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  يــــــــــــــــور الوعــــــــــــــــام نـــــــــــــأم... اــــــــــــــد من تاريخنــــــــمشاه
 

 شخصيات حفــــــرت بصمتـــــــــــها.. ولهـــــم مــــــــا كسبــــــوا

 !!عبد الرحمن الداخل الناجي من الموت

  !!لسان الدين بن الخطيب أمير السيف والقـلم
  !!يد بن أبي سفيان وعمواسيز 

  

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،   -صـــــادق السامرائــــي. د

 

     

 !!عبد الرحمن الداخل الناجي من الموت  

  
, ه$��ة ) 172 - 113(ال�ح�� ب� معاو�ة ب� ه�ام ب� ع�� ال�ل� ب� م�وان األم� الق���ي  ع��

 . ع��ال�ح�� األول, ع��ال�ح�� ال�اخل , ) ف� ال�1)رأ/لقه عل.ه أب جع(ال�لق* ()ق� ق��& 

, ه$��ة ) 132(ه$��ة (ع� سق= دولة ب1ي أم.ة س1ة  138أس7 ال�ولة األم�ة في األن�ل7 عام 
ا م� , وق� ن$ا (أع$Fة م� اإل(ادة ال$�اC.ة ل�1ي أم.ة الBي قام بها ال@?اس<ن Hوما ت� JهالLی� تعق�

 .أحفادهJ أح�ا

وWنMلV ف<ها مUسTا ل�ولBه الBي , ردا لBTة س1ات ومQRB.ا إلى أن دخل (الد األن�ل7 وFقي مMا
 .س1ة م� (ع�ه) 400(إس��Bت 

وFهLا , " أم<�ا"ف�Tى نفTه , وتعامل بHLاء مع ال�ولة ال@?اس.ة , ولM[ JلV على نفTه لق* خل.فة 
 .تفادa إثارتها ض�ه

 :م� شع�ه

إن ح�Tي �Hا عل�e , � (عdي الTالم ل?عdي أق� م... أیها ال�H* ال�.�J أرضي "
ق� قdى , و/a ال�<� ع� جفني غ�dي ...قّ�ر ال�<� ب<11ا فاف�Bق1ا, وفUاد� ومالg.ه (ارض ...(أرض

 "فعTى (اج�Bاع1ا سف ]قdي...هللا (الف�اق ب<11ا

�ل القامة نp.فا وأعرا واخ�J, و�HL�ُ أنه Hان أصه?ا خm.Q العارض<� بجهه خال  / . 

 .ب1ات) 9(و , ول�ا ) 11(ت�ك 

والL� ال یtال قائ�ا ومعل�ا س.اح.ا , أس7 ال�T$� ال$امع في ق�/?ة , ه$��ة ) 170(في عام 
 .مt>�Bا

 �>�ت ع1ه تأر�R.ا أن ال@?اس<<� قاما (أفvع إ(ادة ج�اC.ة وتMه<� ع�قي ض� األمwTبل , ال�
أبي جعف� (وFلغe ذروتها في زم� , ض�هJ ) Tفاحأبي ال@?اس ال(إب�Bأت ($�ائJ ,  أ]�ع قBل لل�Tل�<�

إذا Hان م1ه$ه أن ]قdي على م� ]$� , الL� زاد عل<ها (إ(ادته ألب1اء ع�مBه م� العل�<� , ) ال�1)ر
 Jwpه على الTارا, ~.ه ما ی1افBFفعاال و m.Tان الgف. 

