نقلُت م���ن أقوال اب���ن حزم 

وابن حيان يف كتاب »التاريخ األندلس���ي« 

ح���ني احلديث عن فت���رة الطوائف، ومثل 

ذلك فعلت بالنس���بة الب���ن اخلطيب أيام 

غرناطة، الوزير الشهم الفارس املجاهد.

  البناء اإلسلمي لإلنسان يرفعه عالًيا بأي 

مقدار، والس���مت الع���ام أال ينخفض عن 

احلد األدنى، وهنالك عوامل تزيده رفعة 

أو تدني���ه لكن أم���ام بنائه يصبح انحداره 

ما يطفو على السطح مهما كان سمكه، 

وفطرته مستعدة للعودة إلى املعهود منه، 

وهذا ما نلحظه يف عصر الطوائف مثًل 

إذ حني قام العلماء ومن عاونهم وأمكنهم 

تنظي���ف ما ع���ل تل���ك الفطرة م���ع بذل 

اجله���د بأه���ل القدوة اس���تجاب له حتى 

م���ن كان مثق���ًل من األم���راء فغدا أولئك 
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ورفضوا املذل���ة واالس���تخذاء والتخلف، 

وبهذا يكون االنحدار أحد الظواهر التي 

تقود إليها أس���باب مكن معاجلتها بأهل 

الفهم والسداد، القدوة و ليس بغيرها ما 

دامت لهم الشريعة مرجعية وحيدة.

  الصراع���ات بني الس���لطة والعلماء مفتعلة 

مضخمة ملفقة يف كثير من جوانبها بحاجة 

إلى عمق متبصر، أما موضوع حرق الكتب 

فهو مرفوض ومنتقد وغير س���ديد مت على 

ضي���ق وقلة وح���دود لكن���ه يف كل األحوال 

مس���تنكر يف أغلب���ه إال م���ا كان م���ن بعض 

الش���ذوذ يف الفهم اإلسلمي وإن كنت أرى 

وجوب معاجلة هذا بغير احلرق ونقاء الفهم 

اإلسلمي يف األندلس هو العاّم الشامل.

  َمن ي���درس املجتمع اإلس���لمي وتاريخه 

علي���ه أن ينظر يف أبعاد املجتمع وطبيعته 

ليفهمه فهًما سليًما يصدر عنه باعتبار أن 

تصرفات هذا املجتمع مرتبطة بش���ريعته 

وال يبتع���د الدارس ع���ن ذلك يف عمله إن 

كان يريد الدقة واحلقيقة والواقع، وبغير 

ذل���ك يكون كمن يبع���د الوليد عن حضن 

أمه والنبتة عن جوها املناس���ب والغراسة 

يف غير موضعها. 

  التوج���ه إلى اهلل بكل فع���ل وعمل وجهد، 

وه���ذا وغي���ره هو الس���بب فيم���ا أجنزه 

املسلمون من تفوق نادر ال يدرَك إال بهذا 

املنه���ج، ولكن ما من ش���ك أن ذلك متأثر 

بالظروف املحيطة، ولكن مهما بلغت سوء 

تلك األحوال فإنه ال يقضي على مس���يرة 

اإلب���داع بأي مقدار، وم���ن هنا وجدنا أن 

اإلب���داع ل���م يتوقف يف أحل���ك الظروف، 

وهذه سمة ميتاز بها املجتمع املسلم، وبه 

ُيفهم أن املؤثرات التي تنال من نوعية هذا 

املجتمع تكون يف السطح، وقد أشرت إلى 

ذلك مبقداٍر يف كتاب »التاريخ األندلسي« 

بعن���وان: احلرك���ة العلمية، بع���د احلديث 

عن معركة الزالقة أيام الطوائف.

  التاريخ األندلس���ي م���ا زال ميداًن���ا بكًرا 

للعم���ل البحثي، أظن ذل���ك بدرجة عالية 

ج���ًدا، وكلم���ا زاد الفه���م له���ذا التاري���خ 

ومجتمع���ه وحضارت���ه وازداد عمًق���ا مع 

الصحبة املتواكبة أدرك هذا األمر بشكل 

أكثر س���واء ش���مل هذا ما كتب فيه كتابة 

دون املس���توى املرج���و أو م���ا أهم���ل منه 

إهم���ااًل ي���كاد يك���ون كامًل أو ما أس���يئ 

فهمه، فالفتح اإلس���لمي لألندلس الذي 

ق���د ُيظن أنه قد بلغ الكفاية يف بحثه أراه 
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بأش���د احلاج���ة للكتاب���ة فيه وم���ا أُهمل 

منه ع���ن قصد أو غيره من مثل انتش���ار 

اإلس���لم يف األندل���س و دور العلم���اء يف 

مجتمعه والقض���اء وجوانب أخرى كثيرة 

ناله���ا اإلهم���ال، إل���ى جانب م���ا ذكر من 

ش���بهات قاتل���ة لبع���ض موضوعات���ه من 

مثل بلط الش���هداء واستخذاء الطوائف 

وسقوط الدول املتتابعة. 

  وهكذا باإلمكان َسوق عشرات املوضوعات 

يف هذا األمر إن لم يكن املئات، ويش���مل 

واالجتماعي���ة  العلمي���ة  احلي���اة  ه���ذا: 

واإلنس���انية كاف���ة ما يدعو إل���ى إعادة 

النظر، وقراءٍة جديدة للنصوص، ومتابعة 

للمخطوط���ات، وكثير من ش���هادات غير 

املس���لمني تؤكد هذه األمور، وهذا يشمل 

الثلث���ة:  بأركانه���ا  األندلس���ية  احلي���اة 

األندل���س، محاك���م التفتيش، وم���ا تبّقى 

حتى اليوم من ذلك امليراث. لذلك فل بد 

من تش���جيع الدارس���ني على هذا، وجلب 

انتباههم، وتش���جيعهم عل���ى ذلك، وهذا 

ما يجب فعل���ه كما قد تتلمس ذلك وتراه 

وحتس به.

  يقول ابن اخلطي���ب )77٦ه�( : إن معرفة 

أخبار الفتح كان يعرفها األطفال ولكن لم 

يبق لنا إال القليل، وهو ما أمكن البن حيان 

االعتماد عليها، الكتب املذكورة هامش���ية 

والقص���ص كانت محل نق���د من املؤرخني 

الثقات، كاملقري الذي تبرأ من العديد من 

القصص املش���بوهة كفتح القس���طنطينية 

عن طريق األندلس، الكتاب الذي ينس���ب 

الب���ن القوطية جتميعي، والثاني هو أيضا 

جتميع���ي م���ن تلمذة املؤل���ف، هناك من 

كت���ب األوائ���ل م���ا يصنف بالهامش���ي، ال 

ضير باالس���تفادة منه���ا يف حدود ضيقة، 

ال يستس���قى منه���ا بناء حتليل���ي متكامل. 

محدث���ة.  بع���ض  الش���بهات  كل  ليس���ت 

الش���بهات احلديثة الت���ي تكاد تغطي نتاج 

املستش���رقني قد يك���ون لها أص���ل يبنون 

عليه، لكن جتد هذا األصل منزوًيا وحيًدا 

مخَتلًفا عليه يف كتبنا األولية.

  كم متنيت وسعيت وعملت لتنفيذ مشروع 

من ثلثة أركان: تلفزيوني وعلمي وبحثي، 

التلفزيون���ي لنق���ل كثي���ر م���ن املعلوم���ات 

املتعلقة باألندل���س بإخراج محقق مدقق 

يب���دو مرجًع���ا ألي أح���د بع���د ترجمت���ه 

للغ���ات أخرى، العلمي للقيام باإلش���راف 

على الرس���ائل اجلامعي���ة يف كل ما يتعلق 

باألندل���س وعم���وم التاري���خ اإلس���لمي، 
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بح���وث وإص���دار مجل���ة يحي���ا باحليوية 

والفاعلي���ة واحلركية. هذا ما تبنيته منذ 

عقود، ومن أجل هذا كله وغيره مس���تعد 

لكل طالب علم وساع بجد للبحث وراغب 

يف خدم���ة هذا التاري���خ وأمتنى لو ألتقي 

ب���أي أحد من هؤالء، وإني أمتنى على كل 

من يتولى هذا األمر أن يسمو بعمله فوق 

أي منفع���ة دنيوية التي تأت���ي هي ضمًنا 

بطبيعته���ا وأن يكون يف عمله مدفوًعا يف 

خدمة ه���ذا التاريخ والعم���ل على إظهار 

وجهه الس���ليم دون إغف���ال أي منحدرات 

فيه مثلما يجري مواجهة شبهاته إلظهار 

آللئه الذي يس���تحق ه���ذه اخلدمة يبتغي 

يف ذلك رعايته وأحقيته، واألجر فيه من 

اهلل تعالى.

املوضوع���ات  م���ن  األندل���س    س���قوط 

األندلس���ية املعقدة، من أكثر الناس فهًما 

لها َمن َعَرَفه كامًل عن ُقرب وَسَبَر َغْورَه، 

كلّم���ا تف���وَّق يف ذلك كان أمك���ن يف فهمه 

َنْت تلك األمور يف  ومعرفت���ه وتقدميه، َتَبيَّ

كتابات عّدة ال س���ّيما يف كت���اب: »هجرة 

علم���اء األندل���س ل���دى س���قوط غرناطة 

ظروفه���ا وآثارها« )نش���ر املجمع الثقايف 

- أب���و ظبي - اإلم���ارات(. ُكلُّ م���ا َجَرى 

لألندل���س من ت���رٍد وضع���ف وانحدار لم 

أجده قد مّس أبعاد بنائه وذاته وحقيقته، 

ب���ل كان ظاهًرا، لذلك ما إن يقوم الدعاة  

-علم���اء وأم���راء وُح���داة- للدع���وة إل���ى 

جتديد معاني اإلس���لم يف النفوس جند 

االستجابة -وإن استغرق وقًتا- كما جرى 

يف عصر الطوائف مثًل.

   إن احل���روب الت���ي خاضته���ا األندل���س 

يف رد العدوان���ات الصليبية من إس���بانيا 

الش���مالية )أمام جبال ألبرت( وما وردها 

م���ا وراءه���ا من أورب���ا الغربي���ة برعاية 

البابوي���ة، التي دامت نحو خمس���ة قرون 

متواصل���ة، أكل���ت كل طاقته���ا -لكن رغم 

ذل���ك م���ا تأخرت ع���ن البن���اء والتجديد 

والعطاء- م���ا أنهك املق���درة وأعجزها 

وأوقفه���ا دون االس���تمرار، ف���آل بها إلى 

الس���قوط، هذه احلروب الت���ي لم يتأخر 

عنه���ا أح���د بل يتس���ابقون إليه���ا، قضت 

عل���ى أهلها -علم���اء وقادة ومس���ؤولني- 

كم���ا قضت على دول اإلخوة يف الش���مال 

األفريق���ي: املرابط���ني واملوحدين وحتى 

بن���ي مرين، دون إهم���ال العوامل األخرى 

واالنح���دارات  -الهف���وات  الداخلي���ة 



64

مجلة روى - نروي لنرتوي

والتقصي���ر- بذل���ك أنفق���ت كل مكنة من 

اجله���د وامل���ال والتفوق اإلنس���اني الذي 

امتلكت���ه، وكان فق���دان اإلنس���ان القائد 

اإلميان���ي والفكري واملهاري، الذي أذهب 

املُكْن���ات، أم���ام جتم���ع الق���وى الباغي���ة 

املتحدة عليها برغبة أال يبقى إس���لم يف 

اجلزيرة األندلس���ية، يف حقد دفني، َفَقَد 

ُكلَّ معن���ى ك���رمي بأحابي���ل موهمة ملفقة 

مكذوبة، أنتج م���ا أنتج محاكم التفتيش 

الغاش���مة وما ق���ادت إليه م���ن ارتكابات 

متوحش���ة ُمَجانب���ةً ُكلَّ الِقَي���م اإلنس���انية 

فض���ًل عن اخللقي���ة والدينية، مس���تمرًة 

يف  امللحق���ة لكل ما هو إس���لمي، بروح 

احلقد الصليبية، َحَملَها إلى حرق الثروة 

العلمية والهدم العمران���ي الفريد واملآثر 

املتنوعة وحاِملها وعاِملها ومنِتجها، حتى 

خارج ش���به اجلزيرة اإليبيرية يف الشمال 

األفريق���ي ب���ل حت���ى الفلب���ني ال بل حتى 

أمري���كا الوس���طى واللتيني���ة، وإن كانت 

ه���ذه بحاجة إل���ى ما ضاع م���ن وثائقها، 

أكثر م���ن غيرها. اخللص���ة: يكون هذا 

الس���قوط بس���ببني واضحني رئيس���يني: 

الداخلي واخلارج���ي، لكن اخلارجي كان 

أبع���َد أثًرا وتده���ورًا وتكس���ًرا، دون رفع 

أي ل���وم عن أحد وال تبرير ألي تخلف أو 

تقصي���ر، لكن األمر املتعلق بتكوين صورة 

أج���ود وأدق وأوثق تبقى باالنتظار واألمل 

والش���وق إلى ظهور وثائق ُمْرِفدة معتَمدة 

جدي���دة، تأتينا ببع���ض ما له َعلقة بهذا 

األمر وغيره ما يلقي ضوًءا جديًدا.

ل مشروًعا  إن الدكتور احلجي  مثَّ

األندلس���ي  التاري���خ  لتدوي���ن  متكام���ًل 

وإنصاف���ه، والوف���اء بالعهد ل���ه هو اآلخر 

ميثل مشروًعا كبيًرا وضخًما، أوله الكتابة 

عن���ه أكادميًيا -ما مت الش���روع به بحمد 

اهلل وفضله- وانتهاًء بتحقيق حلمه الكبير 

بإنشاء مركز دراس���ات التاريخ اإلسلمي 

الذي ظل يدعو إليه ويعمل من أجله، وبني 

هذا وذاك الكثير الكثير...

رحم اهلل أستاذنا ووالدنا عبد الرحمن 

احلجي، وأس���كنه فس���يح جناته، واحلمد 

-أواًل وآخًرا- هلل رب العاملني.

وختاًما:
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ال أنس���ى موج���ة الف���رح الت���ي انتابتني 

يف ربي���ع ع���ام 2015م ح���ني أخبرن���ي أحد 

أصدقائ���ي أن املؤرخ الش���هير الدكتور عبد 

الرحم���ن احلج���ي صاح���ب كت���اب »التاريخ 

األندلس���ي« ق���د ح���ل ضيًف���ا عل���ى بلدي 

الكويت، وزاد الفرح عندما أخبرني صديقي 

ب���أن الدكتور يس���تقبل اجلميع بصدر رحب 

حتى لو لم يكن لك س���ابق معرفة به، وكنت 

ق���د عرفت الدكتور عبد الرحمن عن طريق 

مؤلفات���ه الش���هيرة ومقابلت���ه التلفزيوني���ة 

اتصل���ت  واح���د،  آن  يف  والنافع���ة  املاتع���ة 

بالدكت���ور فكان كما قيل ل���ي، يهلل ويرحب 

فحددت معه موعًدا يف اليوم التالي.1 

زرت احلجي يف داره املكتضة بالكتب، كان 

)*( كاتب وباحث يف التاريخ واألدب، من الكويت.

بشوًش���ا عطوًفا، صاحب شخصية عظيمة 

جمعت بني هيبة العلماء وتواضع الزهاد، يف 

البداية كنت أس���أله بشيء من احلذر خوًفا 

م���ن إزعاجه وإذا بي أرى رج���ًل ال يكّل وال 

ميّل من احلديث عن التاريخ والكتب والعلماء 

والكُتاب، جلس���ُت معه س���اعات طويلة، وأنا 

أسأل وأسأل وهو يجيبني بتفاصيل دقيقة، 

وال أزال أذك���ر صورت���ه  كما رأيته يف 

ذل���ك اليوم؛ رجًل بس���َيط املظهر بعيًدا عن 

كل تكلّف يف زيه وجلسته وحديثه؛ يتكلم عن 

التاريخ واألدب واملؤلف���ات، كان ُجّل حديثنا 

عن األندلس، كان يتكلم بأناة العالم املحقق، 

ولكن بسهولة املتحدث املفيد. 

إن  قول���ه:  ذاكرت���ي  يف  حفرت���ه  وم���ا 

املستش���رقني ق���د رك���زوا عل���ى التاري���خ ألن 

نادر بن وثير)*( 

عبدالرحمن احلجي: أستاذي الذي عرفته
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احلجي في سطور: التاريخ هو التطبيق العملي لتعاليم اإلس���لم، 

وبس���قوطه يسقط اإلسلم، وأن كل الشبهات 

التي روجوا لها تس���قط مع التحقيق العلمي. 

كما أخبرني بأن أفضل مؤرخ مشرقي كتب عن 

األندلس هو اإلم���ام الذهبي يف كتابه )تاريخ 

اإلس���لم(، وأفضل م���ن دّون تاريخ األندلس 

من املعاصرين العلمة محمد عبد اهلل عنان، 

وأسهب الدكتور احلجي بالقول عن مشروعه 

التاريخي )مركز ابن حزم( الذي يعنى بتدوين 

التاريخ اإلس���لمي من جدي���د لكنه مع كامل 

األس���ف لم يتم، ولعل طلب���ة احلجي ومحبيه 

يقومون بإجناز ذلك املشروع. 

ولم أخرج من داره إال بعد ساعات طويلة 

م���رت كأنها حلظات خاطف���ة، كان هذا أول 

لقاء جمعي بذلك امل���ؤرخ الكبير، الذي كان 

يجاهر بعطفه وغيرته الشديدتني على أمته 

ودين���ه، وكان ال يخفي حزنه على ما أصاب 

األمة من ركود وجمود يف الفكر والسياسة، 

لكنه كان متفائًل ش���ديد التفائل يف ش���باب 

األم���ة، ولم أس���مع منه تذم���ًرا وال جتريًحا 

ألح���د من األم���وات واألحياء على الس���واء، 

ال يف مقابلت���ي األولى وال حتى يف املقباالت 

اللحقة -غفر اهلل له-.

ومل���ن ال يعرف احلجي أق���ول: إنه عبد 

الرحم���ن بن علي احلج���ي، عراقي املولد 

والنشأة، إسلمي النزعة وامليول، أندلسي 

اله���وى والتخصص، حصل على الدكتوراه 

من جامعة كامبريدج سنة 1٩٦٦م، ودرَّس 

يف العدي���د م���ن اجلامع���ات العربي���ة مثل 

جامع���ة بغ���داد، وامللك س���عود، والكويت، 

وصنع���اء، واإلم���ارات، كان عاملً���ا متبحًرا 

كثي���ر القراءة واالط���لع، مُيضي ُجل يومه 

يف الق���راءة، قال ذات م���رة أنه قد قرأ كل 

مؤلفات العقاد وطه حس���ني وأحمد أمني 

وسيد قطب ومحمد عبد اهلل عنان وغيرهم 

الكثير من ال حتضرني أس���ماؤهم، وما 

هو جدير بالذكر أن احلجي قد عاش آخر 

حيات���ه يف مدريد عاصمة إس���بانيا، فكان 

يتردد عل���ى الصروح اإلس���لمية اخلالدة 

يف تلك البلد التي س���حرت فؤاد احلجي 

وأخذت بلّبه.  

وله مؤلفات علمي���ة وأدبية وحتقيقات 

وأبحاث س���ارت بذكرها الركب���ان، وانتفع 

منها خلق كثير، أش���هرها كت���اب )التاريخ 

األندلس���ي( الذي يقع يف س���تمئة صفحة، 
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مج ق���ال ل���ي أن���ه قد ألفه يف س���ت س���نوات، 

ويص���ل ع���دد املص���ادر التي اس���تند إليها 

حوال���ي مئت���ي مص���در م���ن س���ت لغ���ات 

مختلف���ة، وق���د اختصر احلج���ي يف كتابه 

هذا تاريخ املسلمني يف األندلس من عصر 

الفتح إلى عصر االنهيار والضياع، وهو يف 

نظري خير ما كتب���ه املؤرّخون املعاصرون 

ع���ن ذل���ك التاري���خ العظي���م، ول���ه كت���اب 

)ش���عراء األندلس( الذي كتب فيه عن كل 

الش���عراء الكبار الذي���ن عرفتهم األندلس 

خلل ثمانية ق���رون، وله كتاب )العلقات 

الدبلوماسية األندلس���ية مع أوربا الغربية 

خلل امل���دة األموية( وهذه الدراس���ة تعد 

من خيرة مؤلفات احلجي، إذ هي رس���الته 

للدكتوراه التي قدمها يف جامعة كامبريدج، 

ومصادره���ا باثنتي عش���رة لغة، منش���ورة 

كتابًا باإلجنليزية -كما ذكر لي- وُترجمت 

إل���ى اللغ���ة العربية ومت نش���رها، كما ألف 

احلجي وأبدع التأليف يف السيرة النبوية، 

وله محاضرات مصورة ولقاءات تلفزيونية 

ال حصر لها غالبها ُنشرت يف اإلنترنت.

رحم اهلل الدكتور عبد الرحمن احلجي 

الذي وفاته املنية يف 18 يناير 2021م بعد 

أن أدى واجب���ه عل���ى أكمل وج���ه للحقيقة 

والتاري���خ، رحل ول���م ترحل آث���اره األدبية 

والعلمي���ة وه���و من يص���دق فيه���م قول 

اإلمام الشافعي: 

َقد َماَت َقوٌم َوَما َماَتت َفَضاِئُلُهم

اِس أَمَواُت َوَعاَش َقوٌم َوُهم يِف الَنّ
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عن املؤلف:

عراقي املولد واألصالة، ش���يخ املؤرخني 

التأري���خ  أس���تاذ  األندلس���ي،  التأري���خ  يف 

اإلس���لمي واألندلسي والس���يرة النبوية يف 

جامعات عربية آخرها يف بغداد. 

 أخ���ذ اجتاهه وص���ب اهتمامه يف تاريخ 

احلضارة اإلسلمية األندلسية.

وبحث فيها وكتب وحقق وترجم.1 

ه���و صاح���ب أول مؤلَّ���ف يش���مل تأريخ 

األندلس من الفتح وحتى س���قوط غرناطة، 

وتع���د مؤلفات���ه بضمنه املذكور ت���ًوا مرجًعا 

ومنهًجا، لرصانته���ا. كما أنه مؤلف املناهج 

ملراحل مدرسية يف اإلمارات، التي برز دوره 

)*( تربوية وكاتبة، من العراق.

التدريس���ي فيها ومنع من دخولها آخر فترة 

حياته. له عدة ش���هادات منها الدكتوراه يف 

التأريخ وآخرها األستاذية من بغداد، ودرّس 

يف ع���دة جامعات لع���دة دول، حتى تويف إثر 

نوب���ة قلبية بعيًدا عن وطن���ه يف مدريد. وال 

يس���ع هنا ذكر مناقبه، وآثاره التي امتاز بها 

وهي خير ال محدوٌد نفعه.

هذا الكتاب: 

ه���ذا الكتاب الصغير وعنوانه مش���وقان 

باحلض���ارة  واملهت���م  الباح���ث  الط���لع 

عل���ى  -االط���لع  نه���ج  وه���و  اإلس���لمية، 

احلضارة اإلسلمية- ال بد منه لكل مسلم؛ 

ليعرف أن دينه دس���تور حي���اة كامل، ال كما 

يغّيُبنا اليوَم ومنذ غير قريب املغرِضون عن 

هذه احلقيقة. 

فاتن مصطفى السامرائي)*(

كتاب »جوانب من احلضارة اإلسالمية« 
لعبد الرحمن احلجي
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مج أسلوبه:

أس���لوب الدكت���ور عبد الرحم���ن احلجي 

 يس���ير الفهم، والفكرة فيه واحدة تنم 

عن عقل ع���ارف هاضم للقضية. مبجرد أن 

تنهي هذا الكتاب تغلقه؛ لتفتح عناوين أخرى 

تنهل بها من بحر احلضارة اإلس���لمية التي 

وسعت كل جوانب احلياة. فيبدو هذا الكتيب 

كمفتاح للبحث والتقصي ملا غاب عن الكثير.

مضمونه:

ذكر الدكتور بشكل موجز منهج العلقات 

الدولية التي كان يتعامل بها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من 

البيئة البس���يطة مقابل ما يس���مى حضارات 

-زعًم���ا- عريق���ة االمت���داد، وهمجيته���ا يف 

التعامل مع ضيوفها حد التعذيب والقتل؛ وهو 

إن دل فعلى ركاكة أس���اس هذه احلضارات، 

إذ يخش���ى ملوكه���ا وقاداتها من أن ُتس���تغل 

ثغراتها، فل مب���دأ لهم يقويهم جتاه األفكار 

اجلدي���دة الدخيل���ة، إمنا قوته���م باغتصاب 

البل���دان، واس���تخدام خيراته���ا، ومعادنه���ا 

كدروع، وأسلحة، وهذا هو كل ما لديهم. أما 

هذا الفك���ر اجلديد فيحمل مب���دأ، وعقيدة 

تدفعه، مع تنظيم، وخطوات محسوبة، وثقة 

بأن دولة جديدة وحضارة تقام على أس���اس 

قوي س���تنهض وتنافس حضارات مقامة لها 

أمد بعيد.

»لق������د ع������اش املجتم������ع اإلس������المي بكل 
عص������وره وأحواله موضوع العهود وحس������ن 
التعام������ل مع اآلخرين على أس������اس خلقي 
بالعقي������دة  مرتب������ط  ذل������ك  وكل  وص������ادق. 
تعال������ى.  اهلل  م������ن  واخل������وف  اإلس������المية 
وترسخت هذه الصفة وغيرها حتى غدت 
وب������دت أخالقية أصيلة متي������ز بها املجتمع 
املس������لم وجربها وأقر بها كل أولئك الذين 

تعاملوا مع املجتمع املسلم«. )ص32(

اقتباس:

 يف ذكر اجلانب العلمي والثقايف للحضارة 

اإلسلمية أوضَح الدكتور أن الثروة العلمية 

والثقافي���ة خلل عصور مختلف���ة تلك التي 

قس���مها املؤرخون إلى عصور ثرية وعصور 

مظلم���ة، ال ب���د م���ن دراس���ة البيئ���ة يف كل 

وقت منها وش���خصية األعلم ومقاصدهم. 

ويجي���ب عل���ى ه���ذا التس���اؤل ب���أن العالم 

وقت���ذاك كان يعط���ي بس���خاء العل���وم التي 

كافح وقضى س���ني عمره يف التهام املعارف 

املختلفة ليخ���رج بفهم حتتاج���ه األمة. كان 

يعطيه لوجه اهلل تعالى، فاملقصد الش���ريف 

سبب يف أن يعني اهلل تعالى العاِلم، وقد ذكر 
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منهم الدكتور الكثير ك� )ابن حزم األندلسي، 

وش���مس الدين الذهبي، ومفس���ري القرآن 

مث���ل احلاف���ظ بقي بن مخل���د( ويف أذهاننا 

اآلن تلمع أس���ماء كثيرة. ومن أس���باب هذا 

الث���راء العلم���ي والثقايف هو َحثُّ اإلس���لم 

أساًس���ا على طلب العل���م فاهتم األعلم يف 

تلك األوقات بطلب العلم والبذل يف س���بيله 

كل املس���تطاع، وهنا ذكر الدكتور  ما 

جعلني أملك مشاعر مختلفة يف آن واحد: 

 

»كل ذل������ك كان يج������ري والتعلي������م حر 

يقوم ب������ه الناس قبل الدول������ة، واملدارس 

الرس������مية قليل������ة، فغ������دا العل������م -طلبه 

وِس������مة  طبيع������ة  ورعايت������ه-  وتعليم������ه 

أقامته������ا العقي������دة اإلس������المية، وتل������ك 

واحدة من ثمارها«. )ص 15(.

اقتباس:

فأين نحن اليوم من انشغالنا بالعلم غير 

الناف���ع ال���ذي أصبح ض���رورة ملواكبة العالم 

وللعم���ل فل س���بيل للتهرب منه إال من زهد 

يف الدنيا ورًضى بالقليل.

اجلانب احلضاري املظلوم: 

احلض���ارة  يف  القضائ���ي  للجان���ب  كان 

اإلس���لمية أهمي���ة عنده، وق���د وصفه بأنه 

مظلوم تأريخًيا، وه���ذا الباب يفتح للقارىء 

أن يبحث عنه املزيد. 

وحقيق���ة هو جان���ب غير قلي���ل األهمية 

فح���ني ق���رأت يف كت���اب »ص���ور م���ن حياة 

التابعني« لعبد الرحمن رأفت الباش���ا، قصة 

شريح القاضي، كم أثرت بي القصص التي 

ذُك���رت )ص117(. فالقاضي املس���لم يعمل 

وفق دس���تور القرآن، ويتمي���ز بعقلية وفطنة 

ونباهة وهذا يدل على اهتمام اإلسلم بكل 

جانب من احلياة، وضرورة التمس���ك بكتاب 

اهلل. إذ ال غن���ى لن���ا عن���ه، وال تغرنا الدول 

املتقدم���ة وتطوره���ا أي غ���رور؛ فهي خالية 

م���ن كل ع���دل ودس���اتيرها وضع���ت بعقول 

بشرية بصرها محدود وبصيرتها محدودة. 

وما يحص���ل معنا اليوم من تأخر ليس ألننا 

ل���م نواكب تقدم املتقدمني؛ ب���ل ألننا تخلّينا 

ش���يئًا فش���يئًا عن أس���باب تقدمنا اخلاص 

وبني أيدينا كل األس���باب. كمن بيده املفتاح 

وأمام���ه الب���اب لكن���ه أعمى بص���ر وبصيرة 

وأضاع تعليمات االستخدام.
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تقدمي:

ه���ذا النوع من الكتاب���ة التاريخية هو وليد 

الش���عور بالعصبية لألمص���ار وارتباط املؤرخ 

مبدينت���ه واعتزازه بها، وه���و منط من أمناط 

الكتابة التاريخية التي ظهرت أوالً يف املش���رق 

اإلس���امي يف فترة مبك���رة وذاع صيتها، فقد 

ألف اب���ن زبالة كتابه أخب������ار املدينة يف حدود 

س���نة 199 ه����/ 814 م، كم���ا أل���ف األزرق���ّي 

)ت 244 ه�/ 858 م( كتابه أخبار مكة وما جاء 

فيه������ا من اآلث������ار، وألف أبو الفض���ل أحمد بن 
أبي طاهر املع���روف بابن طيفور )ت 280ه�/ 

893م( كتاب بغداد، وألف أسلم بن سهل الرزاز 

الواس���طي املع���روف ب�»بحش���ل« )ت 292ه�/ 

905 م( كتابه تاريخ واس������ط)1(، وتاريخ واس������ط 

)*( مؤرخ ومحقق ولغوي وأكادميي مصري. أس���تاذ التاريخ 
اإلسامي بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

)1( حتقي���ق: كوركيس عواد- عالم الكتب- ط 1، 1406ه�/ 
1986 م. 

أيًض���ا ألبي احلس���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن 

الطيب اجُلاَّبي)2( الش���هير بابن املغازلي )ت 

483ه����/ 1090 م(، وألف أبو علي محمد بن 

سعيد بن عبد الرحمن القشيري )ت 334ه�/ 

قَّ������ة)3(، وأل���ف احلاك���م أب���و  945م( تاري������خ الرَّ

عبد اهلل محم���د النيس���ابوري املعروف بابن 

���ع)4( )ت 405 ه����/ 1014 م( كتابه تاريخ  الَبيِّ

نيس������ابور، وألف أبو القاسم حمزة بن يوسف 

بن إبراهيم الس���همّي )ت 427 ه�/ 1035 م( 

كتاب���ه تاري������خ جرجان، وكذلك أل���ف أبو نعيم 

)2( ورد اس���مه يف مقدمة اإلحاطة البن اخلطيب )حتقيق: 

أ. عنان(، 1/ 82، هكذا: )تاريخ واس���ط ألبي احلسني 

علي بن الطيب اخلايف(، وهو تصحيف واضح. 

)3( ُعن���ي بتحقيقه: إبراهيم صالح- دار البش���ائر للطباعة 

والنشر والتوزيع- دمشق- ط 1، 1419 ه�/ 1998 م. 

)4( ورد اس���مه يف مقدمة اإلحاطة البن اخلطيب )حتقيق: 

أ. عنان(، 1/ 81، هكذا: )تاريخ نيسابور ألبي عبد اهلل 

بن اليسع(، وهو تصحيف أيًضا.  

ـور)*( د على دبُّ أ. د. محمَّ

مصادر التأريخ للمدن األندلسية حتى نهاية القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر امليالدي، دراسة حتليلية ببليوجرافية
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مج األصبهانّي )ت 430ه����/ 1038 م( كتابه ذكر 

أخب������ار أصبهان، وصنف اخلطي���ب البغدادّي 

)ت 463ه����/ 1071 م( تاري������خ بغداد، وكذلك 

احلافظ ابن عس���اكر )ت 571 ه�/ 1176 م( 

صنف كتابه الش���هير تاريخ دمش������ق إلى غير 

ذلك م���ن الكتاب���ات التي ظهرت على ش���كل 

تواري���خ لبع���ض امل���دن اإلس���امية يف ش���تى 

األقطار، وهي مؤلفات كثيرة ال حُتصى.   

وكان االهتم����ام به����ذا املج����ال يف األندلس 

كبي����ًرا أيًضا، وقد ظهر كنوع م����ن الرغبة لدى 

األندلس����يني يف منافس����ة إخوانه����م املش����ارقة 

يف تبي����ان فضائل امل����دن األندلس����ية ومكانتها 

وتاريخها وما ميوج فيها من حركة علمية دائبة 

وازدهار حضارّي متأل����ق، فكثرت املؤلفات يف 

هذا اجلانب وتنوعت، وكان الشعور باألندلسية 

ميث����ل آنئ����ٍذ أهم مظاه����ر احلي����اة الثقافية يف 

األندل����س، وقد ب����دا هذا الش����عور واضًحا يف 

عناية األندلس����يني بجمع تراثه����م وكتابة تاريخ 

مدنه����م، وكان����وا ش����ديدي التعص����ب لبادهم، 

ن����رى ذلك من أنس����ابهم، فا ن����كاد جند عاملًا 

وال أديًبا إال وُينس����ب لبل����ده أو مدينته، فيقال: 

القرطبي، واإلش����بيلي، والغرناطي، والبلنسي، 

واملالق����ي، واجلياني، وغيرها من النس����بة إلى 

املدن األندلسية املتعددة.

وس����نحاول يف ه����ذا البح����ث أن نتتبع جهود 

املؤرخني األندلس����يني يف التأريخ ملدن األندلس 

املختلفة، مبعنى الوقوف على الكتابات التاريخية 

أو املص����ادر الت����ي اهتمت بتاري����خ كل مدينة من 

م����دن األندلس منذ ظهر هذا النمط من أمناط 

الكتابة التاريخية يف األندلس، مع التعريج على 

األس����باب التي تقف وراء شيوع هذا االجتاه من 

اجتاهات التأليف التاريخي  يف األندلس.

أولية ظهور التأريخ للمدن األندلسية: 

من منطلق الغيرة والشعور بالذات أو الشعور 

باألندلسية -كما ذكرنا- حظيت املدن األندلسية 

باهتمام أبنائها من املؤرخني األندلس����يني الذين 

تباروا يف هذا املضمار فأبدعوا وتفننوا يف ذلك، 

وباستقراء عدد من املصادر األندلسية نستطيع 

القول إن هذا النوع من الكتابة بدأ يف الظهور يف 

األندلس مع بدايات القرن الرابع الهجري/ العاشر 

امليادي، عندما أخرج لنا أبو بكر أحمد بن محمد 

بن موسى الرازّي القرطبّي )ت 344 ه�/ 955 م( 

 موسوعته الضخمة املوسومة ب� )صفة قرطبة)1( 

)1( قرطب���ة )Córdoba(: قاع���دة األندل���س وأم مدائنها، 

تقع عل���ى نهر ال���وادي الكبي���ر )Guadalquivir( يف 

اجل���زء اجلنوب���ي من إس���بانيا، وهي عاصم���ة مقاطعة 

 ،)Mérida( قرطبة، يحدها من الش���مال مدينة ماردة

وم���ن اجلن���وب مدين���ة قرمون���ة )Carmona(، وم���ن 

الغرب مدينة إش���بيلية )Sevilla(، وهي يف س���فح جبل 

مطل عليها يس���مى جب���ل العروس، اش���تهرت بالعمران 

ا يف أيدي النصارى سنة  واحلضارة، وقد س���قطت نهائّيً

633 ه�/ 1235 م. انظر: ياقوت احلموي: معجم البلدان، 

4/ 324-325. ذك���ر باد األندل���س ملؤلف مجهول، ص 

20 وما بعدها. اإلدريسي: نزهة املشتاق،2/ 579-574. 

احلميري: صفة جزيرة األندلس، ص 158-153.   
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وِخططه������ا ومنازل األعي������ان )العظماء( بها(، 
حت���دث في���ه ع���ن طبوغرافيته���ا وِخَطِطه���ا 

ومن���ازل أش���رافها، وكان���ت ه���ذه املوس���وعة 

آنذاك متث���ل منًطا جديًدا من أمناط الكتابة 

التاريخية لم ُيْعرف من قبل يف األندلس، ولذا 

كان ه���ذا العمل اجلدي���د الفًتا للنظر وجاذبًا 

املؤرخ���ني  أذه���ان  ومس���تدعًيا يف  لانتب���اه 

األعمال املش���ابهة له يف املش���رق اإلسامّي، 

ول���ذا جند أبا عب���د اهلل احلمي���دّي صاحب 

»ج���ذوة املقتب���س« يعلِّق على هذه املوس���وعة 

- مقارًن���ا بينها وبني )تاري���خ بغداد(- بقوله: 

»عل���ى نحو ما بدأ به أحمد بن أبي طاهر يف 

أخب���ار بغداد، وذكره ملن���ازل صحابة املنصور 

بها«)1(.    

كما ألف مطرف بن عيس���ى الغسانّي )ت 

377 ه����/ 987 م( العدي���د م���ن الكت���ب التي 

تخص مدين���ة إلبي���رة Elvira)2(، ومن أهمها 

)1( احلمي���دي: جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس- الدار 

املصرية للتأليف والترجمة- سلس���لة املكتبة األندلسية 

)3(- القاه���رة، 1966 م، ص 104، الترجمة رقم 175. 

املقري: نفح الطيب، 3/ 173.

)2( إلبي���رة )Elvira(: هي إح���دى الكور والواليات الكبرى 

الت���ي كانت تتش���كل منها الدولة األموي���ة يف األندلس، 

واأللف فيها ألف قطع، وليس���ت بألف وصل، وتقع تلك 

الكورة يف اجلبهة اجلنوبية لسفوح جبل إلبيرة، أسسها 

عب���د الرحم���ن الداخ���ل وأس���كنها جند الش���ام وبعض 

موالي���ه، ثم خالطهم العرب، وظل���ت إلبيرة قاعدة لهذه 

الوالية طيلة عه���د الدولة األموية إلى حني انهيار هذه 

األخي���رة يف أواخر القرن الرابع الهجري؛ فانتقل أهلها 

كتاب )املع������ارف( يف أخبار كورة إلبيرة وأهلها 

وبواديه���ا وأقاليمها وغير ذل���ك من منافعها، 

وق���د ذك���ر اب���ن بش���كوال أن���ه ألف���ه للحكم 

املس���تنصر، كما قال عن الكتاب: »وهو كتاٌب 

ا«)3(. حسٌن ممتٌع جّدً

���ه )Rayyo()4( اهتماًما  ونال���ت مدين���ة رَيُّ

كبيًرا من قبل إس���حاق بن س���لمة بن إسحاق 

القين���ّي )ت 399 ه�/ 1009 م(، وهو إخباريٌّ 

عال���م كم���ا وصف���ه احُلمي���دّي، فأل���ف كتابًا 

يش���تمل على أجزاء كثيرة يف أخب���ار رَيُّه من 

إلى غرناطة سنة 400 ه�/ 1010 م إثر الفتنة البربرية 

بقرطب���ة، إذ ُخربت إلبيرة وحلت غرناطة محلها.انظر: 

البكري: جغرافية األندلس وأوروبا، ص 126، حاش���ية 

رقم 2. الرشاطي وابن اخلراط اإلشبيلي: األندلس يف 

اقتب���اس األنوار ويف اختص���ار اقتباس األنوار، ص 17. 

