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المقدمة

احلمد هللا الذي َدَلَع لِساَن الصباح بنطق تبّلجه، وّرسح ِقطع الليل املظلم بغياهب تلجُلجه، وأتقن 
ُصنـع الَفلـك الدّوار يف مقادير تّربجه، وشعَشـع ضياء الشـمس بنور تأّججه وأفضـل الصالة وأزكى 
التسـليم عىل سـيد اخللق أمجعني، حبيب إله العاملني، سـيدنا حمّمد، النبّي األمني، والرسـول الكريم، 

وعىل آله الطيبني الطاهرين، وأصحابه املنتجبني املؤمنني، االخيار. وبعد
    إنَّ اإلنسـاَن لَيشـعُر بالفخـِر عندما َيَتَجـوَل يف املكتبات العربيـة، التي َسـطََّرها ُعَلامُؤنا األفذاذ، 
ومجعـوا فيهـا ُكلَّ أنواِع املعارِف اإلنسـانيِة، التـي أصَبَحْت يف ما َبعـد، َمنارًا ُهيتدي بِنُورها السـائرون 
َنحَو َطَلِب الِعلِم َحّتى َغَدْت تِلَك املَكتباُت واحدًة ِمن أعظِم َمفاِخِر الُدنيا فهي َمِعٍني ال َينَضب، لكِل 

َطالِب ِعلٍم، َمتنح كلَّ باحٍث من ِسحرِها املِعطاء .
     وقْد كاَن الباحُث واحدًا من هؤالِء، الذين ارتادوا هذا الرتاث اجلم، حماولني التعرف عىل ماِيض 
األُمِة اَملجيِد. اذ كاَن الفتُح العرُيب اإلسالمُي إلسبانيا، حدثًا حضاريًا كبريًا، إْذ امتزجْت فيِه َحضاراٌت 
سـابقٌة، منهـا الرومانيـة والقوطية، مع حضـارٍة جديدٍة الحقٍة هـي احلضارِة العربيِة اإلسـالميِة. فلم 
َيكـْد العرُب يفتحون إسـبانيا، حتى قاموا  ببنـاء املجتمع، بام ملكوه من حضـارة ورقي إنَّ هذا التنوع 
البرشي، صاحبه تنوع يف التيارات الثقافية واالجتامعية والعلمية، وكان انتقال التأثريات احلضارية بني 
اجلانبني يف غاية السـهولة ، اذ ُتعد احلضارة االندلسـية مشـعل وّقادًا أنار ظلمة أوروبا يف القرون التي 
سبقت عرص النهضة االوربية، فقد كانت قرطبة قبلة وحمج طالبي العلم االوربيني من علوم املسلمني 
ويتزودوا من مناهل معرفتهم لريجعوا اىل بلداهنم حاملني فضل املسلمني يف أنارة ما أظلم من حياهتم.
وشـهد لألندلسيني مؤلفاهتم يف خمتلف العلوم التي ترمجت اىل لغات متعددة كان هلا الفضل   
يف التأسـيس لعرص النهضة االوروبية. ومل حيفظ الغرب السـيام االسبان هذا الفضل للعرب أذ تنكروا 
له بعد سقوط غرناطة واخذوا يطاردون ويقتلون املسلمني حتت كل حجر ومدر واينام حلوا وارحتلوا 

يف تلك االرض، التي مل خيلوا شربا واحدا من بصامهتم احلضارية فيها، 
وكان دور املؤلـف هنـا ابـراز بعض معامل ذلـك االرث احلضاري للمسـلمني يف هذا   
اجلـزء مـن العامل من خالل تسـليط الضـوء عىل بعض اجلوانـب التارخيية هلم، مـن خالل عدة 
بحـوث ُمجعـت حتت مسـمى ( دراسات أندلسیة موریسكییة اسبانیة ) مسامهة منه يف 

نرش املعرفة واملعلومة التارخيية يف هذا املضامر. 
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وتـايت أمهيـة تلك البحوث يف ان أغلبها أسـتخرج من خمطوطات ووثائـق تنرش الول مرة، حصل 
عليها املؤلف أثناء أقامته يف اسـبانيا، وكذلك من معلومات نادرة نرشت الول مرة عن خمطوطات يف 
اسـبانيا نرشهـا بعض من رجع اليهـا وحقق بعض حمتواهـا أو كلها. لذلك فهي تعـد معلومات قيمة 

ليّطلع عليها الباحثون املهتمون بتلك الدراسات. 
وتوزعت الدراسة عىل بابني تناول الباب االول التراث الدیني عند الموریسكیین، وشمل   

عدة بحوث وزعت عىل شكل فصول، يتصدرها 
 الفصل االول بحث عن االمام علي بن أبي طالب (علیھ السالم) عند الموریسكیین، 
الذي يلقي الضوء الول مرة عىل شـخصيته (عليه السـالم) يف تصور املوريسـكيني واالشـادة 
واالعجاب والتقديس لتلك الشـخصية التي قامت عىل كاهلها دولة االسالم يف عهد الرسول 
حممد (ص) وشـعورهم بالفخر واالعتزاز هبذه الشـخصية التي انطوت عىل شجاعة اسطورية 
سخرهتا خلدمة الدين االسالمي، لتحفز ابنائها للدفاع عن وجودهم يف االندلس، وقد حفلت 

تلك املخطوطات بزهو االنتامء لألمام (عليه السالم). 
اما الفصل الثاني فھي دراســـة تاریخیة عن أھل البیت (علیھم الســـالم) في االستشراق 
االســـباني واخذت مارمول كاربخال املسترشق االسـباين أنموذجًا للدراسـة اذ تناولت مؤلفاته وما 
حوته من ذكر هلم (عليهم السالم) يف مؤلفاته. لتعطي صورة للقارى ملا حيمله املسترشقون من مواقف 

جتاه الرسول (ص) وأهل البيت (عليهم السالم).
وتنـاول الفصل الثالث فكرة المنقذ في الفكر الموریســـكي وما  يعتقده املوريسـكييون يف هذه 
القضية، ومن مالبسات شائكة واعتقادات حتوم حول هذا املوضوع ومدى قناعتهم يف تلك العقيدة. 
اما الفصل الرابع فیتحدث عن التقیة عند الموریســـكییة، وما املسـوغ الرشعي العتناقهم هلذا 
املبدأ الغريب عنهم، السـيام وهم يدينون باملذهب املالكي، والدواعي التي اضطرهتم لذلك، من حمن 

ومصائب وعذاب جره عليهم حماكم التفتيش، وترصيح بعض الفقهاء هلم بالتقية.
وعقد الفصل الخامس  فكرتھ للحدیث عن النبوءة في الفكر الموریسكي، ودوافعهم لاللتجاء 
اىل النبوءة، وما تعلق بذهنهم من تراث اسـالمي لتلك النبوءات التي حفل هبا التاريخ االسـالمي، ثم 
أخـذ فكـرة عن النبوءة املسـيحية، ومدى تأثر كل منهام باألخـر. هذا كل ما يتعلـق بالباب االول وما 

احتواه من فصول.
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أما الباب الثاني فھو یتناول: دراسات في الحضارة االندلسیة الموریسكیة 

والتـي انصبت عىل االهتامم ببعض باجلوانب احلضاري مسـتخرجة مـن خمطوطات مهمة تعكس 
بعض جوانب احلياة التي يعيشـها األندلسـيون واملوريسـكييون، لذلك تناول هذا الباب عدة فصول 

منها ما تم تناوله يف
 الفصل االول المسلمون الموریسكیون في رحلة مونزر ١٤٩٤- ١٤٩٥م 

اذ تعد هذه الرحلة من الوثائق النادرة التي نقلت الينا احلياة التي عاشـها املوريسـكييون يف غرناطة 
ويف اسـبانيا بوجه عام، بعد سـقوط االندلس بسـنتني او ثالثة، وتأيت امهية هذه الرحلة، نظر لسكوت 
املصادر االسالمية عن طبيعة حياة املوريسكييون يف هذا الوقت، وقد بينت الرحلة حياهتم االجتامعية، 

واالقتصادية، والدينية، واماكن جتمعهم ونشاطاهتم.
اما الفصل الثاين فقد تناول الطب يف األندلس من خالل وثيقة خمطوطة 

ويعـد هـذا الفصـل دراسـة ميدانيـة للطـب يف االندلـس، اذ انـه يكشـف عن اإلجـراءات 
واالحرتازات التي يقوم هبا من يرشف عىل مهنة الطب يف ذلك الوقت، من اختبارات وشهود 
عيـان عـن مهارة وحذاقـة االطباء وما اشـتهر عنهـم من عالجـات لألمراض التـي عاجلوها 
وغريهـا ممـا هو موضح يف البحث. كل هذه الدراسـة عن الطب هو من خـالل وثيقة خمطوطة 
توثق االمور املذكورة يف اعاله، حصل عليها املؤلف من احدى ودائع املخطوطات يف غرناطة .

  واما الفصل الثالث فقد درس فیھ المؤلف وثائق أندلسیة  بالدراسة والتحقیق 
وهي تنتمي للحقبة االخرية من تواجد املسلمني االندلسيني يف شبه جزيرة ايبرييا، والوثائق عبارة 
عن خليط منوع من املواضيع ترتاوح بني بيع ورشاء ووثيقة عن تبادل مودة بني مسلم ونرصاين اسباين، 
وهي تعكس – يف بعض جوانبها-احلياة االجتامعية واالقتصادية التي عاشتها سلطنة غرناطة يف ذلك 
الوقت، والوثائق عبارة عن وثائق خمطوطة كتبت يف تلك الفرتة ارفق املؤلف نامذج هلا مع البحث.  

وامـا الفصـل الرابـع واالخري من هـذا الباب فقـد درس االعيـاد واألزياء االسـبانية وصداها يف 
املجتمع االندليس 

وتناول اهم طرق االتصال بني لإلسـبان واملسـلمني،  ثم االعياد واملناسـبات الدينية واالجتامعية 
عند االسـبان، ومدى تأثريها باملجتمع االسـالمي، فضال عن ازياء االسـبان التـي ُاعجب هبا العرب 
ولبسـها عامتهم وخاصتهم. كل هذا كان دليال عىل مدى االتصال الوثيق بني تلك االمم التي مجعتها 
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جغرافية واحدة. 
وليـس يل يف النهايـة من القـول، إال إنني قدمت ما اسـتطعت من جهد، ليكون هـذه الكتاب عىل 
مـا هو عليـه أآلن، ولكنني ال ادعي فيه الكـامل أو التامم، بل هو عمل متواضـع أضعه بني يدي القراء 

الكرام، راجيًا من اهللا إن يغفر يل ما وقع فيه من خطأ، أو نسيان فهذه من صفات البرش. 
وهللا الموفق للصواب ... 

المؤلف         

بغداد/ ٢٠١٩م
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الباب االول: 

دراسات في التراث الدیني الموریسكي

الفصل االول: االمام علي بن أبي طالب (علیھ السالم) عند الموریسكیین• 

الفصل الثاني: أھل البیت (علیھم الســـالم) في االستشـــراق االســـباني • 
مارمول كاربخال إنموذجاً (١٥٢٠- ١٦٠٠م)
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الفصل األول: االمام علي بن أبي طالب (ع) عند 
الموریسكیین

املستخلص:
يمثل تاريخ االمام عيل () يف كل مفاصله انموذجًا للشـجاعة والتقوى، فرضب به املثل وطار 
صيته رشقا وغربا فكانت ملوك الروم واالفرنج تضع صورته () حامال لسـيفه يف بيوت عبادهتا، 
وكذلـك ملوك الرتك والديلم فكانوا يضعون صورته () عىل سـيوفهم، كاهنم يتفاءلون به للنرص 
والظفـر يف احلـرب، فحمل املوريسـكيون تلـك الصورة له وانطلقـوا حيفزون ابنـاء جلدهتم من اجل 
اسـتنهاض مههم يف اسـتذكار تارخيهم املـرشق باالتكاء عىل تاريخ االمام () لكـي ينهظوا بتاريخ 

اممهم وتارخيهم املجيد.
Abstract

Represents the history of Imam Ali (peace be upon him) in all his joints a model of 
courage and piety, smote him ideals and flew to fame east and west were the kings of 
the Romans and the Frank put his image (peace be upon him) the holder of a sword 
in worship houses, as well as the kings of the Turks and Daylam And they put his 
picture (peace be upon him) on swords, as if they Atfaelon him victory and the nail in 
the war, he carried Almaurickjon that picture him and drove inspire their own people 
in order to mobilize the hum in the recall history Orient Baltae on the history of the 
Imam (peace be upon him) in order to Anhzawa on their nations and the glorious 
history.
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المقدمة 

احلمد هللا وأفضل الصالة وأزكى التسليم عىل سيد اخللق أمجعني، حبيب إله العاملني، سيدنا 
حممـد النبـي األمني والرسـول الكريم، وعىل آله الطيبـني الطاهرين، وأصحابـه الغر املنتجبني 

األخيار.
وبعد فنحن امام شـخصية سـافر صيتها عرب الزمن يف كل حدب وصوب، وسـاحت شـهرهتا يف 
االفاق لتنهل من عطائها البرشية مجعاء، ال حتدها حدود دينية اوعرقية أو جغرافية، فكان اسمه نرباس 
ييض طريق البرشية وهتتدي هبديه االمم، وانقطعت له االمال فكانت شـجاعته مرضب االمثال حتى 
قيل عنه انه انسى الناس فيها ذكر من كان قبله، وحما اسم من يأيت بعده، ومقاماته يف احلرب مشهورة، 
تـرضب هبـا االمثال اىل يوم القيامة، وهو الشـجاع الذي ما فرَّ قط، وال ارتـاع من كتيبة، وال بارز احد 
اال قتله، وال رضب رضبة قط فاحتاجت اىل الثانية. تلك هي شجاعته التي تلقفها املوريسكيون الذين 
عاشوا يف زمن مظلم، واطبقت عليهم دنيا االسبان قتًال وتعذيبًا ونفيًا حتى ابعدوهم عن اصوهلم التي 
انحدروا منها ثقافيًا واجتامعيًا ودينيًا رويدا رويدا، فثاروا انتقامًا لتارخيهم حارضًا ومسـتقبال فانتفظوا 
امام مهجية العصور الوسـطى املظلمة التي متثلت بمحاكم التفتيش وممارسـات االسـبان التي فتكت 
بالبنيـة االندلسـية املتالمحة، ومن اجل بث روح الثـورة واالنتفاض عىل الواقع املزري الذي يعيشـوه 
اسـتذكروا تارخيهم االسـالمي املرشقي املرشف وبطـوالت اجدادهم العظام، حلاجتهم اىل شـخصية 
تقوائيـه تنـامز بشـجاعتها لتكون هلم قـدوة البناء جلدهتـم ينهلون مـن عطاءها ليحفـزوا ابانئهم عىل 
الثـورة واالنتقـام من اعدائهم، فكانت شـخصية االمام عيل بن ابن طالب () هي االمل املنشـود 
مـن قبـل هوالء ملا متتاز به مـن رشوط وافقت ذهنية املوريسـكي الذي يبحث عن امـل يعيد له اجماده 
الضائعة باالمس القريب يف االندلس، فقراء املوريسـكي واقعه وقارن بينه وبني العرص الذي عاشـت 
به شـخصيته املنشـوده يف املـرشق، فانطلق مـن ضعفه وكثـره اعدائه وعدالـة قضيته وقسـاوة اعدائه 
وبطله املرشقي وضعف امكانياته وكثره اعدائه وعدالة قضيته وقسـاوة اعدائه وانتصاره فيام بعد رغم 
تلـك الـرضوف التي مل ترس بصالح بطله املرشقي لكن رغم ذلـك فقد انترص واضهره اهللا عىل اعدائه، 
ورضب به املثل بالشـجاعة واالقدام، واحب املوريسـكي من خالل هذه املقارنة ان يستحرض شجاعة 
االمـام عـيل () نظرا لتشـابه الرضوف فيـام بينهم وان يسـتنهض مهم قومه بتلك الشـخصية التي 
انطلقـت وانتـرصت برضوف مشـاهبا لواقعـه يف االندلس، والتـي كانت حمل عنايه اهللا تعـاىل وتايده، 
فـربزت احلاجـة اىل اسـتحضار مـوروث االمام عـيل () يف الشـجاعة ليكون قدوة حيتـذى هبا يف 
الثـورة واالنتصـار، واالسـتعانة باالمـام عيل بن ايب طالـب () من قبل املوريسـكيني يثري يش من 
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االسـتغراب، اذ ان االرضيه االندلسـية مل تكن مهياه فكريًا الحتضان شخصيته كون االندلس مل تتاثر 
بالتيارات املوالية لالمام ()، اذ اهنا فتحت يف زمن بني امية ومن ثم ُحكمت من قبلهم، ومعروف 
للكثري منا موقف بني اميه املعادي لالمام ()، لكن تلك االسباب مل تصمد امام شعور املوريسكي 
بحاجتـه لذلك البطل اخلالد فاسـتحرضه روحًا حيـارب به ويثور به وحيـاول ان ين ترص به. وقد حاول 
الباحـث ان يسـتقيص تاريـخ االمام عيل () من خالل مغازي املوريسـكيني التـي كتبوها وحتلليل 
شـخصيته بـام حتمله تلك املغازي من تاريخ حافل هبذه الشـخصية الفذة، وتـايت امهية تلك املغازي يف 
اسـتعانتها باالمام () ويف تلك الفرتة املتاخرة من تاريخ املسـلمني يف اسـبانيا رغم تناسيها النسبي 
ايام حكم املسـلمني لشـبه جزيرة ايربيا، والعثور عىل هكذا نصوص يف هذه الفرتة املتاخرة هو مكسب 
تارخيي هلذا الشخصية يضاف اىل تارخيها احلافل بالشجاعة رغم بعدها التارخيي كام اسلفنا، وهي هبذا 
االمر فقد بعثت تاريخ االمام عيل () من جديد يف ارض جديدة وجعلت تلك الشخصية املقدسة 
ُتبعث من جديد ليستكمل تارخيه اجلهادي يف ارض غري ارضه واناس غري اناسه فينهلون من شجاعته 
وشـخصيته االسـالميه املرتبطة باهللا تعاىل، النه بحسـب اعتقادهم كان يظهـر يف معاركهم حيارب اىل 

جانبهم غيبيًا مما يعطي زمخًا معنويا هلم امام عدوهم االسباين النرصاين. 
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اوالً :- الموریسكیون 

١- أحوال الموریسكیین بعد سقوط غرناطة :
أنتهت حقبة حكم املسـلمني لألندلس بعد ثامنية قرون أسـتطاعوا فرض سيطرهتم عىل معظم شبه 
جزيـرة ايربيـا، وختمت بذلك صفحة تشـع حضارة يف تلك األرض، وكان أخر املراسـيم السياسـية 
تلك املعاهدة التي وقعها امللكان فرناندو وأزابيال مع ايب عبيد اهللا الصغري أخر سـالطني غرناطة سـنة 
٨٩٧هــ-١٤٩٢م، وبموجب تلـك املعاهدة (١) ُحفضت كل حقوق الشـعب األندلـيس األقتصادية 
واألجتامعيـة والدينيـة وأضحى بموجبها املواطن األندليس يتمتـع بحقوقِه – اىل حني – يف ظل حكم 
أسـباين مسـيحي كام كان يتمتع هبا يف ظل احلكم اإلسـالمي القائم قبل سـقوط غرناطة، أال أن ذلك 
مل يـدم كثـريًا أذ تنّصل اإلسـبان عن وعودهـم بعد فرتة وجيزة مـن أبرام املعاهـدة وأخذت الضغوط 
تتزايد عىل املسلمني وبدأت مضايقات اإلسبان هلم يف كل نواحي احلياة السيام الدينية وأصبح املجتمع 
اإلسـالمي يعاين من تلك الضغوطات التي طالت الشـعب األندليس الذي أصطلح تارخييا بتسـميته 
باملوريسـكيني (Los Moriscos) واملقصـود هبـذا املصطلـح هم املسـلمون الذين بقـوا حتت حكم 

األسبان بعد سقوط غرناطة سنة ٨٩٧ هـ /١٤٩٢م.
ومتثلت مأسـاة املوريسكيني بأن فرض عليهم التنصري القرسي واجبارهم عىل ترك دينهم، وحظر 
عليهم أسـتخدام اللغة العربية، ومنعوا من لباسـهم التقليدي وأجربوا عىل التحدث باللغة القشتالية، 
وألزموا النسـاء أن تكشـف وجوههن وأن تفتح أبواب البيوت بعد أن جـرت العادة عىل أغالقها، مما 
خلق جوًا من املعاناة الشديدة يف أوساط الناس الغيورة، كام قاموا بحظر أستخدام احلاممات التي كانت 
تشكل هلم وسيلة مهمة للنظافة، وكذلك منعوهم من املوسيقى واألغاين وإقامة األعياد واألحتفاالت 

والزواج اخلاص هبم (٢).
رت الكنيسـة كل أمكانياهتـا مـن أجـل القضاء عـىل األسـالم واملسـلمني وأنطلقت حماكم  وسـخَّ
التفتيش تقتل وحترق وتنفي وتسـجن كل من يشـك بدينه وحاولت دجمهـم وتنصريهم قرسًا بالديانة 
النرصانية، وأمتازت حماكم التفتيش بأهنا أقسـى ما القته األنسـانية من عذاب عىل وجه األرض، فهم 
كانوا يبتكرون شتى أنواع االت التعذيب وتفننوا بتعذيب املسلمني بشتى الوسائل، فمثًال هناك غرف 
يف حماكـم التفتيـش صغـرية يف حجم األنسـان بعضهـا عمودي وبعضهـا أفقي، فيبقى سـجني الغرفة 
العموديـة هبـا واقفًا عىل رجليه مدة سـجنه حتى ُيقىض عليه، ويبقى السـجني يف الغرفـة األفقية ممددًا 
حتى املوت، وتبقى اجلثة يف السـجن حتى تبىل ويسقط اللحم عن العظم، وقد صممت اآلت لتكسري 
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العظام وسـحق اجلسـم، وكان يبدأ بسحق عظام األرجل ومن ثم عظام الصدر والرأس واليدين، كل 
ذلك عىل سبيل التدرج حتى تأيت اآللة عىل كل جسد فيخرج من اجلانب اآلخر هلا كتلة واحدة. وهناك 
آلة تسـمى بالسـيدة اجلميلة أو (الرحيمة) وهي عبارة عن تابوت عىل شـكل أمرأة مصنوعة عىل هيئة 
أسـتعداد لعنـاق من ينام فيها وقد برزت من جوانبها عدة سـكاكني حـادة يطرحون املعذب فوق هذه 
الصورة ويطبقون عليه باب التابوت بسـكاكينه بعنف فتمزق السـكاكني جسـمه وتقطعه أربًا اربَا (٣) 
فضًال عن حفالت حرق املسلمني احياء، وقد حصدت ماكنة املوت ملحاكم التفتيش عرشات اآلالف 
من املسـلمني وأسـتمرت يف عملها اىل أن أحتل الفرنسـيون إسـبانيا وصدر أمر نابليون ١٢٢٣هـــ/ 
١٨٠٨م بألغائهـا، ولكنهـا عـادت اىل احلياة يف عهد فرناندو السـابع ملك إسـبانيا الذي أحياها سـنة 
١٢٣٠هــ /١٨١٤م، وظلت يف عملها حتى سنة ١٢٥١هـ/١٨٣٤م ملا وافق جملس النواب اإلسباين 

عىل إلغائها يف أسبانيا كلها (٤).
٢- الحیاة الدینیة عند الموریسكیین.

بعد تلك املامرسـة البشعة من لدن حماكم التفتيش بحق املسلمني دخلت الشعائر الدينية اإلسالمية 
طورًا جديدًا، أذ أخذ املسلمون خيفون عقائدهم وأصبحوا يامرسوهنا بالرس وأظهروا العمل بالتقية يف 
ممارسة العادات الدينية وأضطروا اىل ذلك أضطرارا نتيجة لبطش حماكم التفتيش هبم، وكانوا حيافظون 
عـىل الواجبـات متى ما أمكنهم ذلك من صوم، وطهارة، وصدقة وصالة، وهذه األخرية ظلت تؤدي 

اىل وقت متأخر من وجودهم يف أسبانيا حيث يمكن أداءها رسًا دون أن يراهم املسيحيون.
أما أصعب الفروض بالنسبة هلم فهو احلج (٥) نظرًا لصعوبة السفر للبلدان العربية، وفرض عليهم 
فيـام بعـد التنصري القـرسي أو التهجري، وكذلك صدر أمـر بأحراق مليون ومخسـامئة الف كتاب ديني 
بـام فيهـا من الوثائـق واملخطوطات التـي تتعلق بالدين األسـالمي، وعمد األسـبان اىل أخذ األطفال 
املسلمني الذين ترتاوح أعامرهم ما بني ٥- ١٢ سنة يربوهم تربة خاصة يف املعاهد املسيحية، ويلقنوهم 
النرصانيـة، ويزرعون يف قلوهبم التعصب املقيت ضد ذوهيم املسـلمني، وبعد نضوجهم يسـتعملوهم 
إلسـبان أداة للتجسـس عىل أهلهم. وقاموا بأرسال العديد من الكهان والقساوسة والرهبان اىل مملكة 
غرناطـة بالـذات هبدف التبشـري الديانة النرصانية وعـىل املذهب الكاثوليكي (٦) وهنـا وأمام جربوت 
حماكـم التفتيـش جلاء املسـلمون اىل العمـل بالتقية وإظهار اهنم عـىل دين املسـيح () بعد أن ختلوا 
ظاهريـا عن اإلسـالم، لكن ذلـك مل ينطوي عىل اإلسـبان، وقد ّرصح املطران ”جريـرو“ يصف حال 
املوريكسـيني عـام ١٥٦٥م ” إهنم خضعـوا يف الظاهر للتنصري ولكنهم لبثـوا كفرة يف رسائرهم، وهم 
يذهبـون اىل القّداس تفاديًا للعقاب، ويعملون خفية يف أيام األعياد، وحيتفلون بيوم اجلمعة أفضل من 
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أحتفاهلم بيوم األحد، ويسـتحمون حتى يف شهر ديسمرب، ويقيمون الصالة خفية، ويقدمون أوالدهم 
للتعميد خضوعًا للقانون ثم يغسلوهنم يف البيوت ملحوا آثار التنصري، وجيرون ختاهنم ويطلقون عليهم 
أسـامء عربيـة، وتذهب عرائسـهم اىل الكنائس يف ثياب أوربية، فـأذا عدن اىل البيت اسـتبدلنها بثياب 
عربية وأحتفلن طبقًا للمراسـيم اإلسـالمية“(٧)، فكانت التقية قارب النجـاة الوحيد هلم فعن طريقها 
كان يمكن هلم أن يعيشوا يف دار احلرب، وقد عرب احد املوريسكني ممن هاجروا اىل تونس عن أحواهلم 
يف تلك الفرتة قائًال "لقد أضطهد املسـيحيون هذه األمة اإلندلسـية، بالسـجن والتعذيب والقتل، وقد 
حتملت كل ذلك بصالبة، وحافظت عىل األيامن احلقيقي، وأظهرت شـيئًا وأضمرت يف رسائها شـيئًا 
أخـر وسـخرت من األكاذيب، ومن الفئة الواهنة كام هو معـروف " (٨) وأمام تلك الضغوطات أضطر 
قسـم منهم اىل اهلجرة وقد سـاعدهم عىل ذلك بعض فتاوى علامء أهل املغرب ومن اشـهرها الفتوى 
املعروفة باسـم اسـنى املتاجر يف بيان أحكام من غلب عىل وطنه النصارى ومل هياجر، وما يرتتب علية 
مـن الصعوبـات والزواج والتي حثتهم عىل اهلجرة اىل دار واألسـالم من أجـل احلفاظ عىل دينهم من 
التهديـدات التـي أحاطت هبم،فـكان جواب فقهاء العـدوة املغربية قد نص عـىل أن اهلجرة من ارض 
الكفـر اىل أرض اإلسـالم فريضة اىل يوم القيامـة، وكذلك اهلجرة من أرض احلـرام والباطل بظلم أو 

الفتنة (٩).
 لكـن القسـم اآلخـر من املوريسـكيني آثر البقاء يف أسـبانيا متسـكًا بارضـه وحبًا بقوميتـه وهويته 
األندلسـية ومل يسـتطيع أن يمحي ذكرى آباءه وأجداده يف هذه األرض التي عاشوا عليها، ومل تردعهم 
تلـك الفتـوى التي حثتهـم عىل الرحيل، فوجدوا – متنفسـًا هلـم يف فتوى عرفت ب(فتـوى الغرباء ) 
صدرت عن فقهاء العدوة املغربية سمحت هلم باألقامة يف أسبانيا، وكان تاريخ صدورها عام ١٥٠٤م 
فقولبـت تلـك الفتـوى عباداهتم بام ينسـجم مع وضعهـم الذي كانوا يعيشـون به، فلجـأوا اىل بعض 

التغيريات اليسرية يف ممارساهتم الدينية واالجتامعية للتخفي عن عيون حماكم التفتيش يف كل مكان.
وتنـص الفتوى عـىل معاجلات لالمور العبادية بام ينسـجم مع واقعهم فسـمح هلـم "بالصالة ولو 
باإليـامء... والـزكاة ولـو كانـت هدية لفقريكـم أو رباء..والغسـل من اجلنابـة ولو عومـًا يف البحور، 
وعليكـم بالتيمـم ولو مسـحًا باأليدي للحيطـان... وأن أجربوكـم عىل رشب اخلمـر فأرشبوه البنية 
أسـتعامله، وأن كلفـوا عليكـم خنزيرًا فكلـوه ناكرين أياه بقلوبكـم ومعتقدين بحرمتـه، ... وان قالوا 

أشتموا حممد فأشتموا ناوين أنه الشيطان، أو حممد اليهود، فكثري عندهم أسمه" (١٠).
وهـذه الفتوى هـي برنامج كامل ومبالغ فيه للتقية جتنبًا لسـخط حماكم التفتيش، وترتب عىل ذلك 
"أن ادى بمرور الوقت وبطبيعة احلال اىل ضعف األنتامء الديني وتلونه بأشكال املتغريات األجتامعية 
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اجلديـدة، وسـاعدت فتـوى الغرباء التي كتب منها عرشات النسـخ عـىل أقامة لون مـن املصاحلة بني 
املورسـيكي ومصريه التارخيي املحتوم، وأخذ مرياثه احلضاري الناضج يذبل وينكمش حتى أستحال 
يف هنايـة األمـر اىل حفنة من اآلثار الفولكلورية، والبقايا األنرتوبولوجية لشـعب أختفى حتت األرض 

وخضع لسطوة القهر وأكتفى باضعف األيامن " (١١).
٣- النبوءة الموریسیكیة

بعد تلك املحنة التي عاشتها األمة املورسيكية أمام سياط الظلم وأهنار الدم بدأت تتوجه اىل الثورة 
واألنتقام والرجوع بأيامهم اىل أيام املسلمني األوىل وعزهتم، فبدأو حيفزون أبناء جلدهتم دينيًا، وذلك 
مـن خـالل بعث األمل فيهم عـىل الثورة، وكانت هنايتهـم تلك قد ذكرت كنبوءة عىل لسـان صاحب 
الرسـالة الرسـول حممد(صـىل اهللا عليه واله وسـلم ) (١٢).أذ أنـه ذكر أهل األندلـس وتنباء بمصريهم 
املرعـب بعـد أ ن أبتعـدوا عـن اهللا تعاىل وأوامره وممارسـة املحرمات حتى سـلط اهللا عليهـم أناس ال 
يرمحوهم يسـموهنم سـوء العذاب وذكـر معاناهتم بامل كبري جـدا حتى ان االمهم تلك قـد ابكته بكاءا 
مـرَا، ثـم ختلص النبـوءة اىل اهلدف الـذي وضعت من أجله وهـو أن اهللا تعاىل سـوف ينقذهم من رش 
هؤالء بارسـال مدد اهلي متمثًال باملالئكة. وامللفت للنظر وكام سـنرى مدى تعلق املوريسـكيني بوقت 
مبكر باألمام عيل بن أيب طالب ()، اذ ان تلك النبوة جعلوها تروى عىل لسانه وهو مرتكز أسايس 
ملـا سـيدور حوله التاريـخ عندهم فيام بعـد. وربام كانت هذه الشـخصية هي األمل الـذي حيدوا أهل 
األندلس يف اخلالص، فكان األمام عيل () حادهيم اىل اخلالص وهو مقدمه ملا سـيرتتب عىل هذه 
الشـخصية من بطوالت فذة تضاف اليها ليصل هبا احلال اىل أضفاء مالمح أسـطورية عىل شـخصيته 

بأعتبارها األنمودج املحتذى به أذا ما ارادوا اخلالص من واقعهم املرير.
ونذكر هنا فقرات مقتضبة من النبوءة ” بسـم اهللا الرمحن الرحيم يف األثر أن رسـول اهللا كان جالسًا 
ذات يوم بعد صالة الظهر يتحدث مع الصحابة...ريض اهللا عنهم امجعني. ويف هذه اللحظة دخل أبن 
أيب طالـب والزهـراء.. ريض اهللا عنهام.. وجلسـا بجانبه وقال له : ” يا رسـول اهللا دلنا عىل حال أمتك 
يف آخـر الزمـان فقال هلم سـتقوم القيامة عندما يكون الناس أرشارًا، وسـيكون هنـاك جيل من أهيل ( 
أمتـي ) يف آخـر بالد الغرب يف مكان يسـمى جزيرة األندلس، وسـيكون هؤالء أخر من يسـكنها من 
أمتي وسيكونون أخر الناس يرمحهم اهللا يف ذلك الوقت، قال ذلك وأمتألت عيناه بالدموع ثم قال هم 
املتطهرون املكرمون هم الذين يدمرون أنفسـهم... وسـيكون ذلك سبب نسيان أهل األندلس ألمور 

الدين وأتباعهم ألهوائهم وحبهم للدنيا وترك الصالة ومنع الزكاة وحب الشهوات ” (١٣).
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ثـم تأخـذ النبوءة بذكر الصفـات الذميمة التي عاهبا عليهم الرسـول (صىل اهللا عليه واله وسـلم) 
ومنهـا نسـيان " أهـل األندلس ألمور الدين وأشـاعهم ألهوائهـم وحبهم الدنيا وتـرك الصالة ومنع 
الزكاة وحب الشهوات والقتل"(١٤). وتستمر النبوءة تلصق كل ما هو سلبي باالندلس لذلك وبحسب 
قول الرسـول حممد (صىل اهللا عليه واله وسـلم) يف هذه النبوءة املزعومة خرسوا األندلس وحل بينهم 
الدمار والقتل والتخريب وسـبيت نسائهم وقتلت رجاهلم وأتيمت أطفاهلم وُصودرت امواهلم.وهذه 
األفعال هي عقوبة هلم من اهللا تعاىل أذ تذكر النبوءة أن الرسـول حممد (صىل اهللا عليه واله وسـلم) قال 
"أن اهللا سريسل عليهم بسبب أفعاهلم حكامًا قساة وأرشارًا يأخذون أمواهلم دون حق، ويدخلوهنم يف 
دينهم وجيعلوهنم يعبدون األصنام معهم ويأكلون اخلنزير معهم ويستخدموهنم يف أعامهلم ويعذبوهنم 
حتـى جيعلوهنم خيرجـون اللبن الذي رضعوه من أطراف أظافرهم، وسـريون الظلـم يف ذلك الوقت 
لدرجة أن أحدهم سيمرعىل القرب الذي يدفن فيه أخيه أو صديقه ويقول ليتني كنت معك سيستمرون 

عىل ذلك اىل أن يفقدوا األمل يف املوت عىل دين الرمحة " (١٥). 
وبعد ذلك تأيت النبوءة لتبعث األمل من جديد يف روح هؤالء املنكوبني الذين بكى عليهم الرسول 
حممد(صـىل اهللا عليـه واله وسـلم) بحرقة ليأيت التعزيز األهلـي واملدد الغيبي، بعـد أن اراهم اهللا عاقبة 
أمورهـم لذلـك فقد الح امل يف النبوءة بقوهلا عىل لسـان الرسـول حممد (صىل اهللا عليه واله وسـلم) 
قائًال " يف ذلك الوقت سـتثور املالئكة يف السـامء وسـيذهبون مجاعة ليسـجدوا هللا وليقولوا أن أناسـًا 
من أمة حبيبك ورسـولك حممد حيرقون يف النار وأنت القوي املنتقم هنا يرسـل اهللا القوى من جيندهم 
وخيرجهـم مـن هذا الكـرب العظيم، هنا بكـى عـىل.. رض اهللا عنه..وقال له يف أي عام سريسـل اهللا 
النجدة ويرس قلوب املكروبة، أجاب :يا عيل سيكون ذلك يف جزيرة األندلس عندما تكون بداية العام 
يـوم سـبت "(١٦) وقد جعلـت النبوءة الوقت غري معلوم لنهاية املأسـاة، وربـام ارادت هلم ان ال يفقدوا 

األمل ويبقون عىل امل متجدد بعد كل نكبة فتتجدد اماهلم دائام يف اخلالص.
 هذا عرض موجز لبعض نبوءاهتم أو احاديثهم التي وضعت عىل لسـان الرسـول حممد(صىل اهللا 
عليـه واله وسـلم) لتحفز اهلمم وتبعث األمـل من أجل إيقاض ثورة الشـعب األندليس، وربام يكون 
مـن غـري املصادفة أن يكون الراوي هـو األمام عيل () األمل البعيد القريـب الذي تعلق ببطوالته 

املورسيكيون الذين سيتخذونه مشعل هلم يف ثورهتم ضد األسبان.
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 ثانیاً - مغازي الرسول محمد (ملسو هيلع هللا ىلص) في الفكر الموریسكي

ُعنيت املغازي بتدوين حياة الرسـول حممد (صىل اهللا عليه واله وسـلم) واألهتامم بتفاصيل حياته 
أبتـداء منـذ والدته وحتى وفاته وربام جتاوزها يف بعض األحيـان اىل تاريخ عائلته مركز بصورة خاصة 
عىل معارك الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) التي خاضها يف سبيل الدفاع عن العقيدة ونرش الدين 

األسالمي.
وامـا املغازي املوريسـكية فهـي "جمموعة من روايات الفروسـية امللحمية التي تتسـم بالطابع    
الرتاثـي التقليدي وحتفل باخلوارق العجيبة، حيث حتكي قصة الغزوات األوىل يف األسـالم" (١٧)وتدور 
"أحداثها بني الواقع التارخيي واخليال الفني وقد كتبت يف القرن السـادس عرش باللغة القشـتالية –أي 
االسبانية-املرسـومة باحلـروف العربية عىل الطريقة املميزة لألدب االعجمـي - األمخيادو- وتبدو فيها 
جمموعة من اخلواص اللغوية املعروفة يف تاريخ اللغة األسبانية إبان القرن السادس عرش الذي تعود اليه 
املخطوطات. وان كان ذلك بطبيعة االمر ال ينفى األمتداد التارخيي القديم هلذه الروايات قبل تسجيلها، 
عن طريق التداول الشـفاهي بني الناس أوال خالل آماد طويلة شـأن اآلداب الشـعبية اجلامعية، قبل ان 
يتم تثبيتها هبذه الطريقة التي أختص هبا املوريسكيون"(١٨). وهي "كنموذج لألدب املوريسكي املكتوب 
باالخلميادو... وهي جمموعة من قصص الفروسـية حتكى بطوالت حدثت يف صدر األسـالم، ويف هذه 
القصص يبدو املسـلمون كأبطال أسـطوريون حيققون النرص دائًام، وال شك يف أن املوريسكيني - الذين 
كانوا يشـعرون دومًا بأهنم جزء من العامل األسـالمي- كانوا ينتشـون بتذكر هذه األنتصارات ويعتزون 
هبـا يف زمـن تعرضوا هم فيه للمحن، ورغـم أن هذه القصص ترتدي ثوب الفروسـية وتتضمن أحداثا 
عجيبة أال أن بعض األحداث التي تروهيا حقيقية. (يف خطها العامل دون اخلوض بالتفاصيل التي جتنح اىل 
املبالغة أحيانًا) ”(١٩).وتتالف " هذه القطعة األدبية الفريدة يف خمطوط حتمل الرقم ٥٣٣٧ باملكتبة القومية 
بمدريـد، مكتوبـة باخلط املغريب املميز بالقرن السـادس عرش، وتتكون مـن ١٤٨ ورقة جملدة بالرق وقد 
كتبت بعض العناوين واآليات القرآنية فيها باملداد األمحر. باألضافة هلذا املخطوط هناك خمطوطان آخران 
يتضمنـان بعـض الروايات الواردة يف كتاب املغازي أحدمها حيتوي عـىل حكاية وراء احلجرات واآلخر 
حيتوي عىل معركتي بدر وحنني وأن كتبت حتت عنوان قصة فتح بيت مكة املكرمة وكال املخطوطتني يف 
جمموعـة جايانجوس التي متلكها األن األكاديمية امللكية للتاريـخ بمدريد، كام يضاف اىل هذه القصص 
أيضـا قصتـان يدوران حول نفس املوضوعات، مها حديث القـرص الذهبي وحكاية الثعبان مع عيل أبن 
أيب طالـب، وبضمهنـا خمطوط رقم ٣٢٢٦ بمكتبـة القرص امللكي بمدريد أما حكايـة عيل بن أيب طالب 

واالربعني فتاة فهي ملحقة بمجموعة جايا نجوس املشار اليها من قبل "(٢٠).
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متثل تلك القصص ما يدور من تصور عند املوريسكيني حول مغازي الرسول (صىل اهللا عليه    
واله وسـلم) حسـب ما وصلت اليهم يف ذلك الوقت رغم ما يدور حوهلا من جمانبة للواقع وخروجها 
عـن مغـازي املرشق التـي كتبت بدقة وأن مل ختلوا هـي أيضًا من الدس والتلفيـق، أال أن املالحظ عىل 

مغازي املوريسكني هو أصطباغها بالصبغة االسطورة كام هو واضح من خالل ما سنورده.
ثالثاً:- األمام على بن أبي طالب () بطل مغازي الموریسكیین :- 

كان لألمام عيل () احلضور البارز يف هذه املغازي حتى وصل األمر ان أسندت اليه دور البطولة 
األسايس فيها. فكان البطل الذي تدور عليه تلك القصص وحمور احلروب ومنقذ املسلمني، ُعرف عنه 
() شجاعته الكبرية ودفاعه املستميت عن الرسول (صىل اهللا عليه واله وسلم) والدين اإلسالمي، 
لذلـك حفظ املوريسـكيون هذه املكانة لألمام عـيل () وعندما كتبوا مغازهيـم جعلوه لولب تلك 
البطولـة "ورغم ان كتب السـرية تنسـب اىل األمام عيل بن أيب طالب شـامئل كثـرية كالتواضع والعلم 
والتقوى، إال ان املوريسـكييون كانوا يربزون شـجاعته بشـكل خاص"(٢١). وإبراز شـجاعته من قبل 
 ()املوريسـكني كان رضورة ملا تقتضيه املرحلة التي يمرون هبا فكان اسـتذكار شجاعة األمام عيل
وبطوالته حيفز هبم روح الثورة للبقاء، وكنموذج ملا كان يدور حول شجاعته يف خمطوطاهتم، فقد ذكر 
الدكتور غاليمس دى فوينتيس هذه الصورة لعيل بن ايب طالب () اسـتنادًا اىل املخطوطات بقوله 
” كانت شجاعته منقطعة النظري، حتى أنه وهو يمتطي جواده كان يساوي ألفني من الفرسان، وكانت 
قوتـه خارقة، فكان يقسـم فارسـًا وحصانه اىل نصفـني برضبة واحدة... ويف بعـض األحيان كان عيل 
() يكـر بمفـرده عىل جيـش كامل ويفعل به ما تفعل النار يف اهلشـيم ”(٢٢).وتركيز " املوريسـكيني 
عىل اجلانب األسطوري يف بطوالت عيل بن أيب طالب () بالرضوف اخلاصة التي كانوا يعيشوهنا. 
لقد بذل املوريسـكيون كل ما يف وسـعهم للتخلص من أضطهاد السـلطات املسـيحية اإلسـبانية، ومل 
يعد أمامهم سـوى أنتظار معجزة إالهية، وهذا ما يفرس وجود نبوءات موريسـكية تتحدت عن قرب 
أنتصـار األسـالم... ويفـرس أيضا احلديث عـن معجزات جيرهيـا اهللا عىل يد عيل بـن أيب طالب (عليه 

السالم)” (٢٣).
وذكر صاحب املخطوط رقم ٥١٢٠ األمام عيل بن أيب طالب () بقوله ” واعقبه ( يف اخلالفة) 
سيدنا عيل بن أيب طالب رض اهللا عنه، زوج السيدة فاطمة رض اهللا عنها، بنت رسول اهللا صىل اهللا عليه 
وسلم. وكان اشجع من عرف من املحاربني، فقد كان يظهر يف اية موقعة فحتى ولو كان غائبًا يف مكان 

بعيد كان اهللا يرسله وكان يظهر بني الناس وحقق النرص يف كل املعارك ” (٢٤).
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واملالحـظ عـىل النص اعاله أنه قد ركز عىل مسـالة ظهور األمام () يف أي مكان وهي مسـألة 
كانوا قد عولوا عليها الكثري يف ثوراهتم والتحفيز هلا.

 رابعا:- األمام علي () و سانتیاغو(٢٥)

شاع بني األسبان أن القديس يعقوب واملعروف عندهم بسانتياغو يظهر يف معاركهم التي خيوضها 
ضـد املسـلمني ليقاتل اىل جانبهـم، وكان هذا األعتقاد سـائدًا بينهم ومعروفًا لدى املسـلمني، وهناك 
مالبسـات حول العالقة بني األمام عيل () وسانتياغو. فشـجاعة األمام عيل () معروفة لدى 
املسـلمني وكان األمام حارضًا يف كل مكان تذكر فيه الشـجاعة، لذلك نرى أن صاحب املخطوط ذو 
الرقم ٥١٢٠ يقول يف األمام عيل ()“ وهو الذي يظن املسيحيون أنه سانتياغو وهم خمطئون“(٢٦).
وهذه امللحوظة مهمة جدًا هل أعتقاد املسـيحيون بسـانتياغو فعًال أنه األمام عيل () ؟ وما الرابط 
بني الشـخصيتني ؟ وهل عرف اإلسـبان األمام عيل () وبطوالته بحيث أهنـم تأثروا به كام تأثر به 
املسـلمون.الراجح أهنم عرفوا األمام ()عن طريق املسـلمني من خـالل ما ورد من قصص حول 
شـجاعته أما شـفاهًا أو من خـالل مؤلفات املسـلمني.أذ أن اإلسـبان كانوا عىل دراية تامـة بمؤلفات 
املسلمني وكتبهم، وربام أن املوريسكيني كانوا هيددون املسيحيني بظهور األمام عيل () ومقاتلتهم 
اياهم معه، كام فعل اليهود أيام ظهور الرسول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) يف اجلزيرة العربية عندما 

كانوا هيددون العرب باقرتاب ظهور النبي املوعود وهتديدهم هلم بمقاتلتهم وحتطيمهم أصنامهم.
وهذا األمر كان يمثل بارقة األمل بالنسـبة للموريسـكيني وأعتقادهم هبذا األمر كان يقينًا، السيام 
ونحن قد رأينا كيف كان يعتقدون بالنبوءات وكيفية أنتظار املدد األهلي بأرسال املالئكة لنرصهتم، أو 
التعلق بآمال نرصهتم عىل أيدي العثامنيني وما دار حول هذا املوضوع من نبوءات. املهم أنه كان يدور 
يف خلد املوريسكيني أن األمام عيل () كان هو الشخص الذي تدور عليه آمال املوريسكيني الغيبية 
يف مساندهتم ضد األسبان. ومسالة ظهوره ومساعدهتم يف احلرب هو أمر شائع يف الفكر املوريسكي. 
ففـي هـذا املخطوط يشـري صاحبه اىل ظهـور األمام عيل () وأشـرتاكه يف املعارك حتـى بعد وفاته 
(٢٧). بقـي أن نعـرف هل مسـألة ظهور األمـام عيل () بعد وفاته هو تاثري مسـيحي كام كان يشـاع 

عند اإلسـبان بظهور سـانتياغو يف املعارك اىل جانب املسـيحيني ضد املسـلمني. أو هو نابع من تراثهم 
اإلسالمي.

وهنا يشـري مجال عبد الرمحن صاحب القراءة يف هذا املخطوط اىل أن ” احلديث عن ظهور عيل بن 
أيب طالب (عليه السالم) واشرتاكه يف املعارك حتى بعد وفاته، بمجرد حماكاة ملا كان يزعمه الكاثوليك 
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اإلسبان عن ظهور سانتياغو ليس أال أثرًا إسبانيًا مسيحيًا ” (٢٨).
أن هـذا الرتكيز عىل شـخصية األمام عيل () هو ملـا تتمتع به من مؤهالت جعلته حمط أعجاب 
وتقديس من قبل املوريسـكيني، أذ أن تلك الشـخصية تنطوي عىل جانبني األول الشـجاعة وهي التي 
كان ينشـدها املوريسـكيني، والثاين عنرص القداسـة التي تطوق تلك الشـخصية، وهذا مـا تنطلق منه 
الشـخصية املوريسكية يف ثورهتا أذ تعد تلك القداسـة مكتسبة بفعل ذوباهنا باإلسالم، وهو ما حتتاجه 
الذهنيـة املوريسـكية مـن أجل جماهبة قداسـة النصارى لتقديسـهم سـانتياغو آنف الذكـر. لذلك فقد 
التجأت اىل مغازي الرسول(صىل اهللا عليه واله وسلم ) يف حربه فوجدت خري من يمثل ذلك الطموح 

.() هو األمام عيل بن ايب طالب
فعمـد املوريسـكي وأحاط األمام عـيل () هبالة من التقديس والشـجاعة التي وصلت اىل حد 
خروجهـا اىل األسـطورة فيام تناقلته عن األمام عيل() وشـجاعته وسـوف نـدرس أثره يف كل من 

املعارك التي ذكرهتا املغازي.
خامساً:- صورة االمام علي () في المغازي

١. معركة األصید وأھل مكة :-
كان األمام عيل () يف هذه املعركة قطب الرحى فيها لشجاعته فجندل األبطال وفرق اجليوش 
وهـزم األعـداء وقتلهـم. وهي معركـة تقرب أحداثهـا من احداث معركـة أحد أذ خـرج أحد أبطال 
ته الرواية بألفي فارس وهو أبن عم األصيد قائد املرشكني من اهل مكة، أذ تقول  املرشكني والذي عدَّ
القصة ” وخرج أبن عمه هذا الذي كان قد تربى يف البوادي عىل لبن اجلامل، وكان حيسـب عىل رسجه 
بألفي فارس، فأنتزع سـيفه، وأسـتبدل جواده طلبا للنزال، وانطلق مثل السـهم يتقدم الصفوف"(٢٩).
وهنـا يقتلـه األمـام عـيل () هو وثالثة مـن أبناء عمومتـه خرجوا اليـه بعد قتله. ثـم خيرج فارس 
املرشكـني الـذي هو أملهم يف املعركة األصيد بن سـلمى فوضع عىل رأسـه ” عصابـة صفراء وعصابة 
محـراء وأنتطق سـيفني، واخذ رحمـني، ووضع البيضة، وأمتطـى صهوة جواده وانطلـق صارخًا فاخذ 
صنًام من ذهب فقبله وسجد له من دون اهللا ” (٣٠) تلك صفات االصيد اضفاها عليه الراوي، وبرز اليه 
األمام عيل () وتصارعا كثريًا واخريًا أرسه األمام (). ويأيت به موثوقًا اىل الرسول حممد (صىل 
اهللا عليه وآله وسـلم)، ثم تدخل األسـطورة هنا يف هذه املعركة أذ ان أحد املرشكني حياول قتل األمام 
عـيل () وهنا يدعوا عليه الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) فيتقبـل اهللا دعوته ” وجعله حجرًا 
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صلدًا ما زال يقوم اىل يوم القيامة ” (٣١). 
ثم تستعري القصة موقف أخت عمرو بن ورد العامري ملا رأت أخيها جمندل ومل يسلب فقالت أهنا 
قتلـت رشيف، اذ مل يسـلبه األمام عيل () مالبسـه وال سـالحه، غري ان الـذي وقف موقف أخت 
عمرو هنا يف هذه املعركة هو والد االصيد أذ يسأل حول أرس ولده الشجاع قائًال ” ومن الذي أرسه ؟ 
فقالوا فتى يسـمى عيل بن أيب طالب (). فقال العجوز : بحق االت والعزى، ومناة الكربى، لوال 
أن عيل هو الذي ارسه النكرت أبني ” (٣٢) فهي يف ذلك تتفق مع موقف أخت عمرو أذ ان األثنان سلًام 

اىل بنبل وكرم وسخاء وشجاعة األمام عيل () يف احلروب.
٢. حكایة الحارث ملك الیمن

تدور أحداث هذه القصة حول حماولة الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) نرش دينه خارج مكة 
واملدينة، بحسب الرواية والسيام اىل اليمن، أذ كان حيكمها أنذاك احلارث بن ايب شمر الغساين، فبعث 
رسـالة مع زيد بن ثابت بعد أن أمتنع املسـلمون عن محل تلك الرسـالة خلطورة املوقف، ومحلها زيد، 
فلـام وصـل اىل امللك أظهر امللك االحرتام اىل رسـول الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)، اال 
أن زيد أسـمع امللك كالم فيه من القسـاوة اليش الكثري مل يعتد عىل سمعة امللوك آنذاك أذ قال له مهددًا 
عرشه ببطل االبطال عيل بن أيب طالب () ” أهيا امللك اخلارس إن موتك حمتوم يا خمدوع يا ملعون. 
وستحرش اىل النار ألننا نحن اهلالك األعظم، نمزق رش ممزق ونبيد األساطيل ونظهر املعجزات ”(٣٣). 
وهو خطاب وكام هو واضح منه، كأنام اشـار فيه زيد اىل املغول وليس األسـالم واملسـلمني والتسامح 
الـذي يتحلـون بـه بـرش دينهم، ثم يدخـل مبارشة عىل خـط التهديـد وما هيتـه أذ يقول مهـددًا بعدم 
األسـتجابة " وفينا أسـد بني غالب عيل بن ايب طالب ()، وقد أخذ عدته لكم فأعلم انه سـيايت اىل 
أرضـك وجيلس مكانًا وسـيقيض عليك وعىل قومك وينتزع ملكك، وسـيصري مجيـع ما حتت يدك اىل 

حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ”. (٣٤) 
وهذا املقطع يدل عىل ما كان يعتقد املوريسـكيني يف مقدرة األمام عيل () وأعتباره آله للموت 
ضـد كل من مل يسـتجب لدعوة الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) فهو يف نظرهـم الفيصل واحلل 
النهائـي لكل أزمات املسـلمني يف احلروب. وبعث ملك اليمن قائدًا لـه يدعى عمرو بن معد يكرب، 
وبدوره خرج املسـلمون اليه خارج املدينة أذ سـارو مخسـة أيـام من املدينة واألمام عـيل بن ايب طالب 
() صاحـب الرايـة أذ دفعهـا له الرسـول (صـىل اهللا عليـه وآله وسـلم) وتبداء املعركـة ويلتحلم 

اجليشان وكان عمرو يعد بالفني فارس حسب الرواية (٣٥).
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وتبلـغ مكانـه األمام عيل بن ايب طالـب () يف الرواية مكانه مل يبلغها أحد من اصحابه أذ قورن 
بالرسـول حممـد (صـىل اهللا عليه وآله وسـلم) نظـر لقوة ومكانة األمـام عيل ()، فقـال عمرو ” يا 

صحابة حممد، من القائد حممد أم عيل ؟ ” (٣٦)، وهو دليل عىل ثقل شخصيته عند املوريسكيني.
ثم تستخرص احلكاية قصة عمرو بن ود العامري عندما عرب اخلندق وعجز الصحابة عن مواجهته 
سـوى األمام عيل () فيأخذ عمرو بذكر أسـامء أبطال العرب من صحابة الرسـول (صىل اهللا عليه 
وآله وسـلم) حسـب احلكاية، أذ قال ” يا حممد(صىل اهللا عليه وآله وسـلم) أين قوادك وأبطالك، واين 
عمـك العبـاس ؟واين عامر أبن يـارس ؟ واين الداهية أبن حذيفة ؟ وأين سـعد ابـن أيب وقاص،وأين 
طلحـة اخلـري، واين عمر ابـن اخلطاب ؟ وأين عثامن بن عفـان ؟ (٣٧) وملا تصل احلكايـة اىل األمام عيل 
() نراه يثني عىل شـجاعته قبل أن يراه أذ قال ” أين أسـد بن غالب عيل بن ايب طالب ” (٣٨) وملا مل 
يرد عليه أحد، خيرج له األمام عيل () بعد ان قال له ” يا عيل أنت نعمة من اهللا ضد األعداء ” (٣٩).
فلام خرج األمام عيل () ”يتهادى يف امليدان قال عمرو،من أي قوم انت، قال عيل أنا من مرض، من 
اطوهلـم منكبا واشـدها اذرعا، من بني هاشـم قال :- ومن انت فيهم ؟ قال انـا واهب املحن، وقاطع 
الفيالـق، وقاهـر األبطال ممرغ الفرسـان يف الرغام، أنا اسـد بني غالب عيل بن أيب طالـب ” (٤٠) وهذه 
الصفات ذكرها بحامس صاحب احلكاية عىل شـخصية األمام () نظر ملا يعتقدون به من شـجاعة 
فائفـة أهلته هلذه املكانـة وتعطي احلكاية مكانة كبرية لعمرو بن معد يكـرب بني اصحابه وذيوع صيته 
ليـّربز فضـل األمام عـيل() يف الغلب عليه أذ مل يكن رجًال سـهًال، ومتكن هذا الفارس وبحسـب 
الروايـة مـن رضب األمام عيل () رضبـة قوية ردًا منه عىل رضبته له ”فتلقاها عيل بدرعه،فشـقت 
الـدرع واملفغـر وأصابتـه بجـرح بالغ،فرتجل عيل من فرسـه وأخذ قبضـة من الـرتاب ووضعها عىل 
اجلـرح، وكذلـك عمرو فأخذ قبضة من الرتاب يف جرحه كام فعل عيل ”(٤١)، وبعد انسـحاب الطرفان 
نرى صاحب احلكاية ينزع اعرتاف من عمرو بحق شـجاعة األمام عيل () قائًال ”انه بطل شـجاع 
صنديد، وقائد مغوار كبري، قوي يف كل يشء وعىل كل يشء، والالت والعزى مل أر أبدًا أشجع منه ومنا 
” (٤٢) هذا اإلطراء من عمرو يدور يف خلد املوريسكيني ليصنع من األمام االنموذج االمثل للشجاعة، 
ويف أثنا فخر األمام عيل () مع عمرو بن ود العامري اشار بموقعني انه ” انا البطل، انا البتول (٤٣) 
و "امل تسـمع اين انا البتول واين اسـحق الفرسـان"(٤٤) ومل أفهم ماذا يقصد صاحب احلكاية بالبتول ؟؟ 
او ربام خان املرتجم التعبري فرتمجها هبذه الرتمجة، وكان رفيق االمام عيل () يف شـجاعته سـيفه ذو 

الفقار فال ختلو حكاية من ذكره أو األشارة اليه. 
وكانت خامتة هذا الشجاع املنقطعة النظري كام تصورها احلكاية ان شوهد " عيل ]عليه السالم[ وهو 
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حيمـل عمـرًا معلقًا كام لو كان ارنبًا يف خمالب صقر وهو يقول :- صيد امللوك والعظامء ثعالب وأرانب 
انا اصطاد االبطال مثل يف حلبة النزال، وطرحه امام النبي عليه السالم ”(٤٥) وأمر " النبي عليه السالم 
عـيل بن أيب طالب ]عليه السـالم[، ان يقطع رقبتـه، فأخذ عيل ذو الفقار، وأقـرتب، وركع عمرو عىل 
ركبتـه ومد عنقه، ورفع عيل سـيفه ليقطع راسـه... فقـال النبي لعيل بن أيب طالب :- ال تقطع راسـه، 
وانتظـر ثم قال النبي عليه السـالم لعمرو:- أهنض وألبـس ثيابك، واركب جوادك وأذهب اىل رفقاك 
”(٤٦). ثـم اسـلم عمـرو بعد ذلك بفضل الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) واعجابا منه بشـجاعة 

.() االمام عيل
٣. معركة خذیمة البارقیة واالحوص بن مخاض.

يف هـذه املعركة برزت مؤثرات األندلس وأسـبانيا بموروثيهام احلضاريني واضحة جدًا، أذ يبتدي 
الـراوي بحسـب ما جـاء يف أحداثها قائًال " ملا قتل عيل بن ايب طالـب ()، خنوخ اهلالل هدم قلعة 
شـديدة التحصـني. وكان القادة عـيل وخالد بن الوليد، فأرسعوا باملسـري. ومروا بصحـراء ليس فيها 
انس وال جن، وال يسـمع فيها أال زير األسـد ” (٤٧) فاملتلقي هلذا النص يالحظ اجلو األسـطوري هلا، 
أذ ال قالع يف املعارك التي خاضها عيل () سـواء بعض احلصون عند هيود خيرب ال ترتقي اىل قالع 
األندلـس وأسـبانيا بام يفهمه املوريسـكي من القالع، ثـم الصحراء املقفرة اخلالية مـن األنس واجلن، 
عـدا زئري األسـد الذي يعيش يف الصحـراء فضًال عن هذه الصحراء والذي بالغ الراوي يف قسـاوهتا، 
وبعد ان نزل اجليش ليسـرتيح شـاهد األمام عيل()، غزاالً فأخذ يطارده حتى أستدرجه اىل مكان 
بعيـد فلـام أراد الرجوع مل يقدر ألنه ظل الطريق وحتدث الراوي هنا عن جبال ووادي ومياه. وعادة ال 
توجد يف الصحراء يف مثل تلك املاكن، أو ربام أنتهت الصحراء وبدأت جغرافية أخرى مغايرة ووصل 
األمام عيل (عليه السالم) أرض يقال هلا أرض البارقية، والبارقية ”هي أمرأة عظيمة الرشف مطاعة يف 
بالدها، وكانت فارسـة شـجاعة ومغوارة. وكان هلا عبدًا حيرس أبلها وشاءها ”.(٤٨) وهرب هذا العبد 
باكيًا اىل سـيدته واخربها قائًال :- " يا سـيديت لقد رأيت عيل بن ايب طالب يف مكان " كذا" من الوادي 
(٤٩). ومل حتدثنا الرواية عن كيفية معرفته باألمام عيل () وهو الذي يسكن هذه البالد البعيدة جدًا. 

فلام سـمعت خذيمة البارقية أسـم عيل صاحت صيحة شديدة. ثم بعثت اىل رجاالهتا وابطاهلا وقواهتا 
فأجتمعوا وقالو هلا :- "لبيك يا سيدتنا ماذا حدث لك ؟ قالت اهيا الناس أخربين العبد ان عيل بن أيب 
طالب()، يف الوادي، وانا اريد منكم أن حيظر احدكم عليًا أسريًا او قتيًال وله مني مايل ونفيس"(٥٠). 
وضّمـن الـراوي هنا ملحة عشـق يف هـذه امللحمة أذ ربـام أرادت خذيمـة أن حتّفـز رجالتها عندما 
عرضت عليهم نفسها كجائزة ملن يقض عىل األمام () أذ اشار الراوي بعد ذلك اىل وجود فارس 
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شـجاع اسـمه األحوص بن خماض،أغرته تلك اجلائزة النه كان مغرم بخذيمة فتوجه مرسعًا بجيشـه 
ملقاتله األمام عيل () حتى وصل اليه وهو ساجد يصيل لوحده فقال آلصحابه ” لقد ضلَّ الطريق، 
وهو يسـجد لصنمه... ان من حيرضه اسـريًا أو قتيًال وهبته جانبًا من ممتلكايت ” (٥١)، فنهض فارس من 
اصحابه أسمه األزور بن طارق وذهب ليقتل األمام ()، هنا يتكلم الراوي عن مالقاته به، وكيف 
اسـتطاع األمام عيل () قتله لكنها قتله ال ختلوا من مكر مل يعرف عنه عند األمام يف كل حروبه، أذ 
وبحسـب الراوي بعـد أن طلب األزور من األمام () ان يستسـلم يتظاهر االخري بالرضوخ لرأيه 
أال أن األمام أخذه عىل حني غرة وقتله رش قتله حتى يتخيل للقاري أن القتيل وقع من فوق جبل فنراه 
يقـول ”ومـر عيل يده، فظن عدو اهللا أن عليًا قد رىض باألرس، فلام امسـك عـيل بيده أنتزعه من رسجه 
وفرسـه وطرحـه عىل األرض وهوى عليـه برضبة من جنبة طار هلا خمه وتناثـر أنفه ووجهه وجحظت 

منها عيناه“ (٥٢ ).
ثـم هجـم االحوص عىل األمام عيل () فصاح به حتى ضن األحوص أن السـامء أنطبقت عىل 

األرض من صوته وآل مصري األحوص امام األمام () كام آل صاحبه من قبل.
نالحظ أن الرصخة عند األمام عيل () جعلها الراوي جزء ال يتجزأ من شخصيته، وهي تدل 
عىل شجاعته رغم أهنا طارئة عىل شخصيته الواقعية وال متت للمسلمني املشارقة بأي صلة بل هي من 

تراث اإلسبان.
ويسـتدعي املوقف أن تأيت خذيمة بنفسـها ملعاجلة املوقف ومنازلة األمـام (). وهو امر جديد 
عـىل املسـلمني يف املـرشق أذ ال يوجد يف تاريـخ األمام () من برز له من النسـاء، وتقسـم خذيمة 
 () ونالحـظ ان الذين قاتلهم األمـام عيل ،() بـاالت والعـزى أهنا سـوف تقاتل األمام عـيل
والذين سـياقاتلهم كلهم كان قسـمهم بالالت والعزى هو ما جيعل منه دينًا أشـبه بالدين العاملي لسعة 
أنتشـاره وهو خالف الواقع أذ اشـتهرت به عىل وجه اخلصوص العرب يف اجلزيرة العربية السـيام يف 
مكة حرصًا. أذ كان لكل قبيلة صنمها اخلاص هبا.وعندئذ خرج هلا عيل بن أيب طالب () ”فتقاتًال 
ساعة حتى أشتد عىل غيظًا وصاح هبا صيحة مدوية فرتاجعت فأختطفتها من فوق رسجها كأهنا طائر 
وطرحهـا عـىل االرض ووضع السـيف عـىل رقبتها وقال هلا :- أسـلمي وإن ال قطعت رأسـك ” (٥٣) 

وأسلمت عىل اثر ذلك.



٢٩

٤. حدیث وراء الحجرات
قصة وراء احلجرات متثل صفحة غدر بعض القبائل العربية بالرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
وصحابتـه الكـرام بعد أن طلبوا من الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) أن يبعث منهم من يعلمهم 
القرآن وعبادة الدين احلنيف وهي يف اصلها تستند عىل حقيقة تارخيية مرت هبا الدعوة االسالمية. هنا 
الراوي جيعل من شـخصية األمام عيل (عليه السالم)،شـخصية مميزة جدًا بني صحابة الرسـول (صىل 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم) بعـد أن اختار أحد امللـوك الذين وفدوا عليـه بعض صحابتـه للغرض اعاله، 
وهـم عـىل الرتتيب أبـا بكر وعمر وعثـامن (رض) وعـيل () واضح مـدى نتاغم مـن الرواية مع 
التسلسـل التارخيي فيام بعد للخلفاء الراشـدين وتسلسـلهم اخلاليف. أال أن احد منافقي املدينة حيذره 
من هذا األختيار ويمنعه من اختيارهم قائًال ” ألن أبا بكر الصديق رفيقه وأنيسه، وقاضيه ولن يفرتق 
عنـه، وعمر بن اخلطاب ثالـث صحابته، وعثامن بن عفان رابعهـم، وأذ محلتم عيل بن أيب طالب(عليه 

السالم)، محلتم معه النار لكم فيحرق أرضيكم ويمزق جيوشكم ” (٥٤).
هذه النظرة التي حيملها الراوي املوريسكي لألمام عيل () يف ذهن الصحابة ومدى شجاعته يف 
نفوس اصحاب رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسلم). وأقرتح املنافق عىل امللك بأن يأخذ معه ”خالد 

بن الوليد وعمر بن اميه الضمري ومقداد بن األسود الكندي والزبري بن العوام ” (٥٥). 
وعند وصول هؤالء من األرض بعيدة جدًا تبعد عن املدينة مسرية عرشين يومًا.