و�غفل ع� , ة و/ائQ.ة و�أتي َم� ]���BT في ال�أساة و��فها (آل.ات مLه�., فاله�ف ه ال�gسي 
ففي ب�ا]ة ال�ولة ال@?اس.ة Hان أ� م1اف7 على الJwp یلقى , دور ال�gسي في مآسي الع�ب وال�Tل�<� 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام  
بن عبد الملك بن مروان األموي  

) 172 -  113(القريشي  
الملقب بصقر قريش  , هجرية  

) أطلقه عليه أبو جعفر المنصور(
, من الداخل  عبدالرح, 

عبدالرحمن األول

أسس الدولة األموية في  
هجرية بعد   138األندلس عام  

سقوط دولة بني أمية سنة  
وقد نجا  , هجرية  ) 132(

بأعجوبة من اإلبادة الجماعية  
لبني أمية التي قـام بها  

الذين تعقبوهم وما  , العباسيون  
تركوا من أحفـادهم أحدا

المسكوت عنه تأريخيا أن  
سيين قـاموا بأفظع إبادة  العبا

جماعية وتطهير عرقي ضد  
بل أيشع قتل  , األمويين  

أبي  (إبتدأت بجرائم  ,  للمسلمين
وبلغت  , ضدهم  ) العباس السفـاح

أبي جعفر  (ذروتها في زمن  
) المنصور

ويأتي  , الهدف هو الكرسي  
َمن يستثمر في المأساة ويوظفها  

ويغفـل  , بآليات مذهبية وطائفية  
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 .حBفه فرا مه�ا Hان أصله ونT?ه وق�Fه م� ال�TBل� في ال�gسي

tرة وأن ی$1 ع�� ال�ح�� ال�اخل م� هLه ال�$, وق� أب<� األب��اء (�T* ال�� (أنهJ م� ب1ي أم.ة 
 �>pات , ألم� م .لvاه�ة  ت�<� ال�ه�ة والTBاؤالت, وأن ی?قى مQRB.ا ومMاردا لBTة س1

أن عJ أب.ه مTل�ة ب� ع��ال�ل� Hان له (اع /�ل (علJ ال�pثان وق� وصلBه ن�ءة تقل (أن :" ُ]قال
 �إقامBه  إال أن فBى م� ب1ي أم.ة سف ی�w�B م�, ع�وا س.أتي م� ال��ق و�قdي على الJwp األم

وع�1ما ن�v مTل�ة إلى ع�� ال�ح�� ألول م�ة في رصافة ه�ام (ع� وفاة , م� ج�ی� في (الد األن�ل7 
 "!!أب.ه رأa في وجهه العالمات الBي ت�ل على أنه األم� ال�ق)د

ن معه , " كل م.�T ل�ا خلV له"ألعد إلى , أذ�H هLا gاة ت.pته في ال�>Tل� وخار/ة م, فاإلنTان ی
dعل.هو�� eال�gوف وت�vال eTه مه�ا قLي بها إلى ح<� تأخ. 

الBي أخLته إلى تأس.7 دولة ,  ال�ح�� ال�اخل ]ق�م ل1ا م�ال واضpا ع� اإلرادة ال�1غ�سة ~.ه  وع��
 .حBى سق= دولة األم�<�, فه إب� دم�V وت�ع�ع ف<ها , في (الد لJ ]ع�فها م� ق�ل 

 َم� الL� أخLه بهLا اإلت$اه؟

ة ال@?اس<<� وتح�هJ؟ول�اذا لMس Jاة رغ.pفق� أمله (ال[ J 

 وm.H ت$اوز ال�Rا/� ال$Tام ون$ا م� القBل؟

 هل هي إرادة هللا الفاعلة في خلقه؟

 !!تTاؤالت م� ال)ع* الصل إلى جاب لها

شع�ع (dpارته ومعM.اته , أ/لV وجدا ع�F.ا أص.ال في (الد األن�ل7 , ل�g ع�� ال�ح�� ال�اخل 
 t>�Bي صارت تغار م� إن$ازات ب1ي أم.ة في , ة على آفاق ال�ن.ا (أس�ها ال�Bوم1ها دولة ب1ي ال@?اس ال

 .األن�ل7

ل1gه�ا أح$�ا ألس?اب خارجة ع� , وLHل� ال�عJ(B , بل أن أ(ا جعف� ال�1)ر Hان ]ف�g (غtوها 
وسقeM دولة  ,وسلMة ال�الي في دولة ب1ي ال@?اس , ومed دولة الع�ب في األن�ل7 , إرادته�ا 