اب���ن حي���ان: املقتبس-حتقي���ق: د. محم���ود علي مكي، 

ص 249، حاشية رقم 42.

)3( ابن بشكوال: الصلة، 3/ 898، الترجمة رقم 1378. 

���ه )Rayyo(: ك���ورة مهمة من ك���ور األندلس، يحدها  )4( رَيُّ

 )Elvira( جنوبًا البحر املتوس���ط، وتصاقب كورة إلبيرة

من الغ���رب، وتتصل أيًضا بكورت���ي اجلزيرة اخلضراء 

)Algeciras( وإس���تجة )Ecija(، وه���ي املنطق���ة التي 

أصبحت مدينة مالقة )Málaga( عاصمتها يف جنوب 

شرقي شبه اجلزيرة، واألصل يف ضبطها تشديد الياء 

وضمها، إذ هي تقابل )Regio( ومعناها )امللكية(، وقد 

أورد هذا التفس���ير ابن س���عيد يف )املغرب(، فقال: إن 

معن���ى ريه عند النصارى )س���لطانة(، وق���د نزلها جند 

األردن بع���د الفت���ح اإلس���امي لألندل���س. انظ���ر: ابن 

سعيد املغربي: املغرب يف حلى املغرب، 1/ 423. ياقوت 

احلموي: معجم البل���دان، 3/ 116. ذكر باد األندلس 

ملؤلف مجهول، ص 68.  

=
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مج ب���اد األندل���س وحصونها ووالته���ا وحروبها 

وفقهائها وشعرائها)1(.     

ويف الق���رن اخلام���س الهج���ري/ احلادي 

عش���ر امليادي ازده���رت الكتاب���ة التاريخية 

عن م���دن األندلس، خاص���ة يف عصر ملوك 

الطوائ���ف الذي ش���هد جتزئ���ة األندلس إلى 

م���دن– إم���ارات-  فكت���ب إبراهي���م بن وزمر 

���ه، كم���ا عه���د  احلج���ارّي تاريًخ���ا ملدين���ة رَيُّ

إلي���ه املأمون ب���ن ذي النون صاح���ب طليطلة 

ونواحيه���ا بتألي���ف كت���اب يف ش���عراء وادي 

احلج���ارة)2( وتاريخه���ا ومؤرخيه���ا)3( فصنف 

له كتابه الش���هير: »مغناطي������س األفكار فيما 

حتتوي عليه مدين������ة الفرج من النظم والنثر 

ر املس���تعرب اإلس���باني  واألخبار«)4(، وقد عبَّ

آنخ���ل جونثالث بالنثيا ع���ن قيمته التاريخية 

)1( انظ���ر: احلميدي: جذوة املقتب���س، ص 169، الترجمة 

رقم 309. املقري: نفح الطيب، 3/ 174.

)2( وادي احلج���ارة )Guadalajara(: إح���دى م���دن الثغر 

األوس���ط باألندلس، وُتعرف أيًضا باس���م مدينة الفرج، 

نس���بة إل���ى بانيها الف���رج بن مرة بن س���الم املصمودي، 

وتقع إلى الش���مال الشرقي من مدريد )Madrid( على 

مس���افة 60 كلم منها، وهي مدينة حصينة، ذات أسوار، 

كثي���رة اخلي���رات واألرزاق. انظ���ر: اإلدريس���ي: صف���ة 

املغرب، ص 189. د. محمود علي مكي: مدريد العربية، 

ص 16. محمد الفاسي: األعام اجلغرافية، ص 31.  

)3( آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، ص 304. 

)4( انظ���ر: اب���ن اخلطي���ب: اإلحاطة يف أخب���ار غرناطة– 

حتقي���ق: محم���د عب���د اهلل عن���ان- مكتب���ة اخلاجني- 

القاهرة– ط 1، 1395 ه�/ 1975 م، 3/ 432. 

���ا لوادي احلجارة  بقول���ه: »ويعتبر تاريًخا حّقً

يف صورة تراجم«)5(.

كم���ا جند أيًض���ا محمد بن عب���د اهلل بن 

األش���عث القرشي اإلش���بيلي، فهو من مدينة 

إش���بيلية، وكان شيًخا حافًظا لألخبار)6(، لذا 

جنده يؤلف كتابًا يف أخبارها بعنوان: »أخبار 

إش������بيلية«، وقد ع���وَّل عليه ابُن حي���ان كثيًرا 

يف أخبار إش���بيلية7 وما يتعلق بها من أحداث 

وشخصيات)8(.

إن اس���تمرار التأليف يف تواريخ املدن، أو 

التواري���خ املحلية، قد أظهر املدن األندلس���ية 

باعتباره���ا وحدات حضاري���ة فكرية، تعكس 

العديد من اجلوان���ب العلمية والثقافية لهذه 

املدن، وكذلك اجلوانب السياسية. 

)5( أنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، ص 304.

)6( انظ���ر: ابن الفرضي: تاريخ علم���اء األندلس- حتقيق: 

د. بشار عواد معروف، 2/ 69، الترجمة رقم 1226.

)7( إش���بيلية )Sevilla(: م���ن كب���رى املدن األندلس���ية، بل 

ع���روس م���دن األندل���س، وتعن���ي األرض املنبس���طة، 

وه���ي أول عاصمة اتخذها املس���لمون يف األندلس قبل 

قرطب���ة )Córdoba(، وتق���ع عل���ى نهر ال���وادي الكبير 

)Guadalquivir( إل���ى اجلن���وب الغرب���ي م���ن مدينة 

قرطبة، وقد اش���تهرت بش���رف البقعة وطيب األرض. 

انظ���ر: البكري: جغرافية األندل���س وأوروبا، ص 107. 

الرشاطي وابن اخلراط اإلشبيلي: األندلس يف اقتباس 

األنوار ويف اختص���ار اقتباس األنوار، ص 102. ياقوت 

احلموي: معجم البلدان، 1/ 195.  

)8( اب���ن حي���ان: املقتب���س- حتقيق: ملتش���ور أنطونيه، ص 

 .83-67



76

مجلة روى - نروي لنرتوي

ل���ذا جن���د أن الق���رن الس���ادس الهجري/ 

الثان���ي عش���ر املي���ادي كان أكثر غ���زارة مما 

س���بقه فيم���ا يتعلق به���ذا النمط م���ن الكتابة 

التاريخي���ة، وخ���ال ه���ذا الق���رن وقفنا على 

العديد من املص���ادر املختصة بالتأريخ للمدن 

األندلسية، فوجدنا املؤرخ ابن علقمة البلنسي 

)ت 509ه�/ 1116 م(، وكان أديًبا ناظًما ناثًرا، 

كتب عن بعض أمراء الطوائف يف عصره)1(.

ا  وض����ع ابن علقمة البلنس����ّي كتابً����ا تاريخّيً

عل����ى  )النص����ارى(  ال����روم  تغل����ب  يف  ����ا  مهّمً

بلنسية)2( حتت عنوان: )البيان الواضح يف امللم 

)1( ول���د ابن علقمة س���نة )428 ه����/ 1036 م(، وتوفى يوم 

األحد اخلامس والعش���رين من شوال س���نة )509 ه�/ 

1116 م(. انظر: ابن األبار: التكملة، 1/ 335، الترجمة 

رقم 1186. ابن عبد امللك املراكش���ي: الذيل والتكملة، 

الس���فر الس���ادس، ص 184، الترجم���ة رقم 509. عمر 

رضا كحالة: معجم املؤلفني، 3/ 276.

- F. Pons Boigues: Ensayo Bio-Bibliográfico 

sobre los Historiadores y Geógrafos Arábigo-

Españoles – Madrid، 1898، Trad. Núm. 140.

)2( بلنسية )Valencia(: مدينة كبيرة من املدن األندلسية، 

تقع يف ش���رقي األندل���س قرب س���احل البحر األبيض 

املتوس���ط عل���ى بُع���د 4 ك���م من���ه، وحتده���ا طليطل���ة 

)Toledo( م���ن الغ���رب، وطرطوش���ة )Tortosa( م���ن 

الشمال، ومرسية )Murcia( من اجلنوب، وهي شرقي 

 /Teodmiro( وش���رقي تدمي���ر ،)Córdoba( قرطبة

Tudmir(، وكان���ت متث���ل قاع���دة مهم���ة م���ن قواعد 

األندلس خال احلكم اإلس���امي؛ إذ تتبعها عدة مدن 

وأقالي���م وقرى وحص���ون، وهي مخصوص���ة بخصوبة 

الترب���ة وكث���رة األنهار واجلن���ان واملحاصي���ل واألزهار، 

وتتميز بصناعة النس���يج وحركة التجارة الواسعة، وقد 

الفادح()3(، وقد ذكره ابن األبار باس����م: )تاريخ 

بلنس������ية()4(، وباالسم نفسه ذكره ابن اخلطيب 

يف مقدم����ة كتاب����ه اإلحاط����ة)5(، وذكره صاحب 

كشف الظنون بعنوان: )تاريخ بلنسية من بالد 

األندل������س()6(، وهو واحد م����ن املؤلفات النادرة 

التي ُكتبت يف احلوادث التي أملت ببعض املدن 

األندلس����ية، وق����د ألفه ابُن علقم����ة ليصف لنا 

Va-  تل����ك الكارثة التي نزلت مبدينة بلنس����ية

lencia، واألحداث املروعة واملأس����اة املفزعة 

الت����ي نزلت بها عند حصارها على يد الس����يد 

الكمبي����ادور )El Cid el Campeador( ث����م 

ا يف أيدي النصارى على يد خاميي الثاني  سقطت نهائّيً

)Jaime II( مل���ك أراغون )Aragón( س���نة 636 ه�/ 

1238 م. انظ���ر: البكري: جغرافي���ة األندلس وأوروبا، 

ص 127. العذري: نصوص عن األندلس، ص 20-17. 

ياقوت احلموي: معجم البلدان، 1/ 490.   

)3( انظ���ر: اب���ن األب���ار: التكمل���ة، 1/ 335، الترجم���ة رقم 

1186. ابن ش���اكر الكتب���ي: عيون التواري���خ، 12/ 69. 

العب���اس بن إبراهيم: اإلعام مبن حل مراكش وأغمات 

من األعام، 1/ 116. ابن عبد امللك املراكش���ي: الذيل 

والتكملة، الس���فر الس���ادس، ص 184، وقد أش���ار إلى 

قيم���ة الكتاب فق���ال: »ول���ه تاريخ يف تغلب ال���روم على 

اه ب� )البيان الواضح يف امللم  بلنس���ية قبل خمسمائة سمَّ

الفادح( ليس بذاك«، ثم ذكر أن له تأليًفا غيره، لكنه لم 

يذكر لنا ش���يئًا عن عنوان هذا التأليف وال عن محتواه. 

آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، ص 305. 

)4( ابن األبار: حتفة القادم، ص 30. 

)5( ابن اخلطيب: اإلحاطة، 1/ 83. 

)6( حاجي خليفة: كشف الظنون، 1/ 289. الذهبي: تاريخ 

اإلس���ام، 11/ 125. فران���ز روزنثال: علم التاريخ عند 

املسلمني، ص 624.

=
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مج اس����تيائه عليه����ا س����نة )487 ه�����/ 1094 م(، 

وقد ذكر ابن األبار هذا الكتاب الفريد يف بابه 

وس����بب تأليفه، فقال عن اب����ن علقمة: »وألف 

تاريًخا يف تغل����ب الروم )يعنى: النصارى( على 

اه: البيان الواضح  بلنسية قبل اخلمسمائة سمَّ

يف امللم الفادح«)1(.

ويع���د وص���ف ابن علقمة ملأس���اة بلنس���ية 

Valencia وأحداثه���ا املروع���ة يف هذه الفترة 

العصيب���ة وثيق���ة ناطق���ة ذات قيم���ة عالي���ة 

وأهمي���ة أساس���ية، حي���ث كتبها م���ؤرخ وأديب 

بلنسي، ش���اهد عيان لهذه احلوادث ومشارك 

يف بعضه���ا، فهو- كما يقول ابن عذارى- ممن 

ش���هد املوطن وكان يف احلصار)2(، وقد وصفه 

البعض بأنه مؤرخ فاجعة بلنسية)3(، وقد اعتمد 

ع���دد من املؤرخني الاحقني على كتابه ونقلوا 

عن���ه فقرات متعددة فيما يتعلق بهذا احلصار 

خاص���ة م���ا نقله عن���ه ابن ع���ذارى، حيث كان 

م���ن أكثر املؤرخني نقاً ع���ن كتاب ابن علقمة 

املفق���ود، فقد نقل عنه صفح���ات كثيرة كاملة 

ومتتالية، واعتمد عليه بصورة أساس���ية فيما 

يتعلق بأحداث بلنسية، ونقل عنه هذه األحداث 

ا، فلم يتخلل ه���ذه األحداث وهذا  نق���اً حرفّيً

)1( ابن األبار: التكملة، 1/ 335، الترجمة رقم 1186.

)2( ابن عذارى: البيان املغرب، 4/ 148. 

)3( د. عبد الرحمن علي احلجي: التاريخ األندلسي من الفتح 

اإلسامي حتى سقوط غرناطة-دار القلم-بيروت-ط 2، 

1402 ه�/ 1981 م، ص 374، حاشية رقم 1.

النق���ل مص���درٌ آخر غي���ر ابن علقم���ة وكتابه، 

فق���د نقل عن���ه ابن عذارى بداي���ات احلصار، 

وجهود القاضي ابن جحاف إلنقاذ املدينة، ثم 

نهايته املأس���اوية على يد الس���يد الكمبيادور، 

والظروف االقتصادية الصعبة التي عانى منها 

أهل بلنسية حتت وطأة هذا احلصار الدامي، 

ثم استسام املدينة ونكوص السيد الكمبيادور 

عن وع���وده وعه���وده أله���ل بلنس���ية، وتنكيله 

ر ابن عذارى هذه  بعلمائها وأعيانها، وقد صدَّ

األخبار بقول���ه: »قال محمد بن علقمة…..«)4(، 

وكثير من املعلومات التي نقلها ابن عذاري عنه 

ال ن���كاد جندها يف مص���در تاريخي آخر عند 

احلديث عن بلنسية وأحداثها.

وإذا عرفن���ا أن كت���اب ابن علقم���ة املذكور 

معنا م���ن املصادر األندلس���ية املهمة املفقودة 

أدركن���ا م���دى أهمي���ة وقيمة النص���وص التي 

احتف���ظ لنا بها املؤرخ���ون املتأخرون من هذا 

الكتاب أمثال: ابن الكردبوس وابن األبار وابن 

عذاري وابن اخلطيب وغيرهم.

ونظًرا ألهمية الكتاب فقد نقلت عنه بعض 

احلوليات التاريخية اإلسبانية، ونخص بالذكر 

Alfonso el Sa-  منها حولية ألفونس���و العالم

bio، وكذل���ك فإن الذين كتب���وا املدونة العامة 

 Primera Crónica( اإلس���بانية  األول���ى 

General( التي نس���ميها عادة »تاريخ إسبانيا 

)4( انظر: البيان املغرب، 41-31/4.
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العام« ترجموه إلى اإلسبانية وأضافوه إلى هذه 

املدونة، وقد اكتشف ذلك املستشرق الهولندي 

رينه���ارت دوزى، وبره���ن علي���ه ب���دالالت من 

أس���لوب الترجمة، ثم عثر املستشرق الفرنسي 

ليفي بروفنس���ال على اجل���زء الرابع من كتاب 

اب���ن ع���ذارى، ووج���د في���ه فق���رات كاملة من 

كت���اب ابن علقمة، فقام مبقارنة هذه الفقرات 

بالنص اإلس���باني املوج���ود يف املدونة، وانتهى 

إلى إثبات نظرية دوزى بصورة قاطعة)1(.

كما تضمن كتاب ابن علقمة املفقود املرثية 

الش���هيرة التي نظمها األديب الفيلس���وف أبو 

الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشّي، نسبة 

 ،Toledo إلى بلدة وقش���ة من أعمال طليطلة

 Valencia ويف تل���ك املرثي���ة بك���ى بلنس���ية

وم���ا حلَّ بها، ومما يؤس���ف ل���ه أن أصل هذه 

املرثية قد فقد ولم يبق منها إال صور مكتوبة 

بح���روف التيني���ة فيما وجد من نس���خ »تاريخ 

إس���بانيا العام« الذي سعى لتصنيفه ألفونسو 

العالم )العاشر()2(.  

)1( انظر: د. حس���ني مؤنس: الس���يد القمبيطور وعاقاته 

باملس���لمني-املجلة التاريخية املصرية- املجلد الثالث/ 

الع���دد األول، ماي���و 1950 م، ص 57، حاش���ية رقم 1. 

د. الطاه���ر أحمد مكي: دراس���ات أندلس���ية يف األدب 

والتاري���خ والفلس���فة- دار املع���ارف- ط3- 1987 م، 

ص252. ونش���رة د. أحمد مختار العبادى لكتاب تاريخ 

األندلس البن الكردبوس، ص 11، حاشية رقم 2.

)2( انظ���ر: آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلس���ي، 

ص 116-117. د. حس���ني مؤنس: الس���يد القمبيطور 

وعاقاته باملسلمني )مقال سابق(، ص 65. 

َقلِّي )ت  كما جن���د أيًضا ابن حمدي���س الصَّ

527 ه����/ 1132 م( الش���اعر املعروف، من أهل 

َصَقلي���ة، ومن ش���رقوصة منها، دخ���ل األندلس 

س���نة 471 ه����/ 1078 م، وامت���دح جماع���ة من 

ملوكها، ثم صار إلى إشبيلية Sevilla، واختص 

باملعتمد بن عباد، وصار ش���اعره األثير)3(، وقد 

 )4()Algeciras( أرخ ملدين���ة اجلزيرة اخلض���راء 

)3( انظ���ر: اب���ن األب���ار: التكمل���ة، 3/ 104، الترجم���ة رقم 

260. اب���ن خل���كان: وفي���ات األعي���ان، 3/ 215-212، 

الترجم���ة رقم 396. العماد األصفهاني: خريدة القصر 

وجريدة العصر، قس���م ش���عراء املغ���رب واألندلس، 2/ 

194. اب���ن دحية: املطرب من أش���عار أهل املغرب، ص 

54. البغ���دادي: هدي���ة العارف���ني، 1/ 499. العب���اس 

ب���ن إبراهي���م: اإلعام مب���ن حل مراك���ش وأغمات من 

األعام، 1/ 25-26، الترجمة رقم 1056.  

)4( اجلزي���رة اخلض���راء )Algeciras(: مدين���ة مش���هورة 

ط���ارق  جب���ل  بج���وار  األندل���س  جنوب���ي  أقص���ى  يف 

)Gibraltar( مقابل مدينة سبتة )Cueta(، وتبعد عنه 

6 أميال، وُتس���مى أيًضا: جزيرة أم حكيم، وهي جارية 

لط���ارق بن زياد كان قد حمله���ا معه عندما توجه لفتح 

األندل���س، ثم تركها فيها فُنس���بت إليه���ا، وهذه املدينة 

تق���ع على ربوة مش���رفة على البحر املتوس���ط، وتتصل 

أعماله���ا بأعمال ش���ذونة )Medina Sidonia(، وهي 

شرقي شذونة وقبلي قرطبة )Córdoba(، وهي مدينة 

طيب���ة رفيقة بأهلها، جامعة لفوائد البحر والبر، قريبة 

املنافع من كل وجه؛ ألنها وسطى مدن الساحل، وأقرب 

مدن األندلس مجاًزا إلى العدوة، وقد سقطت يف أيدي 

النص���ارى س���نة 743 ه����/ 1342 م على يد ألفونس���و 

احلادي عش���ر )Alfonso XI(، واس���تردها املس���لمون 

مرة أخرى س���نة 770 ه����/ 1368 م، وآثر امللك املريني 

أبو فارس عبد العزيز تدميرها حتى ال يأتيه خطر من 

جهتها من جانب النصارى. انظر: العذري: نصوص عن 

األندلس، ص 117. ياقوت احلموي: معجم البلدان، 2/ 

136. ذكر باد األندلس ملؤلف مجهول، ص 68-67.  



العدد الخامس

79

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج حت���ت  ���ا  مهّمً كتابً���ا  األندل���س  ب���اد  م���ن 

عن���وان: )تاري������خ اجلزيرة اخلض������راء من بالد 

األندل������س()1(، ومن املهم اإلش���ارة هنا إلى أن 

عنوان الكتاب هو »تاريخ اجلزيرة اخلضراء« 

فقط، أم���ا عبارة »من ب������الد األندلس«، فهي 

زيادة أضافها صاحب كشف الظنون لتوضيح 

أن »اجلزي���رة اخلضراء« من ب���اد األندلس، 

ويتك���رر هذا يف كتاب���ه كثيًرا، وس���تأتي معنا 

مناذج أخرى لذلك.

وكذل���ك صفوان بن إدري���س التجيبي )ت 

598 ه����/ 1201 م(، وه���و م���ن أهل مرس���ية 

متمي���ًزا،  كبي���ًرا  أديًب���ا  وكان   ،)2()Murcia(

وممن ُجمع له التقدم يف النظم والنثر)3(، كتب 

رسالة كبيرة يف وصف بلده مرسية وتفضيلها 

)1( انظر: حاجي خليفة: كش���ف الظنون، 1/ 290. العباس 

ب���ن إبراهي���م: اإلعام مب���ن حل مراك���ش وأغمات من 

األع���ام، 1/ 116. فران���ز روزنثال: عل���م التاريخ عند 

املسلمني، ص 627.

األندل���س  ش���رق  تق���ع  مدين���ة   :)Murcia( مرس���ية   )2(

ويف جن���وب ش���رق إس���بانيا عل���ى ضفاف نهر ش���قورة 

)Segura(، وتطل على البحر األبيض املتوس���ط. وهي 

عاصم���ة منطقة مرس���ية، وكانت–قدمًيا- متثل قاعدة 

ك���ورة ُتدمير، وقد بناها جابر ب���ن مالك بن لبيد عامل 

تدمير زمن األمير عبد الرحمن األوسط، وقد سقطت 

���ا يف أي���دي النص���ارى س���نة 641 ه����/ 1243 م.  نهائّيً

انظر: العذري: نصوص عن األندلس، ص 6. ذكر باد 

األندلس ملؤلف مجهول، ص 75-76. اإلدريس���ي: نزهة 

املشتاق، 2/ 559.  

)3( انظر: ابن األبار: التكملة، 2/ 224، الترجمة رقم 624. 

املقري: نفح الطيب، 5/ 63-62، 70-69. 

اها: )طراد  عل���ى غيره���ا م���ن البل���دان س���مَّ

اجلياد يف امليدان وتن������ازع اللدات واألخدان يف 

تقدمي مرسية على غيرها من البلدان()4(. 

ويبدو أنه كلما ازدادت األزمة السياس���ية 

النصران���ي  الضغ���ط  وازداد  األندل���س،  يف 

على املدن األندلس���ية، ازاد تعلق األندلسيني 

مبدنه���م، وكان م���ن بني مظاهر ه���ذا التعلق 

اإلقب���ال عل���ى التأري���خ له���ذه امل���دن، حلفظ 

تاريخها، وتخليد مجدها، والتعريف بأعامها 

وحكَّامها، وهذا ما ألفيناه يف منتصف القرن 

الس���ابع الهج���ري/ الثال���ث عش���ر امليادي، 

وهي فترة معروفة بس���قوط العديد من املدن 

األندلسية يف أيدي النصارى)5(.

لذا نص���ادف يف هذه الفترة عدة مؤلفات 

تهتم بالتأريخ للمدن األندلسية التي تعرضت 

لهذه املحن���ة، ومن هذه املؤلف���ات جند كتاب 

)تاري������خ بطليوس( ألبي إس���حاق إبراهيم بن 

)4( انظر: املقري: نفح الطيب، 5/ 63. 

)5( س���قطت يف ه���ذه الفت���رة مدين���ة بطليوس س���نة 626 

ه����/ 1227 م، ومدينة قرطبة س���نة 633 ه�/ 1236 م، 

ومدينة ش���لب س���نة 640 ه����/ 1242 م، ومدينة جيان 

س���نة 644ه�/ 1246 م، ومدينة قرمونة س���نة 645ه�/ 

1247 م، ومدين���ة إش���بيلية س���نة 646 ه����/ 1248م، 

ومدينة أركش سنة 647ه�/ 1249 م، ويف التاريخ نفسه 

س���قطت مدينة ش���نتمرية الغرب، ثم مدينة دانية سنة 

651 ه�/ 1253 م، وهكذا انفرط عقد املدن األندلسية 

يف ه���ذه الفت���رة احلرج���ة، وتوالى س���قوطها يف أيدي 

النصارى.    
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قاسم البطليوس���ي، املعروف باألعلم النحوي 

)ت 646 ه����/ 1248 م()1(، وكذل���ك »تاري������خ 

ميورق������ة)2(« ألب���ي املطرف أحمد ب���ن عميرة 

املخزومي )ت 658 ه�/ 1260 م(، وقد وردت 

اإلش���ارة إلى هذا الكتاب عند ابن عبد امللك 

املراكش���ي يف الذي���ل والتكملة بعن���وان: )وله 

)1( انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون، 1/ 288.

)2( ميورق���ة )Mallorca(: ه���ي إحدى اجلزائر الش���رقية 

)جزر البليار( )Islas Baleares( وكبراها يف إس���بانيا، 

تقع يف البحر املتوس���ط وج���زء من أرخبيل جزر البليار 

كغيره���ا من ج���زر البليار األخرى، وه���ي غير منتظمة 

يف ش���كلها لكث���رة اخللج���ان والفجوات يف س���واحلها، 

وحتميه���ا م���ن الش���مال الغرب���ي سلس���لة ش���امخة من 

اجلبال من تأثير الرياح الش���مالية الب���اردة، عاصمتها 

بامل���ا دي ميورق���ة )Palma de Mallorca( )مدين���ة 

ميورق���ة اإلس���امية(، وتقع جنوب غرب���ي ميورقة على 

خليج باملا، وه���ي أخصب اجلزر أرًضا، وأعدلها هواًء، 

ا، وتتميز بثرواتها الواف���رة، يحدها من  وأصفاه���ا ج���ّوً

اجلن���وب مدينة بجاية )Bougie( يف املغرب األوس���ط، 

ومن الشمال برشلونة )Barcelona( من باد أراغون، 

وم���ن الش���رق جزيرة منورق���ة )Menorca(، وش���رقي 

ميورقة جزيرة سردانية )Sardenia(، وغربيها جزيرة 

 )Dénia( وغربي يابسة مدينة دانية ،)Ibiza( يابس���ة

األندلسية، وجزيرة ميورقة هي أم منورقة ويابسة وهما 

بنتاه���ا، وإليها مع األيام خراجهم���ا، وطول ميورقة من 

الغرب إلى الش���رق 70 مياً، وعرضها من اجلنوب إلى 

الش���مال 50 مياً، وتعاقبت عليها الس���االت احلاكمة 

ا يف أي���دي النصارى  يف األندل���س حتى س���قطت نهائّيً

بقي���ادة ملكه���م خامي���ي األول )Jaime I( ملك أراغون 

امللق���ب بالف���احت س���نة 627 ه����/ 1229 م. انظ���ر: ابن 

حوقل: صورة األرض، ص 104-110. احلميري: صفة 

جزي���رة األندلس، ص 188-191. ابن س���عيد املغربي: 

املغرب يف حلى املغرب، 2/ 446.  

تأليف يف كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها()3(، 
والعبارة نفسها ذكرها ابن القاضي يف جذوة 

االقتباس)4(، وكذلك اب���ن فرحون يف الديباج 

املذهب)5(، بينما جعله املس���تعرب اإلس���باني 

آنخ���ل جونثال���ث بالنثي���ا كتابً���ا يف فضائ���ل 

ميورقة وتاريخها، وعاد فأش���ار إلى التسمية 

التي ذكرها ابن عبد امللك املراكشي يف الذيل 

والتكملة)6(.

أم���ا املقري فقد أش���ار إلى ه���ذا الكتاب 

يف موضع���ني من موس���وعته »نف���ح الطيب«؛ 

يف املوض���ع األول يتفق مع املصادر الس���ابقة 

يف التس���مية نفس���ها، ولكنه ينفرد يف املوضع 

الثاني عن هذه املصادر حني يش���ير إليه على 

أنه )تاريخ ميورقة(، وينقل عنه)7(. 

ويبدو أن عبارة )تألي������ف يف كائنة ميورقة 

وتغل������ب ال������روم عليه������ا( التي ذكره���ا ابن عبد 
امللك املراكش���ي وَمن ج���اء بعده من املؤرخني 

وأصح���اب التراج���م هي تعبير ع���ن موضوع 

الكتاب، وليس���ت العن���وان األصل���ّي للكتاب، 

ر عن املحتوى احلقيقّي للكتاب الذي  فهي تعبِّ

يتناول كائنة )حادثة( س���قوط جزيرة ميورقة 

)3( اب���ن عب���د امللك املراكش���ي: الذي���ل والتكملة- الس���فر 

األول- القسم األول، ص 169. 

)4( ابن القاضي: جذوة االقتباس، 1/ 146. 

)5( ابن فرحون: الديباج املذهب، 1/ 207. 

)6( آنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر األندلسي، ص 305. 

)7( املقري: نفح الطيب، 1/ 314. 4/ 469.  



العدد الخامس

81

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج يف أيدي النصارى، وليس���ت تاريخها باملفهوم 

الشامل حسبما يوحي به العنوان الثاني، وهو 

)تاريخ ميورقة(، املشار إليه يف »نفح الطيب«. 

فالكتاب ال يقدم لنا تاريًخا شاماً ومفصاً 

جلزي���رة ميورقة خ���ال عهودها اإلس���امية 

املتعاقبة حسبما يوحي به العنوان، ولكنه يؤرخ 

فقط للعهد األخير من تاريخها )606-628ه�/ 

1209-1230 م(، ويعال���ج مرحل���ة الس���قوط 

النهائي لها على يد اإلس���بان مع التركيز على 

األسباب والعوامل وأطوار السقوط)1(. 

وهن���ا ال يغي���ب عن���ا م���رة أخ���رى تقلي���د 

األندلسيني للمشارقة يف التأليف، فقد أشار 

ابن عبد امللك املراكشي يف الذيل والتكملة إلى 

أن ابن عميرة املخزومي نحا يف كتابه املذكور 

)تاري������خ ميورقة( منحي العماد األصبهاني يف 
كتابه )الفتح القس������ي يف الفتح القدس������ي()2(، 
وال ش���ك أن ه���ذا يعطينا فك���رة واضحة عن 

أس���لوب الكت���اب وطريقة تأليف���ه، فقد روى 

العم���اد األصبهاني أحداث التاريخ بأس���لوب 

تغل���ب علي���ه الزخرف���ة والتنمي���ق والس���جع 

واإلكثار من املحسنات البديعية، وقد استطاع 

ابن عميرة املخزومي أن يقدم شيئًا موازًيا ملا 

قدمه العماد األصبهاني، بل نستطيع أن نقول 

)1( اب���ن عميرة املخزومي: تاريخ ميورقة – مقدمة املحقق، 

ص 26-25. 

)2( اب���ن عب���د امللك املراكش���ي: الذي���ل والتكملة- الس���فر 

األول- القسم األول، ص 176.  

اب عصره ميثلون  إن ابن عميرة وغيره من ُكتَّ

حلقة مهمة ومرحلة متميزة من مراحل تطور 

النثر الفني يف األدب األندلسي)3(.  

ويف القرن الثامن الهجري/ الرابع عش���ر 

املي���ادي تواصل اهتم���ام األندلس���يني بهذا 

النم���ط من أمناط الكتاب���ة التاريخية، فنجد 

أبا بكر محمد بن محمد بن إدريس بن مالك 

القضاع������ّي املع������روف بالقللوس������ّي )ت 707 ه�/ 

1307 م(، يق���ول عن���ه الصفدي: »القللوس���ي 

بالق���اف املفتوح���ة وبعدها الم���ان مفتوحتان 

وس���اكنة وبعده���ا س���ني مهمل���ة«)4(، وهو من 

أهل اس���طبونة)5(، تعددت اهتماماته العلمية، 

وكان من بينها نش���اطه التاريخّي، فألف كتابًا 

يف تاري���خ مدينته س���ماه: »ال������درة املكنونة يف 

محاسن اسطبونة«)6(.

)3( اب���ن عميرة املخزومي: تاريخ ميورقة - مقدمة املحقق، 

ص 24-23. 

)4( الصفدي: الوايف بالوفيات، ج2، ص129.

)5( اس���طبونة Estepona: ل���م يذكره���ا صاح���ب معج���م 

البل���دان، وهي بلدة تقع جنوب غربي مالقة على البحر 

املتوسط إلى الشمال من جبل طارق على مقربة من ثغر 

مربلة Marbilla، ويقال لها أيًضا: اشتبونة، وذكر ابن 

اخلطيب يف معياره أنه قد ذهب رس���مها وبقي اسمها، 

وكانت مظنة النعم الغزيرة قبل حادث اجلزيرة )يقصد 

جزي���رة طري���ف وهزمية املس���لمني يف موقع���ة طريف 

Batalla del Salado 471 ه����/ 1340 م(. انظر: ابن 

اخلطيب: معيار االختيار، ص 83. السخاوي: اإلعان 

بالتوبيخ، ص617. 

)6( ابن اخلطيب، اإلحاطة، 3/ 76.
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ومم������ن برع������وا يف ه������ذا اجلان������ب أيًضا ابن 

الس���راج الغرناط���ّي )ت 730 ه�������/ 1330 م ( أبو 

عب���د اهلل محم���د ب���ن إبراهيم ب���ن عبد اهلل 

ب���ن أحمد ب���ن محمد بن يوس���ف ب���ن روبيل 

األنص���اري، ورغ���م أن���ه تغل���ب علي���ه املعرفة 

بالطب، فهو طبيب الدار السلطانية كما ذكر 

ابن اخلطي���ب)1(، إال أنه ألف كتابًا يف فضائل 

غرناط������ة)2(، وق���د ترجم له لس���ان الدين ابن 

اخلطي���ب ترجم���ة ضافي���ة، وأمدنا باالس���م 

األصل���ّي لكتابه يف فضائ���ل غرناطة املذكور 

آنًفا، حيث قال- وهو بصدد عرض مصنفاته 

������رُّ املُذاع  املتنوعة-: »ومنها كتاب س���ماه: )السِّ

يف تفضيل غرناطة على كثير من البقاع()3(. 

وكذل���ك تاري������خ مالق������ة)4( الب���ن عس���كر، 

)1( ابن اخلطيب: اإلحاطة، 3/ 160. 

)2( اب���ن حج���ر: ال���درر الكامن���ة، 3/ 287. حاجي خليفة: 

كش���ف الظن���ون، 2/ 1227. عمر رض���ا كحالة: معجم 

املؤلفني، 3/ 33.

)3( ابن اخلطيب: اإلحاطة، 3/ 161.

)4( َماَلَقة )Málaga(: تقع يف جنوب إس���بانيا على ساحل 

)Costa del Sol( يف ش���مال البحر األبيض املتوسط، 

وهي اليوم عاصمة الوالية اإلس���بانية التي تسمى بهذا 

االس���م، وكان���ت قاعدة ك���ورة رَيُّه، وتبع���د حوالي 100 

كلم ش���رق مضيق جبل ط���ارق )Gibraltar(، وحوالي 

 )Tarifa( )130 كل���م ع���ن بلدة طريفا )جزيرة طري���ف

)الت���ي تقع يف أقص���ى اجلنوب األوروب���ي(، ومن مالقة 

إلى أرش���ذونة 28 مياً، ومنها إل���ى غرناطة 80 مياً، 

ومنه���ا إلى اجلزيرة اخلض���راء 100 ميل،  وهي مدينة 

قدمي���ة، عامرة آهلة، كثي���رة الديار، متس���عة األقطار، 

كثي���رة األس���واق، ُتش���تهر بالتني املنس���وب إليه���ا، وهو 

أبي عبد اهلل محمد بن علي املالقي الغساني 

)ت 736 ه����()5(، والكت���اب به���ذا العنوان قد 

ُيظ���ن بأن موضوع���ه التأريخ ملدين���ة مالقة- 

موضوع دراس���تنا- ولكن���ه يف احلقيقة يدخل 

يف عداد كت���ب التراجم البلداني���ة، فصاحبة 

يترج���م ألع���ام مالقة، وهو من أش���هر وأهم 

مؤلفات ابن عس���كر على اإلطاق، وبه ُعرف 

كم���ؤرخ اهت���م بذك���ر أع���ام وعلم���اء مالقة 

وتخليد آثارهم والترجمة لهم.

واالس���م األصل���ي للكت���اب ه���و »اإلكمال 

واإلمتام يف صلة اإلعالم مبحاسن األعالم من 

أه������ل مالقة الك������رام«، وله تس���مية أخرى هي: 

ى مطلع األنوار ونزهة  »كتاب أدباء مالقة املُسمَّ

البصائ������ر واألبصار فيما احت������وت عليه مالقة 

من األعالم والرؤساء واألخيار وتقييد ما لهم 

من املناق������ب واآلثار«)6(، وهو الكتاب املش���هور 

م���ن أحس���ن التني طيب���ة وعذوبة، يخترقه���ا نهر وادي 

ا يف  املدين���ة )Guadalmedina(، وق���د س���قطت نهائّيً

أيدي النصارى س���نة 892 ه�/ 1487 م على يد امللكني 

الكاثوليكيني فرناندو وإيزابيا. انظر: ياقوت احلموي: 

معج���م البل���دان، 5/ 43. احلمي���ري: صف���ة جزي���رة 

األندلس، ص 177-179. اإلدريس���ي: نزهة املش���تاق، 

  .570 ،565 /2

)5( انظر: حاجي خليفة: كشف الظنون، 1/ 302.

)6( انظر: الس���خاوي: اإلعان بالتوبيخ ملن ذّم التاريخ، ص 

.272 وقد حققه بهذا العنوان األس���تاذ الدكتور صاح 

جرار ونس���به إلى ابن خميس املالقي املتوفى بعد س���نة 

639 ه�، ونش���رته دار البش���ير- عمان )األردن(- ط 1، 

1419 ه�/ 1999 م.

=
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مج ب�»أع���ام مالق���ة«)1(، وُيع���دُّ ذياً عل���ى كتاب 

»أصب���غ بن أب���ي العباس« املس���مى: »اإلعالم 

مبحاسن األعالم من أهل مالقة الكرام«.

وقد تويف ابُن عس���كر قب���ل أن يكمل هذا 

الذيل، فأكمله وأمتَّه ابُن أخته أبو بكر محمد 

بن علي بن خميس املالقي)2(، ولذلك ُينس���ب 

الكتاب إلى كليهما. 

وكذل���ك اب���ن ُج������َزّي الكلب������ي الغرناط������ي 

)ت757ه�������/ 1356 م(، أب���و عبد اهلل محمد بن 
محم���د بن أحمد بن محم���د بن عبد اهلل بن 

يحي���ي بن عبد الرحمن بن يوس���ف بن جزّي 

الكلب���ّي، يذكر ابُن اخلطيب أن ل���ه كتابًا عن 

تاري������خ غرناطة، ويب���دو أن خطة هذا الكتاب 
كان���ت قريب���ة من اخلط���ة التي وضعه���ا ابُن 

اخلطيب لنفس���ه عند تأليفه كتاب اإلحاطة، 

فقد وصف كت���اب ابن ُجزّي بقوله: »أخبرني 

عن���د لقائ���ه إي���اي مبدين���ة ف���اس يف غرض 

الرس���الة عام خمس���ة وخمس���ني وس���بعمائة 

أن���ه ش���رع يف تأليف تاري������خ غرناط������ة، ذاهًبا 

ه���ذا املذهب الذي انتدبُت إليه، ووقفُت على 

أجزاء منه تشهد باضطاعه«)3(.

)1( وق���د حقق���ه به���ذا العن���وان الدكتور عب���د اهلل املرابط 

الترغ���ي، ونس���به إل���ى ابن عس���كر وابن خمي���س مًعا، 

ونش���رته دار األمان بالرباط باالشتراك مع دار الغرب 

اإلسامي- بيروت- ط 1، 1420 ه�/ 1999 م.  