- الحظ الصحابة وايضًا عىل سبيل اضفاء نوع من القصص اخليالية الحظوا " نرسًا حيط يف وسط 
الطريق... وأخذ النرس يصيح وينقر نفسـه وينتف ريشـه، ثم طار يف اهلواء اىل املدينة حتى أختفى من 
مرمى أبصارهم " (٥٦)، وكانت رسـالة فهمها خالد بن الوليد الذي كان أعلمهم بلغة الطيور بحسـب 
الراوي وتلك صفة جعلها الراوي من شـامئل خالد بن الوليد ال يوجد هلا اصل يف الواقع سـواء مزيد 
مـن أضفـاء العظمـة عـىل الصحابة فقـال " يا صحابـة النبي عليه السـالم، ان هذا العقـاب يطلب منا 
ويقول لنا أن نرجع اىل مدينة النبي ألن هؤالء األعداء يريدون خداعنا او حتريقنا " (٥٧)، لكنهم رفضوا 
العـودة معتمدين عىل شـجاعتهم يف مواجهة هكذا موقف ويعجب الراوي منهم ويصف شـجاعتهم 
مسـتعرضًا قوهتم بوصف أقرب اىل اخلرافة واحلكايات الشعبية واألساطري الرومانية أذ عد قوة عمرو 
بـن أميـة بعرشة آالف والزبـري كذلك عرشة آالف ومعهم املقـدام بنفس العدد وخالد بـن الوليد كان 
يريـد أن يقاتـل جيش األعداء بمفرده البالغ تعدادهم ثالثني الف وهو عىل قتاهلم لقادر (٥٨)، ويف هناية 
املطـاف يـؤرس هـؤالء عن طرق وضـع منوم هلـم يف اللبن من قبل امللـك ويكبلون يف احلديـد ثم أراد 
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امللـك ان جيـري عليهم حفلة حرق كام هو موجود يف أسـلوب حماكم التفتيش اإلسـبانية، وهو ما تأثر 
به الراوي اذ كان يعيش اجواء حماكم التفتيش وأسـاليبهم يف حرق وتعذيب وقتل املسـلمني، هنا يأيت 
الراوي بمحور قصته ويربزها أذ يرجع اىل املنقذ واملؤمل يف عليه هذه الرضوف الصعبة، واملعول عليه 
يف الشـدائد عنـد الصحابـة وهو األمام عيل (عليه السـالم)، فيهدد خالد بن الوليـد امللك باألمام عيل 
() ومتوعدًا أياه له أذ قال له ” سـرتى اهيا امللك فارس العرب، من يشـد الشـدائد وابن عم النبي، 
سيف اهللا املسلول عىل أعدائه، سيبطل صنعك وحيبط سعيك، ويمزق قومك ويشتت أرضك أما نحن 

فأننا فرحون بام قضاه اهللا علينا ” (٥٩).
ويسـتمر الراوي يرسد قصته خمربًا بعد ذلك أن الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) قد أخرب من 
السامء بام حل بأصحابه – وهنا تتجىل عظمة األمام () أذ يأمر اهللا تعاىل – عىل لسان الراوي – نبيه 
(صىل اهللا عليه وآله وسلم) بأن هالك هذا امللك ونجاة أصحابه ال يكون أال عىل يد األمام عيل بن أيب 
طالب ()، فينحرص خالص الصحابة هبذا املنقذ فقط، الذي وعد اهللا به عىل لسـان أمينه جربائيل 
() أذ قـال الـراوي ”وهبط جربائيل بأرسع من طرفة عني. وقال : يا حممد أن ربك يقرؤك السـالم 
ويقول لك أن أصحابك الذين بعثتهم مع الفرسـان الثالثني يف بأس شـديد مكبلون باألغالل، وهذا 
الكافـر الـذي محلهم يعتزم حرقهم، وقد وعد اهللا بنجاة أصحابـك ودمار هذا امللك عىل يد أبن عمك 
عـيل بـن أيب طالـب“ (٦٠)، وتتجىل عظمتـه يف هذا املقطع الذي رسـمه املوريسـيكني لألمام () يف 
أذهاهنم أذ ُيبلغه اهللا تعاىل السـالم بواسـطة املالك جربائيل () ويبلغه الرسول (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) ذلك بقوله : ” يا حبيبي، يا أبن عمي، أن اهللا تبارك وتعاىل يقرؤك السالم، وقد أخربين جربائيل 
أن الذيـن ذهبوا مع الفرسـان الثالثني يف بأس شـديد، وان اهللا تعـاىل أذن بإنقاذهم وهالك الكافر عىل 

يديك، وهللا وعدك بفرج عظيم ” (٦١). 
ويتمثل األمام عيل () فرحًا لطلب الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ومرسورًا بتكليف اهللا 
تعاىل له. عندئذ يقول الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) له : ”يا عيل ألبس سالحك واركب جوادك 
واطلـق عنانه، فاهللا تعاىل سـيطوي لـك البيد ويقرب منك البعيد، وهيديك اىل مـكان الصحابة ” (٦٢)، 
ونالحظ يف هذه الرواية والروايات السابقة والالحقة أن املوريسكي دائام ما كان يلبس األحداث ثوب 
املعجزة وجيعل من األمور اخلوارق مسـألة طبيعية بيد األمام () وذلك تأكيد عىل اتصاله بالسـامء، 
ومقولتـه هـذه بالضد من اعتقاد النصارى بدينهم بحسـب وجهة نظر املوريسـكي املسـلم أذ ان تلك 

اخلوارق ال جتري أال إلتباع دين اهللا احلق وهو األسالم. 
وتنطوي األرض لالمام () لتقربه من أصحاب الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم)، واقرتب 
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األمـام () مـن املدينـة بعد أن غفا هنينـة فلم يدري أال وهـو يف مدينة امللك الكافـره ودار باملدينة 
وسـمع خالـد بـن الوليد وهو يناجي اهللا تعاىل بقولـه ” يا رب، اعنا وامحنا ونجنا ومنـا معنا وادفع عنا 
وانقذنا عىل يد عيل بن ايب طالب ” (٦٣)، وقد جعل الراوي و دعاء خالد بن الوليد بظهر الغيب هللا تعاىل 
ان ينجيهـم مـن االعداء باألمام ()، وجعـل الراوي االمام عـيل () مرتكز خالص الصحابة 
تـدور عليه األحداث. وبعد أن حررهم انطلق هبـم اىل مرج خارج املدينة منتظر ما يفعله امللك، وبعد 
أن أحسَّ امللك بام حصل جهز جيشـًا من ثالثني الف مقاتل وضعفهم من املشـاة وذهب ملالقاة األمام 

وصحبه. 
 فقسـم األمـام عـيل() أصحابه قائًال ” أجعلوا أنفسـكم أثنـان عن يميني واثنان عن يسـاري 
واتركوين وحدي يف وسطهم، واخذت املقدمة واملؤخرة تتساقط افواجًا واصدقاء اهللا يثخنون اجلراح 
يف اعداء اهللا فال يرى أال وميض السيوف بينهم (وهي تتخلل) الغبار كأهنا الربق بني السحاب وقاتلوا 

أعداء اهللا، فال يرى اال من يقع عىل اليمني وعن اليسار ” (٦٤).
وهذه امللحمة األسـطورية من قبل املوريسـيكي بحق األمام عيل (عليه السـالم) وصحبه من قبل 
احلكايات التي ال متت اىل الواقع بيشء سـوى اسـتنهاض مهم املوريسـكيني الذيـن وقع عليهم حيف 
 () اخلارقة. وتنتهي تلك املعركة بمحارصة األمام عيل() األسـبان من خالل بطوالت االمام
وصحبـه املدينة وأستسـالم واسـالم أهلها بعد ان نبذوا عبـادة الالت والعزى التـي ختلت عنهم أمام 
أعانه اله املسلمني هلم.وهكذا نرى ما قام به األمام () من عمل بطويل خارق أذ تنطوي له األرض 
أعجازًا ويسحق وصحبته جيشًا من ثالثني الفًا من جيوش األعداء وينترص عليهم اخريًا ويدخلون يف 

 .() دين اهللا وهو مبتغى األمام
٥ـ معركة بدر وحنین

العنوان يف هذه احلكاية متناقض فام دخل بدر التي جرت يف السنة الثانية للهجرة بحنني التي جرت 
يف السـنة ٨ للهجرة، أال أننا متاشـيًا مع غضنا الطرف عن احلقيقة التارخيية يف هذه املغازي مل نتتبع تلك 
األخطـاء يف رسد املغـازي، اذ ان دراسـتنا تنصب عىل نظرة املوريسـكي جتاه األمـام عيل بن أيب طالب 
() يف تلـك املغـازي، ولو اّننا دققنـا يف احلدث التارخيي فيهـا لوجدناها مليئـة باألخطاء التارخيية 

ألسباب لسنا بحاجة لذكرها األن.
ومـا تدور حوله هـذه احلكاية هو جتمع القبائل العربية بعد فتح مكة ملحاربة الرسـول حممد (صىل 
اهللا عليه وآله وسـلم).وأول قبيلة هنضت هبذه املهمة هي قبيلة بنوا النظري بحسـب الراوي وهو خطاء 
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واضـح وبـّني أذ أن هذه القبيلة هـي من القبائل اليهود يف املدينة وقىض عليها الرسـول (صىل اهللا عليه 
وآله وسلم) يف حينها ومل تقم هلا قائمة تذكر بعد ذلك. وأشرتاك القبائل العربية يف قتال الرسول (صىل 
اهللا عليه وآله وسلم) هو استذكار ملا حصل يف اخلندق من جتمع القبائل العربية حلرب املسلمني آنذاك. 
فضًال من أشـرتاك الشـيطان عىل التحريض ضد الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) هبيئة شيخ عريب. 
واجتمعـت تلـك القبائـل بقرب هنر طـون الذي مل نعرفه يف املـرشق بل هو من خلق فكر املوريسـكي 

واجتمعوا ” عىل هنر طون ثالثني الف فارس وراجل ” (٦٥).
وهنـا يكـون دور األمام عيل () قبل املعركة عىل أسـتنهاض هم املسـلمني قائـًال ” يا قوم، من 
كان مريضـًا أو جرحيـًا فليتمنع من اخلروج اىل هذه املعركة التي سـيكون شـأهنا عظيًام ” (٦٦) ويعرتض 
عـىل األمام عيل (عليه السـالم) ابو سـفيان ثم يأخـذ هذا األعرتاض بالتطور حتـى يقرتبا من األقتنال 
لـو ال تدخـل الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) هبذا األمـر، وطلبه منهم لتصالـح فيام بينهم 
فيتصاحلًا إمتثاالً ألوامر الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)،وأبو سفينان – أذ كان ابو سفينان 
بن حرب – هبذه الفرتة اضعف من ان يعرتض عىل األمام عيل () أو يقف بوجهه، أوالً لعدم قدرة 
أبو سفيان عىل مواجهة األمام () جبنًا منه، وثانيًا مل يعرف عن أيب سفيان أنه كان له راي يف معارك 
املسلمني، ثم ثالثًا وأخريًا وهي األهم أن ابو سفيان مل يسلم أال بعد فتح مكة. بعيدًا عن بدر أال أذا كان 

يدور بذهن الراوي أن حنني حدثن بعد فتح مكة. 
وعند خروج الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) بجيشـه البالغ تعداده أثنى عرش الف جندي، 
قـام بتفريـق الرايات بني أصحابه فأعطا لكل من العباس بن مـرداس، وعمه العباس بن عبد املطلب، 
والزبـري بن العـوام، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو بكر الصديق، أعطى لـكل واحد منهم راية واحدة، 
وكذلك أعطى ألبو عبيدة بن اجلراح راية واحدة – وابو عبيدة أستشهد بعد أن جرح يف معركة بدر – 
وهنا يعطي الراوي دور البطولة والشجاعة الفائقة ألمام عيل (عليه السالم) ويميزه عن باقي أصحاب 
الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) فدفع ” برايتني أعطامها لعيل بن أيب طالب فسار هبام و وسار معه 
() بنو هاشم ” (٦٧) ومن خالل هذا النص والنصوص املتكررة نرى ما يكنه املوريسكي لألمام عيل
من تقدير لشـجاعته، وألضافة يشء من التهويل يف هذه املعركة فقد روى الراوي أن جيوشـًا من اجلن 
كانت قد حرضت ملسـاعدة الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)، يف املعركة نظر لقوة املرشكني 

الكبرية جدًا.
وكان قائـد جيـوش املرشكـني هو مالك بن عـوف النرصي الـذي أطلع عىل جيش املسـلمني من 
خـالل ربـوة صعد عليها هو وخادم له فنظر يف اجليش وأخذ العبـد يصف ملالك مواصفات أصحاب 
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الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) الذين أشتهروا بالشـجاعة فمثًال قال لغالمه ” يا غالم، أنظر اىل 
هذا اجليش، وأنظر ما ترى فيه، فنظر وقال: أرى رجًال عريض اجلبهة ويف يده راية صفراء.

قال مالك :
- أو تعرفه ؟ 

قال :- 
- ال.

قال :-
- هذا هو العباس بن مرداس السيلمى 

قال الغالم :-
- أرى رجًال معه راية سوداء وثيابه سوداء.

قال مالك :- 
- هذا هو العباس بن عبد املطلب.(٦٨)

- وربام جعل الراوي مالبس العباس (رض) سـوداء ملا أشـتهر عن دولة ابناءه بلباسـهم األسود، 
فيـام بعـد أثناء تأسيسـهم خلالفتهم، ويأخذ الـراوي بتعداد اصحاب رسـول اهللا (صـىل اهللا عليه وآله 
وسلم) حتى وصل اىل حمل العظمة يف جيش الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ثم نظر العبد قائًال " 
أرى فارسـًا طويًال، عظيم اهليئة، عريض املنكبني، ضخم العظام مرة يمسـك بيده اليمنى وأخرى بيده 

اليرسى ومعه رايتان 
قال مالك :- 

هذا الفارس هو عيل بن أيب طالب " (٦٩)
هـذا الوصـف ألمـام عـيل () خيتلف عـام وصف بـه الصحابة، أذ أنـه يدل عىل مكانـة األمام 
عيل() يف نفوس املوريسـكيني تلك املكانة التي ختلده وترسـم له صورة البطل املغوار والذي يعد 
قطب الرحى يف اجليوش، ونالحظ أنه عندما وصف الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) فأنه ينم عن 
وصف تقوائي يدل عىل مكانة الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) الدينية وشـجاعة حتيط به أذ قال 
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أرى يف قلب اجليش فارسـًا ليس بطويل وال بالقصري، ابيض، شـعره يلمع مثل ضوء الشـمس وتنظر 
أليه الكتائب كلها.

قال مالك :- هذا هو حممد بن عبد اهللا اهلادم األكرب وغالب أبطالنا نبي هؤالء القوم " (٧٠).
وتلقي اجليوش وهتزم جيوش املسلمني وهو ما حصل يف معركة حنني بالفعل، اما ببدر فقد أنترص 
فيهـا املسـلمون كام هو معـروف تارخييًا، ويف هذه املعركة يسـتحرض الراوي مشـاهد ملعركة احد التي 
خرس فيها املسلمون ويليها احداث معركة حنني اذ بعد خسارة املسلمني تركو الرسول (صىل اهللا عليه 
وآله وسـلم)، حتى اخذ يقاتل بنفسـه، عندئذ يفتقد الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) األمام عيل 
() قائـًال ”سـبحان اهللا وأيـن عيل رض اهللا عنه فهـو الذي ال ُيغلب ؟ واهللا بـكل يشء عليم ”.(٧١) 
فريد جربائيل () عىل الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) خمربًا عن مكان األمام عيل () وهو 
مامل حيظ به أصحاب الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) فيقول الراوي ” عندئذ نزل جربائيل عليه 
السالم وقال :- يا رسول اهللا، ان اهللا يأمرك أن تصعد اىل جبل وتنظر اىل ابن عمك عيل بن أيب طالب. 
قـال الراوي :فصعد النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) ونظر فـرأه يقاتل الكفار بيده اليمنى وبيده 

الثانية يسوقهم كالشاة أمامه فيتوزعهم الوادي عن يمينه وعن يساره ” (٧٢).
وبـني الـراوي منزلـة األمام عيل () بقوله عىل لسـان جربائيل () ” يا حممـد أن املالئكة يف 
السـامء يعجبـون بعيل فتبعه النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) ووجد هناك بحرًا مـن الدم حوله فنظر 
اليه فرأى سـبعني جرحًا، فأخذ النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) قدحًا من املاء، ومر بيده املباركة عىل 

اجلراح فشفيت بأذن اهللا وفضله ” (٧٣).
وجيعـل الـراوي من األمام () مقصدًا ألبطـال الرشك فيخرج أحد شـجعان املرشكني قائًال ” 

من ذا خيرج يل ؟ 
فلم جيبه أحد.

عندئذ قال ذو اخلامر :- 
- يا حممد، اين فرسانك وشجعانك وذو الشأن من قومك ؟ 

أين الليث الغاضب عيل بن أيب طالب ؟ 
قال النبي :- 
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- يا عيل، أحتب ان خترج هلذا الفارس ؟ 
قال :- 

- أجل يا رسول اهللا ” (٧٤)
وهذه الوقفة هي أستحضار املوقف عمرو بن ود العامري أيام اخلندق مع القليل من األختالف.

ويتبـارزان فـام بينهم وتكون الغلبة يف النهاية لألمـام () برضبة يعرفها القايص والداين أذ رأى 
املسلمون األمام عيل () ” وقد عاله برضبة شطرته نصفني فبرت السيف الفارس والفرس وأنغرس 

يف األرض فشقها شقًا عميقًا وسارع بروحه اىل جهنم ” (٧٥).
وتنتهـي املعركـة بأنتصار األمام عيل () ومن ثم أنتصار املسـلمني عـىل تلك اجليوش العظيمة 

بشجاعته املنقطعة النظري.
٦. معركة المھلھل بن الفیاض 

حكايـة امللـك املهلهل بن الفيـاض كانت مع خالد بن الوليد، أذ أن جربائيل أخرب الرسـول (صىل 
اهللا عليـه وآلـه وسـلم) أنه "يـأيت اىل أرضنا عدو لعني وشـيطان رجيم قوي ال يقـدر عليه أحد، يدعى 
املهلهـل بن الفيـاض ومعه مائة ألف فارس، ومخسـون ألف راجل، وأربعون ألف عبد أسـود، ياتون 

حلريب وحربكم " (٧٦).
وبلغ الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) خشـية من هذا األمر انه اخذ "يبكي بكاء حتى ابتلت 
ثيابـه بدموعـه"(٧٧)، واخرب صحابته بام يرون ملعاجلة هذا األمـر، وكل أدىل برأيه، ما هيمنا موقف األمام 
عيل () أذ وقف الراوي يمدحه بام يلق بشجاعته وما عرف عنه من بطوالت نادرة قائًال ” وهنض 
سيد األبطال، وفاعل األعاجيب، وغالب املعارك أبو احلسن عيل بن أيب طالب رض اهللا عنه وقال :يا 
رسـول اهللا، أذا جـاء هؤالء النـاس اىل أرضنا تامر هلم باألقامة حتى ينزلوا ويقيموا يف فسـحة عظيمة، 
ونخرج هلم من مدينتنا سالال وأطباقًا من التمر والزبيب، ويظلون يف ضيافتنا ثالثة أيام، ثم اذهب اىل 
بيتي، وأركب جوادي، وذو الفقار يف يدي، وأضع درع عمي محزة، وشارة عمي العباس، وأقف عىل 
الباب املدينة، فال خيرج صغري وال كبري وال حر وال عبد سواي وأرضهبم ويرضبونيني حتى أموت بني 

يديك صىل اهللا عليك" (٧٨).
وواضـح مـن النص مدى ثقة الراوي بشـجاعة األمام عيل () ومدى أعجاب املوريسـكني به 
حتى انيطت اليه تلك الشـجاعة التي خترجه من أنسـان عادي اىل أنسـان أسـطوري خلعت عليه كل 
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أسـباب والوان الشـجاعة املفرطة، رغم ما يتمتع به األمام () يف احلقيقة من شـجاعة قرصت عن 
بلوغهـا أبطال العرب، ودان له شـجاعتهم أعرتافـًا بام يملكه األمام () يف أقـدام وبأس، ويكتب 
الرسـول (صـىل اهللا عليه وآله وسـلم) كتابًا بخـط األمام عيل () ويبعثه مع خالـد بن الوليد الذي 
أختـري هنـا حلمل الكتاب لشـجاعته، وذهب به اىل امللـك املهلهل لدعوته اىل األسـالم، وفعًال وصل 
خالد اىل هناك وأستقبله امللك بعد أن أمر ” بأن يقوم عن يمينه مخسون ألف فارس وعن يساره مخسون 

ألف فارس، وان يقوم عرشون ألفًا عبد من ارض اليمن عن يمينه وعرشون ألفًا عن يساره ” (٧٩). 
وواضـح هنـا مبالغة الراوي بتلك األعداد ويبدو أنه كان يعد العدة من خالل أبراز قوة امللك هذه 
ملجاهبـة بطلـة – الراوي – الشـجاع األمام () فيام بعد. وبعد ذلك وقف خالد أمام امللك وسـلمه 
كتاب الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) مهددًا أياه بأن الكتاب ” خطه عيل وختمه النبي بخامته"(٨٠).
ثـم بعـد ذلك يؤرس خالد بأمر من امللك وهنا يتوعده خالد بمجموعة من الصحابة أبرزهم جعفر 
بن ايب طالب والعباس بن مرداس السـلمي وخالد نفسـه، واسـتغرب احد وزراء امللك قائًال له " – يا 
أخ احلجـاز (من عند ) أيب قاسـم، ملا مل تذكر سـيدكم وفارسـكم وكبريكم، هذا الـذي علوتم به مجيع 

العرب ؟ 
قال خالد :-

ومن هذا الفارس ؟ 
قال :- 

- عيل بن أيب طالب.
قال له خالد :- 

- بئسام (ينفعك ) قومك وفرسانك ومشاتك أن محل عليكم وحده. 
قال (الراوي ) فأنتفخ امللك من الغيظ والغضب وكفر وهدر ولعن الشمس والقمر ” (٨١).

وجعـل الراوي سـمعة وشـجاعة األمام عيل () تطـري يف األفاق وتسـبقه اىل أرض مل يبلغها 
األمـام () نفسـه عـىل الرغم من بعـد تلك األرض عنهـم. وهنا يّربز الـراوي عظمة األمام عيل 
(). أذ يأمـر اهللا تعـاىل أمـني وحيـه () بتكليف األمـام () بالذهاب لنجـدة خالد فينزل 
املـالك عىل الرسـول (حممـد) قائًال ”يا حممـد أن صاحبك خالـد مربوط وموضـوع يف جلد حصان 
ومعلق يف نخلة، وامللك اللعني املهلهل أمر بأن حيمل أليه احلطب، ويقول أنه سـيحرقه بالنار، وهذا 
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ال يريض اهللا ويقول لك أرسـل له عيل بن أيب طالب يف هذه الليلة ” (٨٢).
ويشتكي الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) من بعد املسافة فيخربه جربائيل () أنه ”يا حممد 
عـىل عـيل أن خيـرج وعىل اهللا وصولـه ” (٨٣). ونالحـظ أن الراوي مل تغـب عن ذهنه ممارسـات حماكم 
التفتيش بحرق املخالفني فكان يف كل رواية يستخدم هذا األسلوب من التعذيب، لعدم مفارقة خياله 
تلك الصور الوحشـية يف حفالت احلرق للموريسـكيني املخالفني للديانـة الكاثوليكية. وودع االمام 
 () الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) يف مشـهد حزين ومبكي مع أوالده احلسنان () عيل
وزوجته السيدة فاطمة الزهراء (عليه السالم) ثم أمره بأن يمكن نفسه من النوم ليطلق العنان اىل فرسه 
لوصله اىل جهته املقصودة بأذن اهللا ” وودع النبي عليه الصالة والسـالم ومىض حتى وصل اىل مفرتق 
طرق، فأخذته سـنة من النوم ونام ومل يسـتيقظ من نومه أال وقد وصل اىل الوادي الذي كان فيه خالد، 

فام قطعه خالد يف عرشين يومًا قطعه عيل يف ليلة واحدة حتى الثلث األخري من الليل ” (٨٤).
 وسـمع األمام عيل () دعاء وتوسـل خالد باهللا تعاىل أن خيلصه من عذابه هذا، وكان مربوط 
عىل نخلة أستعدادًا لشنقه وحرقه، وهز األمام عيل () النخلة فقال خالد :- ” من ذا هيز مشنقتي، 
أن كان ينبغـي مـويت فإين أعرف أن الليل هو الباب الذي حيمي املـوت وكل الناس داخلون فيه، ومن 
مل يمـت بالنصـل احلديدي مات بغريه، ولكل واحد نزاع يعنيه، نفـيس حتدثني أن مل تكذب عيل، بأنك 

عيل بن أيب طالب،
قال عيل :-

أبرش يا خالد، فالذي يقف أمام يديك هو عيل.
قال له خالد :-

- يا أخي، يا عيل، أما ترى حالتي ؟
قال عيل :-

- يا خالد أن اهللا مع اُملَعَذبني.
قال الراوي، وأنتزع عيل النخلة من جذورها وتلقف خالد بني ذراعيه برفق شديد ” (٨٥).

- بعد ذلك جتتمع اجليوش ملالقاة األمام عيل () ويطلبون منه أن يسـلم نفسـه اىل ملكهم لكن 
األمام عيل () جييبهم عىل لسـان الراوي قائًال: ”من عرفني فقد عرفني، ومن ال يعرفني سـأعرفه 
نفيس، أنا عيل بن أيب طالب، املُْعَلم يف املعارك، القاطع، بالسـيف الباتر املشـهور بالقاهر، فلام سـمعوا 
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أشعاره الذوا بالفرار وهم ينادون بالويل والثبور. 
فقال هلم امللك :- مايل أراكم تأتون هاربني ؟ 

قالوا له :-
- يـا موالنـا، ها قد زال عنا املعروف، وحل بنا البالء، فقد دخل بيتنا رجل سـوف يدمر حمفوظنا، 
ويقتـل أبطالنا، وييتم أطفالنا، وهيدم قالعنا، ويشـتت جيوشـنا، وال ينجـوا اليوم من يديه أال من كان 
يعبـد اهللا الـذي يعبده هو، او يويل األدبار هاربًا أو يموت بني يديه ويبكيه أحبابه وأقرباؤه، وأصدقاؤه 

هذا هو عيل بن أيب طالب املعروف بشجاعته ” (٨٦).
واملتتبـع للنـص أعاله يالحظ ان هـؤالء القوم رغم كثـرة عددهم أهنزموا رش هزيمـة امام األمام 

(عليه السالم) عندما سمعوا أخباره، وكأهنم سمعوا بأخبار شخص يعرفونه وكانوا حيذرونه.
كـام هـو حال األمام () عندما تقدم اىل حصون خيرب ونادى بأسـمه حيدره الذي كانوا جيدون 
بكتبهم أن الذي دمر حصوهنم هو شخص يسمى حيدره. فهنا بمجرد أن سمعوا بأسمه وهم األلوف 
املؤلفة أسـتحرضوا صورة املوت لرجاهلم واليتم ألطفاهلم، وهدم قالعهم، وتشـتت جيوشـهم وهذا 
األمـر ال حيصـل أال لرجل هو األمام عيل ()، وامام هذا األرتبـاك من جيوش األعداء برز فارس 
للملـك، وطلب منازلة األمام () وهو مل يتيقن من شـخص األمـام () فطلب األذن بمبارزته 
من امللك وبدوره أذن امللك له وخرج اليه قائًال :- ” أياه الفارس الذي ال يقدر عليه أحد من الفرسان، 

وال بطل من الشجعان انظر اىل ما تثريه من أضطراب وال تشن احلرب.
فأخذ عيل يرضب جواده باملهامز، وقفز فوقه كام هيبط العقاب من السامء فقال العلج :- 

والالت والعزى ال أحارب اليوم أال عليا 
فقال عيل :-

أبرش يا عدو اهللا، فأنا عيل.
قال العدو :- 

فـأين ال اصدقـك حتى تكشـف وجهـك وارى عالمتك.فكشـف عـيل وجهه ورأى فيـه العالمة 
اهلاشمية، فظل الفارس يرجتف خوفًا أمام عيل" (٨٧).

وال نعلـم مـا هي العالمة التي كانت متيز األمام عـيل () ولكن ربام الراوي حياول اضفاء يشء 
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من العظمة والقداسة عىل األمام عيل ()، وربام أستحرض من شخصية الرسول (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) خامتة الذي كان عالمة النبوة يف كتفه األيمن.

ونالحـظ مـرة اخـرى ان الراوي يلجـاء ألن جيعل الشـخصية التـي حتارب األمام () يقسـم 
بالالت والعزى، وكام أرشنا سـابقًا كان الراوي يعتقد أن الالت والعزى هو دين شـبه اجلزيرة العربية 

بأمجعها وهو بمثابة ديانة عاملية.
ثم يدعوه الرجل اىل األستسالم ويعرض عليه جمموعة من األموال من ذهب امحر وأصفر وفضة، 
ويرفضها األمام عيل () ثم يدعوه اىل األيامن بالرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) بعد أن يشتمه 

.() ومن ثم قتله األمام () بعرضه وهو منهج مل نألفه عند األمام عيل
ويتجمـع األمـام عيل() مع خالد بن الوليد يف مواجهة الصف ويقول االمام عيل () خلالد 

” خذ هذا الفرس وأركبه،وخذ سالحك. 

ثم يايت شيخ للملك قائال له :-
يا مهلهل، من ذا سيخرج ملبارزهتام ؟ فهام أسدان قد اجتمعا.

فقال العدو اللعني والشيطان الرجيم :-
ماذا يفعل العقرب بني احليتان ؟

فقال له الشيخ :-
أهيا امللك، لو صاح عيل ونطق بالكلمة الشهرية ال غالب أال اهللا لقتل بعضنا بعضًا ” (٨٨).

 وكام هو واضح من النص فأن الراوي املوريسكي يقتبس شعار بني األمحر أيام حكمهم لغرناطة 
وال غالب أال اهللا وينسبه اىل املشارقة واىل أيام الرسول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ظنًا منه أنه 
كان شـعارهم وهو ما يدل عىل أن املوريسـكي قد أخذ باألبتعاد عن تراثه رويدًا رويدًا، وربام جعل 
تلـك الكلمـة بمثابـة الرس األعظم عند املسـلمني بحيث أن األمـام () لو نطقهـا لعملت عملها 

باملرشكني.
ويقرتح الشيخ عىل امللك منازلة األمام () لينتهي هذا اللقاء، وخيرج امللك مناديًا بعد أن لبس 
أفضل ما عنده ” يا عيل، أنا امللك املهلهل بن الفياض، مل تلد النساء مثيل، فإن أردت أن تنجو من الذعر 

أعطيتك ما تنجو به، 
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قال عيل :-
- ماذا تريد يا لعني اهللا ؟ 

قال :- 
- ترجـل عن حصانك، وقبل ركايب، وقدم يل الترشيف العظم بني أصحايب، عندئذ قال عيل رض 

اهللا عنه :-
- ال هيتـز جنـايب هلذيانـك، أو مثىل تصده الشـباك، أنا عيل الفـارس املغوار، ومن يسـتهن يب فهو 

يستهني باملوت العاجل، أو فليؤمن باهللا العيل، عامل الغيب والشهادة ” (٨٩).
ثم بعد ذلك محل كل منهام عىل اآلخر وأشتد القتال بينهم، ويدعوه األمام () اىل األسالم لكنه 

يرفض ثم يتبارزان مرة أخرى وقال األمام () خماطبًا حصانه :
” أهيـا احلصـان، بـرشف من خلقك، بحق اهللا انطلق بخفه. ونزعه من الـرسج كام لو كان طائرًا يف 

خمالب العقاب وقذفه عىل األرض ورضبه بسيفه ذي الفقار فقتله وسارع اهللا به اىل النار ” (٩٠).
ثـم هجـم األمـام () وخالـد عىل اجليش ” عـيل من جانب وخالـد من جانب آخر، وتسـاقط 

العلوج اكوامًا، ومل تزل الشمس عن قبة الفلك حتى مل يبقى أحد ممن يرشك يف اهللا ” (٩١).
ثم تنتهي القصة برجوعهام بعد أن غنام غنائم كثرية وأسلم من بقى من املرشكني ووصال اىل املدينة 
وأسـتقبلهام الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) " وقبل عليا بني عينيه وقال له :- "لن ينسـى لك اهللا 

هذه املعركة" (٩٢).
٧. معركة األشیب بن حنقر 

تـدور أحـداث هذه املعركة بني الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) وملك يدعى األشـيب أبن 
حنقـر العـراش من أهـل تيامء وصفه الراوي بشـتى أنواع األوصـاف املهولة منها انـه "رجل ذو حيلة 
ومشورة، داهية، له مال وفري وقوم كثريون،هو بطل صنديد، حيسب عىل رسج بألف فارس، ويقدم له 
اجلزية امللوك وخيضع له الفرسان خشية اهلالك، وعنده صنم لربه يعبدها من دون اهللا، عىل هيئة ديك، 
وصـدره من الذهب، ورأسـه من الفضة، أقام له قـرصًا و قبة من الرخام يدخل اليه اهلواء ويصفر مثل 

صياح الديك، وبداخله الشيطان يتكلم بجميع اللغات " (٩٣).
حتى أن الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) يعجب من ذكر هذا الشـخص قائًال ألحد أصحابه 



٤١

" لقد ذكرت لنا شيئًا غريبًا عجيبًا " (٩٤). وبعث له كتاب مع أحد صحابته الذي أخربه بأوصاف هذا 
امللـك ويأمر األمـام عيل () بكتابة الكتاب اىل هذا امللك بالتهديد والوعيد واملالحظ أن الرسـول 
(صىل اهللا عليه وآله وسلم) برواية الراوي دائًام ما يوكل مهمة كتابة رسائله للملوك واجلبابرة اىل األمام 
عيل ()، وهو بذلك يظهر مدى أعتامده عليه يف السلم واحلرب. فلام وصل الكتاب اىل امللك بعث 
اىل ملوك العرب يسـتنهض مهمهم ملحاربة الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) بعد أن أرس رسـول 
النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) واصحابه البالغ عددهم ١٠ أشـخاص قائًال هلم ” ” يا معرش 
العرب، أن يتيم بني غالب حممد قد بعث لنا كتاب، وطلب منا ما طلبه من اآلخرين، ولن يبلغ من هذا 

شيئًا إال بأبن عمه أبن أيب طالب، وأريد أن أختار منكم فارسًا كي يعيد له اجلواب ” (٩٥).
نالحـظ مـدى خوف امللـوك واألمم املجاورة للرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) البعيدة 
والقريبة والقوية والضعيفة من االمام عيل ()، وهو ما يظهر مدى أعجاب املوريسكيني بشجاعته، 
ثم كتب امللك كتاب اىل الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) هيدده فيه باحلرب، ثم يكتب امللك كتابا 
ويبعثه ويبعثه مع العباس بن مرداس اىل الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم). وجهز الرسـول 
 .() (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) حلربه جيشـا بعد أن وصله كتابه وخرج بأصحابه عدا األمام عيل
والثابـت تارخييـا أن األمام عيل مل يتخلف عن كل حروب الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) 
عـدا غـزوة تبوك حني خلفه عـيل ملدينة أذ كان اخلطر املحدق هبا يوازي خطـر تلك الغزوة لذلك أمره 

الرسول بالبقاء.
عندما التقى اجليشان خاضا حروب رشسة فيام بينهام، وواجه الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
وجيشـه حرجًا شـديدًا نتجه لقوة جيوش األشيب حتى هربوا أمام قوهتم، وكاد األعداء أن يصلوا اىل 
الرسـول حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)، وخرج قائد من املرشكني يقال له األخرض وكان شـجاعًا 
جـدًا جندل أبطال املسـلمني الصحابة وأخذ ينادي عىل جيش املسـلمني قائـًال :- "يا حممد أين الليث 

املعلم بالعجائب، األسد املحمود الذي يرحيك يف الشدائد، عيل بن أيب طالب؟ " (٩٦).
ونالحـظ أن هـذا الفـارس بعد أن مل جيـد من ينازله توجه لطلب النزال من كان يسـمع بشـجاعته 
ويعتمد الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)عليه يف األنتصار يف حروبه، وملا مل جيبه أحدًا أردف قائًال 

" أين الفارس املغوار، فيل رغبة يف لقائه ونزاله ؟ مرحبًا بأن خيرج إيل زوج فاطمة " (٩٧).
وأجتمع املسـلمون حول الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) قائلني له " يا رسـول اهللا ؟ أبعث 
لعيل رسـوالً عسـى أن يكشـف اهللا عنا البالء، ونحارب نحن قومه " (٩٨). ويبعث الرسـول (صىل اهللا 
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عليه وآله وسـلم) اىل األمام عيل يستنجد به، وكان ركب مبعوث الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) 
قـد ذهـب بقيـادة حجر بن عدي الكنـدي مع مائة فارس خيـربون األمام عيل () بـرضورة قدومه 
اىل سـاحة احلـرب، وملا علم األخـرض بذلك خاف أن يصل الرصيخ اىل األمام () فيرسع لسـاحة 
احلرب لنجدة الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) عندئذ طلب األخرض من أبن عم له أن يذهب باثر 
حجر وأصحابه، وفعًال ذهب وأرس حجر وأصحابه وبذلك فشـل وفد الرسـول (صىل اهللا عليه وآله 

وسلم) من تبليغ األمام (). دون أن يعلم الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) بذلك.
وعندهـا جلـأ الراوي اىل الطريـق الغيبي بأخبار األمام () بمحنة الرسـول (صىل اهللا عليه وآله 
وسـلم) أذ يرى ”عيل يف املنام أن النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) خيربه بكل ما حدث مع األخرض، 
ومـا كان قولـه، وكيـف كان ينـادي عليـًا يف امليدان. فلام أسـتيقظ عـيل أدرك أن رسـول اهللا (صىل اهللا 
عليـه وآلـه وسـلم) يف حرج شـديد، فنهض عيل، وركب حصانـه وخرج من مدينة رسـول اهللا (صىل 
اهللا عليه وآله وسـلم) وسـار، فطوى لـه اهللا الطريق واألرض، فوصل عيل أليهـم، اىل النهر الذي أرس 
عند الفرسـان املائة، فأنصت عيل فسـمع حجر بن عدي وهو يقول :- ” يا رب أعنا بيدي عيل ” (٩٩)، 
ووصـل األمـام عيل () هلم ويطلق رساحهم بعد أن يقتـل مقتلة عظيمة ويأرس آخرين من أعدائه، 
وخيربه عدي بام بعثه له الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) وينطلقون اىل ساحة املعركة ويصل األمام 
عـيل () ويـراه الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) فيهتف قائًال ” اهللا أكرب، هـا انذا أرى عليًا يف 
املعركـة. وأحتضنـه النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) وقبل بـني عينه، وقال له :- نعـم ماجئت يا أبا 
احلسن، فأنت الذي تزيل الشدة من وجهي ” (١٠٠). وهذا هو ترصيح واضح من الراوي بمكانة األمام 
() عند الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم)، ومكانته يف أعني املوريسكيني ويبدأ التحضري للنزال 
ويشـتكي الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) اىل األمام () قائًال ” يا عيل، أو مل تر ما فعله الكفار 
؟ قال :- بىل يا رسول اهللا، لكن ومن بعثك باحلق ألرينك اليوم العجائب، وأعظم من هذا بكثري حتى 
ترىض يا رسـول اهللا ” (١٠١). وأشـتد الغيظ باألخرض "ووضع سالحه وركب جواده وخرج اىل امليدان 
ومحل عىل عيل محلة حقيقة، وضال يتقاتالن سـاعة من الزمن. ثم صاح عيل ضد األخرض صيحة ثانية 
وأمسك بالسيف بيده اليرسى ودخل عليه وأمسك به من فوق رسجه وشد طوقه وقذفه عىل األرض 

وقفز فوقه وأمسك به... وعندما سمع امللك بذلك وقع مغشيًا عليه ". (١٠٢) 
وبعد ذلك تأخذ األحداث منحنى أسـطوري بعيد عن تلك االجواء أذ يطلب امللك من الرسـول 
(صـىل اهللا عليـه وآله وسـلم) أن يقاتل األمام عـيل () صنمهم األكرب، ويقبل الرسـول (صىل اهللا 
عليه وآله وسـلم) واألمام عيل () بذلك وركب ” عيل يف ألف فارس، وقال له النبي عليه السـالم 
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:- أذهب يا عيل وكرسها، وحطمها واهللا يعينك عليها ” (١٠٣) 
وتقدم األمام () اليهم فلام ” بلغوا الصنم أحاط به الشياطني والتفوا حوله وأثاروا غبارًا كثيفًا، 
وأضطربـت األرض وخرجت منها جيوش من الشـياطني واجلن الكثريين،فلـام رأى الصحابة الذين 
جـاءوا مـع عيل كل تلك اجليوش مـن اجلن هربوا مجيعًا وتركوا عليـًا وحده.فلام رأى عيل ذلك ترجل 

من فوق اجلواد وقال :-
- أنا عيل، الفارس املغوار يف مجيع األحوال، الباثر الشهري الغالب بقوة اهللا ريب. يا معرش اجلن أثبتوا 
يل وحتملوا ما سـرتونه مني من عذاب.ومحل عىل عيل اجلن، وتقاتل معهم سـاعة طويلة حتى هزمهم، 
وهـرب كل اجلـن ومل يبقى منهم أمام عـيل أحد.ومىض عيل اىل صنم الربه وقذفه عىل األرض وداسـه 
بقدميـه وحطمـه بسـيفه ذي الفقار حتـى مل يبقى منه يشء " (١٠٤)، وتم نرصة املسـلمني بفعل شـجاعة 

األمام () يف هذه املعركة.
 أن هـذه البطولـة التي رسـمها املوريسـكيني لألمـام () جعلت منه إله اسـطوريَّ الشـجاعة 
عندهم، فمصري املسـلمني والرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) كان متوقف عىل سـيفه ذي القفار، 
أذ أن الراوي أحرج الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) يف سـبيل أبراز شـجاعة األمام () التي 
أسـتمدها الـراوي من خالل بطوالته يف سـاحات القتال أبتـداءًا من غزوة بدر مـرورًا بأحد واخلندق 
حتى معاركه أيام اخلالفة، فكان األمام عيل () مثال يتحذى به للشـجاعة يف كل احلروب. يرافقه 

يف شجاعته سيفه ذو الفقار الذي يعد ذكره وحده بطولة نادرة، ونزال حمسوم وخصم مقتول.
() ٨. حدیث قصر الذھب وقصة الثعبان مع األمام علي

يـروي راوي املغـازي يف هـذه احلكايـة بطولـة أخـرى لألمام عـيل () ليس يف سـاحة املعركة 
ضـد املرشكني مـن قريش وأمثاهلم، بل تعدى ذلك اىل أن جعله حيارب الشـياطيني والعفاريت واجلن 
والتنانني، بالرغم من انه قد ثبت تارخييا مقاتلة االمام () للجن والعفاريت يف حادثة بئر العلم(١٠٥). 
بعد أن أسـتنفذ الراوي كل ماله عالقة بالشـجاعة واألقدام والفخر عند األمام () يف حروبه، 
وقد أخذت روايته منحنى آخر ليتبني للقاري مدئ عظمته، ومدى ارتباطه باهللا تعاىل وطاعته للرسول 

(صىل اهللا عليه وآله وسلم) حتى بلغ هذا املقام.
تـدور أحداث هـذه احلكاية عن قبيلة ”بني قيس“ التي أفرتضها الراوي ومعاناهتا من ثعبان عظيم 
اخللقة، أذ يقول الراوي نقًال عن أعرايب قدم اىل النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) شاكيًا منه رضر 
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هـذا الثعبـان بقوله ”فأعلم يا رسـول اهللا،أن هناك حولنـا وبجوارنا قلعة يقال هلا قـرص الذهب وفيها 
ثعبان عظيم أهلك شـاءنا وأبقارنـا وإبلنا،وقطع الطرق وأكل الركاب واملشـاة وأذل العباد. ومل تفلح 

معه أي قوة ” (١٠٦).
وبناءًا عىل هذا األمر اجللل الذي صوره الراوي يعقد الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) الراية 
لألمـام عـيل () عىل جيش تعـداده الف فارس، ثم يتحرك بجيشـه بعد توديع الرسـول (صىل اهللا 
عليه وآله وسلم) له، وملا وصل اجليش اىل قبيلة بني قيس طلب منهم األمام عيل () أن يدلوه عىل 
قرص الذهب الذي تسـكنه العفاريت واجلن والشـياطني فينهض له شيخ كبري يصف هذا القرص قائًال 
”عىل الرحب والسـعة يا عيل، أنه قرص حصني، أبوابه من حديد، وأرضه من األرجوان والعنرب. وقد 
بناه شداد بن عاد بن ثمود بن امللك عقني (؟) يف زمن العامليق، وشيده ورفع بروجه الشاهقة، وزارها 
وقد جعل هلذا القرص بابان يف مكانني خمتلفني، وشيدت حوله األسوار العالية املنيعة، وقد طيل باجلص 
حتـى لتبـدو أرضه من اخلزف وأبوابه من العاج وكسـيت أجزاؤه بالذهب وأركانـه بالفضة وأعمدته 
بالنحاس، ومواسـريه بالرصاص، وأبراج هذا القرص من الرخام األبيض امللون، وقد شيدت جدرانه 
عظيمـة األرتفاع، حتيط هبا وتلمح من حوهلا األهنار اجلارية واألعشـاب اخلرضاء والشـجار الباسـقة 
والينابيـع والسـواقي. وقد أقيـم ذلك القرص يف مفرتق طرق كثرية. بعضهـا يذهب اىل اليمن وبعضها 
يقود اىل الشـام، وكان ينزل به قبل األن كثري من امللوك واألبطال، وذاع أمره يف رشق األرض وغرهبا 
حتـى وصل اليه هذا الثعبان فأهلك حرثها وزرعها وماشـيتها، وقطـع الطرق وأفقر القرى واألماكن 

التي حتيط بالقرص ” (١٠٧).
ويتضح من خالل هذا الوصف أنه أسـتحرض ما يشـاع عن قصص املرشق حول القرص الذي بناه 
عـاد ومـا يدور حول أرم ذات العامد التي ورد ذكرها يف القـرأن الكريم، وأضاف الراوي عليها بعض 
ثقافته اإلندلسية بام تركز يف ذهنه من صور القالع واحلصون والقصور األندلسية واإلسبانية وأرشكها 
مـع مـا يدور يف القصـص الرشق حول تلك القصور، لينتـج هذا اخليال الرائـع والوصف البديع هلذا 
القرص، ثم يضيف أليه عنرص تشـويق آخر متمثل يف هذا الثعبان، وحاشـيته من العفاريت والشياطني 

ليتمكن فيام بعد من أستلهام دور لبطله األمام عيل () يف القضاء عىل هذه املخاطر املشرتكة.
وبعـد سـامع هـذا الوصف يأمـر األمـام () خالد بـن الوليد واملقـداد وعامر بن يـارس، وعمر 
بـن أميـة الضمري بالذهـاب اىل القرص ليأتوه بخربه“ وسـاروا حتى أرشفوا عىل قـرص الذهب ورأوا 
أبـواب القـرص، وكلام أقرتبوا منه رأوا عمودًا عاليًا من الدخـان ينبعث من داخل القرص فتوقف خالد 
وأصحابه حوله وقال عامر :- نحن ننظر اىل الباب القرص ونرى حبًال أسود خيرج من القرص مثل الليل 
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احلالك،والدخان يأيت ألينا كأنه جبل، ورأينا ونحن هكذا شـكل ثعبان بالغ الضخامة يطل برأسـه من 
باب القرص، يفتح فَام كأنه كهف، وخترج من فمه أعمدة من الدخان حترق ما حوهلا من عشـب ونبات 
أخرض، ونسـمع من حوله صوتًا كانه رعد شـديد. ثم ظهر لنا ثعبان عظيم يزحف تارة عىل بطنه وتارة 
عـىل ظهره، فأخذنا اخلوف والرعب وأضطربنا وأرجتفنـا وعدنا أدراجنا هاربني اىل حيث كان عيل بن 

أيب طالب (رض اهللا عنه )“ (١٠٨) 
ثم أمر األمام عيل () أصحابه باملسري اىل القرص حتى وصلوا اليه ”ومل متض ساعة واحدة حتى 
قال عامر بن يارس القرييش بينام نحن جالسني هكذا إذ أندلعت علينا من باب القرص نار مرتفعة، فرأينا 
رشرها كأنه جبال عالية تطري يف اهلواء، وغدت األرض كلها كأهنا مجرة من نار وأدركتنا النار والدخان 
فلام أبتعد عنا ذلك مل يبق منا احد أال أصيب بالكرب وسال منه العرق، واشتد بنا الفزع، وعظم علينا 
األمر وهربت منا اخليل وقطعت األعنة وعادت أدراجها عىل بعد ميل، ومل يبق من اخليل سوى جواد 

النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) الذي ظل واقفا أمام األمام عيل بن أيب طالب ” (١٠٩) 
وهنا صور الراوي يف املقطع أعاله املوقف كأنه صورة ليوم القيامة ومشـهد من مشـاهدها املفزعة 

عىل لسان عامر بن يارسالذي نسبه اىل قريش وهو خطأ فادح. 
وبعـد ذلـك طلب األمام عـيل () من اخليـل الرجوع بقوله ”أهيـا اخليل املختبىء من الشـدة، 
أجيبوا، وأطيعوا أبن عم رسول اهللا، وعودوا اىل أصحابكم، قال الراوي، فلام سمعت اخليل كالم عيل 
بن أيب طالب رض اهللا عنه رجعت ووقفت أمامه، فنهض عيل هلا ومسح وجوهها بكمه وزال عنها ما 

كان هبا من خوف وفزع ” (١١٠).
ويف هـذا النـص نـرى أن الراوي خلع ثو القداسـة عىل األمـام () ليصنع منه صـورة متكاملة 

للقديس والبطل يف نفس الوقت.
وبعـد هـذا املوقف دخل الرعـب اىل قلـوب الصحابة فأخذهم الفـزع واخلوف فقـال األمام عيل 
() هلـم ”ال يأخذنكـم الفـزع واخلوف من هذا األمـر، وال ختافن مما رأيتم، فـو اهللا ال يكن عندكم 
شـك يف أنكم سـرتون اليوم أمرًا أعظم هوال يشـيب الصغري وتعجب منه املالئكة يف السـموات. قال 
خالد بن الوليد :- وبينام كان عيل رض اهللا عنه يتحدث ألينا ونتحدث أليه خرج علينا من باب القرص 
دخان أسـود وسـد بسـواده ما بني املرشق واملغرب، وأحاط بنا الدخان من عىل يميننا ويسـارنا حتى 
ال يـرى أحدنـا األخـر من شـدته، فأرجتفنا وسـمعنا أصواتًا عظيمـة ودويا ًهائًال أرجتفـت له األرض 
بطوهلا وعرضها وأشتد بنا اخلوف والفزع وأيقنا مجيعًا باهلالك، بينام عيل رض اهللا عنه يواسينا بحديثه، 
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ويلتفت ألينا بكالمه الطيب، دون ان يظهر خوفًا أو فزعًا مثلنا. ومل متيض ساعة حتى تكشف ذلك لنا، 
ونظرنا اىل عيل رض اهللا عنه فإذا بغيظه يشـتد ويتفاقم، وكانت فيه عالمة عندما يشـتد غيظه، أذ حيمر 

وجهه فرؤيت عليه ” (١١١).
ورغم أن الراوي قد جعل يف أكثر من موضع يف مغازية مكانه خلالد بن الوليد لشجاعته أال أنه يف 

هذا املوقف جيعل منه خائفًا يرجتف مثل الصحابة وذلك هلول ما يرون.
وأضطـر األمـام عيل () أما هذه التحديات أن يلتفت اىل الصحابـة قائًال ”أثبتوا وأبقوا يف هذا 

املكان، فورب املرشق واملغرب لن يغلبهم أحد غريي" (١١٢).
وواصل الراوي حديثه قائَال ثم ودع أصحابه وأقرتب من القرص "وصاح صيحة شعرنا من قوهتا 
أن السـامء سـتقع أو أن األرض ستنشـق أو ان اجلبال سـتزول عن مكاهنا. وسـمعنا صيحة أخرى من 
داخـل القرص، وأسـودت الوجوه من الدخان وفتح عيل رض اهللا عنه بـاب القرص ودخله وغاب عنا 

ساعة وسمعنا من داخل القرص دويا كانه الرعد، وبلغت الروح احللقوم" (١١٣).
 وال خيفى من خالل هذا النص مدى دقة وحراجة املوقف حتى أن الصحابة ضجوا بالبكاء خوفًا 
عىل األمام عيل () داعيني اهللا تعاىل أن حيفظه ثم مر عليهم شيخ كبري قائًال هلم ” يا أصحاب حممد 

عليه السالم، أعلموا أنكم مل تدركوا عيل بن أيب طالب أال ميتًا،
فقالوا له :- أهيا العجوز، ماذا حدث له ؟

قال :- لقد أجتمع عليه من اجلن امللعونني وأبطاهلم ومن الشـياطني الرجيمة مخسـون ألفًا لقتاله، 
وأخذ حيارهبم وهو يدعوكم لغوثه ”.(١١٤)

غـري أن الصحابـة مل يسـتطيعوا ان يفعلوا شـيئًا خلوفهم ّمما بداخـل القرص أذ حاولـوا الدخول اىل 
القـرص فتعـذر عليهم ذلك ويسـتطرد الراوي قاالً " فلـام أقرتبنا من الباب القرص أندلعـت علينا النار 
من كل ناحية، وأشتعلت أمامنا وخلفنا وحتتنا ويف كل ناحية، وخرج علينا من باب القرص تنني عظيم 
يقطـع األشـجار التـي يلقاها، وحيرق األرض بنفسـه وهو يلهث، ويسـمع صوته من بعيـد كأنه رعد 
شديد، وينبعث من عينيه رشر من النار. وجاء نحونا مندفعا فهربنا اىل جب، دخل كل منا فيه وتغطى 
بدرعه.وحينئـذ أحـاط بنا التنني الذي خرج علينا من كل ناحية، ومل يمض أال بعض سـاعة، ثم ذهب 

اىل اخليل ونفث عليها بنفسه فأحرقها مجيعًا فيام عدا حصان حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) " (١١٥)
وهـذه الصـورة يف املعركـة هي بعض ما جيري عـىل األمام عيل () داخل القـرص أذ فضًال عن 
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اجليـوش مـن الشـياطني والعفاريت واجلـن خرج هـذا التنني األسـطوري الذي هزم وحـده اجليش 
 .() الصحابة واحرق خيوهلم دون حصان الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) اخلاص باالمام

وبعد أن يتالشى دور الصحابة يف مساعدة األمام () يلجأ الراوي اىل األمور الغيبية يف نرصته، 
أذ يرشك يف مسـاعدته عنـرص قريب اىل قلب بطله وهي زوجته السـيدة فاطمة الزهراء () فتكون 
هي التي توصل معاناته اىل ابيها ” فكشف اهللا برصها وهي نائمة، وارها اهللا عيل بن أيب طالب زوجها 
يف املنام، والقلعة واملعجزات واجلن والعفاريت ومن يتشكل بأشكال خمتلفة، ورأت ما حدث ”. (١١٦) 
وتسـتغيث بأبيهـا من أجل نرصة األمام () ويدعوا اهللا له أن ينـرصه ويثبت أقدامه يف املعركة. 
ونظر حلراجية املوقف فأن اهللا تعاىل ارسـل جربائيل () اىل النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) 
قائـَال له ”السـالم عليك يـا حممد، ورمحته وبركاته، يـا حممد، العيل هيديك السـالم وخيصك بالتكريم 
واألحـرتام، ويقول لك أبلغ فاطمة مني السـالم وقل هلا ال تبتئـس وال هتن وال حتزن عىل زوجها عيل 
فسـأرده أليها سـاملًا معاىف، يا حممد لقد مددته باملالئكة املقربني، وأن ملكًا من هؤالء الذين معه لو أمر 
بنـزع السـموات واألرض لنزعها بام فيها من أشـجار وأهنـار، وال هتني وال حتـزين وال تبكي فإن معه 

القدير اجلبار أنه ال خيذل من خلق وهو عىل كل يشء قدير ”.(١١٧) 
وأستشعارًا ملدى اخلطر املحدق باألمام () قفد أرسل اهللا تعاىل له هذه القوة، والتي من خالهلا 
تستشـعر الشـجاعة التي حتىل هبا، أذ أنه تصدى لذلك اخلطر وحده، دون هذا املدد، وربام أراد الراوي 
مـن خالل هـذا التطمني للسـيدة الزهـراء () أن يبعث األمـل يف أبناء قومه املوريسـكيني بأن اهللا 
تعـاىل ال ينسـى عبـاده ولو كانـوا ال يعلم خربهـم أال هو فسـيبعث األمل فيهم من جديـد وينرصهم 
عـىل أعدائهـم، وهبـذا اخلرب تفرح السـيدة الزهراء () بأسـتجابة اهللا تعاىل هلا، بل وُيكشـف هلا مع 
الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) واحلسـنان () ما يدور مع األمام ()، أذ ” أمسك فاطمة 
من يدهيا، واحلسـن واحلسـني () وصعد هبم اىل ربوة عبد اهللا األنصاري ألهنا كانت أعىل ربوة يف 
املدينـة، وصاح باألرض أن تطوى، وأن حتـرض القرص وأبوابه وحجراته وتنينه. فإذا باألرض تطوى، 
حتـى أصبـح القرص عىل مقربة أربعني ذرعًا من املدينة، ونظر رسـول اهللا (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) 
اىل القـرص، واىل عـيل بن أيب طالب رض اهللا عنه، واىل اجلن والعفاريت والشـياطني املحيطني بعيل بن 
أيب طالـب مـن كل ناحية ومكان وعيل يثخن فيهم الرضب عن يمني وشـامل فنادى النبي حممد (صىل 
اهللا عليـه وآله وسـلم) :- دع قتل اجلن والعفاريت، وعد لقتـل التنني امللعون املجهول، فهو ملك هذا 
الفريق، وسـتغلبه بأذن اهللا. فسـمع عيل رض اهللا عنه صوت النبي (صىل اهللا عليه وآله وسـلم)، فعاد 
لقتل التنني، وصاح به صيحة مدوية، ومحل عليه بسيف النبي عليه السالم، وأعانه جربيل عليه السالم 
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ليقتلـه، فرضبه رضبٍة شـطرته نصفني، فذهب شـطر يف الـرشق واآلخر يف الغـرب ” (١١٨) وبعد ذلك 
محلـت "اجلـن عىل األمام () بعد قتله للتنني واألمام حيصد أرواحهـم تعينه املالئكة، اىل أن أيقنت 
الشـياطني والعفاريت واجلن بعدم جدوى حماربة األمـام () لعجزهم عىل األنتصار عليه، فطلبوا 
منـه األمان ودخلوا يف األسـالم، وبذلـك أنتهت حمنة هذه القبيلة وعاد األمـام () اىل املدينة وقتل 

األمام منهم يف هذه احلرب سبعة عرش الف من اجلن والعفاريت امللعونني“. (١١٩) 
وهذه شـجاعة منقطعة النظري لألمام () يف عامل حتكمه اجلن والعفاريت والشـياطني اسـتطاع 
ان يدخلهـم اىل حضـرية االسـالم وينتـرص عليهـم، وهذه صـورة من صور الشـجاعة التي رسـمها 

املوريسكيني له.
٩. قصة علي والصبایا األربعین 

هـذه القصـة غريبة بعـض اليشء من شـخصية األمـام () التي عرفهـا عنها التاريـخ، اذ أراد 
الـراوي أبراز فضله وشـجاعته من خـالل رؤيته لألحداث من وجهة نظره والتـي تعكس وجهة نظر 
املوريسـكيني، أذ عـرف عن األندلسـيني قصص حبهم وعشـقهم الـذي أندمج مع بيئتهـم وطبيعتها 
اخلالبـة، وربام أراد الراوي املوريسـكي من خالل هذا األنطباع ان يقرب شـخصية األمام () من 
شـخصية األندليس، فيام بعد املوريسـكي ليعطي صورة اليهم بقرب األمام () وطباعة وشخصية 
منهـم، ليخلـص من هذا القـرب ببعض األنتامء الذي يربطهم به فيسـتلهمون من شـخصيته بعض ما 

يتمتع به من شجاعة وأقدام وتضحية يف سبيل الدين والوطن.
 () من السيدة فاطمة الزهراء () أستهل الراوي حكايته هذه عىل الرتكيز عىل زواج األمام
ومـن ثم خلق رابـط بني هذا الـزواج ومنهج الراوي بتسـليط الضوء عىل شـجاعته أقدامه، والراوي 
ارتكز يف بداية هذه القصة عىل حدث حقيقي أذ أن الزهراء () كانت قد أشـتكت ألبيها الرسـول 
(صـىل اهللا عليه وآله وسـلم) من نسـاء قريش اللوايت عريهنا مـن ان ابيها زوجها مـن رجل فقري، فهو 
يـروي أنه يف صباحة زواج األمام () من السـيدة الزهـراء () ”ذهبت اىل الطاحونة واحلناء ما 
زالت يف يدها، ويف اليوم التايل أرادت أن تطحن، فأذا بأربعني صبية يمرون عليها، متوشحات باحلرير 
واللؤلؤ والياقوت، ومعهن عجوز لعنها اهللا، فلام دخلن عىل فاطمة قالت هلا العجوز :- يا فاطمة، أين 
حسـنك وأين حمياك اجلميل وأين قدرك ؟ يا فاطمة، كان بوسـعك أن تتزوجي بسـيد من بني قريش، 
وتتوشحني بمثل ما ترتديه هاتيك الصبايا من احلرائر واللؤلؤ والياقوت، لقد تزوجتي من عيل بن أيب 
طالب وفيه أربع مثالب وعيوب :- فعيل خفيف الشعر، وعيل ضخم الوسيعة، وعيل نحيف الساقني، 
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وعيل فقري ال يملك رشوى نقري. ومضوا عنها وتركنها تنتحب ” (١٢٠). 
نالحـظ أن الـراوي ُيلبس أحداث املدينة ثوبًا أندلسـيًا أذ ال وجود للطواحـني يف زمن األمام عيل 
()، وال وجود هلكذا نسـوة يلبسـن احليل واجلواهر هبذه الكم، وال توجد تلك األمور أال يف خمليه 
املوريسـكي بالنسـبة للمرشق. فلام دخل عليها األمام عيل () ووجدها تبكي وعرف السبب أخذ 
يفنـد أقـوال العجوز بأنه خفيف الشـعر من لبس البيضة يف احلرب، وبطنـه أصبحت كذلك ألنه باب 
مدينة العلم وقد ملئت علام، وساقيه من كثر احلروب وركب اجلواد، واما فقره فقد أجاهبا ”يا فاطمة، 
أوالً تسـتحني مـن أن يعيبنـي بالفقـر وابوك النبـي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) أفقـر مني ؟ فلام 
أنتهـى عيل من قول هذه الكلامت غضبت فاطمة غضبًا شـديدًا، وذهبـت اىل بيت أبيها، فندم عيل عىل 

ما قال"(١٢١).
نالحـظ مـن أجوبة األمـام () حول ما ُعـد من مثالب عليه أنه سـخرها مناقب لـه، ومل يثبت 
عـن األمـام () يف سـريته مع الزهراء () أن غضبت هبذا الشـكل أو نعتهـا األمام () هبذه 
األلفـاظ، أال أن الراوي - وكام أسـلفنا سـابقًا – يلبـس األمام () بعض الصفـات التي يتحىل هبا 

أنطالقًا منه وحميطة.
وحيـاول الراوي أصالح موقف األمام () من السـيدة فاطمـة () وما ترتب عىل ذلك من 
خوفـه من أن يكون الرسـول (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) قد محل عليه بعض ما قـال لفاطمة، فجعل 
بطله يدعوا اهللا تعاىل – أن يرسل له جيش حيارص املدينة ثم يظهر شجاعته أمام الزهراء (عليها السالم) 
وابيهـا (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) واملسـلمني لكي يرهيا بطوالته أمام عينيهـا لتفتخر به الزهراء أمام 
 ،() نساء املدينة ال سيام العجوز ونسوهتا األربعني، وفعال أستجاب اهللا تعاىل اىل دعوة األمام عيل

ويأيت جيش حيارص املدينة يبلغ تعداده ثامنني الف فارس، من كل حدب وصوب.
وارسل الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) اىل األمام () ليشاوره بخصوص هذا اجليش فريد 
عليه قائال :- ” يا رسول اهللا ماذا أمرت هلذا اجليش ؟ فقال النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) :- 

يا عيل لقد أعددنا شيئًا.
فقال عيل :-

وما هو ذلك اليشء ؟
فقال النبي :- 
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يا عيل اليوم يوم اجلمعة، سـنخطب يف املسـلمني، وغدًا األحد (!) عيد النصارى لعنهم اهللا، ويوم 
األثنني أن شاء اهللا نخرج مع املهاجرين واألنصار ". (١٢٢) 

وهـذا دليـل آخر عىل أن الراوي يتكلم بلسـان حالـه وهو واضح من خالل نظرتـه اىل يوم األحد 
بإعتبـاره عطلـة النصـارى.أذ ال يوجد هـذه النظرة اىل األحد يف أال يف أسـبانيا، وأال مـا عالقة األحد 
وعطلتـه والنصـارى بحرب مع املرشكني يف اجلزير العربية وبعد ذلك يضع األحد مبارشة بعد اجلمعة 

وال أعلم كيف أستساغ ذلك.
وهنا يربز األمام () شـجاعته قائًال:- ” يا رسـول اهللا، ترتك املدينة سبعة أيام وفيها عيل بن أيب 
طالب، ورشف ريب وكرمه لن خيرج اليهم سـواي، وثقتي يف اهللا أنه سـيعينني، وهو عىل كل يشء قدير 

 (١٢٣)  .”
والراوي هنا جعل شـخصية األمام () أثبت يف هذا املوقف من شـخصية الرسـول (صىل اهللا 
عليه وآله وسـلم) وهو أمر جمانب احلقيقة. وطلب األمام عيل () من الرسـول (صىل اهللا عليه وآله 
وسلم) أن يرسل اىل فاطمة () وأن يقول هلا ”أن تصعد اىل جدران املدينة تلك، وأن تبعث لطلب 

الصبايا األربعني والعجوز حتى يرين ماذا سيفعل ذو الشعريات القليلة ”.(١٢٤) 
وتأيت فاطمة () والصبايا املتوشحات باحلرير ومعهن العجوز لعنها اهللا. ومل تكن فاطمة تلبس 
شيئًا من ذلك. ”عندئذ بعث الكريم بكرمه جربائيل عليه السالم كي يذهب اىل رضوان خازن اجلنان 
ليعطيـه ثوبـا من ثياب اجلنة لتلبسـه فاطمة بني تلـك الصبايا، وكذلك فعل جربائيـل، فجاء بثوب من 

ثياب اجلنة ولبسته فاطمة وعجبت الصبايا من مجال هذا الثوب ”.(١٢٥) 
ولتأكيـد عىل فقر األمام عيل () فقد جعل الراوي أيضا حصان األمام () هزيل ضعيف مل 
يـأكل منـذ أربعـة أيام. وخاطبه قائًال ”يا حصاين، لو فعلت معي أمرًا منكرًا لرتكتك يف يد من يرانا وال 
نراه. عندئذ هنض احلصان، فوضع عليه الرسج وشـد احلزام وأمتطق سـيفه وركب حصانه، وبدا كأنه 

أسد هصور ”. (١٢٦) 
وخرج األمام عيل () مودعًا الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) والصحابة حتى بكى ” النبي 

حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) ومجيع الصحابة ”.(١٢٧) 
وطلـب األمام املبارزة من امللك فأمر امللك أحد شـجاعته بالربوز اىل األمام وقال له:- " من أنت 

أهيا الفارس ؟ قال عيل بن أيب طالب :-
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- أسمي عىل طرف رحمي، فلن يعرفه أال من يغلبني.
- وقال له عيل :-

- أهيا الفارس، ملاذا جئتم هبذا اجليش، وماذا تريدون من تلك املدينة ؟ 
قال الفارس :-

- جئنـا هلـدم املدينة، ولكي نحمل رأس عيل بن أيب طالب (عليه السـالم) ورأس النبي (صىل اهللا 
عليه وآله وسـلم) ”.(١٢٨) وهنا ومن مقولة الفارس الشـجاع يتبني مـدى امهية األمام () ومكانته 
يف ذلـك الوقـت، أذ جعلته الرواية صنو لصاحب الدعوة (صىل اهللا عليه وآله وسـلم) بحيث أن تلك 
اجليوش جتيشـت ألمريـن فقط أحدمها القضاء عىل األمـام عيل (). فيتبارزان معًا بشـجاعة فائقة 
فيرضب األمام عيل () الفارس بسيفه رضبة شقه نصفني وشطرت حصانه كذلك، وسارع بروحه 

اىل النار ” (١٢٩).
ويتدارك األمر امللك بعد أن تعرض ألحراج شـديد أمام شـجاعة األمام عيل () أذ أن فارس 
واحد أحرج األلوف املؤلفة فخاطبهم مثريًا فيهم روح القتال قائًال ” أال من يأتيني برأس هذا الفارس 

و أنا أهبه أبنتي ونصف مملكتي ”. (١٣٠) 
ويربز له فارس من أشجعهم ويقتله األمام عيل () أيضًا.

” ثم هتف عيل بن أيب طالب :- 
- أنا عيل، فمن مل يعرفني سأعرفه بأسمه. 

فلام قال عيل ذلك أصاهبم اخلزي والعار، وصاح هبم :-
- فليخرج منكم الفارس أثر اآلخر، أو لتجتمعوا كلكم.

- فأجتمع إليه عرشة فرسان، فقتل منهم مخسة وهرب اآلخرون.
وعاد عيل هيتف :- 

- أخرجوا يا أعداء اهللا فليس هناك أسم فوق أسمي.
 وملـا مل خيرج أحد، أخرتق عيل وسـط اجليش، وأختفى يف الناس سـاعة عظيمـة اهلول، ومل يعرف 

عنه فيها خرب،
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وبكى النبي حممد (صىل اهللا عليه وآله وسلم) لفقد عيل ”. (١٣١) 
ثـم خرج األمام عيل () من اجليش وقد أثخن فيهم القتل واجلروح وثيابه كلها ملطخة بالدم. 

.() وتنتهي املعركة بأنتصار األمام عيل
وبعد ذلك نأيت اىل حمور احلكاية وهي موقف السيدة الزهراء (عليها السالم) من تلك الشجاعة أذ 
أقبـل هلـا اليها األمام عيل () وخاطب الصبايا قائًال:- "يا مجاعة الصبايا، ماذا ترين فيمن هو قليل 

الشعر، وضخم الوسيعة، ونحيف الساقني وفقري".(١٣٢)
فأحرجهن بسـؤاله، ثم عرض عليهن األسـالم فأسـلمن، وقال الراوي " فقال األمام عيل بن أيب 

طالب للعجوز :-
- هل ستقولني ال أله أال اهللا حممد رسول اهللا ؟ 

فقالت العجوز :-
- والالت والعزى، لو قطعوا لساين قطعا ونرشوين باملنشار، ما قلت هذه الكلامت أبدًا.

عندئـذ أمسـك هبا عيل بـن أيب طالب، ورضهبا رضبة شـطرهتا شـطرتني، وسـارع اهللا بروحها اىل 
النار".(١٣٣) 

ومن خالل هذا النص نرى مدى جهل الراوي بتفاصيل الرتكيبة السكانية ألهل املدينة وديانتهم، 
أذ يعتقد أن هناك من كان يعبد االت والعزى هبذة الرصاحة، عىل أعتبار أنتشـار هذا الدين يف اجلزيرة 

العربية بصورة كبرية وظاهرة للعيان وهو خطأ تارخيي.
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٥٤

باملسـيحية اىل جليقـة يف اقىص الشـامل الغريب السـبانيا، ويقـال انه قتل هناك فحملـه تالميذه بعد مقتلـه إىل البحر 
فقادهتـم الريـاح إىل هـذا املكان، وقاموا بدفن اجلثة هنـاك، ومع مرور الوقت إندثر القـرب ومل يعرف مكانه، إىل عام 
(٢٢٠ هــ /٨٣٥م)، عندمـا زعـم أحـد القساوسـة أنه اكتشـف القرب، وقد أرشـده ضوء نجم، فصدقهـا الناس، 
وعندها أصبحت هذه األرض مقدسـة لدى النصارى، فأنشـأت فوقها كنيسـة، وأصبح الناس يقيمون حول هذه 
الكنيسة إىل أن تطورت وأصبحت مدينة سميت بمدينة شانت ياقب وهي باإلسبانية (سانتياغو دي كومبوستيال) 

وكلمة كومبوستيال مشتقة من الكلمة الالتينية والتي تعني سهل النجمة، والذي اهتدى به القس.
 ينظر حول ترمجته

 Pedro Aguado Bleye : Manual de historia de Espana،Madrid،1947،I،p، 479-481؛ http://
ar.wikipedia.org/wiki/ سانتیاغو_دي_كومبوستیال
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الخالصة 

كانت حماكم التفتيش بمثابة املوت املحقق ملن يمثل أمامها، وكانت أدوات فاعلة ملحو آثار العرب . ١
وتراثهم ( نسبيًا ) يف إسبانيا.