أ� (ع� سق= ال�ولة ال@?اس.ة (أك�� م� , ) 1492(ودولة الع�ب في األن�ل7 في ) 1258(ال@?اس<<� في 
 .ق�ن<�

  

رسي في مآسي  عن دور الك
العرب والمسلمين  

في بداية الدولة العباسية كان  
أي منافس على الحكم يلقى  
حتفه فورا مهما كان أصله  
ونسبه وقربه من المتسلط في  
الكرسي

فـاإلنسان  , " كل ميسر لما خلق له
يولد وخارطة مسيرته في الحياة  

ويمضي بها إلى  , تكون معه  
حيث تأخذه مهما قست الظروف  

كالبت عليهوت

أطلق  , عبد الرحمن الداخل  
وجودا عربيا أصيال في بالد  

شعشع بحضارته  , األندلس  
ومعطياته المتميزة على آفـاق  

ومنها دولة بني  , الدنيا بأسرها  
العباس التي صارت تغار من  
.إنجازات بني أمية في األندلس

سقطت دولة العباسيين في  
ودولة العرب في  ) 1258(

أي  , ) 1492( األندلس في
بعد سقوط الدولة العباسية  
.بأكثر من قرنين

  

  !!لسان الدين بن الخطيب أمير السيف والقـلم
 

دمحم ب� سع<� ب� ع��هللا ب� سع<� ب� ع��هللا ب� سع<� ب� علي ب� أح�� الTل�اني الMR<* ال�ه<� 
 *>MRان ال�ی� الTه$��ة) 776 - 713(ل . 

القdى معJv ح.اته في غ�نا/ة وماBت مق. 

 .ذو ال�<B<�, ذو الع���� , ) الm.T والقلJ(ذو الزارت<� : ألقا(ه

ف و/�<* م� األن�ل7 Tات* وف�.ه وس.اسي وف<لHفة في جامعة , شاع� وTوالفل *Mدرس األدب وال
 .الق�و�<� (��ی1ة فاس

األعالم ~.�� ب�ع أع�ال , الل�pة ال��ر�ة في ال�ولة ال1)��ة , اإلحا/ة في أخ?ار غ�نا/ة : "مUلفاته

دمحم بن سعيد بن عبدهللا بن  
سعيد بن عبدهللا بن سعيد بن  
علي بن أحمد السلماني الخطيب  
الشهير لسان الدين الخطيب  

. يةهجر ) 776 -  713(
قضى معظم حياته في غرناطة  
ومات مقتوال
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ار�خ وال)الت , ق�ل اإلحBالم م� ملك اإلسالم Bان , أوصاف ال1اس في الwTقال الBان (ع� إنHك1اسة ال�
 , m.(اء والBفي رحلة ال� m.Mة ال�Mال�عاه� وال�]ار , خ �Hار في ذ.Bنفاضة ال$�اب في , م@.ار اإلخ

األصل في حف� ال)pة في , ون$عة ال�B1اب  تpفة الBgاب, مفاخ�ات مالقا وسال , عاللة اإلغ�Bاب 
)" ع� األو�Fة والقا]ة م1ها(مق1عة الTائل, ع�ل م� /* ل�� ح* , ال<سفي في الM* , الف)ل 

/اتMRوال� *Bgوغ<�ها م� ال. 

 :مقBله

اك?ة ت�ور حل ال�1)* وال$اه وال�gسي Bاد , (ع� أح�اث س.اس.ة وتفاعالت مpإل.ه ته�ة اإلل eوجه
ودف� ثJ أخ�جe , وتJ خ1قه في س$1ه , وصدرت أمالكه , فأح�قBH e?ه , والtن�قة والMع� (ال���عة 

 .وأع<� إلى م�اه ,  وُ�قال أح�ق رأسه , ج�Bه وأح�ق 

 :وم� شع�ه

 الغ<� ه�ىجادك الغ<� إذا "