)2( انظ���ر: أعام مالقة، ص 22. الذيل والتكملة البن عبد 

امللك املراكشي- السفر السادس، ص 451-450.

)3( ابن اخلطيب: اإلحاطة، 2/ 257.

ث������م يصادفنا الش������اعر وامل������ؤرخ الكبير ابن 
خامت������ة األنصاري )ت 770 ه�������/ 1369 م(، وهو 
من أهل املري���ة)4(، يكنى أبا جعفر، ألف كتابًا 

ا يف تاريخ بل���ده املرية ومزاياها  فري���ًدا ومهّمً

وفضائله���ا حتت عن���وان: »مزي������ة املرية على 

غيرها من الب������الد األندلس������ية«)5(، اغتنمه كل 
من ابن اخلطيب وابن القاضي واملقري، وقال 

عن���ه ابن القاضي: »أجاد فيه كل اإلجادة«)6(، 

ونق���ل عن���ه كثي���ًرا يف كتاب���ه )درة احلجال(، 

ر ُنُقوَل���ه بقول���ه: )ق���ال اب���ن خامتة(،  وص���دَّ

وبخاصة يف تراجم أعيان املرية)7(، وقال عنه 

 )Elvira( مدينة كبيرة من كورة إلبيرة :)Almería( املرية )4(
ا؛ إذ بناها عبد  من أعمال األندلس، محدثة البناء نس���بّيً
الرحمن الناصر س���نة 344 ه�/ 955 م، فصارت قاعدة 
أس���طول األندلس، وكانت من أش���هر مراس���ي األندلس 
انة  وأعمرها، ومن أجل أمصارها وأشهرها، تبعد عن بَجَّ
)Pechina( بنح���و 10 ك���م، وكانت مجرد فرضة ومرأى 
انة ال تقوم بها جتمعات سكانية حتى بناها  ومحرس لَبجَّ
الناص���ر فازدهرت واْش���ُتهَرت بالعديد م���ن الصناعات 
املختلف���ة، وظل���ت م���ن أه���م ثغ���ور األندل���س اجلنوبية 
يف العه���د اإلس���امي إلى أن س���قطت يف أي���دي امللكني 
الكاثوليكي���ني فرنان���دو وإيزابيا س���نة 895 ه�/ فبراير 
س���نة 1490 م. انظ���ر: العذري: نص���وص عن األندلس، 
ص 86. الرشاطي وابن اخلراط اإلشبيلي: األندلس يف 
اقتب���اس األن���وار ويف اختصار اقتب���اس األنوار، ص 59، 
164. ياقوت احلموي: معجم البلدان، 5/ 120-119.   

)5( الس���خاوي: اإلعان بالتوبي���خ، ص 644. ابن القاضي: 
درة احلج���ال، 1/ 86. الزركل���ي: األع���ام، 1/ 176. 
كحالة: معجم املؤلفني، 2/ 19. آنخل جونثالث بالنثيا: 

تاريخ الفكر األندلسي، ص306.

)6( درة احلجال البن القاضي، 1/ 86.

)7( درة احلجال البن القاضي، 1/ 124. 2/ 65، 70، 75. 
.346 ،294 /3
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املق���ري: »وقد ألف فيها أبو جعفر ابن خامتة 

اه: )مزية املرية على غيرها  تاريًخا حافاً سمَّ

من الباد األندلسية( يف مجلد ضخم، تركُته 

من جملة كتبي باملغرب«)1(.

والعثور على هذا الكتاب مهم للغاية، فمن 

املتوقع أن يقدم لنا معلومات مهمة عما كانت 

علي���ه احلياة يف مدينة املري���ة خال األعوام 

األخي���رة للحك���م اإلس���امي فيه���ا، وقبي���ل 

س���قوطها النهائ���ي يف أيدي اإلس���بان س���نة 

894ه�/ 1489 م.

وكان املس���تعرب اإلس���باني إميليو مولينا 

م دراسة  لوبث أول َمن اهتم بهذا الكتاب، وقدَّ

عن���ه، وأورد من���ه ع���دة نص���وص م���ن خال 

املصادر التي نقلت عنه، مثل جذوة االقتباس 

للمق���ري،  الطي���ب  ونف���ح  القاض���ي،  الب���ن 

وغيرهم���ا، وق���ام بتحلي���ل ه���ذه النص���وص 

والتعليق عليها)2(.

ورغم أن هذا املصنف ُيَعدُّ العمل التاريخي 

الوحي���د البن خامت���ة، إال أن ش���هرته ذاعت 

باملغرب واألندلس، ونقل عنه بعض املؤرخني 

الاحق���ني، فحفظوا لن���ا مجموعة مهمة من 

نصوص���ه، له���ا قيمته���ا التاريخي���ة الكبيرة، 

)1( املقري: نفح الطيب، 1/ 163. 

 Emilio Molina López: La obra histórica  )2(
 de Ibn Jatima de Almería- Al-qantara:

  Fasc.، Vol. 10،Revista de estudios árabes

 págs. 151-174.،1989،1

خاص���ة إذا علمن���ا أن���ه ق���د مت العث���ور على 

نس���خة مخطوط���ة للكتاب، لكنها– لألس���ف 

الشديد- غير كاملة األوراق، وبها الكثير من 

اخلروم، وهي تعود إلى بداية القس���م الثالث 

م���ن الكتاب اخلاص بتراج���م أعام املرية أو 

الوافدين عليها، وهذه القطعة تتضمن تراجم 

لثمانية أعام فقط)3(.  

ومم������ن أرخ������وا ملدنه������م كذل������ك امل������ؤرخ أب������و 
الب������ركات محم������د ب������ن محم������د ب������ن إبراهي������م 
������لمي البلفيق������ي، املع������روف باب������ن احل������اج  الُسّ
)ت 771 ه�������/ 1369 م(، م���ن أه���ل املرية4 ومن 
مشاهير قضاتها)5(، تعددت مصنفاته يف فنون 

كثي���رة، وكان أغلبها يف فن التاريخ، ومن أهم 

مؤلفات���ه التاريخية كت���اب »املؤمتن على أنباء 

أبناء الزم������ن«)6(، وهو كتاب مفقود، وُيعدُّ من 

)3( انظ����ر: د. خالد بن علي النجمي: مؤرخ املرية ابن خامتة 

األنص����اري )ت 770 ه�����/ 1369 م( وكتاب����ه مزي����ة املرية 

على غيرها من الباد األندلس����ية، دراسة يف مخطوطته 

ونصوصه الباقية- مجلة العلوم اإلسامية واالجتماعية- 

العدد )53(- شوال 1440 ه�، ص 276-275. 

)4( سبق التعريف بهذه املدينة. 

)5( انظ���ر يف ترجمت���ه: اب���ن اخلطيب: اإلحاط���ة، 2/ 83. 

الكتيب���ة الكامن���ة، ص127. البناه���ي: تاري���خ قض���اة 

األندل���س،  ص166. وق���د ذك���ر وفاته س���نة 733 ه�/ 

1371 م. ابن حجر: الدرر الكامنة، 4/ 155. البغدادي: 

إيضاح املكنون، 2/ 97. هدية االعارفني، 2/ 165.  

)6( املؤمتن على أنباء أبناء الزمن- صنعة وحتقيق ودراسة: أ. 

د. جعفر ابن احلاج السلمي- تقدمي مربيل فييرو- سلسلة 

تراث )20(- منش���ورات جمعية تطاون أسمير، واجلمعية 

املغربية للدراسات األندلسية، 1440 ه�/ 2018 م.
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مج كت���ب التاريخ اإلقليمي، حيث خصصه مؤلفه 

ألخبار وطنه األندلس وتراجم أعامه. 

وم���ا يهمن���ا هن���ا م���ن مؤلفات���ه كت���اب: 

���ه)1(، أو )تاريخ  )تاري������خ املري������ة(، لكنه ل���م يتمَّ
املري������ة وبجان������ة( كم���ا ذك���ره اب���ن اخلطيب، 
���ه)2(، أما الس���خاوي  وأش���ار إل���ى أنه ل���م يتمَّ

������ة( وجعلهما  فقد س���ماه: )تاري������خ املرية وباجَّ

اه املس���تعرب  كتاب���ني منفصلني)3(، بينما س���مَّ

اإلسباني آنخل جونثالث بالنثيا: )تاريخ املرية 

وبجانة()4(، واالسم األخير هو الصحيح. 

وهن����اك أيًض����ا »تاري������خ مرس������ية« م������ن بالد 

األندل������س الب����ن احل����اج )محمد ب����ن محمد ت 
774ه�/ 1372 م(، ذكره حاجي خليفة يف كتابه 

»كشف الظنون«)5(، وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن 

جملة »م������ن بالد األندلس« ه����ي زيادة أضافها 

صاح����ب »كش����ف الظنون« لتوضي����ح أن املدينة 

املذك����ورة من باد األندلس، ولألس����ف فإننا ال 

نعرف عن هذا الكتاب شيئًا وال عن صاحبه.

ث������م نأت������ي إلى أه������م مؤرخي الق������رن الثامن 
وه������و  املي������الدي،  عش������ر  الراب������ع  الهج������ري/ 
امل������ؤرخ الكبي������ر لس������ان الدي������ن اب������ن اخلطي������ب 

)1( اب���ن اخلطيب: اإلحاطة، 2/ 83. البناهي: تاريخ قضاة 

األندلس، ص165.  

)2( ابن اخلطيب: اإلحاطة، 1/ 61. 2/ 86.

)3( اإلعان بالتوبيخ، ص 644.

)4( تاريخ الفكر األندلسي، ص 305.

)5( حاجي خليفة: كشف الظنون، 1/ 303.

)ت776ه�������/ 1374 م(، وكتابه يف التأريخ للمدن 

يعرف���ه القاص���ي والدان���ي، فه���و م���ن أش���هر 

املؤلف���ات التاريخية يف هذا الباب، وهو كتاب: 

اإلحاط������ة يف أخبار غرناطة)6(، وهو من أش���هر 

وأضخم مؤلفات لس���ان الدي���ن ابن اخلطيب، 

وقد استهله مبقدمة بدأها باحلمد والثناء، ثم 

)6( غرناط����ة )Granada(: مدينة من أهم املدن اإلس����بانية، 

وتق����ع يف اجلن����وب الش����رقي م����ن إس����بانيا، محمي����ة من 

الش����مال مبرتفع����ات مطل����ة عل����ى نه����ر ال����وادي الكبي����ر 

 )Genil( وم����ن اجلنوب نهر ش����نيل ،)Guadalquivir(

 ،)Sierra Nevada( »الذي ينبع من جبال »سييرا نيفادا

وتبع����د ع����ن البحر بنحو 70 كل����م، وارتفاعه����ا عنه بنحو 

 »Granada 738 م،  واس����مها مأخوذ من كلمة »جرانادا

اإلس����بانية، التي تعني ش����جر الرمان وثماره، أو من كلمة 

غرناط����ة العربية الت����ي تعني »تل الغرب����اء«، وهي إحدى 

امل����دن القدمية يف كورة إلبي����رة )Elvira(، وتقع على بعد 

6 أمي����ال منه����ا إلى اجلنوب الش����رقي، ويف زم����ن الفتنة 

خل����ت ك����ورة إلبيرة وانتقل أهلها منه����ا إلى غرناطة، وقد 

وس بن زيري  ن أس����وارها وبن����ى قصبتها حبُّ نها وحصَّ مدَّ

وس فكملت يف  الصنهاج����ي، ثم خلفه ابنه بادي����س بن حبُّ

أيام����ه وَعُمرت حتى حلقت بأمصار األندلس املش����هورة، 

واش����تهرت بالزراعة والعديد م����ن الصناعات، ومن أهم 

معامله����ا: ح����ي البيازين وقص����ر احلمراء وجن����ة العريف 

وغيرها، وقد عاشت غرناطة فصوالً مختلفة من التاريخ 

حتى ص����ارت احلاضرة األخيرة للمس����لمني يف األندلس 

عل����ى ي����د بني نصر )أو بني األحمر( إلى أن س����قطت يف 

أيدي النصارى يف )2 من شهر ربيع األول سنة 897 ه�/ 2 

من شهر يناير سنة 1492 م( على يد امللكني الكاثوليكيني 

فرنان����دو وإيزابيا، وبس����قوطها طوي����ت صفحة الوجود 

اإلسامي يف األندلس. انظر: ابن غالب: فرحة األنفس، 

ص 24. احلمي����ري: صفة جزيرة األندلس، ص 23، 29. 

ياقوت احلموي: معجم البلدان، 1/ 244. أ. عنان: اآلثار 

األندلسية الباقية، ص 160 وما بعدها. 
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انتق���ل إلى ذكر الس���بب الذي دعاه إلى تأليف 

كتاب���ه، وه���و أن بعض املصنفني أف���رد لوطنه 

تاريًخ���ا »كتاريخ مدينة بخ���ارى ألبي عبد اهلل 

محم���د بن أحمد بن س���ليمان الفخار، وتاريخ 

أصبهان ألبي نعيم أحمد بن عبد اهلل احلافظ 

أيًض���ا  أصبه���ان  وتاري���خ  احللي���ة،  صاح���ب 

ألب���ي زكريا يحي���ى بن عبد الوه���اب بن قندة 

احلافظ، وتاريخ نيسابور للحاكم أبي عبد اهلل 

ع1، وذيله لعبد الغافر بن إسماعيل()2(. بن الَبيِّ

ثم يسرد لسان الدين ابن اخلطيب الكثير 

من كتب التأريخ ملدينة ما، ومن ثم يس���رد لنا 

قائمة بأسماء الكتب التي تناولت تاريخ املدن 

يف املغرب واألندلس، فيقول: »وعنوان الدراية 

يف ذكر من كان يف املائة السابعة ببجاية ألبي 

العب���اس ب���ن الغبريني، وتاريخ تلمس���ان البن 

األصفر، وتاريخه���ا أيضا البن هدية، وتاريخ 

فاس البن عب���د الكرمي، وتاريخها أيًضا البن 
أبي زرع .....««)3(.

ف���كان هذا أحد الدواف���ع التي دفعته إلى 

اإلق���دام على كتابة تاري���خ لوطنه »غرناطة«، 

حي���ث يق���ول: »فداخلتن���ي عصبي���ة ال تقدح 

يف دي���ن وال منصب، وحمي���ة ال ُيَذمُّ يف مثلها 

)1( ورد اس���مه يف مقدمة اإلحاطة البن اخلطيب )حتقيق: 

أ. عنان(، 1/ 81، هكذا: )تاريخ نيسابور ألبي عبد اهلل 

بن اليسع(، وهو تصحيف ظاهر.  

)2( اإلحاطة يف أخبار غرناطة، 1/ 81.

)3( االحاطة، 1/ 83.

متعص���ب، رغبة أن يقع س���ؤالهم وذكرهم من 

فضل اهلل جناب مخصب«)4(.  

وعن���وان الكت���اب يدل عل���ى الغاي���ة التي 

رم���ى إليها ابُن اخلطيب بتأليفه، وهي تقدمي 

صورة شاملة عن كل ما يتعلق مبدينة غرناطة 

من أوصاف وأخب���ار، فذكر مروجها وجبالها 

وأنهاره���ا، وترجم لثاث وتس���عني وأربعمائة 

ش���خصية أندلسية، ممن حكموا غرناطة، أو 

وفدوا إليها من املغرب أو املشرق، من ملوك، 

وقض���اة،  ووزراء،  ووالة،  وأعي���ان،  وأم���راء، 

وعلم���اء، وزهاد، وصوفية، ولم ينس أن يكتب 

سيرته الذاتية يف آخر الكتاب. 

والكت���اب لم يكت���ب دفعة واح���دة، فقد بدأ 

بجمعه قبل نفيه مع س���لطانه الغني باهلل س���نة 

761 ه����/ 1360 م، ثم اس���تأنف العمل فيه بعد 

عودته من املنفى سنة 763 ه�/ 1362 م، فراجعه 

وزاد فيه، فجعله يف ستة مجلدات، وظل يضيف 

إلي���ه، وينقح فيه حتى ع���ام 771 ه�/ 1370 م، 

وق���د يكون زاد فيه بعد هذا التاريخ، ونرجح أن 

يكون انتهى من تأليفه س���نة 772 ه�/ 1371 م، 

أي قبل فراره إلى املغرب بسنة تقريًبا.

وق���د اس���تعمل اب���ن اخلطي���ب أكث���ر من 

تسمية لكتابه هذا، فذكره إلى جانب العنوان 

املعروف للكتاب عناوين أخرى؛ فذكره باسم: 

اإلحاط���ة يف تاري���خ غرناطة«، وق���ال: إنه يف 

)4( اإلحاطة، 1/ 84-83.
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مج سبعة أسفار)1(، ثم ذكره باسم: »اإلحاطة مبا 

���ر من تاري���خ غرناطة«، وق���ال: إنه كتاب  تيسَّ

كبير يف تس���عة أس���فار)2(، ثم ع���اد واختصره 

باس���م: »تاريخ غرناط���ة«، وقال: »إنه يف اثني 

عشر س���فًرا«)3(، وقد اس���تعمل ابن اخلطيب 

هذه التس���مية األخي���رة املختصرة يف مواطن 

كثيرة، ويف كتابه »اللمحة البدرية« ذكر اس���م 

كت���اب عنوان���ه« »اإلماطة عن وج���ه اإلحاطة 

فيما أمكن من تاريخ غرناطة«)4(.

والترتيب الذي اعتمده هو ذكر احلاضرة 

غرناط���ة، ووصف محاس���نها، واحلديث عن 

الذي���ن س���كنوها وتولوه���ا ملتزًم���ا الترتي���ب 

األبج���دي ألصحاب التراج���م وليس الترتيب 

التاريخ���ي، وجع���ل الكتاب قس���مني؛ القس���م 

األول: يف حل���ي املعاه���د واألماك���ن واملن���ازل 

واملس���اكن. والقس���م الثاني: يف حل���ي الزائر 

القاطن واملتحرك والساكن)5(.

وبعد ان انته���ى من مقدمة الكتاب بدأ يف 

القس���م األول بفص���ل يدور حول اس���م مدينة 

���ا دقيًقا  غرناط���ة، فق���دم لنا وصًف���ا جغرافّيً

له���ذه املدين���ة)6(، ثم تن���اول تاريخه���ا منذ أن 

نزله���ا الع���رُب أيام الفتح حتى س���اطني بني 

)1( ابن اخلطيب: ريحانة الكتاب وجنعة املنتاب، 2/ 321.

)2( اإلحاطة، 3/ 390. املقري: نفح الطيب، 3/ 321.

)3( ريحانة الكتاب، 1/ 31.

)4( اللمحة البدرية، ص 27.

)5( اإلحاطة، 1/ 10.

)6( املصدر السابق، 1/ 18-13.

نصر)7(، ثم انتهى إلى فصل ثاٍن ذكر فيه سير 

أهل غرناطة وأخاقهم وأحوالهم وأنس���ابهم 

وجندهم وزيهم)8(، وانتهى القسم األول بفصل 

ثالث حص���ره فيمن تداول حك���م هذه املدينة 

منذ أصبحت دار إمارة)9(، ثم أدلف إلى القسم 

الثاني، وفيه تناول الذين ترجم لهم، وعقد يف 

آخر هذا القسم ترجمة مختصرة لنفسه. 

ث���م نأتي إل���ى بعد ذلك إل���ى أحد األعام 

الغرناطي���ني الكب���ار يف أواخر الق���رن الثامن 

الهجري/ الرابع عشر امليادي، وهو القاضي 

أب������و احلس������ن علي بن عب������د اهلل ب������ن محمد بن 

اهي)10( )ت بعد 793 ه�/  احلسن اجلذامي الُبنَّ

بع���د 1391 م(، وهو صاحب الكتاب املش���هور 

»املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا«، 

املعروف باسم: تاريخ قضاة األندلس)11(.

لكن فيما يخص موضوع دراستنا، فنجد أنه 

صنف كتابًا بعنوان: )ذيل أو تذييل تاريخ مالقة(، 

)7( املصدر السابق، 1/ 21-18.

)8( املصدر السابق، 1/ 40-36.

)9( املصدر السابق، 1/ 42-40.

)10( راج���ع يف تصحي���ح ه���ذا اللق���ب على ه���ذه الصيغة: 

َباه���ي«- مجل���ة  اه���ي ال النُّ د. محم���د بنش���ريفة: »الُبنَّ

األكادميية- الرباط- العدد 13- 1988 م، ص 89-71.  

)11( هناك دراسات تناولت أبا احلسن البناهي مؤرًخا من 

خ���ال هذا الكت���اب. انظر: أ.م.د. خال���د محمود عبد 

اهلل وم.م. قب���س ف���اروق صالح:  القاضي أبو احلس���ن 

النباهي مؤرًخا- مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية- 

املجلد 15- العدد 9، أيلول 2008 م، ص 225- 263.
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ويبدو أن هذا الكتاب تذييل على كتاب ابن عسكر 

وابن خميس املعروف ب�«تاريخ مالقة« الذي تكلمنا 

عنه س����ابًقا، ولم نقف على ذكر هذا التذييل إال 

عن����د ابن اخلطيب)1(، حيث نقل منه يف ترجمة 

)1( انظر: ابن اخلطيب: اإلحاطة، 3/ 64، 193. 4/ 263. 

أبي القاس���م محم���د بن أحمد ب���ن محمد بن 

عل���ي الغس���اني، املعروف باب���ن حفيد األمني 

قائ���اً: »وقال صاحبن���ا الفقيه أبو احلس���ن 

البناهي يف تذييله لتاريخ مالقة....«)2(. 

)2( اإلحاطة، 3/ 64.

خالصة وخامتة:

ُيَع���دُّ التأريُخ للمدن األندلس���ية منًطا من 

أمناط الكتابة التاريخية التي شاعت وذاعت 

يف األندلس، وكان االهتماُم بهذا املجال لدى 

األندلسيني كبيًرا، وقد ظهر كنوع من الرغبة 

عندهم يف منافسة إخوانهم املشارقة يف تبيان 

فضائل املدن األندلس���ية ومكانتها وتاريخها 

وما ميوج فيها من حركة علمية دائبة وازدهار 

حض���ارّي متأل���ق، فكثرت املؤلف���ات يف هذا 

اجلانب وتنوعت، وكان الش���عور باألندلس���ية 

ميثل آنئ���ٍذ أهم مظاهر احلي���اة الثقافية يف 

األندل���س، وقد بدا هذا الش���عور واضًحا يف 

عناية األندلسيني بجمع تراثهم وكتابة تاريخ 

مدنه���م، وكانوا ش���ديدي التعصب لبادهم، 

نرى ذلك من أنس���ابهم، ف���ا نكاد جند عاملًا 

وال أديًبا إال وُينسب لبلده أو مدينته، فيقال: 

القرطبي، واإلشبيلي، والغرناطي، والبلنسي، 

واملالقي، واجلياني، وغيرها من النس���بة إلى 

املدن األندلسية املتعددة.

وكان اس���تمرار التأليف يف تواريخ املدن، 

أو التواريخ املحلية، قد أظهر املدن األندلسية 

باعتبارها وح���دات حضارية فكرية، تعكس 

العديد من اجلوانب العلمية والثقافية لهذه 

املدن، وكذلك اجلوانب السياسية.

وملا ازدادت األزمة السياسية يف األندلس 

اعتبارًا من النصف الثاني من القرن السابع 

الهج���ري/ الثالث عش���ر املي���ادي، وازداد 

الضغ���ط النصراني على املدن األندلس���ية، 

ازاد تعلق األندلسيني مبدنهم، وكان من بني 

مظاهر هذا التعلق اإلقبال على التأريخ لهذه 

امل���دن، حلفظ تاريخه���ا، وتخلي���د مجدها، 

والتعريف بأعامها وحكَّامها. 
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مج قائمة املصادر واملراجع  

� أوالً: املصادر:

-*  ابن األبَّار )أب���و بكر محمد بن عبد اهلل، 

ت 658 ه�/ 1260 م(:

-  حتف���ة الق���ادم- أع���اد بن���اءه وعل���ق 

عليه: د. إحس���ان عب���اس- دار الغرب 

اإلسامي- بيروت- ط 1، 1406 ه�/ 

1986 م.

التكملة لكتاب الصلة - حتقيق: عبد    -

السام الهراس– دار الفكر للطباعة- 

بيروت، 1415 ه�/ 1995 م.  

-*  ابن بش���كوال )أبو القاس���م خلف بن عبد 

امللك، ت 578 ه�/ 1182 م(:

-  الصل����ة – حتقيق: إبراهيم اإلبياري– 

دار الكت���اب املص���ري بالقاه���رة ودار 

الكتاب اللبناني ببيروت– ط 1، 1410 

ه�/ 1989 م.  

أم���ني  محم���د  )إس���ماعيل  -*  البغ���دادي 

البغدادي(:

-  إيض���اح املكن���ون يف الذيل على كش���ف 

الظنون عن أسامي الكتب والفنون- دار 

إحياء التراث العربي- بيروت- د.ت.

-  هدية العارفني، أس���ماء املؤلفني وآثار 

املصنفني- دار إحياء التراث العربي- 

بيروت- د.ت.

اِه���ي )أبو احلس���ن بن عب���د اهلل بن  -*  الُبنَّ

احلسن، ت بعد 793 ه�/ بعد 1391 م(:

املع���روف  األندل���س،  قض���اة  –  تاري���خ 

باس���م املرقب���ة العلي���ا فيمن يس���تحق 

القضاء والفتيا – حتقيق جلنة إحياء 

التراث العربي بدار اآلفاق اجلديدة-

بيروت-ط 5، 1403 ه�/ 1983 م.

-*  اب���ن احلاج البلفيقي )أبو البركات محمد 

لمي البِلّفيقي،  بن محمد بن إبراهيم الُسّ

ت 771 ه�/ 1369 م(:

-  املؤمت���ن على أنباء أبناء الزمن- صنعة 

وحتقيق ودراسة: أ. د. جعفر ابن احلاج 

السلمي- تقدمي مربيل فييرو- سلسلة 

تراث )20(- منشورات جمعية تطاون 

أس���مير، واجلمعية املغربية للدراسات 

األندلسية، 1440 ه�/ 2018 م.

-*  حاج���ي خليف���ة )مصطفى ب���ن عبد اهلل 

1067ه����/  الروم���ي، ت  القس���طنطيني 

1606م(:

-  كش���ف الظن���ون ع���ن أس���امي الكتب 

والفن���ون – دار إحياء التراث العربي-

بيروت– د.ت. 

-*  ابن حجر العس���قاني )أبو الفضل أحمد 

بن علي بن محمد، ت 852 ه�/ 1448 م(:

-  ال���درر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة- 

دار اجليل- بيروت، 1414 ه�/ 1993م. 
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-*  احلم���وي )أبو عب���د اهلل ياق���وت بن عبد 

اهلل، ت 626 ه�/ 1228 م(:

–  معج���م األدب���اء- حتقيق: د. إحس���ان 

عباس- دار الغرب اإلسامي-بيروت- 

ط 1، 1993 م.

-   معجم البلدان – دار صادر – بيروت، 

1397 ه�/ 1977 م.

-*  احلمي���دي )أب���و عبد اهلل محم���د بن أبى 

نصر األزدى، ت 488 ه� /1095 م(:

–  جذوة املقتب���س يف ذكر والة األندلس-

الدار املصري���ة للتألي���ف والترجمة – 

القاه���رة – املكتب���ة األندلس���ية )3( – 

1966 م.

ان القرطب���ي )أبو مروان حيان بن  -*  ابن َحيَّ

خلف، ت 469 ه�/1076 م(:  

-  املقتبس يف تاريخ األندلس- نشر األب 

 Melchor Antuña ملتش���ور أنطوني���ا

قطعة منه تتعلق بتاريخ األمير عبد اهلل 

بن محمد- باريس، 1937 م.

-*  ابن اخلطيب )لس���ان الدي���ن أبو عبد اهلل 

محمد بن عبد اهلل، ت 776 ه�/ 1374م(:  

-  اإلحاط���ة يف أخب���ار غرناطة- حتقيق: 

عنان-مكتب���ة  اهلل  عب���د  محم���د  أ. 

اخلاجنى- القاهرة. 

-  املجل���د األول – ط2 – 1393 ه���� / 

1973م. 

-  املجل���د الثان���ى – ط1 – 1394 ه����/ 

1974م. 

الثال���ث – ط1 – 1395ه����/  -  املجل���د 

1975م.

 1397  –  1 ط   – الراب���ع  -  املجل���د 

ه�/1977م.

-  الكتيب���ة الكامنة فيمن لقيناه باألندلس 

من ش���عراء املائة الثامن���ة- حتقيق: د. 

إحس���ان عباس- دار الثقافة- بيروت، 

1983 م.

-  ريحانة الكتاب وجنعة املنتاب- حتقيق: 

أ. محم���د عب���د اهلل عن���ان- مكتب���ة 

اخلاجن���ي- القاهرة- ط 1، 1400 ه�/ 

1980 م.

-  اللمح���ة البدرية يف الدول���ة النصرية- 

دراس���ة وحتقي���ق: د. محم���د مس���عود 

جب���ران- دار املدار اإلس���امي- ط 1، 

2009 م.

-*  اب���ن َخلِّكَان )أبو العباس أحمد بن محمد، 

ت 681 ه�/ 1282 م(:

-  وفيات األعي���ان وأنباء أبن���اء الزمان- 

حتقيق: د. إحسان عباس - دار صادر 

- بيروت – د.ت.

-*  اب���ن خميس )أبو بكر محمد بن محمد بن 

عل���ي بن خميس املالقي، ت بعد 639 ه�/ 

1241 م(: 
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مج -  كتاب أدباء مالقة املسمى مطلع األنوار 

ونزهة البصائر واألبصار فيما احتوت 

علي���ه مالق���ة من األع���ام والرؤس���اء 

واألخي���ار وتقيي���د ما لهم م���ن املناقب 

واآلث���ار- حقق���ه وق���دم ل���ه: د. صاح 

جرار- دار البش���ير- عمان )األردن(- 

ط 1، 1419 ه�/ 1999 م.

-*  ابن دحية )أبو اخلطاب عمر بن حسن، ت 

633 ه�/ 1235 م(:

-  املط���رب م���ن أش���عار أه���ل املغ���رب - 

حتقي���ق: إبراهيم اإلبي���اري ود. حامد 

عب���د املجي���د ود. أحمد أحم���د بدوي 

- مراجع���ة: د. طه حس���ني- دار العلم 

للجميع -بيروت-د.ت.

-*  الذهبي )شمس الدين أبو عبد اهلل محمد 

بن أحمد، ت 748 ه�/ 1374 م(:

املش���اهير  ووفي���ات  اإلس���ام  -  تاري���خ 

واألعام – حقق���ه وضبط نصه وعلق 

علي���ه: د. بش���ار عواد مع���روف – دار 

الغ���رب اإلس���امي – بي���روت – ط 1، 

1424 ه�/ 2003 م.

-*  الس���خاوي )ش���مس الدين محمد بن عبد 

الرحمن السخاوي، ت 902 ه�/ 1497 م(: 

-  اإلع���ان بالتوبيخ ملن ذم أهل التاريخ- 

العل���ي-  أحم���د  صال���ح  د.  حتقي���ق: 

مؤسس���ة الرس���الة- بي���روت- ط 1/ 

1407 ه�/ 1986 م.

-*  الصفدي )صاح الدين خليل بن أيبك، ت 

764 ه�/ 1363 م(:

 – الوافى بالوفيات – دار فرانز ش���تاينر 

بفيسبادن، 1401 ه�/ 1981 م.

-*  اب���ن عبد امللك املراكش���ي )أب���و عبد اهلل 

محمد بن عبد امللك، ت 703 ه�/ 1304م(: 

-  الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة:

 – األول  القس���م   – األول  الس���فر     –

حتقي���ق: د. محم���د ب���ن ش���ريفة – دار 

الثقافة –  بيروت – د.ت. 

السفر السادس – حتقيق: د. إحسان    -

عباس – دار الثقافة – بيروت – 1973م. 

اُكِشى )أبو عبد اهلل محمد  -*  ابن ِعَذارى املَرَّ

بن محمد، ت بعد 712 ه�/ 1312 م(:

–  البي���ان املغ���رب يف أخب���ار األندل���س 

واملغرب:

 – والثال���ث  والثان���ي  األول  -  األج���زاء 

حتقي���ق ومراجع���ة: ج. س. كوالن  و أ. 

ليفى بروفنسال– الدار العربية للكتاب 

– بيروت – ط 3، 1983م.

-  اجل���زء الرابع – حتقي���ق ومراجعة: د. 

إحسان عباس – الدار العربية للكتاب 

– بيروت، د. ت.

-*  ابن عس���كر )أبو عبد اهلل محمد بن علي، 

ت 636 ه�/ 1238 م( وابن خميس )أبو بكر 

محمد بن محمد، ت بعد 639ه�/ 1241م(:



92

مجلة روى - نروي لنرتوي

-  أعام مالقة - تقدمي وتخريج وتعليق: 

د. عب���د اهلل املراب���ط الترغ���ي- دار 

الغرب اإلسامي ببيروت ودار األمان 

 ،1 بالرب���اط - ط  والتوزي���ع  للنش���ر 

1420 ه�/ 1999 م.

-*  العماد األصفهاني )أبو عبد اهلل محمد بن 

صفي الدين الكاتب، ت 597 ه�/ 1200 م(:

- خريدة القصر وجريدة العصر:

-  اجلزء األول- قس���م ش���عراء املغرب- 

حتقي���ق: محم���د املرزوق���ي ومحم���د 

العروسي املطوي واجلياني بن احلاج 

يحي- الدار التونس���ية للنشر- ط 3، 

1986 م.

-  اجلزءان الثاني والثالث- قسم شعراء 

املغ���رب واألندلس- حتقي���ق: آذرتاش 

آذرنوش-نقح���ه وزاد علي���ه: محم���د 

ب���ن  واجليان���ي  املط���وي  العروس���ي 

احل���اج يحي ومحم���د املرزوقي-الدار 

التونسية للنشر-ط 2، 1986 م.

-*  ابن عميرة املخزومي )أبو املطرف أحمد بن 

عميرة املخزومي، ت 658 ه�/ 1259 م(:

-   تاري���خ ميورقة- دراس���ة وحتقيق: د. 

محمد بن معمر- دار الكتب العلمية- 

بيروت- ط 1، 1428 ه�/ 2007 م.

-*  اب���ن فرح���ون )أب���و إس���حاق إبراهيم بن 

علي، ت 791 ه�/ 1388 م(:

-  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء 

املذهب- حتقيق: د. محمد األحمدي 

أبو النور- دار التراث للطبع والنشر-

القاهرة - د.ت.

-*  اب���ن الفرض���ي )أبو الوليد عب���د اهلل بن 

محمد، ت 403 ه�/ 1012 م(:

-  تاريخ علماء األندلس- حققه وضبط 

نص���ه وعل���ق علي���ه: د. بش���ار ع���واد 

اإلس���امي-  الغ���رب  دار  مع���روف- 

تونس- ط 1، 1429 ه�/ 2008 م.

-*  اب���ن القاضي )أحمد ب���ن محمد بن أبي 

العافية املكناس���ي، ت بف���اس 1025 ه�/ 

1616 م(:

-  ج���ذوة االقتباس يف ذك���ر من حل من 

األع���ام مدين���ة ف���اس - دار املنصور 

للطباعة والوراقة - الرباط، 1973 م.

الرج���ال-  أس���ماء  يف  احلج���ال  -  درة 

حتقيق: د. محمد األحمدي أبو النور- 

مكتبة دار التراث- القاهرة- د.ت.

ابن الكردبوس

-*  اب���ن الكردب���وس )أبو م���روان عبد امللك 

الت���وزري، ع���اش يف النص���ف الثاني من 

ق6ه�/ 12 م(:

-  تاري���خ األندل���س )قطع���ة م���ن كت���اب: 

االكتف���اء يف أخب���ار اخللفاء(- حتقيق: 

املعه���د  العب���ادي-  مخت���ار  د.أحم���د 
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مج املصري للدراسات اإلسامية مبدريد، 

1971 م.

���ري )أبو العباس أحمد بن محمد، ت  -*  املَقَّ
1041 ه�/ 1632 م(:  

-  نف���ح الطي���ب م���ن غص���ن األندل���س 
الرطي���ب وذك���ر وزيرها لس���ان الدين 
اب���ن اخلطي���ب–  حتقيق: د. إحس���ان 
عب���اس- دار صادر – بيروت–  ط 1، 

1388 ه�/ 1968 م.

ڻ ڻ ڻ

�  ثانًيا: املراجع العربية واملترجمة:
-*  آنخل جونثالث بالنثيا:

-  تاري���خ الفك���ر األندلس���ي- نقل���ه عن 
اإلس���بانية: د. حس���ني مؤنس-مكتبة 

الثقافة الدينية - القاهرة، 1955 م.

-*  د. حسني مؤنس:

يف  واجلغرافي���ني  اجلغرافي���ة  -  تاري���خ 
األندلس- منش���ورات املنظم���ة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم - مكتبة مدبولي 
- القاهرة، ط 2، 1406 ه�/ 1986 م.  

-*  خير الدين الزركلي:

-  األعام - دار العلم للمايني - بيروت 
- ط 15، مايو 2002 م. 

-*  ابن سودة املري:

-  دليل مؤرخ املغرب األقصى- دار الفكر 
للطباعة والنش���ر والتوزي���ع -بيروت- 

ط 1، 1418 ه�/ 1997 م. 

-*  د. الطاهر أحمد مكي:

-  دراس���ات أندلس���ية يف األدب والتاري���خ 
والفلسفة- دار املعارف- ط 3- 1987م.

-*  العباس بن إبراهيم:

-  اإلعام مبن حل مراكش وأغمات من 
األع���ام – راجع���ه: عب���د الوهاب بن 
منصور-املطبع���ة امللكية- الرباط- ط 

2، 1413 ه�/ 1993 م.  

-*  د. عبد الرحمن علي احلجي:

-  التاريخ األندلسي من الفتح اإلسامي 
حت���ى س���قوط غرناط���ة-دار القل���م-

بيروت-ط 2، 1402 ه�/ 1981 م.

-*  عمر رضا كحالة:

-  معجم املؤلفني - مؤسس���ة الرسالة – 
بيروت - ط 1، 1414 ه�/ 1993 م.

-*  فرانز روزنثال:

-  علم التاريخ عند املسلمني - ترجمة: د. 
صالح أحمد العلي - مؤسسة الرسالة- 

بيروت - ط 2، 1403 ه�/ 1983 م.

-*  كارل بروكلمان: 

-  تاري���خ األدب العرب���ي – ترجمة: عبد 
 – املع���ارف  دار   – النج���ار  احللي���م 

القاهرة، بدون تاريخ.

-*  د. محمد املنوني:

املغ���رب-  لتاري���خ  العربي���ة  -  املص���ادر 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بالرباط، 1404 ه�/ 1983 م.  
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�  ثالًثا: الدوريات:

-*  د. حسني مؤنس: 

-  »اجلغرافية واجلغرافيون يف األندلس« 

الدراس���ات  - مق���ال مبجل���ة معه���د 

اإلسامية مبدريد – ج 8-7، 1959-

1960 م.  

-  »السيد القمبيطور وعاقاته باملسلمني« 

- املجل���ة التاريخي���ة املصرية - املجلد 

الثالث/ العدد األول، مايو 1950 م.

-* د. خالد بن علي النجمي: 

-  م���ؤرخ املرية ابن خامتة األنصاري )ت 

770 ه����/ 1369 م( وكتابه مزية املرية 

عل���ى غيرها م���ن الباد األندلس���ية، 

ونصوص���ه  مخطوطت���ه  يف  دراس���ة 

الباقي���ة- مجل���ة العل���وم اإلس���امية 

واالجتماعي���ة- الع���دد )53(- ش���وال 

1440 ه�

-*  أ.م.د. خالد محمود عبد اهلل وم.م. قبس 

فاروق صالح:

-  القاضي أبو احلسن النباهي مؤرًخا- 

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية- 

املجلد 15- الع���دد 9، أيلول 2008 م، 

ص 225- 263.