احتفاظ املوريسكيني بدينهم ومتسكهم به رغم ما تعرضوا اليه من حمن يف سبيل ذلك.. ٢
اضطرارهم اىل اللجوء اىل التقية يف تعاملهم مع اإلسبان من أجل احلفاض عىل دينهم.. ٣
ممارسة اإلسبان بعض التنصري القرسي عىل مسلمي األندلس بائت بالفشل أمام متسك األندلسيني . ٤

بدينهم.
حب األندلسـيني ألرضهـم ودفاعهم عن وطنهم جعلهم يتمسـكون باألرض حتـى وأن خالفوا . ٥

بعض الفتاوي التي حتثهم عىل الرحيل.
اللجوء اىل بث األمل يف األمة األندلسية املنكوبة من خالل أستذكار تارخيهم األسالمي املرشقي.. ٦
اعتامدهـم عىل شـخص األمام عيل (عليه السـالم) يف حتفيز املسـلمني عىل الثورة مـن خالل ابراز . ٧

شجاعته التي حتىل هبا. 
كان األمام (عليه السالم) خري من مثل الوجه الرسايل لإلسالم احلقيقي علًام وورعًا وشجاعة.. ٨
أتسمت شخصية األمام عيل (عليه السالم) بنظر املوريسكي بالكامل األنساين يف شجاعته، أذ عول . ٩

عليه يف كل ملمة املت باملسـلمني فكان املفزع هلم، ومل خييب أماهلم يف كل حرب خاضها اذ أنترص 
يف كل حروبه عىل أعداء الدين.

أضيفت عىل شخصية األمام عيل (عليه السالم) أحداث وبطوالت أقرب اىل األسطورة فظهرت . ١٠
شخصيته أشبه – يف بعض األحيان – الشخصيات األسطورية اليونانية. 

أنتقلـت أخبـار األمـام (عليه السـالم) وشـجاعته اىل األسـبان فعرفـوه عن طريق األندلسـيني . ١١
وأعجبوا بشجاعته وربام متنوا عىل تارخيهم بشخص مثله فأعتقدوا أنه أحدى شخصياهتم التارخيي 

يف ما بعد.
 مل متثـل هـذه املغـازي مغازي الرسـول (صـىل اهللا عليه وآله وسـلم) من حيث الدقـة يف الرواية . ١٢



٥٩

التارخيية أذ أنحرفت يف كثري من األحيان عن املغازي وأحداثها الثابتة تارخييًا. 
 مل يذكر الراوي تارخييًا واحدًا لتلك املغازي خالفًا ملا هو معول به يف الرتاث املرشقي. . ١٣
 تكلم الراوي يف كثري من األحيان عىل لسان األمام (عليه السالم) حتى أخرجه ذلك عن حقيقة . ١٤

شـخصيته، كأمثال اللعن والشـتم التي أجراها الراوي عىل لسـان األمام عيل (عليه السـالم) وهو 
مامل يعرف عنه. 

رواية املغازي مرسلة مل تنسد سندًا تارخييًا وهي أشبه باألدب الشعبي منه اىل املغازي.. ١٥
اخللط الواضح بأسـامء الشـخصيات األسـالمية سـواء كانت فيام خيص الراوي او الشخصيات . ١٦

األسـالمية ذات احلدث التارخيي يف املغازي اذ خيلط الراوي باألسـامء أو يعهد اىل شخصيات غري 
معروفة ويتحدث عنها. 

جعل الراوي التام بالشخصيات األسالمية التي تروي سرية الرسول (صىل اهللا عليه وآله وسلم) . ١٧
وقرهبا وبعدها عن زمانه اذ يروي يف بعض األحيان يف مغازيه الصحايب من التابعي وبعضهم غري 

معروفني تارخييًا.
جعـل الـراوي خالد بن الوليد شـخصية رديفـة اىل األمام (عليه السـالم) لشـجاعته، غري أنه مل . ١٨

يرتقني اىل مسـتوى األمام (عليه السـالم) وشـجاعته لذلك تراه يف كل واقعة يستنجد باألمام عيل 
(عليه السالم). 

كان لسـيف األمام (عليه السـالم) ذو الفقار حضورًا يف الرواية التارخيية عند املوريسـكني نظرا . ١٩
لصيته الذائع كسيف رافق بطوالت حاملة.

أعجاب الراوي بشـخصية األمام عيل (عليه السـالم) جعله يقع يف خطأ كبري أذ نسب اىل األمام . ٢٠
(عليه السـالم) القصة التي دارت أحداثها بينه وبني السـيدة فاطمة الزهراء (عليه السـالم)، أذ مل 
يعـرف عـن األمام (عليه السـالم) أنـه كان يـرأي يف أعامله وسـائر حروبه، ومل يصـل األمر به اىل 

التخاصم مع زوجته الزهراء هبذه األمور السطحية.
كانـت النهاية باملوت لكل من أعرتض طريق األمام (عليه السـالم) وكان الباحث عىل يقني من . ٢١

ذلك فكان خيتم بكالمه ”وجعل بروحه اىل النار“ ثقة منه به وبشجاعته. 



٦٠

مل يؤثـر يف أغلب األحيان الرتاث األموي املتواجد يف األندلس عىل حب املوريسـكيني وتعلقهم . ٢٢
باألمام (عليه السـالم)، أو ربام لبعد املسـاحة التارخيية بني األمويني واملوريسـكيني أو لعله تنويس 

أمرا خلالف ذلك وأهتموا بأستعادة أجمادهم الضائعة .
أعتامد الراوي عىل ثقافته األندلسية اإلسبانية والصاقها باألمام (عليه السالم) غري مدرك للفرق . ٢٣

بني الثقافة املرشقية واألندلسية اإلسبانية . 



٦١

الفصل الثاني: أھل البیت (علیھم السالم) في االستشراق 
االسباني

مارمول كاربخال إنموذجًا (١٥٢٠-١٦٠٠م)

املستخلص:
اهتم هذا البحث بتتبع احوال اهل البيت (عليهم السـالم) يف االسـترشاق االسباين بعصوره االوىل 
وبدايات تالمسهم مع العرب، والسيام عند مارمول كاربخال الذي يعد من اوائل االسبان الذين كتبوا 
يف تارخيهم عن املسـلمني، حماولني بصوره او اخرى تفهم طبيعة املسـلم وديانته للتعرف عليها عن كثب 
إلفحامهـم فكريا وكذلك التعـرف عىل حياهتم اخلاصة من اجل فهم طبيعة املسـلم ملحاكاته فكريا تأثر 
باملسـلمني ملـا يمتلكوه من حضـارة متميزة يف ذلك الوقت. واسـتطعنا تتبع سـرية اهـل البيت (عليهم 
السـالم) من خالل مؤلفات هذا املسـترشق، الذي تشوهبا معلومات مغلوطة احيانًا، او مقصودة احيانًا 
اخرى حماولة منه لتشـويه صورهتم السـيام صاحب الرسالة (ص) منهم، غري متناسني االحداث النادرة 
التي يذكرها، والتي اختلف فيها املسلمون فيام بينهم، فوافق فرق وخالف اخر حسب رؤيته لألحداث. 
Abstract
This paper traced the accounts provided by the early Spanish orientalists of the 
prophets’ family (Ahlu Albait)، especially in Marmool Karbakhal’s work، who is 
considered one of the earliest Spanish scholars to write about the Muslim in an at-
tempt to understand the nature of Islam and that of Muslims، whose civilization 
was of interest to many at the time. The researcher has traced the accounts of Ahlu 
Albait provided by this orientalist; these accounts sometimes included intentionally 
misleading information in order to defame Ahlu Albait’s image. The paper highlights 
how Karbakhal cherry picked certain historical events to support his view، as he 
agreed with some historical accounts and refuted others based on his bias.



٦٢

المقدمة

اوالً: االستشراق االسباني

كان االسـبان من أوائل الشـعوب االوربية الذيـن احتكوا احتكاكًا مبارشًا باحلضارة اإلسـالمية. 
نظرًا الن املسـلمون قد اسـتمروا بالسيطرة عىل اسبانيا ألكثر من ثامنية قرون. لذلك من املمكن ان نعد 
االسـترشاق االسـباين هو الرائد األول يف الدراسـات اإلسالمية يف اوروبا١ السـيام وان بعض هؤالء 
االسـبان قد اعتنقوا الديانة اإلسـالمية والبعض االخر اسـتعربوا الثقافة العربية اإلسالمية وهنلوا من 

معينها ويطلع عليهم تارخييا اسم املستعربون.
واخـرون جاوروهـا فاصبحوا جـزءًا من هذه احلضارة فـكان احلوار احلضاري بـني أبناء األرض 
املشرتكة يتخلله حوار او رصاع ديني فضال عن السيايس- من اجل اثبات احقية اتباع امللتني بديانتهم 
والتعـرف عـن قرب عىل تلك الديانات وما حتملـه من ايدلوجية فكرية حماولة التأثـري باتباع كليهام او 
النيل من الطرف االخر وقد سـّخر االسـبان منذ وقت مبكر امكانياهتم العلمية يف سـبيل التعرف عىل 
الطرف االخر فاخذوا يقرتبون بالدرس واملطالعة من احلضارة املجاورة هلم وبعثوا طالهبم ينهلون من 
معني املعرفة اإلسالمية التي اعجبوا هبا  ايام اعجاب اذ برز االسترشاق هنا إليقاف التأثري اإلسالمي يف 
العامل الغريب، ثم تطور ليخدم مرشوع تنصري املسـلمني. وقد كان هدف االسـترشاق منذ نشـأته خدمة 
الكنيسـة٢، "وقد تعاونت الكنيسـة مع ملوك اوروبا عىل شد ازر املسترشقني والتمكني هلم يف مهمتهم 
التي كان نصفها األول سياسيًا ونصفها االخر تبشرييا تعصبيًا٣" وحسب ما يرى بعض الباحثني فان 
"االسـترشاق قـد يبدأ بنشـاط الرهبان يف جمال الرتمجـة، حيث توجهت البعثات العلمية املسـيحية اىل 

االندلس"٤.
ونمت الدراسـات العربية يف اسـبانيا بطريقة ختتلف عن ما هي علية يف البلدان االوربية األخرى، 
بدافع االهتامم باميض البالد واملشاركة بدافع احلامس غالبًا يف الرصاع الدائر حول طبيعة القرون الثامنية 
للسـيادة اإلسـالمية وقيمتها. إذ تعد العامرة والنقوش، والعمالت، والوثائق املحفوظة شـاهدًا ناطقًا 

عىل سطوة التأثري العريب يف االلفاظ االسبانية واالسامء اجلغرافية لشبه اجلزيرة٥.
وربـام حـاول بعض املفكرين ابـراز األثر الكبري للحضارة العربية اإلسـالمية عـىل اوروبا، ومنهم 
عـىل سـبيل املثال األمري تشـارلز ويل عهـد بريطانيا اذ رصخ قائـًال "ان هناك قدرًا مـن اجلهل بالفضل 
الـذي تديـن به ثقافتنـا وحضارتنا لعامل اإلسـالم، فالعـامل اإلسـالمي يف العصور الوسـطى كان عاملًا 
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ازدهـر فيـه الباحثـون املختصون ورجال العامل، ولكننـا جنحنا اىل جتاهل ذلك، وقللنـا من امهيته ثامن 
مائـة سـنة، كانـت اوروبا خالهلا عالة عىل اسـبانيا االسـالمية، التـي حافظت عىل العلـوم واملعارف، 
فوضعـت الثقافـة اإلسـالمية باألندلس أسـاس اللبنـات األوىل للنهضة االوربيـة"٦ ويضيف "كانت 
اسـبانيا يف عهـد املسـلمني اكثر من جمرد خمزن لالحتفـاظ بالعلوم واملعارف الرشقيـة، بل فرست تلك 
احلضـارة، وتوسـعت هبا، وقدمت مسـامهة هامة يف جانبهـا يف كثري من جماالت البحث اإلنسـاين، يف 
العلوم والفلك والرياضيات واجلرب، والقانون والتاريخ والطب وعلم العقاقري والبرصيات والزراعة 
واهلندسـة املعامرية وعلم الدين واملوسـيقى، وقد سـاهم ابن رشـد يف الرشق يف دراسة الطب ومماسته 

بطرائق انتفعت هبا اوروبا لقرون عدة"٧.
وقد متيزت املدرسة االسبانية "عن غريها من املدارس االوربية بعكوفها عىل اإلنتاج الفكري الذي 
تركه املسلمون يف اسبانيا. ومن ثمة ُاتيحت لإلسبان فرصة تأسيس دراسات تارخيية – فكرية – نقدية 
اعتامدا عل الوثائق واالثار الشـاهدة وليس عىل الفرض والتخمني باإلضافة اىل الثنائية األوىل (ذات/

اخر) يأيت الوجه االخر لإلشكالية وهو (سرية/ تأريخ) = (سرية/ استرشاق)٨.
وفيام يتعلق بالدراسات التارخيية حول سرية الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) فقد كانت أوىل املحاوالت لبداية 
اهتامم االسـبان بالسـرية النبوية يعود اىل القرن التاسـع امليالدي٩ . وكنموذج لذلك االهتامم بالسـرية 
النبويـة فقـد اهتم االسـبان بحادثة االرساء واملعراج والتي هي جزء من سـرية الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)، 

والتي ترمجت اىل االسبانية، وهي التي اوحت اىل دانتي كتابه الكوميديا االهلية١٠.
وترمجت هذه القصة ايل االسبانية سنة ٦٦١هـــ/١٢٦٣م او سنة ٦٧٥هـ/١٢٧٧م١١ وحتديدًا يف 

زمن الفونسو العامل١٢ ومنها انتقلت اىل الالتينية والفرنسية١٣.
وكانـت هـذه القصة هي اكرب قصص السـرية النبويـة انترشت يف اسـبانيا واوروبا وكـون الغرب 
صورتـه عن صاحب الرسـالة (ملسو هيلع هللا ىلص) من خالل تلك الروايات التي تناقلها االندلسـيون يف كتبهم ويف 
تراثهـم الشـعبي ”اال ان معظم الكتابـات الغربية ومنها الكتابات اإلسـبانية التي تناولت سـرية النبي 
(ملسو هيلع هللا ىلص) قـد تلوثت بفريوس منـاخ املواجهة بني الرشق والغرب، وانتمـت اىل نظام من املعرف حمكومة 
بعالقـات القوة واملصالح الدنيويـة التي كثريًا ما تتخذ الدين مظلة أيديولوجية هلا، وتتخذ ذلك ذريعة 

لتدجني االخر واحتوائه، والسيطرة عليه وتقدير مصريه“١٤.
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ثانیاً: المستشرق مارمول كاربخال (١٥٢٠-١٦٠٠م).

مـن هـؤالء املسـترشقني الذين كتبوا يف التاريخ اإلسـالمي يف ثنايـا كتبهم وتناولوا حياة الرسـول 
حممد(ملسو هيلع هللا ىلص) بيشء من االختصار املؤرخ والكاتب االسباين  مارمول كاربخال.

١. والدتھ ونشأتھ:
ولد مارمول يف غرناطة سنة ١٥٢٠م١٥ "وخرج  من مسقط راسه وهو حديث السن، فسار يف جيش 
االمرباطـور شـارلكان الذي غزا تونس سـنة ٩٤٢هـــ/ ١٥٣٥م وحرض احتالل هـذه املدينة، وبعد 
مغادرة االسـطول االمرباطوري لتونس بقي مارمول يف شـامل افريقيا يقوم بمهمة كلفه هبا رشلكان، 
وطال مقامه يف هذه البالد نحو اثنتني وعرشين سـنة، ارس خالهلا من طرف الرشفاء السـعديني، وبقي 
عندهم اسـريًا سـبعة أعوام وثامنية اشـهر، يسـري يف ركاهبم اين ما سـاروا عرب بالد السـوس األقىص 
والصحـراء. او يف منطقتي فاس وتلمسـان وغري ذلك من اجلهات التي تنقلـوا فيها، وعارص مارمول 
ثالثـة مـن ملوكهم: امحـد االعرج، وحممد املهدي الشـيخ، وعبـد اهللا الغالب، ووصف عن مشـاهدة 
حرهبـم وسـلمهم، وخالفهم ووفاقهـم، وأفراحهـم وأتراحهم، وبخاصـة عالقتهم بمنافسـيهم من 
الوطاسـيني ملـوك فاس، واألتراك اجلزائر. وذلك ما جيعلنـا نقدر ان ارسه باملغرب كان يف أواخر فرتة 

مقامه بأفريقيا، أي من سنة ٩٥٩هـــ/ ١٥٥٢م اىل سنة ٩٦٦هـــ/١٥٥٩م١٦.
٢. عودتھ الى اسبانیا:

وكان من املعتاد عند عودة  األسـري اىل اسـبانيا ان يقدم تقريرًا اىل حمكمة التفتيش يؤكد فيه ان ايامنه 
الكاثوليكـي مل يتزعـزع خـالل فرتة االرس، لكن مارمـول مل يفعل ذلك، وربام هلذا السـبب (وألنه ابن 
لزوجـة غـري رشعية قد تكون ثانية) اهتم بان اصوله موريسـكية. خالل ثورة املوريسـكني عينه األمري 
خوان دي اوسرتيا مفتشا عىل مشرتيات اجليش االسباين، هلذا أتيحت له ان يتابع تطورات احلرب ضد 
املوريسكني عن قرب. بعد امخاد الثورة استقر يف غرناطة وبدأ يف وضع كتابه إفريقيا١٧ وعاد اىل اسبانيا 
يف عـام ١٥٥٧م أي بعـد ٢٢ عامًا بعد وصوله اىل تونس يف عام ١٥٣٥م ويعتقد بانه دخل إيطاليا بعد 

عودته اىل اسبانيا١٨.
٣. عائلتھ:

"كان والـدا مارمـول اسـبانيني لطرفـني، ممن وفـد عىل غرناطة بعد سـقوطها يف يـد امللكني 
الكاثوليكيـني سـنة ١٤٩٢م. وقـد كان والده، بدرو رجـًال مرموقًا يف غرناطة معـدودًا من طبقة 
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اعياهنـا، واملتعلمـني هبـا، اذ كان هبـا كاتبًا يف جملسـها، امـا امه، فال نـدري عنها شـيئًا، اال اهنا مل 
تكـن زوجـة رشعية ألبيه، بـل كانت خليلتـه، يبدوا ان هذين الوالديـن، واوالده رسًا عىل وجه 
السـفاح، تقول املوسـوعة االلكرتونية ويكبيديا، يف نسـختها االسـبانية كان ابن سفاح لكاتب يف 
جملـس (مستشـاري) غرناطة، اسـمه بيدرو دي املرمول، ويبدوا انـه اعرتف به، يف عام ١٥٢٨. 
وهـذا يعنـي انـه مل يعرتف به ابـوه ويسـتلحقه، اال بعد ان كان عمـر مرمول، قد بلـغ الثامنة. ان 
مل يكـن أكثـر مـن ذلك قليًال، وهو األرجح يف نظرنا بحسـب القرائن، وال شـك يف ان تنكري ابيه 
لـه، قـد خلق له عقدًة نفسـية، واحسـب ان هـذه العقدة كانت مـن وراء تبكري مرمـول، باختيار 
اخلدمـة يف اجليـش، يف دار اإلسـالم، بدالً من االقبـال عىل العلـم، او خدمة الكنيسـة، اذ كانت 
خدمـًة متكنـه من اهلجرة والتنقل واالبتعاد عن غرناطة، حيث يعرف الناس مجيعًا انه ابن ِسـفاح، 

بقدر ما متكنه من املجد ورفعة املكان"١٩.
وكان لـه اخ بلغ مرتبة عالية يف الدولة االسـبانية، وهي مرتبـة الكتابة يف أحد جمالس ممالك الدولة 
االسـبانية. وبالضبط يف جملس قشـتالة، اسـتعان به احيانًا يف قضاء بعض مآربه. يقـول يف تقديمه هلذا 
الكتاب "فكتبت اىل بدرو سباطة دي املرمول، وهو اخي الكاتب بغرفة جملس قشتالة امللكي، ان يقبل 

يدي سيادتكم، وان يتوسل اليكم بالتفضل عل هذا التاريخ بإنعامكم"٢٠.
٤. مؤلفاتھ:

ملارمول مؤلفات قليلة ولكنها نفيسة مواضيعها التاريخ، واجلغرافية وامور الدين املسيحي، ولكن 
اشـهرها كتابـه وصف عام ألفريقيا، وتاريخ ثـورة وعقاب اندليس مملكة غرناطـة، وله كتابني اخرين 
اقل شـأنًا بكثري، ذوي طابع دين مها اهلام اجليش املقدس، وصلوات القسيسـني الرومان٢١ نرش كتاب 
عقاب ثورة املوريسكني سنة ١٦٠٠م، اما كتابه افريقيا فكان قد امته بعد سنة ٩٧٩هـــ/ ١٥٧١م٢٢.

٥. وفاتھ: توفي مارمول في مدینة بلش مالقھ سنة ١٥٩٩م٢٣.
وسـتدور دراسـتنا يف كتابيـه املهمني الذيـن تناول فيهام تاريخ العرب واملسـلمني وسـتنصب هذه 
الدراسـة حولة سـرية الرسـول األعظم حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) وال بيته االطهار ()، وسـنعرض يف جوانب 
هـذا البحـث كتابات هـذا املؤلف ونبني ما فيهـا من جوانب مرشقـة ونقاط مضيئة وايضًا السـلبيات 
املغلوطة التي ذكرها. ومن أهم كتب املؤلف هو كتاب افريقيا الذي كان لنا الرتكيز الكامل عليه نظرا 
ملا حيويه من معلومات كثرية عن دراستنا غري ان الصعوبة التي واجهة الباحث هو ان الكتاب املرتجم 
اىل العربيـة كان قـد حذف منه اكثر من فصل بحجة االسـاءة التي حتتوهيا كلـامت املؤلف، مما اضطرنا 
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اىل االسـتعانة بالنسـخة القديمة الفرنسـية املتوفرة لدينا والتي كتبت بأحرف فرنسية قديمة تعذر معها 
ترمجتها نظرا لصعوبة اللغة ورسـم احلروف املسـتعملة آنذاك، لذلك فقد استعنا بأساتذة كلية اللغات 
لفك تلك االحرف القديمة، وسـنحاول ترتيب االحداث التي ذكرت ترتيبًا تارخييًا بحسـب السـرية 

املباركة والتي تبدا بذكر سيدنا الرسول األعظم حممد بن عبد اهللا (ملسو هيلع هللا ىلص).
ثالثاً: اھل البیت في مؤلفات مارمول

١. الرسول محمد (ملسو هيلع هللا ىلص)
أ. والدتھ: يذكر مارمول والدة الرسول حممد(ملسو هيلع هللا ىلص) بقوله انه ولد يف ” اليوم الثاين عرش من الشهر 
الثالث، فهم يقولون (يقصد املسلمون) انه يف ذلك اليوم“٢٤ وذكر يف مكان اخر انه ولد يف شهر شباط 
عام ٥٦٩م٢٥ وحدد كذلك تاريخ والدته بالتاريخ اهلجري، اذ يذكر انه ولد يف الثاين عرش بشهر الثالث 

(ربيع األول) من أشهر السنة القمرية٢٦.
 واملالحظ ان مارمول هنا ينقل عن مسلمني "اخرين ممن يعدون ثالثة عرش شهرًا قمريًا. يضيفون 
 Moharraan كل أثنـي عـرش شـهرًا شمسـيًا وحـدًا يف بدايـة العـام. فيضحـي هنـاك حمـرم األول

.٢٧“Moharraan Seguudo الثاين  Primeor وحمرم 

وهـو خطـأ فـادح اذ ليس للمسـلمني تاريخ هبذا الشـكل فال وجـود ملحرم أول او ثاين عدا شـهر 
حمرم املعروف وذلك جهل املؤلف بعدد األشهر القمرية. ويعزز جهله باألشهر اذ يذكر ان للمسلمني 
تقويـامن "هجـري واخـر قمري"٢٨ وهو أيضـا من األخطاء التـي وقع فيها املؤلـف، واخطأ كذلك يف 
مـكان والدتـه اذ جعلهـا يف يثرب٢٩ وليس يف مكـة كام هو ثابـت تارخييًا. وهو ما أكده قسـم كبري من 

املؤرخني املسلمني٣٠.
وكذلـك ذكـر اليوم الذي ولد يف الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) والذي كان املسـلمون يسـمونه بـ(املولد 
Maulud)٣١ وهـي احتفالية يقوم املسـلمون بإحيائهـا إحتفائًا بذكرى والدة الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)، 

وعادة ما تكون هلا طقوس معينة ختتلف من بلد اىل اخر٣٢.
ب. اسمھ ونسبھ: يذكر مارمول نسبه بصورة مقتضبة اذ يقول هو "حممد بن عبد اهللا بن 
عبد املطلب بن عبد مناف"٣٣ بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النرض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن مسعد بن عدنان٣٤ 

وقد روي عن الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) ان قال ”اذا بلغ نسبي اىل عدنان فامسكوا“٣٥.
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ج. نشأتھ: ذكر مارمول انه نشـاء يف اجلزيرة العربية. وقد ذكر عدة أمور تيس للرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) وال 
متـت للحقيقـة بصلة، بل كل ما ذكـره مغاير للحقيقة ولصفات الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) احلقيقيـة. اذ يذكر ان 
حممـد(ملسو هيلع هللا ىلص) عـاش يف كنف هيودي وتلقى تعليمه منه وتنبا له بمسـتقبل عظيم٣٦. ويذكر ايضًا انه ومن 
خـالل عملـه بالتجـارة التقى مع راهب مـن انطاكية يدعى ابـان٣٧. وقال كانت لـه صداقة مع راهب 
يدعى رسجيوس والذي تم طرده من الكنيسـة بسـبب األريوسية٣٨. وقد هنج بمثل ذلك من اتى بعده 
مـن املسـترشقني امثال بروكلامن الـذي حتدث عن اتصـاالت النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) باليهـود والنصارى يف مكة 
معتـربًا إياهم املعلمني املسـيحيني الذيـن عرفوه بإنجيل الطفولـة والذين انتقد جهلهـم بكتبهم بقوله 

كانت معرفتهم بالتوراة واإلنجيل هزيلة٣٩. 
وحيـاول مارمول وغريه ان يثبت ان الرسـالة السـاموية اإلسـالمية ما هي اال نتيجـة تأثري الديانتني 
السـابقتني عىل الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) او رسـالته ما هي اال اقتباس منها. ويؤكد ذلك بقوله انه بعد ان أصبح 
الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) ورسجيوس أصدقاء محيمن. جعل من تعاليمة عصاره مذهبه وجعله رسجيوس 

يتكلم بامور روحانية مما جعل الناس ينصتون اليه باعجاب٤٠.
ويغايل اكثر عندما يذكر بان الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)  كان يزاول مهنة الرسقة٤١ يف مطلع حياته وهو ما 

مل يثبت عليه (ملسو هيلع هللا ىلص)، بل شهدت له املرويات التارخيية من تلك الفرتة انه كان يدعى بالصادق االمني.
وذكر مرة أخرى ان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) قد تم بيعه اىل أحد التجار ليزاول هناك مهنة التجارة٤٢ 

وهـو مـا مل يثبت ايضًا اذ انه تاجر خلدجية () يف بداية شـبابه قبل ان يتزوجها٤٣ وذكر هو انه قد 
اشـتغل بالتجـارة مع عمه ايب طالب () بعد ان أصبح يتيـًام اذ كفله عمه () وبعثه بالتجارة اىل 

مرص وسوريا وأماكن اخرى٤٤
د. والـداه: ذكـر مارمول بان والده كان اسـمه عبد اهللا بن عبد املطلب حفيـد عبد مناف٤٥، اما أمه 
تدعـى "أمينـة"٤٦ واملقصـود هبا السـيد أمنة بنت وهب بن عبـد مناف بن زهرة بـن كالب بن لؤي بن 
غالـب بـن فهد بن مالك بـن النرض بن كنانة٤٧. ولعـدم معرفة مارمول بالتاريخ اإلسـالمي ولتحامله 
عىل الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) حماوالً سـلبه رسـالته من خالل اإلحياء او الترصيح باقتباس رسـالته من الديانتني 

الكبريتني املسيحية واليهودية.
اذ ذكـر مارمـول ديانتـي والدا الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) بان والده ينحدر مـن عائلة وثنية٤٨ امـا عن والدته 
فكانـت بحسـب مارمول هيودية األصل والديانة. فهـو قد فاته اهنا ابنة عم لولد الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) وهو 
ظاهـر من النسـب أعـاله مقارنة مع نسـب الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) فهي بحكم النسـب جيب ان تكـون وثنية 
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بحسـب انتامئها العائيل وهو السـائد يف زمنهم الوثني. رغم اننا ال نتفق مع كوهنم وثنني. بل ان علامء 
االماميـة اتفقـوا عىل ان اباء رسـول اهللا من لدن ادم اىل عبد اهللا بن عبد املطلـب مؤمنون باهللا عز وجل 

موحدون له وان امنة بنت وهب كانت عىل التوحيد وأهنا ُحترش يف مجلة املؤمنني٤٩.
واخلطـأ الثـاين الذي وقع فيه انه عندما عدَّ والدة الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) هيوديـة الديانة عدها ايضًا هيودية 

االصل٥٠. وهو خطأ ظاهر من خالل املقارنة أعاله بني النسبني.
وذكـر مارمول ان بعض سـكان اجلزيرة منقسـمون اىل عدة ديانات منها مسـيحية وهيودية ووثنية 
وديانـات اخـرى٥١ مثـل عبادة الشـمس ولقمـر واألشـجار او االفاعي٥٢ عـىل ان اكثر هـوالء عبادة  

-بحسب مارمول- كانوا يعبدون الكعبة التي بناءها من قبل إسامعيل بحسب ادعاء العرب٥٣.
وكالمـه يُوهـم القـارى فيه باهنم كانـوا يعبدون الكعبة وليـس رب الكعبة او االصنـام التي فيها، 

والتي هلا احرتام كبري لدى العرب٥٤.
ويذكر مارمول ان خاله تنبأ بانه سيصبح ملكًا ومرشعًا ذات يوم ويضيف وكان هذا الشخص عامل 
فلك كبري وسـاحر عظيم٥٥ ومل يثبت لدينا وجود خال للرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) مؤثر يف حياته تنبأ له بمسـتقبل 
مميز بني اقرانه. ولعدم دقة مارمول يف ضبط تواريخ الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) وهو بحسب ظاهر الروايات 
من انباءه بالنبوءة النه كان رجل دين نرصاين. وربام كان يشـري هبذا الرجل اىل ورقة ابن نوفل ابن عم 

السيدة خدجية () والتبس عليه االمر عىل  انه خاله. 
ه. زواجه: تزوج الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) يف سـن اخلامسـة والعرشين من خدجية () بنت خويلد 
بن اسـد بن عبد العزى بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب٥٦ فهي من خالل نسـبها 
تنتمي لنفس العائلة او القبيلة التي ينتمي اليها زوجها الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص). وقد توالت عىل مر السنني 

عدة زجيات له بلغت ثالثة عرش امراه بحسب الروايات التارخيية.
وقـد رسد مارمـول قصة زواجه من السـيدة خدجية () بتشـويه كثـري- ذاكرًا أهنـا زوجة احد 
الكنعانـني االثريا الذين تركوا هلا ثروة كبرية٥٧. ويسـتمر يف رسد معلوماتـه التارخيية عن ذلك الزواج 
قائًال ان السـيدة خدجية () كانت كبرية السـن رغب هبا الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) لوفرة ماهلا وكثرته بسـبب 
ارثهـا الكبـري.٥٨ وذكر ايضـا اىل اهنا كانت تعاين آالما كثرية جعلها الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) تعتقد اهنا مل 
تكـن تعـاين من مرض ولكن ماهبا كان بسـب حضور جربيل() الذي كان حضـوره يبهرها٥٩ ومل 
تذكر املصادر التارخيية اإلسالمية اصًال تلك احلادثة وال عالقة السيدة خدجية () باملالك جربائيل 
جها لـه والدها طمعًا يف  (). وأشـار مارمـول اىل زوجـة أخرى من ارشاف العرب مل يسـميها، زوَّ
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٦٠.() أمواله التي خلفتها له زوجته السيدة خدجية
كذلك فقد أشار باجلملة اىل ان الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) اىل انه حمبًا للنساء وكانت لديه عدة زوجات يف نفس 
الوقت وعدة خليالت٦١ وهي افرتاءات مسـتمرة ضد الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) قديمة جديدة حماوله منه 
ومن غريه من املسـترشقني للنيل من اعتدال شـخصية الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) متناسني ان زواجه (ملسو هيلع هللا ىلص) 
هبذا العدد من النساء ألهداف إنسانية واجتامعية او ألجل تطبيق املفاهيم اإلسالمية التي اقرها القران 
الكريم وعندما تستعرض نامذج من زجياته (ملسو هيلع هللا ىلص) تتضح لنا هذه احلقيقة الكربى فزوجاته (ملسو هيلع هللا ىلص) جلهم 
من االرامل ما عدا السـيدة خدجية() والسـيدة عائشـة، وكنَّ قد ختطني سـن الشـباب والنضارة، 
ويف هـذا اكـرب دليل عىل ان تعدد ازواجه (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يف واقعه ألجل معامل وأهداف إسـالمية وإنسـانية 

واجتامعية٦٢.
و. امیة الرســـول: أشـار مارمول اىل هذا املوضـوع منتهجًا رايـًا مطابقًا ملا عليـه مجهور كبري من 
املسـلمني القائلـني بامية الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص)، قائـًال ان اخلليفة عمر بـن اخلطاب امـر بجمع القران 
الكريـم - وهـو جمانـب للواقـع - الن حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) كان اميـًا ال يعـرف القـراءة والكتابـة٦٣ ومعرضًا 
بالرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) ناسـبًا له وضع القرءان وفقدان ذاكرته قائًال عن كتابه الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) للقران وامالئه 
لكتبـة القـران الكريم كلام خطر بباله يشء اماله عـىل أحد كتابه حتى يميل نفس اليشء عدة مرات عند 

فقدان ذاكرته٦٤.
عىل ان امية الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) موضوع نقاش بني املسـلمني فاغلب املذاهب اإلسالمية تشري اىل امية 
الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص). ومن خالل نص لالئمة االثني عرش () يؤكدون عىل نفي تلك الصفة وعدها 
خملة بشـخصيته املباركة. فُريوى عن االمام حممد اجلواد ()اذ روى الصفار رضوان اهللا تعاىل عليه 
بسـنده عن عيل بن اسـباط او غريه قال قلت اليب جعفر اجلواد () : ان الناس يزعمون ان رسـول 
(ملسو هيلع هللا ىلص) مل يكـن يكتـب وال يقرءا ؟ فقال () : كذبـوا لعنهم اهللا أنى ذلك وقد قال اهللا هو الذي بعث 
يف االميني رسـوال منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهـم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضالل مبني. فيكون ان يعلمهم الكتاب واحلكمة وليس حيسن ان يقراء ويكتب؟ قال قلت فلم سمي 
النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) اميًا؟ قال عليه السـالم: النه ُنسـب اىل مكة. وذلك قول اهللا عز وجل لتنذر ام القرى ومن 

حوهلا، فام القرى مكة فقيل امي لذلك.٦٥
ز. اوصافھ: ذكر مارمول اوصاف للرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) وال نعلم من اين استقى تلك االوصاف، 
قائًال عنه كانت برشته سـمراء فاحتة، متوسـط الطول، قوي البنية ذو هيبة، لطيف كريم، كبري الرأس، 
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طويل اللحية وكان يصبغ شـعره الخفاء الشـيب يزدري كل املخاطر حمبًا للنسـاء٦٦. وتلك الصفات 
بعضها له (ملسو هيلع هللا ىلص) وبعضها افرتاءًا من املؤلف.

وقـد احتفظـت كتب التاريخ بأوصاف له اذ تروي املصادر التارخييـة عن ام معبد اهنا وصفته قائلة 
”  َرَأْيُت َرُجال َظاَهَر اْلَوَضاَءِة، َأْبَلَج اْلَوْجِه، َحَسَن اْخلَْلِق، َملْ َتِعْبُه ُنْحَلٌة، َوَملْ ُتْزِر بِِه َصْعَلٌة، َوِسيٌم َقِسيٌم، 
ُد ْبُن ُموَسـى : َوِسـيًام َقِسـيًام ِيف َعْينِِه َدَعٌج، َوِيف َأْشـَفاِرِه َغَطٌف، َوِيف َصْوتِِه َصَهٌل، َوِيف ُعنُِقِه  َوَقاَل ُحمَمَّ
َسـَطٌع، َوِيف ِحلَْيتِِه َكَثاَثٌة، َأَزجُّ َأْقَرُن، إِْن َصَمَت َفَعَلْيِه اْلَوَقاُر، َوإِْن َتَكلََّم َسـَام َوَعالُه اْلَبَهاُء، َأْمجَُل النَّاِس 
َوَأْهبَاُه ِمْن َبِعيٍد، َوَأْحالُه َوَأْحَسنُُه ِمْن َقِريٍب، ُحْلُو اْملِنْطِِق، َفْصٌل، ال َنْذٌر َوال َهْذٌر، َكَأنَّ َمنْطَِقُه َخَرَزاُت 
، َفُهَو َأْنَرضُ الثَّالَثِة  ، ُغْصنًا َبْنيَ ُغْصنَْنيِ ْرَن، َرْبَعًة ال َباِئٌن ِمْن ُطوٍل، َوال َتْقَتِحُمُه َعْنيٌ ِمْن ِقَرصٍ َنْظٍم َينَْحدَّ
وَن بِِه، إِْن َقاَل َأْنَصُتـوا لَِقْولِِه، َوإِْن َأَمَر َتَبـاَدُروا إَِىل َأْمِرِه، َحمُْفوٌد  َمنَْظـًرا، َوَأْحَسـنُُهْم َقْدًرا، َلُه ُرَفَقـاُء َحيُفُّ

َحمُْشوٌد، ال َعابٌِس َوال ُمْفنٌِد ٦٧“.
ح. اوالدة: ذكـر مارمـول بان له ثالث أوالد إبراهيم، عبد اهللا، وحامد، توفوا مجيعهم قبله٦٨ وهم 
بحسـب مـا أورده املؤرخـون القاسـم والطيب الطاهر واسـمه عبـد اهللا واألخري إبراهيـم٦٩ ومل يذكر 
املؤرخون بان له ابن اسمه حامد. أما بناته فقد ذكر مارمول بان له مخس بنات اوالهن فاطمة الزهراء 
ورقيـة وام كلثوم وعاتقة٧٠ بينام أورد املؤرخون بناتـه أربعة فاطمة () وزينب ورقية وام كلثوم٧١. 
ومل يفرق مارمول بني اسم فاطمة ولقبها فعدهم اثنتني لبنات الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) واتى بعاتقة بنت للرسول 

(ملسو هيلع هللا ىلص) مل يذكرها املؤرخون.
ز. الوحـــي: الوحي هو الطريقـة التي يتصل هبا الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) باهللا تعاىل بواسـطة املالك 
جربائيل () مثله مثل بقية األنبياء السـابقني () هذا هو التعريف البسـيط والعام للوحي. وهو 

ما أشار اليه مارمول بقوله كان جربيل () حيرض ليلقنه أشياء كلفه اهللا بنرشها٧٢.
ح. احلـج: يذكـر مارمـول ان الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) أمر بتحويـل احلج من القـدس اىل مكة حيث 
الكعبة٧٣ واملتتبع للتاريخ ينكر عىل مارمول هذه املعلومات اخلاطئة فاحلج منذ ان عرفه العرب فهو يتم 
باجتاه مكة، نعم اذا كان هناك من حتويل فهو حتويل للقبلة اذ امر الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) الناس يف السـنة 
الثانية من اهلجرة بتحويل القبلة من القدس اىل الكعبة وأشـار القران الكريم عن ذلك قائًال  "َقْد َنَرٰى 
َينََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَها  َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْملَْسِجِد اْحلََراِمَوَحْيُث َما  َامِء  َفَلنَُولِّ َتَقلَُّب َوْجِهَك ِيف السَّ
ِْم َوَما اهللاَُّ بَِغافٍِل  ُه اْحلَقُّ ِمْن َرهبِّ ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَّ وا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه  َوإِنَّ الَّ ُكنُْتْم َفَولُّ

َعامَّ َيْعَمُلوَن"٧٤. والظاهر ان مارمول مل يفرق بني حتويل القبلة وبني موسم احلج.
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ط. الھجرة: قرر الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) اخلروج من مكة نظـرًا للمخاطر التي أحاطت به السـيام 
بعد موت كافله ايب طالب ()  فخرج اىل يثرب مهاجرًا. اال ان مارمول يرسد سـببًا بعيد كل البعد 
عن الواقع التارخيي فيذكر ان أبا بكر هو الذي كان صاحب الفكرة يف اخراج الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) من مكة 
اىل املدينـة بواسـطة احد االثرياء٧٥ وهذه كلها احداث ومهيـة ال متت للواقع بصلة وأرخ مارمول تلك 
اهلجـرة عـام ٦١٣ ميالديـة ٧٦. وهو خطا فادح فالسـنة امليالديـة التي تقابل السـنة األوىل للهجرة هي 

٦٢٢م.
ذكـر ذلك يف معرض حديثه عن ابتداء التاريخ اخلاص باملسـلمني واعتامدهم عىل هجرة الرسـول 
حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص)٧٧ ونظـرًا جلهله بتاريخ املسـلمني كام قدمنا سـابقًا فقد ذكر ان املسـلمني قد هجروا تاريخ 
مـا يعرف بالصفر وهو إشـارة اىل الروم الن العرب كانو يسـموهم بني االصفر واسـتخدموا التاريخ 
اهلجـري بـدل تاريـخ الصفر وهو خطا واضـح كام قدمنا. فالعـرب مل يعرفوا تاريخ حمـدد هلم بل كانو 
يؤرخـون باحلـوادث املشـهورة لدهيم مثل مـوت عبد املطلب والسـيول التي ترضب مكـة او بحادثة 
مشـهورة مثـل حادثـة ما يعرف بعام الفيل وقد ُارخ به والدة الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص). ومن هذه األمثلة 

يتبني مدى معرفة العرب بالتاريخ والتواريخ.
وتاريـخ الصفـر هذا بحسـب ما يعرفـه املقري قائـًال: ”ان اُكتيبيـان [Octavian] ثـاين قيارصة 
الـروم... ملك اكثر الدنيا وصفح هنر الروميـة بالصفر فأرخت الروم من ذلك العهد وكان قبل ميالد 
املسـيح بثامن وثالثني سـنة“٧٨. وقد ذاع استعامله يف اسبانيا املسـيحية من القرن اخلامس امليالدي حتى 
القرن  اخلامس عرش امليالدي/ الثامن اهلجري وكانت بدايته اليوم األول من شـهر يناير عام ٣٨ ق.م 

ويشار اليه يف املصادر العربية االندلسية دون املرشقية٧٩.
وهذا يدل عىل تأثر األندلسيني به دون املشارقة بحكم اجلوار اجلغرايف، وعرف ايضًا بتقويم العجم 
ذكره عدة مؤرخني مسـلمني اندلسـيني كام يف قول ابن حيان االندلـيس (ت ٤٦٩ هـ/١٠٧٦م) "برز 
اخلليفة النارص لدين اهللا لغزوته هذه يوم اخلميس لثامن خلون من شهر رمضان من هذه السنة [أي سنة 

٣١٠هـ] وهو اليوم السابع من شهر ابريل العجمي سنة اثنتني  ومخسني وتسعامئة لتاريخ الصفر"٨٠.
ومن ذلك يتضح مدى اعتامد االسبان عىل هذا التاريخ ومنهم مارمول فاعتمد عىل ثقافته االسبانية 
التـي انعكسـت عـىل مؤلفاته، واعتقـد ان العرب يف املـرشق كانوا يعتمـدون عىل تاريـخ الصفر مثلام 

اعتمدوا عليه يف االندلس.
ي. وفاتھ:- يروي مارمول يف خرب وفات الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) انه تويف يف سن الثالثة والستني جراء 
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سم ُوضع له يف تفاحة أعطاه إياها سكرتريه.. وقد بقي ثالثة أيام قبل دفنه معتقدين انه سوف ينبعث من 
جديد ولكن يف النهاية تم دفنه دون مراسـيم فخمة ممدًا عىل رسيره يف نفس الغرفة التي كان ينام فيها٨١. 
والظاهر من الرواية لدى مارمول عدة حقائق تتفق مع روايات املسـلمني منها انه تويف يف حجرته ودفن 
فيها دون مراسـيم فخمة وعمره كان قد بلغ الثالثة والسـتني. اما مسـالة سـم الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) فاهنا مسألة 
خالفيـة بني املسـلمني فيذهب بعضهـم انه تويف حتف انفـه. اما البعض االخر فيذكر انه تويف مسـمومًا 
ومنهم عبد اهللا بن مسعود اذ قال ”لئن احلف تسعًا ان رسول اهللا قتل قتال أحب ايل من ان احلف واحدة 

انه مل يقتل وذلك الن اهللا اختذه نبيا واختذه شهيد“٨٢ وقال الشعبي واهللا لقد سم رسول اهللا.٨٣
وايضًا ذكرت السـيدة عائشـة "لددنا (قمنا بتطعيم) رسـول اهللا يف مرضه. فقال (ال تُلدوين) فقلنا 

كراهية املريض للدواء، فلام افاق قال ال يبقى منكم أحد اال لد غري العباس فإنه مل يشهدكم.٨٤
وكان الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) قـد أمـر من يف الدار بأن ال يلدوه والجيرعـوه أي دواء مهام كان، اذ روي انه 

قال هلم بعد سقيه اياهم ذلك الدواء املزعوم ”مل أهنكم ان ال تلدوين“٨٥.
ومل يصـل الينـا من كتـب الرتاث انه (ملسو هيلع هللا ىلص) قد ُسـًم يف تفاحـة. كذلك مل يكن له سـكرتري بالوجهه 
الذي حدده مارمول له. اما مسألة بقائه ثالثة أيام التي ذكرها مارمول٨٦ فهي تتفق مع ما ذكرته بعض 

املصادر التارخيية من انه تويف يوم االثنني فمكث يوم االثنني والثالثاء حتى ُدفن يوم االبعاء٨٧.
وكلتـا الروايتان اإلسـالمية ومـا أورده مارمول ربام فيها يش من البعد عـن احلقيقة اذ ندب الرشع 
بالتعجيل بدفن امليت وكيف وامليت هو صاحب الرشعية فضًال عن الروايات التارخيية التي تؤيد دفنه 

(ملسو هيلع هللا ىلص) بعد وفاته مبارشة.
() ٢. االمام علي

أ. زواجھ: 
  تنـاول مارمـول زواج االمـام عـيل () اذ قـال انه تزوج السـيدة فاطمـة () وأنجب منها 

.٨٨() االمامان احلسنان
ب. خالفتھ: 

ذكر مارمول حدث اختلف فيه املسـلمون اال وهو مسـألة اسـتخالف الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) لالمام 
 () بعـده للخالفـة اذ يميـل بروايته اىل جانـب االماميـة يف تأييد تنصيب االمـام عيل () عـيل
باخلالفـة بأمـر اهللا تعاىل بواسـطة جربيـل ()، وهو امر يبعث عىل االسـتغراب والدهشـة اذ كيف 
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وصـل اليه وتناهى اىل سـمعة قصـة تنصيب االمام عيل () باخلالفة، وما هـي الكتب التي طالعها 
واطلع من خالهلا عىل مسـألة تنصيب االمام () باخلالفة بعد الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) اذ يذكر ذلك قائًال ملا 
احتـرض حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) عني خليفة له صهره عيل زوج فاطمة قائًال عنه انه ويل صالح من سـاللة األنبياء 
بامـر امللك جربيل ()٨٩. ومارمول كانام يتحدث عن عدة احاديث للرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) يف قضية 
تنصيـب االمام () للخالفة، أمهها حديث الـدار، وحديث املنزلة، وحديث الغدير، واما احلديث 
األخـري فهو يـرشح قضية تنصيب االمـام () للخالفة وصل اىل حد التواتـر واوردته كتب العامة 
واخلاصـة ومضمونـه عن زيد بن أرقم قـال: ”ملا رجع النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) من حجة الوداع نزل عند غدير خم 
أمـر بدوحات فقمن ثم قـال: كأين دعيت فأجبت واين تارك فيكم الثقلـني، احدمها اعظم من االخر، 
كتاب اهللا وعرتيت اهل بيتي، فانظروا كيف ختلفوين فيهام، فاهنام لن يفرتقا حتى يردا عيل احلوض... ثم 
قال: ان اهللا موالي وان ويل كل مؤمن: ثم اخذ بيد عيل () فقال: من كنت وليه، فهذا وليه، اللهم 
وال مـن وااله وعاد من عاداه... فقلت لزيد: سـمعته من رسـول اهللا (ملسو هيلع هللا ىلص) قـال: نعم، وانه ما كان يف 

الدوحات أحد اال ورآه بعينه وسمعه بأذنيه..٩٠".
فهذا النص وغريه يدل عىل توليه الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) لالمام عيل () والذي نزل بعد قوله تعاىل ” یَا 
ُ یَْعِصُمَك ِمَن  َّ بَِّك  َوإِن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَھُ  َو ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْیَك ِمن رَّ أَیَُّھا الرَّ

َ َال یَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِریَن"٩١.  َّ النَّاِس  إِنَّ 

وبعد رجوع الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) واملسـلمون اىل املدينة اتى رجل وهو احلارث بن النعامن الفهري بلغه 
قـول الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) يف عيل () من كنت مواله فهذا عىل مواله، راكبـا ناقته حتى اناخها باالبطح 
ثم قال: يا حممد أمرتنا عن اهللا ان نشـهد ان ال إله اال اهللا فقبلنا منك... اىل قوله: ثم مل ترىض هبذا حتى 
فضلت ابن عمك علينا، افهذا يشء منك ام من اهللا؟ فقال النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) واهللا الذي ال إله اال هو، ما هو 
اال مـن اهللا، فـوىل احلارث وهو يقول: اللهم ان كان ما يقول حممد حقًا فأمطر علينا حجارة من السـامء 
وأتنا بعذاب اليم، فو اهللا ما وصل اىل ناقته حتى رماه اهللا بحجر فوقع عىل دماغه فخرج من دبره فقتله 
فنزلت االية ”سئل سائل بعذاب واقع“٩٢. وهذه األحاديث وغريها هي مرشوعية قوله (ملسو هيلع هللا ىلص) لالمام 
() باخلالفـة. ويؤكد مارمول ان الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) جعل عيل وفاطمة عليهام السـالم من خالل هذا 

التنصييب هو ان جيعلهم حامي الدين٩٣.
ت. عالقتھ بالخلیفة األول أبا بكر الصدیق:

ثم يذكر مارمول كيف انا أبا بكر الصديق انتخب باجتهاد من عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان٩٤ 
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واملـح كذلـك اىل انه من خالل انتخاب أبـا بكر من خالل عمر وعثامن فاهنـام يبغيان من ذلك وصول 
اخلالفة اليهام علًام ان من حرض مع أبا بكر هو عمر وأبو عبيدة وسامل موىل ايب حذيفة. وهو بذلك يشري 
اىل ان انتخـاب أبـا بكر للخالفة خمالفا وصية الرسـول (ملسو هيلع هللا ىلص) يف توليه االمـام () بعده. وذكر خطا 
ان االمـام عـيل () بعد ان ُحرم من اخلالفـة أخذ ولديه وانرصف اىل اجلزيرة العربية حيث جيشـه 
مرابـط هنـاك، وهذا ال يمت الواقع بصلة اذ ان االمام عيل () اعتكف بمنزله جلمع القران الكريم 
ومل يغادر اىل خارج املدينة، وان يكن قد ذكر خطا انه غادر اىل اجلزيرة العربية، ومل يذكر اين كان حتى 
يذهب اىل اجلزيرة العربية، اذ مل يفرق املؤلف بني مكان املدينة وأين هي من اجلزيرة العربية وهو جهل 

واضح بني.
ويـرصح مارمول ان االمام عـيل () بعد وصوله اىل اجلزيرة العربية اخذ يشـتم اخلليفة اجلديد 

ويقصد به أبا بكر واهتمه بانه سمَّ الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) ومل حيتفظ بمبادئه٩٥.
ومل يصدر عن االمام عيل () انه شـتم للخليفة اجلديد رغم االختالف فيام بينهم حول مسـألة 

اخلالفة واحقية كل  منهام هبا.
ث. تاسیسھ للمذھب االمامي:

يبـدو ان مارمـول له يش من االطالع البسـيط عىل املذاهب اإلسـالمية السـيام وهو يعيش يف بالد 
املغـرب العـريب يف فـرتة من حياتـه. فعدَّ االمـام عيل () هو مؤسـس املذهب االمامي٩٦  الشـيعي 
اجلعفـري االثنا عرش واهتـم االمام عيل () بجلب كثري من املترببرين اليـه وإعالن احلرب الدائمة 

ضد خلفاء الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)٩٧.
ج. عالقتھ بالخلیفة الثاني عمر بن الخطاب:

يتهـم مارمول اخلليفـة الثاين عمر بن اخلطاب باحلرب ضد االمام عيل () قائًال تسـلم اخلالفة 
سنة ٦٣٤م وابتداء اوالً بحربه االمام عيل () وانتصاره عليه٩٨ وهو غلط واضح وخلط باألحداث 

التارخيية التي جيهلها.
ح. عالقتھ بالخلیفة الثالث عثمان بن عفان:

أورد مارمول ان االمام عيل () اختذ لقب خليفة٩٩ وذلك قبل ان يقتل عثامن وهذا جمايف للواقع 
التارخيـي فلـم يتلقب االمام عيل () باخلالفة اال بعد ان تسـلمها بعد مقتـل عثامن بن عفان واالمر 
الثـاين يؤكـد جهل مارمول بالواقع اجلغرايف والسـيايس للمسـلمني اذ يرى ان االمـام عيل () بعد 
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. ثم يتهـم االمام عيل  اختـاذه لقـب خليفـة حكم من داخل اجلزيـرة العربية١٠٠ وهو خطـا واضح وبنيَّ
() بقتـل عثـامن بن عفان من خالل انصاره١٠١ وهـو االهتام الذي مل جيري اعدائه عىل اهتامه به، بل 

كان االهتام موجه لالمام () بعدم تسليم القتلة كام هو معروف تارخييًا.
خ. االحداث بعد مقتل الخلیفة وبیعة االمام () بالخالفة: 

وقع مارمول بخطا فادح وساذج باعتبار معاوية رابع اخللفاء الراشدين. وذكر انه بعد موت عثامن 
بـن عفـان وقع نزاع كبري حـول انتخاب خلف له بني االمـام عيل () وحممد بن عثـامن، وابن اميه 
امللقب بسيف الطىل او سيف القرن١٠٢. وكلها احداث وأسامء ال متت للواقع بصلة. وكام هو معروف 
تارخيا فقد تسـلم االمام () اخلالفة بعد قتل اخلليفة عثامن بطلب من اجلامهري التي اجتهت له طالبة 

قبول اخلالفة.
د. االمام علي () وما حدث معھ مع معاویة:

يقول مارمول بعد ان بويع عيل() باخلالفة وبايعه املهاجرون باخلالفة اعرتض معاويه عليه ومل 
يبايعـه متهـام إياه بقتل عثامن١٠٣، باعتباره قائد للجيش١٠٤ وهـو ما مل يكن حاصًال. اذ كان معاويه واليا 
عىل الشام وليس قائد للجيش، ثم حياول مارمول ان يرسد معارك االمام عيل () من اجلمل مرورًا 
بصفـني وحتـى النهروان بيشء مـن الرسد التارخيي اال انه مل يوفق بذلك، وخلط خلطا سـيئًا فيام بينهام 

من احداث شوهت احلقائق التارخيية لتلك املعارك.
ففـي معركـة صفني يذكر مارمـول ان معاوية عرب الفرات وحاز عىل املاء مما أحرج معسـكر االمام 
عـيل () واسـتمر احلـال لعدة اشـهر اىل ان جاء وقت فض النزاع بواسـطة التحكيـم١٠٥. هنا تتفق 
الرويـات التارخييـة اإلسـالمية مع ما ذكره مارمول حلد االن. اال انه خيلط عـام بعد ذلك فيذكر انه بعد 
ان مل يتوصـل احلكامن اىل حل فيام بينهام ُيسـتانف القتال وهو مـال مل حيصل بعد التحكيم١٠٦، بل خرج 
أناس من معسكر االمام () وهم ما يعرف تارخييًا باسم اخلوارج، حارهبم االمام () يف معركة 

النهروان وانترص عليهم وبالغ مارمول يف امر احلروب وذكر اهنا خربت األقاليم عن اخرها١٠٧.
ذ. صفاتھ: 

أورد مارمول صفات االمام عيل () قائًال كان قرص القامة، مكسـو الذراعني والبطن بالشـعر، 
طويل اللحية، خيفض برصه دائًام حتى ال يراه احد، وكان عابسا١٠٨، وقد أورد املؤرخون بعض صفاته 
منهـا مـا طابق ما ذكره مارمـول ومنها ما خالفه اذ تـروي املصادر التارخيية صفاته بانـه "كان ربعة من 
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الرجـال، دحداحـًا، اىل القرص اقـرب واىل السـمن، ازج احلاجبني، انجل، وادعـج العينني وعظميهام 
متيالن اىل الشـهلة، ويف عينه لني، من أحسن الناس وجهًا يميل اىل السمرة، اصلع عىل رأسه زغيبات، 
كـث اللحيـة وهي قد زانـت صدره، ابيض الراس واللحيـة، كأن عنقه ابريق فضـة، ضخم البطن، له 
حفـاف مـن خلفه كأنه اكليل، عريـض املنكبني، اقرء الظهر عظيم الصدر، حمض املتن، شـئن الكفني، 
ضخم الكسور، ملنكبه مشاش كمشاش السبع الضاري، ال يبني عضده من ساعده وقد أدجمت ادماجا، 
ان أمسـك بذراع رجل كأنام أمسـك نفسـه فلم يسـتطيع - الرجل – أن يتنفس، شـديد الساعد واليد، 
غليظ العضالت، محش السـاقني اذ مشـا تكفًا، واذا مشى اىل احلرب هرول، ثبت اجلنان قوي شجاع، 

منصور عىل من القاه، واشتهر باالنزع الطني١٠٩
ر. نقش خاتمھ: 

كان مارمـول يذكـر اخللفاء السـابقني وعند الرتمجة حلياهتـم يذكر نقش خامتهـم، واعتقد بان هذا 
املوضـوع هـو نتيجـة لتأثريه بكتب املسـلمني الذين قراء هلـم مارمول كام رصح هو بنفسـه عندما ذكر 

بعض أسامء الكتب التي قراءها.
فذكـر مارمـول ان نقـش خاتم االمام عـيل () كان ”أعبـد اهللا ريب بقلب خملـص“١١٠، عىل ان 
املؤرخـني الذيـن ترمجوا لإلمام عـيل () وذكروا نقش خوامته مل يتطرقوا اىل هـذه العبارة بل ذكروا 
غريها من العبارات فقد أورد البالذري ان نقش خامته () هو ”حممد رسـول اهللا“١١١. وروي عن 
االمـام الباقر () قـال ”كان نقش خاتم عيل“ اهللا امللك“١١٢. وروى املتقي عن عبد خري قال " كان 
لعيل بن أيب طالب () أربعة خواتيم يتخّتم هبا، ياقوت لنيله، فريوزج لنرصه، حديد صيني لقّوته، 
عقيق حلرزه، وكان نقش احلديد الصيني العّزة هللا ونقش العقيق ثالثة اسطر ما شاء اهللا، ال قّوة االّ باهللا، 

استغفر اهللا ”١١٣.
() ز. استشھاد االمام علي

ذكر مارمول عدة روايات إلستشهاد االمام عيل() منها:
(اوالً) انه أغتيل بواسطة معاوية بن ايب سفيان١١٤.

(ثانيًا) انه قتل عىل يد هيودي١١٥.
(ثالثًا) قتل يف مسجد البرصة١١٦، وهذا خطا بني فاالمام () كام هو معروف تارخييًا انه استشهد 

يف مسجد الكوفة ودفن يف ظهرها يف ما يعرف النجف حاليًا.
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(رابعًا) تسـميته للمدينة التي قتل فيها االمام بمشـهد عيل () وهو خطأ وقع فيه املؤلف ايضًا. 
وربام اختلط االمر عىل املؤلف وخلط ما بني مرقد االمام عيل بن موسـى الرضا () بمدينة مشـهد 

يف ايران، وبني مرقد االمام() يف ظهر الكوفة (النجف حاليًا).
(خامسًا) ذكر مارمول ان االمام استشهد يف سنة ٤٦هـ / ٦٥٩م، وهو أيضا جمايف للواقع التارخيي 

اذ ان االمام (ع) استشهد يف سنة ٤٠ هـ/ املوافق لسنة ٦٦١م بحسب امجاع املؤرخني املسلمني.
:() س. ثقافة المؤلف عن االمام علي

نقـل املؤلـف أمـور مجعها مـن خالل ثقافتـه عن املسـلمني آنذاك حـول االمام عيل بـن ايب طالب 
()، اذ يروي عن الدراويش اهنم كانوا يف احتفاالهتم الدينية وجمالسـهم يذكرون معجزات االمام 
عـيل () وابنائـه منقولة من كتب هلم حيتفظون هبا١١٧، ويقدمون ذلـك احلفل باذكار طويلة وحكم 

.١١٨() كثري عىل غرار ما فعله أبناء عيل
ويوجـد يف كل ربـاط من اربطتهـم حلاف اخرض مبسـوط عىل األرض مع شـمعدان من النحاس 
األصفر بدون شـمعة، وسـيف مكسـور للتذكري باثار عيل، اذ يقولون انه قتل به عرشة االف مسـيحي 

برضبة واحدة، وانه كان ينرشه يف املعارك عىل العدو من مسافة مائة ذراع وخيرتق به اجلبال١١٩.
:() ٣. االمام الحسن بن علي بن ابي طالب

املعلومات التي ذكرها مارمول عن االمام احلسن () معلومات موجزة جدًا. اذ ذكر انه اكرب أبناء 
االمام عيل () وانه كثري الشـبه بجده الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)١٢٠، وشبه االمام احلسن () بجده هو 
ثابت تارخيي فقد ذكر أصحاب احلديث هذه اخلصلة لإلمام احلسـن () اذ يروي ”أسـامعيل بن ايب 
خالد، عن أيب ايب جحيفة: رأيت النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أبيض قد شاب، وكان احلسن بن عيل () يشبهه ”١٢١.

أ. مبایعتھ بالخالفة: 
ذكر مارمول هنا يف هذا الباب ان اهل الكوفة بايعوا االمام احلسـن () باخلالفة١٢٢، ومارمول 
يذكـر هنـا انه بويـع باخلالفة وذكره مبايعتـه باخلالفة بالضد مـن الكثري من املؤرخني املسـلمني الذين 
تناسـوا خالفة االمام احلسـن () لكن مارمول يرصح هنا بخالفته بعد استشـهاد والده االمام عيل 

.() بن ايب طالب
ب. محاربھ االمام الحسن () لمعاویة :
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اسـتكامال العـامل والده االمام عـيل بن ايب طالب () فقـد هنض اخلليفة اجلديـد باعباء حماربه 
معاويـة بن أي سـفيان، اذ ذكر مارمول ان االمام () ”هنض حلينه ضـد معاوية“١٢٣. لكن ما ذكره 
مارمـول بعـد ذلك حول نتيجة احلرب بني االمام احلسـن () ومعاوية هي بالضد متاما من احلقيقة 
التارخيية اذ ذكر مارمول انه ”عندما اوشك اجليشان ان يلتقيا خيش معاوية سوء العاقبة اذ كان اقل منه 
مـودة عنـد الناس واكثر ضعفـًا، فقال انه ليس من االنصاف ان يراق الدم مـن اجله فتخىل عن احلكم 
وذهبـا معا اىل الكوفـة لياخذ بيت املال، ثم اىل املدينة باجلزيرة العربيـة حيث وضع معاوية بيديه التاج 

عىل رأس احلسن وسلم عليه باخلالفة واالمارة“١٢٤.
واخللـط وقلـب األمور راسـًا عىل عقب واضح عنـد مارمـول، فالثابت تارخييًا ان االمام احلسـن 
() بعد ان راى ختاذل جيشـه وتقاعسـهم عن حرب معاوية تنازل لـه عن اخلالفة برشوط رشطها 

عىل معاوية، غري ان معاوية تنكر هلا من حينه ومل يفي لالمام احلسن () بوعوده.
لكن كام هو واضح من النص ان مارمول قلب احلقيقة رأسـًا عىل عقب وهو خطا كبري. واملالحظ 
عـىل النـص ان مارمـول يتصـور ان اخلليفة يتخذ لـه تاج كام هو حـال ملوكهم وهو داللـة عىل جهلة 

بالتقاليد العربية اإلسالمية يف هذه املواضع.
ت. نقش خاتمھ:-

ارتبط نقش خاتم االمام () باملأسـاة التي عاشـها من خالل تفاعله مع االحداث التي مرت به 
فمن الطبيعي ان تتناغم مأسـاته مع نقش خامتة فكان نقشـة ”حسـبي اهللا“١٢٥. ونقش خلاتم اخر نقش 

عليه "ال اله اال اهللا امللك احلق املبني"١٢٦.
امـا مارمول ونتيجـة للخلط الواضح يف االحداث لديه فقد اقتبس شـعار بني األمحر ال غالب اال 
اهللا١٢٧، املكتوب بكثرة عىل قرص احلمراء، وجعله نقش خلاتم االمام احلسن (). وهو غلط واضح 

وخلط وتداخل بني اجلغرافية والتاريخ لكالء الزمانني واملكانني.
:() ث. إستشھاد االمام الحسن

وافـق مارمـول الروايـة التارخييـة التـي تشـري اىل دور معاوية بن ايب سـفيان بسـم االمام احلسـن 
()١٢٨، اذ اشـارت كتـب التاريـخ ان معاويـة مل يكتف بالصلح مـع االمام () بـل حاول قتله 
والقضاء عليه، فدس اليه السم ثالث مرات ونجا منها االمام، ويف املرة الرابعة طلب معاوية سًام قاتًال 
من ملك الروم واتصل بجعيدة او جعدة بنت االشـعث زوجة االمام احلسـن ()، فوعدها معاوية 
 () فقبلت ان تسـم االمام احلسـن () ان يزوجهـا مـن ولده يزيد ان هي قتلت االمام احلسـن
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وسمته بامر معاوية.
.() ٤. االمام الحسین بن علي بن ابي طالب

املعلومات التي أوردها مارمول حول االمام احلسـني () معلومات مقتضبة  "فهو أصغر أبناء 
عيل"١٢٩ بحسب ما أشار الية مارمول. 

أ. بیعتھ بالخالفة.
 () تنـاول مارمـول قائال ان اهل الكوفة يف العـام الثاين من حكم يزيد انتخبوا االمام احلسـني
خليفـة هلـم١٣٠ والواضح من خالل النـص أعاله عدم الدقـة التارخيية فاهل الكوفـة مل ينتخبوا االمام 
 () خليفة. وانام بايع اهل الكوفة االمام احلسني () خليفة ومل ينتخب احلسـني () احلسـني
وطلبوا منه القدوم هلم لغرض بيعته باخلالفة وكانت هذه االحداث يف السنة األوىل لبيعة يزيد. او ربام 

()  فهم مارمول من تلك البيعة انتخاب اهل الكوفة لالمام احلسني
.() ب. استشھاد االمام الحسین

بعد ان بويع يزيد باخلالفة هنض االمام احلسني () من املدينة املنورة ثائرًا عىل ذلك االنحراف 
الذي حدث يف االمة اإلسالمية وخرج اىل الكوفة بناءًا عىل الدعوة التي وجهت له من اهلها، غري اهنم 

مل ينرصوه وتركوه ليقتل هو وعائلته عىل يد جيش يزيد يف كربالء.
ومارمول يذكر أجزاء من تلك االحداث ذاكر ان يزيد اسـتنفر ”جيشـا عظيام ملحاربته بقيادة أخيه 
عبد اهللا الذي امر بقتل احلسـني]  [  غيله بينام كانوا يسـتعدون للمعركة يف سـهول كربالء بنواحي 
الكوفـة، فُاقـرب يف نفـس املكان الـذي ُقتل فيه وبنـى العرب فيه بعد ذلـك مدينة تكريًام له حتمل اسـم 

السهل. ثم ان يزيد امتحن مجيع أبناء عيل وقتل عددًا كبريًا من ارشاف اجلزيرة العربية ”١٣١.
والواضـح ان مارمـول مل يسـتقي املعلومات التارخيية مـن مصادرها الرصينة رغـم وجوده يف بيئة 
إسـالمية، فاتت روايته التارخيية مشوهه كام هو واضح يف الروايات السابقة والالحقة. وهنا وبدل من 
ان يسرتسـل يف رسد احلقائـق التارخيية احلقيقية نـراى ان الرواية التارخيية تـأيت مناقضة للواقع. فيذكر 
ان االمام احلسـني () اغتيل غيلة من قبل جيش يزيد بينام يسـتعد للمعركة وهو خالف املشهور يف 
ذكر احلقيقة التارخيية اذ ان احلسـني () استشـهد هو وأهل بيته وأصحابه يف معركة مشهورة تعرف 
بمعركـة الطـف، اذ برز هو واهل بيته لقتال جيش يزيد الذي كان بقيادة عمر بن سـعد بن ايب وقاص، 
وليس بقيادة اخو يزيد املدعو عبداهللا كام أوضح مارمول. وانام كان امري الكوفة ُعبيد اهللا بن زياد وهو 
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الدعي بن الدعي الذي احلقه واباه معاويه بن ايب سفيان بنسبه كام هو معروف تارخييًا.
٥. الثورات عقب استشھاد الحسین () ودور العلویین فیھا.