 ]ازمان الصل (األن�ل7

 ل�w[ J وصل� إال حل�ا

 "في الa�g أو خلTة ال�BRل7

 .وله دیان شع� ~.ه ق)ائ� ذات عLوFة فائقة

 Jای�ی� لهwالفقهاء ال� aاوBا]ا فpاذ ضLا(غ األفن العل�اء وال1w[ ر إذ�gBة ت$.B1ا هي الLwوه ,
Jنه .بها ش� قBلة و��pقن �BHهJ ف<1)�ن لهJ مw<�ة الtن�قة واإللpاد و�قBل

وفي س<�ة إب� الMR<* دروس مه�ة ع� عالقة األعالم (الT.اسة والTال/<� والwpام الLی� ال أمان 
 Jع�1ه ,Jي عل<هdوتق Jشي به .وما أن ی��ز العل�اء حBى ت�Bص�هJ األع�اء وت

م�ا ]�<� إلى تفاقJ , وم�لا ($�Bه (�pقها أو ح�ق جtء م1ها , وهLwا إغBاله خ1قا وه في س$1ه 
ق لإلنBقام م1ه , وخ)صا القاضي ال1?اهي , الpق� ض�ه م� ق�ل أع�ائه Bان یH �Lب� األح�� الWو

 .ففعلها

ل<�منهJ , وتأل�e عل<هJ الفقهاء وال�gاسي والقdاة , وJH م� عل�اء األمة األفLاذ القا م)<�ا قاس.ا 
وأخاتها في أ� ع)� یJwpB ~.ه , إنها الtن�قة واإللpاد  ,بLات الBه�ة ال�Bعارف عل<ها على م� الع)ر 

ر, الف�د و�غ<* القانن Bفي ال�سB1و�. 

 !!وتل� أمة تعاد� عقلها وتأبى ال1ر

  

شاعر وكاتب وفقيه وسياسي  
وفيلسوف وطبيب من األندلس  

درس األدب والطب والفـلسفة  , 
في جامعة القرويين بمدينة  
فـاس

بعد أحداث سياسية وتفـاعالت  
متواكبة تدور حول المنصب  

وجهت إليه  , والجاه والكرسي  
تهمة اإللحاد والزندقة والطعن

, فـأحرقت كتبه  , بالشريعة  
وتم خنقه  , وصودرت أمالكه  

ودفن ثم أخرجت  , في سجنه  
جثته وأحرق  

كم من علماء األمة األفذاذ القوا  
وتألبت عليهم  , مصيرا قـاسيا  

, الفقهاء والكراسي والقضاة  
ليرمونهم بذات التهمة  
المتعارف عليها على مر العصور  

, إنها الزندقة واإللحاد  , 
تها في أي عصر يتحكم  وأخوا

, فيه الفرد ويغيب القـانون  
وينتفي الدستور

  !!يزيد بن أبي سفيان وعمواس   
 

الBي تفاعلe في , وقLفe (أخ.ه معاو�ة إلى مق�مة األح�اث , أكB* ع1ه ألن األو�Fة ت�خلe فأخLته 
 .وه لJ َ]عق*, وق� أغفله الBأر�خ , واقع األمة وأصابBها (ال�عdالت ال$Tام 

وWسBع�له , أسلJ (ع� فBح مwة ,  س1ة ) 34(عاش , م.الد]ة ) 639 -  605(ی��t ب� أبي سQ.ان  
وه أح� القادة الLی� أرسلهJ أب (�w لفBح , ال�1ي على ص�قات ب1ي ف�اس م� ق�<لة 1Hانة وHانا أخاله 

ر�� , و�لق* ب<��t الR<� , ال�ام HLان م� العقالء األل?اء وال�$عان ال�Hاه ال�1ي م�  ,وMوشه� ح1<� وأع

أكتب عنه ألن األوبئة تدخلت  
وقذفت بأخيه معاوية  , فـأخذته  

التي  , إلى مقدمة األحداث  
تفـاعلت في واقع األمة وأصابتها  

وقد أغفـله  , بالمعضالت الجسام  
وهو لم َيعقب, التأريخ  

هو أحد القـادة الذين أرسلهم  
ويلقب, أبو بكر لفتح الشام  
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 �>�gزوجات ال�1ي, غ1ائ�ها ال aأم ح�<?ة إح� V>شق  .وه