-* د. محمد بنشريفة:

َباهي«- مجلة األكادميية  اهي ال النُّ -  »الُبنَّ

- الرب���اط- الع���دد 13- 1988م،  ص 

  .89-71

-* د. محمد علي دبور: 

اُكِشي ومصادره  -  »منهج ابن عذارى املَرَّ

يف البيان املغرب« – مجلة ندوة التاريخ 

اإلسامي التي يصدرها قسم التاريخ 

اإلسامي واحلضارة اإلسامية بكلية 

دار العل���وم - جامع���ة القاهرة–العدد 

احل���ادي والعش���رون، جم���ادى األولى 

1428 ه�/ يونيه 2007 م. 

ڻ ڻ ڻ

�  رابًعا: املراجع األجنبية:
* Emilio Molina López:

-  »La obra histórica de Ibn Jatima de 

Almería« - Al-qantara: Revista de 

estudios árabes، Vol. 10، Fasc. 1، 

،1989 págs. 151-174.

* Francisco Pons Boigues:

-  Ensayo Bio-Bibliográfico sobre los 

Historiadores y Geógrafos Arábigo-

Españoles – Madrid1898 ،.
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كانت دولة املرابطني يف املغرب واألندلس  1

م���ن ال���دول التي نالها قدرٌ كبي���ر من الظلم 

والغ���ن والتش���ويه، ويف هذا تش���به الدولة 

األموية يف املش���رق اإلسامي التي سقطت 

س���نة 132ه� على أيدي بني العباس؛ الذين 

حاول���وا اجتث���اث كل ذك���ر لها، كما نس���بوا 

إليه���ا من الروايات واألخب���ار الكاذبة.. بأن 

لصق���وا به���م كل نقيصة، ونس���بوا إليهم كل 

تخل���ف، بل وصل األمر إل���ى حد االتهام يف 

العقيدة والتش���كيك فيها، ألن التاريخ يكتبه 

املنتص���رون، وه���ذا ما حدث م���ع املرابطني 

متاًم���ا، ورمبا يف صورة أش���د وأعنف، فقد 

اجتهد »ابن تومرت« مؤسس حركة املوحدين 

يف أن ينفر الناس واملجتمع املغربي بأس���ره 

من املرابطني، فاتهمهم بالتقصير يف ش���تى 

)*( كاتب ومؤرخ، من مصر.

املجاالت، بل واتهمهم يف عقيدتهم فنس���ب 

إليهم التجسيم، وسماهم باملجسمني، وبعد 

فترة ب���دأت دعايته تؤت���ي أكلها حتى متكن 

من إسقاطهم وإقامة نظامه السياسي على 

أنقاض دولتهم.

وقد صدر مؤخراً عن دار النابغة بطنطا 

ِة  ِليَّ بجمهورية مصر العربية كتاب »األَْنَواِر اجْلَ

ْيَريِفِّ  ���ِة« البن الصَّ ْوَلِة امْلَُراِبِطيَّ يِف أَْخَب���اِر الدَّ

. وال���ذي أع���اد بنائ���ه وجتميع���ه  الَغْرَناِط���يِّ

وحتقيقه األستاذ الدكتور محمد علي دبور؛ 

أس���تاذ التاري���خ واحلض���ارة اإلس���امية يف 

كلي���ة دار العل���وم ، وه���و أحد أبناء مدرس���ة 

دار العل���وم التاريخي���ة التي أجنب���ت العديد 

من األعام من أمث���ال: محمد ضياء الدين 

الري���س، وأحم���د ش���لبي، وعب���د اهلل جمال 

أبو احلسن اجلمال)*(

فتٌح جديٌد في َمصادر دراسات َدولة امُلرابطني بامَلغرب واألنَدلس:
» ْيَرِفيِّ الَغْرَناِطيِّ ِة، اِلْبِن الصَّ ْوَلِة اْلُمَراِبِطيَّ ُة ِفي َأْخَباِر الدَّ  »اأَلْنَواُر اْلَجِليَّ

أعاد بناءه وحققه وقدم له: أ.د. محمد علي دبور
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مج الدي���ن وغيرهم .تخرج يف كلي���ة دار العلوم، 

ث���م حص���ل منها عل���ى درجة املاجس���تير يف 

رس���الة بعنوان: »الدور السياسي للعلماء فى 

األندل���س يف عه���دي املرابط���ني واملوحدين 

)484-646ه����(«، ث���م ذه���ب يف بعث���ة إل���ى 

إس���بانيا، يف كلي���ة اآلداب بجامع���ة مدري���د 

املركزية )الكومبلتنسي( للحصول على درجة 

الدكت���وراه يف التاري���خ األندلس���ي بعن���وان: 

»األس���عار يف املغ���رب واألندلس ف���ى القرن 

السابع إلى القرن التاسع«، وقد أثرى املكتبة 

العربية بالعديد من املؤلفات منها: »بنو أمية 

فى التاريخ.. دراس���ة يف التاريخ السياس���ي 

السياس���ي  النظ���ام  و«فق���ه  واحلض���اري«، 

والعثماني���ون..  و«املمالي���ك  اإلس���ام«،  يف 

أصلهم وتاريخه���م وحضارتهم«، و«احلروب 

الصليبية واملؤامرة على العالم اإلس���امي«، 

»أندلسيات«، و«ابن عذاري املراكشي«، وقد 

حقق مؤخ���راً كت���اب »األن���وار اجللية« البن 

الصي���ريف الغرناط���ي، بعد أن أع���اد جمعه 

وبن���اءه ألن الكتاب يف عداد الكتب املفقودة، 

وهو من الكتب الرئيس���ية التي أرخت لدولة 

املرابطني وهو حديثنا يف الس���طور التالية. 

واملحق���ق قد عاش مع اب���ن الصيريف حينما 

خص���ه ببح���ث ونوه إل���ى مكانت���ه التاريخية 

ومكانة كتابه هذا...

ويف تقدميه للكتاب يؤكد الدكتور دبور أن 

 ، راث األندُلس���يِّ الكتاب: »وُيَعدُّ من ُعيون التُّ

أس���رة  لتاري���خ  والوحي���َد  األوََّل  واملص���درَ 

ه يف ُحكْم  املُرابطني يف املغرب واألندُلس، لكنَّ

املفقود، وفقدنا بضياعه املصدرَ األساس���يَّ 

ا نأمل أن يضيء كثيًرا من اجلوانب  ال���ذي كنَّ

املجهول���ة يف تاري���خ دول���ة املُرابطني بالغرب 

، ونظًرا ألهميته وُندرته واعتماد  اإلس���اميِّ

العديد من املؤرِّخني الاحقني عليه«.

وقد اجتهد املحقق الدكتور دبوريف َجْمع 

ة  ُنُصوص���ه املبثوثة يف ثناي���ا املصادر املغربيَّ

ة، سواء ما يتعلَّق منها باألحداث  واألندُلس���يَّ

راجم أو األشعار التي قالها  ة أو التَّ اريخيَّ التَّ

املؤلُف يف أمراء املُرابطني، فقد كان مؤرًِّخا 

وش���اعًرا يف الوقت نفس���ه، ثم ق���ام بترتيب 

���ا، وعرَّج على  ُصوص ترتيًب���ا زمنّيً ه���ذه النُّ

���كْل حتى  تقوميه���ا وترميمها وضبطها بالشَّ

ُتْق���رأ بطريق���ة َس���ْهلة وصحيح���ة، ُكل َهذا 

يف محاول���ٍة للوصول إلى ُنس���خة قريبة من 

الكتاب األصليِّ كما وضعه صاحُبُه، وليتوفَر 

ٍة بني أيدي الباحثني املهتمني بتاريخ  ألول َمرَّ

املغرب واألندُلس واملهتمني بتاريخ املُرابطني 

���ِة يِف أَْخَباِر  ِليَّ ُخُصوًص���ا كتاب األَْن���َواِر اجْلَ

 . ْيَريِفِّ الَغْرَناِطيِّ ِة البن الصَّ ْوَلِة امْلَُراِبِطيَّ الدَّ
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ث���م أحص���ى الدكت���ور دب���ور كل الكت���ب 

املفقودة التي تناولت دولة املرابطني ومعظم 

من كتبها من املؤرخني قد عاصروا نش���أتها 

ودوره���ا التاريخي ونهايتها املأس���اوية على 

ي���د املوحدين، مثل: »البيان الواضح يف املُِلمِّ 

الفادح«البن علقمة )ت 509 ه�/ 1116 م(، 

والذي كان شاهدا عياناً على سقوط بلنسية 

يف أي���دي القبيط���ور س���نة 487ه�،و«تاريخ 

املرابط���ني« للقاض���ي عي���اض ب���ن موس���ى 

اليحصبّي )ت 544 ه�/ 1149م(، و«املِْقَباس 

يف أخب���ار املغ���رب واألندلس وف���اس« ألبي 

م���روان عبد امللك بن موس���ى ال���وراق )كان 

���ا س���نة555 ه����/ 1160 م(،وقد س���جل  حّيً

في���ه كثيًرا م���ن تفاصيل احلياة السياس���ية 

لدول���ة املرابط���ني ال جنده���ا يف غي���ره من 

املص���ادر، ولذا كان كتابه من املصادر املهمة 

التي اعتم���د عليها كلُّ َمن ج���اءوا بعده من 

املؤرخ���ني الاحقني، و«نظم الآللى يف فتوح 

األم���ر العالي«الب���ن األش���يري التلمس���اني 

احل���س  ألب���ي  ه�(،و«الَقَب���س«   569 )ت 

عل���ّي بن حم���اُده الصنهاج���ي )ت 628 ه�(، 

وغيره���ا من الكتب.ثم يأتي كت���اب »األَْنَوار 

ة« للمؤرخ  ْوَل���ِة امْلَُراِبِطيَّ ة يِف أَْخَباِر الدَّ ِليَّ اجْلَ

الغرناط���ي أب���ي بك���ر يحيى ب���ن محمد بن 

ْيَريِفِّ  يوس���ف األنصاري، املعروف بابن الصَّ

)املتويف س���نة 557 ه�/ 1161 م(، وهو ُيعد 

الكت���اب الوحي���د- فيم���ا نعلم- ال���ذي ألفه 

صاحبه للتأريخ ألس���رة املرابطني، وبالتالي 

فإنه يندرج حتت كتب »تاريخ األس���ر«، وهي 

الكتب التي اهتمت بالتأريخ لألسر احلاكمة 

يف تاريخ اإلس���ام، حيث ينب���ئ عنوانه عن 

هذا االجتاه.

وه���ذا الكتاب حج���ة يف بابه؛ ألن مؤلفه 

ْيَريِفِّ من رجاالت الباط املرابطي،  ابن الصَّ

ومن هنا فقد كان شاهد عيان ملا يدونه من 

أحداث ويصفه من معارك، لكنه– لألسف- 

م���ن املص���ادر املفق���ودة، وفقدن���ا بضياعه 

املصدر الوحيد الذي كنا نأمل أن يضيء لنا 

كثيًرا من اجلوان���ب املجهولة يف تاريخ دولة 

املرابط���ني يف املغ���رب واألندل���س، ومبا أنه 

املصدر حول هذه األس���رة، فقد كان حافزاً 

للدكتور دبور لاهتمام بهذا الكتاب وجمعه 

وتقدمي���ه إل���ى املكتبة العربي���ة، ولهذا فقد 

ش���مر عن س���اعد اجلد وقام به���ذه الرحلة 

الشاقة التي اس���تغرقت منه الوقت الثمني، 

فقام بجمع واستقصاء نصوصه املبثوثة يف 

ثنايا املصادر التي اعتمدت عليه ونقلت عنه 

يف محاول���ة للوصول إلى نس���خة قريبة من 

الكتاب األصلي.. 
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مج  وع���ن عمل���ه يف الكتاب يق���ول الدكتور 

دب���ور: »إن النص���وص املتفرقة من أي كتاب 

تش���به إلى حدٍّ كبير الص���ورة الفوتوغرافية 

املمزق���ة املبعث���رة، فتج���د كل ج���زء منه���ا 

يف ناحي���ة، وبالتال���ي ال نس���تطيع حتدي���د 

مامحها وال معرف���ة صاحبها، لكن عندما 

جنمع ش���تات تلكم الصورة، ونضع كل جزء 

منه���ا يف مكان���ه الصحي���ح واملناس���ب نبدأ 

يف حتدي���د مامحها ورؤيتها بش���كل أوضح 

وأفضل، ويكون االس���تمتاع بها أكثر وأنفع.

كذل���ك احلال مع نصوص الكت���ب املفقودة، 

كلما اجتهدنا يف جمعها ولم ش���تاتها، وضم 

بعضها إلى بعض، ووضع كل نصٍّ يف مكانه 

الصحيح، وس���ياقه التاريخي املناسب كلما 

وصلنا إلى ص���ورة أوضح للحقبة التاريخية 

الت���ي تتكلم عنها هذه النص���وص، وكنا إلى 

احلقيق���ة التاريخي���ة أقرب، واس���تطعنا أن 

نحكم عليها بصورة أعدل وأكثر إنصاًفا«.   

ثم حتدث الدكتور دبور عن حجم الكتاب 

فجزم أنه كان من احلجم الصغير يف مجلد 

واح���د، اس���تناداً إل���ى ن���ص للس���ان الدين 

اب���ن اخلطيب، ال���ذي أطلق علي���ه »التاريخ 

ْي���َريِفِّ يِف  الصغي���ر« فق���ال: »َقاَل ابْ���ُن الصَّ

ِغيرِ«، كما أن النصوص املتبقية  َتاِريِخِه الصَّ

من���ه تدل على أن صاحبه كان حريًصا على 

نقل صورة موجزة مختصرة عن تاريخ دولة 

املرابط���ني، ولم يكن يجنح إلى االس���تطراد 

والتطويل واإلس���هاب، وقد وقفنا على عدد 

ْيَريِفِّ  من النصوص التي يشير فيها ابن الصَّ

صراحة إلى منهج اإليجاز واالختصار الذي 

اتبعه يف تصنيف كتابه.

أم���ا ع���ن منه���ج الدكت���ور دب���ور يف هذا 

الكت���اب، فق���د قامبجم���ع نص���وص الكتاب 

م���ن كل املظ���ان التاريخية الت���ي نقلت عنه 

واعتم���دت علي���ه، ووق���ف عل���ى نوعني من 

النص���وص؛ األول���ى: نصوص انف���ردت بها 

بعض املصادر ولم تتكرر يف مصادر أخرى، 

والثانية نصوص تكررت يف أكثر من مصدر، 

أم���ا األولى فق���د وضعها كما ه���ي، خاصة 

إذا كانت منس���وبة صراحة إلى مؤرخنا ابن 

ْي���َريِفِّ، واجتهد ق���در اإلمكان يف تقومي  الصَّ

هذه النوعية من النصوص وترميمها بصورة 

علمية مناس���بة، وأم���ا الثانية، فنظًرا لتعدد 

الن���ص الواحد يف أكثر من مصدر مع بعض 

االختاف يف األلفاظ والزيادة أو النقصان، 

فق���د اعتمد على الن���ص األكمل واألصوب، 

أو النص الذي ذك���ر ناقلُُه صراحة أنه نقله 

ْيَريِفِّ، فبع���ض هذه النصوص  عن اب���ن الصَّ
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جاءت مش���وهة مبتورة وناقصة وفيها كثير 

من الس���قط، ثم بدأنا يف إكمال هذا النص 

باختي���ار األلف���اظ األكث���ر مناس���بة للمعنى 

والس���ياق التاريخي واللغ���وي، وتصويب ما 

يحتاج إل���ى تصويب، والتعري���ف مبا يحتاج 

إلى بيان وتوضيح، ووضعنا الفروق املختلفة 

بني النصوص يف حواشي الكتاب.

ا  كما قام بترتيب النص���وص ترتيًبا زمنّيً

كما هو معتاد يف املصادر التاريخية، خاصة 

ة( أن  ِليَّ وقد عرفنا من نصوص )األَْنَوار اجْلَ

صاحب���ه كان يعتمد منه���ج الترتيب احلولي 

)على الس���نني(، وبه���ذا فإن ه���ذا الترتيب 

يتس���ق م���ع منهج املؤل���ف يف ترتيب أحداث 

كتاب���ه، ويف ح���ال فق���دان التاري���خ وضعن���ا 

النص يف سياقه التاريخي املناسب للترتيب 

الزمني وتسلسل األحداث.

ويف ه���ذا يق���ول الدكتور دب���ور: »أما من 

حي���ث منهج انتق���اء النص���وص املتبقية من 

ْي���َريِفِّ من  الكت���اب، ومتيي���ز كام اب���ن الصَّ

غيره، فلحس���ن احلظ فإن أغلب النصوص 

الت���ي عثرن���ا عليها كانت منس���وبة صراحة 

ْي���َريِفِّ، س���واء ذكر  إل���ى مؤرخن���ا اب���ن الصَّ

ا، ويف هذه  ْيَريِفِّ حرفّيً الناق���ل كام ابن الصَّ

ْيَريِفِّ«، أو  احلال���ة كان يقول: »قال اب���ن الصَّ

ذك���ر مضمون���ه وفح���واه، ويف ه���ذه احلالة 

ْي���َريِفِّ يف  كان يق���ول: »هك���ذا ذك���ر ابن الصَّ

تاريخ���ه«، أو يعبر بألف���اظ أخرى عن كام 

مؤرخن���ا ابن الصيريف.لكن من املهم هنا أن 

نش���ير إل���ى أن بعض املؤرخ���ني الكبار كابن 

عذاري املراكش���ي وابن اخلطيب الغرناطي 

كان���ا- يف بعض األحيان-  ينق���ان العديد 

ْيَريِفِّ دون إش���ارة  من النصوص عن ابن الصَّ

إل���ى مصدرهما، لكنهما – حلس���ن احلظ- 

كان���ا يتب���ادالن اإلحال���ة إلى املص���در فيما 

بينهما، مبعنى أن���ه– يف أحايني كثيرة– إذا 

س���كت أحدهما عن ذكر مص���دره لنص ما 

كان اآلخ���ر يذكر هذا املصدر لنفس النص، 

فكان هذا يس���اعدنا كثيًرا يف نسبة العديد 

ْيَريِفِّ.كما  من النصوص إلى مؤرخنا ابن الصَّ

أن بعضهم أحياًن���ا كان ينقل عدة صفحات 

ْيَريِفِّ وال يذكر مصدره  متوالي���ة عن ابن الصَّ

إال يف نهاي���ة هذا النق���ل بقوله: »هكذا ذكر 

ْيَريِفِّ«، وبالتالي فقد وجدنا فقرات  ابن الصَّ

كثيرة لم يذكر الناقل فيها مصدره«.

والكت���اب يتك���ون من مقدمة وقس���مني: 

القس���م األول حت���دث في���ه محق���ق الكتاب 

وجامع���ه عن امل���ؤرخ أبي بكر ب���ن الصيريف 

وكتابه األن���وار اجللية، حيث تعرض املؤلف 

حلياته ومؤلفاته، فذكر أنه يحيى بن محمد 
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مج بن يوسف األنصاري، كنيته أبو بكر، ويعرف 

بابن الصيريف، ويعرف بالغرناطي نسبة إلى 

موطنه األصلي غرناطة حيث ولد بها س���نة 

467ه� /1074م، وذكر أن املؤرخني اختلفوا 

يف حتديد سنة وفاته، فيذكر عن ابن األبّار 

البلنسي أنه تويف مبدينة أوريولة األندلسية 

م���ن أعمال مرس���ية س���نة 557ه /1161م، 

وق���د تابع���ه حاج���ي خليف���ة، وإس���ماعيل 

البغ���دادي، وخي���ر الدي���ن الزركل���ي، وعمر 

رض���ا كحالة،وابن س���ودة امل���ري وغيرهم ، 

بينم���ا ذكر الغرناطيني: أبو جعفر بن الزبير 

ولسان الدين بن اخلطيب أنه تويف بغرناطة 

يف حدود 570ه� /1174م. 

 ثم حت���دث املحقق عن مكانت���ه العلمية 

واألدبي���ة والتاريخي���ة، حي���ث كان من أكابر 

علم���اء غرناطة يف النصف األول من القرن 

الس���ادس الهج���ري، وق���د حظ���ي باهتمام 

أدب���اء األندل���س وتقديره���م، ث���م تع���رض 

لعصره؛وحت���دث ع���ن األوضاع السياس���ية 

عاص���ر  حي���ث  والثقافي���ة،  واالجتماعي���ة 

املؤل���ف معرك���ة الزالق���ة، ث���م أف���ول جن���م 

دويات الطوائف واس���تياء املرابطني على 

األندلس، وقد ش���هد األندل���س خال هذه 

الفت���رة نهضة ثقافي���ة وعلمية متميزة كانت 

امت���داداً للنهض���ة العلمية التي ش���هدها يف 

عص���ر ملوك الطوائف والتي تعد من أزهى 

عص���ور املس���لمني يف األندل���س يف مجالي 

الفك���ر واحلضارة، وقد نب���غ يف الفترة التي 

عاش���ها ابن الصيريف العشرات من األعام 

يف كاف���ة صنوف العلم م���ن الفقه واحلديث 

والتفسير واألدب والعلوم الكونية...

 ويف هذا القسم املهم من الكتاب  حتدث 

املحق���ق ع���ن اب���ن الصي���ريف كاتب���اً ووزيراً 

يف ب���اط املرابط���ني؛ حي���ث كان م���ن كبار 

رجاالت الب���اط، وكان كاتباً ألمرائها، وقد 

أف���اده هذا الق���رب يف تصنيف كتابه؛ حيث 

اطلع عل���ى وثائق ومكاتبات ديوان اإلنش���اء 

اخل���اص بالدولة، وهو لس���ان حالها واملعبر 

عن سياس���تها وتوجهاتها يف حاالت الس���لم 

واحلرب والعاقة مع الرعية، وال يرتقي إلى 

ه���ذا املنصب إال من تث���ق الدولة فيهم ويف 

أمانته���م وكفاءتهم. ثم حت���دث عن مؤلفاته 

األدبية والتاريخية، حيث كان ابن الصيريف 

شاعراً ومؤرخاً يف آن واحد، ويتقل عن ابن 

األب���ار  يف كتاب���ه »التكملة« قول���ه »كان من 

األدباء املتقدمني والشعراء املجودين«، وابن 

اخلطي���ب يف كتابه اإلحاطة: »من الش���عراء 

املطبوع���ني املكثري���ن«، وقصائده مبثوثة يف 

املص���ادر التاريخية واألدبي���ة العديدة وكان 

براعته يف فن التوشيح ومن كبار الوشاحني 
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يف عصره، ثم حتدث عنه مؤرخاً وله الكتب 

التي لألس���ف لم تصلنا ولكننا طالعنا بعض 

أخباره���ا يف املؤرخني الذين نقلوا عنه ومن 

أهم مؤلفات���ه التاريخية التي ورد ذكرها يف 

املصادر: »األنوار اجللية يف أخبار )محاسن( 

الدولة املرابطية« موضوع دراستنا، و«تقصى 

األنباء يف سياسة الرؤساء«، و«أدباء مالقة«، 

و«إب���راز اللطائف«، و«رس���الة الدوريات يف 

قول املديون لرب العاملني«. 

ث���م خص املحقق كت���اب »األنوار اجللية« 

بدراسة يف املحتوى واملنهج والقيمة العلمية، 

حي���ث الكت���اب مص���دراً تاريخياً ل���ه قيمته 

وأهميته لدى املؤرخني واملهتمني باألحداث 

التاريخي���ة، خاصة فيم���ا يتعلق بتاريخ دولة 

املرابط���ني، كم���ا أن مؤلف���ه اب���ن الصيريف 

كان يحظ���ى بثقة معاصري���ه والاحقني له، 

بدلي���ل اهتمامهم بهذا الكت���اب واعتمادهم 

عليه، فقد ظل معروفاً ومذكوراً يف املصادر 

التي نقلت عنه حتى منتصف القرن التاسع 

الهجري/ اخلامس عشر امليادي، وقد ذكر 

املؤلف الكتب التي نقلت عنه.

 ثم تناول املنهج التاريخي البن الصيريف يف 

كتابه »االنوار اجللية« يف أنه اعتماده الطريقة 

احلولية منهجا. ثم االلتزام مبنهج االختصار 

وااليجاز. وتناول أيضاً أس���لوب الكتابة وغلبة 

النزعة الدينية، حيث كان أسلوبه سلس بعيداً 

عن التكلف ومباش���ر ويبتعد عن السجع. كما 

غلب عليه النزع���ة الدينية، كما تناول منهجه 

يف إي���راد التراج���م، فقد اهت���م ابن الصيريف 

للش���خصيات  بالترجم���ة  كبي���راً  اهتمام���اً 

السياس���ية والعلمية رفيعة الش���أن، متبعاً يف 

ذلك أسلوبه التاريخي املعتاد فجاءت ترجماته 

واضحة وافية ومباشرة... 

ث���م كان القس���م الثان���ي حت���ت عن���وان 

»نص���وص الكت���اب محقق���ة ومرتب���ة عل���ى 

السنني« واستغرق 136 صفحة من الكتاب، 

ونطال���ع تاري���خ دولة املرابط���ني مرتبة على 

السنني ذاكرا األجداث التاريخية ثم يترجم 

لرجالته���ا يف نهاية كل ع���ام بقدر ما توصل 

إلي���ه جام���ع الكت���اب ومحقق���ه ويف النهاية 

نشكره على هذا اجلهد املشكور ونتمنى أن 

نرى مثيل هذا العمل يف قادم السنوات.
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َتق���ول أس���طورة محلي���ة إّن روح أبي عبد 

اهلل ّتتج���وَّل يف احلم���راء ليًا ِعقابًا  َله على 

استس���ام َغرناط���ة، وأّنه���ا تنتظر فارًس���ا،  

وسيفتح مبفتاح ِسْحري باَب  الشريعة -وهي 

من أهم أبواب احلمراء- لإلسام من جديد، 

ِلكَْي َتْرَتِقَي روُح أبي عبد اهلل إلى السماء يف 
سام... ولكن ليست إال أسطورة.1

 ُكلنا نعرف أنَّ املس���لمني قد استَقّروا يف 

أجزاء من إسبانيا مِلا َيْقُرُب من ثمانية قروٍن 

قبل أْن يتمكَّن املَِلك فرديناند وامللكة إيزابيا 

من الس���يطرِة عل���ى غرناط���ة وإعادِتها إلى 

احُلكْم الكاثوليك���ي عام 1492م وقاما ِبَطْرِد 

آِخ���رِ امللوك املس���لمني إلى املنفى يف ش���مال 

أفريقيا، َغْيَر أّنهم َنكَثوا ِبَعْهِدهم للمس���لمني 

اخل���اص باحترام الدين اإلس���امي، وبعَدها 

)*( كاتب وشاعر وباحث يف اللغة واألدب، من إسبانيا.

روا الُس���كّان املسلمني بني  بَعش���رِ سنوات َخيَّ

التَحوُّل إلى املسيحية أو الِهْجرة من غرناطة.

ويف بداي���ة س���ْبعينات الق���رن املاض���ي،  

وحوال���ي خمس���مئة عام بعد س���قوط مدينة 

غرناط���ة يف أيدي قش���تالة، وَعِقَب مش���اكل 

وَعَقب���ات كثي���رة،  بدأت مدين���ة غرناطة من 

جديد  تهتّم  بالدين اإلس���امي الذي كان له 

جذور عميقة واضحة يف هذه األرض.

ر هذا االهتمام بعوامل عديدة: وُيَفسَّ

أواًل دور السياسة املحلية بعد نهاية نظام 

الديكتاتور فرانكو.

وقد حاَول ساَسة غرناطة، يف تلك الفترة 

الَزَمنية، حتويل غرناطة إلى مدينة »ِجْسر بني 

أوروب���ا واملغرب وبقية العالم العربي، بس���بب 

جذوِرها الثقافية وتاريخها اإلسامي«.

يوسف نابارو)*( عودة اإلسالم إلى غرناطة
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وهك���ذا، ع���ن طري���ق ِوزارة اخلارجي���ة 

واحلكوم���ة اإلس���بانية، فق���د ب���ادروا إلى 

احلوار واالتصاالت م���ع االحتاد األوروبي 

وجامع���ة ال���دول العربي���ة، بَقْصِد إنش���اء 

غرناط���ة،  يف  أوروبية-عربي���ة  جامع���ٍة 

عل���ى الرغِم من مقاومة فرنس���ا، كالعادة، 

للمشروع.

وحاولوا كذلك أْن تصبَح املدينة عاصمة 

الثقافة األوروبية سنة 1992م.

وقد فش���لوا يف ِكا الَهَدفني، ولكن رغَم 

ذلك، اتخذت البلدية مجموعة من التدابير 

من أجل استرجاع وتعزيز اجلذور التاريخية 

واإلس���امية يف املدينة، وعلى س���بيل املثال 

فق���د قامت بأعمال الترمي���م يف عدة مباٍن 

إس���امية وعلى اخلصوص يف حي البيازين 

التاريخي، وأقاَمت عاقات وطيدة مع بعض 

امل���دن العربي���ة مث���ل تلمس���ان يف اجلزائر، 

وِتطوان ومّراُكش يف املغرب.

ويف هذا الس���ياق، وصل���ت إلى غرناطة 

م���ن مدين���ة إش���بيلية اجلماعة اإلس���امية 

األولى، املتكونة من إسبانيني متصّوفني قد 

اعتنقوا اإلس���ام حديًثا حتت قيادة الشيخ 

عبد القادر الصويف.

ومن كان ذلك الَرُجل؟

  الص���ويف  الق���ادر  عب���د  الش���يح 

كان    )Ian Dallas املول���ود  )باإلجنليزي���ة: 

ا من أصل   شيًخا صوفًيا وَفْيلَسوًفا وكاتًبا دينّيً

أْس���كُْتلَْندي بريطاني. وكذلك كاتًبا مسرحًيا 

ا قبل أن يتحّول إلى اإلس���ام يف  وممث���اً َفّنّيً

جامع الَقَرويني يف فاس عام 1967م. 

وحني عاد إلى ب���اده بدأ يف إدارة زاوية 

»مس���جد صغير« خاص���ة ب���ه يف بريطانيا، 

وب���دأ يف نش���ر املمارس���ات الصوفي���ة التي 

نقله���ا ع���ن الطريق���ة الدرقاوية الش���اذلية 

املغربية، ونظًرا مِلا بََدرَ منه من َس���ُمّو روحّي 

ق الَفلَْس���في،  كبير وأخاقيات الُزْهد والتَعمُّ

ج���ذَب أنظ���ار العدي���د م���ن البريطاني���ني، 

مس���لمني وغي���ر مس���لمني، حتى ب���ات رمًزا 

للتَص���وُّف يف الب���اد. )وال تختلف بريطانيا 

كثي���ًرا ع���ن بقية ال���دول األوروبي���ة يف فتح 

املج���ال أم���ام الطقوس الصوفية لانتش���ار 

والتم���دد يف مقاب���ل تضيي���ق اخلن���اق على 

اإلس���ام األصول���ي، وهو ما أرجَع���ه الكثير 

م���ن الباحثني إل���ى إيجاد الغ���رب يف التيار 

الصويف ضالته ألداء دور »اإلس���ام البديل« 

يف مواجه���ة الوهابي���ة والس���لفية التي تعزز 

املبادئ والقيم التي ال تتناسب مع الغرب(.



العدد الخامس

105

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج وبعد تل���ك الفترة االبتدائية أس���س عبد 

الق���ادر الصويف »حركة املرابط���ني العاملية«، 

وأّل���ف العدي���د م���ن الكت���ب ع���ن اإلس���ام 

والتَصوُّف والنظريات السياسية. 

ل مع جزء من  ر التَنقُّ ويف نهاي���ة األمر ق���رَّ

اِعه إلى جنوب إس���بانيا، رَْغبةً ِمنِه البحث  ُتبَّ

عن س���ياق ثق���ايف وتاريخي مناس���ب إلْعداد 

مشروِعِه الديني.  

ويف الوق���ت نفس���ه وصلت إل���ى غرناطة 

مجموعة أخ���رى متكّونةَ من أف���راد احلركة 

الش���بابية هيبي���ز )hipies( املناهضة للقيم 

الرأس���مالية، هذه املجموع���ة كانت من قبل 

مس���تقرة يف منطق���ة الُبَش���رات يف مقاطعة 

غرناطة. 

بُس���رَعة، وأصبح���ْت  واْعُتِن���َق اإلس���ام 

الِفرَقت���ان جماع���ة واحدة ترأَّس���ها الش���يخ 

ت ب�«اجلماعية  عب���د القادر الصويف. وُس���ِميَّ

اإلس���امية يف إسبانيا« أو »جماعة من أجل 

عودة اإلس���ام إلى إسبانيا«، وجعلت مقرَّها 

يف حي البيازين. 

نح���ن اآلن يف بداية الثمانينات من القرن 

املاض���ي يف ح���ي البيازي���ن التاريخ���ي.  يف 

ذل���ك الوق���ت عانى ه���ذا احلي من مش���اكل 

اجتماعية متع���ددة، بينها اإلهم���ال والفْقر، 

ووجدت أغلبية من مبانيها يف حالة مؤسفة.

ويف هذا الس���ياق، بدأت ه���ذه املجموعة 

من املس���لمني اجلدد بش���راء أو ك���راء منازل 

ومح���ات جتاري���ة يف منطقة ح���ي البيازين 

األدني قرب القيصرية، 

واس���تقبلوهم س���كان املنطق���ة مَبزيج من 

الفض���ول والَرْيب���ة، ألن ألوالئك املس���لمون، 

اجُلدد يف احل���ي، صفات ثقافية واجتماعية 

مختلف���ة متاًما وغريب���ة جًدا بالنس���بة لهم، 

وعلين���ا أن نتذك���ر أّن يف ذل���ك الزم���ن كان 

اإلس���ام ِش���ْبِه غائب يف املدين���ة، ولم يصل 

بَْع���د يف ذل���ك احل���ني املهاجرون من ش���مال 

أفريقيا وعلى اخلصوص املغاربة إلى مدينة 

غرناطة.

وم���ن اجلدي���ر بالذكر أّن له���ذا احلي هو 

مْوقًعا اس���تراتيجًيا بس���بب ُقْرب���ه من مركز 

املدين���ة، وكذل���ك بِصفِتِه نقط���ة اتصال بني 

ضواح���ي غرناط���ة وَوَس���ِطها، وعملت هذه 

اجلوانب على تس���هيل إقامة متاجر وأنشطة 

اقتصادية أخرى مرتبطة بالثقافة اإلسامية 

والس���ياحة، وأصبحت املنطقة كجزء صغير 

من العالم العربي يف أوروبا، مبطاعم عربية 

وشرقية وأماكن الشّي وَمْجَزرات َحال إَلخ، 

ًا الزيارات إلى قصر احلمراء، القريب،  ُمكَِمّ
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ِم���ن ِقبل الس���ياح. ولهذا الس���بب أصبح يف 

الس���نوات التالية مح���ورًا الس���ِتْقطاب عدٍد 

كبيٍر من املهاجرين املغاربة ومن بلدان عربية 

أخرى، ويف نهاية األمر أصبح أحد املحركات 

اإلقتصادية من املدينة. 

لنا يف حي البيازين، هذا  والي���وم، إذا جتوَّ

احلي الذي مت إنش���اؤه يف األصل الس���تقبال 

الاجئني املس���لمني الذين هرب���وا من َزْحف 

اجُلُيوش املسيحية إلى شمال الباد، فسنِجد 

يف ش���وارعه وأزقَّت���ه املُفعمة برائح���ة الَهْيل 

مطاِعم مغربية ولبنانية ُمريحة وفنادق دولية 

دة اللغات. واملوس���يقى  وكذل���ك الفتات متعدِّ

لون ُتَغطِّي  التي يعِزفها هنا العازف���ون املتَجوِّ

ه���ذا املش���هد مبزي���ج م���ن موس���يقى البلوز 

والفامنكو، ولك���ن اآلن صار يتَخلَّلها صوت 

األذان خمس مرَّات يف اليوم.

نرجع إلى هذه املجموعة املس���لمة األولى 

التي كانت ُتسّمي أفرادها باسم الصوفيس، 

أو املرابطون، بس���بب املمارسات الدينية من 

قائدهم. 

عندما وصل إل���ى غرناطة، كانت الفكرة 

األولية من الش���يخ تعمي���ر املنطقة العليا من 

البايزي���ن من ِقَب���ل حوالي »خمس���ني عائلة« 

إس���بانية مس���لمة، »س���وفيس« وأتباع الشيخ 

عبدالقادر، لَنْش���ر اإلس���ام يف غرناطة من 

جديد وتعريف س���كانها بدي���ا اجتماعيا – 

دينيا لهيمنة الكنيسة يف املجتمع املحلي. 

وبه���ذه الطريق���ة، ب���دؤوا يف الظه���ور يف 

وكل اخلصائ���ص  عاداته���م،  وإدراج  احل���ي 

الدينية التي  حتتوي على القرآن الكرمي.

يف احلقيق���ة  ه���ذه العملية م���ا كانت إال 

بداية حتديد هوية جديدة وانتماء إلى مكان 

قري���ب يف التاري���خ، ولكن بعي���د يف العادات، 

كما كان حي البيازين يف ذلك الوقت.

وهك���ذا يف أوائ���ل التس���عينات أنش���أت 

اجلماعة عدًدا من املشاريع مرتبطة بالدعوة 

اإلس���امية ِمْث���َل مدرس���ة قرآني���ة لألطفال 

ومكتب���ة إس���امية ومجل���ة ش���هرية اس���مها 

باإلس���بانية )País Islámico( يعن���ي باللغ���ة 

العربية )الَبلَد اإلس���امي(. ومت كذلك شراء 

األرض للجام���ع الكبير م���ن غرناطة يف حي 

البيازين العليى.

خ���ال  م���ن  املش���اريع  ه���ذه  كل  ومن���ى 

املس���اعدات االقتصادي���ة م���ن بع���ض بلدان 

عربي���ة، وعل���ى اخلصوص ليبيا م���ع العقيد 

الق���ذايف، واملغرب من متويل امللك احلس���ن 

الثاني، وإمارة الشارقة من اإلمارات املتحدة 

العربية. 
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مج وه���ذا التطور اإلس���امي يف املدينة دفع 

إلى رف���ض جناحه من ِقَب���ل بعض جماعات  

محلية ذات النفوذ االجتماعي، مثل اجلريدة 

.)Ideal( املحلية إديال

ومتت كذلك انشقاقات كثيرة يف اجلماعة، 

بس���بب الش���خصية الغامض���ة الصعب���ة من 

الشيخ عبد القادر الذي ال يتحمل أي انتقاد 

ألوامره ويطلب دائًما اخلضوع التام له.

ولك���ن يبق���ى ل���ه َفْض���ل يف إعط���اء َزْخم 

جديد لإلس���ام يف غرناطة بعد أربعة قرون 

من وجود َعلَني فيها.   

عملية بناء اجلامع الكبير في البيازين:

ُتع���ّد عملية بناء اجلام���ع الكبير، يف حّد 

ذاتها، ُمْعِجزة كبيرة. 

لو املجالس  ففي إسبانيا كثيًرا ما يقوم ممثِّ

البلدية برفض َمْنح التراخيص لبناء املساجد، 

مدفوعني م���ن ِقبل معارض���ة صغيرة ولكنها 

قوية. ومن خال ذلك يضطّر املس���لمون إلى 

إقام���ة ص���اة اجلماعة يف بي���وت خاصة أو 

حت���ى يف »كراجات«. وهكذا يؤدِّي انس���حاب 

اجلالية املس���لمة يف حياة منعزلة وسرية إلى 

خل���ق بيئة ميكن يف داخلها انتش���ار حالة من 

السخط والغضب. وبهذا ال يتم التوّصل إلى 

االندماج املطلوب، بل إلى نقيض االندماج.

وال يقتص���ر ه���ذا الش���كل م���ن الرف���ض 

وعدم التس���امح على التعام���ل مع املهاجرين 

القادمني من وراء البحار، بل يعتبر منذ فترة 

طويلة أيًضا بالنسبة للمسلمني املولودين يف 

إسبانيا جزًءا من حياتهم اليومية.