ذكـر مارمـول عدة احـداث تارخييـة يف هذه احلقبـة تتاميش باالطـار العام مـع الرويـات التارخيية 
اإلسـالمية. لكنهـا ختتلـف عنها بالتفاصيـل. ذكر مارمول كـره العرب للبيت االمـوي لذلك احتدام 
النزاع بينهم وانقسموا فيام بينهم السيام بعد موت يزيد قائًال "خلَّف يزيد بعد موته أخوه عبد اهللا، لكن 
الناس كانوا يكرهون اهل هذا البيت، فعزم العرب عىل إعادة عقب عيل () اىل العرش النتساهبم 
اىل حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) بواسـطة بنتـه فاطمـة (عليها السـالم)، االمـر الذي تسـبب يف حروب كثـرية، فأهل 
الشـام بايعوا مروان باخلالفة، بينـام بايع عرب اخرون (القاوقاو) وابن عمـر أي (ديداكو)، باإلضافة 
اىل القائـم املختـار الذي كان خليفة يف بالد فـارس، فتحاربوا فيام بينهم، فزحف عبد اهللا بجيشـه ضد 
مروان وحاربه فغلبه وقتله يف الشهر التاسع من حكمه، لكن العرب نصبوا مكانه ابنه عبد امللك الذي 
اسـتنفر حلينه جيشني، ارسـل احدمها ضد عبد اهللا حتت قيادة جعفر بن ايب طالب () واألخر ضد 
(ديداكو) والتقى جعفر وعبد اهللا عىل ضفاف الفرات حيث كرس عبد اهللا واضطر اىل الفرار اىل دمشق 
تاركا عددا كبريًا من القتىل من  جنده١٣٢. والواضح من النص املتقدم مدى ارتباك املعلومات التارخيية 
عنـد املؤلـف، ومقدار احلشـو يف الشـخصيات اإلسـالمية واالدوار التارخييـة املتداخلة هلـم، فبعض 
الشـخصيات ال وجـود هلا يف الواقع التارخيي. والبعض االخـر كجعفر بن ايب طالب () زج به يف 
هذا احلراك العسكري الذي ال يمت للواقع بصلة، السيام وانه استشهد يف معركة موته سنة ٨ هجرية.
واملالحظة األخرى هو انه قد اطلق لقب القائم عىل املختار بن ايب عبيدة الثقفي، وهو نقطة مهمة، 
اذ يمكـن ان يكـون قد علـق يف ذهنه ما أحاط هبذه الشـخصية من افرتاءات واهتامـات، فقد اهتم عىل 
انـه مدعـي النبوة١٣٣، حتى اهنـم زعم "ان جربيل وميكايل يأتيان اىل جبهتـه فصدقه قوم واتبعوه وهم 
الكسـيانية"١٣٤. وزعموا انه سـاند الدعـوة القائلة بمهدوية حممد بن االمام عـيل () املعروف بابن 

احلنفية، الذي ادعى اتباعه انه املهدي القائم املنتظر حتى قال شاعرهم ُكثري عزة
والة الحّق أربعة ســـــــواءأالّ إّن االَئمة من قریــــــش

ھم االَسباط لیس بھم خفـاءعلي والثالثة من بنیـــــــــھ

وسبٌط غیّبتھ كربـــــــــالءفسبط سبُط إیماٍن وبــــــــّر

یقود الخیل یَْقُدمھا اللــــواءوسبط ال یذوق الموت حتـى 
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ومـــاء تغیّب ال یُرى فیھم زمــــان عسل  عنده  رضوى 
١٣٥

ذكر املؤلف هتمة أخرى الصقت باملختار اال وهي ان املختار ”يزعم ان عليا كان نبيًا اكرب من حممد 
”١٣٦. وهي هتم كثرية احلقت بالرجل ملوقفه املساند ألبناء عيل() وأخذه بثاراهتم.

.() ١. االمام موسى بن جعفر
ذكر مارمول االمام موسى بن جعفر () مع هناية سقوط الدولة االموية وقيام الدولة العباسية، 
رغـم ان املنصـب لالمامة يف هذه احلقبة هـو لوالده االمام جعفر الصـادق () اال ان اخلطأ املتكرر 
لدى مارمول يف دقة احلدث التارخيي، هو الذي ادخل الشخصيتني بمرحلة تارخيية واحدة ومتداخلة. 
وقد ذكر االمام موسى الكاظم () بأنه زعيم املرحلة قائًال ان ”موسى الكاظم [] الذي ُنصب 
مـن جديـد زعيم ال حممد عىل العرش ومنه انحدر الصوفية الذين حيكمون بالد فارس“١٣٧. وأظن ان 
املؤلف قصد بالصوفية الصفويني الذين حكموا بالد فارس فيام بعد، الن الصوفية واملتصوفة ليس هلم 
عالقة يف هكذا امور، ومن خالل ما قدمناه عن املؤلف من جهله باالحداث التارخيية فقد التبس االمر 

عليه نظر لتقارب اللفيض بني الكلمتني.
٢. ادریس الثاني.

أشـار مارمـول اىل انه بعـد وفاة ادريـس األول ”مل يعقب اال ولدا من جارية مسـيحية من سـاللة 
القـوط. وان كان يعتقـد انه مل يولد اال بعد وفاته فُريب هذا الوليد بكامل العناية، وعهدا برتبيته اىل احد 

مواىل ابيه القدماء اسمه راشد اذ مل يقبل الشعب ملكًا أخر عليه“١٣٨.
ويبدو ان مارمول لقربه جغرافيا من مكان هذه االحداث مل يقع كثريًا باألخطاء التارخيية.

٣. االسرة العلویة الحاكمة.

أ. شخصیات متفرقة
يدعـي مارمول خطـا بان ”اإلمرباطورية انقسـمت بعد موت مروان، فبايع الفرس األمري سـلامن 
والشاميون أبا العباس بن حممد، وأهل اسبانيا عبد الرمحن بن معاوية، وأهل اجلزيرة العربية عبد اهللا بن 
حممد، واملرصيون سليامن االعرج بن سليامن الذي كان اول سالطني مرص وجعل مرص مقر مملكته يف 
القاهرة، وكان مجيع هوالء من سـاللة عيل()، والعباس عم حممد (ملسو هيلع هللا ىلص)” ١٣٩. واملالحظ عىل هذا 
النص بانه جمايف للحقيقة وبعيدًا عنها ومرتبك جدا. نعم حكم العلويون باسـم الفاطميني السيام املعز 
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يف مرص فيام بعد وهم من سـالله االمام عيل () لكن ليس هبذا االسـم سـليامن االعرج بن سليامن 
فهو يبعد كل البعد عن مسميات اخللفاء الفاطميني.

ب. ادریس.
تذكر كتب التاريخ انه بعد معركة فخ ١٦٩ هـ الشهرية التي حدثت يف مكة وقتل قادهتا وكان عىل 
راسـهم حممد ذو النفس الزكية. هرب احد اخوته املعروف بادريس اىل بالد املغرب العريب واسـتطاع 
هناك ان يؤسـس دولة له ولعائلته. وقد ذكر مارمول يش من تاريخ املؤسـس ودولته بعدا اضطهادهم 
من قبل العباسـيني "حتى ان احدهم هرب اىل موريطانيا الطنجية واسـتقر بولييل يف جبل زرهون، وبام 
أنـه كان مـن ال بيت حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) لني اجلانب، فقد ملك قلوب هذه القبائـل حتى إهنم أجلوه كصالح 
وأطاعـوه كأمـري هلم“١٤٠. وذكر املؤلـف أيضا انه من بيت عيل بن ايب طالـب () واملعلومات التي 

أوردها املؤلف هنا تطابق الروايات اإلسالمية حول املوضوع.
واملالحـظ عـىل هـذا النص انه جعـل من السـيدة والدة ادرييس الثـاين املدعوة كنـزة قوطية    
مسـيحية. بينام تشـري املصادر اإلسالمية اىل اهنا كانت من الرببر ابنه لرئيس قبيلة اوربة وليس كام ادعى 

مارمول.
وامـا اهـم اعامله التـي قام هبا ادريس الثاين هو ”الذي يسـمى ادريس- كأبيه- احـد ملوك افريقيا 
األكثر سـلطة، وأحرز عىل انتصارات عددية يف شـبابه. وهو الذي أسـس مدينة فاس عىل النهر الذي 
حيمل اسمها سنة ثالث وتسعني وسبعامئة، أي عام مخسة وثامنني ومائة للهجرة ودام ملك هذه الدولة 

يف موريطانيا كلها- أوىف جزء منها- مائة ومخسني سنة، اىل ان أبادهتا دولة مكناسة ” ١٤١.
:() ت. السیدة نفیسة

السيدة نفيسة من اهل بيت النبوة فهي نفيسة بنت احلسن بن زيد بن االمام احلسن املجتبى بن عيل 
بـن ايب طالـب (عليهم السـالم) ولدت بمكة عام ١٤٥ هـ ونشـأت يف املدينة ثـم ذهبت اىل مرص عام 
.١٤٢() ١٩٣ هـ واقامت هناك اىل ان توفيت. زوجها هو إسحاق املؤمتن ابن االمام جعفر الصادق
وقـد ذكرهـا  بإجياز مارمول عن احلديث عن مسـجد عمر ”الذي يضم قـرب أحدى حفيدات حممد 

التي يعظمها كثريًا سكان املناطق املجاورة“١٤٣
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اجلامعة املستنرصية، ٢٠١٢م، ص٩٧-١٠٢.
33. Marmol،  p L›afriqve، p.113.

. أبن هشام، السرية النبوية، ج١، ص١٣٤.  ٣٤
. أبن شـهر اشـوب، حممد بن عيل بن شـهر اشـوب املازندراين، مناقب آل أيب طالب، حتقيق يوسـف البقاعي، دار   ٣٥

االضواء، (بريوت، بال ت)، ج١، ص١٥٥.  
36 . Marmol،  p L›afriqve، p.113.

37. Lbid. P113 

38. Lbid. P113

. النعيم، االسترشاق يف السرية، ص ٦٥.  ٣٩



٨٥

40. Marmol،  p L›afriqve، p.114.

41. Lbid. P113 42 .Lbid. P113

٤٣  ابن هشام، السرية النبوية، ج١، ص١٨٨.  . 
44. Marmol،  p L›afriqve، p.113.

45. Lbid. P112 

46. Lbid. P112

. ابن هشام، السرية النبوية، ج١، ص٩٩.  ٤٧
48. Marmol،  p L›afriqve، p.112.

. الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم العكربي البغدادي،( ٤١٣هـ) أوائل املقاالت، مكتبة مهر،( قم   ٤٩
املقدسة، ١٤١٣ هـ ق )، ص ٥١-٥٢.

50. Marmol،  p L›afriqve، p.113.

51. Lbid. P113

52. Lbid. P113

53. Lbid. P113

54. Lbid. P115 

55. Lbid. P113

. ابن هاشم، السرية النبوية، ج١، ص١٥٣.  ٥٦
57. Marmol،  p L›afriqve، p.114.

58. Lbid. P114.

59. Lbid. P114.

60. Lbid. P114.

61. Lbid. P121.

. ينظـر الصابـوين، حممـد عيل، شـبهات واباطيل حول تعـدد زوجـات الرسـول (r)، (اململكة العربية السـعودية،   ٦٢
١٩٨٠م)، ص٦ وما بعدها.

٦٣  . مارمول، افريقيا، ج١،  ص١٥٠
. املصدر نفسه، ج١، ص١٥٠  ٦٤

. الصفـار، ابـو جعفـر حممـد بن احلسـن بن فـروخ، (٢٩٠هــ)، بصائـر الدرجات، منشـورات مؤسسـة االعلمي   ٦٥
للمطبوعات، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، (بريوت،٢٠١٠م )، ج ٥، ص٢٤٦.

66.  Marmol،  p L›afriqve، p.121 

. احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري،(٤٠٥هـ)، املستدرك عىل الصحيحني، طبع دار الكتب العلمية،   ٦٧



٨٦

(بريوت، ١٤١١هـ)، ج٣، ص١٠.
68. Marmol،  p L›afriqve، p.121

. ابن هاشم، السرية النبوية، ج١، ص٣٠٢.  ٦٩
70. Marmol،  p L›afriqve، p.121

. ابن هاشم، السرية النبوية، ج١، ص ٣٠٢.  ٧١
72. Marmol،  p L›afriqve، p.114

73. Lbid.، p.121

. سورة البقرة : اية  ١٤٤.  ٧٤
75. Marmol،  p L›afriqve، p.115

76. Marmol،  p L›afriqve، p.116

77. Lbid.، p.116

. املقري، امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين، (ت١٠٤١هـ/١٦٣٢م)، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب   ٧٨
وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، (بريوت، ١٩٨٨م)، ج١، ص٨١.

. اليعقويب، احلسني، تاريخ الصفر او التقويم العجمي باالندلس، جملة دراسات اندلسية، ع ٢٠، (تونس، ١٩٩٨م)،   ٧٩
ص٥٣-٥٤.

.  ابـن حيـان، أبو مروان خلـف بن حصني بن حيان،(ت٤٦٩هـ / ١٠٧٦م)، املقتبـس من تاريخ رجال االندلس،   ٨٠
عني برشه االب ملشوم انطونيه، بولس كتز الكني، (باريس، ١٩٧٩م)، ج٥، ص٨٥.

81. Marmol،  p L›afriqve، p.121

. ابن كثري، ابو الفداء إسـامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشـقي،(٧٧٤هـ)، السرية النبوية (من البداية والنهاية)،   ٨٢
حتقيق: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة للطباعة والنرش والتوزيع،(بريوت، ١٩٧٦ )، ج٤، ص٤٤٩.

٨٣  . احلاكم، املستدرك، ج٣، ص٦٠.
. املصدر نفسه، ج٤، ص٢٠٢  ٨٤

. ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، (٧٥١هـ)، الطب النبوي (جزء من كتاب زاد   ٨٥
املعاد البن القيم، دار اهلالل،( بريوت بال ت)، ج١، ص٦٦.

86 . Marmol،  p L›afriqve، p.121

. أبـن هشـام، السـرية،ج٤،٦٥٢ ؛ أبـن سـعد، حممـد بن سـعد بـن منبـع الزهري،(ت٢٣٠هــ)، كتـاب الطبقات   ٨٧
الكبـري، حتقيق: د. عـيل حممد عمر، مكتبـة اخلانجي،(القاهرة، ٢٠٠١م)، ج٢، ص٢٣٨؛ البغـوي، املحدث الفقية 
احلسـني بن مسـعود البغوي،(ت٥١٦هـ)، رشح السـنية، حتقيق شـعيب االرناؤوط، املكتب االسالمي، (بريوت، 

١٩٨٣م)،ج١٤، ص٤٩. 
88 . Marmol،  p L›afriqve، p.122

٨٩  مارمول، افريقيا،ج ١، ص١٣٦.



٨٧

 ،(u)النسـائي، ابـو عبد الرمحن امحد بن شـعيب بن عيل،(ت ٣٠٣هـ )، خصائص أمـري املؤمنني عيل بن ايب طالب .  ٩٠
أمحد مريين البلويش، مكتبة العىل، (الكويت، ١٤٠٦هـ )، ص٣٩-٤٠-٤١.

. سورة املائدة : اية ٦٧.   ٩١
٩٢  القرطـي، أبـو عبد اهللا حممد بن امحد بـن أيب بكر،(ت٦٧١هـ)، اجلامـع الحكام القران، حتقيق أمحـد الربدوين، دار 

الكتب املرصية،  ج١٨، ص٢٨٧-٢٨٩.
. مارمول، افريقيا،ج ١، ص١٣٦  ٩٣

. املصدر نفسه، ج١، ص١٣٦  ٩٤
. املصدر نفسه، ج١، ص١٣٦   ٩٥
. املصدر نفسه، ج١، ص١٣٦   ٩٦

. املصدر نفسه، ج١، ص١٣٦ .  ٩٧
. املصدر نفسه، ج١، ص١٤٧  ٩٨

. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٣  ٩٩
١٠٠. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٣
١٠١. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٣
١٠٢. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٣. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٤. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٥. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٦. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٧. املصدر نفسه، ج١، ص ١٥٤

١٠٨. املصدر نف اسه، ج١، ص ١٥٤
١٠٩. البحراين، السـيد هاشـم بن سـليامن،  حلية االبرار يف احوال حممد واله االطهار (عليهم السـالم)، حتقيق الشـيخ 

غالم رضا الربوجردي، مؤسسة املعارف االسالمية،(بريوت، بال ت)، ج٢، ص٢٩١.
١١٠  مارمول، افريقيا، ج ١، ص ١٥٤

١١١. البـالذري، أمحـد بن حييـى بن جابر،(ت٢٧٩هـ)، انسـاب االرشاف، حتقيق سـهيل زكار وريـاض الزركيل، دار 
الفكر، (بريوت، ١٩٩٦م)، ج٢، ص١٨٢ رقم ٢٢٥

١١٢. املتقـي اهلنـدي، عالء الدين عيل بن حسـام الدين،(ت ٩٧٥هـ)، كنز العامل يف سـنن االقوال واالفعال، مؤسسـة 
الرسالة، (حتقيق بكري حيايت وصفوة السقا)، ط٥، (بريوت، ١٩٨١م)، ج٦، ص٣٩٢ رقم ٢٨٣٧

١١٣. املصدر نفسه، ج٦، ص٣٩٠ رقم ٢٨٢٧ .
١١٤. مارمول، افريقيا، ج ١، ص ١٥٤.

١١٥. املصدر نفسه، ج١، ١٥٤.

١١٦. املصدر نفسه، ج١، ١٥٤.

١١٧. املصدر نفسه، ج١، ١٤٠.



٨٨

١١٨. املصدر نفسه، ج١، ١٤٠.

١١٩. املصدر نفسه، ج١، ١٤٠.

١٢٠. املصدر نفسه، ج١، ١٥٤.
١٢١. املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسـف املزي،(٧٤٢هـ)، هتذيب الكامل يف أسـامء الرجال، حتقيق الدكتور بشـار 

عواد معلوف، مؤسسة الرسالة،(بريوت، ١٩٨٥م)، ج٦، ص٢٢٥.
١٢٢. مارمول، افريقيا، ج ١، ص، ١٤٥

١٢٣. املصدر نفسه،ج١، ص ١٤٥
١٢٤. مارمول، افريقيا، ج ١، ص ١٥٤- ١٥٥

١٢٥. الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي، (ت٣٢٩هـ)، الكايف، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار 
الكتب االسالمية، ط٣. (ايران، ١٣٦٧ش)، ج٦، ص٤٧٣.

١٢٦. أبن الكازروين، الشيخ ظهري الدين عيل بن حممد البغدادي، (٦٩٧هـ)،  خمترص التاريخ من أول الزمان اىل منتهى 
دولة بني العباس، حتقيق الدكتور مصطفى جواد، املؤسسة العامة للصحافة والطباعة، (بغداد، ١٩٧٠م )، ص٨٠.

١٢٧. مارمول، افريقيا، ج ١، ص ١٥٥.
١٢٨. مارمول، افريقيا، ج١، ص١٥٥.

١٢٩. املصدر نفسه، ج١، ص ١٦٠
١٣٠. املصدر نفسه، ج١، ص١٦٠

١٣١. املصدر نفسه، ج١، ص ١٦٠
١٣٢. املصدر نفسه، ج١، ص ١٦٢

١٣٣. االسفرايني، االمام أيب املظفر االسفرايني،(٤٧١هـ)، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، 
حتقيق كامل يوسف احلوت، عامل الكتب، (بريوت، ١٩٨٣م)، ص ٣٣.

١٣٤. ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ( ٢٨٦هـ)، تاويل خمتلف احلديث يف الرد عىل أعداء أهل 
احلديث، مكتبة زيد العمومية، (مرص،١٩٣٥م)، ص٨٤-٨٨.

١٣٥. الشهرستاين، ابو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر .(ت ٥٤٨هـ)، امللل والنحل، حتقيق عبد االمري عيل مهنا 
و عيل حسن فاعود، دار املعرفة، ط٣، (بريوت، ١٩٩٣م)، ص ١٧٤.

١٣٦. مارمول، افريقيا،ج ١، ص٢٠١.
١٣٧. املصدر نفسه، ج١، ص ٢٠١
١٣٨. املصدر نفسه، ج١، ص٢٢٢
١٣٩. املصدر نفسه، ج١، ص٢٠٤

١٤٠. املصدر نفسه، ج١، ص ٢٢٢
١٤١. املصدر نفسه، ج١، ص٢٢٣

١٤٢. ينظـر عنهـا ابـن بطوطة، ابو عبـد اهللا حممد بن حممد بـن عبد اهللا اللـوايت الطنجي ،(٧٧٩هـ)، رحلـة أبن بطوطة 
املسـامة حتفـة النظـار يف غرائـب االمصار وعجائب االسـفار، حتقيق الشـيخ حممـد عبد املنعـم العريـان، دار احياء 

العلوم،(بريوت، ١٩٨٧م)،ج١، ص٥٧.
١٤٣. مارمول، افريقيا، ج١، ص١٥٠.



٨٩

المصادر والمراجع

 .ادوارد سعيد
االسترشاق، ترمجة كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، ( بريوت، ١٩٨١م ).. ١

 . (٤٧١هـ)،االسفرايني، االمام أيب املظفر االسفرايني  
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني، حتقيق كامل يوسف احلوت، عامل الكتب،(بريوت، . ٢

١٩٨٣م).
 . (٢٨٦هـ )،ابن قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري

تاويل خمتلف احلديث يف الرد عىل أعداء أهل احلديث، مكتبة زيد العمومية،(مرص،١٩٣٥م).. ٣
 .البحراين، السيد هاشم بن سليامن

حلية االبرار يف احوال حممد واله االطهار (عليهم السالم)، حتقيق الشيخ غالم رضا الربوجردي، مؤسسة . ٤
املعارف االسالمية،(بريوت، بال ت).

 .بدوي، عبد الرمحان
موسوعة املسترشقني، ط٣، دار العلم للمالين، (بريوت، ١٩٩٣م).. ٥

  .(٧٧٩هـ) ،ابن بطوطة، ابو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا اللوايت الطنجي
رحلة أبن بطوطة املسامة حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب االسفار، حتقيق الشيخ حممد عبد املنعم . ٦

العريان، دار احياء العلوم،(بريوت، ١٩٨٧م).
 . (ت٥١٦هـ)،البغوي، املحدث الفقية احلسني بن مسعود البغوي

رشح السنية، حتقيق شعيب االرناؤوط، املكتب االسالمي، (بريوت، ١٩٨٣م). . ٧
 . (ت٢٧٩هـ)،البالذري، أمحد بن حييى بن جابر

انساب االرشاف، حتقيق سهيل زكار ورياض الزركيل، دار الفكر، (بريوت، ١٩٩٦م) . ٨
 . (٤٠٥هـ)،احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا النيسابوري

املستدرك عىل الصحيحني، طبع دار الكتب العلمية، (بريوت، ١٤١١هـ).. ٩
 .احلايك، سيمون
 تعربت وتغربت او نقل احلضارة العربية اىل الغرب، املطبعة البوليسة، (لبنان،١٩٨٧م).. ١٠
  . خيسوس، ماريا
االدب األندلس ترمجة ارشف عيل دعدور، اهليئة العامة لشون املطابع األمريية (مرص،١٩٩٩م.. ١١



٩٠

 . (ت٢٣٠هـ)،ابن سعد، حممد بن سعد بن منبع الزهري
كتاب الطبقات الكبري، حتقيق: د. عيل حممد عمر، مكتبة اخلانجي،(القاهرة، ٢٠٠١م). ١٢
 .ابن شهر اشوب، حممد بن عيل بن شهر اشوب املازندراين
مناقب آل أيب طالب، حتقيق يوسف البقاعي، دار االضواء، (بريوت، بال ت)، ج١، ص١٥٥.  . ١٣
 . (ت ٥٤٨هـ). الشهرستاين، ابو الفتح حممد بن عبد الكريم بن أيب بكر
امللل والنحل، حتقيق عبد االمري عيل مهنا و عيل حسن فاعود، دار املعرفة، ط٣، (بريوت، ١٩٩٣م).. ١٤
 .الصابوين، حممد عيل
شبهات واباطيل حول تعدد زوجات الرسول (صىل اهللا عليه واله وسلم)، (اململكة العربية السعودية، . ١٥

١٩٨٠م).
 . (٢٩٠هـ) ،الصفار، ابو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ
بصائر الدرجات، منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات،، (بريوت،٢٠١٠م ).. ١٦
 عبية، عبد املقصود
احلضارة اإلسالمية دراسة يف تاريخ العلوم اإلسالمية، دار الكتب العلمية (بريوت،٢٠٠٤م).. ١٧
   . الدراجي، عدنان خلف رسهيد
١٨ . –  ٦٣٥ غرناطة  عرص  خالل  النرصانية  واسبانية  اإلسالمية  االندلس  بني  املتبادل  احلضاري  التأثري 

٨٩٧هـ، دار محيثرا للنرش والرتمجة، (مرص،٢٠١٠م).
 . (ت٤٦٩هـ / ١٠٧٦م)،ابن حيان، ابو مروان خلف بن حصني بن حيان
(باريس، . ١٩ الكني،  كتز  بولس  انطونيه،  ملشوم  االب  برشه  عني  االندلس،  رجال  تاريخ  من  املقتبس 

١٩٧٩م).
 . عقيقي، نجيب
املسترشقون، دار املعارف، (مرص، ١٩٦٥م).. ٢٠
 .عيد، يوسف
الفنون االندلسية وأثرها يف اوروبا القروسطية، دار الفكر اللبناين، (بريوت،١٩٩٣م).. ٢١
 .فوك، يوهان .
تأريخ حركة االسترشاق الدراسات العربية واإلسالمية يف اوربا حتى بداية القرن العرشين، ترمجة عمر . ٢٢

لطفي العامل، مطبعة السفري، (األردن،٢٠١٤).
 . (ت٦٧١هـ)،القرطي، أبو عبد اهللا حممد بن امحد بن أيب بكر



٩١

اجلامع الحكام القران، حتقيق أمحد الربدوين، دار الكتب املرصية.. ٢٣
  . (٧٥١هـ) ،ابن القيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
الطب النبوي (جزء من كتاب زاد املعاد البن القيم، دار اهلالل،( بريوت بال ت).. ٢٤
 . (٦٩٧هـ)،أبن الكازروين، الشيخ ظهري الدين عيل بن حممد البغدادي
املؤسسة . ٢٥ الدكتور مصطفى جواد،  العباس، حتقيق  بني  دولة  منتهى  اىل  الزمان  أول  التاريخ من  خمترص 

العامة للصحافة والطباعة،(بغداد، ١٩٧٠م ).
 . الكبييس، عبد العزيز شاكر محدان
السرية النبوية يف كتابات املسترشقني االسبان، بحث مقدم لندوة السرية النبوية يف الكتابات االسبانية . ٢٦

اململكة  فاس،  اهللا،  عبد  بن  حممد  سيدي  جامعة  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  رحاب  يف  تنعقد  التي 
املغربية، ٢٠٠٨م.

   . (٧٧٤هـ)،ابن كثري، ابو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي
والنرش . ٢٧ للطباعة  املعرفة  دار  الواحد،  عبد  مصطفى  حتقيق:  والنهاية)،  البداية  (من  النبوية  السرية 

والتوزيع،(بريوت، ١٩٧٦ ).
 البداية والنهاية، حتقيق عبد اهللا بن عبد املحسن، دار الفكر، (بريوت، ١٩٨٦م).. ٢٨
 . (ت٣٢٩هـ) ،الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
 الكايف، حتقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب االسالمية، ط٣. (ايران، ١٣٦٧ش).. ٢٩
 .  (١٦٠٠م) ،مارمول، كاربخال
افريقيا، ترمجة حممد حجي واخرون، مكتبة املعارف، (الرباط، ١٩٨٤).. ٣٠
 تاريخ ثورة وعقاب اندليس مملكة غرناطة، ترمجة وتقديم، جعفر ابن احلاج السلمي، مراجعة مصطفى . ٣١

عديلة، مطبعة اخلليج العريب، (تطوان،٢٠١٣م) .
 وقائع ثورة املوريسكيني، ترمجة وسام حممد جزر، مراجعة وتقديم، مجال عبد الرمحن، املركز القومي . ٣٢

للرتمجة، (القاهرة،٢٠١٢م).
 .(ت ٩٧٥هـ)،املتقي اهلندي، عالء الدين عيل بن حسام الدين
ط٥، . ٣٣ السقا)،  وصفوة  حيايت  بكري  (حتقيق  الرسالة،  مؤسسة  واالفعال،  االقوال  سنن  يف  العامل  كنز 

(بريوت، ١٩٨١م) . 
 . (٧٤٢هـ)،املزي، مجال الدين أيب احلجاج يوسف املزي

٣٠. هتذيب الكامل يف أسامء الرجال، حتقيق الدكتور بشار عواد معلوف، مؤسسة الرسالة،(بريوت، ١٩٨٥م).
 . (٤١٣هـ )،الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم العكربي البغدادي



٩٢

٣١. أوائل املقاالت، مكتبة مهر،( قم املقدسة، ١٤١٣ هـ ق).
 . (ت١٠٤١هـ/١٦٣٢م) ،املقري، امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين

٣٢. نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسـان الدين ابن اخلطيب، حتقيق، إحسـان عباس، 
دار صادر، (بريوت، ١٩٨٨م).

 . ( ت ٣٠٣هـ)،النسائي، ابو عبد الرمحن امحد بن شعيب بن عيل
٣٣ . خصائـص أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب(عليه السـالم)، أمحـد مريين البلويش، مكتبة العىل، (الكويت، 

١٤٠٦هـ ).
 . النعيم، عبد اهللا حممد األمني

٣٤ . االسـترشاق يف السـرية النبويـة دراسـة تارخييـة آلراء (وات – بروكلـامن – فلهـاوزن) مقارنـة بالرؤيـة 
اإلسالمية، ط١،املعهد العايل للفكر اإلسالمي،(الواليات املتحدة االمريكية، ١٩٩٧م).

 . (ت٢١٨هـــ) ،ابن هشام، أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافريي
٣٥ السرية النبوية، حتقيق سعيد حممد اللحام، دار الفكر، (لبنان،٢٠٠٧م).

 . يرادة، حممد
٣٦ . دراسات اسبانية للسري النبوية، جممع امللك فهد للطباعة، (املجلة العربية السعودية، ١٤٢٥هــ).

 . اليعقويب، احلسني .
٣٧. تاريخ الصفر او التقويم العجمي باألندلس، جملة دراسات اندلسية، ع ٢٠، (تونس، ١٩٩٨م).
De Medina.

• Islam and Christian Spintuality in spain contacts. 
• Fernando de Granja Santa maria.
• Estudios de historia de AL-Andlus، Real Academia de historia، (Madrid، 1999).
• Luis del Marmo y Carvijal.
• L afriqve،(Paris،1667).
• Rodrigo Mediano.
• F، Luis del Marmol Y el humanismo. Comentarios sobre una Fuente de La Historia 

del rebelion Y Castigo de los Moriscos del Reyno de Granda. Bulletin Hispanique.n.2. 
decembre 2003.



٩٣

الفصل الثالث: المنقذ في الفكر الموریسكي

مستخلص البحث
تعد النبوءات املوريسكيية التي واكبت وتأثرت بالنبوءات املرشقية اإلسالمية التي وردت عىل لسان 
الرسـول حممد (ص) والتي ربام نسـجت عىل منواهلـا، أو انحرفت قليالً عن مرادهـا الذي وضعت له. 
باعـث أمالً يتجدد يف ذهن املوريسـكي السـرتجاع تراثه وبلده الضائعني من خـالل حتفيزه عىل الثورة، 
مسـتندًا عىل أمله يف نبوءات املنقـذ أو امللخص املهدي الذي تناءت به النبوءات املوريسـكيية، فحددت 
عالمات لظهوره بعضها أرضية وبعضها كونية، ونعته بنعوت متعددة، وأسامء خمتلفة دلت يف النهاية ومن 
خالل نصوص مورسيكية عىل ان املراد من هذا املنقذ ما هو اال اإلشارة اىل املنقذ األكرب وهو ما وصفوه 
بالفاطمي العريب القادم من املرشق وهي إشـارة تكفي ومن خالل أحاديث الرسـول حممد(ص) اىل ان 

املقصود هبذا الفاطمي ما هو اىل االمام الثاين عرش املسمى حممد بن احلسن العسكري. 
Abstract 

The Mořský prophecies have accompanied and influenced by oriental Islamic prophecies 
which are mentioned in the words of the Prophet Muhammad (peace be upon him), and also 
they may be are along the lines of the Islamic prophecies, or deviated slightly from their 
original goal. 

They also have given a renewed hope in the heart of Mořský to retrieve its lost legacy and 
country through stimulating it to begin the revolution. Based on the prophecies of the savior 
or the summary that Mořský prophecies called for, it identifies the signs of its appearance( 
earthly and universally signs), and labels it with many different names that shown in the end 
that this savior is a signal to reveal the biggest savior who is described (The Arab Fatimid 
coming from the East), and through the sayings of the Prophet Muhammad (peace be upon 
him) it is known that that the meaning of this Fatimid is the twelfth Imam named Mohammed 
Bin Hassan Imam Al-Askary, The Military,.
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اوال: المنقذ عند الموریسكیین. 

المقدمة 
 انتـرشت بني املوريسـكيني* نبـوءات كثرية تتعلق برؤيتهم ملصريهم يف شـبة جزيـرة أيربيا والتي 
اسـتمدوها مـن تراثهم اإلسـالمي نتيجـة لألحداث املأسـاوية التي املـت هبم من جراء مـا عانوه من 
مأيس مؤملة جرت عليهم بعد أن تنصل االسـبان عن وعودهم التي أبرموها مع اخر ملوك االندلس، 
والنشـاط االجرامـي والتعسـفي ملحاكـم التفتيش سـيئة الصيت والتي مارسـت بحقهم أبشـع أنواع 
التعذيب والقتل والنفي، حتى قىض حتت أيدهيم ويف سـجوهنم مئات االالف من املسـلمني وبعضهم 
مـن اليهـود غري من قتل حرًقا وطرد ظلًام، حتى أُبيد شـعب بكامله وتـاليش عن وجهة األرض بفعل 
تلك املامرسـات البشـعة وسـفك الدماء. وحماولة من هؤالء املظلومني للتصدي واملقاومة والتمسـك 
باألرض والدين، فقد توجهت أبصارهم صوب املرشق اإلسالمي منحدرهم الروحي واملادي الذي 
انحـدروا منـه قبل مئات السـنني، فتعلقوا بنبوءات كانـت متنفس هلم للخروج من تلـك االزمة التي 
يعيشـوها فبحثوا عنها يف بطون كتب املسلمني فوجدوا فيها أمل ومتنفس هلم، وهي التي تشري بظهور 

الدين اإلسالمي بعد انحساره، عىل يد املنقذ املبرش به.
 واخذوا يبرشون به يف كتبهم حتى غذت أملهم املرجتى للخالص من واقعهم املزري. فكان كتاب 
اجلفر املنسوب اىل االمام عيل بن ايب طالب (ع) أحد تلك املراجع الرئيسة هلم، وان مل يكن الظاهر من 
هذه التسـمية هو كتاب االمام (ع) بعينه بل حاكوه يف موضوعاته ونسـجوا عىل منواله، وربام استمدوا 
من نسـخة هلذا الكتاب او نقلوا منه روايات تتعلق باختبار السـاعة وعالمات املنقذ وظهوره. فأطلقوا 
عىل تلك الكتب تسـمية االجفار تيمنا بكتاب االمام (ع) ليوثقوها وليسـتندوا اليها يف إطفاء الرشعية 
عـىل نبوءاهتم ثقة منهم االمام علية السـالم الـذي وثقوا بروايته "حيث يصـدق اجلميع ما يقول، وقد 
ُرويـت عنـه مأثر عظيمة حدثت عىل النحو الذي صاغه"(١) فكانت تلك االجفار بالنسـبة هلم قبل كل 
يشء عمـل ديني سـواء من حيث اصولـه او أهدافه(٢) وكانت تلك االجفار ومـا حتويه من تنبؤات قد 
حفـّزت املوريسـكيني للقيام بالثورة ضد االسـبان ملواجهة الظلم الواقع عليهم ملـا حتويه من مضامني 

تبشريية وعدهتم بالنرص فاستندوا اليها ومجعوا رجاهلم وامواهلم وانتفضوا ضد اعدائهم االسبان(٣) 
ومن اشـهر تلك االجفار يف شـبه جزيرة ايبرييا وما حتتويه من نبوءات هي ما اصطلح عليه تارخيًا 
باأللـواح الرصاصيـة وما فيه من نبوءات والتي وجدت يف الربج العتيق يف منارة مسـجد غرناطة أثناء 
هتديمه لبناء الكاتدرائية الكبرية يف املدينة (٤) "لقد كانت املحنة التي يمر هبا. مسلمو االندلس باعثة عىل 
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الياس يف من جعلهم يبحثون من مالذ هلم يف احليل املدهشـة التي متكنهم من احتامل الوضع ومتنحهم 
بعـض املتعـة والفـرح: لقد انغمسـوا يف النبوءات أو كتب اجلفـر (Aljofores) وبعـد هذا االمر من 
االبعاد املدهشـة واملثرية لالسـتغراب يف االدب اإلسـباين املكتوب باحلروف العربية كام انه يعد مثاال 
مثـريًا للشـفقة عىل التفكري الرغبى اجلمعـي نتظاهر الكتب التي تدعى كتـاب اجلفر، املكتوبة بوضوح 
يف القرن السـادس عرش بأهنا خمطوطات قديمة (رغم وجود اسـتثناءات معينة تشـذ عن القاعدة) تتنبأ 
بمسـتقبل زاهر مزده بالنرص ملسلمي اسبانيا. باستخدام كتب اجلفر التي يصعب علينا تصنيفها وردها 
اىل أحد األنواع األدبية ألهنا تندمج عنارص من الرواية واالدب والتاريخ كان املسلمون حياولون فقط 
إعادة كتابة تارخيهم والتأثري يف مسـتقبلهم. ومن النادر ان نجد موازيًا هلذه التجربة األدبية واإلنسـانية 

التي حاول هبا مسلمو االندلس ان يعيشوا حياه خمتلفة عن حياهتم"(٥).
ويف عـام (١٥٦٩م) رصح مسـلم يدعى زكريا مقيـم يف غرناطة باعرتافه امـام حماكم التفتيش بان 
املغاربة هلم رغبة كربى، يف االنتقام واكدوا بان اخلالص قريب، وسـيأيت من شـامل افريقيا، من بجاية 
ووهران وسـبته، وسـوف يتم دخول اسبانيا من جديد وانه سـيظهر جرس من حديد عند مضيق جبل 

طارق وعن طريقه سيدخل العرب اىل اسبانيا(٦) 
د ما ذهبنا الية كارباخال من ان تلك النبوءات مصدر قوة وباعث عزيمة للمسـلمني للثورة  وعضَّ
بقولـه اهنـم "كانـوا يعدوهنا احدى وسـائل بث الثقـة يف نفـوس القروين اجلهال حتـى حيملوهم عىل 
تصديـق مـا يقرأ عليهـم وان نحواه حمققة ومنزهـة عىل اخلطأ بـام ان تلك الثقة اجلوفاء كانت السـبب 
األكرب يف جزء كبري من القالقل التي أثاروها فأننا نعرضها يف هذا اجلزء حرفيًا"(٧). واخذ يسرتسـل يف 
رسد تلـك النبـوءات التي عاب عىل املسـلمني رداءة كتاباهتم العربية سـبب ابتعادهم عن قواعد اللغة 
العربية(٨) حلرض اسـتخدامها عليهم، ولعل ليس من قبيل الصدف ان تسـتند الرواية الغيبة يف حديث 
الرسـول (ص) اىل االمام عيل (). وهذا يعيدنا اىل كتابه املنسـوب له الذي اسـتعرضناه يف املقدمة 
واملسـمى اجلفـر والذي ربام بمنطق الالشـعور مـن قبل املوريسـكيني حاولوا الصاق النبـوءة باألمام 
()، كونـه صاحـب كتاب اجلفر الذي حيوي عىل ارسار ما كان وما يكون، والشـخصية املميزة بني 
الصحابـة (رض) والذي قال عنه رواي النبوءة سـيد زيد اجلرجـايل Zayd el Guergualh انه“ ال 
غبـار عىل رواية عـىل حني بصدق اجلميع وما يقوله“(٩) فضال عن ذلك يضيف الراوي اهتامم السـيدة 

الزهراء(ع) بتلك االحداث وسؤاهلا ال بيها(ص) عن حالة االندلس وحزهنا وبكائها عليهم(١٠).
 وقد ُحددَّ وقت بداء عملية االنقالب يف القوى لصالح املسـلمني بعد ان اضطهدهم االسـبان عىل 
لسان الرسول حممد (ص) بعد ان سأله االمام عيل حول ذلك التوقيت" قائًال ايه يا عيل!() سيكون 
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ذلك يف جزيرة االندلس، يف العام الذي يوافق مطلعه يوم سـبت واالشـارة التي سـتنبىء بقدومه هي 
ان يرسـل اهللا رسابًا مـن الطيور يضم طائرين معلمني، أحدمها امللـك جربائيل Gabriel واألخر هو 
امللك ميكائيل“(١١) والعام الذي أخرب به الرسول حممد (ص) االمام عيل (ع) عام كبيس(١٢) ويف احدى 
الوثائـق املخطوطة والتي تتحدث عن وقت الظهور وملالحظة عليها أهنا مرتبكة اللغة غري مرتابطة اىل 
حد ما لعدم معرفتهم بقواعد اللغة العربية. تذكر تاريخ حمدد لظهور جربائيل وميكائيل اذ قال" رسول 
اهللا صىل اهللا عليه وسلم اىل عيل بن ايب طالب ريض اهللا عنه االوىل فاطمة رىض اهللا عنها اذا دخىل العام 
تسـعه وتسـعامئة عجام يوم السبت يبعث اهللا فيها سـحابة من طيور وليس هي بطيور االمن... وترى 

فيها زوج معينة (وهو) ومها جربييل و ميكاييل"(١٣).
١. عالمات الظھور عند الموریسكیین.

عالمـات اخلـالص وجمى املنقذ وعالمـات ظهوره اكدهـا صاحب الرشيعة الرسـول حممد(ص) 
بحسـب مـا جاء يف روايـات املوريسـكيني والتي اسـتمدوها من تراثهم اإلسـالمي رغـم التعميم يف 
املـوروث الديني الذي أنحرف نتيجة نشـاط حماكم التفتيش وقطع املسـلم عـن تراثه الديني ومن أهم 
هـذه العالمات التي ترتبط بعرص الظهور والتي سـطرها املوريسـكيون يف نبوءاهتـم والتي رُتبت عىل 

اسبقيتها التارخيية.
أ. كسوف الشمس وخسوف القمر

" ويـراد بـه حدوثها بشـكل خمتلف عن الشـكل االعتيادي له. فبدالً من أن حيدث الكسـوف يف 
اول الشهر واخلسوف يف وسطه كام هو معتاد .فان حدوثها .سوف يكون بالعكس فيحدث الكسوف 
يف وسـط الشـهر واخلسوف يف أوله بشكل مل يسـبق له نظري منذ أول البرشية اىل حني حدوثه"(١٤) وقد 
أخـرب االمـام أبو جعفر الباقر(ع) عن تلك اآلية قائًال:" ايتـان تكونان قبل القائم مل تكونا منذ هبط ادم 
صلوات اهللا علية ابدًا وذلك ان الشـمس تنكسـف النصف من شهر رمضان والقمر يف أخره، فقال له 
رجل: يا بن رسول اهللا ال بل الشمس يف اخر الشهر والقمر يف النصف فقال له أبو جعفر عليه السالم: 

أين ألعلم بالذي أقول:" اهنام ايتان مل تكونا منذ هبط ادم علية السالم"(١٥).
وقـد احتفظت النبوات املوريسـكيية بتلك اآلية عادة إياهـا أحدى عالمات خالصهم من عذاهبم 
يف شـبه اجلزيرة أيربيا، والتي ُعدت نذير شـؤم بالنسبة للمسيحيني اذ كان كسوف الشمس أحدى ابرز 

عالمات خالصهم(١٦)
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ب . الدجال:
 من العالمات احلتمية قبل الظهور هو فتنه الدجال والذي حذر منه الرسول حممد(ص) يف أكثر من 
موضع، وكذلك حتدثت عنه كتب التاريخ كثريًا. فهو بحسب ما تصوره األحاديث النبوية والروايات 

التارخيية" رجل جسيم أمحر جعد الرأس أعور العينني كان عنبة طافية"(١٧)
وكان قد ادعى الربوبية قائال:" اىلَّ أوليائي، أنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، انا ربكم األعىل"(١٨).
وامـا عالقتـه بعالمـات الظهور فقد ذكره الرسـول حممـد(ص) قائًال:" فبينام هـو كذلك، اذ بعث 
ْيِه َعَىل َأْجنَِحِة  ِقىَّ ِدَمْشـَق َبْنيَ َمْهُروَدَتْنيِ َواِضًعـا َكفَّ اهللا املسـيح ابن مريـم فينزل ِعنَْد املَْنَاَرِة اْلَبْيَضاِء َرشْ
... فيطلبـه حتـى يدركـه بباب لـدى فيقتله، ثم يأيت عيسـى ابن مريم قوم قـد عصمهم اهللا منه  َمَلَكـْنيِ
فيسـمح عـن وجوهم، وحيدثهـم بدرجاهتم يف اجلنـة"١٩)). وقـد رصح االمام عيل بـن ايب طالب (ع) 
بمصـري الدجـال بخالف الرواية السـابقة ، بعد ان خطب يـا صحابه قائًال: "سـلوين قبل أن تفقدوين 
ثالثـًا، فقـام اليه صعصعة بـن صوحان، فقال: يا أمري املؤمنني متى خيرج الدجـال؟ فقال له: أقعد فقد 
سـمع اهللا كالمـك وعلم مـا أردت ... اىل ان يقول بعد حديث طويل: يقتله اهللا عز وجل بالشـام عىل 
عقبـة تعـرف بعقبة أفيف، لثالث سـاعات مضت من يـوم اجلمعة عىل يد من يصيل عيسـى ابن مريم 

خلفه"(٢٠). وهذه األحاديث والروايات يف كتب املسلمني ومصادرهم املرشقية.
 أمـا الدجال عند املوريسـكيني فقد رافـق ظهوره أخر الزمان وقد ذكرت النبـوءات التي تؤرخ يف 
تلـك الفـرتة بعض اخبـاره املقتضبة ففي النبـوءات التي ذكرهـا كارباخال نراها تتحـدث عن احداثا 
تارخييـة كارثيـة قبـل خروج الدجال يمـر هبا الناس اذ تقـول يف النبوة“ ويف اعقاب ذلك يولد املسـيح 
الدجـال اللعـني ، وخيرج عىل الناس، أنذاك سريسـل اهللا قحطًا شـديدًا، يدوم سـبعة أعوام، لن يظهر 
خالهلا خبٌز أو حبوبا أو ماء“(٢١). ثم تتكلم النبوءة عن معاجزه بعد تلك الشدائد" فيقوم حينها بغرس 
البـذور عنـد منتصف النهار ليحصدهـا مع املغيب، ويزرع األشـجار والنباتات بيمنـاه، فتحصد ثامر 
الفاكهـة بيرساه. سـيأمر امليـت ان حييا، فينهض وافقـًا، فيدعى أنه باعث املوتى، واالله والسـيد الذي 
ليـس كمثلـه يشء، أما من يتبعه فلن ينال خريًا قط، وسـيموت كافرًا، ويميس مثواه يف سـوء اجلحيم. 
سيتبع املسيح الدجال الناس كاشفًا هلم عن العديد من صنوف الرزق وعيون املياه"(٢٢). وقد ورد عن 

الرسول حممد(ص) انه" مكتوب بني عينه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب"(٢٣)
وذكرت املصادر املوريسـكيية تلـك اخلصلة بتحريف اذ تقول النبوءة التـي أوردها مارمول حول 

تلك القضية وانه "سوف يظهر عىل جبينه عبارة: استبد وعيص" (٢٤). 
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وتسرتسـل النبوءة بذكر صفاته قائلة "سـتكون مالمح وجهه مثرية للفزع فهو ليس له سـوى عني 
واحدة، وحيمل عىل رأسـه وعاًء ممتلئًا بالطعام اللذيذ، ورأسه مستدير كاستدارة القمر، سرتون الناس 
وراءه بأعداد غفرية، حتى لن تسـعهم األماكن هم وابناءهم وأرسهم، سـوف يمتطي دابًة يثري نظرها 
الفزع"(٢٥) والفزع املصاحب ملنظر تلك الدابة، ربام هو ما روي عن الرسول حممد (ص) حوهلا اذ قال 
(ص) "لـه محـار يركبه، عرض ما بني اذينه أربعون ذراعًا"(٢٦). ُوتكَمـل النبوءة صفات الدجال قائلة" 
وسـيمتد الطريق امامه عىل مرمى البرص، وسـيطوف الدنيا بأرسها يف سبعه أيام. ومعه هنران: أحدمها 
مـن مـاء واألخر من نار، فاذا رشب مـن يتعوه من املاء الفوُه ملتهبا كام النريان"(٢٧). وهو ما أشـار اليه 

الرسول حممد (ص) اذ قال عنه "ان معه ماءًا ونارًا، فناره ماء بارد، وماؤه نار فال هتلكوا" (٢٨) 
ثم تأيت النبوءة اىل ذكر اليهود وعالقتهم به قائلة" سـوف ترافقه كل أرس اليهود التي سـيحجب هبا 
ضوء النهار"(٢٩) وهو أيضا ما أشار اليه الرسول حممد(ص) قائًال: " الدجال معه سبعون الف هيودي 
كلهم ذو سـيف حمىل وسـاج"(٣٠). وتذكر النبوءة هنايته قائلة" حينئذ يرسـل الربُّ العيل املسـيح عيسى 
بن مريم عليه السـالم فيخرج ملقابلته يف ارض الشـام Hexen فلام يبرصه خير امامه كأنه جبان خمنث، 

وتقول احلجارة واألمكنة ليدفن اسفلنا عدو اهللا"(٣١)
وذكره احلجري يف رحتله عىل لسـان املورسـيكني قائًال "واملسيح الدجال دليل، يف طلوع الشمس 

من املغرب"(٣٢)
ت. المطر:

املطـر عالمة أخرى من العالمـات التي ترافق قيام املنتظر(ع)، وان كانـت الروايات التي أوردت 
الروايـة ضعيفة مقارنة، مع العالمات األخرى(٣٣). فعن االمـام الصادق (ع) انه قال: "ان قدام القائم 
لسـنه غيداق" (٣٤). وكذلك روي عن سـعيد بن جبري (رض) انه قال "السـنة التي يقوم يف املهدي متطر 

األرض أربعا وعرشين مطره يرى أثرها وبركتها"(٣٥).
ويف النبـوءات املوريسـكيية ٌذكـرت هـذه احلادثة بروايتـني متناقضتـني اذ تذكر الروايـة املرشقية، 
الـواردة أعـاله انه "سـتكثر السـحب وتندر االمطـار"(٣٦) فهـي تأيت بخـالف تلك الروايـة وال نعلم 
السبب، غري انه بعد اسرتسال النبوءة بذكر العالمات يأيت بعدها مبارشة أي بعد ندرة االمطار وقوهتا 
وتينع األشـجار بوفرة من الفاكهة، اما موسـم حصاد القمح فتسمى األشـجار بوفرة من الفاكهة، اما 
موسـم حصاد القمح فسـتمني اجلبال الباردة بمحصول أكثر وفرة من املحاصيل والسـيام أن النبوءة 
تذكـر كثرة السـحب وهو دليل عىل وفرة االمطار ال ندرهتـا. وإذ قراءنا الرواية من خالل املعنى الذي 



٩٩

وضعـت لـه الفكرة يلزمنا ان نقول بكثرة االمطار وليس ندرهتـا، وربام ان املرتجم وقع يف لبس، او ان 
الروايـة وردت هكـذا للتناقـض يف عامل النبـوءات الغيبة عىل ان الرواية االسـبانية والتـي تتنبأ بظهور 
الديانة املسـيحية عىل اإلسـالمية تتفق مع الرواية املرشقية من حيث كثرة االمطار وغزارهتا فهي تذكر 
ان العامل مقبل عىل "العميم من اخلريات الروحية واملادية والرضاء وامتالك األرض اجلديدة واالمطار 
الغزيـرة بالعديد من النعم السـاموية"(٣٧) وهنـاك رواية اخر تعزز الرواية املرشقية واملسـيحية من جهة 
وتعزز الرواية القائلة بندرة اإلمطار، وتعالج التناقض احلاصل بني الروايتني من خالل ذكر ان الندرة 
حتصل يف وقت معني والوفرة يف وقت اخر، اذ تذكر النبوءة يف احداث سنة "تسعة وتسعني عجام"(٣٨)
فيكـون ذلك العام وقعة شـديدة ويكون الشـتوة فيها قلييل ت املطار والريـح كثرية ويأيت املطار يف 

شهر ابريل وتصلح الدنيا باملطار وتكون مجيع الثامر خصيصة غالهلا وغزرة الفواكهه "(٣٩).
ث. عقد الجسر ببغداد 

وردت احاديث عن أهل البيت (ع) عن عقد جرس ببغداد مما ييل الكرخ(٤٠) ويبدوا أن املوريسكي 
اسـتلهم تلك الرواية ورسخت يف ذهنه، ونظرًا - وكام قدمنا انفا- البتعاد املوريسكي عن تراثه الدين 
احلقيقي فربام نقل صورة اجلرس من بغداد التي يفصل بني جانبيها هنر دجلة وطريقة وحل هذين اجلانبني 
باجلرس املوضوع عىل هنر دجلة كام هو ظاهر الرواية، فقد نقل املوريسكي تلك الصورة وجعلها تعانق 
بجغرافيتهـا الُعدوتـني املغربية واألندلسـية بدالً من الكرخ والرصافة ونصـت خميلة اجلرس الرابط بني 
الُعدوتني وهو يمثل االمل بعبور الفاحتني االوائل اىل شبه جزيرة ايبرييا، "ففي سنه ١٥٦٩ م بغرناطة 
رصح زكريـا الـذي اعرتف امام حماكـم التفتيش بان املغاربة هلـم رغبة كربى يف االنتقـام، واكدوا بان 
اخلالص قريب، وسيأيت من شامل أفريقيا، من بجابة ودهران وسبقه، هم بعد ذلك يتم من جديد غزو 
اسـبانيا... وانه يف مضيق جبل طارق سـيظهر جرس من جديد وعن طريقة سيجتاز العرب ويتمكنون 
من غزو اسبانيا حتى كاليسيا"(٤١) " او ربام قنطرة من نحاس يعرب عليها املسلمون" (٤٢) كام ُوصف مرة 

اخرى. 
ج. الصیحة:

الصيحـة من احلوادث املفزعـة والتي وردت االخبار عن طريق االئمـة(ع) اىل حوهلا. ويفرس بانه 
صوت عظيم يكون يف السامء يوقظ النائم ويفزع اليقظان، وخترج الفتاة من خدرها خوفًا وفزعًا، وربام 

يكون هو نداء جربائيل(ع)(٤٣).
فعـن ايب بصـري ان االمـام ايب عبـد اهللا الصادق (ع) انه قـال" قلت له: جعلت فـداك، متى خروج 
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القائـم؟ فقـال: يا أبا حممد، أنا أهل بيت ال نوقت... اىل ان قال: ال خيرج القائم حتى ينادى باسـمه يف 
جوف السـامء يف ليلة تراث وعرشين من شـهر رمضان، ليلة مجعة، قلت بم ينادي؟ قال: باسمه واسم 
ابيه، اال ان فالن بن فالن قائم آل حممد، فاسـمعوا له وأطيعوه فال يبقى يشء من خلق اهللا فيه الروح، 
اال سـمع الصيحة، فتوقظ النائم وخيرج اىل صحن داره، وخترج العذراء من خدرها وخيرج القائم من 

يسمع، وهي صيحة جربائيل(ع)"(٤٤).
أمـا وقتهـا الـذي حدده االئمة فتكون يف شـهر رمضـان اذ ينقل احلرث بن املغرية عـن ايب عبد اهللا 
الصادق (ع) قوله عنها "الصحية التي يف شـهر رمضان تكون ليلة اجلمعة لثالث وعرشين مضني من 
شـهر رمضـان"(٤٥). وكانت العالمة التي حددها املوريسـكيني بتواريخ وأماكـن خمتلفة، اال اهنا تدور 
يف اغلبهـا حول شـبه جزيرة ايبرييـا، اذ وصفت عىل اهنا يكـون الناس عىل اثرها سـكارى ومن هوهلا 
وخيـرون موتـى بدون قتل، حمدديـن تارخيها بام يوافق فكرهتـم عن اخلالص قائلـني يف نبوءاهتم" ففي 
[Sic Por]ذلك الزمان يكون املسـلمني. يف ارض رغون. شـده كبرية/ ويف عام سته عرب وعرشين
وتسعامئة/ يكون. يف اواحد {صا} صيحة كبرية/ بني الناس ويكون الناس سكارى/ مواتا بال حديد. 

واال قتايل".(٤٦) 
والصيحـة االخـرى ذكرهتا النبوءة قائلة" وتكون صيحة كبرية يف عام تسـعة وتسـعام/ئة يف مدينة 
بلنسيه وأخراى/ {ا} يف دانيه وأخرى يف {ا} جزيرة اال/ االندولوس املذكورة يف/ تاريخ العجم {ا}. 
وتريـخ اجلغـريف./ وبعد هذه عن{ا} قريب يكـون. صيحة كبرية يقد/مون عـىل النصارى ويكون./ 

وبينهم مقتلة عظيمة“(٤٧)
وهنـاك صيحة أخـرى ذكرهتا النبوءة وتكـون صيحة كبرية يف واقت صـالة /الصبح وافزع {ا}. 

كبري حتى الكثري/ من النصارى يرجعون اال. دين املسلمني“(٤٨).
ح. خروج الشمس من مغربھا:

وهي عالمة اخرى ال رشاط الظهور فضال عن املوضوع االنف الذكر برشط اخلسوف والكسوف، 
اذ أخرج البخاري عن الرسول حممد (ص) انه قال" ال تقوم الساعة... حتى تطلع الشمس من مغرهبا، 
فاذا طلعت ورآها الناس أمنوا أمجعون، فذلك حني ال ينفع نفسًا ايامهنا مل تكن أمنت من قبل أو كسبت 

يف ايامهنا خريًا"(٤٩).
وروي عن الرسول حممد(ص) انه قال" عرش عالمات قبل الساعة البد منها ... وعد منها: طلوع 
الشـمس من مغرهبا(٥٠). عىل أن النبوءات املوريسـكيية قد ربطت بني املسـيح الدجال وخروجه وهذا 



١٠١

احلـدث، قائلة" املسـيح الدجال دليل يف طلوع الشـمس من املغرب"(٥١). وحتـدث النبوءات ايضًا عن 
الشمس املتصدعة التي عدهتا من عالمات الظهور. وربام تصدعها ناتج عن حركتها املفاجئة بظهورها 
مـن املغـرب اذ ورد يف النبـوءات ان الرسـول حممد (ص) قد عـد العالمات الصغـرى الظهور ومنها 

"طلوع الشمس املتصدعة" (٥٢).

خ. ظھور المالئكة 
بحسـب النبوءة املوريسـكيية فان املالئكة سوف تظهر يف السـامء معلنة للصيحة والتي هي احدى 
عالمـات الظهـور وحتديـدًا يف البـرشات(٥٣) او سـريينفادا(٥٤) عىل شـكل طيور يف السـامء وكالمها يف 
غرناطـة(٥٥) وتظهـر نتيجـة للظلم والتعسـف واجلور الذي حلق باملسـلمني اذ تذكر النبـوءة أن الناس 
يف ارض باثـا Baza قـد شـاهدت آيـات وظواهـر خارقـة للعـادة اذ ظهـرت ”طيورا غـري مألوفة يف 
غرناطة“(٥٦) و ظهرت هلم مرة أخرى اذ "شـاهدهم أناس يسـريون يف السـحاب عىل هيئة طيور حتلق 
أعىل البرشات يقودها طائران أضخم حجًام واوضح رؤية"(٥٧) ان هذين الطائرين الضخمني ما مها اال 
ميكائيل وجربائيل، صاحب النداء يف عرص الظهور اذ تذكر النبوءة أنه "يبعث اهللا فيها سيحابه من// 
طيور وليس هي بطيور اال من صحية النبي علية السـالم/وترى فيها زوج معينه(وهو) ومها(ء)/(ا) 

جربييل وميكاييل"(٥٨). 
 ونزول جربائيل بصفة طائر أبيض مستفيضة يف كتب احلديث. اذ يروي ان ابا عبد اهللا علية السالم 
قال:" أول من يبايع القائم علية السالم جربائيل علية السالم ينزل يف صورة طري أبيض فيبايعه ثم يضع 
رجًال عىل بيت اهللا ورجال عىل بيت املقدس ثم ينادي بصوت ذلق يسمع ]طلق تسمعه[ اخلالئق (اتى 

امر اهللا فال تستعجلوه) (٥٩)“ (٦٠). 
 وعىل الرغم من اخللط احلاصل بني العقائد الصحيحة واملشوشة عند املوريسكيني وكام قدمنا انفا 
اال أن اصـل الروايـة يبقـى عالقًا يف اذهاهنم لكن يشـوبه ما حلق بالروايات السـابقة من حتريف فتذكر 
النبـوءة املوريسـكيية ان تلـك الطيور والتـي يتقدمها جربئيـل وميكائيل ما اتت اال مـن اجل البرشى 
وخـالص الناس بقرب املخلصني من ملوك الرشق والغرب اذ تقول النبوءة انه" يف العام الذي يوافق 
مطلعه يوم سـبت، من االشـارة التي سـُتنبئ بقدومه هي ان يرسـل اهللا رسبًا من الطيور يضم طائرين 
معلمني، أحدمها امللك جربيل Gabriel واألخر هو امللك ميكائيل وسيضحى االصل الذي تنشا من 
طيـور الببغاء يف سـائر االرض، ومهـا يعلنان الناس بقرب جميء ملوك الـرشق والغرب إلغاثة جزيرة 

االندلس“(٦١)
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وتوافق تلك النبوءة ما تقل عن االمام ايب عبد اهللا (ع) اعاله والتي برشت بمجيئ امر اهللا مع    
التغري يف ظاهر الرواية واالحتفاظ باملحتوى.

د. یأجوج ومأجوج 
هـم أقوام ذكروا يف القران الكريم ارتبط ذكرهم بعالمات السـاعة اذ قـال تعاىل " َحتَّى إِذَا فُتَِحْت 
یَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُھْم ِمْن ُكّلِ َحَدٍب یَْنِســـلُوَن. َواْقتََرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ فَِإذَا ِھَي َشـــاِخَصةٌ أَْبَصاُر 

الَِّذیَن َكفَُروا یَاَوْیلَنَا قَْد ُكنَّا فِي َغْفلٍَة ِمْن َھذَا بَْل ُكنَّا َظاِلِمیَن "(٦٢).

وداللة خروجهم ردم السد الذي بناه ذو القرنني وخروجهم سابق للوعد اإلهلي وقد أشار القران 
بِّيفَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجعَلَھُ َدكَّاَءَوَكاَن َوْعُد  ن رَّ ذَا َرْحَمةٌ ّمِ الكريم اىل ختريبه قائال: " قَاَل َھٰ
َربِّي َحقا"(٦٣) وال ختلو أحاديث الرسول(ص) من ذكر هلم اذ أشار هلم قائًال:" ثم يسريون حتى ينتهوا 
اىل جبـل اخلمـر، وهو جبل بيت املقدس، فيقولـون لقد قتلنا أهل األرض، هلم فلنقتل من يف السـامء 
فريمون بنشـاهبم اىل السـامء فريد اهللا عليهم نشاهبم خمضوبة بالدماء"(٦٤) وترتبط تلك االحداث بنزول 
السيد املسيح(ع)، اذ أشار الرسول حممد(ص) اىل ذلك بقوله:" إين قد أخرجت عبادا يل ال يدان ألحد 
بقتاهلـم، فحـرز عبادي إىل الطور. ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسـلون"(٦٥). كل 
تلك االحداث تشـري اىل تزامن ظهور هؤالء مع عالمات السـاعة، وقد عدها املوريسـكيون ايضا من 
ارشاط السـاعة وتوافقـوا مع الرواية اإلسـالمية الثانية أعـاله حول مصريهم وهنايتهم عىل يد السـيد 
املسـيح (ع) وحتطـم الـروم املذكور يف القران الكريـم اذ تذكر الرواية املورسـيكيية هذه االحداث من 
خالل النبوءة االنفة الذكر شـارحة بالتفصيل ما يتعلق هبم واوصافهم قائلة:" يصعد املسـيح اىل جبل 
طهور Tahor، وحيطم اسوار يأجوج ومأجوج، وهم االقزام الذين يفوق تعدادهم عدد موج البحر، 
وتتباين اشـكاهلم ووجوههم ومالحمهم: فبعضهم حجمه مثل الريشة التي ُيكتب هبا، والبعض االخر 
تفـوق قامتـه اجلبـال، وهناك أخـرون هلم آذان طويلـة، حتى اهنم جيلسـون عليها ويفرشـون األرض 
ببعضها، ومشـيتهم مسـرية ثامنني سـنه“(٦٦). وأوصافهم تلك توافق ما نقل عن األثر من أن، يأجوج 
ومأجـوج عـىل ثالثة أثالث: ثلث عىل طـول األرز، وثلث مربع طوله وعرضه واحد هم أشـد، ثلث 

يفرتش أحدهم أذنه ويلتحق باألخرى "(٦٧)
ذ. السید المسیح (ع)

 بعد نزول السـيد املسـيح (ع) واحد من أهم عالمات الظهور وأبرزها وهو من العالمات احلتمية 
للظهور، برش به الرسول(ص) اذ تذكر الروايات نزوله (ع) ودخوله بيت املقدس وصالته فيه اذ يذكر 
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ان الرسول حممد (ص) "ذكر الدجال فقالت أم رشيك: فاين املسلمون يومئذ يا رسول اهللا؟ قال: بيت 
املقـدس خيرج حتـى" حارصهم، وامام الناس يومئذ رجل صالح فيقال: صىل الصبح، فاذ كرب ودخل 
فيها نزل عيسى ابن مريم عليه السالم ،فاذا راه ذلك الرجل عرفه، فرجع يميش القهري فيتقدم عيسى 
فيضع يده بني كتفيه ثم يقول: صل انام أقيمت لك، فيصىل عيسـى وراءه"(٦٨). وهذا الرجل هو االمام 
املهدي(ع) بحيث حديث اخر عن الرسـول حممد (ص) موضحا تلك الشخصية يقول:" ينزل عيسى 
بـن مريـم (ص) فيقول أمريهم املهدي: فقال صِل بنـا، فيقول اال وان بعضكم عىل بعض أمراء تكرمه 
هلـذه االمـة"(٦٩) ويف حديث اخر عنه (ص) "منا الذي يصيل عيسـى بن مريم خلفـه"(٧٠) وتأيت النبوءة 
املوريسيكة لنذكر نزول السيد املسيح (ع) موثقة االحاديث السابقة، اذ تبرش النبوءة به وبعودته فتذكر 

النبوءة قائلة:" يعود يصوع روح اهللا املحمود اىل األرض".(٧١)
وتشـري النبوءة األخـرى اىل عودته قائلة:" ينزىل عيسـى بـن مريم"(٧٢)، ثم تسرتسـل نبوءة أخرى 
مسـتعرضة اهم اعامل السـيد املسـيح (ع) بعد نزوله قائلة:" حينئذ يرسل الرب العيل املسيح عيسى بن 
مريم -عليه السـالم- فيخرج ملقابلته [يقصد الرجال] يف ارض الشـام Hexen فلام يبرصه خير امامه 

كأنه جبان خمنث“(٧٣).
وتواصـل النبـوءة رسد دور السـيد املسـيح (ع) مضيفة له لقب اهلـادي وهو لقب مـرادف للقب 
املهـدي املنتظـر(ع) ويبدوا انـه من تأثري النصارى عىل املسـلمني قائلة" ويبقى املسـيح اهلـادي، الذي 
سيسـري بفضله الذئب جنبًا اىل جنب مع الغنم يف وئام. سـوف يلعب الصبيان مع احليات واالفاعي، 

السامة ولن تضريهم، حيث جترب عىل تطبيق سنة رسولنا واحلكم بمقتضاها(٧٤)
اما فيام خيص صالة السـيد املسـيح (ع) يف الرواية السـابقة، فيبدوا من الرتاث املوريسـكي املتمثل 
بتلـك النبـوءات اهنم قد علق يف اذهاهنم موضوع صالة املهدي (عج) املوعود وصالة السـيد املسـيح 
(ع) خلفـه اال اهنم جعلوا الدور الريادي هنا للسـيد املسـيح(ع)، وجعلوا إقامـة الصالة من واجبات 
ارسة املنقذ املتصلة بالرسـول حممد (ص) وذلك بحسـب النبوءة التي اشـارت اىل تلك احلادثة قائله" 
يرشف عىل الصلوات واملواقيت سـاللة رفيعة متصلة النسب من نسل حممد(ص) وآنذاك يتحول كل 

ملحد اىل دين اهللا" (٧٥)
ر. عالمات كونیة متفرقة

 هنـاك عدة آيات كربى وصغرى وردت يف النبوءات املوريسـكيية حول خملصهم، واختلطت فيام 
بينهـا ومزجت بني ارشاط السـاعة وارشاط الظهور، وذلك البتعاد املوريسـكييون عن تراثهم الديني 
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بسبب الضغوط التي واجهوها من االسبان عن طريق حماكم التفتيش التي سعت اىل فصل املوريسكي 
عن دينه اإلسـالمي بكل الطرق الوسـائل وقد نجحت يف ذلك اىل حد ما فنجد املوريسـكي حياول ان 
يتشبث بدينه وما وصل اليه منه، لذلك اختلطت عليه عالمات الظهور والقيامة ومنها ان املوريسكي 
حتدثـت نبوءتـه عن ظواهر طبيعية وسـاموية تسـبق وترافـق عرص الظهـور ومنها ما يتعلـق باألجرام 
الساموية أمثال ظهور الشهب والنجوم الساموية اذ تتحدث النبوءة عنها اذ ذكرت احداهن عن ظهور 

نجم يقرتب ظهوره مع ظهور السيد املسيح(ع) (٧٦).
ومنها ما ذكرته النبوءة" فرتى يف شـهر رمضان املعظم يتجمع النجم والقمر عىل الغروب، فيكون 
ذلك من العالمات التي تنتظر(٧٧) ونقل كارباخال بعض العالمات يف النبوءات التي أوردها التي كان 
ينتظرها املوريسكيني منتقدًا إياهم عليها ومنها" اهنم شاهدوا يف اثناء الليل عالمات يف اهلواء يف البحر 
والـرب كرؤيـة نجوم مل تر قط من قبل، واشـعال السـامء باللهب وقدر كبري من الربيـق، مما أدى لظهور 

اجرام يف اهلواء، وايضَا اشعة مروعة لعدد من النجوم واملذنبات"(٧٨).
ـُهب ونجـوم الطالـع (٧٩) كعالمة مـن عالمات الظهـور. وجعل  ويف موضـع آخـر ذكر جتـّيل الشُّ

كارباخال ظهور احد الشهب هو بداية إلعالن اخلري املتمثل بخالصهم ووصول خملصهم(٨٠).
ز. عالمات متفرقة 

إشارات النبوءات والروايات املوريسكيية اىل احداث سابقة للظهور، عامة تتحدث عن االنحالل 
يف املجتمـع وحالـة الظلم واالسـتبداد. ومنها ما حتدثـت عنه النبوءات خترب عـن" جمتمع حرب البرش 
الطاحنـة هذا سـوف ينقص االيامن، وهتجر فيه الرشيعة سـوف يضحي العالء حمل اسـتهزاء اجلميع، 
وسيشـتغل احلـكام بإخالء األهايل عن قراهـم، وختريب األرض، وقلة الدخـل، وذلك دون ان يقدر 
أي منهم عىل املسـاس بإفريقيا، التي خلفوها وراء ظهورهم. سـيعقب ذلك مبارشة خوض الكافرين 
للحـرب ولـن يتبقى رجـال يف مملكة غرناطة، يف غضون العام الطويل سـيتعاظم الشـقاق، ولن يقلق 
من براثن املشـقة واخلزي سوى اشخاص قالئل، وسـتحدث وقعتان. اما الظفر بالغرب فهو بانتصار 
االفارقة، ألن ما اخرب به الرسول احلق ال حمالة واقع بني البرش سيفرون من قراهم وعندما خيطئ االبن 
العـاق سـيكون الرجل افضل وملا حيـل منهم اجل اهللا ليًال قبل ان يغشـاهم النهـار، البحر حتى تعربه 

السفن دون خماطر فام انزله اهللا ينقض وستطبق رشيعة املسلمني يف ارض املسيحني" (٨١).
 ونالحـظ ان تلك االحداث املتعلقـة بالنبوءات ختص االندلس واالندلسـيني، وحدهم الباحثني 
عن النجاة من مآسـيهم عىل لسـان الرسـول حممد(ص). ويف حماولة منهم يف تنفس الصعداء تسـتمر 
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نبوءات املوريسكيني يف بعث االمل يف نفوسهم بعد ان صعد االسبان من اضطهادهم فتنعكس اماهلم 
عـىل نبوءاهتـم معلقني عليها اماهلم يف الثورة. وتكون" أوىل عالمات تلك النبوءة أهيا السـادة سـتكون 
عالمـة كبـرية للغاية. حيث يظهر شـهاب ضخـم جدًا، يف كبد السـامء، وينتـرش نورًا سـاطعًا. بعدها 
سـيظفر ملك االتراك بإحدى املدن ويأرس أهلها وملكها. عقب ذلك بفرتة وجيزة للغاية سيسـتحوذ 
عىل جزيرة رورس الكربى Rodas التي ستبقى دومًا يف يد املسلمني ستكون هناك انتصارات أخرى 
للمسـيحني، وتعد من العالمات الكربى التي سـوف حتدث الحقًا. سـوف تأيت جيوشهم واهلهم اىل 
االندلس بإعداد هائلة، حتى اهنم سـيفكرون يف االجهاز عىل قاطنيها وسيدخل الكثريون يف املسيحية 
خوفـًا منهم. لكن فيام بعد سـيظهر من بينهم صديق حقيقي وسـينصح هلـم ان هبوا وثوروا لدين اهللا. 