وع�1ما إصMفاه أب (�w لل�.ادة Hان ح��)ا على وص<Bه خفا عل.ه ل�?ا(ه م� الtلل ونtوات ال�ئاسة 
 .وHانe وص.ة ذات ِعَ�� وHأنها ص�ا= �.ادة م1<�, وال�.ادة 

ومات في /اعن ع�اس , Hة أج1ادی� الBي Hان أح� قادها األرFعة وأص?ح أم<�ا على ال�ام (ع� مع� 
, فأخلفه مwانه , ون$ا معاو�ة م1ه الH �Lان ب�فقBه , مع ع�د م� ال)pا(ة األفLاذ , ه$��ة ) 18(س1ة 

��t>اما ل�Bوأق�ه ع�� إح. 

 :قالا ~.ه

 "أسلJ یم فBح مwة  وح�T إسالمه وHان جل<ل الق�رة س<�ا فاضال"

و�دعه , وم�ى معه تep رHا(ه ]Tای�ه ,  أح� األم�اء األرFعة الLی� ن�بهJ أب (�w لغtو ال�وم وه"..
 " وما ذل� إال ل��فه و�Hال دی1ه, و�ص.ه , 

 "كان أول األم�اء الLی� خ�جا إلى ال�ام"

  Vدم� epBاب على (الد ال�ام, ه$��ة )  13(ول�ا فMRأّم�ه ع�� ب� ال. 

 . ف�عاو�ة سّ�ى إب1ه (إسJ أخ.ه, اس ب<1ه و���t ب� معا و�ة و�H<�ا ما ]Rل� ال1

بل أ(قاها , وال�p.قة الBي ر�Fا ]غفلها ال�Uرخن أن اإلسالم لJ ]قِّض اله.wل.ة اإلج�BاC.ة الق���.ة 
الBي أسلJ ,  ه$��ة ) 8(فقادة ق��& ق�ل اإلسالم هJ القادة ال���زون (ع� فBح مwة , وWس���B ف<ها 
 .وم1هJ أب سQ.ان وول�]ه, ح<1ها مع�vهJ في 

, ومdى أم<�ا لT�Rة أخ�a , س1ات م� إسالمه ) 5(أص?ح قائ�ا وأم<�ا (ع� , و���t ی� أبي سQ.ان 
ول��Fا مed األمر في ال�ام على غ<� ما سارت عل.ه ل (قي أم<�ا عل<ها , حBى قdى عل.ه الMاعن 

ال�ة على أكBاف األج.ال م� (ع�هل�g وفاته غّ<�ت مTار الBأر�خ وألقe (أح�اثه , Bال�.  

وكان من العقـالء  , بيزيد الخير  
, األلباء والشجعان المذكورين  

وشهد حنين وأعطاه النبي من  
وهو شقيق أم  , غنائمها الكثير  

.حبيبة إحدى زوجات النبي

إصطفـاه أبو بكر للقيادة كان  
حريصا على وصيته خوفـا عليه  
لشبابه من الزلل ونزوات الرئاسة  

وكانت وصية ذات  , والقيادة  
وكأنها صراط قيادة منيرِعَبر  

مات في طاعون عمواس سنة  
مع عدد من  , هجرية  ) 18(

ونجا معاوية  , الصحابة األفذاذ  
فـأخلفه  , منه الذي كان برفقته  

وأقره عمر إحتراما  , مكانه  
.ليزيد

أصبح  , يزيد ين أبي سفيان  
سنوات  ) 5(قـائدا وأميرا بعد  

ومضى أميرا لخمسة  , من إسالمه  
ضى عليه  حتى ق, أخرى  

الطاعون  

لربما مضت األمور في الشام على  
غير ما سارت عليه لو بقي أميرا  

لكن وفـاته غّيرت مسار  , عليها  
التأريخ وألقت بأحداثه  
المتوالدة على أكتاف األجيال  
من بعده

:إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarrai-WaMaSalakow17-080521.pdf    
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