اجلام���ع  املس���جد  بن���اء  مش���روع  وكان 

بغرناطة قد أثار غضب البعض يف إس���بانيا 

فقد نقلت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية 

ع���ن صحفي أس���باني يف غرناط���ة قوله: إن 

اجلمي���ع هن���ا يع���ارض بن���اء اجلام���ع لكنهم 

يعلمون أنه���م غير قادرين عل���ى التعبير عن 

معارضته���م العتبارات سياس���ية. وقد احتج 

بع���ض أهالي املنطقة يف البداية بش���دة على 

املش���روع، فهم لم يتحملوا فكرة إقامة جامع 

ضخ���م وأنيق يف قلب غرناطة، فظهرت على 

حوائ���ط املدينة الش���عارات املعادي���ة للعرب 

واملسلمني، مثل ش���عار اخرجوا من هنا أيها 

العرب املس���لمون. وعندما قام مؤذن اجلامع 

بتجرب���ة رفع األذان من قم���ة املئذنة أصيب 

اجليران بصدمة حني س���معوا صوت املؤذن 

الذي لم يعتادوا عليه وغاب عن املنطقة طيلة 

خمس���ة قرون، ويعكس ذل���ك توتر العاقات 

بني املسلمني واملسيحيني يف غرناطة.

كما طالبْت بعض اجلماعات اإلس���امية 

يف غرناطة بأن تتوقف املدينة عن االحتفال 
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ِبعي���د التوما الذي حتيى فيه ذكرى س���قوط 

اجليوش العربية يف األندلس، ونقلت صحيفة 

التاميز عن رجل يقيم يف غرناطة منذ سنني 

طويلة قوله: إن الليبرالية والتس���امح ليست 

م���ن طباعن���ا والكثيرون من���ا يرفضون فكرة 

بناء جامع. 

وم���ع احت���دام اجلدل على مدى س���نوات 

طويل���ة إال أنه لم يعد هناك أي مبرر قانوني 

ملعارضة بناء اجلامع، حيث أن البعض يخشى 

من أن يعود العرب إلى احتال إسبانيا، لكن 

عملًيا وفعلًيا فإن هذا مس���تحيل ألننا نعيش 

يف القرن احلادي والعش���رين ونش���ر الدعوة 

اإلس���امية أو أي دعوة عموًما أصبح متاًحا 

بالعدي���د من الوس���ائل، كما أن املس���لمني ال 

يجب���رون أحًدا على الدخول يف دينهم، فاهلل 

تعال���ى يق���ول يف كتابه العزي���ز ﴿ی جئ حئ 

مئىئ يئ جب حب خب مب﴾ ورمبا تس���تطيع 
أوروب���ا عموًم���ا بع���د افتت���اح هذا املس���جد 

اجلام���ع وأيًض���ا مرك���ز كولونيا اإلس���امي 

وغيرهما من املراكز اإلسامية يف أوروبا أن 

تقّدم مثااًل حُلس���ن اجلوار وتس���امح األديان 

ميك���ن أن تطّبقه أطراف الص���راع الطائفي 

الدائر يف أي مكان يف العالم. 

وكانت قصة بناء املس���جد اجلامع مبدينة 

غرناط���ة طويل���ة ومليئة باملش���اكل والعقبات 

لك���ن مت تذلي���ل كل ذلك بع���ون اهلل وتوفيقه. 

ويعد هذا أول مس���جد يبنيه مسلمو إسبانيا 

-وليس مهاجرون من خارجها- منذ أن سقط 

احلكم اإلسامي يف األندلس. ويعد افتتاحه 

إش���ارة واضحة إلى أن إسبانيا بدأت مرحلة 

تصالح مع ماضيها العربي اإلس���امي وذلك 

مع اس���تمرار حركة الهجرة م���ن دول املغرب 

العربي إليها، وزيادة عدد املسلمني فيها. 

وق���د اش���ُتريت قطع���ة األرض الت���ي بُني 

عليها هذا املس���جد اجلام���ع يف عام 1980م 

وكان���ت أرًض���ا زراعي���ة محص���ورة ب���ني دير 

وكنيس���ة، وعندم���ا أدرك مجل���س املدينة أن 

املسلمني يريدون بناء جامع على تلك األرض 

ص���در قرار بحظر بناء املباني الدينية عليها 

وبتخصيصها للمباني السكنية فقط، وعقب 

صدور ه���ذا الق���رار بدأت معرك���ة قضائية 

اس���تمرت مدة تس���عة أع���وام وانته���ت ببناء 

من���وذج باحلج���م الطبيع���ي للمئذن���ة لتقييم 

وقعه���ا البص���ري واجلمال���ي عل���ى املنطق���ة 

ولاستماع آلراء سكان املنطقة.

وق���د أث���ارت املئذن���ة ش���كاوى م���ن قبل 

املس���يحيني الكاثولي���ك املحافظني يف جميع 

أنح���اء إس���بانيا وتصاعدت ح���دة التوتر يف 

غرناطة األمر الذي أدى إلى تأجيل املشروع 

م���رة أخ���رى، كما ب���دأ بعض املتش���ددين يف 
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مج غرناط���ة يطالب���ون بط���رد مس���لمي املدينة 

الذي���ن يق���در عدده���م بنحو خمس���ة عش���ر 

أل���ف ش���خص، لك���ن املدافعني عن دس���تور 

إس���بانيا اجلدي���د الذي يكف���ل حرية األديان 

أّي���دوا فكرة بن���اء اجلامع، وأمرت س���لطات 

غرناط���ة بتعدي���ل تصميم اجلام���ع وتصغير 

حج���م املئذن���ة. وعندم���ا أوش���كت أعم���ال 

البن���اء على البدء اكتش���فت يف املوقع أطال 

رومانية فتأجل املش���روع مدة عامني آخرين 

حل���ني التنقيب عن اآلث���ار الرومانية، وعدل 

التصميم مرة أخ���رى للحفاظ على األطال 

األثري���ة، وبدأت أعمال البن���اء عام 1998م، 

وقد طمأن حينذاك املتحدث بإس���م الطائفة 

اإلسامية يف أس���بانيا عبد احلق ساالبيريا 

يف مقابلة مع ممثل صحيفة الديلي تليجراف 

ق���ال فيها: إن مدين���ة غرناطة م���ن الناحية 

التاريخي���ة ه���ي عاصمة اإلس���ام يف أوروبا 

وقد أس���لم بعض األسبان بحًثا عن جذورهم 

وأس���لم آخرون مثلي ألس���باب إميانية بحتة 

وهو يبلغ من العمر 42 عاًما. وهو أصًا من 

إقليم الباس���ك اإلسباني وقد أشهر إسامه 

يف أوائ���ل التس���عينات م���ن القرن العش���رين 

املاض���ي، وق���د ص���رح أيًضا بأنه ق���د بذلت 

العديد من اجلهود لتهدئة مخاوف الس���كان 

املحليني، ومت التوضيح لهم أن بناء اجلامع ال 

يعني مجيء ابن الدن إلى األندلس وإمنا هو 

تعبير عن أحد أوجه التراث اإلس���باني، وأنه 

من املتوقع أن يتردد على اجلامع بانتظام نحو 

500 ش���خص على األقل أغلبهم من اإلسبان 

الذين أش���هروا إسامهم ومن املهاجرين من 

باد املغرب العربي. 

وجدير بالذكر أن الكثير من املسلمني يف 

األندلس إبان احلكم العربي كانوا من اإلسبان 

الذي���ن دخلوا يف اإلس���ام مبح���ض إرادتهم 

وبدون إكراه كما ش���هدت هذه الفترة ساًما 

تاًما بني املسلمني واليهود واملسيحيني بعكس 

م���ا كان يحدث قبل ذلك من اضطهاد لليهود 

وم���ا حدث بعد هذه الفترة من اضطهاد لكل 

من املسلمني واليهود.

تصميم اجلامع:

وقد اس���توحي التصميم املعماري جلامع 

غرناط���ة الكبير من تصميم مس���جد قرطبة 

الشهير واملسجد األقصى حيث يتكون مبنى 

اجلام���ع من ثاثة أجزاء ه���ي قاعة الصاة 

واملركز اإلس���امي واحلدائق. وتؤدي البوابة 

الرئيسية له إلى فناء مفتوح مزين بنافورات 

الش���هير،  األندلس���ي  باملوزايي���ك  مرصع���ة 

صنع���ه عم���ال مت اس���تقدامهم خصيًصا من 

مدينة ف���اس املغربية، ويؤدي هذا الفناء إلى 

قاع���ة الص���اة التي أش���رف عل���ى تنفيذها 
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وتزيينه���ا بعناية فائقة وبش���غف كبير فنانون 

أتوا م���ن مدينة فاس املغربية العريقة أيًضا، 

مس���تعملني التقنية ذاتها التي كانت معتمدة 

يف غرناطة اإلسامية زهاء ألف سنة خلت. 

وق���د مت تزي���ني ه���ذه القاع���ة بالعناصر 

العال���م  تقالي���د  ع���ن  املأخ���وذة  األصيل���ة 

اإلس���امي، فاملح���راب ال���ذي يح���دد اجتاه 

القبلة للصاة زخرف بنفس زخرفة محراب 

جامع قرطب���ة الكبير، ويبل���غ ارتفاعه أربعة 

أمت���ار، وبني من أجود أن���واع الرخام متعدد 

األلوان واملزين بألواح خشب األرز األطلسي 

الفاخ���ر الت���ي حف���رت عليها بع���ض اآليات 

القرآني���ة التي تذكر بع���ض الصفات اإللهية 

عل���ى غرار تل���ك األلواح املوجودة باملس���جد 

األقص���ى يف الق���دس الش���ريف، وعلى ميني 

املحراب ويس���اره خزانتان حلفظ املصاحف 

مت���ت صناعتهم���ا من اخلش���ب املرصع، أما 

نوافذ املسجد الكبيرة واملواجهة للقبلة فهي 

نس���خة طبق األصل من مثياتها يف مسجد 

السلطان أحمد بإس���طنبول واملعروف باْسم 

املسجد األزرق. 

وق���د بنيت مئذنة املس���جد عل���ى الطراز 

األندلس���ي عل���ى ش���كل ب���رج مرب���ع أبع���اده 

متناغم���ة وبارتف���اع 15 مت���ًرا فق���ط طبًق���ا 

الش���تراطات بلدي���ة غرناطة، وعل���ى الرغم 

م���ن ذلك ارتف���ع ص���وت األذان اخلالد نداء 

احلق »اهلل أكبر اهلل أكبر أشهد أن ال إله إال 

اهلل أش���هد أن محمًدا رس���ول اهلل حي على 

الص���اة حي على الفاح«. وقد صمم هيكل 

برج املئذنة بش���كل منس���جم وبحيث تنسجم 

هندس���ته وينس���جم طرازه مع املش���هد العام 

الذي مييز حي البيازين التاريخي، ونقرأ يف 

أعاه���ا عبارة »ال إله إال اهلل محمد رس���ول 

اهلل« كتب���ت باخل���ط الك���ويف عل���ى صفائح 

الزلي���ج الت���ي مت كس���وتها بها والت���ي تعكس 

أش���عة الش���مس وميكن قراءتها من مس���افة 

بعيدة وبكل وجه من أوجهها. من أعلى توجد 

نافذتان طوليتان معقودتان بعقود مس���تديرة 

تش���به أبواب مس���جد ب���اب امل���ردوم مبدينة 

طليطل���ة اإلس���بانية، وخلفه���ا توجد ش���رفة 

املؤذن التي يتم الصع���ود إليها بدرج حجري 

ويعلوها س���قف هرمي مائل بارز عن جس���م 

املئذن���ة ومغًط���ى بالقراميد األحم���ر ويعلوه 

هال نحاس���ي. ويتم أداء الصلوات اخلمس 

يومًيا مبس���جد غرناطة اجلام���ع جماعةً يف 

أوقاتها كما تقام فيه صاة اجلمعة والعيدين 

وصاة التراويح يف شهر رمضان املعظم، كما 

يتبنى املسجد برنامًجا يومًيا لدراسة القرآن 

الكرمي وتاوته جماعةً، كما يتم إلقاء دروس 

يف الفقه والسيرة للكبار والصغار به.
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مج املركز اإلسالمي:

أما املركز اإلسامي فهو عبارة عن مبنى 

من ثاثة طوابق وقد خصص الطابق العلوي 

إلقام���ة خادم اجلامع واملؤذن، ويضم الطابق 

األول قاعة للمؤمترات تس���ع 140 ش���خًصا، 

ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات، ويف الطابق 

األرض���ي توج���د قاع���ة رئيس���ية مخصصة 

لألنش���طة االجتماعي���ة والتعليمي���ة، وقاعة 

جل���وس متع���ددة االس���تخدامات، ومطب���خ، 

ومكتب���ة تزخ���ر رفوفه���ا بالكتب اإلس���امية 

متعددة املواضيع كالفقه واحلديث والتفسير 

إل���ى جانب كتب الس���يرة والتاري���خ واملعاجم 

والف���ن واللغ���ات وغيرها، كما تض���م املكتبة 

الت���ي تتس���ع ألكث���ر م���ن عش���رة آالف كتاب 

كتًب���ا باللغة اإلس���بانية والعربية واإلجنليزية 

والفرنس���ية والتركي���ة واألوردي���ة فضًا عن 

وسائل س���معية بصرية من أقراص ممغنطة 

متعددة يف جتويد القرآن الكرمي. 

ويق���وم ه���ذا املرك���ز بتق���دمي العديد من 

اخلدم���ات، مث���ل: تنظي���م زي���ارات لتاميذ 

املدارس وطلبة اجلامعات وأعضاء اجلمعيات 

اإلعامي���ة،  النش���رات  وإص���دار  األهلي���ة، 

وتنظيم املؤمت���رات واملعارض، ودروس تعليم 

الق���رآن واللغ���ة العربي���ة، إلى جان���ب تنظيم 

محاض���رات تعالج قضاي���ا ومواضيع فكرية 

مختلف���ة منها دروس يف تعلي���م اللغة العربية 

والعروض ودورات تكوينية متعلقة باإلس���ام 

والت���راث اإلس���امي بإس���بانيا، وهي متاحة 

للجميع مس���لمني وغير مس���لمني للمشاركة 

واالستفادة منها. 

كما يق���دم املركز املس���اعدات الضرورية 

للمحتاج���ني م���ن عاب���ري الس���بيل ولعم���وم 

املس���لمني عب���ر قن���اة مفتوح���ة ومبس���اعدة 

مجموعة من املتطوع���ني الذين يتعاونون مع 

منظمات ومؤسسات غير حكومية. 

وأخي���ًرا نأت���ي إل���ى القس���م الثال���ث من 

اجلامع وهو حدائق املسجد والتي توجد بها 

بعض النباتات واألشجار اجلميلة مثل شجر 

الصنوب���ر وش���جر الزيت���ون وش���جر الرمان 

وش���جر البرتقال وش���جر الليمون، والتي مت 

زراعته���ا بتناس���ق بدي���ع، وتنتش���ر روائحها 

الزكية يف جو املكان.
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والتاري���خ  األرض  )األندل���س(  حتت���ل 

واحلض���ارة، يف الذاكرة والوج���دان العربي 

واإلس���امي عموًما مكانة متمي���زة، بل هي 

ترتبط بكل ما هو جميل، وعريق، وأثير لدى 
األمة.1

ل���و فتش���تم القل���وب لوجدمتوه���ا تتربع 

وس���طه، وحتت���ل ش���غافه، وتض���خ محبتها، 

وتخال���ط نبضه���ا، فيتس���ع املق���ام ويكب���ر، 

وينس���اب طيفها ويتس���امى حتى يبلغ مرتبة 

العشق الذي ال تخبو أنواره، وال يقل مقداره!

وتكاد تتوهم للحظة فتسمع لذلك النبض 

حديًثا مؤنًسا، ومس���امرات عاشق، تتأرجح 

بالنفس ب���ني صعود وهب���وط، وآمال وآالم، 

فتضخ حيًن���ا الفرح، وثاني���ة احلنني، وثالثة 

· كاتب ومؤرخ وأكادميي، من العراق.  )1(

تكت���م األلم الدف���ني، ورابعة حت���اول مداواة 

اجلرح العتيق الذي يأبى االلتئام، فينس���اب 

وجعه بني صفحات الكتب والتراجم والسير!

يف األندلس... يطيب املقام، ويحلو الكام، 

ويشخص التاريخ أمامك بهيئته الوقور، يقص 

على األجيال، حكاية الفردوس املفقود..

املفقود؟! 

)كيف يكون مفقوًدا وله كل هذا الوجود؟ 

إن���ه موع���ود ال مفق���ود.. موع���ود عن���د من 

يعلمون أن املاضي ال ميوت إال بالنس���بة إلى 

األم���وات.. وموعود عن���د كل من يدركون أن 

التاري���خ ال يع���رف األمس أو الي���وم أو الغد، 

وإمن���ا هو نه���ر احلي���اة ميضي إل���ى األجل 

املض���روب ال���ذي ق���دره ع���ام الغي���وب..( 

]حسني مؤنس، رحلة األندلس، ص11 � 12[.

د. عامر ممدوح)*(

نقٌش أندلسي
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مج مللم���ت أوراق���ي، واس���تجمعت أف���كاري 

وش���جاعتي، وأمس���كت أدوات���ي ودلفت إلى 

محراب الف���ردوس املوعود، بقلب عاش���ق، 

يس���أل كل ح���ني: مل���اذا كل ه���ذا العش���ق 

لألندلس؟ 

نعش���ق األندل���س، ألنه���ا ب���اد اجلم���ال 

وعنوان���ه، هذا اجلمال املنبث يف كل األرجاء 

اتس���عت به األبصار واخلي���االت مبا حباها 

اهلل م���ن صف���ات، فتجده���ا دون ترتي���ب أو 

إع���داد متلك عقل���ك، وتغ���زو قلبك، وحتط 

رحالها يف تكوين���ك وذاكرتك وفؤادك الذي 

ينب���ض بعش���قها، ف���ا ميل���ك إال أن ي���ردد 

م���ع مؤرخينا الكب���ار تلك املقولة الش���هيرة: 

)واألندلس شامية يف طيبها وهوائها، ميانية 

يف اعتداله���ا واس���توائها، هندية يف عطرها 

وذكائها، أهوازية يف عظم جناتها، صينية يف 

جواهر معادنها، عدنية يف منافع سواحلها( 

]احلميري، الروض املعطار، ص33[.

ويزيد على العبارة قول آخر: )محاس���ن 

األندلس ال تستوفى بعبارة، ومجاري فضلها 

ال يش���ق غباره، وأّنى جت���ارى وهي احلائزة 

قصب الّس���بق، يف أقطار الغرب والش���رق( 

]املقري، نفح الطيب، ج�1، ص125[.

وألن اهلل تعال���ى خ���ّص ب���اد األندل���س 

)من الّريع وغدق الّس���قيا، ولذاذة األقوات، 

وفراه���ة احلي���وان، ودرور الفواك���ه، وكث���رة 

املي���اه، وتبح���ر العم���ران، وج���ودة اللباس، 

وش���رف اآلني���ة، وكث���رة الس���اح، وصّح���ة 

اله���واء، وابيض���اض أل���وان اإلنس���ان، ونبل 

األذهان، وقبول الصنائع، وش���هامة الطباع، 

ونف���وذ اإلدراك، وإحكام التمّدن واالعتمار، 

مبا حرمه الكثير من األقطار مّما س���واها( 

]ابن اخلطيب، نقًا عن املقري، نفح الطيب، 

ج�1، ص126[.

ونعش���ق األندلس، ألنها بل���د البطوالت، 

واالنتص���ارات، بلد الفتح الكبير، الذي خط 

عنوان���ه طارق ب���ن زياد وموس���ى بن نصير 

وطريف بن مالك وإخوانهم، يوم انس���احت 

جموع الفاحتني املؤمنني، ال يوقفهم بحر وال 

نه���ر، فغالبوا الصعاب، وحت���دوا الظروف، 

وقه���روا كل العقب���ات بإميانهم العظيم، فما 

أن مض���ت بض���ع س���نوات حتى كانت ش���به 

اجلزيرة اإليبرية ترفع لواء التوحيد، وتدين 

بدي���ن اإلس���ام، فكان���ت العقي���دة الربانية 

والش���ريعة اإلس���امية ه���ي الداف���ع، وهي 

احلافز، وهي س���بب حتقي���ق ما رآه البعض 

أنه ضرب من املعجزات!
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وه���و درب ظ���ل ممت���ًدا، م���ا دام���ت يف 

النفس حياة على تلك األرض، فسار فيه من 

بعدهم الكثير، يقودهم الغافقي والسمح بن 

مال���ك والداخل والناصر واملس���تنصر وابن 

تاش���فني واملنصور املوحدي، ويعاونهم عاِلٌم 

ثبت، وقاٍض حكيم، وفارٌس شجاع.

نعش���ق األندل���س.. ومدنه���ا، ألنه���ا كانت 

جواه���ر مضيئ���ة يف جب���ني ش���به اجلزي���رة 

اإليبرية، قرطبة )جوه���رة العالم( وغرناطة، 

وطليطلة، وبلنسية، وإشبيلية، ويكفي أن تعلم 

أن )فضائل أهل قرطبة أش���هر من أن تذكر، 

ومناقبها أظهر من أن تس���تر، وإليهم االنتهاء 

يف السناء والبهاء، بل هم أعام الباد وأعيان 

العباد، ذكروا بصحة املذهب وطيب املكسب، 

وحسن الزي يف املابس واملراكب، وعلو الهمة 

يف املجال���س واملراتب، وجميل التخصيص يف 

املطاعم واملشارب، مع جميل اخلائق وحميد 

الطرائ���ق، ول���م تخ���ل قرطبة قط م���ن أعام 

العلماء وس���ادات الفضاء، وجتارها مياسير 

لهم أموال كثيرة وأحوال واس���عة ولهم مراكب 

س���نية وهمم علية( ]اإلدريسي، نزهة املشتاق 

ج�2، ص 574 � 576[.

و)قرطبة التي كان���ت اخلافة مبصرها 

ذي  األم���وي  وجامعه���ا  قاه���رة،  لألع���داء 

البدائ���ع الباهية الباه���رة واإلملاع بحضرتي 

امللك الناصرية الّزهراء، والعامرية الزاهرة، 

ومنتزه���ات تل���ك األقط���ار ومصانعها ذات 

املحاس���ن الباطنة والظاه���رة... ( ]أوصاف 

من مفتتح الب���اب الرابع لكتاب نفح الطيب 

للمقري، ج� 1، ص455[.

وألنها بلد املساجد العظيمة، التي كانت 

وم���ا زالت تثي���ر االنتب���اه واإلعجاب بجمال 

التصمي���م وروع���ة البن���اء، وج���ودة التنفيذ 

وروع���ة العمارة الش���اخصة على الرغم من 

كل محاوالت املحو والطمس والتزييف!!

مس����جد قرطب����ة.. وما أدراك ما مس����جد 

قرطبة، فهو )الذي ليس مبس����اجد املس����لمني 

مثل����ه بنية وتنميًق����ا وطواًل وعرًض����ا... ولهذا 

املسجد اجلامع قبلة ُتعجز الواصفني أوصافها 

وفيها إتقان يبهر العقول تنميقها( ]اإلدريسي، 

نزهة املشتاق ج�2، ص 574 � 576[.

فكانت مساجد األندلس عنوان هويتها، 

ورم���ز حضارته���ا، وقص���ة إنق���اذ األمم من 

ظلم���ات البعد ع���ن اهلل إلى رحاب اإلميان، 

منذ أن اختط أولها موسى بن نصير مبسجد 

الراي���ات أول عب���وره للجزيرة اخلضراء، ثم 

أدامها األمويون واملرابطون واملوحدون وبنو 

نصر الكرام.
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مج ونعشقها كذلك.. ألنها بلد الدعاة والعلم 

والعلماء، فلم تش���هد غيرها م���ن الباد ما 

شهدت من دعوة مستمرة إلى فعل اخليرات، 

وترسيًخا لدولة العدل، بدًءا بقافلة التابعني 

الذي���ن وطئوا أرضها مع الفاحتني، ونس���يم 

صحبة النب���ي اخلامت ملسو هيلع هللا ىلص، والتي هبت على 

األندلس م���ع املنيذر األفريقي  ]ابن 

األب���ار، التكمل���ة، ج����2، ص447؛ املق���ري، 

نفح الطيب، ج����3،ص5[ فجاء بناء النفوس 

والعقول متوازًيا مع فتح األراضي والبلدان.

يف  واحلض���ارة  العل���م  مس���ارات  أم���ا 

األندل���س، ف���ا تكفيها كت���ب وال مجلدات، 

طل���ب حثي���ث وعش���ق للعلم، تأليف ونس���خ 

وإنش���اء املكتبات، رائدهم قادتهم، ومادتهم 

كل أبناء األندلس الذين تش���ربوا حب العلم 

والثقافة واإلبداع، ويبرز من بينهم با منازع 

اخلليف���ة العال���م احلكم املس���تنصر والذي 

)كان حسن السيرة، جامًعا للعلوم محًبا لها 

مكرًم���ا ألهلها، وجمع من الكتب يف أنواعها 

م���ا لم يجمعه أحٌد م���ن امللوك قبله هنالك، 

وذلك بإرساله عنها إلى األقطار، واشترائه 

لها بأغلى األثم���ان، ونفق ذلك عليه فُحِمل 

إلي���ه( ]رس���ائل ابن ح���زم األندلس���ي، ج�2، 

ص194[.

لذلك بلغت هذه املكتبة شأًنا عظيًما، إذ 

بل���غ عدد الفهارس التي كانت فيها تس���مية 

الكتب أربع وأربعون فهرس���ة يف كل فهرسة 

خمس���ون ورق���ة لي���س فيها إال ذكر أس���ماء 

الدواوين فق���ط!! ]جمهرة أنس���اب العرب، 

ج�، ص100[.

املبك���ر  العظي���م  الغ���رس  ه���ذا  ف���كان 

واملتواص���ل لق���رون، ينم���و وينس���اح يف كل 

األرجاء، وي���زداد فاعلية بالرحات الدائمة 

بني املش���رق واملغ���رب، إذ لم متنع تقاطعات 

السياس���ة اس���تمرار نبض العالم اإلسامي 

وتواصل أبنائه.

ثم كانت الثمار الطيبة احللوة، مثلما هي 

األندل���س، آالف العلماء ويف ش���تى صنوف 

املعرف���ة، ومنهم ابن حزم األندلس���ي، وابن 

عبد البر، واب���ن حيان، وعباس بن فرناس، 

وابن رش���د وغيره���م الكثير الكثي���ر، بل ان 

املتتب���ع لكت���ب التراجم الف���ذة يف األندلس 

)تاري���خ علم���اء األندل���س، وبغي���ة امللتمس، 

والصل���ة والتكمل���ة لكت���اب الصل���ة، وصلة 

الصلة، والذيل والتكملة(، ليعجب ويعجز يف 

ذات الوقت، يعجب لهذه احلياة األندلس���ية 

النابض���ة بالعل���م، ويعج���ز عن إيف���اء حقها 

باإلحصاء واالستقصاء.
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وكل ذل���ك ودروب األندل���س مرصوف���ة 

بإتق���ان، وظامه���ا يبدد باملصابي���ح، فتنير 

حي���اة أهله���ا، وتنع���م عل���ى قلوب س���كانها 

باألم���ن واالطمئن���ان، دون متييز أو انحياز، 

يف وق���ت كان���ت أورب���ا حتت ظ���ام اجلهل 

والتخلف، تخطط وترس���م لوحة التنكر لكل 

لغة وسياسات التسامح واالنتقام!!

ونعشق األندلس، ألنها البلد املسلم الذي 

أعز نس���اءه، وفتح له���ن كل ميادين اإلبداع، 

وال غراب���ة، ف���إن )البراعة يف أهل األندلس 

كالغريزة لهم، حتى يف نس���ائهم وصبيانهم( 

كما يقول املقري  ]نفح الطيب، ج� 4، 

ص166[.

برزت املرأة األندلس���ية بسبب ذلك عاملة 

وش���اعرة ومؤرخة، جتيد اخلط وتقنت كتابة 

ومنه���ن  واملخاطب���ات،  الرس���مية  الرس���ائل 

عائش���ة األندلس���ية، وحفصة بنت حمدون، 

وأميم���ة الكاتبة، ونظام الكاتبة التي يذكرها 

اب���ن األبار يف التكمل���ة فيقول بأنه���ا )كانت 

بقصر اخلافة بقرطبة يف أيام هشام املؤيد، 

بليغة مدركة محبرة للرس���ائل، ومن إنشائها 

كان اخلط���اب ال���ذي عزى في���ه املظفر عبد 

املل���ك املنصور بن محمد ب���ن أبي عامر عن 

أبيه وجدد له العهد بواليته( ]ج�4، ص230[.

ومنهن العروضية موالة أبي املطرف عبد 

الرحمن بن غلبون الكاتب، )س���كنت بلنسية، 

وكانت قد أخذت ع���ن موالها النحو واللغة، 

لكنه���ا فاقته يف ذلك، وبرع���ت يف العروض، 

وكانت حتفظ الكامل للمبرد والنوادر للقالي 

وتش���رحهما، قال أبو داود سليمان بن جناح: 

قرأت عليها الكتابني، وأخذت عنها العروض( 

]املقري، نفح الطيب، ج� 4، ص171[.

ونعش���قها خصوًص���ا ألنه���ا بل���د الزهاد، 

والتق���اة ، الذي���ن كان���وا منبًع���ا طيًب���ا للخير 

واإلميان، ومؤش���ًرا لهوية املجتمع األندلسي 

املسلم الذي نهل من منابع اإلميان والتوحيد 

اخلالص، فظ���ل وفًيا له مخلًصا لهويته التي 

تبعث فيه الروح مهما مرت عليه من خطوب 

ار، اإلمام  ومحن، ومن أولئك )أبو عمر احلصَّ

الزاهد، كان ش���ديد ال���ورع، كثير االنقباض، 

عظي���م الصب���ر( ]ابن بش���كوال، الصلة،ج�2، 

ص17[، وس���ليمان ب���ن عبد الغاف���ر األموي 

القرش���ي الزاه���د، ويكن���ى أبا أي���وب، )كان 

من أه���ل الزهد والتقل���ل يف الدنيا، وخامتة 

الزه���اد والصلحاء، وكان م���ن أهل االجتهاد 

وال���ورع، وكان يلب���س الص���وف ويستش���عره 

وميشي حافًيا، وال يقبل من أحد شيئًا، وكان 

معروًفا بإجابة الدعوة، وبكى من خشية اهلل 
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مج حت���ى كف بص���ره، وكان كثي���ر الذكر للموت، 

وكثيًرا ما كان يقول إذا س���ئل عن حاله: كيف 

تك���ون حالة م���ن الدني���ا داره، وإبليس جاره، 

ومن تكتب أعماله واخباره. وكان يحمل هذا 

ال���كام ع���ن بعض من لقيه م���ن الصاحلني. 

وكان كثير الدعاء خلاصة املسلمني وعامتهم، 

مجته���ًدا يف ذلك.. قال اب���ن حيان: تويف أبو 

أيوب يوم األحد لس���بع بق���ني من ذي القعدة 

سنة أربع مئة، ودفن يوم االثنني بعده مبقبرة 

الربض بعد صاة العصر وشهده جمع عظيم 

لم ير بعده مثله إذ كان آخر العباد بقرطبة(. 

]الصلة، ج� 1، ص271[.

عل���ى  الصب���ر  بل���د  ألنه���ا  ونعش���قها.. 

التحدي���ات... ألنه���ا تاري���خ لوحدها، قصة 

تختص���ر كل األزم���ان، إذ تقلب���ت الباد يف 

والضع���ف  والتعث���ر،  االمت���داد،  مس���ارات 

فاالنحس���ار،  االنتع���اش،  ث���م  والتراج���ع، 

عل���ت بها األمواج حت���ى ارتقت وغدت قبلة 

العال���م، وكل ذل���ك مرتب���ط بوح���دة املوقف 

وااللتزام برسالة اإلسام، ثم هوت وهبطت 

ي���وم تش���تت الكلم���ة، وهان���ت الب���اد على 

أوه���ن الزعامات، فتنازلوا ع���ن كثير منها، 

وأضاعوه���ا بثمن بخس، فبادر اهل الرباط 

والتوحي���د فأمدوا يف عمرها، حتى قاد بنو 

األحمر آخر القرون قبل االنحسار التام.

س���تبقى  العظيم���ة  األندل���س  وقص���ة 

شاخصة كل حني متدنا بالدروس، ومتنحنا 

العبرة من أرض احلكمة واإلجناز، تبلغنا أال 

نصر له���ذه األمة إال بإس���امها، ووحدتها، 

ومتاس���ك أبنائه���ا، وأن اإلخ���ال ب���كل تلك 

الشروط وتغليب عصبية جتاوزها اإلسام، 

أو ترسيخ لغة اخلاف والشقاق، أن كل ذلك 

م���ؤذن بنهاي���ة العمران، كما يق���ول العامة 

الكبير ابن خلدون يف مقدمته.

مثلم���ا أنها ش���اهد عظيم على تس���امح 

املسلمني وإنس���انيتهم، قبالة انتقام األعداء 

وقس���وتهم، من���ذ أن عق���د عب���د العزيز بن 

موس���ى بن نصي���ر معاهدة تدمي���ر، ضامًنا 

لس���كان الب���اد املفتوحة حريته���م الدينية، 

فاحتفظوا مبس���اجدهم ومعابدهم وعملهم 

دون إكراه، يف وقت عمد اخلصوم على محو 

كل ما هو إس���امي، بش���ًرا وتراًث���ا ومباني 

وحتى نفًسا وحياة؟!!

وكي���ف ال نعش���قها.. ونح���ن دوًما نعيش 

محنتها، التي تدمي القلب، وسطرها الكتاب 

بحروف حزينة، من ذلك رسالة لسان الدين 

ب���ن اخلطيب رحمه اهلل تعال���ى حول ضيق 

حال املسلمني باألندلس ما صورته:
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)وإن تش���وفتم إل���ى أحوال ه���ذا القطر 

ومن به من املسلمني، مبقتضى الدين املتني 

والفض���ل املبني، فاعلموا أننا يف هذه األيام 

نداف���ع من العدو تيارًا، ونكابر بحًرا زخارًا، 

ونتوق���ع - إال إن وق���ى اهلل تعالى - خطوبًا 

كب���ارًا، ومند اليد إل���ى اهلل تعالى انتصارًا، 

إلي���ه اضط���رارًا، ونس���تمد دع���اء  ونلج���أ 

املسلمني بكل قطر استعداًدا به واستظهارًا، 

ونستش���ير من خواطر الفض���اء ما يحفظ 

أخطارًا، وينشئ ريح روح اهلل طيبة معطارًا، 

فإن القومس األعظ���م قيوم دين النصرانية 

الذي يأمرها فتطيع، ومخالفته ال تستطيع، 

رم���ى هذه األم���ة الغريب���ة املنقطع���ة منهم 

بجراد ال يسد طريقها، وال يحصى فريقها، 

التف���ت على أخي صاحب قش���تالة وعزمها 

أن متلك���ه بدل���ه، وتبلغه أمل���ه، ويكون الكل 

ي���ًدا واح���دة على املس���لمني، ومناصبة هذا 

الدين، واس���تئصال ش���أفة املؤمن���ني، وهي 

ش���دة لي���س أله���ل ه���ذا الوطن به���ا عهد، 

وال عرفه���ا جن���د وال وه���د، وق���د اقتحموا 

احلدود القريبة، واهلل تعالى ولي هذه األمة 

الغريبة، وقد جعلن���ا مقاليد أمورنا بيد من 

يق���وي الضعي���ف، ويدرأ اخلط���ب املخيف، 

ورجون���ا أن نكون ممن قال اهلل تعالى فيهم 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ﴿ېئ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 
جب حب﴾( ]نق���ًا عن املق���ري، نفح 

الطيب، ج�4، ص444[.

كما نتأمل بألم وحس���رة ما قاله صاحب 

»مناهج الفكر« بعد وصفه جلزيرة األندلس 

وأقطاره���ا، م���ا صورت���ه: )ول���م ت���زل هذه 

اجلزي���رة منتظمة ملالكها يف س���لك االنقياد 

والوفاق، إلى أن طما مبترفيها س���يل العناد 

والنف���اق، فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان 

مسقط راسه، وجعله معقًا يعتصم فيه من 

املخ���اوف بأفراس���ه، فصار كل منهم يش���ن 

الغ���ارة على ج���اره، ويحارب���ه يف عقر داره، 

إل���ى أن ضعف���وا عن لق���اء ع���دو يف الدين 

يع���ادي، وي���راوح معاقلهم بالعي���ث ويغادي، 

حت���ى لم يبق يف أيديهم منه���ا إال ما هو يف 

ضمان هدنة مقدرة، وإتاوة يف كل عام على 

الكبير والصغير مقررة، كان ذلك يف الكتاب 

مسطورًا، وقدرًا يف سابق علم اهلل مقدورًا، 

انته���ى. وه���ذا قاله قبل أن يس���تولي العدو 

على جميعها، واهلل وارث األرض ومن عليها 

وهو خي���ر الوارثني( ]املق���ري، نفح الطيب، 

ج�4، ص446[.
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مج ث���م ملا حانت حلظة احلقيقة التي تأجلت 

طوي���ًا، كان احل���ال يرق���ى ليك���ون ص���ورة 

مبكية، لش���عب يسير نحو الفناء، وبلد تنهار 

أركانه���ا حلظ���ة بلحظة، فلم���ا )متكن فصل 

الشتاء، وكلب البرد، ونزل الثلج، فانسد باب 

املرافق، وقطع اجلالب، وقل الطعام، واشتد 

الغ���اء، وعظم الباء، واس���تولى العدو على 

أكث���ر األماكن خ���ارج البلد، ومنع املس���لمني 

م���ن احلرث والس���بب، وضاق احل���ال، وبان 

االخت���ال، وعظم اخلطب، وذل���ك أول عام 

س���بعة وتس���عني وثمامنائة، وطمع العدو يف 

االستياء على غرناطة بسبب اجلوع والغاء 

دون احل���رب، ففر ناس كثي���رون من اجلوع 

إلى البشرات، ثم اشتد األمر يف شهر صفر 

من الس���نة، وقل الطعام، ثم تفاقم اخلطب، 

فاجتم���ع ن���اس مع من يش���ار إلي���ه من أهل 

العل���م، وقالوا: انظروا يف أنفس���كم وتكلموا 

مع سلطانكم، فأحضر السلطان أهل الدولة 

وأرباب املشورة، وتكلموا يف هذا املعنى، وأن 

العدو يزداد مدده كل يوم، ونحن ال مدد لنا، 

وكان ظنن���ا أن���ه يقلع عنا يف فصل الش���تاء، 

فخ���اب الظن، وبنى وأس���س، وأق���ام، وقرب 

من���ا، فانظ���روا ألنفس���كم وأوالدك���م، فاتفق 

ال���رأي على ارتكاب أخف الضررين، وش���اع 

أن الكام وقع بني النصارى ورؤساء األجناد 

قبل ذلك يف إسام البلد خوًفا على نفوسهم 

وعل���ى الناس، ث���م عددوا مطالب وش���روًطا 

أرادوها، وزادوا أش���ياء على ما كان يف صلح 

وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على 

االلت���زام والوف���اء بالش���رط إذا أمكن���وه من 

حمراء غرناطة واملعاقل واحلصون، ويحلف 

على عادة النصارى يف العهود، وتكلم الناس 

يف ذلك، وذكروا أن رؤساء أجناد املسلمني ملا 

خرجوا للكام يف ذلك امنت عليهم النصارى 

مبال جزيل وذخائر، ثم عقدت بينهم الوثائق 

عل���ى ش���روط قرئ���ت عل���ى أه���ل غرناطة، 

فانقادوا إليها، ووافقوا عليها، وكتبوا البيعة 

لصاحب قشتالة، فقبلها منهم، ونزل سلطان 

غرناطة من احلمراء.

ويف ثان���ي ربيع األول من الس���نة - أعني 

س���نة س���بع وتس���عني وثمامنئ���ة - اس���تولى 

النص���ارى على احلم���راء ودخلوه���ا بعد أن 

اس���توثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسمائة 

م���ن األعي���ان رهًن���ا خ���وف الغ���در، وكانت 

الش���روط سبعة وستني منها: تأمني الصغير 

والكبير يف النفس واألهل واملال وإبقاء الناس 

يف أماكنه���م ودورهم ورباعهم( ]املقري، نفح 

الطيب، ج� 4، ص525[.
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حينها علت رايات احلزن واألس���ى على 

ضياع األرض والشعب والتراث واحلضارة.. 