حينئذ سيغري هالل االتراك عىل املسيحني وعىل كل مدينة وموقع وحصن(٨٢).
وقـد أوضحت تلـك النبوءات ايضًا احـداث قبل قيام السـاعة منها" حركـة األرض وتصدعها. 
سـيادة الفـزع والذعر الشـديدين وعالمات أخـرى يعجز البرش عن تفسـريها، وحذيفة هـو اكثر من 
تناول تلك العالمات وعدد ما يقول انه سـمع منها من رسـول اهللا اهلادي ما يربو عىل السـبعني. ثامنية 
من األكثر بروزًا والبقية تعد عالمات صغرى تأيت عىل اثرها وقد سأل الكثريون املصطفى عنها مجيعًا. 
نكشـف هلم عن بعض املشـهور منها. فقال انه سيكون منها ظهور رسول اهللا، ونزول القمر اىل بساتني 
هتامة بعد طلوع الشمس املتصدعة. تلك هي ارشاط القيامة التي اتى هبا القران وحتدث عنها، والبقية 
التي عىل شـاكلتها عديدة وهي مشـهورة يف تلك اآلونة ويف عاملنا هذه وتعد اشـد وضوحا من الضوء 

الساطع" (٨٣).
ثانیاً: النبوءة وفكرة المنقذ عند االسبان 

تعد فكرة املنقذ يف الديانة املسـيحية واحدة من اهم مقوماهتا. اذ يعد ظهور السـيد املسـيح (ع) يف 
اخـر الزمان بعد ان قام من بني األموات ورفع اىل السـامء ليكون حمـررًا للبرشية. هذا يف فكرهم حول 
تلـك العقيدة. ومثلـام كان للعرب نبوءات ومنتظر كان عىل اجلانب املقابل نبوءاته " فقد كانوا يتنبؤون 
بانتصـار املسـيحية عـىل االتـراك واملغاربة، وحتويـل هؤالء اىل الديـن املسـيحي، اذ رصح دون مرتني 
كارسيا Don Martin Gacia انه مقتنع بقرب اعتناق املسلمني للمسيحية، ولإلرساع بإنجاز ذلك 
دفع القسيسـني اىل تعلم اللغة العربية ووعظ املوريسـكيني وقد قال: ان بداية هذا االنتصار ستكون يف 

افريقيا الشاملية“ (٨٤) .
وقبـل التعمـق اكثر بموضـوع النبوءات ال بد لنا ان نتناول شـيئا من مسـألة التأثـريات حول هذا 
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املوضوع" فقد كون املوريسـكي اذًا شـخصيته يف حرضة املسـيحني، ومن املؤكد ان املجموعتني اللتني 
عاشـتا جنبـًا اىل جنب بصفـة متداخلة طيلة العرشات من السـنني، ال يمكـن اال ان تؤثر الواحدة عىل 
األخـرى، واحيانًا بصفة ال شـعورية، وال شـك ان املجموعة التـي هلا األقلية هي التـي تتأثر اكثر من 
األخـرى بحكم النصوص. ومن اجلدير باملالحظـة فعًال، ان نجد اذ ما رجعنا اىل النصوص التكهنية، 
عند املسـيحني وايضًا عند املوريسـكيني، نفس التصور االسـتداليل ونفس األداة اللغوية واوالً نفس 
التصـور االسـتداليل الذي يدعي ببعث امرباطورية عظيمة بعـد حتطيمها املؤقت ويف هذا االطار نجد 
اهتامـات مـن املوريسـكيني تتمثـل" يف التهمة املوجهة للمسـيحني بتزويـر النصوص التكهنية املسـامة 
القواثيـاس او خفـوراس Alguacias-Jofores جلعلهـا تتالئـم مـع قضيتهـم وقد كتـب بيخرانو 
Bejerano املوريسـكي املطـرود واملجـادل الكبري هنـا يف تونس يف سـنة ١٦٣٥م بخصوص هذا 
النصـوص ما ييل: ان املسـيحني كذبوا يف ذلـك وأضافوا الكثري من األكاذيب األخـرى، ألنني قرأت 
هذا النص نفسه يف كتاب هنا يف تونس، مرتجم اىل العربية ال حيتوي عىل هذه األكاذيب املضافة“(٨٥). 
 امـا ما يدور حول املواضيع السـابقة عند املسـلمني من أمـور ختص مفهوم الغيبـة واملنقذ فيمكن 

احصائها عند النصارى وفقا للنصوص التي بني أيدينا وبام ييل:
١. عالمات الظھور عند االسبان

أ. العالمات والنبوءات حولھا: 
دارت هذه النبوءات حول طرد املوريسـكيني من اسـبانيا واندثار اإلسـالم فيها وانتشار املسيحية 
من جديد. ونجد يف نبوءاهتم عدة حماور يمكننا تسليط الضوء عليها منها اهنا تنبأت "بطرد املوريسكي 
األخري الذي سـوف جيسـم هزيمة اإلسالم وبعث اسبانيا" (٨٦). وتنص تلك النبوءات أيضا عىل تدمري 
مكـة(٨٧). ويف عـرص انحـدار وظهور املنقذ بالنسـبة للنصـارى وتعدد صـوره فان هنـاك" العميم من 
اخلـريات الروحيـة واملادية والرخـاء وامتالك األرايض اجلديـدة واالمطار الغزيـرة بالعديد من النعم 

الساموية"(٨٨).
وهذه النبوءات نجدها مطابقة للعالمات التي كانت ختص زمن ظهور املهدي (عج) االنفة الذكر. 
ثم تذكر النبوءة انتشـار سـلطة املسيح رشقًا وغربًا" سـتجعل حتت سلطتك سطح األرض من املرشق 
اىل املغـرب وهـو ايضـًا يتطابق مع النصوص اإلسـالمية التي تشـري اىل انتشـار اإلسـالم يف كل انحاء 
املعمورة"(٨٩) وترى نبوءة أخرى تشري اىل عاملية املنقذ وسيطرته عىل مراكز العامل كالقسطنطينية ويتوج 
فيهـا آنـذاك. وهـو ما يلتقي بام وعد به الرسـول حممد (ص) امته يف احاديث املهـدي اذ وعد بان يفتح 
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القسـطنطينية للمـرة الثانية من الـروم(٩٠) اذ تذكر النبوءة املسـيحية ذلك قائلة "وسـوف يناول جواده 
اهلرطامن عىل هيكل بيار وبول Pierre Poul وسوف يذهب اىل القسطنطينية لكي يتوج“(٩١).

ومثلـام وجدناه يف النبوءات اإلسـالمية فيام خيص العالمات الكونيـة نجدها هنا أيضا يف النبوءات 
املسيحية فيام خيص عالمات خالصهم وظهور املسيحية عىل اإلسالمية، وهو ما تدور حوله النبوءات 
املسيحية، فنالحظ اهنا تذكر" العالمات يف السامء وكذلك النجوم والتقاء الكوكب، قد اولت خالل 
القرن السـادس عرش من طرف املنجمني بمعنى اثنني: احدمها: كعالمة انذار لإلخطار التي جيسـمها 
املوريسـكييون ويف نفس الوقت كعالمة عىل طردهم النهائي وهذا ما يرتجم عن انتصارات املسـيحية 
عـىل اإلسـالم. وقـد عرفت تأويالت جـوان انـدرس Juan Andre الذي باعتامده عىل الدراسـات 
العربيـة لعلـم النجوم والتقـاء والكواكب، قد تنبأ قريبا بقرب افول املاملك اإلسـالمية. ان كل املاملك 
وجـب ان تتغـري بصورة عميقة وسـيحدث اذن اكثر مـن عرشين التقاء كواكـب أخرى كذلك رصح 
االسـقف املفتـش دون مارتني كارسـيا Don Martin Garcia انه مقتنع بقـرب اعتناق االقاريني 
للمسـيحية: ولإلرساع بإنجاز ذلك، دفع نفسـه اىل تعلم اللغة العربية ووعظ املوريسـكيني: وقد قال 
ان بداية هذا االنتصار سـتكون يف افريقيا الشـاملية. ويف خطبته الثانية والثالثني قام يوضع قائمة بكل 
االنتصـارات االسـبانية يف افريقيا الشـاملية وقـد رأى يف ذلك عالمة عناية اهللا(٩٢) وقـد ذكر قاداالجار 
Guoda ljara وبليدا Bleda وكاردونا عددا من هذه الظواهر الكونية الساموية والتي قاموا فيام بعد 
بتقديم تأويالت هلا. اذ تتحدث هذه العالمة عن قرب دمار املوريسكيني من وجهة نظر املسيحني، ففي 
سنة ١٥٢٦ ظهر يف السامء نجم ذو ذنب للتنبؤ بالنكبات التي تتحدث عن قبول التعميد بصورة كاذبة. 
وكان ذلك انذار اخلطر الذي سـيلحق املوريسـكيني الذيـن تم تعميدهم مجاعيًا بإسـبانيا(٩٣). والنجم 
املذنب هذا الذي تتحدث عنه االسـبان هو عينه الذي ذكرته الرواية اإلسـالمية. فقد ذكرت روايتان 
حول هذا املوضوع. فالرواية األوىل تذكر طلوع الكوكب ذي الذنب وهو عالمة ظهور االمام املهدي 
(عج)(٩٤). اما الرواية األخرى فتجعل من عالمات الساعة ظهور" النجم يف السامء له ذنب من ناحية 
املغرب" (٩٥) واملهم يف هذا االمر هو مدى التشابه والتطابق يف عالمات الظهور بني الروايتان املسيحية 
واإلسـالمية التي اعتمدت عليها كال االمتـني يف انتظارمها للمخلص. اما ذا تكلمنا عن التأثري فاألمر 
حمسـوم للمسـلمني نظرًا لقـدم الرواية اإلسـالمية املتقدمة عـىل الرواية النرصانية. وتسـتمر النبوءات 
املسيحية من اجل اقناع االخرين بسقوط املوريسكيني. وتتواصل النبوءة بارشاك السامء بالتنبؤ بمصري 
املوريسـكيني" ففي سـنة ١٦٠٣م الحظ املنجمون: اكرب التقاء للنجوم وكشـفوا عن معناه: كل الناس 
كانوا متفقني ان التقاء النجوم هذا يمثل سقوط آخر انتفاضة لدين حممد يف اسبانيا خالل عرشين سنة. 
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وباالستناد اىل ذلك ذكرت كل األطراف كتب التنبؤ القديمة واحلديثة(٩٦) كذلك يف سنة ١٦٠٧م فقد 
حـدث التقاء جديد الكواكب يف سـامء اراقـون وكان ذلك موضوع تنبئها من طـرف جريونيمو اوللر 

.(٩٧)  Geronimo Oller

وقـد حـرص االسـبان عىل اشـرتاك العوامل الطبيعيـة من اجل ترسـيخ مرشوعية قـرار الطرد او 
طرد املوريسـكيني، اذ ان هناك حوادث غدت بمثابة املعاجز حفزهتم عىل طرد املوريسـكيني. فمنها ما 
يتعلق بجرس كبري احلجم يدعى جرس فيليال Vililla يف قرية قريبة من رسقسطة وكان يدق بصورة 
عجيبة عىل اثر املالبسـات الكبرية لتاريخ اسـبانيا وهو ما فرس بخطر املوريسكيني الذي يمثلوه بالنسبة 

إلسبانيا(٩٨).
 وهناك جمموعة من املعجزات ذات قيمة تنبئية وهي تدل ان السامء وعىل اخلصوص السيدة العذراء، 
مها يف جانب املسـيحني ضد املوريسـكيني." وقد أحسـت السـيدة مريم كإهانة ألبنها واليها شـخصيًا 
وجـود هـؤالء االخريين عىل األرض االسـبانية، وتنتظر هـي األخرى بقلق وحـرية طردهم النهائي؛ 
ويذكر ايضًا انه يف كنسـية نوترو دام دو كارمان Notre Dame du Carmen برسقسـطة(٩٩). ثم 
تسرتسـل الروايات عن املعاجز األخرى اذ انه" وخالل السـنني األوىل للقرن السـابع عرش، اخذ متثال 
السيدة العذراء يف البكاء لقد بكت ٢٤ ساعة، ابتداء من مخيس االرسار اىل حلظة وضع القربان املقدس 

فوق مذبح اهليكل وهذا حتى انتهاء احلفل"(١٠٠).
روا معجزة أخرى بحسـب كالمهم تتضمن إشـارة اىل عصيان املوريسكيني وبالتايل حتمية   وسـخَّ
طردهم اذ انه يف سـنة "١٥٢٦ كان متثال اخر للسـيدة العذراء من توبت Tobet من األقلية بكاتالونيا 
Catalogne بمملكة اراقون، حمىل بجواهر عظيمة ورائعة اخذ ينضح عرقًا خالل ٣٦ سـاعة وهذا 
حرسة عىل تنكر املوريسـكيني يف املسـتقبل وهم الذين تم تعميدهم. ان قطران العرق كانت كثرية اىل 

درجة اهنا مألت كأسا، أصبحت حتى سنة ١٦١٠ حمل اجالل واحرتام املؤمنني“(١٠١).
 وتكتفـي بتلـك العالمات التي تدل عندهم عىل اقرتاب ختلصهم من املوريسـكيني، وما رافقه من 

معجزات تدل عىل قرب خالصهم منهم.
٢. المنقذ المسیحي عند االسبان

 ان صفـة وفكـرة املنقذ عند االسـبان انصبت عـىل وقتهم ومل تأخذ بعدًا دينيًا بالنسـبة للمسـيحية 
ونرضهتـا للمنقـذ نتيجة لالشـرتاك الثقايف النسـبي احيانًا والكبـري احيانًا أخرى فان االسـبان ونتيجة 
حلساسـية املوضوع ولتعلقه باحلياة السياسـية ووجود كال الطرفني عىل األرض املتنازع عليها فقد اثر 
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ولو بشكل حمدد عىل تفكري علامئهم بحسب ما فهمنا من النص الوارد ادناه- اذ بعد مراسالت قام هبا 
احـد علامئهـم ويدعى قاداالجار عىل موريسـكي اذ انه قال" ان امللك الـذي هيددنا به العريب، جيب ان 
يكون مسـيحيًا وسـوف يأيت ليأخذ بيت القدس اين سيتوىف وسـوف ينترص بفضله كلمة اهللا: وسينتج 

عن ذلك اكرب املصائب للمحمدين" (١٠٢).
 فهـو يؤمـن او مقتنع بظهور امللك املنقذ بالنسـبة للمسـلمني، اال انه يرى ان هذا املنقذ وبحسـب 
اعتقاده يكون بجانب املسيحني وليس ضدهم. اذ ان فكرة املنقذ موجودة لدهيم اال ان االختالف يف أي 
طرف يكون "وسوف يكون لألشخاص واألمكنة، يف نطاق هذا التصور التارخيي ومن اجلهتني، نظائر 
متطابقة، ويظهر ذلك يف حالة انتظار شـعب لشـخص فوق طبيعي سوف يتمكن حسب املوريسكيني 
مـن جتميـع عنف املضطهديـن، حيث يتقمص التدمري ليفتح بواسـطة عرص طويل من السـلم. ونجد 

نفس االنتظار عند املسيحني، لكن يف اجتاه معاكس" (١٠٣).
 اما ما خيص شخصية املنقذ املسيحي فنتكلم اوالً عن:

١. اســـمھ وشـــخصیتھ: تعدد الرواية االسـبانية جمموعة من املنقذين واملخلصني الذين حفلت 
هبـم املصـادر التارخيية االسـبانية. الذين فرضهـم عليهم واقـع رصاعهم مع املوريسـكيني واختلفت 

اشخاصهم وتعددت ادوارهم. فمنهم من يرى انه يدعى:
:(Austro) او يسمى اوسرتو (El- Encubierto) أ. االنكوبيارتو

ويسـمى بالنسـبة للمسـيحني تارة دون جـوان (Don Juan) ملك النمسـا وتـارة فليب الثالث 
(Fhilippe III ) فهو ايضًا ملقب بداوود اجلديد حيث ان داوود هو اكرب ملك العرص االب املسيح 
وان داوود اجلديد هو مسيح عرص االبن عىل الوجه االكمل، والفتتاح عهد (االلف سنة) الذي يمثل 
سـلطان الروح ينتظر بروز داوود جديد متاما سـوف تتجسـم فيه، يف نفس الوقت، السـلطتان الزمنية 

والروحية(١٠٤).
ب. الملك فیلیب الثالث

وكام اسـلفنا سـابقًا فـان نبوءاهتم كانت متثـل رصاعهم مع املوريسـكيني، فعىل هذا األسـاس فان 
نبوءاهتم قد اختارت شخص فيليب الثالث الذي يطرد املوريسكيني، ويمحق العامل اإلسالمي(١٠٥).

ت. المستتر
 ال نريد ان نعول او نسرتسـل كثريًا يف جمال تأثري شـخصية املسـلم املنقذ عىل املنقذ االسـباين لكن 



١١٠

امللفت للنظر يف تراثنا اإلسـالمي يسـمى املنقذ املهدي(عج) الغائب وهو نفس املعنى بالنسـبة للقب 
املنقذ االسـباين. وهنا يقوم املنقذ بجلب النجاة "للمسـيحني ويقيض عىل سـاللة اقار وعليه فأن ذريته 
سوف تسقط ويلحقها العار(١٠٦). وبالنتيجة فأن جهود املنقذ املسيحي سوف تنصب عىل دخول عددًا 

كبريًا من االتراك وسوف يعتنقون املسيحية وانه قبل سنة ١٥٧٥م سوف يقيض عىل احتالهلم(١٠٧).
٣. مواصفات المنقذ المسیحي

 مل تزودنا املصادر االسـبانية - بحدود اطالعنـا- بمواصفات مفصلة للمنقذ غري الذي ذكر حول 
شـخصية املسـترت فقط دون االخريـن ومنها انه" ذو قامة مجيلة وسـحنة بيضـاء. وكان يتكلم بالكلمة 
السهلة والصادقة وهو حيب العدل وعدو العرب، جتمله عينان زرقاوان وله مشية مجيلة ويداه نظيفتان 
وبصـامت يده واضحة جدًا وملونة واصابعه ضامرة واظافره مجيلة قصرية، وأعضاء جسـمه رشـيقه، 

ويتمتع بأخالق نبيلة وهو يشبه امللك داوود يف حياته" (١٠٨).
ثالثا. المنقذ اإلسالمي

يعـد املنقـذ او املخلص او املهدي املنتظـر وغريها من الصفات كلها صفة لإلمام حممد بن احلسـن 
العسـكري(ع). وقد دلت االحاديث النبوية عن الرسـول(ص) وهي مستفيضة كثرية نذكر منها قوله 
(ص)" لن تنقيض األيام والليايل حتى يبعث اهللا رجًال من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يمألها عدالً 
وقسطًا كام ملئت ظلًام وجورًا" (١٠٩). وهو بالتحديد من ولد فاطمة (ع) بحسب قول الرسول(ص) اذ 

قال" املهدي من عرتيت من ولد فاطمة(ع)(١١٠) والكالم حوله اشهر من ان يذكر هنا (١١١).
امـا عنـد املوريسـكيني ومنقذهم فنحاول ان نلم بكل ما اسـتطعنا ان نجمعـه حوله من معلومات 
نزيـرة جـدًا. تراوحـت بني شـخصيات خمتلفة تنوعت اسـامئها بني خملـص ومنقذ وملـك وصوالً اىل 
صاحب النعوت السـابقة وهو املسـمى عندهم" الفاطمي" نسـبة اىل السـيدة الزهراء(ع)، والتي هي 
نقطـة ارتـكاز بحثنـا املتعلق باملنقذ والتي تشـري اىل االمام(عج) وسـنفصل القول يف كـب ما يتعلق به 

ويتعدد شخصية املنقذ ومواصفاته وانحداره.
 وقبـل ذلك علينا ان نعلم ان ابتعاد املوريسـكييون عن نقاء تعاليم دينهم- وكام ارشنا سـابقًا- قد 
ابعدهم عن فهم حقيقة املنتظر يف الديانة اإلسـالمية نوعًا ما. فمع تشـويش أفكارهم الدينية وسـطوة 
حماكم التفتيش واثرها يف ذلك. واختالط مفاهيم الديانة املسيحية واإلسالمية يف بعض األحيان وهذا 

ما تراه يف االلواح الرصاصية، كمثل قوهلم يف كلمة التوحيد "ال اله اال اهللا يصوع روح اهللا"(١١٢).



١١١

 اال ان تلـك الضبابيـة حـول املنقـذ ونسـبه وشـخصيته قـد تغلبـت عىل تلـك الصعـاب وبقيت 
شـخصية االمام(عـج) راسـخة يف اذهاهنم ولـو باالطار العام لقـوة تراث تلك الشـخصية واثرها يف 
الرتاث اإلسـالمي والتني تتامشـى مع نرصة املظلـوم، ووضع حد الضطهاد الفقـراء ولكثرة ما صدر 
عـن صاحـب الرشيعة حوهلا، واثـر أصحابه (رض) يف نرش تلك الفكرة ال سـيام االمام عيل(ع) الذي 
يعـول عليـه املوريسـكي بنرشه، وهو الذي اثنى عليه حتى االسـبان يف كتاباهتم عنـه ملا جيدوه يف كتب 
املوريسـكيني املسـلمني من مـدح له. لكل ذلـك مل متحي شـخصية االمام املهدي(عـج) عليه وظلت 
تداوهلا االلسـن مع بعض الضبابية عليها كام اوضحناها. وسـنتدرج يف ذكر ما يتعلق بشـخصية املنقذ 
وصوال اىل إتيان شـخصية املنقذ لألمام املهدي(عج). اما اهم املنقذين الذين توجهت اليهم عالمات 
اإلنقاذ واخلالص وهي بأغلبها اشارة اىل منقذهم وخملصهم والتي تدل عىل الشخص املنتظر املوعود، 
وان مل ترصح باسمه بل بألقابه وهو عني ما نجده يف االحاديث والروايات اإلسالمية املرشقية، ال سيام 
عنـد مذهب اهل البيت(ع) والتي هنت عن اإلفصاح عن اسـمه بل اكتفت باإلشـارة اليه بصفاته(ع) 
وأسـامء تـدل عليه. فعن داوود بن القاسـم اجلعفري قال سـمعت أبا احلسـن عيل بن حممـد(ع) قال" 
اخللـف من بعدي احلسـن فكيـف لكم باخللف من بعد اخللـف؟! قلت ومل؟ جعلنـي اهللا فداك. فقال 
ألنكـم ال ترون شـخصه وال حيل لكم ذكره باسـمه فقلـت: فكيف نذكره؟ قال: قولـوا احلجة من آل 

حممد عليه السالم(١١٣) وغريها احاديث كثرية.
رابعا: أصحاب المنقذ 

حتدثـت الروايـات التارخييـة حـول احداث الظهـور لإلمـام املهدي(عج) عن عـدة أصحاب له، 
فضـًال عـن قادتـه. وذكرهم االمام عيل بـن ايب طالـب (ع) بالتفصيل وانحدارهم اجلغرايف، اذ نسـب 
كل شـخص او عدة اشـخاص اىل بلد معني. كام ورد يف خطبته عليه السالم املسامة بالبيان(١١٤)هذا عن 
أصحـاب االمـام(ع): اما بالنسـبة للمنقذ يف فكر املوريسـكيني، والتي سنسـهب يف احلديث عنها فيام 
بعـد ورغم تعدد شـخصياهتم، اال اننا نجد ان املوريسـكيني وعند الكالم عـن منقذهم وعن أصحابه 
مـن خـالل النبوءات التي حتدثت عـن منقذهم نراهم يذكـرون بعض أصحاب املنقـذ املنتظر لدهيم، 
ذاكرين موطنهم وبالتحديد بالد الرببر، واختيار افريقيا بالنسـبة للنبوءة املوريسـكيية تتالئم مع خميلته 
يف الالشعور بالسند واملدد االيت من نزوحهم وهجرهتم االويل يف الشامل االفريقي ألهنا ترتبط ارتباطًا 
مبارشًا بإنقاذ املوريسكيني تارخييًا، لذلك عند احلديث عن املنقذ مل تتجاوز عقلية املوريسكي هنا حدود 
ونطـاق إنقـاذه التارخيـي. اال ان امللفت للنظر يف هـذه النبوءة اهنا تطابقت متامًا مـع الرواية املرشقية اذ 
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ان االخبـار عـن أصحاب االمام(ع) كان عن طريق االمام عيل (ع) والنبوءة حول منقذ املوريسـكيني 
وأسـامء أصحابه كانت ايضـًا عن طريق االمام عيل(ع) الذي احبه املوريسـكي واصبح اقرب املقربني 

اليهم بعد الرسول حممد(ص)(١١٥).
وخالصة النبوءة حول اصحاب املنقذ انه الذي اسمته النبوءة الفاتح" انه سيجي الفاتح اىل حصن 
داماس Damas، وسـيقدم بصحبته قادة عظام من الرببر: الرشيفي Xerife، وعيدار Eidar وزيد 
 (١١٦)Abdl celem وعبد السالم ،Yahaya el farid وحييى الفريد .Zyyd el Moreno األسمر
ويبدوا ان هذا االخري ذو مكانة خاصة عند اقرانه اذ انه كان يوصف بقوته اجلسـامنية، اذ تذكر النبوءة 

انه "سيربز بقوة ذراعيه العارية بني الناس امجعني(١١٧).
خامسا : وقت الظھور للمنقذ 

حتـدد الرواية اإلسـالمية ظهور املنقـذ املتمثل يف االمام املهدي(عج) بعالمـات خاصة منها كربى 
ومنها صغرى وكام اسـهبنا انفًا، ومنها بعض العالمـات املتفرقة التي تنبي عن اقرتاب ظهوره املبارك، 
ومل يقـرتن الظهـور املبارك بوقت معلوم. وقد هنـى االئمة(ع) من توقيت الظهـور املبارك وهذا النهي 
عـن حتديـد وقت معلـوم للظهور وهو مـن الغيبيات التي أحاطـت بموضوع الظهـور. ومتى حتققت 
رشوط الظهور واجتمعت عالمات املوعود هبا لتحقيق الظهور. جاء ذلك تنفيذ للوعد اإلهلي باإلذن 
لـه (عـج). اذ ان وقت ظهـوره منوط باجتامع الرشائط االنفة الذكـر. اذ روي عن ايب بصري عن االمام 
الصـادق(ع) انـه قال: قلت له: جعلت فداك متى خروج القائم عليه السـالم فقال: يا أبا حممد انا اهل 

بيت ال نوقت، وقد قال حممد (ص) كذب الوقاتون(١١٨) . 
 امـا بالنسـبة للنبوءات والروايات املوريسـكيية فقد حـددت أماكن وازمان خمتلفـة ملنفذها، فأول 
هذه النبوءات كانت تؤكد عىل خالص املسلمني عىل لسان الرسول حممد(ص) برواية االمام عيل(ع) 
يف االندلـس اذ تقـول الروايـة يف العـام الـذي يوافق مطلعه يـوم سـبت(١١٩) يف عام كبيسـة عىل وجه 
التحديد(١٢٠) وهو اخلالص االبدي الذي اخرب به الرسـول حممد(ص) االمام عيل بن ايب طالب(ع) اذ 
تقول النبوءة " كام ان العام الكبيس الذي طال الشوق اليه بدأ يف يوم سبت وهو عينه الذي اخرب حممد 

(ص) صهرة عيل (ع) ان ربنا سريسل فيه الغوث لعائلته(١٢١).
 وتأيت نبوءة أخرى اكثر حتديدًا للتاريخ، تؤرخ نزول السيد املسيح(ع) املتزامنة واملرادفة مع ظهور 
املهدي(عج) يف الرواية اإلسالمية وحمددة مكان الظهور من منطقة اجلوف اذ تذكر النبوءة تارخييًا مبهًام 
علنيًا اال انه مفهوم لدهيم فتقول النبوءة ذات اللغة املرتبكة" ويف عوم أربعة يكون اال رومت اىل الرتك 
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وبعـد ذلك يأتني رجل شـديد يد يد نرصته بعد يد كبريا فيا أهيل االسـالم كونـا عىل حضار . يف ذلك 
ازمـان قـد قريب كالبنيان املرصوص اال ان هذه الزمون اال برا له ان يظهر كام ظهر من قبا له وان مجيع 
هذه األمور يكون ابتدوها يف عام اثنان وتسـعامئة يف ارض اجلوف ويدوم حتى اال عام سـته واربعون 
عجـام واىل خروجـه. والرشوط املذكرة وهـي قللة او قللة العليم وقليلة القراءة حتى يزىل عيسـى بن 

مريم(١٢٢).
 واملالحـظ عىل بعـض النبوءات اهنا قد خطفـت العالمات الكونيـة او ذات اجلغرافية املحددة يف 
مناطـق معينـة حددهتا الروايات اإلسـالمية االصليـة واخذوا يسـلبون حمتواها ويطبقـوه عىل بلدهم 
ومدهنـم، اذ وكـام املحنا سـابقًا ان الغرض من هذه النبوءات هو التوصـل اىل خالص من واقعهم من 
خـالل حتفيزهم عىل الثورة وهـذا ما نجده عىل ارض الواقع. اذ تذكر احـدى الروايات التارخيية التي 
ختص ثورة املوريسكيني اهنم اعتمدوا تلك النبوءات يف الثورة حتى قرروا اطالق صيحة الثورة يف ليلة 
فاتح يناير لعام ١٥٦٩م ألن النبوءات التي رجعوا اليها يف كتبهم وعدت باسرتجاع غرناطة من طرف 

أبناء اإلسالم يف نفس اليوم الذي ضاعت فيه(١٢٣).
 اما اهم ما اشري اليه من املنقذين وان اختلفت ادوارهم وتنوعت أسامئهم فهم:

١. السید الكبیر:
 ذكرته الروايات املوريسـكيية جاعلة مهمته محايتهم من الطرد، واطلقت عليه لقب السـيد الكبري 
الـذي كان منتظرا قبيل الطرد نفسـه ليأخذ املوريسـكيني حتت محايته، ويمكنهـم من عبور ازمنة املحنة 

بأكثر سهولة(١٢٤).
٢. الملك:

 ذكـرت الكتابـات املوريسـكيية التي تنبـأت باملنقذ املخلص هلـم من بطش االسـبان وختليهم من 
واقعهـم املتمثل بعملية الطرد. اذ اكدت التنبؤات اهنـم اقروا بام انتجته أيدهيم من ابتعادهم عن الدين 
وانحيازهم اىل ملذات الدنيا فسلط اهللا عليهم ملوك االسبان ليعقابوهم بام كسبت أيدهيم بقسوة بالغة 
غـري ان اهللا وعىل لسـان املوريسـكيٍني سـيخلصهم عـىل يد ملك يظهر دين اهللا اإلسـالم عىل البسـيطة 
كلهـا. والنبـوءة جاءت بعد مناظرة " قواداالخارا إي كزافيي لسـنة ١٦١٦م واخلاص بمراسـلة كتبها 
أحـد املورسـيكيني، الغرناطيـني الذي طـرد اىل مدينـة اجلزائر واملسـمى مولينـا (Molina) اىل احد 
 Don Geronima de) االسـبانية دون خريونيمو دي لويـزا (Trajillo) سـكان مدينـة تروخيلو

.(Louysa
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 وهـذا نـص املحاورة ”لتعتقد فضيلتـك وان الطرد مل يكن من عمل ملك اسـبانيا بل هو نتاج عن 
وحي اهلي. فلقد رأينا هنا بالفعل تكهنات ترجع من بالدكم ومن اجل ذلك سوف يغرس هذه الفكرة 
يف عقل امللك وعقول مستشـاريه، وان عددا كبريًا من ذوينا سـوف هيلكون برا وبحرا، وباختصار كل 
مـا حـدث فعال كام تنص هذه التكهنات عىل ان اهللا سـوف يأخذ عىل حسـابه اقـل إهانة عىل العامل كله 

وتعجز عنه احلصار واملدافع(١٢٥).
 ويبـدو ان قواداالخـارا قـد تأثر بالنبوءات اإلسـالمية كام اسـلفنا واراد ان يسـحب البسـاط من 
املسـلمني يف انتظار منقذهم وتسـخريه لصالح معتقداهتم املسـيحية، فنراه يفند اطروحتهم قائًال يف رد 
عىل املوريسـكي االنف الذكر" ان امللك الذي هيددنا به العريب، جيب ان يكون مسـيحيًا وسـوف يأيت 
ليأخـذ بيت املقدس اين سـيتوىف وسـوف ينترص بفضل حكمة اهللا: وسـينتج عن ذلـك اكرب املصائب 

للمحمدين"(١٢٦).
٣. عدو الملحدین

 هكذا وصف هذا املنقذ املوريسكي من قبل االمام عيل بن ايب طالب(ع) يف احدى النبوءات التي 
تنبـأ فيام بمصري جزيرة االندلـس. ويقدم له بعالمة كربى هي من عالمـات الظهور. والنبوءة تقول:" 
وحيل موسـم احلصاد عندما يظهر احد الشـهب معلنًا جميء اخلري واحلرية. سوف هتدأ القالقل وخيرج 
اهـل مكـة Meca، ويأيت عدو امللحدين مـن ارايض Haraje التي تقع باجتاه الرشق من ممالك اليمن 
Yamen وسوف يفتح ارض سبتة Ceuta والقرص Alcazar وطنجة واريض السودان، ثم هيبط 
غربًا بصبحة جيوش ضخمة من االتراك، ليسـتعمر قاطني تلك البقاع، وهم سـادة ظاملون وكافرون 
يعبدون اربابًا كثرًا وسـتعود اململكة بأرسها لالنقياد اىل رسول اهللا، وستعظم فيها الرشيعة، ويستحوذ 
سـاللة من يعبـدون اهلا واحدًا عىل جبل طارق الـذي ترجع اليه اصوهلم وبدايـة دخوهلم، وال بد من 

العودة اليه(١٢٧).
٤. الملك الرفیع الشأن:

 وهو نعت اخر للمنقذ املنتظر عند املوريسكيني وصفته النبوءة بأنه" ملكًا رفيع الشأن خفي، هامته 
اعىل من اجلبال، يرضب البحر بيده فينغلق، وخيرج منه جرس"(١٢٨) ويكون ظهور هذا امللك بعد شـدة 

مصائب عظيمة تقع عىل كاهل املوريسكيني.
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٥. السلطان:
 وهـو وصـف اخر من للمنقذ الذي وعد هبم الرتاث املوريسـكي أبنائهـم من اجل اخالصهم من 
معاناهتم فسوف" يظهر سلطان كبري من العرب، وسيحميهم، وان هذا املوريسكي يعرف شخصيا ان 

هذا السلطان سوف يأيت"(١٢٩).
٦. ابن الجزیرة: 

وهو الذي وعد به الرسـول حممد(ص) ومل يسـمه بل اعطائهم مواصفاته ويف حالة معرفته عليهم 
باتباعه إلنقاذهم، بعد معاناهتم وظلمهم من االسـبان واعدًا إياهم بالفرج" غري ان اهللا سـوف خيلق يف 
هـذا الزمـان ابن للجزيرة وان إياه سـيكون رجًال اصم ووالدته امرأة ذات عينـني زرقاوين، وان احد 

اخوته سيولد خمتونًا"(١٣٠).
٧. الفاطمي:

 وصلنا اىل مسـك ختامنا حول الشخصية احلقيقية للمنتظر املوعود، والتي اقتبسنا منها الشخصية 
املوريسـكيية. كل أولئك املخلصني السـابقني بصفات معينة وأسامء مسـتعارة وأماكن متفرقة لظهوره 
وامكانيات حمدودة معتدلة وخارقة احيانًا أخرى. وكلها اخذت تلك األدوار من الشخصية التي برش 
هبـا الرسـول حممد(ص) إلنقاذ االمة. مقتبسـني منها مـا يالئم تطلعاهتم االنية، وقد دارت شـخوص 

منقذهيم حول هذه الشخصية اإلسالمية االصلية.
وربـام كان لشـهرة املوعـود املنتظر(عـج) ومـا تناقلتـه الروايات اإلسـالمية املنقولة عن الرسـول 
حممد(ص) هي الدافع وراء التشـبث بذلك االمل حماولني التخلص من واقعهم املرير الذي عاشـوه، 
بواسطة ذلك االمل املنشود ونظرًا لظروف املوريسكيني االنفة الذكر فقد اجربوا بطريقة او أخرى عىل 
االبتعاد عن إصالة مروياهتم التارخيية اإلسـالمية التي ختص العقيدة، او ربام شوشـت، وبعدة عوامل، 
منها ما قام به االسبان من حظر لكل ما يمت لإلسالم وللعروبة بيشء داخل شبه جزيرة ايربيا بواسطة 
حماكـم التفتيـش والقرارات الصـادرة من ملوكهم التي تسـاند حماكم التفتيـش بقراراهتا املجحفة عىل 
املوريسكيني ومساندهتم هلا. ومنها منع التعلم باللغة العربية وهي السبب املبارش بابتعادهم عن دينهم. 

وكام قال موريسكي جمهول: ان الذي يفقد لغته العربية، يفقد يف نفس الوقت دينه(١٣١).
وبعد كل ما مورس جتاه املسلمني اال ان شخصية املهدي املنتظر(عج) بخطوطها العريضة وتراثها 
األصيل مل تندثر، وتوجهت اليها األنظار شـاخصة ليبقى اصلهم الذي ْحتدوا اليه ابصارهم، وقد ذكر 
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منهم وعرف عىل انه الفاطمي نسـبه اىل السـيدة البتول فاطمة الزهراء(عج)، وذكر يف اكثر من موضع 
بعـد ان مهـد له بعالمات للداللة عىل ظهوره املبـارك، فأكدوا انه ينتمي اىل العرب والعروبة، فقد ذكر 
 (Sierra de Cortes y Aguar) ازنـار كاردونا ان العرب الذين يعيشـون يف سـيارا دو كورتـاس
ينتظرون قدوم احد املحررين وسيكون الفاطمي. احد شخصياهتم املجهولة عندما كان حيارب امللك 
جايـم (Jaime) لقـد كانوا يعتقـدون وما زالوا متعلقـني بفضل رواية مؤكدة يف مثـل هذه الظروف، 
ومفادها ان العريب الفاطمي سوف يقدم ليحررهم ويقتل املسيحني. وسوف يقدم عىل حصان اخرض 

ويتوغل يف هذه اجلبال(١٣٢). 
 وسـيكون خروج هذا املنقذ مواجهة الرشق بحسـب النبوءات املوريسـكيية "من هناك من تامور 

Tamor وهي بالد يف املرشق تقع يف مقاطعة شيم Xem سيبجي الفاتح“(١٣٣).

 ونتيجة لقدومه من املرشق األرض التي نزح منها ابائهم وموطن رسوهلم الكريم(ص) لذلك فأن 
اصلـه ينسـب اىل ذلك املكان املقدس لدهيم. بعد ان تذكر عالمـات ظهوره بقوهلم" ان عالمة النحس 

الذي ينزل عىل النصارى يكون اذا اخذ املرشيف مدينة البحر"(١٣٤).
 وقبل نزول السـيد املسـيح (ع) كان املوعد هلم مع خملصهم الذي اشـري له هذه املرة برجل شـديد 

.(١٣٥)

وبحسـب قراءة نصوص اخـر الزمان والعالمات الدالة عىل الظهـور املبارك. من خالل املرويات 
املوريسـكيية وعـن اعتنـاق النـاس لديـن واحـد اذ يكون سـائد عـىل كل الديانات األخـرى اذ يقول 
احلجري" انه سيكون يف زمن الفاطمي ألنه صح عن النبي- صىل اهللا عليه واله وسلم- انه قال: يمأل 

الدنيا قسطًا وعدالً كام جيدها مأل جورًا وظلًام"(١٣٦). 



١١٧

الخالصة

يمثل املوريسكييون االمتداد الطبيعي للمسلمني يف االندلس ورثوا ثقافتهم وعاداهتم وتقاليدهم . ١
وبنسب متفاوتة.

شابت تعاليمهم اإلسالمية بعض الشوائب بتأثريات خمتلفة نتيجة لرسية دينهم وحرض االسبان . ٢
الدين اإلسالمي ومعاقبهم هلم بواسطة حماكم التفتيش.

ما بني . ٣ للتجاور  نتيجة  بنسب حمدودة  الثقافني اإلسالمية واملسيحية ولو  بني  املتبادل  التأثري  ظهر 
الديانتني.

اهتامم اجلانب االسباين بقضية املنقذ وتأثرهم بالفكرة وان يكن عىل النطاق السيايس، خوفًا من . ٤
إعادة سيطرة املسلمني مرة أخرى عىل اسبانيا.

تطابق وجهات النظر بني اجلانبني يف قضية اخلالص واإلنقاذ، بواسطة اشخاص خارقني او مميزين.. ٥
كتب املوريسكييون نبوءاهتم عىل غرار ما صدر عن الرسول حممد(ص) من تنبأته عن اخر الزمان.. ٦
اثر االمام عيل بن ايب طالب (ع) الواضح عند املوريسكيني وثقتهم بحديثه واعتامدهم عىل روايته . ٧

يف النبوءات وتأثرهم بكتابة اجلفر.
اختزلت النبوءات املوريسكيية معاناة املوريسكييون فسخروها ملعاجلة واقع حاهلم املرير. امًال يف . ٨

اخلالص من خالل احلث عىل الثورة اعتامدًا عىل تعهد النبوءة باخلالص.
اقتبست النبوءات املوريسكيية عالمات الظهور من الروايات املرشقية نتيجة لتأثرهم باألحاديث . ٩

الغيبة عن املهدي(عج) وقيام الساعة.
املنقذ وجعلها مرافقة ودالة عىل ظهوره ألتباعه . ١٠ للداللة عىل ظهور  الكونية  تسخري االحداث 

ومتيزت من تلك العالمات يف بعض جوانبها باختصاصها باألندلس. 
ثقتهم . ١١ لزيادة  باملخلص  اماهلم  عقد  خالل  من  الظلم  ورفض  الثورة  عىل  املوريسكييون  حتفيز 

بنفسهم ودينهم من خالل املدد اإلهلي املتمثل باملنقذ.
 بعض النبوءات املوريسكيية كتبت بلغة ركيكة وربام وردت بعض مفرداهتا باللهجة الدارجة . ١٢

نتيجة للضغوط التي تعرضوا هلا املوريسكيني ومنها االبتعاد عن لغتهم العربية.
 اختلفت أسامء وادوار املنقذ او املخلص املوريسكي وربام اشارت مجيعها اىل االمام املهدي(عج) . ١٣
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من خالل نعته بالفاطمي العريب.
كانت اإلشارة اىل املنقذ يف الرتاث املوريسكي بنعوت خمتلفة دالة عىل صفات معينة عظيمة تشري . ١٤

اىل عدله واحسانه ونسبه العريق.
الرشق . ١٥ من  املنقذ  خروج  جهة  اىل  املوريسكيية  التارخيية  والروايات  النبوءات  اغلب  تشري 

اإلسالمي.
 تتبني اإلشارة اىل املنقذ املوريسكي من خالل نعته بنعوت معينة منها الفاطمي والعريب واملرشقي . ١٦

فهي تشري بأمجعها اىل املنقذ الذي وعد به الرسول حممد(ص). 
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الفصل الرابع: التقیة عند الموریسكیین
دراسة تأصیلیة تاریخیة

Taqqiya (protective discretion) among the Moriscos

Taqqiya (protective discretion) is considered one of the most controversial issues 
in the Muslim doctrines; it  was permitted by some Muslim jurists but prohibited by 
others. For Sunni Muslim scholars practicing Taqqiya  is generally considered for-
bidden and only permissible when necessary. However, for Shia Muslims practicing 
 Taqqiya is generally considered permissible in a way that is confined by a set of rules 
different from that of  the Sunni Muslims. This paper focuses on Moriscos’s, who 
follow Maliki doctrine of Islam, stance over the  issue of Taqqiya (protective discre-
tion) and the extent to which they believe in it, especially during the rise of  the new 
era which was characterized by excessive violence and hideous torture to force them 
into renouncing  their religion in what is now known as the forced evangelization of 
Andalusian Muslims. The mission of  persecuting Muslims was assigned to merciless 
clergymen who were involved in the notorious inquisition to  force confessions out 
of the Muslims. The journey of torture in Spanish prisons involved bone breaking, 
 impalement, cutting off tongues, mass burn, life imprisonment, and other methods 
of torture. To escape these  types of torture, Muslims had to publicly announce their 
conversion to Christianity while practicing their  ancestors’ religion in private. This 
pretense is known as Taqqiya in the Islamic jurisprudence. Muslim jurists  had to 
permit this practice in order to allow the Muslims in Spain to keep their lives and 
religion. 
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المستخلص: 

التقیة عند الموریسكیین
تعد التقية يف الفكر االسالمي واحدة من العقائد املختلف عليها بني املذاهب االسالمية فقد أباحها 
قـوم وحرمهـا اخرون، وكان موقف مجهور علامء أهل السـنة ان االصـل يف التقية هو احلظر وجوازها 
رضورة فتبـاح بقـدر الرضورة، واجازها الشـيعة. وفـق ضوابط معينـة، وختتلف بتفاصيلهـا الدقيقة 
عن أهل السـنة واجلامعـة، وتتفق معهم باخلطوط العامـة، والذي يعنينا منها هو موقف املوريسـكيني 
(املالكيـة) منها ومدى اعتقادهم هبا السـيام مـع بداية املرحلة اجلديدة عندهم والتي أتسـمت بالعنف 
املفـرط والتعذيـب البشـع إلجبار املوريسـكني عىل ترك دينهم فيـام يعرف بالتنصري القرسي ملسـلمي 
االندلـس، وعهـدت تلـك املهمة اىل رجال الكنيسـة مـن الذين ُنزعـت الرمحة من قلوهبم، وتسـرتوا 
بمحاكم التفتيش سـيئة الصيت لنزع االعرتافات من املسـلمني األندلسـيني وبدأت رحلة التعذيب يف 
السـجون االسبانية من تكسري العظام، واسـتعامل اخلازوق، وسل اّللسان، وحفالت احلرق اجلامعية، 
واحلبـس مـدى احليـاة، وغريها مـن اسـاليب التعذيب، وامـام هذا االضطهـاد التجئ املسـلمون اىل 
التنصـري الشـكيل، اذ يبقـى املتنرص حمافظا عىل ديـن اجداده رسًا ويعلـن تنرصه علنًا، وهـذا ما يعرف 

بالفقه االسالمي بـ(التقية)، واجاز هلم فقاءهم اعتناقها حفاضا عىل دينهم وحياهتم يف نفس الوقت.
اوالً : تعریف التقیة 

١. التقية يف اللغة : اسم مصدر من االتقاء، بمعنى استقبل اليشء وتوقاه، يقال: اتقى الرجل اليشء 
يتقيـه، إذا اختذ سـاترًا حيفظه من رضره(١). وهـي ايضا تعني أن الناس يتقي بعضهـم بعضًا ويظهرون 
الصلح واالتفاق وباطنهم بخالف ذلك.(٢) وعرفت كذلك بأهنا احلذر واحليطة من الرضر، واالسم: 
التقـوى، وأصلهـا: إوتقى، يوتقـي، فقلبت الواو إىل ياء للكـرسة قبلها، ثم أبدلـت إىل تاء وأدغمت، 

فقيل: اتقى، يتقي(٣).
٢. اما يف االصطالح : فهي عند الشيخ املفيد (ت ٤١٣هـ) كتامن احلق وسرت االعتقاد فيه ومكامتة 

املخالفني وترك مظاهرهتم بام يعقب رضرا يف الدين أو الدنيا (٤) .
 وقـد عرفهـا الرسخيس احلنفي (ت٤٩٠ هـ) بقوله" والتقية: أن يقي نفسـه من العقوبة بام يظهره، 
وإن كان يضمر خالفه“ (٥)، وعرفها ابن حجر العسـقالين الشـافعي (ت٨٥٢ هـ) بقوله" التقية احلذر 

من إظهار ما يف النفس - من معتقد وغريه – للغري“ (٦).
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وقـال األلـويس احلنبيل (ت١٢٧٠ هـ) يف تفسـري قولـه تعـاىل : إال أن تتقوا منهم تقـاة، أي التقية 
بمحافظة النفس أو العرض، أو املال من رش األعداء (٧).

وقال الشيخ األنصاري (ت١٢٨٢هـ) التقية: اسم التقى يتقي، والتاء بدل عن الواو كام يف التهمة 
والتخمة (٨).

ثانیاً: التقیة في التاریخ

تعد التقية يف الفكر االسالمي واحدة من العقائد املختلف عليها بني املذاهب االسالمية فقد   
أباحها قوم وحرمها اخرون، وقد اشتهرت الشيعية االمامية هبا منذ نشأهتم وخالفوهم يف االعتقاد هبا 
خمالفوهم من املذاهب االخرى  – يف بعض اخلطوط العامة هلا- وهي يف أبسط حالتها تدعوا اىل العيش 
املشـرتك لإلنسـانية والتي تنهي عن كل فعل او قول يؤدي اىل أراقة الدماء أو تشويه املعتقد وهدمه، أو 
اجياد الفرقة واخلالف بني االنسـان واخيه االنسـان، بان يتقي كل ما يؤدي اىل االختالف والتنازع بينه 
وبني من خيتلف معه يف املعتقد أو اجلنس، والعيش معه بسـالم، ما دام مل يعتد عليه، وهي أمر عقالئي 
اكدت عليه الرشيعة وله نامذج كثرية يف تاريخ الرسل واالنبياء وعليه شواهد يف القرآن الكريم والسنة 

النبوية وأقوال العلامء عند كل مذهب.
 ومن الشـواهد التارخيية التي اسـتخدمت فيها التقية هي قصة أصحاب الكهف والتي أشـار اليها 
االمـام الصادق () بقوله ”ما بلغت تقية أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف، إهنم كانوا يشـدون 
الزنانري، ويشهدون األعياد، فآتاهم اهللا أجرهم مرتني(٩). ورصح ايضا بتقّيتهم القرطبي قائًال" يف هذه 
اآلية نكتة بديعة، وهي أن الوكالة إّنام كانت مع التقية خوف ان يشعر هبم أحد ملا كانوا عليه من خوف 

عىل أنفسهم، وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه“ (١٠).
 ومن االحداث االخرى التي جتلت فيها التقية بصورة واضحة هي موقف مؤمن آل فرعون والتي 
وثقهـا القـران الكريم بقوله تعاىل "َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيْكُتُم إِيَامَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َأْن َيُقوَل 
ُكْم  َوإِْن َيـُك َكاِذًبا َفَعَلْيـِه َكِذُبُه َوإِْن َيـُك َصاِدًقا ُيِصْبُكْم  َ اهللاَُّ َوَقـْد َجاَءُكـْم بِاْلَبيِّنَـاِت ِمـْن َربِّ َريبِّ
اٌب"(١١). اذ قال أبن اجلوزي بشـأن مؤمن  ٌف َكذَّ ـِذي َيِعُدُكـْم إِنَّ اهللاََّ َال َهيِْدي َمْن ُهـَو ُمْرسِ َبْعـُض الَّ
آل فرعـون" انـه كتم ايامنه من فرعون مائة سـنة" (١٢) . وال شـك أنَّ ما يعنيه كتـامن اإليامن هو التقّية ال 
غـري، ألنه إخفاء أمر ما خشـية من رضر إفشـائه، والتقّية كذلك(١٣). وبقيت التقيـة عىل ما كانت عليه 
يف االديان السـابقة ومل ُتنسـخ يف االسالم بل جاء االسـالم ليزيدها رسـوخًا وتوكيدًا(١٤). ومن أوائل 
مفاهيـم التقيـة التي تطالعنا يف االسـالم هي ما جـرى للصحايب اجلليل عامر بن يـارس (رض)، والتي 



١٢٨

أشار اليها القران الكريم يف عدة مواضع منها قوله تعاىل "َمن َكَفَر بِاهللاَِّ ِمن َبْعِد إِيَامنِِه إِالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه 
َن اهللاَِّ َوَهلُـْم َعَذاٌب َعظِيٌم"(١٥) وقوله  َح بِاْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب مِّ ـن َرشَ يَامِن َوَلِٰكن مَّ ُمْطَمِئـنٌّ بِاْإلِ
لَِك َفَلْيَس  تعـاىل مرصحا بالتقيـة "الَّ َيتَِّخِذ املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمن ُدوِن املُْْؤِمنِـَني َوَمن َيْفَعْل َذٰ

ُرُكُم اهللاَُّ َنْفَسُهَوإَِىل اهللاَِّ اْملَِصُري"(١٦). ٍء إِالَّ َأن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوُحيَذِّ ِمَن اهللاَِّ ِيف َيشْ
أمـا يف السـنة النبوية الرشيفة فقد رصح هبا الرسـول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) ترصحيًا واضحـًا ال لبس فيه فقد 
روي عن الرسول حممد (ملسو هيلع هللا ىلص) انه عندما عذب املرشكون عامر بن يارس (رض) قال ”كيف جتد قلبك؟ 
قال: مطمئنا باإليامن ، قال النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) فان عادوا فعد“(١٧). ومنها ايضا ان مسـيلمة ُرِوَي َأنَّ ُمَسـْيَلَمَة 
ٍد؟ َقاَل: َرُسوُل اهللاَِّ (ملسو هيلع هللا ىلص) .َقاَل: َفَام  ا: َما َتُقوُل ِيف ُحمَمَّ اَب َأَخَذ َرُجَلْنيِ ِمَن اْملُْسِلِمَني، َفَقاَل ِألََحِدِمهَ اْلَكذَّ
ُه، أي خال سـبيله و تركه، َو َقاَل لِْآلَخِر:  ؟ َقاَل: َأْنَت َأْيضًا ـ أي أنت أيضًا رسـول اهللا ـ َفَخالَّ َتُقوُل ِيفَّ
ٍد؟ َقاَل: َرُسـوُل اهللاَِّ .َقاَل: َفَام َتُقوُل ِيفَّ ؟ َقاَل: َأَنا َأَصـمُّ .َفَأَعاَد َعَلْيِه َثَالثًا، َفَأَعاَد َجَواَبُه  َمـا َتُقوُل ِيف ُحمَمَّ
ا الثَّاِين َفَقْد َصَدَع  ُل َفَقْد َأَخَذ بُِرْخَصِة اهللاَِّ، َوَأمَّ ا اْألَوَّ َل، َفَقَتَلُه .َفَبَلَغ َذلَِك َرُسوَل اهللاَِّ(ملسو هيلع هللا ىلص) َفَقاَل ":َأمَّ اْألَوَّ

، َفَهنِيئًا َلُه "(١٨). بِاْحلَقِّ
ثالثاً: التقیة في المذاھب االسالمیة

كان موقـف مجهـور علـامء أهل السـنة ان االصل يف التقية هـو احلظر وجوازهـا رضورة فتباح بقدر 
الرضورة، وختتلف عن التقية عند الشيعية بتفاصيلها الدقيقة وتتفق معها باخلطوط العامة، اذ ُقيدت عند 
السنة بمفهوم االكراه، وخصص علامئهم كتبهم وآرائهم بعنوان االكراه وتناولوا فيه مجيع ما يتعلق بالتقية 

من أمور ومسائل. وكان لكل مذهب رايه الفقهي يف هذا املجال والتي سنعرضها كام ييل بإجياز تام.
 التقیة في المذھب االثنى عشري : 

ال خيتلـف تعريف التقية عند أهل السـنة عن تعريفها عند الشـيعة األماميـة ال يف قليل وال يف كثري 
إال من حيث فنية التعبري وصياغة األلفاظ يف تصوير املعنى االصطالحي للتقية، وهذا إن دل عىل شئ 
إنـام يدل عىل اتفاقهم من حيث املبدأ عىل أن التقية ليسـت كذبا، وال نفاقـا، وال خداعا لآلخرين (١٩). 
ومتيـزت الشـيعة االمامية عن غريهم من املذاهب االسـالمية بالتمسـك هبذا املفهـوم واختاذه هنجا يف 
معامالهتا، ألسباب ال ختفى عىل من درس تاريخ التشيع دراسة موضوعية ووقف عىل املعاناة الطويلة 
االمـد التـي مـرَّ هبا االئمة مـن أهل البيت () ، مـن ازمات متواليـة كان ينظر فيها اىل التشـيع بانه 
جريمة ال تغتفر لذلك فقد ُنكل هبم و بإصحاهبم ما بني قتل وسـجن ونفي وسـبي وغريها وما رافقها 
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مـن احـداث يندى هلا جبني البرشية خجـال (٢٠). لذلك فقد ندب اليها أئمة أهـل البيت () وبينوا 
يف احاديثهـم حدودها ورشوطها واوقاهتا وصورها لتجنيب اتباعهم االخطار التي تصيبهم فقد روي 
عن االمام أيب عبد اهللا () انه قال سمعت ايب يقول ال واهللا ما عىل وجه االرض يشء أحب ايل من 
التقية(٢١). وعنه عليه السـالم مفرسًا قوله تعاىل "وال تسـتوي احلسنة وال السيئة "(٢٢)، قال احلسنة التقية 

والسيئة االذاعة.(٢٣) وقال ايضا "التقية ديني ودين آبائي وال دين ملن ال تقية له"(٢٤). 
تبعهم باالقتداء هبم علامء مذهبهم موضحني وشـارحني ما اهبم منها فهذا الشيخ املفيد يقول عنها 

التقية جائزة يف الدين"(٢٥).وغريها من االحاديث الكثرية . "أن 
١. التقیة عند المذھب الحنفي:

مـن خـالل تتبع اعالمهم من العلامء االعالم من اتباع هذا املذهب ما نجده عند الرسخيس احلنفي 
(ت٤٩٠هــ) اذ أشـار اىل أنه جيوز ترك الصـالة الواجبة عند االكراه عىل تركهـا ، وكذلك االفطار يف 
شـهر رمضان املبارك، وقذف املحصنات واالفرتاء عىل املسـلم، ويف حـاالت أخرى منها الزنا، وأكل 
امليتـة، وأكل حلـم اخلنزير، ورشب اخلمور، وان من يفعل ذلك وهو يعلم انه يسـعه كان اثًام، وليس له 

أن يمتنع منه، كام جوز الرشك عىل اللسان عند االكراه(٢٦).
٢. التقیة في المذھب الشافعي: 

وهو ما نجده عند االمام الشـافعي(رض)(ت٢٠٤هـ) نفسـه اذ انـه رشع االمور التي يباح للمكره 
التكلم هبا، أو فعلها مع كوهنا حمرمة رشعًا، من ذلك التلفظ بكلمة الكفر، مع اطمئنان القلب باإليامن(٢٧).

٣. التقیة في المذھب الحنبلي:
رصح بموقـف املذهـب من هـذا االمر أبن قدامـة احلنبيل(ت٦٢٠هـ) با باحة فعـل املكره دفعا ملا 

يتوعده املكروه به من العقوبة فيام بعد (٢٨).
٤. التقیة في المذھب المالكي:

ذكر أحد علامء هذا املذهب وهو ابن العريب املالكي (ت٥٤٣هـ) ان من اكره وقلبه مطمئن باإليامن، 
ال جتري عليه أحكام املرتد، لعذره يف الدنيا، مع املغفرة يف اآلخرة، ثم رصح بعدم اخلالف يف ذلك. ومن 

األمور التي تصح فيها التقية عند اإلكراه الزنا، فيجوز االقدام عليه وال حد عىل من أكره عليه (٢٩).
 هـذه اآلراء بصـورة موجزة لنظرة املذاهب االسـالمية التي تدور حول مفهـوم التقية وان مل يكن 
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مرصح باسمها والتي دلَّو عليها باإلكراه.
رابعاً:- التقیة عند الموریسكیین:

بعد سـقوط غرناطة ٨٩٧هـ/١٤٩٢م والتي نتج عنها تسليم احلمراء بموجب معاهدة بني امللوك 
الكاثوليـك وأبـو عبـد اهللا الصغري، والتـي محلت يف طياهتا تعهد املسـلمني بمامرسـة الشـعائر الدينية 
االسالمية بحرية تامة والعيش بسالم جنبا اىل جنب مع املسلمني(٣٠).اال انه مل متض سنوات قليلة عىل 
تلك املعاهدة حتى تنصلت عنها اململكة االسـبانية، وبدأت مرحلة جديدة مع املوريسـكيني أتسـمت 
بالعنـف املفـرط والتعذيب البشـع إلجبار املوريسـكني عىل تـرك دينهم فيام يعـرف بالتنصري القرسي 
ملسلمي االندلس، وعهدت تلك املهمة اىل رجال الكنيسة من الذين ُنزعت الرمحة من قلوهبم، وتسرتوا 
بمحاكم التفتيش سـيئة الصيت لنزع االعرتافات من املسـلمني األندلسـيني وبدأت رحلة التعذيب يف 
السـجون االسبانية من تكسري العظام، واسـتعامل اخلازوق، وسل اّللسان، وحفالت احلرق اجلامعية، 
واحلبـس مـدى احلياة، وغريها من اسـاليب التعذيـب، كل ذلك جرى حتت مراء ومسـمع من امللوك 
االسـبان واسـالفهم، الذين تنكروا لكل حـرف كتبوه وتعهدوا به للمسـلمني وامام هـذا االضطهاد 
التجئ املسـلمون اىل التنصري الشكيل، اذ يبقى املتنرص حمافظا عىل دين اجداده رسًا ويعلن تنرصه علنًا، 
وهـذا مـا يعرف بالفقه االسـالمي بـ(التقية)، وهذا ال يعني ان املوريسـكييون مل يقاوموا االسـبان ومل 
يتصـدوا للتنصـري القـرسي فقد ثاروا وحاربوا االسـبان وقاتلوهـم حتت كل حجر ومـدر، ومن ابرز 
الثـورات التي حدثت هي ثورة البيازين عـام ١٤٩٩م وثورة البرشات عام ١٥٦٨م(٣١). واملآيس التي 

عاشوها هي التي دفعتهم العتناق التقية، تلك املآيس التي رقَّ هلا النصارى قبل املسلمني.
ففي عام ١٥٢٦م أدى أرغام مسـلمي أراغون عىل التنرص اىل التحرك عسـكريا من املوريسكيني 
لثورة غري حممودة العواقب تؤدي هبم اىل الفناء بساحة املعركة، لذلك تدخل سيد نبيل أسباين خياطبهم 
قائًال: "أهيا احلزانى البائسـني، يامن تسـلمون أنفسـكم هبذه الطريقة اىل اعدائكم أذا كنتم ترفضون 
العـامد احرتامـًا لقرآنكـم، فيجـب ان تعلموا ان بوسـعكم أن تتظاهـروا بكونكم مسـيحيني فتقبلوا 
العـامد وتبقـى قلوبكم مع حممد، وبذلك تتخلصون من اخلطر الراهن الذي يواجهكم فرتغمون عىل 
االستسـالم بقوة السـالح، ومن املخاطـر املقبلة إذ هتيمون عىل وجوهكـم يف االرض"(٣٢). وقد بني 
املوريسكييون يف أكثر من مرة اهنم مل يعتنقوا النرصانية اال ظاهرًا خوفا من حماكم التفتيش وما طاهلم 
من التنكيل التي متارسـها ضدهم أذ يقول احدهم "هذه هي رشيعة املسـيحيني التي راينا بأعيننا أهنم 
يامرسـوهنا والتي تظاهرنا باتباعها، لكن اهللا يعلم ان ذلك كان عىل سـبيل التظاهر واننا كنا عىل يقني 
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من خطا تلك الشـعائر" (٣٣). 
خامساً:- المسوغ الشرعي العتناق التقیة عند الموریسكیین

قدمنا سـابقا للتقية وترشيعها الديني عند املذاهب االسـالمية، بقي مسـالة تقية املوريسكيني وهم 
أسـالف املذهـب املالكي والذي كان له راي واضح يف تلك املسـالة، وكان ألهـل االندلس من فقهاء 
املذهب املالكي راي واضح فيها أذ افتى أبن عبد الرب النمريي القرطبي املالكي (٤٦٣هـ) بعدم وقوع 

عتق وطالق املكروه(٣٤).
وكان ابـن جـزي املالكـي (٧٤١هــ) يقول بجـواز التلفـظ بكلمة الكفر عنـد االكـراه عليها. اما 

السجود للصنم، فقد رصح بجوازه عند اجلمهور(٣٥). 
هذه الفتاوي كانت يف أيام سيطرة وقوة املسلمني، اما يف أيام املوريسكييون فقد وجدوا هلم متنفس 
رصيـح وواضـح يف فتاوي هؤالء العلامء، اذ يذكر احلجـري (ت ١٦١٣م) ذلك بعد ان تعمد الكذب 
يف حديثـه مع إسـباين خشـية منه، اذ أسـتند يف حلَّية ذلك ملـا اورده الغزايل يف كتابه إحيـاء علوم الدين 
بقوله "ان جاز عليك انسـان من اهل اخلري ثم جاء يف طلبه رجل ظامل سـائًال عنه ليرضه فقال له: مشى 
من تلك النحية بعكس ما مشى منها لينجو املطلوب من ظلم طالبيه وان الكذب يف مثل هذا جائز بل 

مندوب اليه"(٣٦).
ويبـدوا ان الواقـع املـزري واالضطهاد الذي تعرض له املوريسـكييون قد حدت بالفقهاء السـيام 
مفتي وهران أن يعيدوا التفكري يف معاجلة ذلك االضطهاد والرجوع اىل االخذ بترشيع حيمي هؤالء من 
حمرقة االسـبان ويف الوقت نفسـه حيافظ هلم دينهم، فكانت التقية طوق النجاة هلؤالء املجاهدين اتباع 
املذهب املالكي الذي ينترش يف اسـبانيا واملغرب. واوجد هلم حيل رشعية أو تورية ملسـاعدة املسـلمني 
املضطهديـن لتجنب النطق بالكفر فمثال اذا ُارغم املسـلم عىل لعن الرسـول حممـد (ملسو هيلع هللا ىلص) فان عليه ان 
د كام ينطقه املسـيحيون يف اسـبانيا، وعليهم ان يقصـدوا بذلك الشـيطان أو(ماهاماذ)  ينطـق اسـمه ممُّ
اليهودي، الن الكثري من اليهود كانوا حيملون ذلك اللقب كام يف حالة بعض مجاعات اليهود الرشقيني 
السفارديم، وبعد تقديم عدد من املواريات واالالعيب النحوية، وأِشار املفتي عىل املوريسكيني الذين 
يواجهـون مصاعـب أخرى أن يتوجهـوا اليه هبـا(٣٧). والضاهر" ان االلتجـاء العام للتقيـة كان يمثل 
بالنسـبة للموريسكيني خطرا الشك فيه فتكرار حركات غريبة عىل دينه (أي احلياة الظاهرية بوصفهم 
نصارى) اال يمكن أن يكون خطرا هيدد صفاء االيامن وحيول اىل توليفة دينية؟ أو عىل االقل يمكن أن 
يضع الشعائر االسالمية موضع االمهال؟؟ إن زعامء الشعب املوريسكي كانوا عىل وعي هبذه املخاطر، 
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وهلذا حاولوا املحافظة عىل إيامن أبنائهم بطريقة رسية“(٣٨). 
 عىل ان فتوى مفتي وهران ُتعد من أشـهر الفتاوى التي أعتمد عليها املوريسـكيني يف االخذ بمبدأ 
التقية، رغم معارضة علامء أخرين هلم، ومن أشـهرهم فقيه املغرب أبو العباس أمحد بن حييى بن حممد 
التلمسـاين الونرشيـيس (ت٩١٤هـ) يف فتواه املعروفة بـ (أسـنى املتاجر يف بيـان أحكام من غلب عىل 
وطنـه النصـارى ومل هياجر ومـا يرتتب عليه من العقوبـات والزواجر) الذي رفض فيهـا رفضا قاطعًا 
السـامح للمسـلمني بالبقاء بدار الكفر كام اسـامها وتشـدد كثريًا يف منع بقاء املوريسكيني رغم املوقف 
االنسـاين الـذي يمر به هؤالء املسـلمني يف إسـبانيا (٣٩). والواصلني اىل املغرب العـريب قد" ندموا عىل 
اهلجرة بعد حصوهلم بدار االسالم وتسخطوا وزعموا أهنم وجدوا احلال عليهم ضيقة، وأهنم مل جيدوا 
بدار االسـالم، التي هي دار املغرب هذه، ... بالنسـبة اىل التسـبب يف طلب أنواع املعاش عىل اجلملة، 
رفقـًا وال يـًرس وال مرتفقًا وال اىل الترصف يف االقطار أمنًا اليقًا "(٤٠).وكان جواب الونرشييس صارمًا 
حـادَّ اذ انـه قال" ان اهلجـرة من أرض الكفر اىل أرض االسـالم فريضة اىل يوم القيامة ... وال يسـقط 
هذه اهلجرة الواجبة عىل هؤالء الذين اسـتوىل الطاغية لعنه اهللا تعاىل عىل معاقلهم وبالدهم اال تصور 

العجز عنها بكل وجه وحال، ال الوطن واملال ، فان ذلك كله ملغى يف نظر الرشع“(٤١).
هـذا "وقـد ادى تبنـي التقيـة مـن جانـب املوريسـكيني اىل نتيجتني متناقضتـني فمـن ناحية متكن 
املوريسكيني من البقاء والعيش يف إسبانيا، ثم إن عقيدهتم الدينية بقيت يف مأمن من حماوالت التنصري من 
جانب جرياهنم املسيحيني... ومن الواضح ان الفتوى قد خلقت ملجًا داخليًا أمنًا يستطيع االنسحاب 
نحوه املوريسـكيني املضطهدين للحفاظ عىل إخالصهم االصيل املظاهر اخلارجية للمسـيحية، فاهنم 
قد عّرضوا أنفسـهم لضمور ميزاهتم الدينية والثقافيـة"(٤٢).ومل تقنع تقيتهم حماكم التفتيش - يف اغلب 
االحيان – فقد كانت هناك دعوات اىل عدم تصديق هؤالء يف اعتناقهم للنرصانية ومل خيف عىل الكنيسة 
الكاثوليكيـة أن هـذا التنصـري مل يكـن حقيقيـًا، عىل الرغم من وجـود حاالت لتنرص بعض املسـلمني 
وتركهم دينهم االسـالمي هنايًا، ومن أشـهر من تنرص من هؤالء املسـلمني أبناء السـلطان أبو عبد اهللا 
الصغري الذين بقى نسلهم يف اسبانيا ولقيهم الوزير الغساين(ت١١١٩هـ/١٧٠٧م) وحتدث معهم يف 
رحلته وكانوا من ذوي اجلاه يف اسبانيا وغريهم ممن الحظ وجودهم يف اسبانيا(٤٣) ولذلك فقد أصدر 
فيليب الثالث ١٥٩٨م قرارا بطرد املوريسكيني هنائيًا للفرتة ما بني عامي ١٦٠٥م- ١٦١٤م (٤٤). عىل 
الرغم من وجود دعوات تنادي برضورة ذبحهم مجيعًا بدل رحيلهم (٤٥). وكان ملحاكم التفتيش اهتامم 
بمسلمي إسبانيا السابقني "الذين أصبحوا خيضعون لسلطاهنم باعتبارهم كاثوليك معمدين، واهتمت 
حمكمـة التفتيـش عىل وجـه اخلصوص بالتقارير الواردة من غرناطة وقشـتالة، التـي قالت ان كثري من 
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املوريسـكيني مل يقلعـوا متامـًا عن املامرسـات الدينية والثقافية من زمن االندلسـيني وجيـب ان يعتنقوا 
دينهـم اجلديـد كامـًال"(٤٦). والحظ ذلك مارمول عنـد حديثه عن طريقة زواج املوريسـكيني اذ يؤكد 
عىل عدم مصداقية اعتناقهم للدين املسـيحي قائًال" كان ذهاهبم حلضور القداس ايام االحاد واالعياد 
بغـرض املجاملـة ولتجنب معاقبة الكهنة والقساوسـة هلـم. مل يعرتفوا باي ذنب امام القساوسـة قط، 
ومل يقولـوا احلقيقـة اثناء االعرتاف. يف أيام اجلمع كانوا يأخذون حذرهم ويغتسـلون ويودون الصالة 
يف منازهلـم خلف االبـواب املغلقة، أما أيام اآلحـاد واالعياد فكانوا خيصصوهنـا للعمل، عندما كانوا 
يعمدون أطفاهلم، كانوا يغسلون أجسامهم رسًا بامء دافئ إلزالة ما التعميد (اَملريون) والزيت املقدس 
، ويقومون بشعائر اخلتان ويسموهنم بأسامء عربية. العرائس الاليت ألبسهن القساوسة الثياب املسيحية 
ملباركتهـن، كـن يقمن بخلعها بعد عودهتن اىل منازهلن لريتدين أزياء إسـالمية، حيث تقام اعراسـهن 
عىل الطريقة املوريسـكيية باآلالت املوسـيقية واالطعمة العربية. اذا كان البعض قد تعلم إداء الصالة 
ب الكثريون من تعلم اللغة  املسـيحية فإن السبب هو عدم السـامح هلم بالزواج اال بعد تعلمها وقد َهترَّ

االسبانية ليكون ذلك عذرًا لعدم تعلم الصالة "(٤٧). 
سادساً:- محاكم التفتیش ومرسوم الطرد

يف ضـوء تلك االحداث والتجاء املوريسـكيني للتقية املكثفة والعمل هبـا مدفوعني برهبة وخوف 
حماكم التفتيش السيئة الصيت التي مل تدع طريقة لتعذيبهم اال واتبعتها. وكانت حماكم التفتيش متارس 
ثالثة أنواع من التعذيب، أوهلا كان التعذيب باملاء بان "يوثق السـجني عىل ُسـلَّم مائل، بحيث يصبح 
الـرأس ادنـى من مسـتوى الرجلني، وُيرغم عىل تـرك فمه مفتوحًا بوضع قطعة قـامش عليه، ثم يرغم 
عـىل جترع املاء، وكانت تسـتعمل هلذا الغرض جرة تسـتوعب أكثر من لـرت، خالل حصة واحدة، كان 
بوسـع السجني ان يتجرع ثامين جرار، شـكل أخر من اشكال التعذيب كان يكمن يف تعليق املتهم عىل 
بكرة بواسطة حبل يوثق معصميه. ثم تعلق أثقال عىل رجليه، وُيرفع جسده ببطء ثم يرتك لكي يسقط 
بعنف. االسـلوب الثالث كان هو املنصة: كان السـجني يوثق من يديه ورجليه بحبال كانت ُتفتل شيئًا 
فشـيئًا بواسـطة عتلة آليه"(٤٨). واشهر ما مارسته حماكم التفتيش يف التضيقق عىل املوريسكيني يف سبيل 
ارجاعهـم عـن دينهم هو حفالت احلرق ايت اشـتهرت يف تلك الفرتة فبعد أن حيكم عىل املوريسـكي" 
يرتقـي رئيس املحكمة مرتفعًا أقيم وسـط امليـدان ويأخذ يف تالوة احلكم عىل معـارش الزنادقة الكفار 
بصوت جهوري وهو يقول: أن هؤالء قد استحقوا احلرق رجاالً ونساًء الهنم (هيود، أو من املسلمني، 
أو من غري أتباع املذهب الكاثوليكي) وأهنم قد استخفوا باألحكام املقدسة، وأهنم قد اختذوا الشيطان 
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عدّو البرش وليًا وحقروا الكنيسـة وهم ال يأتون ثمـرًا“(٤٩). وكانت هناك دعوات متصاعدة للنيل من 
املوريسكيني او ما يعرف باملوريسكيني اجلدد بالضد من تسمية االسبان باملسيحيني القدماء (٥٠). فكان 
هناك اقرتاح للملك االسـباين عام ١٥٨٢م بان "بعضهم يطلبون من جاللته تامر بحرقهم مجيعًا"(٥١). 
او ذبحهم مجيعًا(٥٢).وحتى بالنسـبة ملحاولة تنصريهم فقد اعرتض بعض رجال الدين املسـيحي منهم 
عىل سـبيل املثال رئيس اسـاقفة بلنسـية ريبـريا والرئيس الروحـي للمملكة االسـبانية الذي علق عىل 
منح االرسار املقدسـة للموريسكيني، انه يشـبه ببذر بذور ثمينة بني الصخور، أو إعطاء أشياء مقدسة 

للكالب، أو نثر الآللئ أمام خنازير(٥٣).
ومل يقف االسبان عند هذا احلد من التعذيب بل أهنم تفننوا يف حماولة ابادة اجلنس االندليس من عىل 
وجه البسيطة، اذ يروي موريسكي بعض حماوالت االسبان تلك قائال نظرًا اىل عدم استطاعة االسبان 
شد قلوب االندلسيني املوريسكيني بعيدا عن عقيدهتم الصلبة وجلبها اىل دينهم الشيطاين (النرصاين) 
فـان البعـض كان يقرتح أبادتنا مجاعيا، فيام اراد البعض االخر خصينا بقضيب أمحر حممي يف مكان من 
اجلسم حتى ال ننسل ونفنى كأن يف يدهم القدرة عىل تنصري ما أملته العناية الربانية االزلية(٥٤). وغريها 
من االسـاليب التي تفنَّنت حماكم التفتيش فيها مثل تسـليط آلة لضغط أضالع املتهم، وكيه بأسياخ من 
حديـد شـديدة االلتهاب وكيه بقوالـب ملتهبة توضع عىل بطـن املتهم أو عجزه، أو نزع أسـنانه، واذا 
مـات املتهـم حتـت التعذيب قبل صدور احلكـم، فالتحقيق يتابـع وكأن املعني مازال قيـد احلياة اىل أن 
تثبـت التهمـة، فينبش عليه قريه، وينفـذ فيه احلكم الصادر يف حقه بصورة عبثيـة (٥٥). وعىل الرغم من 
ذلك "فظلت طائفة املوريسكيني أكثر من قرن ختفي عقيدهتا االسالمية ولغتها العربية ... بشتى أنواع 
املقاومة اىل أن جاء تاريخ ١٦٠٩م ليكون أكثر قهرًا ورصامة، وأكثر حتديدا ملصريهم املرتدي وخيريهم 
بني أمرين أحالمها مّر كام يقال فإما املنفى االجباري وإما القتل حرقا وبأبشع الوسائل اجلهنمية التي مل 
يشهد تاريخ البرشية أشنع منها وال أفظع وهذا بشهادة رجال الكنيسة من بينهم وعىل وجه اخلصوص 

الكاردينال ريشويل الفرنيس"(٥٦).
ويبدوا ان املتابعة للموريسـكيني دقيقة جدًا حتى يف قضية تناسـلهم ومقدار خطورة هذا التناسـل 
عليهم اذ يذكر احلجري ان سبب صدور مرسوم الطرد سنة ١٦٠٩م هو خوف امللك االسباين فيليب 
الثاين من تناسل املوريسكيني املتزايدة واثره عىل تركيبة املجتمع وخشية تكاثرهم لذلك أمر" أن ُيّزمموا 
[٥٧] مجيـع االندلـس صغـارًا وكبـارًا، حتى التـي يف رحم النسـاء بظهور احلمل وال علـم أحد الرس يف 

ذلـك. ثم بعد ذلك بنحو السـبع عرشة سـنة عملوا زمامـًا أخر مثل االول – كـام أعلموين بمراكش– 
ومل يـدر أحـد الـرس يف ذلك حقيقـة. ولكن قال لسـان احلال أهنـم أرادوا يعملوا هل كانـوا يف زيادة م 
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ال؟ وملـا وجدوا زيادة كثـرية أمروا بقرب ذلك رحيلهم“(٥٨). ووصل االمر باملوريسـكيني جراء تلك 
االجراءات التعسفية اىل ان جيربوا عىل بيع أبنائهم من أجل كرسة خبز، اذ اشفق الشاعر غاسبار أغيال 

عىل هؤالء املوريسكيني الذين باعوا ابنائهم بقوله:-
اما أبنائھم االعزاء

فاقدموا على بیعھم لذوینا

فقط من أجل كسرة من الخبز(٥٩).

 وكان التحريض قائم عىل قدم وسـاق من أجل طرد املوريسـكيني أذ وجهت اليهم العديد من 
االهتامات التي يعد مرتكبوها جمرمي جيب االقتصاص منهم ونعتوهم بالكافرين لعدم "اسـتعامهلم 
إشـارات مسـيحية عند املوت، ال ينطقون باسم املسـيح يف القداس، ال يتبعون العبادات املسيحية، 
ال حيملـون الصليب ويدمرون املوجود يف قراهم ويف الطرقات، ال يرشبون اخلمر، ال يأكلون امليتة 
وحلـم اخلنزيـر، ُيغّسـلون جثث املوتـى ويدفنوهنم بطريقـة خمالفة للمسـيحيني، ثم ولكـي يتجنبوا 
تعميـد أطفاهلـم ُيعمـدون دائـًام نفـس الطفـل"(٦٠). ومل تنفـع كل حمـاوالت النصـارى مـن تركيع 
املوريسـكيني اذ بقوا خملصني لدينهم وثقافتهم االسـالمية العربية اذ كان" املوريسـكييون مسلمني 
حتـى النخاع يف مجيع مناحي عيشـهم، عاداهتـم ولغتهم، يطبقون تعاليم القـرآن يف حياهتم اليومية 
ويقدسـون مـوروث أجدادهم، واملتنرصون منهم مل يرتكوا ممارسـتها واعتقادهـا، وكانوا يعتربون 
أنفسـهم اعـداء للمسـيح حتـى داخل الديـن اجلديـد. وقد أثبتـت وثائـق تارخيية هامـة ومتعددة 
تشـبثهم بتعاليم حممد وممارسـتها رغم كل املحن والظروف، فرغم اختالطهم باملسيحيني القدامى 
مل يتأثـروا هبـم وال بطريقة عيشـهم أو دينهم. وبقيت آثار عديدة شـاهدة عىل وجودهم، جتسـدت 
يف الكم اهلائل من املسـاجد التي شـيدوها والكتـب العربية التي تركوهـا وتداولوها يف رسية تامة 

بني أرسهم "(٦١).
وُعرف عنهم أهنم "يتصنعون املظهر اخلارجي للنرصانية، ويظلوا اندلسيني من الداخل"(٦٢)، وربام 
سـاعدهم يف ذلك يف بعض االحيان تسـامح االسياد والنبالء محاهتم احلازمني ، وباملقابل كانوا يؤدون 

هلم رضائب مضاعفة حتى ال يتخلوا عن معتقداهتم(٦٣).
وامام هذا الضغط أصبح املوريسـكييون متشـبثني أكثر وأكثر بالعوائد االسـالمية مبتعدين بذلك 

كل البعد عن تقليد النصارى القدماء وبدأوا يتشبثون بالطقوس التي جيدون فيها هويتهم (٦٤).
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سابعاَ:- التقیة أسلوب الدین السري للموریسكیین

امام كل تلك الظروف توصل املوريسكييون - الذين بقوا يف اسبانيا وحاولوا أن يكيفوا أنفسهم مع 
هويتهم اجلديدة املقنعة بقناع النرصانية - اىل االمر القرآين املعروف وكام ارشنا سابقا بالتقية الذي أجاز 
هلم مواجهة االضطهاد بمداراة االسبان تقية منهم وحفاظا عىل دينهم االسالمي، الذين احسوا بتنكر 
النصارى لعهودهم التي أبرموها وسـعيهم لتنصريهم فلم يكن أمامهم غري التقية منهجًا للحفاظ عىل 
دينهم كام يتضح من خماطبة يوسـف بناغس لفتى أريفلو قائًال:" ومما يزيدين أملا ان املسـلمني سيلبسون 
لبـاس النصـارى وسـيأكلون مـن طعامهـم. واهللا أسـال أن ال ينسـاقوا إىل دينهم بقلوهبـم وأن يكون 
صنيعهم جمرد تقية"(٦٥) ففي عام ٩١٠هـ/١٥٠٤م طبق هذا املبدأ عىل مسـلمي اسـبانيا بوضوح مفتي 
وهران أمحد بن بومجعة يف فتوى اصدرها ردًا عىل االسـتفتاءات التي وصلته من مسـلمي إسـبانيا(٦٦). 
واملالحظ عىل هذه الفتوى أهنا تتكون من مقدمة تشـجع فيها االندلسـيني عىل التشـبث بدينهم والتي 
تبتدي بمقدمة مستقاة من حديث الرسول االعظم حممد (ص)" إخواننا القابض عىل دينهم كالقابض 
عىل اجلمر"(٦٧). وقد وجد تلك الفتوى حممد عبد اهللا عنان ونرشها يف كتابة دولة االسالم يف االندلس، 
ومل تكـن تلـك الوثيقة اال نسـخة اخلامدية من خمطـوط عريب موجـود يف مكتبة الفاتيـكان(٦٨). وكانت 
إجابات املفتي حول املشكالت التي عرضت أمامه تسمح دون استثناء بالتساهل يف القواعد الصارمة 
واملفاهيـم املحدودة يف االسـالم. وال يكاد يوجد يشء ال يسـتطيع املسـلمون فعلـه إذا كانوا مكرهني 
عليه(٦٩). وتأيت الفتوى بشـكل رسالة وجهها مفتي وهران اىل من أسامهم الغرباء يشجعهم ويصربهم 
هبا عىل حتمل املشـاق يف سـبيل مالزمة دين االسـالم وامرين به من بلغ من أبنائهم أن مل خيافوا دخول 
رش عليهـم من أعـالم عدوهم بحقيقتهم(٧٠). ونسـخت تلك الفتوى عىل نطاق واسـع يف خمطوطات 
رسية طول القرن السادس عرش وعرفت من قبل املوريسكيني (٧١). واصبحت بمثابة منهج ُحيتذى بيه 

ملواجهة حماكم التفتيش واتقاء رشها وسخطها .
أما أهم االمور التي عاجلتها الفتوى فهي بحسب ما ورد يف الرسالة وبالتسلسل فهي:

١. الصالة:- وهي أهم ركن من اركان االسـالم وهلا صورهتا وهبا يعرفها املسـلمون وغريهم من 
قيام وركوع وسـجود وهي عىل تلك الصورة يعرفها النصارى االسـبان(٧٢)، وألهنا عىل هذه الصورة 
ولتجنـب لفـت انتباه النصـارى إلداء تلك الصالة فقد أجاز هلـم املفتي ادائها "ولـو باإليامء"(٧٣). أي 
يكتفي باإلشـارة كعوض عن تلك الصورة للصالة يف االسـالم. أما وقتها عند املسـلمني فهي حمددة 
بخمـس أوقـات، ال جيـوز ادائها بغري تلك االوقات، لكن – وبحسـب الفتوى- جيـوز تأخري الصالة 
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التـي تـؤدى هنـارًا اىل الليل(٧٤) اذا خافوا عىل انفسـهم من النصارى. أما يف حالـة إجبارهم عىل صالة 
النصـارى يف الكنائـس ومـا يرتتب عليها من إيـامءات خاصة هبـم فأجاز هلم أن ينوي املسـلم صالته 
االعتياديـة وان أتى بتلك الشـعائر اخلاصة بصالة النصارى(٧٥).وعىل املسـلم ان يـؤدي الصالة بتلك 
الكيفيـة يف الكنائـس وان كانت بغري أجتاه القبلة وحكمهـا يف ذلك حكم صالة اخلوف يف املعارك(٧٦). 
ويبدوا أنه قد شـاع بني املوريسـكيني ان يتم تأدية الصالة بغري أوقاهتا اذ وجدت أسـباب خطرية (٧٧). 
فقد اعتاد موريسـكيي ريليو Relleu بمملكة فالنسـيا أداء كل الصالة يف وقت معني عند الظهر ويف 
منتصف الليل أي عند التواجد يف منازهلم(٧٨). وقد أوىل املوريسـكييون اهتاممًا كبريًا هبا السـيام صالة 
اجلمعـة اذ تذكـر نصوصهم حديثهم عن فضل هذه الصالة قائلني اهنم يؤجرون عليها كثريًا إذ" اننا يف 
عـرص ويف بلـد ال نتمكن فيهام من الذهاب اىل حيث جيـب أداء صالة اجلمعة مع االمام واذا تعذر أداء 

الصلوات اليومية يف أوقاهتا فيجب أن تؤدى الصلوات عىل االقل يف الليل"(٧٩). 
٢. الـــزكاة:- هـي ركن أخر مـن أركان اإلسـالم تؤخذ من املسـلمني بالرشوط التـي ُحددت يف 
االسـالم ، وتبلـغ ٢٠%، أورد فيها فقهاء املسـلمني أحكامها اخلاصة، ونظـرًا الن النصارى منعوا اي 

مظهر يمت لإلسالم بصلة ، لذلك فقد أجاز هلم مفتي وهران بان تكون" كأهنا هدية لفقريكم"(٨٠). 
٣. الوضوء والطھارة:- إسـباغ الوضوء مـن الرشائط الواجبة إلمتام صحـة الصالة وهو جزء 
اسـايس منهـا (٨١). ويف وضـع التقيـة عند اخلوف من االسـبان فقد سـمح هلم برتك الوضـوء" أذا كان 
االنسـان خيشـى أن ُيوشى به"(٨٢). أو ان " يذهب اىل النهر ليغتسل عندما خياف ان يراه االعداء فيبلغوا 
حماكم التفتيش، يف هذه احلالة يكفي املوريسـكي أن يغمس جسـده وراسـه يف املاء وان ينوي تأدية هذا 
الواجب املقدس سواء أكان وضوءًا ام طهارة"(٨٣). ويشرتط يف االسالم ان يكون ماء الوضوء طاهرًا، 
وقد أجاز هلم مفتي وهران غري ذلك قائال:- " وتسقط يف احلكم طهارة املاء"(٨٤). اما اذا تعذر الوضوء 
بعـدم وجود املـاء وغريه فالتيمم بدال من الوضـوء (٨٥). وصورة التيمم كام عرفه املوريسـكيني هو أن 
يـرضب باطن الكـف بالرتاب ويدلك هبام الوجه مـرة واحده وهكذا يعمل مرتـان(٨٦). وقد اجاز هلم 
املفتي اىل االكتفاء عن صورة التيمم تلك، مع وجود احلرج من االسـبان ان أمرهم قائال:- " وعليكم 
بالتيمـم ولـو مسـحًا باأليدي للحيطـان فان مل يمكن فاملشـهور سـقوط الصالة وقضاؤهـا لعدم املاء 
والصعيد اال أن يمكنكم االشـارة إليه باأليدي والوجه اىل تراب طاهر أو حجر أو شـجر مما ُيتيمم به، 

فاقصدوا باإليامء"(٨٧). 
٤. ُغسل الجنابة:- لغسل اجلنابة طريقة خاصة عرفها املسلمون، اذ ينبغي للمسلم يف هذه احلالة 
التطهـر منهـا، وبام اهنا هلا ُغسـلها اخلاص ومع تعذر اداء ذلك الغسـل فقد اباح هلـم مفتي وهران هذا 
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الغسل قائال:- " والغسل من اجلنابة ولو عومًا يف البحور"(٨٨).
٥. شـــرب الخمر:- حكمه التحريم يف االسـالم، يرشبـه النصارى للتحريف الـذي طال الديانة 
النرصانيـة(٨٩)، أمتنـع املوريسـكيني مـن رشبـه ، لكـن أجـازه مفتي وهـران تقية للـرضر املرتتب عىل 
املوريسـكيني يف حالـه االمتنـاع عن رشبه خوفًا من الوشـاية وافتضاح امرهم، اذ قـال املفتي:- " وان 

أجربوكم عىل رشب اخلمر، فارشبوه ال بنية استعامله" (٩٠). 
٦. أكل لحـــم الخنزیر:- حلم اخلنزير من االمور املحرمة يف االسـالم، جتنبه املوريسـكييون لتلك 
احلرمة، وكان عالمة دالة عىل إسـالم الشـخص من عدمه وتناوله مستساغ ومنترش جدًا يف اسبانيا بني 
النصارى(٩١). ورغم ان مفتي وهران قد أباح هلم تناوله تقية منهم قائال:- " وإن كلفوا عليكم خنزيرًا 
فكلـوه تاركـني إياه بقلوبكـم، ومعتقدين حتريمـه"(٩٢). اال ان احد الباحثني يؤكد انـه "مل يرش ولو مرة 
واحدة يف الوثائق الرسـمية اخلاصة بالفالحة واملاشـية إىل اخلنزير"(٩٣). حتى أن وثيقة التنازل قد تعهد 
فيها امللكان الكاثوليكيان بان تكون "جمازر النصارى معزولة عن جمازر املسـلمني، وال خيتلط أحدمها 
مـع حلـوم االخر، فان فعله أحدهم، فانه يعاقب عليه"(٩٤). وكان املوريسـكييون قد عانوا االمرين من 
هذا املوضوع فريوى ان احدى نساء وتدعى ايزابيال غاردا Isabella Garada قبلت“ دعوة للغداء 
مـن جارهتا النرصانية، وبعد االنتهاء أخربهتـا جارهتا بأن الطعام أحتوى عىل حلم اخلنزير، وعىل الفور 
وضعت إيزابيال أصبعها داخل فمها حتى احلنجرة وتقيأت، فأبلغت اجلارة حمكمة التفتيش عنها ”(٩٥). 
٧. المصاھـــرة:- ظاهرة املصاهرة بني املسـلمني والنصارى متتد جذورها اىل العهود االسـالمية 
االوىل، فقد كان اجلند الفاحتني لألندلس قد تزوجوا بنرصانيات اسـبانيات، واالمثلة عىل ذلك كثرية، 
منها عىل سـبيل املثال زواج عبد العزيز بن موسـى بن نصري من أرملة لذريق املعروفة باملصادر العربية 

بأم عاصم(٩٦). 
واما الزواج املغاير وهو أن يتزوج مسيحي من مسلمه، فهو قليل وان وجد، وهناك أمثله عىل ذلك 
منها زواج زايدة زوجة املأمون بن املعتمد بن عباد حاكم أشـبيليه بالفونسـو السادس وأنجبت له ولدًا 
أسـامه شـانجة(٩٧). أوردنا تلك االمثلة للداللة عىل أن الزواج املتبادل بني العرب املسلمني والنصارى 
االسـبان كان أمـرًا مألوفًا، اال انه بعد سـقوط االندلـس أصبح االمر عىل غري تلك العـادة التي كانت 
شـائعة يف شـبة جزيرة أيربيا فقد حترج الطرفان من تلك الزجية عىل الرغم من دعوات بعض النصارى 
للزواج من املوريسكييات إلذابتهم باملجتمع املسيحي، اال ان املسلمني كانوا يأبون ذلك ما استطاعوا 
اىل ذلك من سبيل حفاظا عىل دين نسائهم من الضياع، وهذا ما يبدوا من بعض النصوص املوريسكيية 



١٣٩

من خالل نص موريسـكي للحجري جمادال بعض القسيسيني عىل ذلك، اذ خاطبه القسيس قائال:- " 
ولكـن أنتـم األندلـس فيكم عـادة غري حممودة، قلـت: ما هي؟ قـال: أنكم ال متشـون إال بعضكم مع 
بعـض، وال تعطـون بناتكم للنصـارى القدماء، وال تتزوجـون مع النرصانيات القدمـاء. قلت له ملاذا 
نتـزوج النرصانيـات القدماء وكان بمدينة انتقري رجال من قرابتي عشـق بنتا نرصانية، ففي اليوم الذي 
مشـوا فيه بالعروسـة إىل الكنيسـة ليتم النكاح احتـاج يلبس العروض الزرد املهنـد من حتت احلوائج، 
وأخـذ عنـده سـيفا ألن قرابتها حلفوا أهنم يقتلونـه يف الطريق، وبعد أن تزوجها بسـنني مل يدخل إليها 
أحد من قرابتها، بل يتمنون موته وموهتا، والنكاح ال يكون ليتخذ به اإلنسان أعداء بل أحبابا وقرابة. 
قال يل: واهللا إنك قلت احلق وتودعنا باخلري، وذهبت(٩٨) اال انه عندما يصبح باإلكراه فهو حرام رشعًا 
لرشط القبول واالجياب باإلسـالم، لذلك فقد أوضـح املفتي حكم التقية يف هذا املجال قائًال:- "وان 
زوجوكم بناهتم، فجائز لكوهنم أهل الكتاب، وان أكرهوكم عىل إنكاح بناتكم منهم، فاعتقدوا حتريمه 

لوال االكراه وانكم ناكرون لذلك بقلوبكم ولو وجدتم قوة لغريمتوه"(٩٩).
٨. الربا:- الربا من االمور املحرمة بالدين االسـالمي، وقد أجازه مفتي وهران للموريسـكيني، 
يف حـال التقيـة، قائـال:- " ان أكرهوكم عىل ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم، ثم ليس عليكم إال 

رءوس أموالكم، وتتصدقون بالباقي"(١٠٠). 
٩. كلمة الكفر:- أشار مفتي وهران اىل ذلك بصورة مبهمة مل يوضح ما املقصود من كلمة الكفر، 
واسرتسـل يف معاجلـة إباحتهـا بالتقية قائـًال:- " وإن أكرهوكم عىل كلمة الكفر، فـإن أمكنكم التورية 

واأللغاز فافعلوا، واال فكونوا مطمئني القلوب باإليامن إن نطقتم هبا ناكرين لذلك، "(١٠١).
١٠. شتم الرسول محمد(ص):- وهو أمر شائع بني النصارى االسبان، ارادوا إجبار املوريسكيني 
عـىل شـتمه عالنية، وهو مـا يصعب عىل املوريكسـيني ان ينطقـوا بذلك، لكن مفتي وهـران اباح هلم 
التورية يف شـتم الرسـول (ص)، مومهني االسـبان باهنم نالـوا ما ارادوا من خـالل اجبارهم عىل لعن 
نبيهم (ص) قائًال:- ” وإن قالوا اشـتموا حممدًا فإهنم يقولون له ُممَد، ناوين أنه الشـيطان أو ممد اليهود 

فكثري هبم اسمه“ (١٠٢). 
١١. ما یتعلق بالنبي عیسى (ع):- من أبرز مواطن اخلالف بني الدين االسالمي والنرصاين هو 
ما يتعلق بطبيعة السـيد املسـيح (ع)، فاملسلمون يعتقدون به انه عبد اهللا ورسوله، والنصارى يعتقدون 
بانـه ابـن اهللا، ومسـألة زواج السـيدة العذراء، ووفاة السـيد املسـيح (ع) ورفعه، اىل السـامء، كل تلك 
القضايـا كانـت وما زالت حمل سـجال بني اتباع امللتني، وقـد كانت تلك املسـائل اخلالفية حمط أبتالء 
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بالنسبة للموريسكيني، فأيامهنم مغاير بالضد ملا يعتقدُه النصارى. وقد أوجد هلم املفتي خمرجًا من تلك 
املحنة، باستخدام اسلوب التورية يف التعامل مع النصارى قائال:- " وإن قالوا عيسى أبن اهللا، فقولوها 
أن أكرهوكم، وانووا اسـقاط مضاف أي عبد الاله مريم معبود بحق. وإن قالوا قولوا املسـيح أبن اهللا 
فقولوها إكراهًا، وانووا باإلضافة للملك كبيت اهللا ال يلزم أن يسكنه أو حيل به، وإن قالوا قولوا مريم 
زوجـة له فانـووا بالضمري ابن عمها الذي تزوجهـا يف بني إرسائيل ثم فارقها قبـل البناء... وإن قالوا 
عيسـى تويف بالصلب، فانووا مـن التوفية والكامل والترشيف من هذه، وأمانته وصلبه وإنشـاد ذكره، 

وإظهار الثناء عليه بني الناس، وأنه استوفاه اهللا برفعه اىل العلو"(١٠٣). 
وهكـذا نـرى ممـا تقـدم ان هذا املفتـي اعطاهم حلـوال ملـا يمكـن أن يتعرضوا له     
أثنـاء ممارسـتهم لعبادهتم وان اجربوهـم عليها. وفتوى املغراوي ال تطرح فكـرة اهلجرة التي نادى هبا 
الونرشيـيس بل العكس مـن ذلك تدعوهم اىل البقاء والتمسـك بدينهم عىل الطريقة املوريسـكيية اي 
اعتناق املسـيحية ظاهرًا والتمسك باإلسـالم باطنًا (١٠٤)، والن الظروف الصعبة قد اجلأهتم عىل التنكر 
لدينهـم فليـس بإمكاهنم اال املراوغة عىل ان يبقى ضمريهم متمسـكًا بالعقيدة وحمترضًا لكل االشـياء 

التي جيربون عىل الترصيح هبا(١٠٥). 



١٤١

نتائج البحث
يف ضوء تلك االحداث املهمة نستعرض فيام ييل أهم ما توصل اليه الباحث من نتائج : 

ل االسبان من الوفاء بعهودهم التي أبرموها مع السلطان أبو عبد اهللا الصغري، والتي . ١ تنصَّ
كانت من أمهها ترك املسلمني يامرسون شعائرهم االسالمية بحرية تامة.

أثر حماكم التفتيش يف تبني مفهوم أجرامي مل يشهده التاريخ االنساين لفظاعته، وكشف الوجه . ٢
احلقيقي للعنرصية املقيتة، التي حاربت كل ما من شانه ان يمت اىل االسالم بصلة.

التعايش السلبي بني املجتمع االسباين واالسالمي، أذ حرص اجلار االسباين يف أغلب االحيان . ٣
عىل ان ييش بجاره املسلم، يف حال مالحظة أي يشء يدل عىل انه مسلم.

حرص املجتمع املوريسكي عىل احلفاظ عىل دينه االسالمي، وحتت أي ظرف، متسكًا منه بدينه . ٤
احلنيف.

أثر الفقهاء يف احلث عىل التمسك بالدين االسالمي، وانصياع العامة لألخذ بآرائهم الفقيه.. ٥
بني البحث مدى الرتابط الكبري بني عدويت املغرب واالندلس، وجلوء املوريسكيني اليهم لألخذ . ٦

بفتاوهيم.
جلوء املسلم املوريسكي لألخذ بمبدأ التقية تناغام مع متطلبات عرصه.. ٧
حافظت التقية عىل الدين االسالمي بصورة رسية ، من خالل الفتاوي التي حثتهم عليها.. ٨
االثر الكبري للتقية يف أنقاذ أرواح االف املوريسكيبن، من خالل التظاهر بغري ما امنوا به حفاظا . ٩

عىل حياهتم من بطش حماكم التفتيش.
املتظاهر . ١٠ املوريسكي  واالخر  النرصاين  اجلار  بني  املجتمعي  التعايش  من  نوع  التقية  أوجدت 

باعتناق النرصانية. 



١٤٢

المصادر والمراجع
 . (ت١٢٧٠هـ) ،االلويس، شهاب الدين أبو الربكات بن حممد بن حممود

روح املعاين، دار الفكر للطباعة والنرش، (بريوت ،بالت).. ١
 . (١٢٨٢هـ) ،االنصاري، مرتىض بن حممد أمني بن مرتىض بن شمس االنصاري

التقية، حتقيق، الشيخ فارس احلسون، مؤسسة قائم آل حممد (عج)، (قم،١٤١٢هـ). . ٢
 .(ت٥٩٧هـ) ،أبن اجلوزي جوزي، أبو الفرج مجال الدين بن عيل بن حممد

 زاد املسافر يف علم التفسري، دار الكتب العلمية، ط٣،(بريوت،٢٠٠٢م ).. ٣
 .(ت٢٣٥هـ)، أبن ايب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم 

الرشد،(الرياض، . ٤ مكتبة  احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف  الكتاب 
١٤٠٩هـ ).

 . (ت٥٤٣هـ)، أبن عريب، أبو بكر حممد بن عبد اهللا
احكام القران، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، ط٢، (بريوت، ٢٠٠٣م).. ٥

 .أورتيث، دومينغيث
(القاهرة، . ٦ للثقافة،  االعىل  املجلس  الرمحن،  عبد  مجال  ترمجة  أقلية،  مأساة  املوريسكيني  تاريخ 

٢٠٠٧م).
 .اتشيا، االسقف دون باسكوال بورونات إي برَّ

بريوت، . ٧ العلمية  الكتب  دار  الغايل،  كنزة  ترمجة  طردهم،  وقائع  االسبان  املوريسكيون 
(بريوت،٢٠١٢م).

 .إي غفرييا، خويس مونيوث
تاريخ ثورة املوريسكيني وطردهم من اسبانيا وعواقبه عىل سائر أقاليم اململكة، ترمجة عبد العزيز . ٨

السعود، منشورات ليتوغراف، (طنجة، ٢٠١٠م).
 .إيبارا، ميغيل أنخل بونيس

(القاهرة، . ٩ للثقافة،  االعىل  املجلس  جزر،  حممد  وسام  ترمجة،  التارخيي،  الفكر  يف  املوريسكيون 
٢٠٠٥م).



١٤٣

 .بشتاوي، عادل سعيد
االمة االندلسية الشهيدة، املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،(بريوت،٢٠٠٠م).. ١٠
 .برييز، جوزيف

للسياحة . ١١ ظبي  أبو  هيئة  أمادي،  مصطفى  د.  ترمجة  بإسبانيا،  التفتيش  ملحاكم  الوجيز  التاريخ 
والثقافة كلمة، (االمارات العربية املتحدة،٢٠١٢م).

 .أبن جزي، أبن جزي أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن جزي الكلبي الغرناطي
األرقم،(بريوت، . ١٢ أيب  بن  األرقم  دار  رشكة  اخلالدي،  اهللا  عبد  حتقيق  التنزيل،  لعلوم  التسهيل 

١٤١٦هـ).
 .(ت٨٥٢هـ)،ابن حجر شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن عيل

فتح الباري برشح صحيح البخاري، دار املعرفة، (بريوت، بالت).. ١٣
 . (١٦١٣م) ،احلجري، امحد بن قاسم احلجري

دار . ١٤ رزوق،  حممد  د.  حتقيق  االحباب،  لقاء  اىل  الشهاب  رحلة  خمترص  االندليس  افوقاي  رحلة 
السويدي للنرش والتوزيع ،(االمارات العربية املتحدة ،٢٠٠٤م) .

 . (١١٠٤هـ) ،احلر العاميل، حممد بن احلسن بن عيل
وسائل الشيعة اىل أحكام الرشيعة، دار إحياء الرتاث العريب، (بريوت، ١٤١٣هـ).. ١٥
 .محادي، عبد اهللا

املؤسسة . ١٦ للنرش،  التونسية  الدار   ،١٤٩٢-١٦١٦ االندلس  يف  التفتيش  وحماكم  املوريسكيون 
الوطنية للكتاب، (تونس، اجلزائر، ١٩٨٩م).

 . (ت١٠٢٨هـ/١٦١٩م) ،دي إيتا، خينيس، برييث
احلرب ضد املوريسكيني، ترمجة، عائشة حممود سويلم، املجلس االعىل للثقافة، (مرص، ٢٠٠٩م.. ١٧
 . (١٢٠٥هـ/١٧٩٠م) الزبيدي، حمي الدين أيب الفيض السيد مرتىض احلسيني، ت

تاج العروس من رشح القاموس املسمى من جواهر القاموس، (بريوت، مكتبة احلياة، بالت)، . ١٨
مادة وقي. 

 .رزوق، حممد



١٤٤

االندلسيون وهجرهتم اىل املغرب خالل القرنني ١٦ – ١٧، أفريقيا الرشق، ط٣، (الدار البيضاء، . ١٩
١٩٩٨م). 

 .شاشية، حسام الدين
السفارديم واملوريسكيون رحلة التهجري والتوطني يف بالد املغرب (١٤٩٢- ١٧٥٦) الروايات . ٢٠

العربية  والتوزيع،(االمارات  للنرش  الفارس  دار  والتوزيع،  للنرش  السويدي  دار  واملسارات، 
املتحدة، اململكة االردنية اهلاشمية، ٢٠١٥م).

 .العميدي، ثامر هاشم حبيب
التقية يف الفكر االسالمي، مركز الرسالة، (قم،١٤١٩هـ).. ٢١
 .الفتالوي، كاظم حسن جاسم

التقية عند مفكري املسلمني، طبع العتبة احلسينية املقدسة، (كربالء املقدسة، ٢٠١٥م). . ٢٢
 . (ت ٣٦٧هـ/٩٧٧م) ،أبن القوطية، أبو بكر بن حممد بن عمر بن عبد العزيز

٢٣ . ، ، بريوت  القاهرة  اللبناين، (  الكتاب  الكتاب املرصي، دار  افتتاح األندلس، ط٢، دار  تاريخ 
١٩٨٩م). 

 .كاردياك، لوي
املوريسكيون االندلسيون واملسيحيون املجاهبة اجلدلية (١٤٩٢ – ١٦٤٠م)، ترمجة عبد اجلليل . ٢٤

التميمي، املجلة التارخيية املغربية و ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائر،(تونس،١٩٨٣م).
 .لونغاس ، بدرو

حياة املوريسكيني الدينية، ترمجة مجال عبد الرمحن، املرشوع القومي للرتمجة ،(القاهرة،٢٠١٠م).. ٢٥
 . (٤٦٣هـ)، ابن عبد الرب، أبو عمر أمحد بن يوسف بن عبد اهللا الثمري القرطبي

الكايف يف فقة أهل املدينة، دار الكتب العلمية، (بريوت، ١٤٠٧هـ).. ٢٦
 . (ت بعد سنة ٧١٢هـ/١٣١٢م)،ابن عذاري، امحد بن حممد املراكيش

٢٧ . ، بريوت   )، الثقافة  ، ط٢،  بروفنسال  ليفي  واملغرب، حتقيق  األندلس  أخبار  املغرب يف  البيان 
١٩٨٠م).

 . (ت٦٣٠هـ) ابن قدامة، موفق الدين ابو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممود



١٤٥

املغني، دار الكتاب العريب، (مرص، بالت).. ٢٨
 . (ت٢٠٤هـ) ،الشافعي، ابو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي

أحكام القران ، حتقيق حممد زاهد بن احلسن الكوثري، مكتبة اخلانجي، (القاهرة ، ١٩٩٤م).. ٢٩
 . (ت٣١٠هـ)، الطربي، أبو جعفر بن حممد بن جرير الطربي

جامع البيان يف تفسري آي القران (املعروف بتفسري الطربي )، حتقيق حممود حممد شاكر، دار إحياء . ٣٠
الرتاث العريب ،(بريوت،١٤٢١هـ).

 . (٤٦٠هـ) ،الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسن
األمايل، حتقيق قسم الدراسات االسالمية – مؤسسة البعثة، (قم ،١٤١٤هـ).. ٣١
 .عبد الرمحن، مجال

ثقافة موريسكي، قراءة يف املخطوطة ٩٦٥٤ بمكتبة اسبانيا الوطنية، بحث منشور ضمن كتاب . ٣٢
املجلس  الرمحن،  عبد  مجال  ترمجة،  الباحثني،  من  نخبة  تأليف  وموريسكية،  أندلسية  دراسات 

األعىل للثقافة ، (القاهرة ٢٠٠٨م).
 .عبد الكريم، مجال

املوريسكييون تارخيهم وادهبم، مكتبة هنضة الرشق، (القاهرة، بال ت.. ٣٣
 .العميدي، ثامر

للدراسات، . ٣٤ الغدير  مركز   ، الشيعة  غري  من  اإلسالمية  واملذاهب  الفرق  عند  التقية  واقع 
(قم،١٩٩٥م).

 .عنان، حممد عبد اهللا
دولة االسالم يف االندلس هناية االندلس وتاريخ العرب املتنرصين، مطابع اهليئة املرصية العامة . ٣٥

للكتاب، (مرص،٢٠٠١م).
 . (ت٦٧١هـ) ،القرطبي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد

اجلامع ألحكام القرآن الكريم، دار إحياء الرتاث، (بريوت، ٢٠٠٢م).. ٣٦
 .قشتيلو، حممد

حياة املوريسكوس االخرية بإسبانيا ودورهم خارجها ،مطابع الشويخ ،(تطوان ،٢٠٠١م).. ٣٧



١٤٦

 .قطب، حممد عيل
مذابح وجرائم حماكم التفتيش يف االندلس، مكتبة القران، (بالب،١٩٨٥م).. ٣٨
 .كار، ماثيو

الدين والدم ابادة شعب االندلس، ترمجة مصطفى قاسم، هيئة ابو ظبي للسياحة والثقافة كلمة، . ٣٩
(االمارات العربية املتحدة،٢٠١٣م).

 . (ت١٥٩٩م) ،كاربخال، مارمول
وقائع ثورة املوريسكيني، ترمجة وسام حممد جزر، املرشوع القومي للرتمجة، (القاهرة ،٢٠١٢م).. ٤٠
 . (ت١٦٠٠م) ،كربخال، لويس دي املرمول

اخلليج . ٤١ مطبعة  السلمي،  احلاج  أبن  جعفر  ترمجة  غرناطة،  مملكة  أندلّيس  وعقاب  ثورة  تاريخ 
العريب، (تطوان، ٢٠١٣م).

 . (ت٣٢٩هـ) ،الكليني، حممد بن يعقوب بن إسحاق
األصول من الكايف، حتقيق عيل أكرب غفاري، مطبعة حيدري، (اجلمهورية االسالمية يف إيران، . ٤٢

بالت).
 .ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد اإلفريقي، (ت ٧١١هـ / ١٣١١م

مادة . ٤٣ العرب، بالت)،  لسان  دار  العرب، حتقيق وإعداد يوسف خياط، بالط، (بريوت،  لسان 
وقى، ج ٢٥.

 .جمهول
من رجال القرن التاسع اهلجري /اخلامس امليالدي، نبذة العرص يف انقضاء دولة بني نرص، حتقيق . ٤٤

حممد رضوان الداية، بالط، (دمشق ،دار حسان، ١٩٨٤م ).
 . (ت٤١٣هـ)،املفيد، حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم أيب عبد اهللا العكربي البغدادي

والنرش . ٤٥ للطباعة  املفيد  دار  دركاهي،  حسني  حتقيق  االمامية،  اعتقادات  تصحيح 
والتوزيع،(بريوت،١٩٩٣م).

 اوائل املقاالت، حتقيق الشيخ ابراهيم االنصاري، مطبعة مهر، (اجلمهورية االسالمية االيرانية، . ٤٦
١٤١٣هـ ق).



١٤٧

 .املصباحي، أمحد
الغرناطي . ٤٧ الرتاث  البحث يف  صور من حتدي متأخري مسلمي االندلس، بحث نرش يف كتاب 

حصيلة وافاق ، مطبعة النجاح اجلديدة، (الدار البيضاء، ١٩٩٨م). 
 .(ت٤٨٣هـ) ،الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل

ليونارد هاريف باتريك.. ٤٨ املبسوط، دار الفكر للطباعة والتوزيع ،(بريوت، ٢٠٠٠م). 
العربية . ٤٩ احلضارة  كتاب  يف  منشور  بحث  والثقايف،  واالجتامعي  السيايس  املوريسكيني  تاريخ 

يف  اإلسالمية  العربية  الوحدة  دراسات  مركز  اجليويس،  سلمى  حترير  األندلس،  يف  اإلسالمية 
االندلس، ( بريوت، ١٩٩٩م).

 . (ت٩١٤هـ)، الونرشييس، أبو العباس أمحد بن حيي بن حممد التلمساين
من . ٥٠ عليه  يرتتب  وما  هياجر  ومل  النصارى  وطنه  عىل  غلب  من  أحكام  بيان  يف  املتاجر  أسنى 

العقوبات والزواجر، حتقيق حسني مؤنس، جملة صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية يف مدريد، 
مج٥، ع١-٢، (مدريد، ١٩٥٧م).

 Leonard Patrick Harvey
51.  CRypto -Islam in sixteenth-Century Spain Presented at Congreso de Estudios 

Arabes e Islamicos I (Madrid,1964).
 L.P. Harvey.
52. Yuse Banegas, un moble en Granada bajo Los Reyes catolicos , in Al Andalus, 

XXX,1956. 
 Peset Reig y Hernandez sempre.
53. "De La justa expulsion de Los moriscos de Espana",op.cit,pp.
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اهلوامش:
١  ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد اإلفريقي، (ت ٧١١هـ / ١٣١١م).

لسان العرب، حتقيق وإعداد يوسف خياط، بالط ،(بريوت، دار لسان العرب، بالت)، مادة وقى، ج ٢٥، ص٤٠٢.
٢  املصدر نفسه، ج٢٥، ص ٤٠٢.

٣  الزبيـدي، حمـي الديـن أيب الفيـض السـيد مرتـىض احلسـيني، (ت ١٢٠٥هــ/١٧٩٠م)، تاج العـروس من رشح 
القاموس املسمى من جواهر القاموس، (بريوت، مكتبة احلياة، بالت)، مادة وقي. ج١٠،ص٣٩٦ . 

٤  الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن ابن املعلم أيب عبد اهللا العكربي البغدادي،(ت٤١٣هـ)، تصحيح اعتقادات 
االمامية، حتقيق حسني دركاهي، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع،(بريوت،١٩٩٣م)،ص٦٦.

حممـد بـن أمحد بن أيب سـهل،(ت٤٨٣هـ)، املبسـوط، دار الفكـر للطباعـة والتوزيع ،(بـريوت، ٢٠٠٠م)،ج ٢٤،   ٥
ص٤٥. 

٦  أبـن حجر شـهاب الدين أبو الفضل أمحـد بن عيل، (ت٨٥٢هـ)، فتح الباري بـرشح صحيح البخاري، دار   
املعرفة، (بريوت، بالت)، ج ١٢، ص١٣٦.

٧  األلـويس، شـهاب الديـن أبـو الـربكات بـن حممد بـن حممـود، (ت١٢٧٠هــ)، روح املعـاين، دار الفكـر للطباعة 
والنرش،(بريوت، بالت)، ج ٣،ص١٢١.

٨  الشـيخ االنصـاري، مرتىض بن حممـد أمني بن مرتىض بـن شـمس االنصاري،(١٢٨٢هـ)، التقية، حتقيق، الشـيخ 
فارس احلسون، مؤسسة قائم آل حممد، (عج)، (قم،١٤١٢هـ)، ص٣٧.

. الكليني، حممد بن يعقوب بن إسحاق، (ت٣٢٩هـ)، األصول من الكايف، حتقيق عيل أكرب غفاري، مطبعة حيدري،   ٩
(اجلمهورية االسالمية يف إيران ،بالت)،ج٢، ص١٧٤-١٧٥.

١٠  القرطبـي، أبـو عبد اهللا حممـد بن أمحد، (ت٦٧١هـ)، اجلامع ألحـكام القرآن الكريم، دار إحيـاء الرتاث،(بريوت، 
٢٠٠٢م)،ج١٠، ص٣٧٦-٣٧٧.

١١  سورة غافر: اية :٢٨.
١٢  ابـن اجلـوزي، أبـو الفرج مجـال الدين بـن عيل بن حممـد، (ت٥٩٧هـ)، زاد املسـافر يف علـم التفسـري، دار الكتب 

العلمية،ط٣،( بريوت،٢٠٠٢م )، ج٧،ص٣١٢.
١٣  العميدي، ثامر هاشم حبيب، التقية يف الفكر االسالمي، مركز الرسالة ،(قم،١٤١٩هـ)، ص٣٦.

١٤  الفتـالوي، كاظم حسـن جاسـم، التقية عند مفكري املسـلمني، طبع العتبة احلسـينية املقدسـة، (كربالء املقدسـة، 
٢٠١٥م)، ص٤٢. 

١٥  سورة النحل: أية ١٠٦.
١٦  سورة آل عمران: اية ٢٨.

١٧  الطربي، أبو جعفر بن حممد بن جرير الطربي، (ت٣١٠هـ)، جامع البيان يف تفسـري آي القران، (املعروف بتفسـري 
الطربي)، حتقيق حممود حممد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب، (بريوت،١٤٢١هـ)، ج١٤، ص ١٢٢.

١٨  ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم ،(ت٢٣٥هـ)،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، حتقيق كامل 
يوسف احلوت، مكتبة الرشد،(الرياض، ١٤٠٩هـ )، ج٦، ص٤٧٦.

١٩  العميدي، واقع التقية عند الفرق واملذاهب اإلسـالمية من غري الشـيعة، مركز الغدير للدراسـات، (قم،١٩٩٥م)، 
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ص٢٢.
٢٠  املرجع نفسه، ص٨.

٢١  الكليني، الكايف، ج٢، ص٢١٧.
٢٢  سورة فصلت اآلية: ٣٤.

٢٣  الكليني، الكايف، ج ٢، ص٢١٨.
٢٤  احلر العاميل، حممد بن احلسـن بن عيل،(١١٠٤هـ)، وسـائل الشـيعة اىل أحكام الرشيعة، دار إحياء الرتاث العريب، 

(بريوت، ١٤١٣هـ)، ج١٦، ص٢٠٤.
٢٥  الشـيخ املفيـد، اوائل املقاالت، حتقيق الشـيخ ابراهيـم االنصاري، مطبعة مهـر، (اجلمهورية االسـالمية االيرانية، 

١٤١٣هـ ق)، ص١١٨.
٢٦  الرسخيس، املبسوط، ٢٤، ص٤٨-٤٩.

٢٧  االمام الشـافعي، ابو عبد اهللا حممد بن إدريس الشـافعي، (ت٢٠٤هـ)، أحكام القران، حتقيق حممد زاهد بن احلسن 
الكوثري، مكتبة اخلانجي، (القاهرة ، ١٩٩٤م)، ج٢، ص١١٤-١١٥.

٢٨  ابـن قدامـة، موفـق الدين ابـو حممد عبد اهللا بن أمحـد بن حممود (ت٦٣٠هــ)، املغني، دار الكتـاب العريب ،(مرص، 
بالت)، ج٨، ص٢٦٢.

٢٩  ابـن العـريب، أبـو بكر حممد بـن عبد اهللا ،(ت٥٤٣هــ)، احكام القـران، حتقيق حممد عبـد القادر عطـا، دار الكتب 
العلمية، ط٢، (بريوت، ٢٠٠٣م)، ق٣، ص١٦٠-١٦١.

٣٠  ينظر عنها جمهول، من رجال القرن التاسع اهلجري /اخلامس امليالدي، نبذة العرص يف انقضاء دولة بني نرص، حتقيق 
حممد رضوان الداية، بالط، (دمشق، دار حسان، ١٩٨٤م )، ص١٢٤.

٣١  ينظـر عنها البشـتاوي، عادل سـعيد، االمة االندلسـية الشـهيدة، املؤسسـة العربية للدراسـات والنـرش، (بريوت، 
٢٠٠٠م)،ص١٣٦و١٦٤.

 Leonard Patrick Harvey CRypto -Islam in sixteenth - Century Spain Presented  ٣٢
PP.١٧٠-١٧١.= نقـال  ,  (١٩٦٤,at Congreso de Estudios Arabes e Islamicos I (Madrid
ليونارد باتريك هاريف ، تاريخ املوريسـكيني السـيايس واالجتامعي والثقايف، بحث منشور يف كتاب احلضارة العربية 
اإلسـالمية يف األندلس، حترير سـلمى اجليويس، مركز دراسـات الوحدة العربية اإلسـالمية يف االندلس، (بريوت، 

١٩٩٩ م).ج١، ص ٣٢٩.
٣٣  عبـد الرمحـن، مجال، ثقافة موريسـكي، قراءة يف املخطوطة( ٩٦٥٤ ) بمكتبة اسـبانيا الوطنية، بحث منشـور ضمن 
كتاب دراسـات أندلسـية وموريسـكية، تأليف نخبة من الباحثني، ترمجة، مجال عبد الرمحن، املجلس األعىل للثقافة، 

(القاهرة ٢٠٠٨م)، ص ١١١.
٣٤  ابن عبد الرب، أبو عمر أمحد بن يوسف بن عبد اهللا الثمري القرطبي، (٤٦٣هـ)،الكايف يف فقة أهل املدينة، دار الكتب 

العلمية، (بريوت، ١٤٠٧هـ)،٥٠٣.
٣٥  ابـن جـزي، أبن جزي أبو القاسـم حممد بن أمحد بـن حممد بن عبد اهللا ابن جزي الكلبي الغرناطي، التسـهيل لعلوم 

التنزيل، حتقيق عبد اهللا اخلالدي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم ،(بريوت، ١٤١٦هـ)، ص٣٦٦.
٣٦  احلجـري، امحد بن قاسـم احلجـري،(١٦١٣م)، رحلة افوقاي االندليس خمترص رحلة الشـهاب اىل لقاء االحباب ، 

حتقيق د. حممد رزوق، دار السويدي للنرش والتوزيع، (االمارات العربية املتحدة،٢٠٠٤م)، ص٣٠.
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٣٧  ليونارد، تاريخ املوريسكيني السيايس واالجتامعي والثقايف، ج١،ص٣٢٨.
٣٨  أورتيـث، دومينغيث، تاريخ املوريسـكيني مأسـاة أقيل، ترمجة مجـال عبد الرمحن، املجلس االعـىل للثقافة ،(القاهرة 

،٢٠٠٧م)، ص٢٠٣.
٣٩  الونرشيـيس، أبـو العبـاس أمحد بن حيي بن حممد التلمسـاين، (ت٩١٤هـ)، أسـنى املتاجر يف بيـان أحكام من غلب 
عـىل وطنه النصـارى ومل هياجر وما يرتتب عليه من العقوبات والزواجر، حتقيق حسـني مؤنس، جملة صحيفة معهد 

الدراسات اإلسالمية يف مدريد، مج٥، ع١-٢،( مدريد، ١٩٥٧م)، ص١٢٩ وما بعدها.
٤٠  املصدر نفسه، ص١٤٩.
٤١  املصدر نفسه، ص١٥٢.

٤٢  ليونارد ، تاريخ املوريسكيني السيايس واالجتامعي والثقايف، ج١،ص٣٣٠.
٤٣  ينظـر عنهـم حممد بن عبـد الوهاب الغسـاين االندليس،(ت١١١٩هــ/١٧٠٧م)، رحلة الوزير يف افتكاك االسـري 
١٦٩٠- ١٦٠١م، دار السـويدي للنـرش والتوزيـع، املؤسسـة العربيـة للدراسـات والنرش،(أبـو ظبـي، بـريوت، 

٢٠٠٢م)، ص٤٠، ٦٠.
٤٤  عبد الكريم ، مجال، املوريسكييون تارخيهم وادهبم، مكتبة هنضة الرشق، (القاهرة، بال ت)، ص١٨.

٤٥  دي إيتا، خينيس, برييث (ت١٠٢٨هـ / ١٦١٩م)، احلرب ضد املوريسكيني، ترمجة، عائشة حممود سويلم، املجلس 
االعىل للثقافة، (مرص، ٢٠٠٩م)، ص ٤٩٦.

٤٦  كار، ماثيو، الدين والدم إبادة شعب االندلس، ترمجة مصطفى قاسم، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة مرشوع كلمة، 
(أبو ظبي، ٢٠١٣م)، ص١٧٦.

٤٧  كاربخـال، مارمـول، (ت١٥٩٩م)، وقائع ثورة املوريسـكيني، ترمجة وسـام حممد جزر، املـرشوع القومي للرتمجة، 
(القاهرة ،٢٠١٢م)، ج١، ص١٦٨.

٤٨  برييز، جوزيف، التاريخ الوجيز ملحاكم التفتيش بإسبانيا، ترمجة د. مصطفى أمادي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة 
كلمة، (االمارات العربية املتحدة،٢٠١٢م)، ص١٨٩.

٤٩  قطب، حممد عيل، مذابح وجرائم حماكم التفتيش يف االندلس، مكتبة القران، (بالب،١٩٨٥م)، ص٨٨.
٥٠  دي إيتا، احلرب ضد املوريسـكيني، ص٣٩٣. للمزيد حول اصل املصطلح وتطوره ينظر، شاشـية، حسـام الدين، 
السـفارديم واملوريسـكيون رحلة التهجـري والتوطني يف بالد املغـرب، (١٤٩٢- ١٧٥٦)، الروايات واملسـارات ، 
دار السـويدي للنرش والتوزيع، دار الفارس للنرش والتوزيع،(االمارات العربية املتحدة، اململكة االردنية اهلاشـمية، 

٢٠١٥م)، ج١، ص١٥٨-١٥٩.
٥١  كار، ماثيـو، الديـن والـدم ابـادة شـعب االندلس، ترمجـة مصطفى قاسـم، هيئة ابو ظبـي للسـياحة والثقافة كلمة 

،(االمارات العربية املتحدة، ٢٠١٣م)، ص٣٩٧.
٥٢  دي إيتا، احلرب ضد املوريسكيني، ص٤٩٦.

٥٣  كار، ماثيو، الدين والدم ابادة شعب االندلس، ص٣٩٣.
٥٤  البشتاوي االمة االندلسية الشهيدة، ص٢٨٦. نقال عن خمطوطة حمفوظه يف اكاديمية التاريخ امللكية االسبانية. 

٥٥  املصباحـي، أمحـد، صـور من حتدي متأخري مسـلمي االندلس، بحث نـرش يف كتاب البحث يف الـرتاث الغرناطي 
حصيلة وافاق، مطبعة النجاح اجلديدة، (الدار البيضاء، ١٩٩٨م)، ص٢٥٢. 

٥٦  محـادي، عبـد اهللا، املوريسـكيون وحماكـم التفتيش يف االندلـس ١٤٩٢-١٦١٦، الدار التونسـية للنرش، املؤسسـة 
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الوطنية للكتاب، (تونس، اجلزائر، ١٩٨٩م)، ص٥١.
٥٧  تعنـي ُيسـجلوا والكلمة تسـتخدم يف العاميـة املغربية. ينظر احلجـري، رحلة أفوقاي االندليس، ص١١٦، حاشـية 

املحقق. 
٥٨  املصدر نفسه، ص١١٦. 

٥٩  إيبـارا، ميغيـل أنخل بونيس، املوريسـكيون يف الفكر التارخيي، ترمجة، وسـام حممد جزر، املجلـس االعىل للثقافة، 
(القاهرة، ٢٠٠٥م)، ص٧٧.

 Peset Reig y Hernandez sempre ,"De La ٦٠  شاشية، السفارديم واملوريسكيون ، ج١، ص١٧١، نقال عن
.٢٣٨ -٢٣٩.justa expulsion de Los moriscos de Espana" ,op.cit ,pp

اتشيا، االسقف دون باسكوال بورونات، املوريسكيون االسبان وقائع طردهم، ترمجة كنزة الغايل، دار الكتب  ٦١  إي برَّ
العلمية بريوت، (بريوت، ٢٠١٢م)، ص١٦٢.

٦٢  كار، ماثيو، الدين والدم، ص٢١٧.
٦٣  إي غفرييا، خويس مونيوث، تاريخ ثورة املوريسكيني وطردهم من اسبانيا وعواقبه عىل سائر أقاليم اململكة، ترمجة 

عبد العزيز السعود، منشورات ليتوغراف،(طنجة، ٢٠١٠م)، ص٨١.
٦٤  قشتيلو، حممد، حياة املوريسكوس االخرية بإسبانيا ودورهم خارجها، مطابع الشويخ ،(تطوان ،٢٠٠١م)، ص٧.
٦٥  ”(هالييل، حنيفي، الرتاث الديني عند املوريسكيني من خالل املخطوطات األخلميادية، بحث منشور يف جملة جامعة 
 L.P. Harvey ,Yuse Banegas األمري عبد القادر للعلوم اإلسـالمية،ع٢٢، لسـنة ٢٠٠٦، ص٢٢٤. نقال عن ,

( .٢٩٧.P,١٩٥٦,un moble en Granada bajo Los Reyes catolicos , in Al Andalus , XXX
٦٦  كار، ماثيو، الدين والدم، ص٢٢٥ - ٢٢٦.

٦٧  الطويس، أبو جعفر حممد بن احلسـن، (٤٦٠هـ)، األمايل، حتقيق قسـم الدراسات االسالمية – مؤسسة البعثة، (قم 
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الفصل الخامس: النبوءة في الفكر الموریسكي 

المستخلص:
تعد النبوءة واحدة من املرتكزات املهمة التي شخصت اليها أبصار املوريسكيني يف حياهتم اليومية 
ومسـتقبلهم، فقـد انترشت بينهم نبـوءات كثرية تتعلق برؤيتهم ملصريهم يف شـبة جزيـرة ايربيا، التي 
استمدوها من تراثهم االسالمي نتيجة لألحداث املأساوية التي أملت هبم من جراء ما عانوه من مأيس 
ل االسبان عن عهودهم التي أبرموها مع أخر ملوك االندلس والنشاط  مؤملة جرت عليهم بعد أن تنصَّ
االجرامي التعسفي ملحاكم التفتيش سيئة الصيت والتي مارست بحقهم أبشع أنواع التعذيب والقتل 
والسـبي والنفـي. هذا من جهة ومـن جهة أخرى ختيل أخوهتـم يف الدين عنهم وتسـليمهم للنصارى 
فريسة سهلة، رغم صيحات االستغاثة التي اطلقوها للعامل االسالمي آنذاك. ومل تلك النبوءات وليدة 
عرصهـم بـل أهنا رافقت أحداث ما قبل الفتح االسـالمي لألندلس، اذ أشـارت املصادر التارخيية اىل 
احاديث الرسول حممد (ص) حول فتح االندلس وذكر أهلها وفضلهم وهذا االحاديث أقل ما يمكن 
القول بحقها أهنا حتتاج اىل وقفة تأمل وفيها الكثري من النظر حول نسـبتها للرسـول حممد (ص) وربام 
كان الغرض من وضعها هو لتحفيز املسـلمني عىل فتح االندلس والرتغيب بسـكنها ومواصلة الرباط 
فيه، هذه االحاديث وغريها كثري هي املرتكز الذي اسـتقى منه املوريسكييون نبوءاهتم، وان تكن تلك 
النبوءات ذات طابع أسطوري تشوبه الكثري من اخلرافات اال ان االلتجاء اليها كان واحد من اساليبهم 
يف الصمود واملقاومة، اذ بعثت فيهم روح القتال ومقارعة االسبان وشكلت حجر االساس يف ثورهتم 
ملا تتمتع به من قوة احلجة عليهم، اذ اهنا وباعتقادهم صادره عن صاحب الرسالة (ص) الذي ال ينطق 
عن اهلوى ان هو اال وحي يوحى. وعىل الرغم من ضعف النبوءات املجهولة املؤلف، وكثرة أخطائها، 
وضحالـة أسـلوهبا، وغمـوض رموزها التي اسـتعىص حلها، فهي تعتـرب من أصدق اآلثـار الكتابية، 
التي التحم حوهلا موريسـكيوا القرن السـادس عرش، فمدارها كان إسـبانيا التي كانوا متشبثني هبا من 
خالل الواقع االسـالمي وهـذا يف قلب العرص الذهبي إلسـبانيا الكاثوليكية، وتتبعنـا تلك النبوءات 
من مصادرها الرئيسـة من خمطوطات وامهات املصادر االسـبانية التي دونت تلك النبوءات. وكانت 
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مصـدر قـوة وباعث عىل عزيمة املسـلمني للثورة اذ كانوا يعدوهنا احدى وسـائل بـث الثقة يف نفوس 
االندلسـيني. لقد تناولت كتابات املوريسـكيني مواضيع ذات طابع ديني وترسيعي وجديل وقصيص، 
ل انتشـارها وامتدادها عـرب التاريخ خاصة بامتنـاع مؤلفيها عن  حيث متيزت بشـكلها العامي مما سـهَّ
م مسـلمو األندلس اسـتطاعوا ان يقدموا تفسـريا أدبيا  التنصيـص عىل اسـامئهم حتـررا وتقيَّة. وقد قدَّ
لوجودهـم، باخرتاع القدرة عىل البقاء كشـعب من ال يشء، كـام أرادوا من خالل ذلك أن يبجلوا هذا 
القـدر التارخيي، ويرفعوا من شـأنه بإضفاء بعض املظاهر الروحية اجلديـة الغامضة عليه، لكن اخليال 
اجلامح منعهم من الرؤية الكاملة للحقيقة املؤملة، فالتاريخ الذي برهن أنه كان عقيام وبال طائل، أثبت 
أنَّ التفـاؤل املثـري للمشـاعر كان جمرد خطـأ فتنبؤاهتم التي ُتقرأ اليوم تثري الكثري من الشـجن، بسـبب 

معرفة املسار التارخيي هلذا الشعب.
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The Prophecies in Moriscian Thought

Abstract

The prophecy is considered as one of the most important pillars which the Moors 
depended on in their daily lives and future. Many prophecies spread out among them 
concerning their vision of their fate on the Iberian Peninsula which they derived from 
their Islamic heritage as a result of the tragic events they suffered after the Spanish 
reneged on their covenants with the last kings of Andalusia and the unjust crimi-
nal activity of the infamous Inquisition, which practiced the most heinous forms of 
torture, murder, captivity and exiling. In addition, they suffered from abandonment 
of other Muslims who left them to the Christians as easy prey, despite the distress 
shouts that they made to the Muslim world at the time. These prophecies were not 
the result of their time, but go back to pre- Islamic conquest period of Andalusia, as 
historical sources pointed to the conversations of the Prophet Muhammad about the 
conquest of Andalusia and mentioned to its people. We believe that these Prophetic 
hadiths need to be paused and considered a lot about its attribution to the Prophet 
Muhammad. The purpose of innovation those Prophetic hadiths, perhaps, was to 
motivate Muslims to conquest Andalusia and to encourage its residents to stay in it, 
these sayings and many others were the religious and moral basis from which the 
Moors drew their prophecies. Although these prophecies were legendary in nature 
and contained a lot of myths, but resorting to them was one of the Moor’s methods of 
resistance, it encouraged them to fight Spaniards and formed the cornerstone of their 
revolution, because of its strong religious effect on their minds and they believed that 
Prophetic hadith had come from the Prophet Muhammad who received it from the 
God. In spite of the weakness style of those prophecies, its unknown authors , the 
large number of its errors and the mystery of its symbols that could not be solved, 
it is considered one of the most honest written relics, which Moors based on at the 
sixteenth century, its orbit was Spain, which they were clinging to it through the Is-
lamic reality and that is at the highest stage of the golden age of Catholic Spain. We 
followed these prophecies from the main sources of manuscripts and original Span-
ish sources that recorded those prophecies. It was a strong motive for the Muslims 
to revolt; they considered it one of the means to inspire Andalusian Muslims. The 
writings of the Moors dealt with topics of a religious, legislative, dialectical and an-
ecdotal nature, It was characterized by its vernacular language, which facilitated its 
spread throughout history, especially the authors’ refusal to disclose their names lib-
erally and piously. The Muslims of Andalusia gave a moral explanation about their 
existence, claiming the ability to survive as a people from nothing and by that ex-
planation; they wanted to venerate this historic destiny by adding some serious and 
mysterious spiritual manifestations. But unbridled imagination prevented them from 
fully seeing the painful truth, the history, which proved futile and futile, proved that 
the emotional optimism was just mistake. Their predictions, which we read today, 
arouse a lot of indignation, because they refer to the historical course of this people.