وال غرابة:

ملثل هذا ي������ذوب القلب من كمٍد

إن كان يف القلب إس������الم وإمياُن

]املقري، ج�4، ص488[

ولك���ن... ال انقطاع ع���ن األمل، بل على 

العك���س، فمن وس���ط املحنة تب���رز املنحة، 

وإن كان الدكت���ور حس���ني مؤن���س يحثن���ا 

لنع���د األندلس الف���ردوس املوعود، ونبقيها 

حاض���رة بينن���ا درًس���ا وعبرة، ف���إن صدى 

دعوته تلقفها يوًما فارس���ها الهمام الدكتور 

عبد الرحمن احلجي ، فقال متطلًعا 

إلى فج���ر أندلس���ي جدي���د: )إال يصح أن 

نس���تعير أس���لوب كتابنا وعلمائنا -رحمهم 

اهلل تعال���ى وأثابه���م- م���ن أه���ل الفطن���ة 

والنظ���ر، ونقول ما قالوا حني كان يرد ذكر 

األندل���س: أعادها اهلل لإلس���ام( ]التاريخ 

األندلس، ص 578[.

وال منلك إال أن نقول: اللهم آمني.
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مج

وأنت تتمش���ى1 مع طقس مش���مس منعش 

بدرج���ة ح���رارة 16 مئوي يف مدين���ة مار دل 

بياتا على الس���احل األرجنتيني  س���تندهش 

مببن���ًى أمام���ك، تزين���ه نق���وش األرابس���ك 

وتعتليه قب���ة ومنارة، أنت أمام مس���جد على 

الط���راز األندلس���ي املعروف بف���ن املدجنني 

)واملدجن���ون هم األندلس���يون قب���ل 1492م، 

الذين لم يغادروا مدنهم بعد استياء املمالك 

اإلسبانية عليها وبقوا حتت سلطة اإلسبان( 

وال ش���ك وأنت تندهش ملش���هد املس���جد يف 

تلك املدينة البعيدة عن الشرق وعن األندلس 

ستش���ّدك حروف وكلمات الشعار األندلسي 

املع���روف )ال غال���ب إال اهلل( ه���ذا الش���عار 

ال���ذي ت���زدان وتزدحم ب���ه ج���دران وأفاريز 

وأب���واب وواجهات قصر احلمراء يف غرناطة 

)*( روائي وناقد ومؤرخ، من العراق.

بإس���بانيا، ثم���ة خيط يض���يء الذاكرة وميتد 

من الساحل اآلخر األرجنتيني إلى األطلسي 

وحتى الس���واحل اجلنوبية الشرقية إلسبانيا 

عل���ى البح���ر املتوس���ط وصع���وًدا منه���ا إلى 

غرناط���ة وتل الس���بيكة حيث ق���ام محمد بن 

يوسف بن األحمر بتمرده بالتزامن مع ثورتي 

زيان بن مردنيش ومحمد بن هود مس���تغلني 

ضع���ف الدولة املوحدي���ة وتراخ���ي قبضتها 

عل���ى األندل���س، ثم انفرد محمد بن يوس���ف 

ابن األحم���ر باحلكم فيما تبقى من األندلس 

إذ اضط���ر األمي���ر زي���ان ب���ن مردني���ش بعد 

س���نوات من سقوط بلنس���ية إلى اللجوء إلى 

الس���لطان احلفصي يف تونس، وأدت شهوات 

اب���ن هود إل���ى مقتله من أج���ل جارية رومية 

جميلة نافسه عليها عامله على املرية املدعو 

بالرميمي!

جابر خليفة جابر)*(
نقائش احلمراء وإشاراتها
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املتدني���ة  الع���ار ه���ذه والفعل���ة  لطخ���ة 

من أق���وى ق���ادة األندلس حين���ذاك وباده 

ومدنه ومنها العاصم���ة قرطبة حتت خطر 

اجلي���وش اإلس���بانية ليس���ت بالوحيدة وما 

أكث���ر اللطخ���ات الت���ي ش���وهت صفح���ات 

الكتاب األندلس���ي اجلميل بحضارة ش���عبه 

وتضحياته ومجاهديه.

نعم ما أكث���ر اللطخات التي جتعلنا على 

الرغ���م م���ن جم���ال الوجود اإلس���امي يف 

األندلس نشعر باخلجل، ومنها ما يتعلق بهذا 

الشعار املنقوش بحروف عربية على واجهة 

ذاك املسجد األرجنتيني البعيد وأعني شعار 

سلطنة غرناطة وحكامها )ال غالب إال اهلل( 

الذي زينوا به قصورهم ومساجدهم وصار 

مع الزمن ش���عارًا لألمة األندلسية الشهيدة 

كما وصفها أحد الكتاب.

بعد هزمية اجلي���ش املوحدي يف معركة 

العق���اب بقي���ادة اخلليفة املوح���دي الناصر 

سنة 609 ه�  ومتزق البيت املوحدي واقتتال 

األم���راء املوحدي���ن م���ع بعضه���م وم���ن ث���م 

اندالع ثورات األندلس���يني وزحف اإلس���بان 

واس���تياؤهم عل���ى مدن األندل���س الكبرى 

بقيت إشبيلية صامدة ممتنعة وعصية حتى 

س���نة 646 ه���� / 1248م وكان اب���ن األحمر 

قد خاض حربً���ا عنيفة للدفاع عن غرناطة 

ثم اضطر لتوقيع اتفاقية مع مملكة قشتالة 

أقوى وأكبر الدول اإلسبانية ومبوجبها تنازل 

عن مدن عديدة وقدم جزية ضخمة سنوية 

وتعهد مبس���اعدة اإلسبان يف حالة احلرب، 

وهكذا كان اجليش الغرناطي بقيادة محمد 

بن يوس���ف بن األحمر متواجًدا عند أسوار 

إش���بيلية، حمص اجلند وعروس األندلس، 

وعاصمة املوحدين حيث عاش ابن الطفيل 

صاحب »حي بن يقظان«، وابن زهر الطبيب 

والفيلس���وف الكبير، وابن رش���د وما أدراك 

ما ابن رش���د ذاك الذي كان يخاطب خليفة 

املوحدي���ن بعب���ارة يا أخي، وم���ا أثقل هكذا 

عبارة على سلطان يعد نفسه خليفة وأميًرا 

املؤمن���ني، ب���ل ويس���ميه يف إح���دى كتاباته 

مبلك البربر، واحلديث يس���تدرجنا ليطول، 

فنقف ونعود إلى إشبيلية املحاصرة بجيوش 

فرناندو ملك قشتالة وحليفه العربي املسلم 

أمي���ر غرناطة وس���لطانها الغالب باهلل كما 

يصف نفسه، وطال احلصار واشتدت معاناة 

اإلش���بيليني حتى اضطروا لاستسام سنة 

646ه���� ويف الش���هر الكرمي، ش���هر رمضان 

املبارك سقطت إشبيلية اجلميلة بعد سبعة 
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مج عش���ر شهًرا من احلصار القشتالي املدعوم 

بجيش غرناطة وقائده ابن األحمر )الغالب 

باهلل(.

وعاد الغالب باهلل بجيشه املنتصر شكلًيا 

واملهزوم نفسًيا إلى غرناطة واستقبله شعبه، 

وهن���ا األلم أوجع، اس���تقبله أهالي غرناطة 

وه���م يهتفون الغالب الغال���ب الغالب، ولكن 

اب���ن األحم���ر يدرك يف قرارة نفس���ه أنه يف 

حال أس���وأ حتى من حال اإلشبيلي املغلوب، 

فرد عليهم بانكسار: ال غالب إال اهلل.

من���ذ ذاك ص���ارت عبارت���ه هذه ش���عارًا 

لدولت���ه ومن ثم ش���عارًا لألندلس���يني حتى 

بع���د أن اختفوا م���ن جغرافي���ا األمم متاًما 

ول���م يتب���ق منه���م اآلن س���وى ش���تات هن���ا 

وهناك وسوى تأريخهم يذكرنا بجمال ذاك 

الش���عب العظي���م وحضارته، ولكن���ه يذكرنا 

أيًضا ويوجعن���ا بتلك اللطخات املخزية ويف 

مقدمته���ا ش���عار )ال غال���ب إال اهلل(، نع���م 

ال غال���ب إال اهلل ولكنه���ا كلم���ة حق وجمال 

تخف���ي خلفها باطًا وقباح���ة، عارًا وخيانة 

ما زلت تتناسل وتتكرر من يوم استقبال ابن 

األحمر -وهو عائد من س���قوط إش���بيلية- 

من ِقبل الغرناطيني، وقبل ذاك اليوم وحتى 

يومنا ه���ذا، خيانات وغ���در وعمالة، ورحم 

اهلل شاعرنا بدر شاكر السياب وهو يتساءل 

مندهًشا: 

إني ألعجب كيف ميكن أن يخون اخلائنون

أيخون إنسان باده؟

إن خ���ان معنى أن يك���ون، فكيف ميكن أن 

يكون؟

وبع���ده ق���ال ن���زار قباني وه���و يتوجع من 

اخلونة والعم���اء وينتصر ألطفال انتفاضة 

احلج���ارة الفلس���طينيني أواخ���ر ثمانين���ات 

القرن العشرين:

آه يا جيل اخليانات

و يا جيل العموالت

و يا جيل الدعارْة

سوف يجتاحك مهما أبطأ التأريخ أطفاُل 

احلجارْة !

ونق���ول له: ل���م يزل التأري���ُخ بطيئًا، ولكن 

أطفال احلجارة يكبرون ويكبرون ويكبرون.

ونع���ود إلى غرناط���ة وإل���ى نقائش قصر 

احلمراء وأوجاعها، فإلى جانب ش���عار بني 

األحم���ر )ال غال���ب إال اهلل( تزدان احلمراء 
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بنقائش أخرى ملدائح الش���عراء لساطينها 

وكأمن���ا يريدون بتلك القصائد املدائح محو 

عار ولطخة حصار إشبيلية وسقوطها.

قصائ���د مطوالت نقش���ت عل���ى جدران 

احلمراء وزينت أفاريزها كتبها شعراء عدة 

تزلًفا لس���اطني غرناطة وطمًعا بعطاياهم 

وجوائزه���م لك���ن أغلبها -أو حصة األس���د 

منه���ا- كان���ت لوزيره���م أدي���ب الس���لطنة 

وشاعرها محمد بن يوسف بن زمرك، أشعار 

وقصائ���د ينظمها موض���وع واحد وهو مدح 

السلطان، سلطان غرناطة طبًعا، وابن زمرك 

هذا التحق للعمل عند الس���لطان مبساعدة 

ورعاية تامة من أستاذه ابن اخلطيب الوزير 

واملتنف���ذ يف الباط الغرناط���ي، وليس ابن 

زم���رك وح���ده م���ن وفر ل���ه اب���ن اخلطيب 

املساعدة والرعاية فهناك ابن مالقا املدينة 

القريب���ة من غرناطة: القاضي علي بن عبد 

اهلل النباه���ي )أو البناهي على رأي الباحث 

املغربي محمد بنش���ريفة( ومعهما أحمد بن 

س���ليمان ب���ن فركون، وقد ت���درج الثاثة بل 

ترّقوا بس���رعة ونالوا حظوة عند الس���لطان 

بفضل ابن اخلطيب وشغلوا وظائف عالية، 

لكنه���م وخاصة ابن زم���رك والنباهي كادوا 

ألستاذهم أميا كيد، وبغوا عليه أشد البغي، 

وهل جزاء اإلحس���ان إال اإلحس���ان؟ وكيف 

يس���يء تلميذ إلى أستاذه ؟ ها قرؤوا قصة 

ابن املقفع األدي���ب العراقي البصري البارع 

مع أس���تاذه عبد احلمي���د الكاتب وكان آخر 

كّتاب األمويني، حني دخل احلرس العباسي 

يري���دون عبد احلمي���د لقتل���ه، فوجدوهما 

مًع���ا ول���م يتبين���وا من ه���و املطل���وب منهما 

فس���ألوهما: أيك���م عب���د احلمي���د الكاتب؟ 

وح���ااًل أجاب���ا مًعا بكلمة: أن���ا! كاهما قال 

أنا عبد احلميد، قالها األس���تاذ كي ال يقتل 

تلميذه، وقالها التلميُذ ليفتدي أستاذه!

ولكنه���ا النف���وس الضع���اف املتدني���ات 

وقبيح الفعائل، فقد ج���ّد القاضي النباهي 

املتفق���ه وأكث���ر من���ه الش���اعر األدي���ب ابن 

زمرك، واجتهدا كل اجلد واالجتهاد لإليقاع 

بس���يدهما وأس���تاذهما، فكف���ره النباه���ي 

مببررات واهية، وس���عى ابن زمرك للقبض 

علي���ه مس���تغًا حنق ابن األحم���ر من جلوء 

ابن اخلطيب للمغرب، وما أن متكن سلطان 

غرناط���ة من���ه، حت���ى عبرا البح���ر طائرين 

فأُحض���َر ش���يخهما أمامهم���ا مس���تضعًفا 

مقيًدا وقد جتاوز الستني من عمره وحاكماه 

بتعّج���ل املتعّطش إألى دم أس���تاذه واملحترق 

بن���ار أحقاده علي���ه، ومت كل ذاك بإش���راف 
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مج شخصي مباش���ر من تلميذه ابن زمرك من 

دون أدن���ى خج���ل أو حي���اء وال ذرة رحم���ة، 

وأودع ابن اخلطيب السجن.

ولم يكتف ابن زمرك بذلك ولم يهدأ حتى 

أرس���ل إليه من يخنقه يف س���جنه، وهكذا مت 

دفن���ه ، ولك���ن ابن زمرك بق���ي متقًدا 

بجم���رة حق���د أعمى ول���م يتوق���ف عند هذا 

االنتقام، ولم يشِف موت الرجِل غليله، فأخرج 

جثمان ابن اخلطيب وأحرقه مع كتبه!

وإذا كن���ا اس���تغربنا م���ن الفع���ل املش���ني 

ملحمد بن يوس���ف بن هود وهو يترك قرطبة 

عاصم���ة األندلس تواج���ه مصيرها ويذهب 

للمري���ة قص���د أن يس���تمتع بجاري���ة جميلة 

فكان���ت نهايته بس���ببها عادل���ة إذ ُقتل خنًقا 

قب���ل أن ين���ال وطره منه���ا، وإذا اس���تنكرنا 

خيانة محمد بن يوس���ف بن األحمر مؤسس 

بجيش���ه  ش���ارك  ح���ني  غرناط���ة  س���لطنة 

-مضطًرا كما نتوقع- مع اجليش القشتالي 

يف محاصرة إشبيلية سبعة عشر شهًرا حد 

القتل والتجويع حتى س���قطت بيد اإلسبان، 

فإن العجب العج���اب هو مما فعله القاضي 

واملثق���ف -مبصطل���ح الي���وم- اب���ن النباهي 

مبن أعانه وس���اعده، ومبا اقترفه محمد بن 

يوس���ف بن زم���رك وهو ش���اعر المع وأديب 

بارع بأس���تاذه مؤرخ األندلس وأديبها الكبير 

اب���ن اخلطيب، ولّي نعمت���ه وصاحب الفضل 

عليه، حتى بلغ به احلقد وانحدرت به شهوة 

االنتقام حد أن يخنقه ويحرق كتبه وجثمانه! 

هك���ذا وأنا أقرأ عبارة )ال غالب إال اهلل( 

املنقوش���ة على واجهة مسجد مار دل بياتا 

تذكرت محمد بن يوس���ف ابن األحمر وفعله 

املشني مع إشبيلية وشعبها، وأخذتني الذاكرة 

ألشعار محمد بن يوسف بن زمرك وجرميته 

الشنعاء مع أستاذه ابن اخلطيب وكتبه التي 

طاملا تعلم منه ومن أفكاره ومعارفه، وقادني 

ه���ذان اخلائن���ان إلى اس���تحضار س���مّيهما 

محمد بن يوسف بن هود، نعم هكذا وجدت 

نفس���ي أمام أولئك الثاثة املسمني مبحمد 

بن يوس���ف: اب���ن األحمر وابن زم���رك وابن 

هود، وقلُت: َنعم ال غالب إال اهلل، وِنعم باهلل 

م���ن منتق���م جبار فقد نال اب���ن هود جزاءه، 

وقضى ابن األحمر جريًحا بس���يف غرناطي 

وهو يف الثمانني م���ن عمره، وكان جزاء ابن 

زمرك قاسًيا وعنيًفا ودموًيا كفعلته بأستاذه، 

فق���د غضب عليه س���لطان غرناطة ومزقته 

الس���يوف وه���و يحم���ل املصحف ب���ني يديه 

عله���م يرأفون به، بل وقتل���وا حتى من كانوا 
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معه ببيته عدا النس���اء املرعوب���ات الثكالى، 

ولع���ل محب���ي اب���ن اخلطي���ب حينه���ا وعلى 

تعاقب األجيال وحتى عصرنا هذا وما بعده 

على يق���ني قاطع ب���أن العدال���ة اإللهية هي 

من اقتص���ت من ابن زمرك وليس س���لطان 

غرناطة، وال شك أنهم يف يقينهم على حق.

ت���رى هل كان مش���ّيدوا مس���جد مار دل 

بيات���ا يعرف���ون ما وراء نقائش مس���جدهم 

من حكايات ؟

وهل سيتس���نى ملصليه أن ي���روا يوًما ما 

أخفت���ه العب���ارة التي زينوا به���ا واجهته من 

ظ���ال مظلمة بعيدة كل البع���د عن معناها 

وما تلطخت به حروفها من دماء؟

وه���ل يع���رف الس���ياح املتزاحم���ون على 

مش���اهدة احلمراء يف غرناطة ما وراء تلك 

النقائش من غدر وخيانات؟

أنا واثق أنهم لم يعرفوا بعد، وال أدري ما 

هي ردة فعلهم لو عرفوا، ولكنني أتوقع أنهم 

كحد أدنى سيعيدون صبغ واجهة مسجدهم 

-ورمب���ا حت���ى جدرانه- باألحم���ر بداًل عن 

األبي���ض واألزرق، متاًم���ا كما هو حال قصر 

غرناط���ة الش���هير، وس���يلعنون محم���د ب���ن 

يوسف الثاثة، أوالد هود واألحمر وزمرك، 

وسيقرؤون سورة الفاحتة املنقوشة بالداخل 

ولو بعربية مكس���رة لروح ابن اخلطيب ولكل 

ش���هداء إش���بيلية واألندلس، ويقيمون -مع 

قلتهم على ساحل األطلسي البعيد- الصاة. 

حقا ال غالب إال اهلل بدًءا ودائًما وأبًدا..

ال غالب إال اهلل: هكذا تتحدُث لنا وقائع 

التأريخ..

وهكذا تقولها واضحة بإشارتها: نقائُش 

احلمراء.
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يف ي���وم 2 يناي���ر كان���ت ذكرى س���قوط 

الدول���ة العظيمة، والفت���اة املدللة، واملثال 

الذي تطلعت إليه العيون واألفئدة، حاضنة 

العلماء، وجامعة األولياء، ومهوى العش���اق 

والشعراء، وزينة مجالس األمراء واألدباء: 

األندلس )92ه  - 898ه (.1

وهذه الذكرى رمبا أحياها بعض الناس 

بذكر مآثر األندلس، وش���عرها وموشحها، 

ومذاهبه���ا وعلومه���ا وعلمائه���ا، وبع���ض 

الن���اس يكت���ب عنها الطًما متحس���ًرا نادبًا 

حظها ومآلها، وكاهما على حق فيما كتب 

وقال وفعل، فهي األثيرة احلبيبة، وهي من 

أجمل احلاضرات، ومن أعز املفقودات. 

)*( كاتب وباحث يف الدراسات العربية واإلسامية، من مصر.

ولكني مع ذلك أجد يف هذه الذكرى شيئًا 

آخر غير هذين الس���ابقني، ولي يف إحيائها 

مذهب غير هذين املذهبني. 

إن س���قوط األندل���س ل���م يكن بني عش���ية 

وضحاها، بل قامت دول وسقطت دول، وجاءت 

سياسات وذهبت سياسات، وتوالى على احلكم 

فيه���ا صاحلون وطاحلون، وكث���ر فيها الذَهب 

اخلاِل���ص حيًن���ا واخَلَب���ُث حيًن���ا، وكان العدو 

القري���ب مترب���ص يف كل ه���ذا، منتظر فرصةً 

يس���تعيد فيها ملكه الضائع وباده املس���لوبة، 

ل���م ينم عم���ا يراه حًقا ل���ه -وإن تناوم-، ولكن 

بع���ض أمراء األندلس وملوكها ناموا وس���كروا 

َحُهم ما لم يعّدوا  وغرقوا يف سكرتهم حتى َصبَّ

له عدته ولم يحسبوا حسابه. 

في ذكرى سقوط األندلس

محمد الصاوي)*(
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إن س���قوط األندلس كان نهاية سلسلة 

طويل���ة م���ن االنتكاس���ات والغفل���ة عل���ى 

مس���توى احلكام واملحكوم���ني، واخلاصة 

والعام���ة، والعلماء والع���وام. صاحَب ذلك 

ٌه م���ن العدو القري���ب، يحيك  تّيُق���ٌظ وتنبُّ

احليل، ويتربص الدوائر، وينتظر الفرصة 

املائمة. 

لم ُتفتح األندلس حني ُفِتحت مبازمة 

ُفِتَحْت  وإمنا  الَفراش،  وماعبة  الِفراش، 

ب��ال��ع��زم وامل���ث���اب���رة، واجل����د واالج��ت��ه��اد، 

إلى  احللم  فتحول  والشجاعة،  واملغامرة 

حقيقة، وقامت احلضارة العريقة التي ما 

ونرثيها  حيًنا،  وتيًها  فخًرا  بها  نتغنى  زلنا 

ونندبها حيًنا. 

إن م���ن ح���ق األندلس علين���ا، ومن حق 

اإلس���ام علين���ا، أن نعرف من أي���ن ُنؤتى، 

وم���ن الذي يكيد لنا، وكي���ف يكيد لنا، وأن 

يعيش الواحد منا هذه القضية وميوت بها، 

ميوت وهو متش���بث بأصله الذي ما انفرط 

عقد دول اإلسام إال بالتفريط فيه. 

إن س���قوط األندلس لي���س مجرد حدث 

تاريخ���ي م���ر وانته���ى، ب���ل كل يوم تس���قط 

ُب فيه املسلم عن  أندلس جديدة، كل يوم ُيَغيَّ

احلق هو سقوُط أندلس، وكل يوم يرتفع فيه 

س���فيه وينزل حليم هو سقوُط أندلس، وكل 

يوم نعيشه بأخاق فاسدة وأدب فاسد وديٍن 

منتَحل وصفوٍة فاسقة هو سقوُط أندلس. 

والواجب اآلن أن ينحت كل واحد منا يف 

الصخر مستجلًبا تلك احلقيقة التي يراد لها 

أن تختف���ي، وأن يص���ل إلى ذلك الكنز الذي 

أري���د له أن يظل مدفوًنا، وأال نخضع ملناهج 

فاس���دة لوثت ه���واء العل���م واألدب والثقافة 

ونها علًم���ا )زعموا(  والدي���ن بس���موم يس���مُّ

ويسمونها جتديًدا )زعموا( ويسمونها تنويًرا 

)زعموا( ويسمونها حداثةً )زعموا(. 

ذك���رى س���قوط األندلس عن���دي فرصة 

لبدء اس���تعادة األندل���س وكل أندلس أخرى 

سقطت، وليس���ت ذكرى للندب والعويل، أو 

التفاخ���ر واملباهاة املجردة عن كل معنى، إال 

ما يريده الضعيف بقوله: )كان أبي وكان(. 
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ِلَم أشتاُق إلى ذاك الزمن الذي ما عشُته 

وال حت���ى كنُت قريًب���ا منه؟ إنَّه���ا األندلس، 

عاصمةُ العواصِم، ومنارة العلم واملعرفة.1

ملّا كاَن ذاك الزم���ان، كان التنوعُ الثقايف 

يج���وب األندل���َس من ش���رقها إل���ى غربها، 

كانْت األندل���س محط أنظ���ار العالم أجمع 

وِقبلة العالم يف العلوم املتنوعة، فكان الغرب 

ينظرون إلى م���ن ُيجيد اللغةَ العربّية أو من 

درَس يف األندلس نظّرة تقدير وتبجيل، كيف 

ال وهو قد تعلم على أيدي أش���هر الفاسفة 

والكُّتاب واملؤلفني يف زمنه!  

ح���ني ننظ���ُر إل���ى املس���اقي، والقصوِر، 

والقناط���ر.. أه���ذِه دولةٌ عربّي���ة أم جّنة من 

جنان اهلل يف أرضه؟ 

)*( كاتب وباحث يف التاريخ، من األردن.

قرطب���ة عاصم���ة  عل���ى  قلي���ًا  أُع���ّرج 

احلضارة، فإش���بيلية، فمالقة، ثم أمّر بحّي 

البّيازي���ن يف غرناط���ةَ احلم���راء، تلك التي 

له���ا وقٌع خاص يف القلب. تنظُر إلى الزقاِق 

فتس���رح بعيًدا عن هذا الزمن وتعود وكأنَّك 

داخ���ل آلة الزمن إلى اخلانات املُنتش���رة يف 

أرج���اء ُقرطب���ة، وتنظ���ُر إلى بع���ض املحال 

كيف كان هذا يعرض القماش، وذاك يصنع 

اخلب���ز، ُهن���ا كان���ت تس���ير الن���اس يف هذه 

الزق���اق وتتح���دُث إلى بعضه���ا بعًضا بتلك 

اللهج���ة التي لم أس���معها يوًم���ا، لكن لطاملا 

ظننته���ا ُتش���به املغربّي���ة واجلزائرية لقرب 

األندلس منهما.

ح��ني ت��ق��رأ يف ت��اري��خ األن��دل��س، فإنك 

ستسرح يف مخيلتك قليًا عندما ذهب ذاَك 

جولة عاشٍق في األندلس

محمد زياد الفناطسة)*(
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القائد العظيم »طارق بن زياد« بسبعة آالف 

مقاتل ثم أحلقه »موسى بن ُنصير« بخمسِة 

جيِش  على  اجل��ي��ش  ب��ه��ذا  فانتصر  آالف 

ِقوامه مئة ألف مقاتل،  »ُلذريق« الذي كان 

الفتِح  ذاَك  يف  قلوبهم  كانت  وقد  ال  كيف 

معلَّقةٌ بربهم جلَّ يف ُعاه! 

ُتعّرج قليًا على أزمنٍة يف األندلس،  ثمَّ 

فترى بعد ذلك التشتت والضياِع حتى كاد 

األندلس،  باد  من  ة  بالكليَّ اإلسام  ينتهي 

فانطلق ذاَك الصقر »عبد الرحمن الداخل« 

الشتاِت  بعد  شملها  ليجمع  األندلِس  إلى 

أوروب��ا،  دول��ة يف  أعظم  ذل��ك  بعد  لُتصبح 

ت��ارًة  زمنية  ُحقباٍت  إل��ى  األندلس  فتصير 

تصعد إلى السماء وتارًة تنحدرُ إلى أسفِل 

الطوائف  ملوك  دور  ج��اَء  أن  إل��ى  ال��ق��اع، 

��ع��ت  ف��ي��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت ك��اجُل��ث��ة ال��ت��ي ُق��طِّ

وصارت أشاء! 

وحني فَزع لها القائد العظيم »يوسف بن 

القوط وقتذاك،  أذلَّة  تاشفني« وصدَّ عنها 

تاريٌخ حني تقرؤه ال تدري أتضحك أم تبكي 

على عٍز ومجٍد قد حبانا اهلل إياه وأضعناه 

بلمح البصر بعد أن وصلنا فيه إلى مكانٍة 

ما وصلها أحٌد قبلنا. 

وضياِع  غرناطة  قصة  إل��ى  نصل  حتى 

تشعر  املرحلة  ه��ذه  يف  بعدها،  األن��دل��ِس 

وكأنَّ الروح ُتنزع من جسدَك، وقلُبك ينفطر 

من املشهد الذي يحدث بعد تسليم غرناطة 

وإنشاء  للمسلمني،  تنكيٍل  من  »لفرناندو« 

من  نوًعا  تركْت  ما  التي  التفتيش  محاكم 

أنواع التعذيب إال وأذاقته املسلمني!
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كن���ت1 أتعج���ب م���ن ذل���ك اجلم���ع الن���ادر 

العجي���ب بني فهم الش���ريعة والبص���ر النافذ 

يف عل���وم العربية ال���ذي جزم به فخر املالكية 

 790 )ت  الش���اطبي  إس���حاق  أب���و  اإلم���ام 

هجرية(  حني ذهب إلى إحكام الربط 

بني الِعلمني، وله يف ذلك العبارة املش���هورة يف 

كتابه الُعجاب »املوافقات«: )الشريعة عربية، 

ف���ا يفهمها ح���ق الفهم إال َمن فه���م العربية 

ح���ق الفهم (، ث���م وّضح هذا الت���ازم البديع 

بقوله: )فإذا فرضن���ا مبتِدًئا يف فهم العربية 

فهو مبتِدئ يف فهم الشريعة، أو متوسًطا فهو 

متوس���ط يف فهم الش���ريعة، ف���إذا انتهى إلى 

درج���ة الغاية يف فه���م العربية، كان كذلك يف 

الشريعة، فكان فهمه فيها ُحجة كما كان فهم 

الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا 

)*( محقق وأديب وناقد وأكادميي، من األردن.

الق���رآن حجةً(. إلى آخر كام���ه الذي انتهى 

فيه إل���ى أّن بإمكان العالم أن يكون يف مرتبة 

اخلليل وسيبويه وغيرهما من أرباب اللسان. 

وهذا الذي قاله الشاطبي رمبا لم يسبقه 

إليه أحد، وال س���ّيما يف دائ���رة علماء أصول 

الفق���ه، ولع���ل ضخامة عل���وم الش���اطبي يف 

العربية، واتس���اع دائرته فيها كانت وراء هذا 

ال���رأي الذاتي، فق���د كان الش���اطبي -وعلى 

ر زمانه- صاحَب بصيرة فذة  الرغ���م من تأخُّ

ال نظي���ر لها يف علوم اللس���ان، ولعل ش���رحه 

الضخم عل���ى »ألفية ابن مالك« املوس���وم ب�: 

»املقاصد الش���افية« أن يكون أوس���ع ش���روح 

األلفي���ة، بل هو أوس���عها جزًما، وَمن نظر يف 

ر يف تفكير  هذا الشرح ودقق يف مسائله، وتبصَّ

الش���اطبي رأى ثق���وب نظره ونف���وذ بصيرته 

وقدرت���ه عل���ى االعت���راض عل���ى املتقدمني: 

أ.د. عمر القّيام)*( علماء األندلس: الشريعة واللسان
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املبّرد فَمن بعَده من أس���اطني اللسان، وبَلورة 

رأيه الِعلمي اخلاص به. 

وعلماء املغرب فيهم جرأة وجس���ارة وعمق 

يف الس���جال مع املش���ارقة، وقد بَلوُت ذلك يف 

كام إم���ام العربي���ة يف األندلس أبي احلس���ني 

ب���ن الط���راوة )528 هجرية( الذي كان ش���ديد 

االعت���راض على مدرس���ة أبي علي الفارس���ي، 

وله مع���ه محاققات ومناقش���ات عميقة، وكذا 

فَعل تلميذه اإلمام الس���هيلي )ت 581 هجرية( 

ال س���ّيما يف كتابه الرصني البديع »نتائج الفكر 

يف النحو« ويف مواطن تس���تعصي على احلصر 

يف كتاب���ه العظي���م »ال���روض األُن���ف«، فج���رى 

الشاطبي على َسَن أهل بلده، وصاَول املشارقة 

وناطحهم يف معتركات النحو ومضايق النظر. 

وهذا ال���ذي دعا إليه الش���اطبي قد أصبح 

نس���ًيا منس���ًيا يف أيامنا هذه، حيث نستمع إلى 

َم���ن يحم���ل درجة األس���تاذية يف الفقه، ودرجة 

االبتدائية يف العربية، فيأتي يف كامه بالعجيب 

الغري���ب من األخطاء، وال يتأّت���ى له فهم الفقه 

بحال من األحوال، وهو داء وبيل قد استش���رى 

���ر سبل  بني اخلاصة والعامة وال س���ّيما مع تيسُّ

احلدي���ث يف العل���م كمنص���ات اليوتي���وب التي 

ظهر عليها َمن يخلط الس���مني بالغ���ّث، ويرّقع 

اجلديد بالرّث، فانصّب الباء على علوم الفقه 

عل���ى وج���ه اخلصوص، وك���م أرث���ي واهلل لهذا 

الفق���ه احلنفي حتديًدا الذي قام على ش���ؤونه 

والتكل���م باس���مه رج���اٌل أعاج���م ال يعرفون من 

علوم العربية مبادئ اللسان، فشّوهوا وجه هذا 

املذه���ب النضي���ر ال���ذي كان ال ينتم���ي إليه إال 

فحول اللسان ورجال العربية والبيان. 

وت���اهلل ما رأيُت فقيًها نابًغا يف الفقه وعلوم 

الشريعة من رجال عصرنا، إال وكان من أصحاب 

القدم الراسخة يف علوم العربية واللسان، ورحم 

اهلل فقي���ه العص���ر وأس���تاذ األس���تاذين الفقيه 

العامة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء الذي 

افتتح حياته العلمية قبل س���بعة وتس���عني عاًما 

بنشر كتاب »املذكر واملؤنث« إلمام الكوفيني أبي 

زكريا الفراء، ليكون ذلك مفتاًحا ال يخيب لفهم 

أس���رار الش���ريعة التي بلغ فيها مرتبة املجتهد 

بكل أصالة واقتدار. 

ه���ذه نفثة مص���دور، كتبته���ا تفريًجا عما 

ميور يف الصدر من األس���ف على ما آلت إليه 

علوم الشريعة من السطحية والترهُّل، بسبب 

االس���تخفاف بعلوم العربية التي هي بحس���ب 

عبارة ش���يخ املفس���رين ابن عطية األندلسي: 

)أسُّ الشريعة وقاعدتها(.
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اب���ُن حزٍم األنَدلس���ّي،1 ذاك الرجل الذي ال 

مُيك���ن أن ُيغَف���ل ِذكُره وقد حلَّ ِذك���ر األنَدلس 

وتاري���خ األنَدلس وأعام األنَدلس... ابُن حزٍم 

األنَدلس���ّي ذاك الرج���ل املَوس���وعّي الذي كان 

أّم���ةً بذات���ه، وال���ذي دار حوله اجل���دل وطال، 

وتنّوعت عنه الدراسات، حتى استغرقت شّتى 

املَجاالت: األدبية واللغوية والفكرية والفلسفية 

واملنطقي���ة والطبيعية واالجتماعية والتاريخية 

والفقهية واألصولية واحلديثي���ة والقرآنية... 

ف���كان محّل تس���ليط األض���واء، واجتهت إليه 

أنظار طلب���ة العلم والباحث���ني، واحتاج الناس 

إلى تعريٍف شامل به، يشمل نواحيه الشخصية 

والعلمي���ة واالجتماعي���ة... فألجل ذلك جاءت 

هذه السيرة املختصرة تذكيًرا وتقديًرا:

)*( محقق وباحث يف اللغة العربية وآدابها، من العراق.

التعريف بابن حزم األندلسي: 1
د( َعِليُّ بُن أَْحَمَد بِْن َس���ِعْيِد  ُه���َو )أَبُو ُمَحَمّ

بِْن َحْزِم بِْن َغاِلِب بِْن َصاِلِح بِْن َخلَِف بِْن َمْعَداَن 

بِْن ُس���ْفَياَن بْ���ِن َيِزيَد، الَفاِرِس���يُّ األَْص���ل، ُثَمّ 

األَْنَدُلِس���ُيّ الُقْرُطِبُيّ مولًدا ونشأًة، الَظّاِهرُِيّ 

ُه َيِزيُد مْوًلى  منهًجا، اْلَيِزي���ِديُّ والًء؛ َفكَاَن َجدُّ

حاِبّي َيِزيَد بِْن أَِبي ُسْفَياَن -أَِخي ُمَعاِوَيةَ،  ِللصَّ

ُه َخلَُف بُْن َمْعَداَن ُهَو أَوََّل  -، َوَكاَن َج���دُّ

َم���ْن َدَخَل اأْلَْنَدُل���َس يِف َصَحابَِة َمِلِك اأْلَْنَدُلِس 

اِخِل)1(.)2( ْحَمِن الدَّ َعْبِد الرَّ

���ٍد بُقرطبةَ َس���َنةَ 384ه�/  ُوِل���د أَبُ���و ُمَحَمّ

ٍم  994م، وع���اَش يِف األَْنَدُل���ِس. وَنَش���أَ يِف َتَنعُّ

ااًل،  َورََفاِهَي���ٍة، َورُِزَق ذََكاًء ُمْفرًِط���ا، َوِذْهًنا َس���يَّ

)1( ُينظر: الذهبي: سير أعام النباء، )185-184/18(.

ة يَرة احَلزميَّ مختَصر الِسّ

عمر ماجد السنوي)*(
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َوُكُتًب���ا َنِفيَس���ةً َكِثي���َرًة، َوَكاَن َواِلُدُه ِم���ْن ُكَبَراِء 

ْوَلِة اْلَعاِمرِيَِّة  أَْهِل ُقْرُطَبةَ؛ َعِمَل اْلِوَزارََة يِف الدَّ

اّلتي َحكََمت األْنَدُلَس ِباْس���ِم اخَلِليَفة األَُموّي 

ٍد يِف  »هش���ام املؤيد«، َوَكَذِل���َك َوَزرَ أَبُ���و ُمَحمَّ

َشِبيَبِتِه، َوَكاَن َقْد َمَهَر أَوَّاًل يِف اأْلََدِب َواأْلَْخَباِر 

ْعرِ، َويِف امْلَْنِطِق َوأَْجَزاِء اْلَفلَْسَفِة)1(. َوالشِّ

أ اهللُ لُه نساًء ُفْضلَياٍت يف القصر  وقد هَيّ

ُقْم���َن على تربيِت���ِه وتعليِمِه -كما روى هو عن 

 .)2( نفسه-، فحفَظ القرآن على أيديهنَّ

وق���د كاَن زواُل الدولة العامرية )األموية( 

واس���تياء البرب���ر عل���ى قرطبة ع���ام 400ه� 

وتعاُقب الفنت فيها )مع بدء ما يسمى مبلوك 

الطوائف(، كل ذلك أّدى إلى إحلاِق أذًى كبيٍر 

بأس���رة ابن حزم. ومما زاد األمر س���وًءا على 

ابن ح���زم: وفاة أخيه األكب���ر بالطاعون عام 

401ه����، ثم وفاة أبيه ع���ام 402ه�، ثّم زوجُتُه 

»ِنَعم« الت���ي ُفجع مبوتها ابن حزم وكتَب فيها 

مراثيه. كل ذلك ولم يبلغ العش���رين من عمره 

حينها؛ وهذه الظروف جعلت ابن حزم يتحمل 

مس���ؤولية أس���رته، وقد اضطُّر -ش���أن كثير 

من األس���ر القرطبية- أن ين���زح إلى »املرية« 

عام 404ه�. وكَت���ب يصُف حاَله: »ما انتفعُت 

)1( ُينَظر: السابق، )187-185/18(.

)2( ُينَظر: ابن حزم: رسائل ابن حزم األندلسي. )166/1(.

بعي���ٍش، وال فارقن���ي اإلط���راق واالنغاق مذ 

ذقت طعم فراق األحبة... ولقد نّغص تذّكري 

م���ا مض���ى كلَّ عيٍش أس���تأِنفه. وإّن���ي لقتيل 

الهم���وم يف عداد األحياء، ودفني األس���ى بني 

أهل الدنيا«)3(.

وبعَد عْمر ناهز اثنتني وسبعني عاًما تويف 

اب���ن حزم ، حيث وافته املنية وهو ُمبَعد 

إلى بادية »لبلة« يف األندلس، عشّية يوم األحد 

لليلتني بقيتا من شعبان، سنة )456ه�()4(.

ويف رثائه لنفسه قال)5(:

كأن������َك بال������زوار ل������ي ق������د  تب�������ادروا
وقي��������ل له��������م أوَدى عليُّ ب������ُن أحم��ِد

في������ا رُب محزون هن������اك  وضاحٍك
وك������م أدم��������ٍع ت������ذرى وخ���������ّد  مخ�ّدِد

عف������ا اهلل عني ي������وم أرح�������ل ظاعًنا
عن األهل محموًل إلى ِضيق ملحِد

وأت������رك ما ق������د كن������ت مغتبًط������ا ب�ِه
وألق������ى ال�ذي آنس������ت من�ه مبرصِد

ف������وا راحت������ي إن كان زادي مقدًم������ا
وي�������ا نَصب������ي إن كن������ُت ل������م أت����������زوِد

)3( اب���ن ح���زم: رس���ائل ابن ح���زم األندلس���ي. )125/1(. 

وُينظر: الزعبي: ظاهرية ابن حزم األندلسي. )ص29(.

)4( ُينَظ���ر: ابن بش���كوال: الصلة يف تاري���خ أئمة األندلس. 

)ص396(.

)5( ابن حزم: ديوان ابن حزم األندلسي. )ص96(.
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مج ِعْلمّية ابن حزم، ومؤلفاته:  2
اتسمت علمية ابن حزم بأنها موسوعية، 

ف���ا جت���د فًن���ا إال وق���د طرقه وب���رع فيه، 

وس���يتبني ذل���ك م���ن خ���ال كام العلم���اء 

واملؤرخ���ني عنه، ومن خال كتبه التي تركها 

عقب حي���اٍة مليئ���ة بالعلم والفك���ر والعمل، 

تزي���د عن الس���بعني عاًما.. بع���د أن نعرض 

سريًعا إلى طلبه العلم وشيوخه.

طلب ابن حزم العلَم:

كان اب���ن ح���زم يف أول عم���ره قد عاش 

يف القصر، وكانت النس���اء واجلواري يلّقّنه 

ويؤّدبن���ه، وقد حفظ عليه���ّن القرآن، وتلّقى 

الش���عر، وتعلّ���م اخل���ّط. كما تعلّ���م من جّده 

أيًض���ا. وكان وال���ده أس���تاذًا ل���ه يف األدب 

والفق���ه والتاري���خ بخاصة إذ كان���ت له اليد 

الطول���ى والتأثي���ر القوي يف تش���كيل ثقافة 

ابنه التاريخية حي���ث كان يحدثه باألحداث 

التاريخي���ة املهم���ة بحكم ش���خصه ومكانته 

يف الدول���ة، كما لع���ب دورًا يف غرس معالم 

الزه���د والصبر يف قلبه من خال موعظته 

إي���اه. وصِح���ب اب���ن ح���زم يف أول طلبه أبا 

احلس���ن بن علي الفاس���ي ويصفه بأنه كان 

عاق���ًا عامًا عاملًا ممن تق���ّدم يف الصاح 

والنس���ك الصحي���ح يف الزه���د يف الدني���ا. 

وأما ش���يوخه فكُثر، فق���د وصلت إحصائية 

مش���ايخه يف بعض املراجع إلى ستني شيًخا 

يف التخصص���ات املتنوع���ة، من أش���هرهم: 

أحم���د ب���ن محمد بن س���عيد بن اجلس���ور 

القرطب���ي )320-401ه�( أول ش���يخ س���مع 

منه ابن حزم قبل س���نة 400ه� كان ش���يًخا 

له يف الفقه واحلديث والتاريخ. ومسعود بن 

سليمان الشنتريني املعروف بأبي اخليار )ت 

426ه�( كان ش���يًخا ل���ه يف الفقه واحلديث 

وعلومه وعنه أخذ الفكر الظاهري والدعوة 

إلى االجتهاد ونبذ التقليد)1(.

أقوال العلماء واملؤرخني في ابن حزم األندلسي:

قال تلميذه أبو القاس���م صاعد بن أحمد 

األندلسي: كان ابن حزم أجمع أهل األندلس 

قاطبة لعلوم اإلس���ام وأوس���عهم، مع توسعه 

يف عل���م اللس���ان والباغة والش���عر والس���ير 

واألخب���ار، أخبرن���ي ابنه الفض���ل أنه اجتمع 

عنده بخط أبيه من تآليفه نحو أربعمئة مجلد 

تشتمل على قريب من ثمانني ألف ورقة)2(.

وق���ال تلميذه اآلَخ���ر احلافظ احلميدي 

امليورق���ي: كان حافًظ���ا عاملًا بعلوم احلديث 

)1( ُينظ���ر -عل���ى س���بيل املثال-: إحس���ان عب���اس: أخبار 

وتراجم أندلسية، )ص52(.

)2( نقاً عن الذهبي: سير أعام النباء، )187/18(.
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وفقهه مستنبًطا لألحكام من الكتاب والسنة 

متفنًنا يف علوم جمة، عامًا بعلمه زاهًدا يف 

الدنيا بعد الرئاسة التي كانت له وألبيه ِمن 

َقبل���ه يف الوزارة وتدبي���ر املمالك، متواضًعا 

ذا فضائ���ل جم���ة وتواليف كثي���رة يف كل ما 

حتق���ق به م���ن العلوم، وجمع م���ن الكتب يف 

علم احلديث واملصنفات واملس���ندات ش���يئًا 

كثيًرا وسمع س���ماًعا جًما... وما رأينا مثله 

فيم���ا اجتمع له من الذكاء وس���رعة احلفظ 

وكرم النفس والتدّين)1(.

وق���ال أب���و حام���د الغزال���ي: وجدت يف 

أس���ماء اهلل احلس���نى كتابًا ألبي محمد بن 

حزم يدل على عظم حفظه وسيان ذهنه)2(.

وق���ال اب���ن بش���كوال: كان أب���و محم���د 

أجم���ع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلس���ام 

وأوس���عهم معرفة مع توسعه يف علم اللسان 

ووف���ور حظه من الباغة والش���عر واملعرفة 

بالسير واألخبار أخبر ولده أبو رافع الفضل 

أنه اجتمع عن���ده بخط أبيه من تأليفه نحو 

أربعمائ���ة مجل���د تش���تمل عل���ى قري���ب من 

ثمانني ألف ورقة)3(.

)1( احلميدي: جذوة املقتبس، )ترجمة ابن حزم(.

)2( نقاً عن الذهبي: سير أعام النباء، )187/18(.

)3( ابن بشكوال: الصلة يف تاريخ أئمة األندلس، )ص395(.

وقال عبد الواحد املراكشي: َنَبَذ الوزارة 

واّطرحه���ا اختيارًا، وأقبَل على قراءة العلوم 

وتقييد اآلثار والس���ن، فنال من ذلك ما لم 

ين���ل أحد قبله باألندلس، وكان على مذهب 

اإلمام أبي عبد اهلل الشافعي أقام على ذلك 

زماًنا ثم انتقل إل���ى القول بالظاهر وأفرط 

يف ذل���ك حتى أربى على أبي س���ليمان داود 

الظاه���ري وغي���ره من أه���ل الظاه���ر، وله 

مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة املقصد 

يف أصول الفق���ه وفروعه على مهيعه الذي 

يس���لكه ومذهب���ه الذي يتقل���ده وهو مذهب 

داود بن علي بن خلف األصبهاني الظاهري 

وم���ن ق���ال بقول���ه من أه���ل الظاه���ر ونفاة 

القي���اس والتعليل، بلغني عن غير واحد من 

علم���اء األندلس أن مبلغ تصانيفه يف الفقه 

واحلدي���ث واألص���ول والنحل واملل���ل وغير 

ذلك من التاريخ والنسب وكتب األدب والرد 

عل���ى املخالفني له نحو م���ن أربعمئة مجلد 

تش���تمل على قري���ب من ثمان���ني ألف ورقة 

وهذا ش���يء م���ا علمناه ألح���د ممن كان يف 

مدة اإلس���ام قبل���ه إال ألب���ي جعفر محمد 

ب���ن جرير الطبري فإنه أكثر أهل اإلس���ام 

تصنيًف���ا فق���د ذكر أبو محم���د عبد اهلل بن 

محمد بن جعفر الفرغاني يف كتابه املعروف 
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مج بالصلة وهو الذي وصل به تاريخ أبي جعفر 

الطب���ري الكبي���ر أن قوًما م���ن تاميذ أبي 

جعفر خّلصوا أيام حياته منذ بلغ احللم إلى 

أن تويف يف سنة 310 وهو ابن ست وثمانني 

سنة ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار 

لكل ي���وم أربع عش���رة ورقة وه���ذا ال يتهيأ 

ملخلوق إال بكرمي عناية الباري تعالى وحسن 

تأيي���ده له، وألبي محمد ب���ن حزم بعد هذا 

نصي���ب وافر م���ن علم النحو واللغة وقس���م 

صالح من قرض الشعر وصناعة اخلطابة… 

وإمن���ا أوردت ه���ذه النبذة م���ن أخبار هذا 

الرجل وإن كانت قاطعة للنس���ق مزيحة عن 

بع���ض الغرض ألنه أش���هر علم���اء األندلس 

الي���وم وأكثره���م ذكًرا يف مجالس الرؤس���اء 

وعلى ألس���نة العلماء وذلك ملخالفته مذهب 

مالك باملغرب واس���تبداده بعلم الظاهر ولم 

يش���تهر به قبله عندنا أحد ممن علمت وقد 

كث���ر أهل مذهبه وأتباع���ه عندنا باألندلس 

اليوم)1(.

وقال العز بن عبد الس���ام: ما رأيت يف 

كتب اإلس���ام يف العلم مث���ل »املحلى« البن 

حزم و«املغني« البن قدامة)2(.

)1( املراكشي: املعجب، )ص46- 49(.

)2( نقاً عن الذهبي: سير أعام النباء، )187/18(.

وق���ال عنه اب���ن خل���كان: كان حافًظا عاملًا 

بعلوم احلديث مس���تنبًطا لألحكام من الكتاب 

والس���نة بعد أن كان ش���افعي املذهب فانتقل 

إل���ى مذه���ب أه���ل الظاه���ر وكان متفنًن���ا يف 

عل���وم جم���ة عام���ًا بعلم���ه زاه���ًدا يف الدنيا 

بعد الرياس���ة الت���ي كانت له وألبي���ه ِمن َقبله 

يف الوزارة وتدبير املل���ك متواضًعا ذا فضائل 

وتآلي���ف كثي���رة، وجم���ع م���ن الكت���ب يف علم 

احلديث واملصنفات واملس���ندات شيئًا كثيًرا، 

وس���مع س���ماًعا جًما، وأل���ف يف فقه احلديث 

كتابًا س���ماه كتاب اإليصال إلى الفهم، وكتاب 

اخلص���ال اجلامعة نحل ش���رائع اإلس���ام يف 

الواجب واحلال واحلرام والس���نة واإلجماع 

أورد في���ه أق���وال الصحاب���ة والتابع���ني وم���ن 

بعدهم من أئمة املس���لمني  أجمعني، 

ول���ه كت���اب يف مراتب العل���وم وكيفي���ة طلبها 

وتعل���ق بعضها ببع���ض، وكتاب إظه���ار تبديل 

اليه���ود والنص���ارى الت���وراة واإلجني���ل وبيان 

ناق���ص ما بأيديه���م من ذلك مم���ا ال يحتمل 

التأوي���ل وه���ذا معنى لم يس���بق إلي���ه، وكتاب 

التقريب حلد املنط���ق واملدخل إليه باأللفاظ 

العامي���ة، إلى غير ذلك مم���ا ال يحصى كثرة، 

وكان له كتاب صغير سماه نقط العروس جمع 

فيه كل غريبة ونادرة)3(.

)3( ابن خلكان: وفيات األعيان، )330-325/3(.
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وق���ال عن���ه الذهب���ي: اإلم���ام األوح���د، 

البح���ر، ذو الفن���ون واملع���ارف أب���و محمد، 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم)1(.

وق���ال اب���ن مفل���ح: كان إلي���ه املنتهى يف 

الذكاء واحلفظ وكثرة العلم وكان متفنًنا يف 

عل���وم جمة وله التصانيف الفاخرة يف علوم 

شتى حتى يف املنطق، وشرح املحلى يف اثني 

عشر مجلًدا، ومن طالع كتابه هذا وجد فيه 

تأدبه مع اإلمام أحمد ومتابعته)2(.

وق���ال اب���ن كثير: ق���رأ القرآن واش���تغل 

بالعلوم النافعة الش���رعية وب���رز فيها وفاق 

أهل زمانه وصنف الكتب املشهورة يقال إنه 

صن���ف أربعمئة مجل���د يف قريب من ثمانني 

ألف ورقة وكان أديًبا طبيًبا شاعًرا فصيًحا 

ل���ه يف الطب واملنط���ق كت���ب وكان من بيت 

وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة)3(.

وقال عنه الفيروزابادي: إماٌم يف الفنون، 

وزرَ ه���و بعد أبي���ه للمظفر، وت���رك الوزارة 

وأقبل على التصنيف ونشر العلم... )4(.

)1( الذهبي: سير أعام النباء، )187/18(.

)2( ابن مفلح: املقصد األرشد، )213،214/2(.

)3( ابن كثير: البداية والنهاية، )113/12(.

)4( الفيروزاب���ادي: البلغ���ة يف تراج���م أئمة النح���و واللغة، 

)ص146(.

كان  الس���يوطي:  الدي���ن  ج���ال  وق���ال 

صاح���ب فنون وورع وزه���د وإليه املنتهى يف 

الذكاء واحلفظ وس���عة الدائ���رة يف العلوم، 

أجم���ع أهل األندلس قاطبة لعلوم اإلس���ام 

وأوس���عهم م���ع توس���عه يف عل���وم اللس���ان 

والباغة والشعر والسير واألخبار)5(.

وق���ال اب���ن العم���اد احلنبل���ي: كان إليه 

املنته���ى يف ال���ذكاء وح���دة الذه���ن وس���عة 

العل���م بالكت���اب والس���نة واملذاه���ب واملل���ل 

والنحل والعربية واآلداب واملنطق والش���عر 

مع الص���دق والديانة واحلش���مة والس���ؤدد 

والرياسة والثروة وكثرة الكتب)6(.

مؤلفات ابن حزم:

أم���ا مؤلفاته؛ فكما أش���ار مترجموه أنها 

كثيرة، وبعضه���ا ُفقد، وبعضها مخطوط لم 

يطب���ع بعد، وهذه قائمةٌ ببعضها -مما ذكره 

الفيروزابادي يف تتمة كامه اآلنف-)7(:

وم���ن تصانيف���ه كتاب »التقري���ب يف بيان 

ح���دود ال���كام وكيفي���ة إقام���ة البرهان« يف 

كل م���ا يحت���اج إلي���ه منه ومتيي���زه مما يظن 

)5( السيوطي: طبقات احلفاظ، )ص435،436(.

)6( ابن العماد احلنبلي: شذرات من الذهب، )299/3(.

)7( الفيروزاب���ادي: البلغ���ة يف تراج���م أئمة النح���و واللغة، 

)ص147(.
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مج أنه بره���ان وليس برهان���ا، وكتاب »األخاق 

والس���ير« صغير وكت���اب »الفصل بني النحل 

واملل���ل« وكت���اب »الدرة يف االعتق���اد« صغير 

ورسالة »التوفيق على شارع النجاة باختصار 

الطري���ق« وكت���اب »التحقي���ق يف نقض كام 

ال���رازي« وكت���اب »التزهي���د يف بع���ض كتاب 

الفريد« وكتاب »اليقني يف النقض على عطاف 

يف كتابه عمدة األبرار« وكتاب »النقض على 

عب���د احلق الصقل���ي« وكتاب »زج���ر العاوي 

وإخس���ائه ودحر الغ���اوي وإخزائ���ه« وكتاب 

»رواي���ة أب���ان يزي���د العطار ع���ن عاصم« يف 

الق���راءات وكت���اب »ال���رد عل���ى من ق���ال إن 

ترتيب الس���ور ليس من عند اهلل بل هو فعل 

الصحابة« وكتاب »اإلحكام ألصول األحكام« 

وكت���اب »النب���ذ يف األصول« وكت���اب »النكت 

املوج���زة يف إبطال القياس والتعليل والرأي« 

وكتاب »النقض على أبي العباس بن س���ريج« 

وكت���اب »الرد على املالكية« يف املوطأ خاصة 

وكتاب »الرد على الطحاوي يف االستحسان« 

وكت���اب »صل���ة الدام���ع ال���ذي ابت���دأه أب���و 

احلس���ن ب���ن املفل���س« وكت���اب »اخلصال يف 

املس���ائل املجردة وصلت���ه يف الفتوح والتاريخ 

والس���ير« وكت���اب »االتصال يف ش���رح كتاب 

اخلص���ال« نح���و أربع���ة آالف ورق���ة وكتاب 

»املحلى« و«ش���رحه« وكتاب »املعلى يف ش���رح 

املحل���ى« بإيجاز وكتاب »حجة الوداع« صغير 

ورس���الة يف التلخيص يف تلخي���ص األعمال 

وكت���اب »مرات���ب العلم���اء« وكت���اب »مراتب 

التوالي���ف« و«اختصار كت���اب العلل« للباجي 

و«التاريخ الصغير« يف أخبار األندلس وكتاب 

»اجلماهير« يف النس���ب ورس���الة يف النفس 

ورسالة يف النقس ورسالة يف الطب ورسالة 

يف النساء ورسالة يف الغناء وكتاب »اإلعراب 

ع���ن كش���ف االلتب���اس املوج���ود يف مذاهب 

أصح���اب الرأي والقي���اس« وكتاب »القواعد 

يف املس���ائل املجردة« عل���ى طريقة أصحاب 

الظاهر نحو ثاثة آالف ورقة وكتاب »تأليف 

األخب���ار املأث���ورة ع���ن رس���ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص التي 

ظاهرها التعارض« ونفي التناقض عنها نحو 

عشرة آالف ورقة ورسالة االستحاالت وكتاب 

يف األلوان ورسالة يف الروح والنفس ورسالة 

يف مراع���اة أحوال اإلمام ورس���الة يف فضل 

األندلس وذك���ر علمائها وتواليفهم ورس���الة 

الكشف عن حقيقة الباغة وحني االستعادة 

يف النظ���م والنث���ر وكتاب »غل���ط أبي عمرو 

املقرئ يف كتابه املس���ند واملرسل« وكتاب يف 

العروض صغير وكتاب »طوق احلمامة« نحو 

ثاثمئة ورقة عارض كتاب الزهرة ألبي بكر 
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ب���ن داود وكتاب »دعوة املل���ل يف أبيات املثل« 

فيه أربعون ألف بي���ت وكتاب »التعقيب على 

ابن اإلفليلي« يف ش���رح ش���عر املتنبي وكتاب 

يف الوعد والوعيد ورس���الة »اإلميان« وكتاب 

»اإلجماع«.

؛  ومن َثّم يظهر جلًيا: أنه رجل موس���وعيٌّ

فهو فقي���ه محّدث أصولي مؤرّخ فيلس���وف 

لغوي أديب طبيب.

إضاءة على فكر ابن حزم: 3  

خاض الن���اس فيما س���ّموه )مذهب ابن 

حزم الفقهي( وه���و )الظاهرية(، واحلقيقة 

أّن الظاهري���ة ه���ي منهج فك���ري لدى أهل 

الظاهر األَصاء، وهذا ما أشار إليه محقق 

كتاب »طوق احلمامة« عبد احلق التركماني 

حيث ق���ال)1(: )ميكنن���ي أن أزعم -يف ضوء 

قراءات���ي ودراس���اتي للمذه���ب الظَّاهري- 

أن الظاهرية ليس���ت مذهًبا فقهًيا حس���ب، 

ب���ل هي طريق���ة يف التفكير، ق���د ارتضاها 

أصحابها ألنفسهم، ال جلمودهم وَحْرفيتهم، 

وال لضيق نظرهم وتفكيرهم، وإمنا لبراهني 

ح���ت لديهم،  عقلي���ة تق���رَّرت عندهم، وترجَّ

بش���واهد من الكت���اب والس���نة! فالظاهرية 

تخف���ي وراءه���ا نزع���ة عقلي���ة، ميكن رصد 

)1( يف مقدمته عليه، )ص39(.

بع���ض أبعادها من خ���ال ماحظة عوامل 

التكوين الفكرية والعلمية ألئمتها، ودراس���ِة 

تراثها املتميز باألصالة والتنوع واإلبداع(.

ويص���ّرح باحث آخر فيق���ول: )وال بد لي 

م���ن اجلرأة هنا ألقول: إن فكر ابن حزم قد 

تعّرض لسوء فهم وقصور إحاطة من غالبية 

َمن عاجلوه قدمًيا وحديًثا، بسبٍب من نكهته 

الامألوف���ة الاذعة، وألن جهده العظيم لم 

يتوفر جه���ٌد يوازيه ويواكبه ليمكّن اإلحاطة 

مبا فيه من أصالة وعمق وشمول()2(.

وقبلهم���ا ق���ال العام���ة الش���وكاني -يف 

ترجمة أبي حيان صاحب التفسير-: )وكان 

ظاهرًي���ا... ق���ال ابن حج���ر »كان أبو حيان 

يقول: محال أن يرج���ع عن مذهب الظاهر 

م���ن عل���ق بذهن���ه« انتهى. ولق���د صدق يف 

مقال���ه، فمذه���ب الظاه���ر ه���و أول الفكر 

وآخر العمل عند من ُمنح اإلنصاف ولم َيرد 

عل���ى فطرته ما يغّيرها ع���ن أصلها، وليس 

هو مذهب داوود الظاهري وأتباعه، بل هو 

مذه���ب أكاب���ر العلماء املتقّيدي���ن بنصوص 

الشرع من عصر الصحابة إلى اآلن، وداوود 

الظاهري واحٌد منهم...()3(.

)2( الزعبي: ظاهرية ابن حزم األندلسي، )ص9(.

)3( الشوكاني: البدر الطالع، )281/2(.
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مج مالمح شخصية ابن حزم: 4
أوَّل َوص���ٍف الب���ن حزم يخط���ر على بال 

جمه���ور الق���ّراء، أن���ه ذو ش���خصية عنيفة، 

وه���ذا الوص���ف يرج���ع إل���ى ما زعم���ه ابن 

العري���ف األندلس���ي )املتوف���ى 526ه����(، إذ 

ق���ال: كان لس���ان عل���ي ب���ن ح���زم وس���يف 

احلجاج شقيقني)1(. يعني بذلك كثرة وقوعه 

يف العلماء، كما قد ُعرف من صنيع احلجاج 

به���م وس���فكه دماَءهم. وه���ذا تصريٌح جليٌّ 

بعنف ش���خصية ابن حزم، حيث ُقرن لسانه 

بسيف احلجاج.

واحل���ق أن���ه ل���م يكن كذل���ك، ول���م يكن 

وّقاًع���ا يف العلم���اء واألئم���ة، وإمنا هي من 

ُته���م اخلص���وم، فمن راج���ع كتبه ل���م يجد 

ذلك، والبّينة على من اّدعى، إمنا ش���أنه يف 

ال���ردود مع األقوال ال م���ع أصحابها، فكان 

يصف القول الباطل يف نظره بأوصاف تبنّي 

شناعته، وقّل أن يذكر أحًدا باسمه -طعًنا- 

إال بع���ض رؤوس أصحاب البدع، ال س���يما 

خصومه من أهل اجلهالة يف زمانه.

وقد ُعرف عنه أنه مبّجل للعلماء واألئمة 

كما أنه كتب رس���الة مف���ردة يف ذلك ُتدَعى 

»الرسالة الباهرة« فقد سَرد فيها عدًدا من 

)1( رواها ابن خلكان يف: وفيات األعيان، )328/3(.

أس���ماء األئمة واحلفاظ والعلماء منذ عهد 

التابع���ني إل���ى ُقَبي���ل عصره، وأثن���ى عليهم 

ثن���اًء بالًغ���ا. بل أفَرَد يف كتاب���ه »اإلحكام يف 

أص���ول األحاكم« فصًا س���ّماه: )فصٌل فيِه 

بياُن س���بب االختاف الواقع بني األئمة يف 

ص���در هذه األمة(، بحيث أباَن فيه عن عذر 

العلم���اء فيما خالفوا فيه النص؛ وماّدُة هذا 

الفص���ل هي األس���اس الذي بَن���ى عليه أبو 

العب���اس اب���ن تيمية كتاَبه: )رف���ع املام عن 

األئمة األعام(.

وم���ع ذلك ال ُينكَ���ر أّن لهجة ابن حزم يف 

الرّد على خصومه من أهل اجلهل والتقليد 

كان���ت ش���ديدة يف مواضع عدي���دة، ولذلك 

أس���باب وعوامل، منها العام���ل االجتماعي 

والسياسي وما توالد منهما من عنف وطول 

لسان يف ذلك الزمان.

والص���واب الذي يج���ب أن ُيقال يف هذا 

املوض���ع أّن ابن حزم كان حازًما ش���ديًدا يف 

احلق الذي يعتقده، ال يداهن فيه وال يواري 

وال يداري، وكان صلًبا يف استقاله الفكري 

ا بنفس���ه ال ي���رى  وحت���رره املعن���وي، معت���ّدً

مسوًغا لطاعة أحد س���وى نفسِه مبا فِهَمه 

ع���ن كت���اب اهلل وس���ّنة رس���ول اهلل بالطرق 

العلمية الثابتة اليقينية.
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ولذل���ك ال ُيعوَّل على كتب التراجم التي 

غمطت اب���ن حزم حقه يف ه���ذه القضّية، 

وأس���اءت إلي���ه بالِفرية الَعرّي���ة، فاجترؤوا 

علي���ه ب���كاٍم بَن���وه على قول اب���ن العريف 

املذكور آنًف���ا، فزَعم بعُضهم أّن اهلل جازاه 

على إس���اءته للعلماء بأْن أساَء الناُس إليه 

وأحرق���وا كتب���ه، وقضي���ة اإلح���راق فرية 

أخ���رى، ه���ي وإن حَدث���ت يف وق���ٍت ما يف 

زمنه بس���بب نزاعات سياسية، إال أنها لم 

تش���مل جميع كتبه ولم تكن بسبب مذهبه 

وال بس���بب ردوده العلمية، بل إّن األندلس 

عموًما بعد وفاته بوقٍت قريب انتشر فيها 

���ق على أهل  ِفك���ر الظاهرية وس���اَد، وُضِيّ

ق���ت كتُبه���م، وُعِظَّمت ُكتب  التقلي���د، وُحرِّ

ابن حزم، وأُعلي ش���أنه، وما زال كذلك يف 

عيون املنصفني من أهل العلم حتى زماننا 

ه���ذا. فم���ا كان ينبغ���ي لبع���ض املؤرخني 

-كالذهبي وغيره- أن ينزلقوا منزَلق عدم 

اإلنصاف يف حق ابن حزم، فيعتمدوا على 

أق���واٍل قيلت في���ه دون متحي���ٍص وال نظٍر 

دقيق، يف الوقت الذي يجب أن يكونوا هم 

مظن���ة اإلنصاف ألّنهم م���ن املفتَرض أنهم 

أعلم من غيرهم بحوادث التاريخ وبأحوال 

الرجال!! 

وأم���ا ما جاء يف كتاب »ط���وق احلمامة« 

-الذي سّجل فيه ابن حزم كثيًرا من حوادث 

حيات���ه- قوله: »فأنَت تعلم أن ذهني متقلب 

وبال���ي مهصر، مبا نح���ن فيه من نبو الديار 

واخلاء عن األوطان، وتغير الزمان ونكبات 

لس���لطان...«. فهذا تابٌع لقضيٍة س���ابقة يف 

التأثي���ر على املزاج، وه���ذا ال يعني أن ذلك 

صار طبًعا له، وال يعني أن ُكتَبه ُكتبت بذهن 

متقلّب! كيف وهو من أبَرز األعام الناظرين 

يف ُكتبهم واملدققني فيها والس���تدركني على 

أنفس���هم، ولو كان غير ذلك لرأينا اختاًفا 

كثيًرا وتناقًضا كبيًرا.

ورمبا استش���هد البعُض على عنفه بعلته 

التي ش���كا منها، والت���ي أصابته يف طحاله، 

كما قال يف رسالته »مداواة النفوس«: »لقد 

أصابتن���ي علة ش���ديدة، وّل���دت يفّ ربًوا يف 

الطحال شديًدا، فوّلد ذلك علّي من الضجر، 

وضي���ق اخُللق، وقلة الصب���ر، والنزق، أمًرا 

هاش���ت نفس���ي فيه، وأنكرُت تب���ّدل ُخلقي، 

واش���تّد عَجبي م���ن مفارقتي لطبعي، وصّح 

عندي أن الطحال موضع الفَرح، وإذا فسد 

توّل���د ضده«. فهذا ال ي���دل على ما زعموا، 

بل يدل على عكس���ه متاًما، فقد قال )اشتّد 

عَجب���ي م���ن مفارقت���ي لطبع���ي(، فطبع���ه 



العدد الخامس

143

فة
ثقا

ر و
فك

ل 
نه

- م
ى 

 رو
لة

مج بخ���اف ذلك، فباَن أنها عل���ة طارئة، وهي 

وإن كانت مؤثرة يف وقٍت ما، إال أنها ال تؤثر 

عل���ى تراث ابن حزم ال���ذي كان يدِرّس كتَبه 

وُتقَرأ عليه وُيعيد النظر فيها.

ومما يؤكَّد عليه يف هذا الصدد: الرسالتان 

املذكورت���ان آنًفا »طوق احلمام���ة« و«مداواة 

لهما ظَه���رت له مامح  النف���وس«، فَم���ن تأمَّ

كثي���رة م���ن ش���خصية ابن حزم األندلس���ي. 

ولذلك قال عبداحلق التركماني)1(: )أستطيع 

الزع���م ب���أنَّ ه���ذا الكت���اب كم���ا ه���و كتاب 

ح���بٍّ، فهو -أيًض���ا- كتاب س���يرة وذكريات 

واعترافات ش���خصية، وه���و -أيًضا- كتاب 

أخاق وقيم. لهذا جتدني أكرر ما ذكرته يف 

مقدمة كتابه اآلخر: »األخاق والس���ير« من 

أنَّه ميكن اس���تخراج كثير م���ن الفوائد منه، 

ه  ة فيما يتعلَّق بشخصية ابن حزم وحبِّ خاصَّ

���دق، وبغضه الش���ديد  للح���ق والعدل والصِّ

للباطل والظُّلم والكذب(.

وق���ال أيًض���ا)2(: )وقد اتص���ف ابن حزم 

بخصلت���ني ُجبل عليهما، هم���ا الوفاء وعزة 

تني  ���جيَّ النف���س، وكل واح���دة من هاتني السَّ

)1( كما يف مقدمة حتقيقه لكتاب ابن حزم: طوق احلمامة، 

)ص57(.

)2( السابق، )ص59(.

تدع���و لنفس���ها، فالوفاء يدعو إل���ى الثبات 

وع���دم التل���ون والنس���يان، وع���زة النفس ال 

تق���رُّ الضيم، وتهتم بأقل م���ا يرد عليها من 

تغير املعارف، فتدعو -بطبيعة احلال- إلى 

الهجر والنسيان...(.

هذا، وقد اجتمعت يف ابن حزم مواهب 

وس���جايا وأخاق مميزة، من أهمها: متيزه 

بحافظة قوية مس���توعبة، وبديهة س���ريعة 

حاض���رة تس���عفه باملعلوم���ات الش���اردة يف 

وق���ت احلاجة إليها، وقوة ماحظة، وقدرة 

اس���تداللية هائل���ة، وكان ه���ذا كافًي���ا ألن 

يكون راوي���ةً أميًنا، ومحقًقا نزيًها، ومؤرًخا 

واس���ع األف���ق. وكذلك أوتي م���ن الصفات 

عمًق���ا يف التفكير وغوًص���ا على احلقائق، 

وحّدة يف الذكاء، فهو ال يكتفي باالستقراء 

واإلحصاء، حتى يعرف كل مس���ألة ليعرف 

أس���رارها، وال يكتفي مبعرفة الوقائع حتى 

يع���رف بواعثها والدافع إليها. ومن صفاته 

انصراف���ه كلًيا منذ صباه إل���ى طلب العلم 

وحتصيل���ه، ولذل���ك ج���د في���ه وصب���ر يف 

 ، طلب���ه، وه���و ف���وق ذلك س���بيل اهلل

فجع���ل همه طلب العل���م والتقرب إلى اهلل 

ببي���ان احل���ق والنط���ق به. وق���د وهبه اهلل 

 صفة اإلخ���اص، ولذلك كان لفرط 
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إخاصه يباعد بني نفسه وبني العجب بها 

واالغترار مبا وصل إليه من علم، وكان يعّد 

العج���ب آفة اإلخاص، وآف���ة الرأي، وآفة 

األخ���اق الفاضل���ة، ويدع���و كل امرئ إلى 

تعدي���ل خطئه قبل تقدي���ر صوابه، فيقول: 

»إن أعجب���ت بآرائك فتفكر يف س���قطاتك، 

واألغل���ب أن خط���أك أكثر م���ن صوابك«. 

وق���د أجم���ع الذي���ن أرخ���و البن ح���زم أنه 

كان صريًح���ا يف قول���ه احلق وال يخاف يف 

احل���ق لومة الئم، فيقول: »فأْغِضب الناس 

وناِفرهم، وال ُتغِضب ربك وال تناِفر احلق«. 

ومن صفاته أنه كان معتًزا بنفس���ه من غير 

ُعج���ب، وال خي���اء، معتم���ًدا على اهلل يف 

الس���راء والض���راء، وكان مس���تقيم الرأي، 

س���ليم الفك���رة، ب���ريء الس���احة، ذا ديانة 

وحش���مة وس���ؤدد، وكان يؤمن بأن سامة 

العقيدة والشرف فوق احلياة نفسها)1(.

)1( ُينظر: محمد هش���ام النعس���ان: مص���ادر علم ابن حزم 

األندلس���ي ومؤلفات���ه. وُينظ���ر: محمد أبو زه���رة: ابن 

ح���زم حيات���ه وعصره آراؤه وفقه���ه. دار الفكر العربي، 

القاهرة.

      

متثال ابن حزم األندلسي أقامته بلدية قرطبة عام ١٩٦٣م
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نصوص أدبية أندلسية
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َعَتَبة:1

عائشة )أمُّ أبي عبد اهللِ الّصغير(

كاَن ذلَك يوَم الّثاثاْء

بتق���وميِ يولي���اَن، والّس���اعةُ الِبك���ُر تفَت���ُح 

لألنَدُلْس

زَمناً بنَي قوَس���نِي: سبَع قروٍن جتّسدَن يف 

قالِب الّشمِس مثَل الّنساْء

يتناسلَن يف الّضوِء: عاٌم يولُِّد عاماً، وسّيدٌة- 

َسَنةٌ ترتدي نفَسها من جديٍد أماَم العراْء

وتخلَُع َثوَب املشيمِة، تقطُع حبَل اللقاْء

وُتق���َذُف يف رَحِمها، ُنَط���ُف الكَوِن، َتنضُج 

مثَل الكواِكِب يف ناِرها وُتضاْء

)*(  شاعرة وناقدة وأكادميية من األردن.

وها طفلُها اآلَن:

َقرٌن أماَم القروْن

وإخوُتُه الّسابقوْن 

يهَت���دوَن ألفاِكهم، إذ تدورُ بهم... ال يعوُد 

أخٌ منهُم للوراْء...

رُ من َغيمٍة فوَق )َماَلقةَ(،  وها ِطفلُها املتحدِّ

ُيجَبُل يف مَطٍر فوَق أرِض األواِئِل: طنٌي وماْء

وعاِئشةٌ

تتأّم���ُل ما كاَن من ِطفِله���ا: يرفُس األرَض 

حت���َت َيدي���ِه ورجلي���ِه، يفُرُك بالرأِس س���قَف 

ِحْم الرَّ

ويخرِم���ُش داخلَه���ا، ذلَك الوَلُد املس���تحلُّ 

ألوجاعها، العفريُت، الَقَزْم

يركُل اآلَن غيمةَ صيِف  الّسماْء

د. إميان عبد الهادي)*(

رجوُع امُلساِفر ِمن/ وإلى نفِسِه

 )ع��ن اجُل��رِح القرمزيِّ َجيئ��ةً وَذهاًب��ا: بورتري��ه  فلوكل��ورّي قصير، 

د األصوات، لسيرة أبي عبد اهللِ الّصغيرِ آخرِ ملوِك األندلس( متعدِّ
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مج ويعضُّ بحبِل األمومِة، إذ ينقُل األكسجنَي 

لُه والِغذاْء

وتش���اِرُف أمُّ اجلن���نِي -املُض���اَءُة بالَف���َرِح 

- هناِلَك: ما كاَن من َسَفرِ وانتهاْء امللَكيِّ

َشهادة:

مو  الّزغبّي )تعني املشؤوم: كما أسماُه منجِّ
باِط قصرِ احلمراء(

ال ح���وَل لي يف هذه األك���واِن، أرفُع جنمةً 

وأحطُّها يف خاِطري!

َخويف سدائُم من غباِر الّطلِع، حزني وردٌة 

للّناِظرِ

ما زلُت أجت���رُِح املماِلَك يف خياِل األمِس، 

أبرؤها ُهناِلَك باحلننِي الفاِترِ

قشتالةُ متتدُّ يفَّ آلخرِي!

واألُفُق ذاَك مزاُجُه الّتسنيُم، قاٍن من دماِء 

الّطاِئرِ

س���كّينةُ الّش���فِق امتداٌد فوَق سرِج حصاِن 

طرواٍد بوقِع احلاِفرِ

سأس���يُر، كم أنا واح���ٌد ِغرٌّ وحي���ٌد أعَزٌل 

متأّمٌل أَثري الّضريَر على املمرِّ اآلِسرِ

مصباح:

عائشة

وِجئُت���َك من َوه���ِم أن يس���ُقَط الَوهُم، ِمن 

ا ألِف طفٍل عداَك جَنَ

ٍئ يف  وأجاَء املخاُض، وس���اَل كخيِط دٍم َضيِّ

جى الدُّ

كنُت يف العتمِة اخللّبّيِة أرعى خياَلَك

أطِلُق َسمَتَك يف الّسابقنَي وأهِل احلِجى

حينما باملصادفِة املّرِة، انتَبَه املوُت لألنَدُلْس

وانطف���ى يف عي���وِن املدين���ِة آخُر م���ا َترَك 

املُنتهى يف قناديلها من َقَبْس

ولكن على اجلِسرِ بنَي الّنجاِة وبني الظّنوِن 

التي علّقتني بخيِط الّتوّسِل:  خاَب الّرجا!

ًة؛ ولس���رٍّ بس���يٍط، تداعت  كنُت س���ّيدًة ُحرَّ

وى ِباُد الهوى لِباِد الّنوى والسِّ

جى صرُت أسطورًة يف كتاِب الشَّ

.

وتخّبط���َت يف جّل���ِة اللي���ِل، م���وُج القت���اِل 

ث بآخرِ ما ظلَّ َلْك سيرديَك يا ولدي فتّشبَّ

أنَت لسَت ِسواَك املخلَِّص، أنَت الّنبيُّ وأنَت 

املِلْك

إل���ى رِح���ِم األّم  ي���داَك: تع���اَل  وتراخ���ت 

فالّظلمات الّثاُث ُترى!

تع���اَل فلّم���ا َتُع���د َمِل���كاً للمداِئِن متروَس���ةً 

باخليوِل، وال للُقرى

- ابِك مثَل الّنساِء

- ولكّنني رجٌل، تعرفنَي بأّن احلكايةَ بيَعْت 

مبهٍر حَراٍم، وأنَّ املسافةَ بنَي احلقيقِة والوهِم 

ال ُتشَترى
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ة: ُأمنيَّ

مرمَية )زوجةُ أبي عبد اهلل(

ِعدني بأْن جتَِد الّطريَق لُقرطَبةْ

ٍح ما أعذبَْه الّنصُر حلُن موشَّ

ِعدن���ي مباربيا، بش���مِس الّصبِح فوَق بني 

ُد رزيٍن، بساحِل أُوربونة الذي يتعدَّ

جئني كريٍح ترابادور

اّتخذني حاّس���ةً للحبِّ إْن )ضاعَ( القرنفُل 

يف ُطليطلٍَة، و)ضاعَ( املشَهُد

ل���ْن أَرجئ الّزمَن الّس���عيَد، إلى »هنالَك«، 

فالّس���عادُة درُب ع���ّداٍء إل���ى حّرّي���ٍة/ جبٍل... 