١٥٦

أوال: النبوءة الموریسكیة

بعد النكبات التي حلت باملوريسكيني واالضطهاد الذي تعرضوا له من قبل حماكم التفتيش التجاء 
املوريسـكيني اىل االمـور الغيبيـة يف حياهتـم اليومية ومسـتقبلهم نظر لليائس الـذي اصاهبم من نجدة 
اخوهتـم مـن عدوة املغرب ومن العثامنيني وغريهم، لذلك فقـد انترشت بينهم نبوءات كثرية حتدد هلم 
مسـتقبلهم وتتعلق برؤيتهم ملصريهم يف اسبانيا، وقد اخذوها من تراثهم االسالمي احلافل بالروايات 
الغيبيـة، والسـيام بعـد أن أخلـف االسـبان بعهودهم التـي وعدوهم هبـا مع أخر سـالطني االندلس 
والنشـاط القمعي اهلمجي التعسفي ملحاكم التفتيش سـيئة الصيت والتي مارست بحقهم أبشع أنواع 

التنكيل والتعذيب والقتل واحلبس والسبي والنفي.
ومل تـك تلـك النبوءات مـن بناة افكارهـم او اخرتاعهـم او وليدة عرصهم بـل أهنا رافقت   
أحداث ما قبل الفتح االسـالمي لألندلس، اذ أشـارت احاديث الرسـول حممد (ص) بفتح االندلس 
وذكر أهلها وفضلهم وهذا االحاديث شـاهبا الكثري من الشـكوك حول نسـبتها للرسـول حممد (ص) 
وربـام كان الغـرض من وضعها هو لتحفيز املسـلمني عىل فتح االندلس والرتغيب بسـكنها ومواصلة 
الرباط فيه، وذكرت أحاديث كثرية للرسول حممد  (ص) نوجز منها عىل سبيل االستشهاد قوله (ص) 
يف فتح االندلس" تفتح بعدي جزيرة باملغرب يقال هلا االندلس، حيها سـعيد وميتها شـهيد، وهلم مع 
العـدو كل يوم وقائع وغارات فاهنم ليسـكنوهنا عىل رغم العدو عىل قتلهـم وانقطاعهم إذ بني أيدهيم 
بحر مهلك، من ورائهم عدو مدرك والعدو يف وفرهم واتصاله بالدهم (فال ير) باألندلس غري سامر 
يف ذات اهللا أو جماهد يف سبيل اهللا أو جماور للعدو ومطيع هللا"(١). وقوله (ص) ايضا فيام يروى عنه انه" 
خرج ذات يوم من املدينة، فأشار بيده تلقاء املغرب مسلام، فقيل له : يا رسول اهللا عىل من تسلم؟ فقال 
عـىل أناس مـن أمتي يكونون يف هذا املغرب خلف هذا البحر بجزيرة يقـال هلا االندلس، اليها أخر ما 
ينتـرش هذا الدين، ومنتهى االسـالم، ومنها أول مـا ينقرض، أهلها مرابطون يف منازهلم، شـهداء عىل 
فراشـهم رباط يوم بثغورها خري من عبادة سـبعني سـنة، أهلها شـهداء مقدسـون ليس هلم قابض اال 
رب العاملني، يبعثهم اهللا يوم القيامة من بطون السـمك وجلج البحار وحواصل الطيور"(٢). ومل يكتف 
املؤرخون بذلك بل عمدوا اىل التاريخ السحيق ووضعوا رواية عىل لسان نبي اهللا سليامن (ع) فبينام هو 
"قاعد عىل كرسيه أذ مرت به سحابة، فلام سلمت قال هلا من أين أنت، قالت من باب من أبواب اجلنة 
(يقـال هلا االندلـس باملغرب االقىص، قال واين تريد عبادان بابا آخر مـن أبواب اجلنة)، قال فام فضل 
املـكان الـذي تريدينه عىل املكان الذي جئـت منه؟، قالت يا نبي اهللا بل املـكان الذي جئت منه أفضل 
عىل سـواه من األمكنة كفضل السـامء عىل االرض "(٣). ويبدوا ان اختيار النبي سـليامن (ع) ليس من 
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قبيـل املصادفـة اذ انه (ع) كثريا ما رافقته الغرائب والعجائب منها ما هو حقيقي حدث بطريق املعجزة 
، ومنها ما هو أسطوري احلق هبذه الشخصية ، فاستغل الرواة هذا اجلانب عند النبي (ع).

هذه االحاديث وغريها كثري هي املرتكز الذي اسـتقى منه املوريسكييون نبوءاهتم، وان تكن   
تلـك النبوءات ذات طابع أسـطوري تشـوبه الكثري من اخلرافات اال ان االلتجـاء اليها كان واحد من 
اساليبهم يف الصمود واملقاومة ، اذ بعثت فيهم روح القتال ومقارعة االسبان وشكلت حجر االساس 
يف ثورهتـم ملـا تتمتع به من قوة احلجـة عليهم، اذ اهنا وباعتقادهم صادره عن صاحب الرسـالة (ص) 
الـذي ال ينطق عـن اهلوى ان هو اال وحي يوحى. وعىل الرغم من ضعف النبوءات املجهولة املؤلف، 
وكثـرة أخطائهـا، وضحالة أسـلوهبا، وغموض رموزها التي اسـتعىص حلها، فهـي تعترب من أصدق 
اآلثار الكتابية، التي التحم حوهلا موريسـكيو القرن السـادس عرش، فمدارها كان إسـبانيا التي كانوا 
متشـبثني هبا من خالل الواقع االسـالمي وهذا يف قلب العرص الذهبي إلسـبانيا الكاثوليكية(٤). وكان 
كتـاب اجلفـر املنسـوب إىل اإلمام عيلِّ بـن أيب طالب (ع) أحد تلك املراجع الرئيسـة هلـم، وإن مل يكن 
الظاهـر من هذه التسـمية هو كتاب اإلمـام (ع) بعينه، بل حاكوه يف موضوعاته ونسـجوا عىل منواله، 
وربَّـا اسـتمّدوا من نسـخة هلـذا الكتاب أو نقلوا منـه روايات تتعلَّـق بأخبار السـاعة وعالمات املنقذ 
نًا بكتاب اإلمام (ع) لُيوثِّقوها وليستندوا إليها  وظهوره. فأطلقوا عىل تلك الكتب تسـمية األجفار تيمُّ
ق اجلميع ما  يف إضفـاء الرشعية عـىل نبوءاهتم، ثقًة منهم باإلمام (ع) الذي وثقـوا بروايته "حيث ُيصدِّ
يقـول، وقـد ُرويت عنه مآثر عظيمـة حدثت عىل النحو الـذي صاغه" (٥). وكانت تلـك األجفار وما 
زت املوريسـكيني للقيام بالثورة ضدَّ اإلسـبان ملواجهة الظلـم الواقع عليهم  حتويـه من تنبؤات قد حفَّ
ملا حتويه من مضامن تبشـريية وعدهتم بالنرص، فاستندوا إليها ومجعوا رجاهلم وأمواهلم وانتفضوا ضدَّ 

أعدائهم اإلسبان(٦). 
ـد ما ذهبنا اليه مارمول كاربخال مـن ان تلك النبوءات كانت مصدر قوة وباعث عىل  وعضَّ  
عزيمة املسـلمني للثورة بقوله إهنم " كانوا يعدوهنا احدى وسـائل بث الثقة يف نفوس القروين اجلهال 
حتى حيملوهم عىل تصديق ما يقرأ عليهم وان نحواه حمققة ومنزهة عىل اخلطأ بام ان تلك الثقة اجلوفاء 
كانـت السـبب األكرب يف جـزء كبري من القالقل التـي أثاروها فأننـا نعرضها يف هذا اجلـزء حرفيًا“ (٧) 
وقد الحظ مؤرخ أسـباين أخر مدى متسـك املوريسكيني بالنبوءة وما ترتب عليها من أحداث، ومدى 
قناعتهم هبا، بل ومدى قناعته هو هبذه النبوة وانبهاره هبا ، قائال:" وملا كان املسلمون يقتنعون بالتنجيم 
والتكهنات(حيـث كان أجـداد بعضهـم من كالديا Caldea التي شـهدت نشـأة هـذه العلوم)، فقد 
ذكرهـم حينئذ بام كان يقوله حكامئهم من قراءاهتـم للنجوم وما كانوا يرددونه من نبوءات، تقول إهنم 
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إذا ثـاروا سـيحتلون االرض واملاملـك التـي فقدها اسـالفهم، لدرجة أهنم حددوا سـنة االنتصار من 
التاريخ اهلجري... وقد توافق بالضبط مع اندالع هذه الثورة، وقد أظهر هلم اآليات والظواهر اخلارقة 
للعادة كأن يروا جنودًا مسـلحني يف اهلواء بجوار سـيريا نيبادا وطيورا غـري مألوفة يف غرناطة، وتكاثر 
هائال للحيوانات يف أرض باثا Bazza باإلضافة اىل بعض الظواهر مثل كسـوف الشـمس يف األعوام 
السـابقة، وكلها نذير شـؤم عىل املسيحيني الذين ينسـب اليهم املسلمون ما هو جيد أو سيئ يف كوكبي 

االرض والقمر“(٨) .
لقـد تناولـت كتابات املوريسـكيني مواضيع ذات طابـع ديني وترسيعـي وجديل وقصيص،   
ل انتشـارها وامتدادها عرب التاريخ(٩)، خاصة بامتناع مؤلفيها عن  حيث متيزت بشـكلها العامي مما سهَّ
م مسـلمو األندلس اسـتطاعوا ان يقدموا تفسريا أدبيا  التنصيص عىل اسـامئهم حتررا وتقيَّة(١٠). وقد قدَّ
لوجودهـم، باخرتاع القدرة عىل البقاء كشـعب من ال يشء، كـام أرادوا من خالل ذلك أن يبجلوا هذا 
القـدر التارخيي، ويرفعوا من شـأنه بإضفاء بعض املظاهر الروحية اجلديـة الغامضة عليه، لكن اخليال 
اجلامح منعهم من الرؤية الكاملة للحقيقة املؤملة التي تفاؤل سعيد، فالتاريخ الذي برهن أنه كان عقيام 
وبـال طائل، أثبـت أنَّ التفاؤل املثري للمشـاعر كان جمرد خطأ فتنبؤاهتم التي ُتقـرأ اليوم تثري الكثري من 

الشجن، بسبب معرفة املسار التارخيي هلذا الشعب(١١).
ثانیا:- دوافع الموریسكیین لاللتجاء الى النبوءة

مل يـك االلتجـاء اىل النبـوءة وبثها يف املجتمـع يشء اعتباطي وانام أمر مدروس راعى سـايكلوجية 
العقـل املسـلم، وطريقة تفكـريه وما حيفزه من أمور يتفاعـل معها فيتحفز إجيابيا ملسـايرهتا ، ومن أبرز 
مـا يسـتنهض مهه العقل املسـلم هو قضية الوازع الدينـي الذي له احلظوة الكـربى يف عملية النهوض 
واالنتفاض، فاسـتغلت تلك امليزة وسـّلط عليها الضوء ليتم االسـتفادة منها. السيام واهنا صادرة من 
صاحـب الرشيعة الرسـول حممد (ص)، أو احد الصحابة الكرام السـيام االمام عـيل (ع) وحذيفة بن 
اليـامن وسـلامن الفـاريس، أو ممن حوى حـب الناس من حمدثـني وزهاد وعبـاد ... وغريهم. وهي يف 
النهايـة واقـع ديني يعضدها ارتباطها بالقران أو الرسـول حممد (ص) وهـي يف كل احلالت من وحي 
قراين(١٢). وعادة ما تركز تلك النبوءة عىل شغل الناس الشاغل سواء كان ديني أو دنيوي لتعاجله بأتم 
صورة ومثالية تتناسـب مع املقام املفرتض لصاحب النبوءة السـيام النبوءة املوريسـكية التي اختلطت 

بكثري من االساطيل املرجوة التي كانت تزخر هبا النبوة.
أما دوافع التجائهم اليها فتتلخص فيام ييل 
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١. حتفيز اهلمم واثارة وغريهتم ونخوهتم عىل التحرر من الظلم والعبودية(١٣). 
٢. املحنـة التي حّلت هبم جراء سـقوط دولتهم وختيل إخواهنم يف العـدوة املغربية عنهم باعثة عىل 

.Aljofor الياس مما جعلهم يبحثون عن مالذ هلم يف تلك النبوءات أو كتب اجلفر
٣. كتب املوريسـكييون بعض النبوءات اخلاصة هبـم يف حماولة منهم إلعادة كتابة تارخيهم والتأثري 

يف مستقبلهم(١٤).
٤. هتـدف اىل رفـع الروح املعنوية للموريسـكيني وختفيف االمهم(١٥). جـراء جور حماكم التفتيش 

واالضطهاد االسباين بإجياد بارقة أمل خلالصهم من واقعهم املرير.
٥. كانت تعطيهم أمًال للبقاء كي حيافظوا عىل دينهم، اذ كانوا يروجون ألمل قادم من وراء احلدود 
حيميهم من هذا اخلطر، اذ عرب عن هذا االمل احد املوريسكيني قائال: "انه سوف يظهر سلطان كبري من 

العرب، وسيحميهم، وان هذا املوريسكي يعرف شخصيا ان هذا السلطان سوف يأيت"(١٦).
٦. أبراز التفوق للوضعية الشخصية وحتقري وضعية العدو(١٧). من خالل تلك النبوءة اذ تركز عىل 

الفضائل أو الشامئل التي تكلل الشخصية املوريسكية وتنتقص دينيا من النصارى االسبان.
٧. ُعـد املوريسـكي يف هذه النبـوءات املرتجم الوحيد لـإلرادة االهلية(١٨)، واملنفـذ الوحيد للعدل 

االهلي. 
٨. منحهم االمل يف استعادة السلطة السياسية يف اسبانيا واعادة بناء املجتمع االسالمي فيها(١٩).

٩. هتدف اىل ابراز التفوق الشـخيص عىل حسـاب االخر املسيحي. ذلك ان املوريسكي يسعى من 
خالهلا اىل قلب الوضع املعاكس لصاحله(٢٠).

١٠. كانـت أحدى وسـائل بث الثقة يف نفوس االندلسـيني باعتبارها منزهـة عن اخلطأ لذلك فقد 
ثاروا عىل االسبان وشنوا احلرب باالعتامد عىل تلك النبوءات(٢١). 

ثالثا:- النبوءة المسیحیة

يبـدوا أن مسـالة التعايش بـني الديانتني الكبريتـني يف االندلس قد ولدت نوعًا مـن التأثري يف هذه 
د أنَّ املجموعتني اللتني عاشتا  ن املوريسكي شخصيته يف حرضة املسيحيني، ومن املؤكَّ القضية " فقد كوَّ
جنبًا اىل جنب بصفة متداخلة طيلة العرشات من السنني، ال يمكن إال أن ُتؤثِّر الواحدة عىل األخرى، 
وأحيانـًا بصفة ال شـعورية، وال شـكَّ أنَّ املجموعـة التي هلا األقلِّيـة هي التي تتأثَّر أكثـر من األخرى 
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نية، عند  بحكـم املنقـوص. ومن اجلديـر باملالحظة فعًال أن نجـد ، إذا ما رجعنـا اىل النصـوص التكهُّ
ر  ر االستداليل ونفس األداة اللغوية وأوال نفس التصوُّ املسيحني وأيضًا عند املوريسكيني نفس التصوُّ
االسـتداليل، الذي يدعي ببعث إمرباطورية عظيمة بعد حتطيمها املؤقَّت(٢٢). واملالحظة االخرى عىل 
هـذه النبـوءات املشـرتكة هي رجوعها اىل نفـس التصورات التـي ترجع اىل نفس االصـل أي الكتب 
هة للمسـيحني  امات من املوريسـكيني تتمثَّـل يف التهمة املوجَّ السـاموية(٢٣). ويف هـذا اإلطار نجـد اهتِّ
نية املسـّامة القواثياس أو خفـوراس (Alguacias-Jofores) جلعلها تتالءم  بتزوير النصوص التكهُّ
مـع قضيَّتهم، وقد كتب بيخرانو Bejerano)) املوريسـكي املطرود واملجـادل الكرب هنا يف تونس يف 
سـنة (١٦٣٥م) بخصـوص هذه النصوص مـا ييل: إنَّ املسـيحيني كذبوا يف ذلك وأضافـوا الكثر من 
األكاذيب األخرى، ألنَّني قرأت هذا النصَّ نفسـه يف كتاب هنا يف تونس، مرتَجم إىل العربية ال حيتوي 
عـىل هذه األكاذيـب املضافة“ (٢٤). وكانـت تلك النبوءات االسـبانية تبحث وتعالج مهـوم النصارى 
ومشـاكلهم التي كانت متمثلة بواقعهم السـيايس والديني ، فأما اجلانب السـيايس فقد دارت نبوءاهتم 
حول اخلطر املحدق هبم من وجهة نظرهم وهم املوريسكيني وحماولة طردهم من اسبانيا وطي صفحة 

االسالم فيها، ونرش املسيحية من جديد. 
ز عىل إظهار ومتيز وثقل ورفعة الديانة املسـيحية، اذ اننا نجد يف  وامـا اجلانـب الديني فقد ركَّ  
نبوءاهتـم عـدة حماور يمكننا تسـلط الضوء عليها. فقد تنّبأت" بطرد املوريسـكي األخري الذي سـوف 

ة (٢٥).  د هزيمة اإلسالم وبعث إسبانيا. وتنصُّ تلك النبوءات أيضًا عىل تدمر مكَّ ُجيسِّ
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الخالصة
١. للنبوءة جذور موغلة يف القدم يف الفكر االسـالمي السـيام فيام يتعلق باألندلس، ومنها ما ظهر 

عىل لسان الرسول االعظم حممد (ص).
٢. كانت النبوءة رضورة ملحة بالنسبة للموريسكيني نظرا ملا يمرون به من اضطهاد عىل يد حماكم 

التفتيش إلعطائها االمل هلم بوجود خالص هلم من مما يعانوه.
٣. ُنسجت تلك النبوءات عىل غرار كتاب اجلفر املنسوب اىل االمام عيل بن أيب طالب (ع).

٤. هتدف تلك النبوءات اىل اعطاء زخم للموريسـكي للصمود أكثر بوجهه االسبان للحفاظ عىل 
دينـة واسـتمرارية بقائـه يف تلك االرض مـن خالل االمل املعقـود بتلك النبوءات، السـيام فيام يتعلق 

باملنقذ واخلالص من عذاباهتم.
٥. خوف االسـبان الكبري من تلك النبوءات، ملا هلا من تأثري سـحري عىل املوريسـكيني وحتفيزهم 

عىل الثورة طبقًا ملا حتتويه البعض من حتديد زمان ومكان وقائد الثورة.
٦. ارتبطـت تلـك النبوءات بقدسـية كبرية لدى املوريسـكيني لصدور بعضها عن الرسـول حممد 

(ص) واالمام عيل بن ايب طالب (ع)، وبعض الصاحلني واالولياء .
٧. احتواءهـا عـىل كثري من االسـاطري واخلرافات والتي تتالئم مع ما كان يعيشـه املوريسـكي من 
انقطـاع عـن حضارتـه االسـالمية والعربية، نظر لتشـدد االسـبان يف فصل املوريسـكي عـن جذوره 

االسالمية.
٨. كان لإلسبان نبوءاهتم ايضا فقد وُعدوا فيها باخلالص واالنتصار وربام كانت تشرتك مع النبوءة 

االسالمية يف بعض مضامينها.
٩. عاجلـت النبوءة االسـبانية اجلانب السـيايس فقـد دارت نبوءاهتم حول اخلطـر املحدق هبم من 
وجهـة نظرهـم وهـم املوريسـكيني وحماولة طردهـم من اسـبانيا وطي صفحـة االسـالم فيها، ونرش 

املسيحية من جديد. 
زت النبوءة االسبانية كذلك عىل إظهار ومتيز وثقل ورفعة الديانة املسيحية، اذ اننا نجد يف  ١٠. ركَّ
نبوءاهتم عدة حماور يمكننا تسـلط الضوء عليها . اذ اهنا تنّبأت بطرد املوريسـكي األخري الذي سـوف 

ة. د هزيمة اإلسالم وبعث إسبانيا. وتنصُّ تلك النبوءات أيضًا عىل تدمر مكَّ ُجيسِّ
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احلوار املتوسطي، اجلزائر، ديسمرب العدد ١٣-١٤، ص ٨٤.
٥  كارباخـال ، مارمول، وقائع ثورة املوريسـكيني ، ترمجة وسـام حمّمد جزر ، مراجعة وتقديـم: مجال عبد الرمحن، املرشوع 
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الفصل األول: المسلمون الموریسكیـــون في رحلة مونزر 
١٤٩٤- ١٤٩٥م

Muslims moresgues in Jeronimo Munzer trip to Spain and 
Portugal 4494-4495 

المستخلص:
هيتـم هـذا البحث بأحوال املسـلمني االجتامعية واالقتصادية والسياسـية اسـتنادا اىل رحلة مونزر 
إلسـبانيا والربتغـال عـام١٤٩٤- ١٤٩٥م، التـي تعد مـن املصادر املهمـة يف هذه احلقبـة، اذ تعد من 
الشـواهد النادرة التي سـجلت حياة املوريسـكيني يف تلك الفرتة، نظرا لسـكوت املصادر العربية بعد 
سـقوط غرناطة عن ذكر أحواهلم، فجاءت هذه الرحلة مصدرَا مهام من املصادر التي ترسـم لنا تاريخ 

املسلمني آنذاك.
 

Abstract
This study investigates the social، economic and political conditions of Muslims 

to Spain and Portugal based on Jeronimo Munzer strip 1494-1495. This trip is 
considered important sources to when studying this era as it represents one of the 
rare historical sources that recorded the lives of Moresque’s. The recorded the lives 
of Moresque’s. The recoded of this strip has become pivotal historical document that 
provides some information about the Muslims in the Iberian Peninsula،especially 
because of the lack of Arabic documents that deal with era after the of Granada.
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مقدمة

يعد مونزر واحدًا من كتاب الرحالت يف العصور الوسـطى، السـيام يف هناية القرن اخلامس عرش 
امليـالدي، اذ قـدم لنـا صـورة واضحة عن حال املسـلمني إبـان تلك الفـرتة، اسـمه خريونيمو مونزر
 ،feldkirch (Vozelberg) وهو طبيب أملاين، ولد يف مدينة فليدكريش ، Jeronimo Munzer
التـي تقـع يف اجلانـب الغريب ألقليـم تريول Tirol األملـاين، و يف عـام ١٤٦٠ م / أو ١٤٥٨م، وتويف 
عـام ١٥٠٨م. حصل عىل درجـة الدكتوراه يف الطب من جامعة بافيا Pavia، ومارس مهنته يف مدينة 
نورمـربغ، ثـم غـادر إىل ايطاليا هربا مـن الطاعون الذي أصاهبـا يف عام ١٤٨٤م، و عـاد بعد ذلك اىل 
نورمـربغ، لكن ظهور الطاعون مرة أخرى أجربه عىل مغـادرة املدينة ثانية عام ١٤٩٤م مصطحبًا معه 

هذه املرة عددًا من األصدقاء واألثرياء التجار الذين كانوا يتحدثون االيطالية والفرنسية هم : 
 (Augsburgo ) من اوجسبورجو Antonio Herwart ١. انطونيو هرفارت

Gaspar scher ٢. جاسبار فيرش
٣. نيكـوالس فولكنشـتاين Nicolas Wolkenstein مـن نورمـربغ حيث بـدأوا الرحلة معًا 
يف الثامـن مـن اغسـطس من عـام ١٤٩٤م وبعـد عبور سـويرسا وجنوب فرنسـا وصلـوا اىل بربنيان 
perpinan التي تقع بني فرنسـا واسـبانيا يف السابع من سبتمر خالل مخسة شهور تقريبًا حتى الثامن 

من فرباير ١٤٩٥م وقاموا بجولة يف شبه جزيرة ايربيا. 
وتعـد رحلتـه واحدة من أهـم الرحالت يف العصور الوسـطى ألهنا جاءت بعد سـقوط األندلس 
بثالث سـنوات ،ورغم قرص مدهتا الزمنية إال إن صاحبها قد كتب كل ما الحظه اذ مل تفتُه شـاردة وال 
واردة اال وسـجلها ، فلذلـك جاءت كتابته كشـاهد عيـان دقيق يعكس صورة احليـاة اليومية يف ذلك 
الوقت السيام ما زودنا به من معلومات مهمة حول حياة املوريسكيني يف اسبانيا يف السنوات التي تلت 
سـقوط غرناطة. فقد شـاهدنا فيها من خالل رحلته حياهتم االجتامعية وطقوسـهم الدينية وظروفهم 
املعيشـية ، اذ متثل تلك الرحلة صورة حقيقية هلم، بعد ان سـكتت اىل حد ما مصادرنا العربية عن تلك 

املدة، بسبب ما حصل من أحداث عسكرية أدت إىل سقوط غرناطة سنة ٨٩٧هـ / ١٤٩٢م. 
وزودتنـا تلك الرحلة باملعلومات املهمة عن املوريسـكيني إال ان املالحظ عىل مونزر هو التعصب 
الواضح للمسـيحيني وثناؤه الشـديد عليهم حتى انه ليخرج عن موضوعيتـه أحيانا عند حديثه عنهم 
، وقـد وردت أكثـر مـن مرة تفضله هلم رغم انه قد مدح املسـلمني اكثر من مرة يف رحلته وعىل سـبيل 
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املثال نجده عندما وصل اىل مدينة تدعى اركوس Arcos قرب مدينة قلعة سامل قائًال عنها ” كان كل 
من فيها من املسـلمني ، ما عدا حاكم القلعة اسـتضافونا يف بيت احد املسلمني ، الذي أحسن استقبالنا 
، من اجل أموالنا“(١). فرغم اعرتافه ان مضيفه أحسـن اسـتقباله يف بيته اال انه ال حيسن الظن به ، ويرد 
إحسـانه ذاك اىل الطمع بامواهلم رغم انه مل يذكر هل اخذ املسـلم األموال لقاء ضيافته ام ال، واألرجح 

ان املسلم مل يفعل ولو فعل لذكرها مونز لكي يثبت صحة ادعائه.
وتعصبه واضح يف كل الرحلة، فهو حيمد اهللا كثريًا عىل قتل املسـلمني وانتصار املسـيحيني وتنصري 
املتبقـي منهـم، وكذلك يمّجد حتويل املسـاجد اىل كنائس ويعدها واحدة مـن مفاخر ملوكهم يف ذلك 

الوقت.
وايضـًا فهو ال خيفي إعجابه باملوريسـكيني من جهـة أخرى وما خلَّفته حضارهتم يف شـبه اجلزيرة 
األيبريية، كذلك كان دائًام ما يقارن بني ما يراه يف رحلته هذه وما شاهده يف وطنه ليقرب الصورة قدر 

اإلمكان ملن يقرأ رحلته من مواطنيه. 
وأخـريا فقد حاولت ان اسـتخلص صورة حلياة املوريسـكيني بقدر ما زودنـا به مونزر عن حياهتم 
يف ذلـك الوقت مسـتفيدا من املعلومات التـي أوردها هو عن حياهتم ، حمـاوال يف بعض األماكن تتبع 
مالحظاته التي ختص املسـلمني آنذاك تارخييًا السـيام يف اجلانب االجتامعي ،إلحداث نوع من املقارنة 

التارخيية بني مايض املوريسكيني وحضارهتم أيام مونزر. 
اوالً : الحیاة االجتماعیة 

١- المالبس :
ُعرف عن املسـلمني يف األندلس اهتاممهم الكبري باقتناء املالبس، وعنايتهم بنظافتها، وذكر املقري 
ذلك بقوله“ وأهل األندلس اشـد خلق اهللا اعتناء بنظافة ما يلبسـون وما يفرشون وغري ذلك مما يتعلق 
هبـم ، وفيهـم ممن ال يكون عنده اال قوت يومه، فيطويه صائًام ويبتاع صابونًا يغسـل به ثيابه“(٢). وكان 
مونـزر قـد ذكـر بعض مـا يتعلق بلبـاس املسـلمني اذ ذكر يف اكثـر من مـكان يف رحلته أنواعـا ملا كان 
املسـلمون يرتدونه فذكر لباسهم للون األبيض السيام رجال الدين قائًال ” وكان رجال الدين يرتدون 
البيـاض“(٣) ونقل أيضا إن رجال الدين يف املرية السـيام مسـجدها كانوا ”يرتـدون مالبس بيضاء“(٤) 

وربام رمز اللون األبيض يف نظرهم اىل النقاء والطهر.
ويبدو أن ”شـيوع اسـتخدام األلبسـة البيضاء كان تقليدًا اتبعه أهل األندلس منذ وفود زرياب إىل 
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قرطبـة ، فانـه رأى أن يكـون ابتداء الناس للبـاس البياض منذ ٢٤ يونيه وهو عيـد العنرصة(٥) اىل أول 
أكتوبر اما، بقية العام فيلبسـون الثياب امللونة“ (٦).ومل يقترص لبس األبيض عىل رجال الدين إنام لبس 
العامة السـيام يف مناسباهتم احلزينة فكانوا يلبسونه يف حزهنم عىل موتاهم السيام يف أيام بني أمية وذكر 
ذلك ابن بسـام عندما شـاهد غالما يلبس األبيض قائال عنه ”عىل عادة أهل أفقنا يف لبس البياض عند 

احلزن“(٧).
وهو خمالفة لبني العباس يف لبسـهم األسـود يف املرشق ملا كان بينهم من العداوة(٨). وهذا ما نجده 
عنـد مونـزر عندما ذكـر طريقة دفـن املوتى عند املسـلامت الاليت شـاهدهن يف غرناطة وهـن يرتدين 
املالبـس البيضـاء حزنـا منهن عىل فقيدهن اذ قال: "شـاهدنا جنازة رجل مسـلم، بالقـرب من املقربة 

كانت هناك سبع نساء يرتدين مالبس بيضاء، جيلسن بجانب القرب"(٩).
عـىل ان لباسـهن األبيـض يف احلزن قد ورد ذكره يف شـعرهم الذي يوثق لتلك املشـاهدة، وهذا ما 

رصح به احلرصي ت (٤٨٨هـ/ ١٠٩٥ م) (١٠) قائال :-
بأندلٍس فذاك من الصَّوابإذا كاَن البیاُض لباَس حزن

ألني قد َحِزنت على الشَّبَاِب (١١)ألم تَرنِي لبسُت بیاَض َشیبي

وصـور لنا مونزر مشـاهداته حـول لباس املسـلمني يف األندلس ورشحها رشحًا مقتضبًا أذ أشـار 
اىل العاممـة التـي يلبسـها الرجال السـيام رجال الديـن يف غرناطة قائـًال:" ورأسـهم معصوب بقامش 

ابيض"(١٢).
ويف نظـرة تأمـل حول هذا املوضوع نرى ان أهل األندلس يف تارخيهـم الطويل قد تفاوتوا يف لبس 
العامئـم وتركها حتى الفقهاء منهم فنرى ان ابن سـعيد املغريب (ت٦٨٥هــ/١٢٨٨م) حيدثنا عن عامل 
مرسـية األول عزيز بن خطاب (ت ٦٣٦هــ/ ١٢٣٨م)(١٣) قائال:" ولقد رأيت عزيز بن خطاب أكرب 
عامل بمرسية، حرضة السلطان يف ذلك األوان، وإليه اإلشارة، وقد خطب له بامللك يف تلك اجلهة، وهو 
حارس الرأس، وشيبه قد غلب عىل سواد شعره " (١٤)، وأكد املقري" ان أهل األندلس كانوا ال يعرفون 
العاممـة التـي كانـت عند أهل املـرشق، وإذا رأوا يف رأس مرشقـي دخل بالدهم شـكًال منها، اظهروا 
التعجب واالستظراف، وال يأخذون أنفسهم بتعليمها، ألهنم مل يعتادوا ومل يستحسنوا غري أوضاعهم 
"(١٥). وهـذا احلكـم من املقري يبدو انه مل خيتص بكل األندلس أو ربـام يف فرتات زمنية خمتلفة إذ ان يف 
غـرب األندلـس كان األمـر خمتلفًا معهم إذ يشـري املقري نفسـه اىل انه " ال تكاد ترى قاضيـًا وال فقيهًا 
مشارًا اليه اال وهو بعاممة" (١٦).ويف رشق األندلس نرى األمر خمتلفا اذ كان الغالب عليهم ترك العامئم، 
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وهو ما نالحظه عىل بعض سـالطني غرناطة مثل حممد بن يوسـف بن األمحر (ت ٦٧١هـ/١٢٧٣م) 
مؤسس سلطنة غرناطة والربميخو (ت٧٦٣ هـ/١٣٦٢م) سلطان غرناطة اآلخر.

  وَعـدَّ ابـن اخلطيب لبس العاممة يف غرناطة امرًا شـاذَا اذ قال ان"العامئـم تقل يف زي أهل احلرضة 
ب مونـزر حول لباس  إال ما شـذَّ يف شـيوخهم وقضاهتـم وعلامئهم ، واجلند الغـريب منهم"(١٧).ثم عقَّ
املسـلمني يف ذلـك الوقـت قائـًال " مل أَر أي رجل يرتدي جوربـًا ومن النادر من يلبسـها حتى الركبة ، 
يربطوهنـا بانشـوطة يف اجلزء اخللفي، حتى يتمكنوا من خلعها بسـهولة يف أوقـات الوضوء والصالة، 

قبل دخوهلم املسجد"(١٨). 
وهذه املالحظة الدقيقة من مونزر يؤكدها املقري قبله مشريًا إىل نبذ بعضهم لبس اجلوارب قائال:

أبوا لبس الجوارب والنعال(١٩)وجرب أھل جربة تلَف قوما

اما النسـاء فقد لبسـن الرساويل وقد أشـار إىل ذلك مونزر قائًال ان" النسـاء كن يلبسـن رساويل 
واسـعة ومتجعدة من الكتان يربطنها اىل الوسط قرب الرسة مثل الرهبان"(٢٠) والرساويل من املالبس 
املشـرتكة بني النسـاء والرجال والكلمة من أصل فـاريس من الكلمة شـلوار Sharnweel (٢١) وهو 
ثوب فضفاض يغطى أسفل البدن حتى القدمني ويعرف بنفس االسم عند اإلسبان حيث أطلقوا عىل 
الرساويل العربية اسم Zarazuetas(٢٢). وذكر ابن عذاري (ت بعد سنة ٧١٢هـ/١٣١٢م) ان عبد 
الرمحن شـنجول بن املنصور(ت ٣٩٩هـ/ ١٠٠٨م) ملا قتل كان يرتدي هذه املالبس قائًال انه وملا قتل 

ر عىل خشبة باب السدة"(٢٣). " ُرّكب رأسه عىل جسده وكسى قميصا ورساويل وُسمَّ

وذكر مونزر ان نساء غرناطة كنَّ يلبسن القمصان فوق الرساويل قائًال: " وفوق الرساويل يلبسن 
قمصانـًا واسـعة من الكتان وفوقهـا رداء من احلرير او الصوف حسـب احلالة املادية لـكل منهن"(٢٤) 
وهو أيضا من املالبس املشـرتكة بني النسـاء والرجال "إما عن هيئة القميص فله ُكّامن واسعان للغاية ، 
هيبطان اىل املعصم ، ويتدىل القميص إىل منتصف السـاقني"(٢٥) وكانت بعض النسـاء السـيام اجلواري 
يؤثـرن االقمصـة الرقيقة املالصقة للبدن إلبراز مفاتن أجسـامهن ويذكر املقري أن جارية مشـت بني 

يدي املعتمد بن عباد وعليها قميص ال تكاد تفرق بينه وبني جسمها (٢٦).
وأمـا الرجـال فكان الواحد منهـم يلبس قميصا عىل بدنه حتـت االزار واجلبـة او الدّراعة. ويذكر 
ابن عذاري ان املسـتظهر باهللا األموي اسـتخفى يف تنور محام القرص بعد ان جترد من ثيابه حتى بقي يف 

قيمصه ثم خرج وقد اسود قميصه(٢٧).
وعن مخار النسـاء املسـلامت قال مونزر إهنن " خيرجن من املنزل يظهرن متدثرات بغطاء أبيض من 
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القطن او الكتان او احلرير يغطني وجوههن ورؤوسهن بطريقة ال تظهر معها سوى العينني"(٢٨).
واملتتبع للتاريخ األندليس بصورة خاصة يرى ان اخلامر مل تلبسه النساء األندلسيات بصورة دائمة، 
بل ان نساء األندلس سفرَن عن وجوههن ومل يرتدين احلجاب وقد أشار ابن اخلطيب اىل هذه الظاهرة 
قائـًال " واختلطـن بالرجـال حـارسات اخلامر عـن الوجـوه"(٢٩). وعن نسـاء رندة قال ابـن اخلطيب: 

"ويسفرن عن اخلد املعشوق وينعش قلب املشوق بالطيب املشوق"(٣٠).

ونتيجـة للتواجد اإلسـالمي يف األندلس فقد عـرف ايضًا عن االسـبانيات ارتداءهن للحجاب ، 
وتدل الشواهد التارخيية عىل هذه العادة اذ تغزل ابن شهيد األندليس ( ت ٣٩٣هـ / ١٠٠٣م) بحبيبته 

االسبانية قائًال :
بعید على الصب الحنیفي أن تدنووبین المسیحیات لي سامــریة

فثنى في قلبي بھا الوجد والحزُنمثلثة قد وحد هللا حسنــــھا

تجمع فیھ البدر واللیل والدجُن(٣١)وطي الخمار الجون حسن كأنما

ويؤكـد ابـن اخلطيـب ان تلك العادة مـا زالت موجودة لعهـده اذ قال ان للفقيـه أيب بكر بن القامر 
العـذري ، املتويف سـنة ( ٧١٣هــ / ١٣٢٣م) كانت له جارية نرصانية ،وكانت كعادة املسـلمني تضع 

اخلامر عىل وجهها حتى يف املنزل(٣٢).
٢- مراسیم الدفن

ملراسيم الدفن يف األندلس طقوس اذ يعم لبس اللون األبيض يف هذه املناسبة ألنه عند وقوع وفاة 
يف منـزٍل مـا، كان احـدا افراد أرسته خيرج مرتديـا مالبس احلداد البيضاء عىل عادة األندلسـيني منذرا 

جلنازته واالستعداد للصالة عليه(٣٣).
ومـن خـالل تلـك الرحلة التي قام هبـا مونزر نسـتطيع ان نتعرف عىل وصف دقيق هلذه املراسـيم 
وذلك خالل مشـاهداته املتفرقة يف عموم البالد واألندلسـية ففي مقـربة غرناطة التي تقع خارج باب 
البـرية، وبالتحديـد يف (٢٤) أكتوبـر تاريخ وصوله اىل هذه املقـربة يصف لنا هذه املقـربة وصفًا دقيقًا اذ 
قـال:“ يف الرابـع والعرشين مـن أكتوبر، خرجنا يف الصباح مـن باب البرية، القريب مـن حمل إقامتنا، 
توجهنا إىل مقربة املسـلمني وجتولنا فيها. كانت كبرية وموزعة يف عدة أماكن، مما يثري الدهشـة جزؤها 
القديم كان مغروسًا بالزيتون، بينام األجزاء االخرى ليست هبا أشجار“(٣٤). وهي األنسب متتد تقريبا 
عند املساحة املمتدة بني بوابة باب البرية القديم وساحة النرص ALTrenfo وعندما أجريت عمليات 



١٧١

حفر يف هذا املكان وجدوا تلك املقربة وقبورا كثرية جدًا فيها تعود للمسلمني.
وأشـار مونـزر كذلـك إىل مقابر األثريـاء التي يبدو أهنا كانـت تتميز عن مقابر العامـة بأناقة بنائها 
وهندسـتها قائًال:“ معابد األثرياء كانت مربعة وعىل طريقة احلدائق كانت حماطة بسـور من األحجار 

الفخمة“(٣٥). 
ثم ينتقل اىل مقربة أخرى ” تقع عند سـفح احلمراء التي كانت ايضا واسـعة جدًا“(٣٦) وهذه املقربة 
تقع يف حي البيازين إذ وصفها مونزر بقوله ”كانت تشغل جزءًا كبريًا من سفح اجلبل أعىل املدينة ”(٣٧).
ثـم ذكـر مدافن ملوك غرناطة التي تقع بالقرب من هذا اجلبل قائًال ”ويف اجلزء األعىل من املقربة ، 

يوجد برج شاهق، توجد فيه مدافن ملوك غرناطة ”(٣٨). 
هذا ما رسده مونزر حول مدافن ملوك غرناطة التي تعد اليوم جمهولة املكان رغم مكانة سـالطني 
غرناطـة يف ذلك الوقت ، وتشـري بعض الروايـات اىل ان أبا عبد اهللا الصغري (٩٣٣هـ/ ١٥٢٧م) آخر 
سـالطني غرناطة قد نقلهم معه بعد ان عرب اىل بر العدوة املغريب واسـتمر مونزر يف رسد تفاصيل حياة 
املسـلمني يف ذلـك الوقت وبام يتعلق بمراسـيم الدفن ويذكر ان املسـلمني كانوا يصلَّـون عىل موتاهم 
وقد صادف مروره بمسـجد غرناطة قدوم املسـلمني وهم حيملون جنازة هلم قائال: ”ويف هذه اللحظة 
وصلت جنازة احد املسـلمني، فقام اإلمام بالصالة أمام اجلثامن صالة طويلة، ويف النهاية محلوا املتويف 

ليودعوه رضحيًا خارج أسوار املدينة“(٣٩).
ثم وصف كيفية دفن امليت قائًال: ”ان كل مسـلم يدفن يف مقربة خاصة وجديدة. مقابرهم صغرية 
اىل حد ما، عىل قدر اجلسـد فقط، يشـيَّدون القرب بأربعة من احلجر، ويغطوهنا باآلجر، لكي ال تلتصق 

األرض باجلثة. ثم يغطون القرب بعد ذلك“(٤٠). 
ثم ذكر كيفية توجيه رأس املسـلم اىل القبلة أثناء دفنه قائًال: ” املسـلمون بالطريقة نفسها يتوجهون 

اىل اجلنوب يف عبادهتم هللا ، ويدفنون موتاهم ويوجهون رأس امليت نحو االجتاه نفسه“(٤١).
٣- الحّمامات :

بنـى األندلسـيون احلاممـات يف كل مكان من شـبه جزيرة ايبرييـا اذ ُوصفوا بأهنم ”اشـد خلق اهللا 
عنايـة بنظافـة ما يلبسـون وما يفرشـون، وغري ذلك مما يتعلـق هبم، وفيهم من ال يكـون عنده ما يقوته 
يومه فيطويه صائًام ويبتاع صابونًا يغسـل به ثيابه، وال يظهر فيها سـاعة عىل حالة تنبو العني عنها“(٤٢). 
واملعـروف ان ”احلاممـات اخلاصـة والعامـة املنترشة يف املـدن والقرى األندلسـية كانت تلقـى العناية 
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اخلاصة من حيث الصيانة والنظافة وتأمني الراحة للمستحمني، فاألمراء وأبناء اخلاصة بنوا احلاممات 
يف قصورهم ، بينام كان أبناء الطبقة الفقرية يقصدون احلاممات العامة املنترشة يف األحياء الشعبية“(٤٣). 
وهذه احلاممات اخلاصة كان منها محام قرص احلمراء، الذي أشار اليه مونزر قائًال: ”يف احلامم يوجد 
حـوض مـن الرخام، كانت النسـاء واملحظيات يغتسـلن فيه عرايا، وامللك يشـاهدهن من رشفة ذات 
مرشبيات تقع يف اجلزء األعىل ، وكان يلقى بتفاحة اىل التي تروقه ، إشارة منه اىل انه سوف يقيض الليلة 
معها“(٤٤). وربام يف هذا النص بعض املبالغة من قبل الرحالة السيام وهو مل يكن شاهد عيان بل تناقلت 
ألسـن العامة هذه الرواية والعامة بدورها كانت يف ذلك الوقت متيل اىل القصص الرومانسية وتضفي 

عىل األحداث جانبا خياليا اىل حٍد ما. 
وايضـا الحظ مونزر احلاممات املنترشة يف مدينة املرية التي كانت حتى ذلك الوقت ما زالت قائمة 

ومل هيدمها األسبان.
وكانـت عناية املسـلمني باحلاممـات عناية كبرية جدًا منطلقـني يف حبهم للنظافة مـن تعاليم الدين 
اإلسـالمي التـي حتثهم عـىل النظافة فأعجب بذلـك الرحالة عندما شـاهد مياهها الصحيـة والنظيفة 
معـربًا عن اهتامم املسـلمني الكبري هبا فهـو بعد خروجه من مدينة وادي آش متجهًا إىل غرناطة شـاهد 
احلاممـات التـي كانت عىل بعد ميل من وادي اش قائًال: ” يف احلادي والعرشين من أكتوبر (١٤٩٤م) 
غادرنا وادي آش عرب طرق وعرة وجبلية ،وبعد حوايل ميل مررنا ببعض احلاممات التي تتوفر هبا املياه 
الصحية الصافية. دخلت رسدابًا فرأيت كثريًا من الناس يستحمون فيها ، تذوقت املياه فوجدهتا حلوة 
أعجبنـي املكان ، الذي أقيم بدقة فائقة، ألن املسـلمني كان هيتمون باحلاممات اهتاممًا غري عادي“(٤٥). 

وامتدح مونزر رجال غرناطة لنظافتهم قائال“ كانوا يف غاية النظافة“(٤٦).
وربام كان هذا العجب من رّحالتنا بنظافة املسـلمني هو ما شـاهده يف بالده أو هي نظرة األوربيني 
للنظافة واالغتسـال السـلبية بصور عامة اذ ان اإلسـبان وابتداء من فرتة حكم الفونسـو العامل ، تركوا 
اسـتخدام احلاممـات ، واعتـربوا هـذا التقليـد مـن أسـباب التخنـث(٤٧). فكانت عادة االسـتحامم يف 
اوروبـا مسـتهجنة وايضًا عـدت عادة وثنية، ومتارس عـىل اهنا زندقة أو جريمة كـربى وأخذت جانبا 
عقائديا واضحا فقد“ أصبحت العفة تقاس بدرجة القذارة“(٤٨) ويف نص واضح ورصيح فان إحدى 
الراهبات ذكرت يف مذكراهتا ” أهنا اىل سـن السـتني مل يمس املاء منها إال أناملها عندما كانت تغمسـها 
يف مـاء الكنيسـة املقـدس“(٤٩) ، وكان ملك فرنسـا لويس الرابع عرش مل يغتسـل يف حياته قط ، بل كان 
يكتفـي بالعطـور والدهان(٥٠). وهكـذا كان األمر حتـى ان امللكة ايزابيال ملكة اسـبانيا التي عارصها 
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رّحالتنـا كانـت“ تفتخر بأهنا مل تغتسـل يف حياهتا إال مرتني يوم والدهتا سـنة [٨٥٤هـ]١٤١٥م وليلة 
عرسـها [٨٦٣هـ] ١٤٥٩م، وُغسـلت حني ماتت سـنة [٩٠٩هـ] ١٥٠٤م فتمت هلا الغسـلة الثالثة، 
واحلقيقة إهنا مل تغتسـل إال مرة واحدة وهي ليلة عرسـها الن غسـلها يوم والدهتا وغسـلها يوم موهتا 

ليس من عملها“(٥١).
٤- الزواج والطالق 

إحدى املامرسات االجتامعية املهمة التي أشار اليه مونزر يف رحلته ومشاهدته يف اسبانيا هي طريقة 
الـزواج ومعلوماتـه عـن الطالق بني املسـلمني يف البداية ذكر تقدير املسـلمني لنسـائهم قائًال: ” يمنع 

القرآن األزواج من رضب زوجاهتم او قتلهن حتى وان مل يطلقوهن“(٥٢).
ثـم يسـهب يف رشح رشوط الزواج قائـال: ” يف عقد القران يتم االتفاق عـىل رشوط معينة ختتلف 
بحسـب احلـاالت لكل زوجة منزل صغري، وعـىل العموم كانت تلك املنازل نظيفـة جدًا، ومزودة اىل 
جانـب ذلـك، بالزيت والطحني، واحلطـب، واللوازم الرضورية االخرى، الصداق كان يتناسـب مع 
مركز املرأة االجتامعي، يتكون من القالئد واملالبس“(٥٣). ومن ثم ذكر عدد الزوجات الاليت سمحت 
هبا الرشيعة للمسـلم قائًال: ”مباح للمسـلمني ان يتزوجوا حتى أربع نسـاء“(٥٤). ثم اسـتدرك فيام بعد 
قائًال ”كان املسـلمون املسـتقيمون يقنعون بزوجـة واحدة، وينحرجون من اختـاذ زوجات عدة ”(٥٥). 
واظـن انه مل يقصد بكلمة املسـتقيمون اهنم صاحلـون واآلخرون الذين يتزوجـون بأربع غري صاحلني 
إنـام أراد أهنـم الرجال الذين يف اغلب األحوال يعيشـون حياة مسـتقرة مع زوجاهتـم. ويف مكان اخر 
عاد وذكر اهنم يسـتطيعون الزواج بسـبع نسـاء(٥٦). وهو ما يعد جهًال باحلكم اإلسـالمي يف مثل هذا 
املوضوع. اذ ان املعروف عن حكم اإلسالم يف موضوع الزوجات هو ان ال يتعدى أربع زوجات. ثم 
قارن بني الزواج اإلسـالمي واملسـيحي يف بعض جوانبه قائًال: ”عند املسيحي، ال يسمح باالقرتان إال 

بواحدة، وال يستطيعون تطليقها. صوت الرجل عندهم أعىل منه يف رشيعتنا ”(٥٧).
ل له رجل فقيه مسلم رشوط الطالق بسبب الزنا وهو طالق خيتلف برشوطه عن  ومن ثم فقد فصَّ
الطـالق لألسـباب املذكورة أعاله فوجهـه االختالف هو من ناحية الصداق اذ ان يف الطالق السـابق 
حتتفـظ املـرأة بالصـداق“ ما عدا التي تطلق بسـبب الزنا ، التي تكون عند ذلـك مطلقة جمردة فيحتفظ 
الـزوج بالصـداق، وال يمكن للمـرأة ان تطالبه بيشء منه اذ ان الزنا جيلب للمـرأة عارا كبريا ويزدرهيا 
اآلخـرون“(٥٨). ويقع مونزر بعـدة متناقضات حول هذا املوضوع نظرًا لتعصبـه لرشيعته وحقده عىل 
املسـلمني، والن هذا املوضوع هو موضوع خاليف بني الديانتني اإلسـالمية واملسـيحية لذلك يسـعى 
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للنيل من أحكام اإلسالم يف هذا املوضوع فذكر ان املسلمني يطلقون نساءهم ”ألتفه األسباب“(٥٩). 
ونالحـظ انه أورد معلومات حول نفس املوضوع قائًال“ ال تسـتطيع املـرأة ان تطلق الزوج إال اذا 
كان هناك سبب خطري، مدون يف عقد القران“(٦٠)، وهو ما يثبت ان الطالق ليس أمرا هينا كام أشار هو 
من قبل. وكانت معظم عقود الزواج مرشوطة برشوط خاصة عىل الزوج اذا اخلَّ بأحدها كان الطالق 
حقا للمرأة يف أي وقت شاءت دون الرجوع اىل اإلجراءات الكثرية لإلثبات، كأن يشرتط الرجل عىل 

نفسه ان غاب عن زوجته مدة يتفقان عليها فلها ان تطلق نفسها(٦١).
وأشار كذلك اىل مصري األبناء بعد الطالق نقًال عن فقيه رسقسطة قائًال“ اذ كان يوجد ابن وحيد، 
حيتفـظ به الـزوج، واذا كانا اثنان، يأخذ كل واحـد منهام ابنا، اما اذا كانوا ثالثـة فاثنان للزوج وواحد 

للزوجة ...الخ ”(٦٢).
 Medinaceli ويف الثامـن والعرشيـن من يناير مـن عام(١٤٩٥م) شـاهد مونزر يف مدينة سـامل
وبالتحديـد عنـد مدينـة صغرية تبعـد عنها ٣ فراسـخ تدعى اركـوس Arcos زفافا إسـالميا وصف 
احتفاهلم بعرسـهم قائًال ”راينا هناك كثريًا من املسـلمني الذين كانوا حيرضون حفل عرس، واخذوا يف 
الغناء حسب عاداهتم، وبعض الفتيان الرائعات اجلامل. يعيشون يف قناعة كبرية، وال يرشبون غري املاء 
وصحتهم جيدة ”(٦٣). وكان من عادة املسـلمني يف مثل هذه املناسـبات ان حيرض املغنون والراقصات 

وضاربو الدفوف(٦٤).
ثانیاً : تجمعاتھم السكانیة 

بعد ان سـقطت آخر املاملك اإلسـالمية يف األندلس عام(٨٩٧هـ / ١٤٩٢م) رحل من رحل اىل 
خـارج غرناطـة امـا اىل املغرب العـريب او اىل بقية املدن املجـاورة او بقي يف غرناطة وسـموا بعد ذلك 
باملوريسـكيني، وبعـد سـقوط غرناطة بقليـل زار رّحالتنا اسـبانيا وأعطى صورة واضحـة لتجمعات 
املسـلمني هنـاك وكان ذلك قبـل ان يبدأ الضغط عىل املسـلمني للرحيل والتخيل عـن ديانتهم، وايضًا 
قبل ان تبدأ حماكم التفتيش بعملها املشـؤوم والسـيئ الصيت، وسوف نبدأ مع مونزر يف ذكر جتمعاهتم 

حسب أولوية املدن التي زارها ونبدأ بذكر مدينة :
 Valencia ١- بلنسیة

ذكر مونزر انه يوجد للمسـلمني“ حي خاص منفصل مغلق بسـور“(٦٥). هذا بالنسـبة للمسـلمني 
داخـل بلنسـية الذين فضلت السـلطات االسـبانية مجعهم بحي خـاص ملراقبتهم جيـدًا، اما يف خارج 
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املدينة فقد انترش املسلمون بصورة واضحة وهو ما أشار اليه بقوله ”سكان القرى والضواحي القريبة 
من املدينة كلهم تقريبًا مسلمون، يعملون بمهارة، يف فالحة االرض“(٦٦). 

Alicante ٢- لقنت
ويف طريقـة اىل مدينة لقنت أشـار الرحالة اىل جتمعات املسـلمني يف هذه املدينة مشـريًا اىل سـاحل 
مدينة لقنت الذي عربَّ عنه بانه ”ما هول باملسلمني“(٦٧). هذه الكثرية أهلتهم بان يسيطروا عىل الزراعة 

بشكل واضح.
Elche ٣- مدینة التش

ويف الثاين عرش من اكتوبر عام ١٤٩٤م وصل مونزر اىل مدينة التش التي تقع بني غرناطة وبلنسية 
وأشـار اىل جتمعـات املسـلمني الذين يتشـاطرون هـذه املدينة مناصفـة بينهم وبني املسـلمني ، غري ان 

الرحالة ذكر ان املسيحيني هم أصحاب املدينة بغلبتهم لسكاهنا الذين يعتاشون عىل الزراعة(٦٨). 
واشـار بعـد ذلـك اىل انـه يف الثالـث عرش مـن اكتوبر من العام نفسـه عرب“ سـهًال فاصـًال ومدنًا 
 (Oriola) خاصـة باملسـلمني“ (٦٩) وكان ذلـك السـهل عىل بعد مخسـة فراسـخ من مدينـة أوريولـة

 .(٧٠)Orihuela

Sorbas (Sorbus) ٤- سورباس
وبعـد ان دخـل الرحالـة مملكة غرناطـة Granada ويف الطريـق اليها وصـل اىل مدينة صغرية 
تسـمى سـورباس Sorbas ( Sorbus ) التي تقع عىل جبل شـاهق عىل مسافة ستة فراسخ من برية ، 

كان كل سكاهنا من املسلمني(٧١).
 Tabernas (Tabernus) ٥- طبرتش

ذكر مونزر ان مجيع من يف املدينة هم من املسـلمني باسـتثناء مسـيحي واحد نـزل عنده(٧٢) وكانت 
تلك املدينة تقع بالقرب من سورياس وتبعد عنها نحو مخسة فراسخ(٧٣). 

 Guadix ٦- وادي اش
هذه املدينة طرد منها أهلها بعد سـقوط غرناطة كام ّرصح مونزر وسـكنوا بعد ذلك كام اشـار هو 
يف“ القرى التي نسميها االن Villas بصفة عامة كان يسكنها املسلمون الذين يعيشون عىل القليل من 

الطعام وال يرشبون اال املاء، ينكّبون بصفة عامة عىل زراعة األرض واحلقول“(٧٤) .
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-: La Pesa(LaPessa) ٧- قلعة
وصلهـا الرحالـة مورنـز وذكرها يف رحلته قائـًال أهنا“ كانت تقع عىل جبل شـاهق كل من كان يف 

القلعة مسلمون ”(٧٥) ثم يستدرك قائًال : ” ما عدا حاكم القلعة الذي استضافنا“(٧٦) . 
Granada ٨- مدینة غرناطة

وصلهـا مورنـز يف الثـاين والعرشين من اكتوبر عـام ١٤٩٤م وذكر اهنا اكرب مدينة تعج باملسـلمني 
وكانـوا يف ذلـك الوقت ما زلوا حيتفظون بعاداهتم وتقاليدهم وديانتهم قبل ان ينقضَّ عليهم اإلسـبان 
ناكثـني عهودهـم معهم وقد وصفها قائًال: ” يف الثاين والعرشين مـن أكتوبر، بعد الظهر، دخلنا مدينة 
غرناطة الرائعة، املزدمحة بالسـكان مررنا بشارع طويل جدًا، بني أعداد ال حتىص من املسلمني“(٧٧). ثم 
يسهب يف ذكر حياهتم وتفاصيلها السيام وصف مسجدهم األعظم وطريقة صالهتم. ثم يردف قائًال“ 
واعتقد انه ال يوجد يف كل اوروبا وال يف أفريقيا مدينة اكرب من غرناطة ”(٧٨)، وقد اقرتح ان تسمى هذه 
املدينة مملكة اكثر من تسـميتها مدينة. ويف غرناطة يسـهب مونزر يف وصف منازل وجتمعات املسلمني 
وأحواهلـم، ففـي معرض حديثـه عنهم قال:“ كان عدد املسـلمني الذين كانوا يقومون بتشـييد املنازل 
هنـاك كثـريًا، وايضًا الذين كانوا يعلمون يف إصالح ما هتـدم من القلعة أو املمتلكات امللكية االخرى، 
فان ملك غرناطة بعد ان تأكد انه ال يمكنه مقاومة ملك اسـبانيا املسـيحي، سـمح هلم هبدم الكثري من 
املباين“(٧٩). وكان هؤالء املسلمون ال يسمح هلم باملبيت يف احلمراء(٨٠)، بعد ان كانوا سادهتا، خوفًا من 

ان يثريوا الشغب داخلها. 
وأشار مرة أخرى اىل عملهم قائًال ” يف السادس والعرشين من أكتوبر [١٤٩٤م] عندما كنّا هناك ، 
رأينا مسلمني كثريين يزينون ويرممون الصور واألشياء االخرى بام يتفق مع أسلوهبم“(٨١). ثم ّصور لنا 
صالة املسـلمني يف مسـجد غرناطة الكبري اذ انه أشار قبل ذلك اىل العدد الكبري من املساجد فيها حتى 
انه قد وجد صعوبة يف تصديق هذا العدد(٨٢)، وأذهله منظر املصلني الذين وصلوا اىل املسـجد اجلامع 
حتـى اكتّظ هبم املسـجد فخرجوا يصلون يف الطرقات وأحصاهـم يف عدد تقريبي مقدرا أعدادهم بني 
ألفـني أو ثالثـة آالف رجل“(٨٣)، وهو رقم كبري ويشـري اىل الوجود الكبري للمسـلمني يف غرناطة بعد 
سقوط دولتهم، وايضا يستنتج من هذا املوقف ان اإلسبان مل يتعرضوا للمسلمني حلد هذا الوقت. ثم 
وصف مونزر حيًا من أحياء غرناطة وهي حي البايسني اكرب أحياء املسلمني قائًال ” تقع مدينة البايسني 
يف جهة الشـامل، خارج األسـوار القديمة ملدينة غرناطة ، هبا شـوارع ضيقة، حتى ان بيوهتا يف معظمها 
تتالمس يف اعالها، وعموما فانه ال يمكن ان يمر محاران يكونان معا يف اجتاهني متضادين يف الشوارع 
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األكثر شهرة، التي ربام يكون عرضها أربعة او مخسة اذرع“(٨٤).
ثـم وصفهـا وصفا دقيقًا قائًال“ بيوت املسـلمني يف معظمهـا صغرية، غرفها قليلـة، غري نظيفة من 
اخلارج، شـديدة النظافـة من الداخل، كلها تقريبًا مـزودة بأنابيب للمياه وأحـواض. وكان من املعتاد 
ان تكـون مـن األنابيب واملجـاري املائية اثنتان، واحـدة للمياه الصاحلة للـرشب، واألخرى للرصف 
الصحي والفضالت ... الخ. وكان املسلمون هيتمون كثريًا هبذه األمور، وكانت تنترش يف كل الشوارع 
قنـوات لـرصف املياه غـري النظيفة. وكانـت البيوت التي ليس هبا أنابيب، بسـبب ضيـق املكان، تلقي 
بفضالهتا خالل الليل يف هذه القنوات. وعىل الرغم من أن قنوات الرصف الصحي ليست كثرية ، فان 
الرجال كانوا يف غاية النظافة"(٨٥). ثم عقد مونزر مقارنة بني بيوت املسـلمني وبيوت املسيحيني قائًال" 
يف بالد املسـحيني كان املنزل يشـغل مساحة أكثر اتساعًا من املساحة التي تشغلها أربعة أو مخسة بيوت 

لدى املسلمني يف الداخل البيوت متشابكة ومضطربة ، حتى تبدو وكأهنا أعشاش خطاطيف"(٨٦). 
ثم فرس ما يشاع عن كثرة بيوت غرناطة التي قيل اهنا بلغت أكثر من مائة الف بيت(٨٧)، فهو يعزوا 

هذه الكثرة اىل صغر حجم هذه البيوت .
ثـم صـور لنا حمالهتم التجارية قائًال" كانت املحالت والبيوت تغلق بأبواب بسـيطة من اخلشـب، 
ومسـامري، وعـيص، كام هـي العادة يف مـرص واملغـرب، الن كل املسـلمني يتفقون يف العـادات، مثلام 
يتفقون يف الدين واألدوات، واملسـاكن وبقية األشـياء"(٨٨). ويسـتدرك ان تصميم هذه املنازل إنام هي 
لعامة املسـلمني، بينام أثرياء املسـلمني بيوهتم خاصة فهي اكرب وأكثر أناقة قائًال:" كان النبالء واألثرياء 
املسلمون يمتلكون يف غرناطة بيوتًا فخمة ، هلا أفنية وحدائق ومياه جارية ووسائل راحة اخرى"(٨٩).

وقد احىص مونزر عدد من فرَّ اىل غرناطة من سـكان املدن املجاورة أيام احلصار االسـباين قائًال " 
كانت مدينة غرناطة مكتظة بالسكان، فانه يف وقت احلصار فرَّ إليها سكان املدن االخرى املجاورة التي 
اسـتوىل عليها املسـيحيون، ولذلك احتشـد يف املدينة أكثر من مائتي ألف رجل مسـلح من أهل املدينة 

والفارين اليها من املدن االخرى"(٩٠).
ثم أشار اىل أعداد املسلمني الذين هاجروا اىل املغرب قائًال " بعد االستيالء عىل غرناطة ، وخضوعها 
للمسيحيني أكثر من أربعني ألف رجل من املسلمني عربوا اىل املغرب مع ملوكهم"(٩١). وتناقص عدد 
روا من املدن وازداد نفوذ اإلسـبان يف املـدن الكبرية وضواحيها اذ قال  سـكان غرناطة بعد ذلك وُهجُّ
مونـزر انه" شـيئًا فشـيئًا تم القضاء عىل مقاومة املسـلمني، حتـى ختلصوا منهم مجيعًا، وُسـكنت املدن 

الكربى والضواحي باملسيحيني"(٩٢).
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 Lisboa ٩- مدینة لشبونة

 يف اليوم السـادس والعرشين من نوفمرب عام(١٤٩٤م)وصل اىل لشـبونة وكان قد شاهد قرب قلعة 
عندها بيوتًا للمسلمني هناك قائال:-“ بجانب أسوار املدينة ، أسفل القلعة مساكنهم ومسجد كنا فيه“(٩٣). 

Madrid ١٠- مدرید

وصل اليها مونزر يف السابع عرش من يناير من عام( ١٤٩٥م) وبالرغم من ان هذه املدينة سقطت 
بيـد املسـلمني بوقت مبكـر وكان ذلك سـنة (٤٧٦هـــ/١٠٨٣م )غـري ان مونزر الذي وصـل اليها 

عام(١٤٩٥م) حدثنا عن أنه كان هناك ” حيان للمسلمني ممتآلن هبم“(٩٤). 

 Arcos ١١- مدینة اراكوس

تقع يف قلعة مدينة سـامل Medinaceli وصل اىل القلعة يف الثامن والعرشين من سـنة (١٤٩٥م) 
وبالتحديـد اىل“ مدينة صغرية تدعى اركوس Arcos، كان كل من فيها من املسـلمني، الذي أحسـن 

استقبالنا، من اجل أموالنا“(٩٥).
نالحظ انه رغم كرم هؤالء املسلمني معه إال انه يقول ان هذه االستضافة كانت من اجل املال وهو 
نوع من التعصب لبني جلدته اذ ان كل الصفات احلسـنة يسـبغها عليهم وهو ما رأيناه يف طول ما كتبه 

يف رحلته عنهم، أما املسلمون فهو يتهمهم اينام وجدهم. 