ُد قوُط اجليِّ ُيناِكُفُه السُّ

املَِل���ِك ال���ذي قادت���ُه أح���داُس  ومس���افةُ 

البصيرِة والّرحيُل األبَعُد

عيناُه ذاَك املَوِعُد!

زيتونة1:

أبو عبد اهلل الّصغير

أماَمَك مئذنةُ اهللِ، عاليةً، حتَتها: مثَل ُعمٍر 

قصيٍر، ص���دًى، مثَل بيٍت من الّش���عرِ، ُعرٍس 

َمهيٍب بُعيَد الّظهيرِة، مثَل يديِن مفّتحتنِي على 

الّشمِس: مئذنةٌ / مسِجُد

.

وزيتون���ةٌ جذرُه���ا يف الّس���ماِء وأغصاُنها 

َسرَمُد

زيتونة2: 

أبو عبد اهلل الّصغير

زيتوَن���ةٌ حتت���لُّ ذاكرت���ي، الغب���ارُ يهيُج يف 

اإلدراِك، واحلق���ُل ال���ذي يف دمعِة الّذكرى... 

دماً  يتورَُّد

لو قلت: حزني الدرُب؟ 

-  ليَس الدرْب 

حزني أبعُد...

.

ال أس���تطيع اآلن إفش���اَء املج���رِد، فهو إن 

ُد!  أفشيُتُه يتجسَّ

م���ن كلِّ ما أوقدُت���ُه يف الّناِر: ِظلّي، كوكبي 

املنشوَد، ِش���عري، منجنيَق احلرِب، أحامي، 

مج���ازاِت املعاني املُس���تفيضِة... ظلَّ وجُهِك 

َيخُمُد

فع���ُل املضاِرِع كاَن ميش���ي حت���َت جلدي، 

عكَس مجرى الّدِم، والّساعاِت: 

آٍه أّيها املِلُك العزيُز املُفَرُد

َرْكض:
أنطونيو غ������ال )صاحُب رواي���ِة املخطوِط 

القرمزّي – يومّيات أبي عبد اهلل الّصغير(

عذبُت أبطالي الذين كتبُتهم باحلبر، حني 

أردُت أن يتجلدوا

لكّنهم: سالوا، وضلّوا واهَتْدوا
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مج فاَجأُته���م باملحِو، أنس���ُخ ظلّه���م عن جذِع 

أشجاري، لُيبَتكََر العراُء الّسّيُد

وقتلُتهْم من فرِط ما »موُت املؤلِِّف« ُيوَلُد

فتأبدوا!

.

أتخيُل املعنى جنيناً ناِقصاً... س���يظلُّ يف 

ِل يصَعُد رَْحِم الّتأمُّ

وأراَك مرآًة ُتِطلُّ بداخلي كالِبئرِ، ليَس لها 

َغُد

بستان:

محمد الثاني عشر

لي غربةٌ بكماُء... أجناٌد تعسِكُر يف مسافِة 

حّبَي املأنوِس

ثرثرٌة با لغٍة، أخّمُن كيَف يفهمها الفراغُ؟ 

يعيُده���ا للحكِي، َقام���وُس الغريِب، َفُم احلياِة 

األْدرَُد

.

أمهل���ُت لصَّ الليِل نّص���اً كَي يتوَب، ويدِفَن 

ٍة ُقص���وى، ِبه���ا الثقُب  الكلم���اِت خل���َف مجرَّ

العنيُد األسَوُد

فتكاَثرْت كّفاُه مث���َل املدِّ يف آِه الّثواِكِل، ثمَّ 

: الّضفَدعُ  رّددِت الّطبيَعةُ َجوقةَ اللحِن اخلفيِّ

املس���حورُ، والبَجُع- األميُر، وقّبراُت الّشرفِة 

املغ���زوِل باِطُنه���ا بأرت���اِل احلريرِ، وس���لحفاُة 

احلقِل، والّطّناُن، واملُهُر الذي...   واجُلْدُجُد

َفْتح:

املِلك������ة إيزابي������ال األول���ى )ملك���ةُ قش���تالة 
وأراجوان/ أبقى زوُجها املِلُك فرديناند الّثاني 

أبا عبد اهلل يف األسر بعد هزميِته(

أعِطني الكلماِت التي ستقوُل )انهِزْم(

و)انَقِسْم(

ومفاتيَح غرناطةَ األبدّيةَ... ما هَو ش���كُل 

األبَْد؟

من ُهُم األمراُء الذيَن يصلّوَن يوَم األَحْد؟ 

واألمي���راُت واملِل���كاُت، اللواتي س���يقُتلُهنَّ 

احَلَسْد

حينما ُيلَجموَن جميعاً أماَمَي

ُقّداَم فرديناند قلِب األسْد

ُغربة:

املوريسكّيون

نحُن من نحُن؟

نحُن أنُفُسنا: الكلماُت املضيئةُ يف مصحِف 

اجلْد

»ولك���ن كون���وا ربّانّي���ني مبا كنت���م تعلّموَن 

الكتاب«

نحُن أيضاً خيوُط احلريرِ القوّيةُ تنسُجها 

األمهاُت، ويصبغَنها بدٍم ساَل من كلِّ َيْد

نحُن أرُض الّزواِل التي ُحِفَرْت يف اليقنِي، 

وما لِبثت، ًقطِّعْت ِكَسَفاً وِبَدْد
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مسِلموَن ُقدامى، نصارى ُجُدْد

َدُمنا ناِصٌع: نحُن ال شيَء إاّل الفناُء املَُعّدْ

ومن وَلٍد لَوَلْد

نحُن ال شيَء: 

احلَط���ِب  حّمال���ةُ  غاليس���يةَ  يف  تعرُِفن���ا 

اجلاليكّيِة

نعرُفه���ا بالكالي���ِب والّس���وِط، والوَط���ِن 

املُستعاِر وحبِل املََسْد 

َوَله:
أبو عبد اهلل

أّجلُت موِعدتي لِس���ْفرِ الكائِن البشرّي، ال 

أصُف احلياَة وال أخلُدها، فموتي أخلَُد

سأقوُل السمي: سّيدي، ال حظَّ لألنساِب، 

ُكْن أو ال تكْن: َدرَب األُفوِل، س���ؤاَلَك املقتوَل، 

محب���َرَة القتي���ِل القرمزي���ةَ، )َزف���َرَة الَبَط���ِل 

األخي���رَة(، ال تكُْن تاريَخ نفِس���َك، كْن وس���اَدَة 

خائٍف من ُحلِمِه:

نفٌس منّورٌة، وليٌل ُمسَهُد

....

ه���ذي املماِل���ُك لي، نث���رُت على املس���افِة 

ِحنطتي، لُهنيهٍة ظلَّ البنفَس���ُج صامتاً، هذي 

الّشوارعُ لي، نقشُت على املفاِرِق ِقّصتي:

ُد أنا راِسٌخ ومشرَّ

لي غرب���ةٌ بكم���اُء... ظ���لٌّ يف احلديقِة... 

َمقعُد

ومس���افةٌ ما بنَي عينيَّ اللتنِي أريَنني... ما 

ال يراُه الّسّيُد!

قاعٌ ُمغاِمَرٌة وصرٌح أمَرُد

تعويذٌة لعوَدِة ِغرناطة:
الّتاريخ

عَ من  ُتوِشُك الكلماُت - املداميُك أْن تتصدَّ

ُحزِنها، قبَل موِعِدها مع مساَجلِة الّشاِعرِ

وإذا ُزل���ِزَل الّن���صُّ ِزلزاَلُه: أي���َن -ويحي- 

ُئ ُحكَم بني األحَمرِ املسَتقّريَن، من حظِِّه  أخبِّ

العاِثرِ

توِش���ُك الّنظرُة الُقُدسّيةُ أْن حتنَي األفَق: 

يف داخل���ي الّنارُ، ن���ارُ املجوِس الت���ي خبأتها 

ِة الّثاِئرِ الّنواِئُب يف ِبزَّ

قيثارة:
أبو عبد اهلل بن األحمر

ال ح���وَل لي... أقفلُت ِم���زالَج الِباِد على 

الّسكوِن الباِهر

بِح آخَر جنمٍة  وسلبُت عنَي الصُّ

سأسيُر يا ليَل الّرؤى لآلِخرِ! 

، ومحمد الثاني عش���ر، وأبو عب���د اهلل بن األحمر، يف القصيدة: كلّها أس���ماٌء وكنًى ألبي عبد اهللِ  )*( الّزغب���ّي أو الّزغاب���يُّ
الّصغيرِ عيِنه.
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1

· أديب وباحث يف اللغة العربية وآدابها، من العراق.  )1(

ذك������رى ت����ع����وُد ب���ي���وم ب����ؤْسأف���ل���ت ش����م����وُس األن����دل����ْس
ِح���ْسك�����ان�����ت ُت������ن������ُر ح�����ض�����ارًة دون  وأم���س���ت  ُك�����رى 
ودواُت�������������ُه ث���ك���ل���ى ك���رم���ْسف���ب���ف���ق���ده���ا ُش��������ّق ال���ق���ل���م
ع����ت����ب�����ات ب������اب األن�����دل�����ْسوت����وش����ح����ت س����������وًدا ع��ل��ى
وال ت����ص����ح����و  ّم����������������ٌة 

ُ
أ ت�����رىض ب�����أن حت���ي���ا ال����ق����ُدْسال 

وال���������روُم أه������دت ك�����لَّ ق���ْسب������غ������داُد ص��������ارت م���رت���ًع���ا
وال ُي���ن���س���ي���ن����ا  ال������ن������وُم  دْسال  وك������ّل  ال���س���ب���اُت  ه�����ذا 
�����ا، ل���ه���ا وق�������ٌع وب������أْسإّن������������ا ن�������ذرن�������ا أن����ف����ًس����ا ُش�����مًّ
َق���َت���ل َم������ن  ن�����ه�����ادَن  ل����ن  ِب�����ك�����أْسال  ن���ل���ه���و  وال  ك�������ّ� 
ب����ل����دًة ُن��������س��������اوَم  ل������ن  ُف���ِق���َدت ب���ي���وٍم -ك�����ان- حن��ْسال 
الُم��ع���ّت��� اجل������رَح  )َب�������ْس(سُن��ض�����ّمد  ب������اهلل  دائ�����ًم�����ا  َق 
أرَض��������������������ُه ي���������������ورُث  َم����ن ج����اد ت���وح���ي���ًدا ون��ف��ْسوهللُا 

ذكرى األندلس

د. صفاء الشمري)*(
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1

)*( شاعرة ووشاحة، من العراق.

كوكب البدري)*(

باخَل��َرِس ِسأصاَب��ي  املف��َ�ِ بلحظ��ِه 

األندل��يووجهُه ف��اَض أس حبزن��ِه 

فإْن م��ىض حيُث مىض

ُم��رِم��ض��ا أو  م��غ��اِض��ًب��ا 

القضا رافًضا حكم  أو 

َنَفيفسوف يبقى َهَويس يل  وكاتًم��ا 

األندل��ييف كّل صبح ومس��ا حبس��نِه 

. . . . .

ِبَي���دي حتف��ي  رس��مُت 

أغَي��ِد ب��اٍن  غص��ِن  ِم��ن 

س���ّم���ي���ُت����ُه ي���ا س��ّي��دي

َوَج��ي يف  َح��َديسف���زادين  فيه  وح��ّق 

عبسا قد  ألّن��������ه أن����دل����يفرمشه 

. . . .

أس��م��ع��ُت��ه م���ن ُك����َريب

)مَوّشحْة( لم تكذِب

مختيب س��ه��ٌم  ف���ُس���لَّ 

احَلَرِس سهَم  يْنَغِرِسلكّن  ولم  مىض 

لس��يفِه األندل��يوسيُف قليب َهَمَسا
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ألّنه أندلسي
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وَتْس���أَُلني بََاَغ����ةُ الَعْيَن���نِي عن���َك؛ أي���َن 

البري���ُق، يابَن أَب���ي، -وكان يس���كُُننا-؟! هل 

ْقَزاُق روضَت���ُه أم أنكرْت أْجَفاَنها  أخط���أَ الزَّ

ال�ُمَق���ُل؟! َما َكاَن أْحلَى َل�ْو َلِقيَتني َطْي�ًفا ِمْن 

���ًحا َزرََد اْل�ُمَنى، َيْس���َعى ِبأقَداِم  ِإبَ���اء، ُمَتَوشِّ

األتِقَي���اء! وعيناَك، يابَْن أَبي، أَرَاها ِبا أََلٍق، 

ا خاِئٌف َوِجُل! َوبَنو أبيَك.. أما  ُعذرًا، وامْلَُحيَّ

ِزل���َت تذكُرهْم؟ م���ا خطُبهْم؟ ق���ْل لي.. وما 

َصَنُعوا؟! ما باُل َعيِنَك مْنها املاُء َينَسكُب؟!1

ُب كأّنَك ُمْعِوٌل َيشكُو بَاِبلَُه،  َتِخنُّ، وَتَتَوصَّ

لكنَّ ِصدًقا تقوُل َعْيناَك:

»َع���نُي الَعذوِل َع���ِن املَحاِس���ِن ُمْغِضَية.. 

أل���ْم َيأِن للُع���ّذاِل أْن َيَتوقَُّفوا عن اللَّْوِم إذْ لم 

)*( باحث موسوعي وأديب وأكادميي، من اجلزائر.

ْعَتِني َمَاَمةً؟!  ُينِصفوا؟! أيف َجْنِب َصْمٍت َقطَّ

ال تلُمني!

»َه���ِذي ُضلوعي ِمن َمِغيِبَك أْجَدبْت، وذَا 

َش���وٌق قدمٌي ه���اَج بي، فَبقيُت أَْنَتِظ���ُر الِلَّقاَء 

ِبكُلِّ آَماِل الِلَّقاْء، ورُْغَم الُقُنوِط َفِإنَّ يِف َعْيَنيَّ 

ْت،  بَْحًرا ِمْن رََج�اْء، وأَْفَناُن َقلِْبَي بَْعُد َما َجفَّ

ُيعلِّلُها احلِنني، َتْهُفو ِإَلى اآلِتي الطَّرِيِف َوَكْم 

ِليد! وفاَض ُحْزِنَي يف األْحَداِق  حَتِ���نُّ ِإَلى التَّ

مِع  حت���ٰى َتدفََّق َم���اُؤُه يف امْلُْقلََتنْيِ، وُكنُت بالدَّ

َقْبًا َشحيَح الَعَطا!

»يا بَاِكَي الداِر واإلمياِن، أشباٌه َعَواديَنا! 

»ِمن أين أبدأُ ِقصتي؟ كلُّها ُغَصٌص!

»مْذ غادرَ األنصارُ جّنَتُهم وجراُحُهم َتنُمو 

َقْت  وَتتص���ُل؛ ِعلٌل متادْت يف َس���َراِدِبها ومتزَّ

أ.د. جمال بن عمار األحمر )ابن األحمر()*(

َهَكذا أَْوَصى ابُن األَحَمرِ يف مخُطوِطِه القْرمِزيِّ 

األنَدُلسّي ِمن َتغريبِة األْنَصار 

- نثٌر ِشعرّي -
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���ْت ُورُوُد الداِر يف  ِم���ن ُدوِنه���ا احلَيُل؛ إذ َجفَّ

���دٰى اخَلِضُل. إن  يِدن���ا، وذََوٰى به���ا ع���وُد النَّ

���دى، وُينِكُرُه  الصح���راَء ال تِع���ي ما نْف���ُع النَّ

ثَراها املُْج�ِدُب! 

اُم اهللِ وَقوُمُه الَب���دُو األَْجَاُف  »َكرَِه َش���تَّ

أّن����ا ِبَنهِج املصطَفى نتأّدُب، وَمْن َضاَق َقلُْبُه 

َس���َع ِلَس���اُنُه، وَقُصَر ذراُعه اجلَباُء إالَّ عِن  اتَّ

���عاَية ِإل���ى ُكلِّ ِجلْواٍز.  ِب ِبَرَس���ائِل السِّ َقرُّ التَّ

واجِتم���اعُ الَبُع���وِض َعلى املْغ���ُدوِر يف َغْفَوِتِه 

َمْزَعَجة! َفَنَهُش���وا أَْعراَضَنا َن�ْهَش األَرَاِقط، 

ٍة علَى اخَلْير.  وَسلَُقونا ِبأَْلِس���َنٍة ِحَداٍد أَِشحَّ

�ى ُم�ح����رٌِق؛ فاللَّفُظ  وَع�ضُّ الك�َ���اِم إذا َتأتَّ

لف���ُظ اجَلمرِ قبَل األحُرِف! ورُبَّ َقوٍل أََش���دَّ 

ِمن َصْوٍل! وَما أوَدُعوا أَْحَش���اَء الَّلَياِلي أََضرَّ 

َجال! وِفيِهْم ُكلُّ ُعكُْس���وٍم  َعلَْيِهم ِمن َمكْرِ الرِّ

ُه أَنَُّه َما ذَاَق أَبُْؤًس���ا.  َنَب���َح اهللَ َتَعاَل���ى، َفَغ���رَّ

وَلْواَل أنَّ اهلل َيْسَمُعُهْم أَلََجْبَناُهم! َفا َيأَمُنَّ 

���َماِء، وال ُمؤِمًن���ا َظلَُموه!  ���ارَ السَّ ه���َر َجبَّ الدَّ

َسرَطَن اهللُ َسْوَءاِتِهم وأََساَءُهم! 

»ونِف���َس ال�ِغرُّ احل�ق�وُد وقوُم���ُه عليَنا أن 

أرح���اَم أصوِلنا ُحّرة، وأنَّن���ا ِمن أْكرِم الناِس 

َقى َشامَخاٍت،  أْعَراًقا وِعيَدانا؛ ُصروٌح ِمَن التُّ

ت لهم ُسُدف الِبحار  عَبرت بُنوها الَيمَّ فانشقَّ

اَء، إذْ َنَبغَ فيِهم )ِباألنَدلِس( ُملوُك  بأقُمٍر َغرَّ

ياس���ِة واْل�َحَس���ب، ِمن ُكلِّ  الَع���َرِب، أَه���ُل الرِّ

َد اهلل  َصلْ���ٍب َت�ميٍم ُيْبِهُر الكَْيَد َعدُله. وَش���رَّ

َضَحْت ُسُطورُُهم  ِبهم الَّليَل َعِن املسِلِمنَي َفاتَّ

وِد. َمَنازُلهم َمعروَفة،  الِبيُض يف أَْلَواِحِه السُّ

وَمحاِسُنهم َموُصوَفة. 

»وِمْنُه���م كلُّ َف���اِرٍس يف َحْم���ِي احلَِم���ى 

ُمجَتِه���ٍد، ُمعَتِق���ٍل رُمَحُه، َكأّنُه َق���وٌس َموُتورٌ 

ْصلنَْيِ  ِباملَناَي���ا َيْرِم���ي، أو ِخنَجٌر ُمرَه���ُف النَّ

ُيْصِم���ي، أو ذُبَ���اُب َس���يٍف َخَرَج ِم���ن َجْفِنِه 

ارَ، أو ِمْنَجٌل َمْسُنوٌن ُمْسَتوِفٌز  َيس���َتعِجُل الكُرَّ

ار.   حَلَصاِد أْعَماِر الكُفَّ

���ر يف اْل�َمكَاِرم،  »وبَ���َرز ِفيِهم َمن لم ُيقصِّ

واَل َعِج���َز َع���ن َحمِل املَغاِرم. وَك���م ِفيِهم ِمن 

بَ���دٍر كاِم���ٍل، َفضلُ���ه للبريَِّة ش���اِمل. َقدرُُهم 

ُهم َنِبيٌه َنِبي���ٌل، ووُجوُهُهم  أَِثيٌث أَِثي���ٌل، وُمحبُّ

ُنورٌ َجمي���ل. وِذي ُصُروُح )َقْص���رِ احلْمَراء( 

َماِثَاٌت َشَواِهٌد! 

»وَعِلَم األْع���داُء أن ُعروبَتي َحْس���راَء يف 

ُلغتي ويف أَس���مائي؛ َصْوتي الَغَضا.. َزوَّاَدتي 

أْنَباِئي! فقاَلِت األََضاُة: ’ما ُكلُّ َموٍج قد أتاَك 

َسُيغرُِق‘!
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مج ���مُّ بني الَغيِم ُمنش���غٌل،  »وكاَن بَدرُن���ا التِّ

�ه���ا  ت���ي وي�لفُّ ف���إذا ِب�َحْتِف���ي يس���تِثير مِظنَّ

بهواِج��سي وِردائي. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ 

َلِب���َث  وَم���ا   .﴾ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
���َق واِقًعا َما رَأَْت���ه بَِصيَرِتي؛ ِإذْ  َحت���ى َت�حقَّ

���ْرِك يف َدِمن���ا. وازدانْت  َوَلَغ���ْت ُعلوُج الشِّ

كَضفي���رٍة  بُجرِحن���ا،  )َتْغرِيَبِتَن���ا(  أس���فارُ 

اُن( ُكلُوِمنا ُش���ُهٌب )يا  اِء! )رُمَّ ت���زداُن باحلنَّ

َغْرناَطة(، وُسْؤرُ كؤوِس���ها )ُجلَْنارُ( الِفداِء 

وصادُق األنباِء )يا أْنَدُلس(! 

»وتقاسمْت أطراَفنا ُزبُُر الدَوِل املَتَقطَِّعِة 

املَتَقاِطَع���ِة، فِصرنا َنس���يُر من بل���ٍد إلٰى بلٍد 

�َناِئُف، ورَقَصْت ِبنا  ى َلِعبْت ِبنا التَّ أْقصٰى حتَّ

املفاِوُز، ورََمْتنا يف أْحضاِنها الُسُبُل، وَغَدوَنا 

فيَه���ا أَْتَواًء ِم���ن ُكلِّ َتارٍّ، وَل����م يكُن زاُدنا يف 

َوٰى إالَّ َعلٌَل!  النَّ

َناِئ���ي بَدي���ًا ِم���ن َتَداِنينا؛  »وأَضح���ٰى التَّ

فأن���ا -به���ذا الطَّي���ف- يتبُعن���ي ِظلِّي؛ فا 

يِف  َخيٌل وال ِإِبُل. وَس���َفاِئِني يف َمْعَمعاِن الصَّ

َماِل وَس���ْفُوها. أنا َها ُهَنا َوْحِدي  َعْصُف الرِّ

ُيَحاِصُرِن���ي الِغَياْب؛ ِظّاً ُيَن���اِدُم َصْم�َتُه، أَْو 

�َؤاِل ِبَا َجَواْب.  َكالسُّ

»َتَط���اَوَل ه���َذا الَّلْيُل َوَل���ْم ُيْدَه���ْم ِبَطلَْعِة 

َفْجرِِه! ذاَب الكاُم واسُتْشِهدِت اجُلَمُل!«

      

يا بَِني أَبي، َستذُكروَن ما أُقوُل لكُم!

َواِب،  َه ِباخَلطِأ َعلَى الصَّ َلَقد رأْيُت َمن َنبَّ

َفَعكََس الَباَب! 

��َناِئَف،  يا َسليَل األنصاِر، يا أَخا املََفاِوِز والتَّ

���ْربَال، ُعد إل���ى املِديَنة! ِإاَلَم  يا ُمنَخرَِق السِّ

رَحال؟! طُّ َعَصا التَّ َتْنأٰى؟ أَما حَتُ
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وأخي���ًرا أنا س���ائٌح أورب���يٌّ يف األندلس، 

أق���ول )أوروب���ي( وه���ذا م���ا تثبت���ه أوراقي 

الرسمية. كان حلم السفر األوربي يراودني 

ويأخذن���ي بعيًدا أياّم اإلع���دادي.. وما كنت 

أظ���ن أني س���أقف على ناصي���ة احللم دون 

قت���اٍل وأجعله واقًع���ا وأنتصر ولك���ن بذراٍع 

مفقودة جّراء القصف على مدينتي..1

تخّيل���وا أنا يف إس���بانيا مع مجموعة من 

الس���ّياح ووصلت غرناطة.. مدينة الّس���حر 

والعطر، واجلمال والظال، واملياه املْنسابة، 

واملوس���يقى احلاملة، بلد الفامنكو )الفاح 

املنكوب( واملَواوي���ل ذات النغمات الّرخيمة، 

فيه���ا »قص���ر احلم���راء«، َمعلَم���ة حضارية 

طّبقت ش���هرتها اآلف���اق. هذا م���ا افتتحْت 

)*( قاصة وكاتبة، من العراق.

به دليلَُتنا الس���ياحية كاَمها.. فتاٌة ثاثينية 

متوّس���طة الطول ممش���وقة القام���ة بيضاء 

ببش���رة عربي���ة، ش���عر بن���ّي طوي���ل، عينان 

س���احرتان، عشوائية الش���امات.. تلبس زّيًا 

ا بلون نيلي ذّكرن���ي بالبحر ليًا حني  رس���مّيً

عبرن���اه س���باحةً، كنُت أتلو م���ا حفظُت من 

األدعية متوّس���ًا لننجو من هول ما عانيناه 

بعَد أن غرق الزورق وجنوُت بأعجوبة.. 

كانت دليلُتنا جميلة  رمّبا ليس���ت األجمل 

بني احلضور األنثوي، ولكنها جميلة بصورة 

غي���ر مح���ددة، بص���ورة خاص���ة، ال مُيك���ن 

ش���رحها بالكلم���ات، مث���َل بيِت ِش���عٍر َيفلُت 

َمعناُه ِمن امُلترِجم ألنه عاجز.

���ا.. ولكن���ي  أرى يف عروقه���ا دًم���ا عربّيً

ظلل���ُت مس���تمًعا نبًها ملا س���تقول... وكعادة 

زينب األزبكي)*(

هل لي أوبة ألندلس؟ 
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مج املرش���د الس���ياحي س���يمّجد كل ش���يء يف 

باده وينس���ب كل شيء إلى أجداده، أكملَت 

احلس���ناء وصَف قص���ر احلمراء وأتت على 

ِذكر زف���رة العرب���ي األخير أو ما أس���متها: 

زفرة املورو..

وهن���ا.. ال ب���د م���ن أح���د ي���رى الزاوية 

األخ���رى التي غطاها املنتصر بس���جف من 

الكذبات املحبوكة..

كان ساذًجا رمبا لكنه لم يخن قط.. أبو 

عب���د اهلل الصغير آخر مل���وك بني األحمر 

وآخر ملوك املسلمني يف األندلس..

وب���ني كذب���ة البداي���ة الت���ي ع���زى به���ا 

النصارى هزميته���م يف معركة وادي برباط 

اخلالدة وس���قوط غرناطة ُكتَب لنا مش���هد 

النهاية بعني املنتصر..

أرى ضع���ف الق���ول ب���أن غرناط���ة إمنا 

س���لمها أب���و عب���د اهلل جبًنا وطوًع���ا ولوال 

خيانته لكنا نصول وجنول يف الباد با حد 

وال قيد اليوم..

ما أش���ده من ب���اء أن كونك آخر امللوك 

س���بب كاٍف لتحميلك وزر س���قوط حضارة 

بكاملها..

ول���و بك���ى ه���ذا الرج���ل أال يبك���ي أقلّنا 

وطني���ة واعتزاًزا بوطن���ه إذا أجبرته احلياة 

على االغتراب فكيف بخارٍج من غرناطة..

لم يسأل أحد ما الذي دفع أبا عبد اهلل 

إلى املوافقة على قرار التسليم، ال أحد يدري 

ما الذي يعني أن ترى شعبك محاصًرا ثماني 

سنني، فاليد قصيرة واألعداء يحيطون بك 

من كل جانب واحلرب دامت عش���ر س���نني 

ب���ا ع���ون وال مدد خارج ح���دود الباد ولم 

ُتبِق شيئًا ولم تذر إال اجلوع والعويل.

ال أمل���ك أن أدافع عن الرج���ل فالتاريخ 

ظال���ٌم على املغل���وب، إمنا نري���د أن ُينصف 

الرجل وأهله ولو بعد حني، سذاجة أبي عبد 

اهلل جعلته يصّدق أن القش���تالني سيلتزمون 

مبا جاء يف املعاهدة من احترام للمس���لمني 

وعدم امل���ّس بدينهم وتقاليدهم كأن لم يزل 

حكم اإلس���ام ق���ط، وجتنب إراق���ة الدماء 

وإزه���اق األرواح... وهنا خانته فطنته التي 

أعمت���ه يف أن يستش���عر مكرهم وأن يتبصر 

ما ال يرى من خداع حدث سابًقا يف طليطلة 

وقرطبة وأشبيلية واملدن التي سبقت سقوط 

غرناط���ة بوقت طويل وما ُفعل بها، ولو علم 

كّم الدم���اء التي أريقت بعده���ا واألعراض 
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التي انتهكت ما فكّر حلظة يف التس���ليم ولو 

دام م���ا دام ول���م يجْد لهم عزًم���ا، ومع ذلك 

فلقد فعل ما اس���تطاع ليفعل���ه بَصير عني، 

قصي���ر يد، حيث لم تخرق بنود املعاهدة إال 

بعد عشر سنوات..

ما ذنبه إن لم يكن لهم توقير للعهود؟

غرناط���ة التي أراها اآلن كانت آخر حبة 

لؤل���ؤ يف عقد األندلس النفي���س، فلماذا ال 

نلوم من س���َمح بتناثر حب���ات اللؤلؤ األولى، 

الذي���ن س���بقوه، مِلَا عاثوه من فس���اٍد بأرٍض 

وّزعوه���ا بينهم كما ُتوّزع الذبيحة ونَقصوها 

من أطرافه���ا بجحٍد من الدنيا قليل، وكيف 

لُبني���ان خ���ّر من فوق���ه ومن حتت���ه أن يظّل 

واقًف���ا إال أن تهّب عليه ري���ح خفيفة فتذره 

قاًعا صفصًفا!!

كانت تلك زف���رُة العربي األخير أو زفرُة 

املورو التي لم حت���ُدث إال يف خيال املنتِصر 

ح���ني كتَب تاريَخ س���قوط األندلس، وهو كل 

ما نتذكر من تاريخها، وكأمنا يوّدون إخبارنا 

أن املْجد الذي كس���بناه بالقّوة ُسلب مّنا من 

غير حوٍل لن���ا وال قوة، باخليانة وتواطؤ مع 

األعداء.

فهل كانت جملة »ابِْك مثَل النس���اء ُملكًا 

مضاًع���ا ل���م حتاف���ظ علي���ه مث���ل الرجال« 

حقيقيةً؟؟

ثّم إْن كّنا نلوم هذا املِلك.. فما بال بادنا 

اآلن؟؟ ل���و كانت لنا ِمن زف���راٍت فلتكُن على 

الباد الت���ي أصبحْت على َش���فا حفرٍة من 

الضياع قبل تلّقي الطعنة مّرتني..

غ���ادرُت املجموع���ةَ وأكمل���ُت َمس���يرتي 

يف ش���وارع َغرناطة وحيًدا م���ع َصمِت تلك 

األزّقة، وش���عرُت بص���وٍت يهم���ُس يف أذني 

ويق���ول ل���ي: مرحًبا ب���ك أّيها العرب���ّي مرًة 

أخرى بعد فراٍق دام قرون..
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مج

كان يتج���ول يف ش���وارع غرناط���ة ويعتصر 

األلُم قلَبُه، وكأن أحدهم قام بطعنه يف أقصى 

قلبه بخنجر مس���موم وأع���اد الكّرة حتى مّزق 

ش���رايني قلبه، إذ كيف له أن ُيصّدق ما وصل 

إليه حال باده!1

فتل���ك األندلس -جن���ة اهلل على األرض- 

كيف ملثل هذا أن يحدث بها!

قد س���قطت طليطلة، وقرطبة، وإشبيلية، 

وس���ائر احلواضر اإلسامية يف األندلس، لم 

يتبقَّ للمس���لمني من أرض األندلس الواس���عة 

سوى غرناطة وما حولها!

شرد ذهنه قلياً ليرجع إلى سنوات مضت 

ويتذكر م���ا حدث؛ لُيحي���ي يف قلبه األمل من 

جدي���د، يتذك���ر صوالت���ه وجوالته م���ع العدو، 

)*( كاتبة وباحثة يف اللغة العربية وآدابها، من مصر.

يتذكر االنتص���ارات التي حققها هو ومن معه 

م���ن اجلنود البواس���ل الذين س���قط منهم يف 

ج���وف طيٍر ما س���قط، وبقي منه���م على قيد 

احلياة ما بقي؛ يف س���بيل حترير الباد، فتارة 

يفرح قلبه ويبعث فيه األمل بالنصر من جديد، 

وتارة يح���زن قلبه عندما يتذك���ر تلك الهزائم 

الس���حيقة الت���ي أس���قطت س���ائر احلواض���ر 

اإلسامية يف األندلس يف غياهب اجُلّب.

ل���م يلبث س���وى س���ويعات قليل���ة لتعود به 

ذاكرته إلى الواقع األليم، يتنهد بألم وحس���رة 

ث���م يكمل خطواته يف ح���واري غرناطة، ينظر 

إل���ى وجوه الن���اس، فقد أصابه���م الغم والهم 

ورض���وا بالدنية يف دينهم والعيش واملذلة، هو 

يكره األمراء الظامل���ني، والتجار الذين يلهثون 

وراء األم���وال، وأصح���اب املناصب اخلائنني، 

يكرهه���م كثي���ًرا؛ فق���د تخل���وا ع���ن أرضه���م 

ستعلو مآذن األندلس قريًبا 

ملياء أحمد فؤاد)*(
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-ب���ل باعوه���ا بثم���ن بخ���س- ك���ي يحتفظوا 

مبكانته���م ويحظوا مبكان���ة عالية عند العدو 

ال���ذي اغتص���ب أرضه���م وش���ّرد أطفاله���م، 

وس���بى بناتهم، ورمل أمهاتهم، هم ال يكترثون 

لكل هذا، أهم ش���يء بالنس���ة له���م مكانتهم، 

ومناصبهم، وأموالهم، واللهث وراء ُدنيا فانية!

ه���م -كما ق���ال- مث���ل الدمي���ة املتحركة 

يحركها العدو كيفما ش���اء ومتى يشاء، فتارة 

يطلب���ون م���ن أميٍر منه���م التخلي ع���ن إمارة 

إش���بيلية مثاً؛ ليسيطورا عليها ويطلبون منه 

الذهاب إلى إم���ارة حصن آخر من احلصون 

املجاورة، وهكذا يفعلون بهم ما يريدون!

زفر بضيق ش���ديد عندما تذكر خيانتهم، 

وتلعثم���ت أف���كاره، ول���م يجد له مأوى س���وى 

أنه امتط���ى صهوة جواده وذهب إلى س���احة 

التدريب، استل سيفه وبدأ باملبارزة واملصارعة 

مع أحد الشبان الذين قِبلوا التحدي، وكعادته 

ُيبدع يف س���احة التدريب وكأنه فارس مغوار، 

كانت جميع عي���ون احلاضرين تتابعه بانبهار 

شديد، إال أن هناك من كان ُيتابعه بألم وأمل 

وعيناه ال تعدوه، أنهى الس���باق وإذ به يش���عر 

وكأن أحًدا ما يراقبه!

التف خلف���ه، وقبل أن يراه، امتطى اآلخر 

عل���ى جواده وذهب راكًض���ا وكأن خلفه كتيبة 

من جنود العدو تطارده! أحس يف قلبه بوخزة 

م���ن األلم، وظ���ّل يح���ّدث نفس���ه: »أيعقل أن 

يكون هو!«.

نفض غبار األفكار من عقله، وعاد ليتنقل 

بني ش���وارع البلدة؛ لتستقر قدماه عند قصر 

احلم���راء -وهو قص���ٌر أَثري وحص���ٌن وأحُد 

أهم صروح العمارة اإلس���امية الس���ليبة يف 

األندلس- ذاك القصر الذي شهد الكثير من 

الذكريات اجلميلة واحلزينة، نظر بعينيه إلى 

القص���ر والذكرياُت األليمة متأل عقله وقلبه، 

وتذّكر حينها مس���جَد قرطبة الذي كان أوسع 

املس���اجد يف العالم يف زمانه، كيف اس���تولى 

عليه األعداء واخلائنون!

وكي���ف مضى ب���ه احلال حت���ى حتول إلى 

كنيسة!

كيف له أن ينس���ى أيام���ه التي قضاها يف 

مسجد قرطبة قبل ذهابه إلى غرناطة! كيف 

ينس���ى ش���يخه الذي تلق���ٰى على يدي���ه العلم 

واملعرفة منذ نعومة أظافره!

كيف ينسى مسجد إشبيلية الذي يسحرك 

جماله!

وكيف ينسى ارحتاله مع شيخه عندما كان 

يصطحبه معه يف رحاته الدعوية العلمية!

شرد بذهنه قلياً ليتذكر شيخه وهو يردد 

بألم وحسرة: 
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مج ي������ا وجَه قرطبةَ احلبي������َب، أنا هنا

بش������موخ أي������ام انتص������ارك أفخ������ُر

وأن������ا حزي������ٌن ح������ن جئ������ُت ألنني

رُ ُتك������ِدّ الس������قوط  آث������ارَ  أبص������رُت 

ذرفت دموعه بحزن وأس���ى على ما وصل 

إلي���ه حال الباد والعباد، وعاد إلى ش���ردوه، 

وتذك���ر قصر الزهراء ومدين���ة الزهراء كيف 

ينسى هذا اجلمال البديع!

كيف ملثل هذا أن ُينسى!

يف تلك اللحظة لم يجد ما يفعله سوى أن 

ميشي بأسى وهو يردد: 

أبكي على ش������رف املَساجد بعدَما

ص������ارت كنائ������َس بالَعقي������دة تكفُر

تتناب������ُح األج������راُس يف ش������رفاتها

لب������ان فيه������ا تقَه������ُر ومناظ������ر الُصّ

تنهد ببطء وظّل ميشي خطوات قليلة إلى 

أن أسند ظهره حتت ظل شجرة، وظلَّ يتأمل 

ما حول���ه، وإذ به يجد ي���ًدا ُترِبُّت على كتفه، 

ه���و يعلم جيًدا تلك اليد احلنون، نظر بوجهه 

مس���رًعا إلى اخلل���ف؛ حيث ما لب���ث ثواني، 

وعندم���ا رآه كأن الزمن ق���د توقف عند تلك 

اللحظة!

صمٌت ُيخّيم على املكان، ال ش���يء س���وى 

تاق���ي العيون الدامع���ة احلاملة، قطع صمته 

صوت شيخه وهو يقول: »بُنّي أنا هنا!«.

وكأن ش���يخه يخبره أنك لس���ت وحدك يا 

فتى، فأنا هنا معك منذ زمن أراقبك.

أجابه بصوت مبح���وح ممزوج بألم وأمل: 

»شيخي، أأنت هنا من جديد!«.

قال بحن���و: »أنا بجانب���ك، جئت ألخبرك 

مبا سيحدث قريًبا فلتتجهز يا بني، وال تنس 

أن ه���ذه الباد ُفتحت يف موقعة وادي برباط 

-تلك املوقعة التي ُفتحت فيها باد األندلس 

وهي من أهم املواقع يف التاريخ اإلس���امي- 

تل���ك موقع���ة ضارية شرس���ة يا بني وُتش���به 

موقعة القادس���ية واليرم���وك، تذّكر ما حدث 

يف القادس���ية واليرم���وك وتذّكر ما حدث يف 

موقعة وادي برباط هنا، هللِ يف كونه س���ٌن يا 

بني وس���ينتصر احلق وإن طال الزمان، وكما 

أخبرتك سابًقا لم يتبقَّ إال القليل«.

ث���م نظ���ر إلى عيني���ه بأم���ٍل وكأّن يف هذه 

اللحظة قد سطعت شمس اإلسام من جديد، 

ثم قال بأمل وعزم وهو ينظر إلى عينيه:

»قريًبا ستعلو مآذن األندلس«
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