١٢- قلعة وحصن سرقسطة الجعفریة 

يف هـذه املدينـة يوجد ربض املسـلمني شـاهدها مونزر بنفسـه ووصفها قائًال:“ للمسـلمني مكان 
خمصص ومدينة يعيشون فيها، أسفل دير الرهبان، يف القسم اجلديد من املدينة، يف بيوت مجيلة ونظيفة، 

وأماكن للبيع، ومسجد رائع“(٩٦). 
ثم يسرتسـل يف وصف عام لتواجد املسـلمني قائًال:“ توجد قرى كثرية وكبرية يقطنها املسـلمون 
فقط، يف بعض األقاليم حيث يمكن ان يعيش سـتون مسـلًام يف راحة، ال يستطيع ان يعيش يف املساحة 
نفسـها إال مخسـة عرش مسـيحيًا فقط يعتنون جدا بـري األرض وزراعتها، زاهـدون يف الطعام خيفون 

ثروات كبرية“ (٩٧). 
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ثالثاً: حیاة المسلمین الدینیة ومساجدھم 
كان املجتمـع األندلـيس أيام حكم العرب املسـلمني إلسـبانيا حكم قائم عىل الرشيعة اإلسـالمية 
واملحافظـة عىل اإلسـالم كهوية متيزهم عـن غريهم، واحتفظ املسـلمون بعاداهتـم وتقاليدهم الدينية 
حتى مع سقوط حكمهم اإلسالمي قبل ان تتسلط عليهم حماكم التفتيش سيئة الصيت، فعندما شاهد 
مونـزر مجوع املسـلمني يف اسـبانيا والربتغال نقل ألينا مشـاهداته حول مناسـكهم وجوامعهم وكيفية 
أدائهم ملناسـكهم. فأول ما شـاهده مونزر من مالحظات حول املسـلمني وأدائهم لشـعائرهم الدينية 
موعد صالة املسـلمني فقد أشـار إىل ان موعدها“ كل صباح، قبل رشوق الشـمس بساعتني، يف هبجة 
الصباح وكذلك عند الظهر واملسـاء“(٩٨). ويضيف قائال:“سـمعتهم عند الظهر يؤذنون فوق مآذهنم، 
عىل حسب عاداهتم“(٩٩). ويفصلها قائًال:“ يصعد رجال الدين اىل املآذن، ويرددون بصوت عال“ اهللا 

اكرب، وقادر عىل كل يشء، وحممد رسول اهللا ”(١٠٠). 
وهـو يشـري بذلك اىل مقدمـة األذان التـي عرفها املسـلمون وقد نقلهـا بمعناها وليسـت بكلامهتا 

املخصوصة هبذا املجال. 
ثم اسـتمر بذكر تفاصيل هتيء للمسـلمني للصالة ابتداء بالوضوء وقد أشـار إليه حسـب وصفه 
هلم قائًال:“ قبل الصالة يغسـلون أقدامهـم، وأيدهيم وعيونه والرشج واخلصيتني“(١٠١). وهي إشـارة 
لوضوئهم باإلمجال وحسب ما نقله وحسب ثقافته املسيحية، وكان من عادة املسلمني ان جيعلوا نافورة 
يف اجلامع يتوضأ منها املسـلمون وقد شـاهدها مونزر تتوسط حديقة مسجد املرية قائًال: ”ويف وسطها 
[حديقة املسـجد] توجد نافورة التي عىل حسب طقوسهم كانوا يغتسلون فيها ثم يدخلون اىل املسجد 
للصـالة ”(١٠٢). ونتيجـة الندهاشـه وتعجبـه ممـا رأى فقد فّصل القول بكل ما شـاهده من ممارسـات 
املسـلمني يف املسجد، وربام هو مل يشـاهد مسلمني هبذا العدد الكثيف يامرسون صالهتم، لذلك استمر 
برسد تفاصيل ادائهم للصالة السـيام يف يوم اجلمعة، التي كانت بمثابة عيد املسـلمني وعطلة كام أشار 
مونزر(١٠٣) ويف هذا اليوم اعتاد املسـلمون عىل الذهاب اىل مسـجد البياسني األعظم يف غرناطة بأعداد 
كبـرية جـدًا قّدر عددهـم بأكثر من الفني أو ثالثـة آالف رجل قائًال ” اقرتبنا من املسـجد األعظم ، يف 
وقت الظهر وألنه كان يوم اجلمعة، وهو عيد عند املسـلمني ، رأيت كثريًا من املؤذنني يعلنون الصالة 
من عىل املآذن، وسـارع عدد اكرب من املسـلمني باحلضور، وعندما امتأل املسـجد هبم اضطر كثري منهم 
اىل البقـاء يف اخلـارج، اعتقد انه كان يوجد اكثر من الفـني او ثالثة آالف رجل، ونحن واقفون بجانب 
البـاب، نتابـع شـعائرهم، رأينا إمامهـم األعظم جيلس عـىل مقعد عـاٍل يلقي خطبة دينيـة ملدة نصف 
سـاعة تقريبـًا . بعد ذلك وبإشـارة منه لرجال الديـن اآلخرين وهم وقوف ، كانوا حينون رؤوسـهم ، 
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ويسجدون عىل األرض، كام يفعل رهباننا يف االجتامعات [ ربام أراد من خالل هذه املقارنة ان يوصل 
طريقة املسلمني يف صالهتم ألذهان مواطنيه]، مالوا نحو األرض، ومن جديد وبإشارة أخرى انطلقوا 
يف صالهتم ، وقاموا ووصلوا الصالة يف ورع عظيم، كانوا حفاة اإلقدام. وهكذا قاموا وسـجدوا عىل 
األرض ثالث مرات، واخريًا وقفوا وأهنوا الصالة ، ثم مىض كل واحد منهم اىل عمله“(١٠٤)، ثم أشار 
إليهـم مـرة أخرى قائـًال أهنم يظهرون احلـزن يف اذاهنم ،(١٠٥) وهذا احلزن الذي أشـار اليـه مونزر هو 
الرتتيل يف آذاهنم. وأشار اىل دور اإلمام يف إمامة املصلني وواجبه قائًال:“ بإشارة من اإلمام حينون اوالً 
الرأس، يرضبون الصدر [ ليس رضب، الصدر بمفهوم الرضب، وانام هي طريقة التكتف يف صالهتم 
وذلك بان يضع املسلم يديه عىل صدره يف الصالة ] ثم يسجدون يف األرض ويبتهلون، ثم يقفون من 
جديد، يعملون هذا ثالث مرات، ويؤمنون ايامنًا مطلقًا إهنم بعملهم هذا ستغفر خطاياهم وذنوهبم“.
(١٠٦) ثم يعرتف عىل مضض ورغم تعصبه الدينية قائال: ” يف احلقيقة إهنم خملصون يف توقري اهللا حسب 

عاداهتم“(١٠٧). 
وذكر ان رجال الدين كانوا“ يرتدون البياض“(١٠٨)، وكذلك أشار اىل مساجد املسلمني ومشاهدها 
الكثـرية وقـد اورد معلومـات كثرية عنها فعىل امتداد رحلته يف اسـبانيا والربتغال، كان يذكر مسـاجد 
املسـلمني وإعجابـه الكبري هبـا وبزخرفتها وعمراهنـا، ومن ثم ذكر مـا حُول منها اىل كنائـس بناًء عىل 
األوامر التي صدرت بتحويلها، فعند ذكره ملسـجد املرية قال:“ املسـجد حتول اىل كاتدرائية املرية كان 
واحدًا من اكثر املساجد مجاالً يف كل مملكة غرناطة ”(١٠٩) ثم استمر يف وصفه قائًال:“ كان هذا املسجد 
عجيبًا وعظيًام، انه رائع جدًا يستند اىل اكثر من ثامنني عمودًا عىل عهد املسلمني، كان يوقد فيه اكثر من 
ألـف مصبـاح طول اليوم. زرنا غرف الزيت املهداة اىل املسـجد، والغرفة الرسيـة التي كانت خمصصة 
لإلمام“(١١٠) وهو بذلك ومن خالل إشارته اىل أعمدة املسجد الثامنني فهو يشري اىل كرب حجم املسجد 
، ثم ووصف احلدائق التي كانت فيه قائًال:“ يف وسـط املسـجد توجد حديقة واسـعة مربعة الشـكل، 
مغروسـة بأشـجار الليمون وباألشـجار االخرى أرضها مغطاة بالرخام ،ويف وسـطها توجد نافورة، 
التي عىل حسـب طقوسـهم، كانوا يغتسـلون فيها ثم يدخلون اىل املسـجد للصالة، املسجد مجيل جدا 
طولـه مائـة وثالَث عـرشة خطوة، وعرضه اثنتان وسـبعون“(١١١) ثـم ذكر ان هذا“ املسـجد حتول اىل 

كنيسة مكرسة للسيدة مريم العذراء ، ومقر اسقفي حلوايل عرشين راهبًا“(١١٢).
وبعد وصوله اىل مدينة وادي اش شـاهد مجال مسـجدها وهو هذه املرة سدايس األضالع بحسب 
ما نقل قائًال: ” مسـجدها مجيل جدا، سـدايس األضالع، به سـبعون عمودًا كاملة، ويف وسطه حديقة 

مجيلة تتوسطها نافورة للوضوء حسب التقاليد اإلسالمية“(١١٣). 



١٨١

ومن بعد ذلك أشار اىل حتوله اىل كنيسة عىل أيدي اإلسبان بعد سقوط سلطته غرناطة قائًال:“ هذا 
املسجد حتول اليوم اىل كنيسة مكرسة للسيدة مريم العذراء، هبا أسقف واثنا عرش كاهنًا ”(١١٤).

وعند وصوله اىل غرناطة يف(٢٢) أكتوبر سنة(١٤٩٤م)أذهله كثرة مساجدها وانتشارها يف املدينة 
التي كان عددها بحسـب ما أحصاه هو اكثر من مائتني مسـجد صغري(١١٥). وبعد ان جتول يف غرناطة 
هاله عدد املسـاجد فيها فبعد صعوده مئذنة احد جوامع البياسـني قال:“ ومن هناك أحصيت عددًا من 

املساجد وكان من الصعب علينا تصديق هذا العدد“(١١٦).
وقد كان قاصدًا مسـجد غرناطة الكبري تشـده الرغبة يف ذلك، ويبدو انه كان قد سمع حول فخامة 
هذا املسـجد وروعة بنائه ما جعله يرغب بشـدة يف زيارته حتى انه أطلق عليه مسـجد غرناطة األعظم 
وهذه التسـمية كانت شـائعة عند أهل غرناطة ونراه قاصدًا له وراغبًا فيه قائال عنه“ يف زيارة مسـجد 
غرناطـة األعظـم وللدخـول كان علينا ان نخلـع أحذيتنا، اذ يف هـذا الوقت سـقطت االمطار ،وكان 

الشوارع مغطاة بالوحل“(١١٧). 
ثم أشـار اىل أثاث املسـجد بعد دخوله قائًال: ” كانت كل أرضيات املسـجد مغطاة بحصائر لطيفة 
من االسـل األبيض“ (١١٨). ومن ثم بعد ذلك ذكر طول املسـجد وعرضه قائًال:“ عرض املسجد ست 
وسـبعون خطوة وطوله مائة وثالث عرشة ويف وسـطه فناء به نافورة للوضوء، وتسـعة أروقة، يف كل 

رواق يوجد ثالثة عرش عمودًا ضخًام، وأربعة عرش عقدًا، باإلضافة اىل األعمدة اجلانبية“(١١٩). 
وبعد ان انتقل اىل احلمراء وشاهد عظمة قصورها وحدائقها أشار اىل مسجد هناك وصفه بالعظيم 
قائًال:“ يوجد يف احلمراء أيضا مسجد عظيم“(١٢٠). ثم ذكر بعد ذلك انه ُحول اىل كنيسة قائًال:“ كرس 
[هذا املسـجد] أالن للسيدة مريم العذراء ومقرًا لرئيس األساقفة“(١٢١). ويف حي البياسني أيضا أبدى 
مونزر إعجابه بمسـجد من مسـاجدها وهو اصغر من مسجد غرناطة األعظم ولكنه حسب قوله اكثر 
مجاالً منه فقال:“ يوجد مسجد مجيل به مئة وثامنني عمودًا، مساحته اصغر من مسجد غرناطة األعظم، 
ولكنـه أكثر من مجـاالً به حدائق مجيلة غنية بالزيتون“(١٢٢). وأثناء توجهـه نحو املدينة وعىل قمة اجلبل 
وأمام احلمراء شـاهد“ مسـجدًا آخر، مجيال، ولكنه ليس كبريًا ... رأينا يف حديقته شجرة زيتون هائلة، 
اكرب من شـجرة البلوط، حمملة بالزيتون“(١٢٣). وبعد ذلك أشـار وحسب ما ترتب عىل سقوط غرناطة 
اىل ان هذا املسـجد حول اىل كنيسـة قائًال:“ اسـتوىل عليه األسقف من املسـلمني بأمر امللك وحوله اىل 
كنيسـة مكرسـة لسـان خوسـية ومريم العذراء ووقفـه عىل االكلـريوس“(١٢٤). ويف مدينـة مالقة التي 
وصلها يف التاسـع والعرشين من أكتوبر عام ١٤٩٤م شـاهد هناك مسـجدا كبريا وفيه قال ”ومسـجد 
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عظيم به مائة وثالثة عرش عمودًا كامًال ”(١٢٥)، حتول فيام بعد اىل مركز أسقفي(١٢٦).
أما مدينة اشـبيلية التي وصلها يف الرابع من نوفمرب من عام(١٤٩٤م)فشـاهد مسـجدها األعظم 
وقد حول اىل كنيسـة قائًال:“ صعدت اىل أعىل برج من كنيسـة السيدة مريم العذراء التي كانت املسجد 
األعظم عىل عهد املسلمني“.(١٢٧) وكذلك“ من بني اآلثار التي توجد هبا من العهد اإلسالمي، مسجد 
ضخم، ال تزال حديقته وثلثاه باقيني اىل اآلن، كان طول املسـجد مائتني ومخسـني خطوة وعرضه مائة 
وتسـعون، طول احلديقة اليوم مائة وأربعون خطوة بقياسـنا. يوجد يف وسطها نافورة مجيلة جدًا. كان 
املسـلمون يسـتحمون فيها“(١٢٨). وهو وصف دقيق حلجم املسـجد واتسـاعه واآلثار االخرى ومنها 
النافورة التي كانت تستخدم للوضوء أثناء الصالة التي عرب عنها باالستحامم جهًال منه بآداب الوضوء 

للصالة.
ويف الربتغال وحتديدًا يف مدينة لشبونة كان هناك مسجد للمسلمني يقع بجانب أسوار املدينة أشار 

اليه مونزر يف مشاهدته جلغرافية املدينة(١٢٩). 
وآخـر ما ذكر من مسـاجد املسـلمني هو مسـجد رسقسـطة وقد حول اىل كنيسـة وصفهـا قائًال:“ 
الكنيسة واسعة مجيلة ومشيدة يف غاية الكامل ... كانت فيام مىض مسجدًا للمسلمني“(١٣٠) ثم أشار اىل 
مسـجد آخر قديم حول ايضًا اىل مصىل قائًال:“ واليوم يوجد يف الرواق مسـجد قديم يوقره املسلمون 

توقريًا عظيًام. اآلن أصبح مصىل مكرسًا للسيدة مريم“(١٣١). 
مـن خالل هـذا العرض ملشـاهدة مونزر يف شـبه جزيرة ايربيا حول املسـاجد نالحـظ اهنا كانت، 
تقريبـا، مصممـة بنفـس األسـلوب حيـث األعمدة توحـد تصميمها وختتلـف فقط مـن حيث الكرب 
والصغر بالنسـبة للمسـجد، وتوجد احلدائق املحيطة باملسـاجد التي ما ان يذكر املسجد يذكر حدائقه 
التابعة له، وايضا األمر املهم يف املسجد هو النافورات التي كانت توفر املاء للمصلني لغرض الوضوء 
فال خيلو مسجد منها نظرا ألمهية الوضوء يف الصالة، وكان املسجد يضاء بواسطة املصابيح التي تزين 
املسـاجد(١٣٢)، اذ شـاهد مونزر نواقيس غنمها املسـلمون من املسـيحيني قاموا بثقبها يف مواضع كثرية 
وعملـوا يف جتويفها دوائر كثرية بشـمعدانات صغرية، يضعون فيها مصابيـح صغرية، حتى انه كان يف 
ناقوس واحد فقط ثلثامئة مصباح صغري، ويف املسـاء يوقـد ألفان أو أكثر من املصابيح الصغرية، واهم 
تلـك املصابيح مصباحان كبريان مضـاءان أمام املذبح، مصنوعان من زجاج ملون، جلبها املسـلمون 

من مكة(١٣٣).
وأشـار اىل ان مسـاجد املسـلمني ختلـو مـن أي صـور ومتاثيـل معزيًا ذلـك اىل حتريمهـا من قبل 
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املسـلمني قائـًال ” ال توجـد يف مسـاجدهم أية صـور ومتاثيل، التـي حترمها رشيعة حممـد ”(١٣٤)، ثم 
يعقـد مقارنة بني األديان السـاموية الثالثة كام هو حاله يف رحلته اذ حياول دائـًام املقارنة بني الديانتني 
املسـيحية واإلسـالمية لكـن هـذه املـرة أرشك الديانة اليهوديـة معهام فبعـد ان ذكر حتريم اإلسـالم 
للتامثيل والصور أردف قائًال ” كام حرمتها الرشيعة املوسـوية“(١٣٥)، يف إشارة منه اىل حتريم اليهودية 
للصور والتامثيل، ثم ذكر توافق حكم املسـيحيني االجيايب بالنسـبة إلباحتهم للرسـم ونحت التامثيل 
معلـًال ذلك بأنه بمثابة الكتابة الدينية ومتحدثًا عن نفسـه وأبناء دينه“ نحن نبيح الصور والرسـوم، 

ألهنا تكون مثل الكتابات الدينية ”(١٣٦). 
ويظهر من خالل مشـاهدات مونزر حول املسـاجد ان املسـلمني يعتنون اعتناء كبريا بمسـاجدهم 
ونظافتها بحسـب ما أمىل عليهم دينهم من االهتامم بالنظافة اذ توجد منشـآت صحية متكاملة بالقرب 
مـن املسـاجد ابتداء من أماكـن الوضوء وحتى املرافـق الصحية اذ انه عند حديثة عن مسـجد غرناطة 
األعظم ذكر هذه املنشأة بقوله:“ خارج هذا املسجد يوجد بناء يف وسطه حوض طويل جدًا من الرخام 
طوله عرشون خطوة ، يغتسل فيه املسلمون قبل دخول املسجد، حول البناء توجد مباٍن صغرية مزودة 
بأنابيب لرصف املياه، كانت هلا فتحة عىل سطح األرض يف طول ذراع وعرض شرب يميض املاء اجلاري 
حتتهـا ، يوجد كذلك حوض صغري للتبول. كل هذا شـيد بعناية ودقـة مما يثري اإلعجاب ويوجد ايضا 

بئر مجيل ملاء الرشب“(١٣٧).
بقـي ان نذكـر ان مباَين بتلك الفخامة وتلك اإلمكانيات الكبرية يف اإلتقان قد أثارت تسـاؤالً غري 
مبـارش مـن قبل مونزر وهـو طريقة متويل هذه املسـاجد، فذكر انه يتم اإلنفاق عليهـا من أوقاف تلك 

الساجد اذ انه عربَّ عن تلك النفقات باهنا نفقات ”غري عادية“(١٣٨) لكثرة اإلنفاق عىل املساجد. 
وذكر هذا اوالً بخصوص مسـجد املرية السـالف الذكر، وما أوقف له من أراٍض زراعية ُخّصص 
ريعهـا لإلنفـاق عـىل املسـجد ويفهم من خالل كالمـه هذا ان املسـجد بعد ان حول اىل كنيسـة صادر 
اإلسـبان األرايض الوقفية التابعة له ايضا. فصارت إيرادات املسـجد باألمس إيرادات للكنيسـة اليوم 
د مقدار تلك اإليرادات وعائديتها بقوله:“ عىل عهد املسلمني كان له [مسجد املرية] إيراد سنوي  وحدَّ
من ممتلكاته من احلقول والبساتني، يبلغ ستًا وستني الف دوقة، االن أصبحت بالكامل للكنيسة ”(١٣٩) 
ثـم ذكر ان هناك مسـاجد ايضـا ُجتمع إيراداهتا - بعـد ان حولت اىل كنائس – لصالح األسـقف قائًال 
حـول هذا املوضوع“ باملرية ايضا مسـاجد أخرى كثرية صغرية التي إيراداهتـا بالكامل ، حيصلها االن 

األسقف واالكلريوس كام جتمع إيرادات الكاتدرائية ”(١٤٠). 
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رابعاً : النشاط االقتصادي 
يعـد حكـم املسـلمني لألندلس طول ثامنيـة قرون نقطة حتـول بتاريخ اسـبانيا السـيام االقتصادية 
منهـا ، اذ ُعـرف عن العـرب بحضارهتم املتقدمة أهنم اسـتطاعوا االنتقال بإسـبانيا من عرص التخلف 
واالنحطـاط اىل عرص احلضارة والرقي فكانت األندلس اإلسـالمية بوابة اوروبا االقتصادية اذ مثلت 
صادراهتـا مصـدرًا مهـًام ال وروبا يف ذلـك الوقت وألهل األندلس بـكل مكوناهتم الدينيـة. اذ مثلت 
الزراعـة واحـدة من أهم ما اشـتهر بـه العرب فيها، اذ ادخلـوا بعض املحاصيل الزراعيـة التي مل يكن 
يعرفها أهل األندلس من النصارى مثل القطن وقصب السكر احلمضيات والليمون والبطيخ وغريها 
(١٤١). واهتموا باملوارد املائية ونظموا عملية السقي بأسلوب مبتكر أعجب به اإلسبان. والحظ مونزر 

بعضًا من النشـاط االقتصادي الذي مارسه املسلمون يف اسبانيا وطبقاهتم االقتصادية وسجل إعجابه 
هبم عىل الرغم من انه دائم االنتقاص منهم مركزًا عىل إبراز فضل اإلسبان يف كل املجاالت فعند مروره 
بحصن Ginestar (Genser ) الذي يقع عىل شاطئ هنر ايربو Ebro يف أكتوبر من سنة(١٤٩٤م)
شاهد عىل ضفتي النهر ” قرى كثرية للمسلمني الذين كان األمراء يعاملوهنم معاملة طيبة، ألهنم كانوا 
عامالً نشـطني يف الزراعة“(١٤٢). وهو بالفعل ما اشـتهر عن الفالحني املسـلمني، اذ كان غنى أصحاب 
األرض يتوقف عىل ان تكون األرض يعمل فيها املسـلمون. اذ انترش مثل اسـباين يف هذا املجال ”من 

ليس لديه مسلمون، ليس لديه ذهب“(١٤٣).
ويف غرناطـة التي تشـتهر بالبسـاتني الكثرية جتـده يقف موقـف املتعجب واملتحري مـن مجاهلا نفى 
ان يكـون هنـاك بسـاتني بجامهلا. وهو عىل عكس ما نـراه يف باقي رحلته اذ عندما يشـري اىل جانب من 
مشاهداته يف اسبانيا نراه يقارنه مع ما رآه ببقية البالد األوربية االخرى السيام ايطاليا ، ثم نراه بعد ذلك 
يثني ثناًء كثريًا عىل تنسـيق احلدائق التي اعتنى هبا املسـلمون اذ قال متعجبًا ” أوه يا جلامل هذه احلدائق 

عندما كانت حتت أيدي املسلمني الذين كانوا ماهرين يف تنسيق البساتني والفاكهة“(١٤٤). 
ويف إشـارة منه اىل أفضلية املسـلمني املطلقة ومهارهتم يف الزراعة عمن سـواهم قال“ تأملت هذه 
البسـاتني التـي ال توجد اكثر منها مجاالً كان املسـلمون عاشـقني جدًا للبسـاتني، كام كانـوا ماهرين يف 
زراعتهـا ورهيا، حتى انـه ال يوجد أفضل منها“(١٤٥). وذكر ان يوجد خارج أسـوار احلمراء ”عىل قمة 
اجلبـل يمتلـك امللك بسـتانًا فاخرًا وشـهريًا حقا، به نافـورات وأحواض، وجداول مجيلة، من إنشـاء 

املسلمني، وال يوجد أمجل منها“(١٤٦).
وقد اشـتهر املسـلمون األندلسـيون بزراعة العنب، وكان العنب يعد من أشهر صادراهتم يف ذلك 
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الوقت ”وكانت السفن املحملة بالزبيب املجفف واملعد إعدادا طيبًا بواسطة املسلمني تبحر اىل اوروبا 
حتى انجلرتا، وفرنسا واملانيا وايطاليا دول اخرى“(١٤٧).

ويف مدينة لقنت Alicante الحظ مونزر اهنا كانت تنتج ”زبيب العنب يف واد عىل الساحل مأهول 
 Centenarios باملسلمني، بكميات كبرية، ينتج منه يف كل عام من عرشة اىل مخسة عرش الف ثنتناريو
ويصـدر اىل كل دول اوروبـا“(١٤٨) ثم يعقب“ ينتج زبيب العنب يف أماكن أخرى بني بلنسـية ولقنت، 

لكن زبيب لقنت كان األكثر شهرة“(١٤٩).
واشتهرت ايضا غرناطة بإنتاج العنب اذ كان أهلها“ يعدون كميات كبرية من زبيب العنب“(١٥٠). 
وقـد رشح مونـزر طريقـة عمـل الزبيب بحسـب ما شـاهده يف مدينة لقنـت اذ قال ” يعـدون الزبيب 
بالطريقة اآلتية يف أغسطس، عندما تكون عناقيد العنب قد نضجت، يعد املسلمون ماء ساخنًا لعناقيد 
الكـرم والشـجريات االخرى، حيث يرتكونه فيها ملدة ثامنية أيـام، ويف النهاية ، يقومون بغليه يف غالية 
كبرية وبواسـطة مصفـاة كبرية من احلديد املثقوب يضعـون العناقيد يف املاء املغيل، كل العنب الفاسـد 
يسـحب بواسـطة هذا املاء وال يبقى يف العنقود ثم خيرجوهنا ويضعوهنا لتجف يف الشمس ملدة ثامنية أو 
عرشة أيام عىل حصرية من االسل ،وأخريا يضعون العنب يف انيه أو سالل من احللفاء، وبذلك يكون 

قد أعد للبيع“(١٥١) .
اما معارص الزيت املنترشة يف اسبانيا فقد شاهد احداها مونزر يف ربض املسلمني يف مدينة رسقسطة، 
اذ وصفها قائًال:“ يف ربض املسلمني توجد معرصة فخمة وضخمة للزيت، انه عمل هائل ، يامرسونه 
هبـذه الطريقـة: لدهيـم رحى كبرية جيرهـا حصان أو بغـل يف دورات عارصة الزيتون، كـام يفعلون مع 
االسـليخ La Gualda يف إرفورت Erfurt. بعد ان جيمعوا عرشة او اثنتي عرشة سـلة من احللفاء، 
اململوءة بالزيتون، يضعون الواحدة فوق االخرى أسفل املعرصة، يعرصونه، ويضيفون اليه باستمرار 

ماء ساخنًا، الذي ينظف الزيت، الذي يصب يف اناء معلق حتت املعرصة، انه عمل الدواب“(١٥٢). 
وترتب عىل اشـتغال املسلمون بالفالحة دفع الرضيبة لإلسبان، وقد أشار مونزر يف اكثر من مكان 
اىل ان املسلمني كانوا يدفعون رضائبهم باستمرار وانتظام وبكثرة اذ ذكر ذلك قائًال:“ وحيصلون منهم 

[أي اإلسبان] عىل رضائب كثرية“(١٥٣).
ويبدو ان هذه الرضيبة قد شـملت مجيع املسـلمني بدون اسـتثناء وهو ما ذكره مونزر بقوله ” وكل 

املسلمني يدفعون الرضيبة اىل سادهتم ”(١٥٤).
ويبدو ان اإلسـبان كانوا يعولون عىل تلك الرضيبة اذ ان املسـلمني كانوا ماهرين بالزراعة وترتب عىل 
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ذلك وفرة باملحاصيل الزراعية التي حيصل منها اإلسبان عىل رضائبهم التي تصل اىل ربع املحصول ، والحظ 
مونزر هذه احلالة يف اراغوان قائالً:“ فان مملكة اراجون هبا الكثري من املسلمني أهنم نشيطون جدًا يف فالحة 

األرض، النبالء حيصلون منهم عىل رضائب عالية، عبارة عن ربع املحصول غري املغارم االخرى“(١٥٥).
جاءت تلك اخلربة لدى املسـلمني يف زراعة األرض نتيجة الهتاممهم الكبري باألرايض الزراعية اذ 
كانت تعد املصدر الرئيس يف معيشتهم طوال ثامنية قرون من زراعة األرايض يف اسبانيا وايضا اهتاممهم 
الكبري بتنظيم قنوات الري ويقال“ إن أسـاليب الري يف اسـبانيا اإلسـالمية قد انترشت ووصلت اىل 
روسـيون (١٥٦) يف منتصف العصور الوسـطى“(١٥٧) وباجلملة فإن“ نظام الـري صغريه وكبريه ال يزال 
حيمل يف منشآته ويف اللغة القشتالية طابع العهد اإلسالمي“(١٥٨)، وعىل هذا األساس فقد بنى اإلسبان 
قنوات رهيم عىل نمط قنوات الري اإلسالمية ، اذ شاهد مونزر ان اإلسبان قد بنوا ثالثة أديرة قائًال:“ 
اعطاهم امللك موقعًا مناسـبًا يف املدينة، به بيوتات مجيلة وحدائق رائعة وجمار مائية وقنوات، كلها عىل 
النمط اإلسـالمي، القسـم األكرب من هذه البيوت كانت له آبار وقنوات للـامء العذب، وأحواض من 

احلجر واجلص واملواد االخرى للسباحة، فان املسلمني ماهرون جدًا يف إنشاء املجاري املائية“(١٥٩).
خامساً : الجانب العمراني 

أكثـر مـا لوحظ عىل العرب أثناء وجودهم يف األندلس هو اهتاممهـم الكبري باجلانب العمراين فقد 
انشـؤوا احلصـون والقالع لطبيعية حياهتم التي عاشـوها جنبـا اىل جنب مع عدوهم االسـباين، وبنوا 
كذلـك قصورهـم التـي ُعـدت يف ذلك الوقـت رضب من اجلـامل بالنسـبة جلرياهنم األوربيـني، التي 
اهتموا هبا وزخرفوها بام ينسـجم مع حضارهتم الراقية آنذاك، اذ الحظ مونزر يف رحلته والسـيام بعد 
وصوله اىل مدينة املرية يف الثامن عرش يف أكتوبر عام ١٤٩٤م ان كل ما يوجد يف هذه املدينة هو مدعاة 
لداعيـات اذ يقـول حول ذلك“ وعندما اقرتبنا من املدينة مضينا نتأمل بسـاتينها اجلميلة، واسـوارها، 
ومحاماهتا، وأبراجها، وقنواهتا املنشـأة عىل النمط اإلسـالمي، التي ال يوجد أمجل منها“(١٦٠). وكذلك 
اهتم املسـلمون بأسـوار مدهنم اذ الحظ مونزر أهنا أسـوار كانت مبنية بإحكام السـيام أسـوار مدينة 
طليطلة قائًال:“ يا هلا من أسوار قوية جدًا، من إنشاء املسلمني، وكم هي حصينة بالطبيعة والفن“(١٦١). 
وكذلك أعجب بأسوار رسقسطة اشد اإلعجاب اذ نراه يقول فيها“ أسوار املدينة حصينة ويف غاية 

املناعة، مبنية من األحجار والطني، تثري الدهشة، أسسها املسلمون يف عرصهم“(١٦٢). 
أمـا القصور التي شـاهدها مونزر يف رحلته فهي أوالً حتفة املسـلمني يف األندلـس وأعجوبة الدنيا 
آنـذاك قـرص احلمراء الذين وصفه بإسـهاب كأنام يصف قرصًا من اجلنة قائـًال:“ رأينا هناك قصورًا ال 
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تعد، أرضها مغطاة بالرخام الناصع البياض، وحدائق غناء تزينها أشجار الليمون والرياحني ، وحوض 
مـاء، وأرسة مـن الرخام عـىل اجلوانب، وأربع عرشة غرفة مليئة بالسـالح، مثل الرمـاح، واألقواس، 
والسـيوف، والدروع والسـهام، غرف نوم فاخرة وحجرات، يف كل قرص، أحواض كثرية من الرخام 
الناصع األبيض، الكثري منها كان اكرب من التي توجد من مقربة من سان اوجستني، تفيض باملياه، غرفة 
محام مقببة فخمة جدًا أوه ال يوجد أمجل منها يف وسط أحد األهباء حوض كبري من الرخام، يستند عىل 
ثالثة عرش اسدًا منحوتة أيضا من رخام ناصع البياض، متج املياه من أفواها عن طريق االنابيب. توجد 
لوحات كثرية من الرخام طوهلا مخسـة عرش قدمَا وعرضها سـبع أو ثامن، وأخرى مربعة، من عرشة أو 

احد عرش قدمَا ال اعتقد انه يوجد يشء مثل ذلك يف كل اوروبا“(١٦٣) . 
ونـراه بعـد ذلك يفّصل الكثري من معامل هذه القصور التي وقـف منها موقف املتعجب مل يَر يف كل 
اوروبا نظريًا لتلك القصور حسب ما أورده هنا غري انه يف النص املتقدم يتكلم عن ثالثة عرش أسدا يف 
فناء األسود مع ان املعروف واملشهور واملوجود هو اثنا عرش أسدا وليس كام ذكر ، وهو ما وقع فيه من 

أخطاء يف هذا املوضوع، والكالم عن قرص احلمراء كالم كثري نكتفي بام أوردنا يف أعاله. 
أمـا عـن قرص اشـبيلية الذي ُأنشـئ عىل يد امللـك الفونسـوAlfouso العارش أو العـامل فقد ذكره 
قائًال: ” هذا القرص هائل وال يقل يف اتسـاعه عن قلعة احلمراء. أسـس عىل نفس النمط بأفنيته وغرفة، 
وحجراتـه ومعارف مياهه مزيـن بالذهب والعاج والرخام اجليد“(١٦٤)، وهذا القرص هو يف األسـاس 
قرص املعتمد بن عباد(١٦٥)، وسـع وبني من قبل ملوك اإلسـبان، الذي عرف بالكازار Alcazar الذي 

كان املدجنون أساسًا يف بنائه(١٦٦).
وكذلـك فقد شـاهد مونـزر قلعة وحصن رسقسـطة ” قلعـة حصينـه وقديمة أقامها املسـلمون ، 

أصلحها وجددها حاليًا امللك فرناندو“(١٦٧) 
وكان مما شـاهده مونزر يف رحلته تلك“ مستشـفى البهاق وبيت املهـد وبيت املجانني، التي كان 
املسـلمون قد أقاموها“(١٦٨)، واألندلسيون واملغاربة يسـتعملون كلمة بيامرستان لألمراض العصبية 
فقـط(١٦٩). والبيامرسـتان كلمة فارسـية مركبة مـن كلمتني (بيـامر) بمعنى مريض (وسـتان) بمعنى 
مكان أو دار املرىض، ثم اخترصت(١٧٠). يف االسـتعامل فصارت بيامرسـتان ، وهو ما شاع باألندلس 
هبذا املفهوم اذ ان البيامرسـتان املوجود يف غرناطـة كان لألمراض العصبية، والعرب كانوا اصحاب 
الفضـل يف إدخال املستشـفى اىل اسـبانيا وفيـام بعد اخذ هؤالء اإلسـبان فكرة بناء املستشـفيات من 

العرب(١٧١).
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سادساً : األحوال السیاسیة 
 عاشـت شـبة اجلزيـرة ايربيا حتت سـيطرة املسـلمني زهـاء ثامنية قـرون وطول تلك الفـرتة كانت 
األرايض اإلسالمية يف تناقص مستمر نتيجة لنشاط حركة (االسرتداد) من قبل اإلسبان وصوالً اىل ان 
انتهت األندلس اىل حدود ما يسمى األندلس الصغرى وظهور سلطنة غرناطة التي مل تستمر أكثر من 
مائتني ومخسني سنة، جرى يف أواخر أيام حكم ملوكها تسلمها عن طريق السلطان أيب عبد اهللا الصغري 

بموجب معاهدة عقدها مع ملكي اسبانيا فرنادو وايزابيال.
 يف البدايـة ذكـر لنا مونـزر أحداث تلك الفرتة حسـب معارصين هلا اذ ذكـر ان فرناندو عمل عىل 
انتزاع غرناطة بشتى الطرق اذ متكن“ يف خالل عرشة أعوام من إخضاع كل غرناطة، قسم منها بالقوة، 
والقسـم اآلخر باالستسـالم وقسم باالتفاقيات، وقسم بالذهب والفضة التي رشا هبا كثريًا من حكام 
القـالع املسـلمني، بطريقة جعلتهم يسـلموهنا اليه، ويفـرون اىل املغرب“(١٧٢). وبعد ذلك ذكر مأسـاة 
هؤالء وما جرى عليهم اذ ان اإلسبان“ بدأوا يف قطع اإلمدادات عنهم، فامتوا يف الطريق نتيجة للجوع 

الشديد“(١٧٣). 
وكانـت خطة ملك قشـتالة تقيض باحتـالل املدن والقرى القريبة من غرناطة كبداية إلسـقاطها اذ 
رشح هلم كيفية ذلك بقوله:“ اسـتدعى ملك قشتالة اليه النبالء واألمراء، ووضع عىل األرض بساطًا، 
ووضـع يف وسـطه صينية مـن الفضة قد ملئت ذهبًا، قائًال من يتمكن مـن الوصول ىل الصينية دون ان 
يطـأ البسـاط، أعطيتـه ما حتويه من ذهب، وملا مل يتمكن احد من ان يفعـل ما عرضه امللك بدأ امللك يف 
طي البساط قليًال قليًال ، ودفع بالصينية خارج البساط، واخذ الذهب، وقال املدن القريبة والضواحي 
تكون البسـاط وغرناطة هي الصينية التي يوجد هبا الذهب ومىض ملك قشتالة يف االستيالء عىل تلك 

املدن ، وأخريا سقطت غرناطة بني يديه“(١٧٤).
وقـد ذكـر مونزر الكثري مـن التفاصيل حول احتاللـه لغرناطة نتجنب ذكرها لطوهلـا ونكتفي بان 
جهـود ملك اسـبانيا قد تكللـت بالنرص دخل غرناطة منترصًا يف ٦ يناير مـن عام ١٤٩٢م بعد حصار 
طويل ذكره مونز باختصار قائًال: ” بعد ان اشـتد احلصار عىل غرناطة من شـهر مايو حتى أول يناير ، 
أهنكهـم اجلوع ، حتى صاروا يأكلون البغال والكالب ، واخليل والفئران واحليوانات األخرى، أخريًا 
ويف اليوم السادس من يناير من عام ١٤٩٢م دخل امللك فرنادو منترصًا وُأعلن ملكًا عىل غرناطة“(١٧٥). 
غـري ان جمموعـة من املسـلمني مل تستسـلم وحاولـت االنقضاض عـىل امللك وجيشـه اال أن تلك 
املحاولة باءت بالفشـل ، اذ يذكر مونزر انه ” وعند الفجر قامت مجاعة من اكثر من مائتي ألف مسـلم 
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بمحاولـة لصد اجليش امللكي الذي مل يكن تعداده عندئـذ يتعدى أربعني ألف رجل، لكن أفول القمر 
غري املتوقع اعتربه املسـلمون فأالً سـيئًا، اىل جانب انخفاض روحهم املعنوية، فعادوا القهقري وانتهى 

األمر باالستسالم“(١٧٦).
ويبدو ان عدد املسلمني فيه نوع من املبالغة من قبل مونزر أو من روى عنه يف حماولة إلظهار مدى 

قوة اإلسبان أو التسديد اإلهلي النتصارهم . 
وقام اإلسبان من اجل التشديد عىل املسلمني عند حصارهم لغرناطة أكثر وأكثر ببناء مدينة 
تقابـل غرناطة أسـموها سـانتايف santa fe أي اإليامن املقدس(177) وبناء هـذا املدينة ما هو إال 

إتباع سياسة عربية إسالمية يف مثل هذه الظروف. 
وأشار مونزر كذلك اىل اهلجوم“ عىل احلامة، وطرد منها املسلمني ،واستوىل عليها“(١٧٨).

وكذلك فقد ذكر سـقوط قلعة موكلني El Castillo de Moclin اذ ذكر ان اجلانب االسـباين 
قد استخدم القذائف النارية يف هذه املعركة مشريًا اىل فرناندو ومهامجة هذه القلعة قائًال:“ هاجم قلعة 
موكلـني بمجموعـة كبرية من الرجـال ومن املحاربـني املاهرين ونجحوا يف حتطيم أسـوارها بالكبش 
واملنجنيـق وبمهـراس، حيـث القوا عىل بـرج عاٍل صخرة ضخمة مليئة بمسـحوق. سـتة عرش رجًال 
من املسـلمني جاءوا مع ضوء الفجر اىل املكان الذي سـقطت فيه الصخرة، لكن أصاهبم الرعب عند 
رؤيـة القذيفة واملسـحوق يغطي األرض ، وعندما ألقيت شـعلة فوقهم أحدثـت انفجارًا كبريًا أحرق 
املسـلمني الذيـن قاموا بتسـليم احلصـن اىل امللـك. وعندئذ أدرك املسـلمون إهنم قد وصلـوا اىل هناية 

املطاف بخصوص ممتلكاهتم يف اوروبا، ألهنم قد فقدوا األمان“(١٧٩).
عىل ان هذا السالح كان العرب قد سبق به اإلسبان اذ استخدمه املسلمون يف القرن الثامن اهلجري 
/ الرابع عرش امليالدي يف معركة قرية اشكر(١٨٠)، سنة (٧٢٤هـ/١٣٢٤م) حتى ذكره ابن اخلطيب فيام 
بعد اذ قال:“ ورمى باآللة العظمى املتخذة بالنفط ،كره حمامة طاقة الربج املنيع من معقله فعاثت عياث 
الصواعق السـاموية“(١٨١). وقد ذكر مونزر ان يف قرص احلمراء ” يوجد مخسـامئة فارس، يسـمون زناتة 

Jinetes، يمتطون خيوالً أصيل ، وينتمون اىل نظام الكونت ويقدمون له الطاعة“(١٨٢). 

وقد نقل العبادي نص من املؤرخ االسـباين اياال Ayala املعارص البن اخلطيب قوله ان ملوك قشـتالة 
 Jinetes اختذوا فرقا خاصة من الفرسان حياربون عىل طريقة الزناتني احلقيقية احلركة وكانوا يعرفون باسم
ويالحظ ان هذا االسم مشتق من لفظ Zente أي زنانة (١٨٣) وقد اقتبس األسبان هذا الفن احلريب اضطرارًا 

منهم لنجاعة هذه الطريقة يف احلرب ، وهو يقوم عىل رسعة احلركة، رسعة الكر والفر(١٨٤).
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وذكـر مونـزر األحداث املتسـارعة بعـد ذلك وبعد“ مـرور أربعة أشـهر منذ ذلك يف شـهر يونيو 
تآمر- رسًا- أربعون الفًا أرادوا قتل املسيحيني عن آخرهم، واكتشفت هذه املؤامرة بسبب وشاية احد 
املسـلمني واكتشـفت هذه املؤامرة وكان قد سمح للمسـلمني بان حييوا حياة حرة ويامرسوا شعائرهم 
ملدة ثالث سـنوات، فان هذه املدة انتهت يف يناير. وشـيئًا فشيئًا تم القضاء عىل مقاومة املسلمني، حتى 

ختلصوا منهم مجيعًا وُسكنت املدن الكربى والضواحي باملسيحيني“(١٨٥).
وحتـدث ايضـًا عن حمـاوالت بعض املسـلمني الغتيال ملك اإلسـبان كرد فعل عىل مـا قام به من 
جرائم بحقهم اال ان منفذ هذه العملية التبس عليه األمر اذ قام باغتيال شخص غريه اذ قال ان ” احد 
املسلمني الذي غادر مالقة ، ودخل يف صفوف امللك ، وقام بطعن دون الفارو دي برتغال طعنة كبرية ، 
ظنًا منه انه امللك. وكان دون الفارو قد ارتد عن دينه يف مدريد ،وأمر أخاه فرنادو بذبح ملك الربتغال. 

املسلم ُمّزق اربا صغرية عىل يد املسيحيني“(١٨٦).
وترتـب عـىل ذلـك سـقوط الدولـة اإلسـالمية يف األندلـس ان ُعـّذب املسـلمون وُأرس آخرون، 

وهاجرت جمموعات أخرى اىل خارج احلدود وحتديدًا اىل الشمل اإلفريقي. 
اذ يذكر مونزر ان ملك األسبان كان قد عفا عن املسلمني من القتل واكتفى ببيعهم كأرسى قائًال:“ 
عندما افتتح املسـلمون مدينة مالقه، منذ نحو سـبعامئة عام، قاموا بقتل املسيحيني حتى آخرهم، اقسم 
امللـك ان يصنـع يف املسـلمني نفس هـذا العمل، لكن رمحتـه وإنسـانيته منعته من ذلـك ، وقرر بيعهم 
كأرسى“(١٨٧). وواضح عىل مونزر االنحياز التام للجانب االسـباين يف ذكر تلك األحداث التي تقلل 

من شان املسلمني وإنسانيتهم ، وترفع من شان اإلسبان وإنسانيتهم. 
ثم ان امللك أمر بعد ذلك بذبح كل املسلمني نتيجة حلادثة ذكرها مونزر ال نعلم مدى صحتها قائًال 
:“ توجد قلعة اسـتوىل عليها امللك عنوة ، تقع يف واٍد جيد السـقيا، عىل بعد قمة فراسـخ من مالقة ،وملا 
طلب امللك األرسى ، الذين كان املسـلمون قد أودعوهم السـجون من قبل. مل يقدم له املسـلمون غري 
جثثهـم. فأمر امللك بقتل كل املسـلمني. وقبل ذلك كان امللك عندما حيـارص إحدى املدن ، يأمر بعدم 
قتـل األرسى ولكنـه بعـد هذا األمر كان يأمـر بذبحهم مجيعـًا، عندما يدخل منترصًا وكان املسـلمون 

اخلائفون يصيحون نسمع صوت النواقيس واألجراس“(١٨٨). 
غـري ان هذه املعاملة للمسـلمني قد تغريت عىل ما يبدو، اذ ذكـر مونزر ان امللك منح األرسى حق 
اللجوء اىل غرناطة قائًال:“ ثم وصلنا يف اليوم الثالث اىل أوسـونا Usuna(Ursana) مدينة ماركيز 
 Marechena (قادس. رأينا هناك أكثر من ثالثامئة مسلم مكبلني يف األصفاد. كذلك كانت مرشانة
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) Marchenaومريينـا Mairena ((Mairena وهـي قـالع قوية لنفـس املاركيز، مليئة باألرسى 
... منح امللك األرسى حق اللجوء اىل غرناطة التي اسـتوىل عليها منذ ثالث سـنوات، حاصلني عىل 
حريتهم هلذا كان املسـيحيون يراقبون احلدود بحذر شـديد ملراقبة األرسى الذين حترروا من أرسهم، 
وكانـوا يتجهـون اىل غرناطة طلبًا للحرية ”(١٨٩). وواضح مـن النص أعاله ان غرناطة أصبحت مأوى 
للمسـلمني الذيـن كانوا يبحثون عن حريتهـم. ويف مالقة اختلف األمر كليا مع املسـلمني اذ ان امللك 
بعـد حصـاره هلـا عمل مذبحة باهلها، وباع آخرين حسـب مـا ذكره مونزر اذ ان امللـك حارصها ملدة 
” ثالثـة شـهور كاملة اختـذ موقعا بـني األرض والبحر، ومنع عنهـا كل اإلمدادات فقـل فيها الطعام 
حتى ان حارس السـور كان ُيعطى أوقيتني من اخلبز يف اليوم واضطر الفقراء اىل عمل خرب من نشـارة 
اخلشـب وقرش النخيل، عندما تكون أطرافها لينة، وأخريا خرج مخسـة آالف مسـلم مع نسـائهم، عرب 
شـاطئ البحر، يف طريق اجلبال البحرية الشـاملية، التي ترضرت كثريًا منهم، لكن جيش امللك فرناندو 
تصـدى هلم ومنعهم، وقتل الكثـري منهم، ومنع اآلخرين من اهلرب اىل املدينة. ويف النهاية استسـلموا 
للملك الذي باع مخسـة آالف رجل منهم مقابل ثالثني دوقة لكل واحد، وكان أي واحد منهم يمكنه 
ان يفتدي نفسه مقابل ثالثني دوقه أخرى“(١٩٠) يف إشارة منه اىل غنى هؤالء األرسى املسلمني. ونتيجة 
لتلك األحداث املتسـارعة التي صّبت الويالت عىل املسـلمني، فان املسـلمني بعد معاهدة االستسالم 
وخسارهتم مملكتهم اإلسالمية أصبحوا ما بني أسري وقتيل، وآخرين فروا اىل املغرب العريب مع ملكهم 
الصغري بحسـب ما ذكر مونزر قائًال :“ بعد االسـتيالء عىل غرناطة، وأخضعوها للمسيحيني اكثر من 
أربعني الف رجل من املسلمني عربوا اىل املغرب مع مليكهم وهلك ايضا كثريًا منهم من اجلوع يف فرتة 
احلصار، واضطر آخرون اىل الفرار“(١٩١) ، غري ان عددًا كبريًا من هؤالء املسلمني بقي يف غرناطة وذكر 

مونزر ذلك قائًال:“ بقي عدد كبري يف غرناطة ”(١٩٢).
وبعد ان أطلق األسـبان بعض أرساهم من املسـلمني كان هؤالء يعيشـون أوضاع اقتصادية صعبة 
جـدًا اذ ذكر مونزر ان هوالء التجأوا اىل الكدية بجوار مسـاجد املسـلمني اذ ذكـر انه ”يوجد كثري من 
املسـلمني يطلبـون اإلحسـان الذين كانـوا أرسى للمسـيحيني واآلن أطلـق رساحهـم“(١٩٣). وكانوا 
عـادة يطلبون اإلحسـان أمام مسـاجد املسـلمني والسـيام يف أيام اجلمـع حيث تزدحم تلك املسـاجد 

باملصلني(١٩٤). 
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النتائج 
١. استمرار املسلمني يف ممارسة طقوسهم الدينية ومعتقداهتم دون ان يتعرض هلم اإلسبان.

٢. احلياة العامة للمسلمني من عادات وتقاليد اجتامعية كانت امتداد لزمن املسلمني أثناء حكمهم 
لألندلس ومل تتغري.

٣. حتويل بعض املساجد اىل كنائس، واحتفاظ املسلمني بالبعض األخر.
٤. إعجاب مونزر الكبري باملباين واملنشـئات اإلسـالمية ومقارنتها بباقي البلدان األوربية والسـيام 

املانيا وتفوق املسلمني يف هذا املضامر.
٥. مل يقـم اإلسـبان هبـدم احلاممـات العامة بالرغـم من نظرهتم السـلبية جتـاه احلاممـات والنظافة 

باعتبارها عادات وثنية.
٦. عدم إنصاف املؤلف للمسلمني يف رحلته وثناه املتكرر عىل املسلمني عىل طول الرحلة.

٧. أمدتنا الرحلة بمعلومات مهمة حول أماكن تواجد املسـلمني يف شـبة جزيرة أيبرييا، وكثافتهم 
السكانية يف كل مدينة يزورها مونزر، وحسب تواجدهم هناك.

٨. أشـار مونزر اىل الروح الثورية عند املوريسـكيني وحتينهم للفرصة كلام سـمحت هلم الظروف 
بالثورة.

٩. أشار مونزر بفخر اىل ما يقوم به اإلسبان من مذابح بحق املسلمني. 
١٠. وقـع الّرحالـة بإخطاء يتعلق بعضها بإحكام الرشيعة االسـالمية ، نتيجـة جلهلة بالترشيعات 

اإلسالمية.
١١. تعكس الرحلة صور من احلياة االجتامعية والسياسية واالقتصادية للموريسكيني.

١٢. تأثر االسبان بحضارة العرب وهو ما ذكره مونزر بصورة غري مبارشة يف رحلته.



١٩٣

الھوامش:
مونزر، خريونيمو، رحلة اىل اسبانيا والربتغال ١٤٩٤- ١٤٩٥م، تعريب أمحد حممد الطوخي، مركز االسكندرية . ١

للكتاب، (مرص، ٢٠١٠م)، ص٢٠٦.
امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين (ت١٠٤١هـ/١٦٣٢م)، نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب وذكر . ٢

وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، (بريوت، ١٩٨٨م)،ج٣، ص٢٢٣.
مونزر، رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٤.. ٣
املصدر نفسه، ص١١٤.. ٤
عيد العنرصة: يوم مشهور ببالد األندلس، وهو موسم للنصارى كامليالد ونحوه، وهو اليوم الرابع والعرشون من . ٥

حزيران فيه ولد حييى بن زكريا عليه السالم. ينظر حول ذلك ابن خلكان، أمحد بن حممد بن إبراهيم، (ت٦٨١هـ / 
١٢٨٢م)، وفيات األعيان وأنباء ابناء الزمان، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، (بريوت، بالت)، ج٧، ص٢٢٧

سحر، عبد العزيز سامل، مالبس الرجال يف العرص اإلسالمي، جملة املعهد املرصي للدراسات اإلسالمية يف مدريد، . ٦
ع ٢٧،(مدريد،١٩٩٥م)، ص ١٧٢. 

ابن بسام، أبو احلسن عيل بن بسام الشنرتيني، (٥٤٢هـ/ ١١٤٧م)، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق، إحسان . ٧
عباس، الدار العربية للكتاب، (تونس، ١٩٧٩م)،ج١، ص٥٠٦.

ابراهيم . ٨ حتقيق  املغرب،  أهل  أشعار  يف  ،املطرب  (ت٦٣٣هـ/١٢٣٦م)  حسن،  بن  عمر  اخلطاب  ابو  دحية،  ابن 
االبياري واخرون، دار العلم للجميع، (بريوت ،١٩٥٥م)، ص ٨١

مونزر، رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص٩.. ٩
عيل بن عبد الغني الفهري احلرصي، أبو احلسن، شاعر مشهور، له القصيدة التي مطلعها: يا ليل الصب متى . ١٠

غده كان رضيرًا، من أهل القريوان، انتقل إىل األندلس ومات يف طنجة. اتصل ببعض امللوك ومدح املعتمد بن عباد 
بقصائد تويف سنة(٤٨٨هـ/ ١٠٩٥م).ينظر ترمجته، االصبهاين، حممد بن حممد صفي الدين،(ت٥٩٧هـ/١٢٠٠م)، 
التونسية  الدار  أذرنوش،  أذرتاش  حتقيق  واألندلس،  املغرب  شعراء  قسم  العرص  وجريدة  القرص  خريدة 

للنرش،(تونس،١٩٧١م)،ج٢، ص١٦٣.
ابن دحية، املطرب يف أشعار أهل املغرب، ص٨١ .. ١١
 مونزر، رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص١١٤.. ١٢
عزيز بن خطاب: هو عزيز بن عبد امللك بن خطاب القييس، رسقسطي األصل، كان زاهدًا عابدًا نارشًا للعلم، . ١٣

حتى امتحن برياسة بلدته مرسية فلم حتمد سريته، قتل سنة ٦٣٦هـ/ ١٢٣٨م. ينظر ترمجته، املراكيش، أبو عبد اهللا 
حممد بن حممد بن عبد امللك األنصاري األويس املراكيش،( ٦٣٤ - ٧٠٣ هـ / ١٢٣٧– ١٣٠٣م)، كتاب الذيل 

والتكملة لكتاب املوصول والصلة، حتقيق، إحسان عباس، دار الثقافة ، (لبنان،١٩٦٥م)، ج٥، ص١٤٤.
املقري، نفح الطيب، ج٣، ص٢٢٢.. ١٤
املصدر نفسه، ج٣، ص٢٢٣.. ١٥
املصدر نفسه ،ج٣، ص٢٢٣.. ١٦
الغرناطي،(ت ٧٧٦هـ/١٣٧٤م) ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة، . ١٧ اللويش  السليامين  بن سعيد  اهللا  بن عبد  حممد 

الدولة  البدرية يف  اللمحة  (القاهرة،١٩٧٣م)،ج١، ص٢٢٦؛  حتقيق حممد عبد اهللا عنان، ط ١، مكتبة اخلانجي، 
النرصانية، حتقيق، حممد مسعود جربان، دار املدار اإلسالمي، (بريوت،٢٠٠٩ م)، ص ٦٤. 

رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٤.. ١٨



١٩٤

نفح الطيب، ج٤، ص١٧.. ١٩
رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٥.. ٢٠
(بغداد . ٢١ للطباعة،  احلرية  دار  فاضل،  أكرم  ترمجة،  العرب،  عند  املالبس  بأسامء  ل  املفصَّ املعجم  رينهارت، 

،١٩٧١م).ص ١٦٩و ١٧٢.
املرجع نفسه، ص ١٦٩.. ٢٢
حتقيق . ٢٣ واملغرب،  األندلس  أخبار  يف  املغرب  سنة٧١٢هـ/١٣١٢م)،البيان  بعد  املراكيش،(تويف  حممد  بن  امحد 

ليفي بروفنسال، ط٢، مكتبة الثقافة،( بريوت، ١٩٨٠م).
رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٥.. ٢٤
دوزي، املعجم املفصل، ص٣٠٠.. ٢٥
نفخ الطيب، ج٤،ص ١٢٤.. ٢٦
ابن عذاري البيان املغريب، ج٣، ص١٣٩. . ٢٧
رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٥.. ٢٨
والتوزيع، . ٢٩ للنرش  السويدي  دار  العبادي،  خمتار  امحد  حتقيق،  واألندلس،  املغرب  يف  رحالت  الطيف،  خطرة 

املؤسسة العربية للدراسات والنرش،(االمارت، بريوت، ٢٠٠٣م). ص٥٠.
املصدر نفسه، ص ٥٦.. ٣٠
ابن بسام، الذخرية، ج١، ص٧٠٨ .. ٣١
اإلحاطة، ج٣، ص٩٢ .. ٣٢
وأمثاهلم . ٣٣ األندلسيني  أشعار  خالل  من  ٢٠٠٩م  رؤية  األندليس  املجتمع  من  صور  مصطفى،  سامية  مسعد، 

الشعبية، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، (مرص،بالت)،ص ٨٧.
 مونزر، رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٥. ٣٤
املصدر نفسه، ص٩٣.. ٣٥
املصدر نفسه، ص٩٤.. ٣٦
املصدر نفسه، ص ٩٤.. ٣٧
املصدر نفسه، ص ١١٥.. ٣٨
املصدر نفسه، ص ٩٦.. ٣٩
املصدر نفسه، ص ٨٧.. ٤٠
املصدر نفسه، ص٩٤،. ٤١
املقري، نفخ الطيب، ج١، ص٢٢٣.. ٤٢
بني األمحر، املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع، (بريوت،١٩٩٢م)، . ٤٣ يوسف شكري فرحات، غرناطة يف ظل 

ص١١١.
مونزر، رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص١١٥.. ٤٤
املصدر نفسه، ص٨٥.. ٤٥
املصدر نفسه، ص٩٩.. ٤٦
كلية . ٤٧ منشور)،  (غري  دبلوم،  رسالة  العزيز،  عبد  نارص  اوس  ترمجة،  اإلسالمية،  إسبانيا  تاريخ  راشيل،  آريه، 



١٩٥

اللغات ، جامعة بغداد، ٢٠٠٠م، ص٥١. 
هونكة زيغريد،شمس العرب تسطع عىل الغرب، ترمجة، فاروق بيضون، املكتبة التجارية، (بريوت، ١٩٦٥م)، . ٤٨

ص ٥٤. 
أحواهلم . ٤٩ يف  دراسة  ١٤٩٢م-١٠٠٧هـ/١٥٩٨م،  ٨٩٧هـ/  غرناطة  يف  املوريسكيون  غضبان،  انسام  عبود، 

االجتامعية واالقتصادية، رسالة ماجستري (غري منشورة)، جامعة البرصة، كلية اآلداب، ٢٠٠٠م، ص٨٦.
كيب، جوزيف مايك، مدنية العرب يف األندلس، ترمجة تقي الدين اهلاليل، مطبعة العاين، (بغداد، ١٩٥٠م)، . ٥٠

ص٧٣.
املرجع نفسه، ص٦٠٩.. ٥١
رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص ٢١٢.. ٥٢
املصدر نفسه، ص ١١٥.. ٥٣
املصدر نفسه، ص ١١٥.. ٥٤
املصدر نفسه، ص ١١٥.. ٥٥
املصدر نفسه، ص ٢١٢.. ٥٦
املصدر نفسه، ص ٢١٢.. ٥٧
املصدر نفسه، ص ٢١٢.. ٥٨
املصدر نفسه، ص ١١٥.. ٥٩
املصدر نفسه ، ص ١١٥.. ٦٠
سامية مصطفى حممد،احلياة االقتصادية واالجتامعية يف إقليم غرناطة، مكتبة الثقافية الدينية، (مرص،٢٠٠٣م)، . ٦١

ص٧٨.
رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص ١١٢.. ٦٢
املصدر نفسه، ص ٢٠٦.. ٦٣
الونرشييس، ابو عباس امحد بن حييى، (ت٩١٤ هـ/ ١٥٠٨م)،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل . ٦٤

افريقية واألندلس واملغرب، أخرجه مجاعة من الباحثني، بإرشاف حممد احلجي، دار الغرب اإلسالمي، (بريوت، 
١٩٨١)ج٣، ص٢٥.

رحلة اىل اسبانيا والربتغال، ص ٦٥.. ٦٥
املصدر نفسة، ص ٦٥.. ٦٦
املصدر نفسة، ص ٦٦.. ٦٧
املصدر نفسة، ص ٦٨.. ٦٨
املصدر نفسه، ص ٦٨.. ٦٩
املصدر نفسه، ص ٦٨.. ٧٠
املصدر نفسه، ص٧٤.. ٧١
املصدر نفسه، ص٧٥.. ٧٢
املصدر نفسه، ص٧٥.. ٧٣
املصدر نفسه، ص ٨٤.. ٧٤



١٩٦

املصدر نفسه، ص٨٥.. ٧٥
املصدر نفسه، ص٨٥.. ٧٦
املصدر نفسه، ص٨٥.. ٧٧
املصدر نفسه، ص٩٢.. ٧٨
املصدر نفسه، ص٩٢... ٧٩
املصدر نفسه، ص٩٢.. ٨٠
املصدر نفسه، ص٩٣.. ٨١
املصدر نفسه، ص٩٥.. ٨٢
املصدر نفسه، ص٩٥.. ٨٣
املصدر نفسه، ص٩٩.. ٨٤
املصدر نفسه، ص ٩٩-١٠٠.. ٨٥
املصدر نفسه، ص١٠٠.. ٨٦
املصدر نفسه، ص١٠٠.. ٨٧
املصدر نفسه، ص١٠٠.. ٨٨
املصدر نفسه، ص١٠٠.. ٨٩
املصدر نفسه، ص١٠١.. ٩٠
املصدر نفسه، ص ١٠١.. ٩١
املصدر نفسه، ص١٠١.. ٩٢
املصدر نفسه، ص١٠٤.. ٩٣
املصدر نفسه، ص١٩٤.. ٩٤
املصدر نفسه، ص٢٠٦.. ٩٥
املصدر نفسه، ص ٩٢.. ٩٦
املصدر نفسه، ص٢١٤.. ٩٧
املصدر نفسه، ص١١٤.. ٩٨
املصدر نفسه، ص٧٤.. ٩٩

املصدر نفسه، ص ١١٤.. ١٠٠
املصدر نفسه ، ص١١٤.. ١٠١
املصدر نفسه ، ص٧٦.. ١٠٢
املصدر نفسه ، ص١١٢.. ١٠٣
املصدر نفسه، ص ٩٥.. ١٠٤
املصدر نفسه، ص١١٤.. ١٠٥
املصدر نفسه، ص١١٤.. ١٠٦
املصدر نفسه، ص١١٤.. ١٠٧



١٩٧

املصدر نفسه، ص١١٤.. ١٠٨
املصدر نفسه، ص٧٦.. ١٠٩
املصدر نفسه، ص ٧٦.. ١١٠
املصدر نفسه، ص٧٧.. ١١١
املصدر نفسه، ص٧٧.. ١١٢
املصدر نفسه، ص٨٤.. ١١٣
املصدر نفسه، ص٨٤.. ١١٤
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١١٥
املصدر نفسه، ص٩٥.. ١١٦
املصدر نفسه، ص ٨٥.. ١١٧
املصدر نفسه، ص٨٥.. ١١٨
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١١٩
املصدر نفسه، ص٩٣.. ١٢٠
املصدر نفسه، ص٩٣.. ١٢١
املصدر نفسه، ص٩٥.. ١٢٢
املصدر نفسه، ص٩٥.. ١٢٣
املصدر نفسه، ص ٩٥.. ١٢٤
املصدر نفسه، ص١٢٣.. ١٢٥
املصدر نفسه، ص٨٥.. ١٢٦
املصدر نفسه، ص١٣٠.. ١٢٧
املصدر نفسه، ص١٣١.. ١٢٨
املصدر نفسه، ص١٤٢.. ١٢٩
املصدر نفسه، ص٢٠٩.. ١٣٠
املصدر نفسه، ص ٢٠٩.. ١٣١
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١٣٢
املصدر نفسه، ص٧٩.. ١٣٣
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١٣٤
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١٣٥
املصدر نفسه، ص ٨٦.. ١٣٦
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١٣٧
املصدر نفسه، ص٨٦.. ١٣٨
املصدر نفسه، ص٧٩.. ١٣٩
املصدر نفسه، ص ٧٩.. ١٤٠



١٩٨

الونرشييس، املعيار املغرب، ج١٠،ص٢٩٨.. ١٤١
مونزر، رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص ٤٧.. ١٤٢
املصدر نفسه، ص٢١٣.. ١٤٣
املصدر نفسه، ص ٨٢.. ١٤٤
املصدر نفسه، ص٩٧.. ١٤٥
املصدر نفسه، ص٩٣.. ١٤٦
املصدر نفسه، ص٦٠.. ١٤٧
املصدر نفسه، ص٦٦.. ١٤٨
املصدر نفسه، ص٦٧.. ١٤٩
املصدر نفسه، ص ٩٧.. ١٥٠
املصدر نفسه، ص٦٧.. ١٥١
املصدر نفسه، ص٢١٣.. ١٥٢
املصدر نفسه، ص٤٧.. ١٥٣
املصدر نفسه، ص٨٤.. ١٥٤
املصدر نفسه، ص ٢١٣.. ١٥٥
الربانس. . ١٥٦ جبال  من  الرشقي  اجلانب  عند  اجلنوبية  فرنسا  مقاطعات  من  مقاطعة   Rousillon روسيون: 

اإلسالم،  تراث  املعرفة  عامل  جملة  يف  منشور  بحث  املتوسط،  البحر  عامل  يف  اإلسالم  فرانشيسكو،  ينظر،غابريييل، 
تصنيف شاخت وبوزورث، ترمجة، حسني مؤنس، ط٢، مطابع الوطن، (الكويت، ١٩٨٨م) ، ج١، ص٣٠٨ . 

املرجع نفسه، ج١، ص١١٨ .. ١٥٧
بنحامدة، سعيد، املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرن ٧ و ٨ هـ/١٣ و ١٤م أسهام يف دراسة املجال واملجتمع . ١٥٨

والذهنيات، دار الطليعة، (بريوت، ٢٠٠٧م)، ص٤٦. 
رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص٨٠.. ١٥٩
املصدر نفسه، ص٧٥.. ١٦٠
املصدر نفسه، ص١٨٤.. ١٦١
املصدر نفسه، ص٢١٠.. ١٦٢
املصدر نفسه، ص٩٠.. ١٦٣
املصدر نفسه، ص ١٣٤-١٣٥.. ١٦٤
الغزال، امحد بن املهدي، (ت١١٩١هـ/١٧٧٧م)، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، دار الغرب اإلسالمي، . ١٦٥

(بريوت،١٩٨٠م)، ص٧٥ .
166. Amador de los Rios، Inscripciones Arabes de sevilla por don rodigo Amador 

de los Rios don Jose Amador de los Rios، Madrid Imprenta dto for Tanet Calle 
de la libertad NL M29 1875، P.74 .

مونزر، رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص٢١١.. ١٦٧
املصدر نفسه، ص١١٨.. ١٦٨



١٩٩

فراج، عز الدين، فضل علامء املسلمني عىل احلضارة األوربية، دار الفكر، (بريوت،د.ت)، ص١٦٨. ١٦٩
يف . ١٧٠ اإلنباء  ٦٨٨هـ/١٢٨٩م)،عيون  خليفة،(ت  بن  قاسم  بن  امحد  العباس  أبو  الدين  .ابن أيب أصيبعة،موفق 

طبقات األطباء، حتقيق نزار رضا، مكتبة احلياة،(بريوت، بالت)، ص ٤٧.
فرينيت، خوان، فضل األندلس عىل ثقافة الغرب، ترمجة: هناد رضا، دار اشبيلية، (دمشق، ١٩٩٧م)، ٣٧٨.. ١٧١
رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص١٠٤.. ١٧٢
املصدر نفسه، ص١٠٤.. ١٧٣
املصدر نفسه، ص١٠٤.. ١٧٤
املصدر نفسه، ص١٠٩.. ١٧٥
املصدر نفسه، ص١٠٩.. ١٧٦
املصدر نفسه، ص١٠٩.. ١٧٧
املصدر نفسه، ص١١٠.. ١٧٨
املصدر نفسه، ١١٩- ١٢٠.. ١٧٩
اشكر: هي إحدى قرى مدينة بسطة األندلسية . ينظر ترمجتها ابن اخلطيب ، اإلحاطة، ج١،ص ١٣١.. ١٨٠
أبن اخلطيب ، االحاطة يف اخبارغرناطة ،ج١،ص ٢٠٩؛ اللمحة البدرية،ص٧٢.. ١٨١
رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص ٩١.. ١٨٢
العبادي ،امحد خمتار، فرتة مضطربة من تاريخ غرناطة، جملة املعهد للدراسات اإلسالمية يف مدريد، مج ٧،٨( . ١٨٣

مدريد ١٩٥٩- ١٩٦٠ )، ص٤٩
العبادي، صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس، مطبعة سامي، (مرص، ٢٠٠٣م)، ص٢٣٨.. ١٨٤
رحلة إىل اسبانيا والربتغال، ص ١٠١.. ١٨٥
املصدر نفسه، ص١٢٦.. ١٨٦
املصدر نفسه،ص ١٢٦.. ١٨٧
املصدر نفس، ص١٢٧.. ١٨٨
املصدر نفس،ص ١٢٩.. ١٨٩
املصدر نفس،ص ١٢٦.. ١٩٠
املصدر نفسه،ص ١٠١.. ١٩١
املصدر نفسه، ص ١٠١.. ١٩٢
املصدر نفسه ،ص ٩٦.. ١٩٣
ينظر، املصدر نفسه، ص ٩٥-٩٦.. ١٩٤
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قائمة المصادر والمراجع

أوالً: المصادر
 .(ت٥٩٧هـ/ ١٢٠٠م) ،االصبهاين، حممد بن حممد صفي الدين

الدار . ١ أذرنوش،  أذرتاش  املغرب واألندلس، حتقيق  العرص قسم شعراء  القرص وجريدة  خريدة 
التونسية للنرش ،(تونس،١٩٧١م).

 .(ت٦٨٨هـ/١٢٨٩م) ،ابن أيب أصيبعة، موفق الدين أبو العباس امحد بن قاسم بن خليفة
عيون اإلنباء يف طبقات األطباء، حتقيق نزار رضا،مكتبة احلياة، (بريوت، د.ت).. ٢

 .(ت٥٤٢هـ / ١١٤٧م) ،ابن بسام، أبو احلسن عيل بن بسام الشنرتيني
الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق، إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ( تونس، ١٩٧٩).. ٣

 . (ت ٦٣٣هـ/ ١٢٣٦م) ،ابن دحية ،ابو اخلطاب عمر بن حسن
املطرب يف أشعار أهل املغرب، حتقيق إبراهيم االبياري وآخرون، دار العلم للجميع، (بريوت . ٤

،١٩٥٥م).
 .(ت ٧٧٦هـ/١٣٧٤م ) ،ابن اخلطيب، حممد بن عبد اهللا بن سعيد السليامين اللويش الغرناطي

اإلحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان، ط ١، مكتبة اخلانجي، (القاهرة، ١٩٧٣م) . ٥
.

اللمحة البدرية يف الدولة النرصية، ط ٢، دار األفاق اجلديدة، (بريوت، ١٩٧٨م).. ٦
خطرة الطيف، رحالت يف املغرب واألندلس، حتقيق، امحد خمتار العبادي، دار السويدي للنرش . ٧

والتوزيع، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، (االمارت، بريوت، ٢٠٠٣م). 
 .(ت٦٨١هـ / ١٢٨٢م) ،ابن خلكان، أمحد بن حممد بن إبراهيم

 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق، إحسان عباس، دار صادر، (بريوت، بالت).. ٨
 . (ت١١٩١هـ/١٧٧٧م)،الغزال، امحد بن املهدي

 نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، دار الغرب اإلسالمي، (بريوت،١٩٨٠م).. ٩
 –املراكيش، أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك األنصاري األويس املراكيش، (ت ٦٣٤-٧٠٣هـ/١٢٣٧

١٣٠٣م).
الثقافة، . ١٠ دار  عباس،  إحسان  حتقيق،  والصلة،  املوصول  لكتاب  والتكملة  الذيل  كتاب   

(لبنان،١٩٦٥م).
 .(ت بعد سنة ٧١٢هـ/١٣١٢م )،املراكيش ،محد بن حممد املراكيش
 البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب، حتقيق ليفي بروفنسال، ط٢، دار الثقافة ، ( بريوت، . ١١

١٩٨٠م).
 .(ت١٠٤١هـ/١٦٣٢م) ،املقري، امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين
 نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب، حتقيق، إحسان . ١٢
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عباس، دار صادر، (بريوت، ١٩٨٨م). 
 .مونزر، خريونيمو
 رحلة اىل اسبانيا والربتغال ١٤٩٤- ١٤٩٥م، تعريب أمحد حممد الطوخي، مركز اإلسكندرية . ١٣

للكتاب، (مرص، ٢٠١٠م).
 .(ت٩١٤ هـ/ ١٥٠٨م) ،الونرشييس، عباس امحد بن حييى
 املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل افريقية واألندلس واملغرب، أخرجه مجاعة من . ١٤

الباحثني، بإرشاف حممد احلجي، دار الغرب اإلسالمي، (بريوت، ١٩٨١).
ثانیاً: المراجع
 بنحامدة، سعيد.

١. املاء واإلنسان يف األندلس خالل القرن ٧ و ٨ هـ/١٣ و ١٤م، أسهام يف دراسة املجال واملجتمع 
والذهنيات، دار الطليعة، (بريوت، ٢٠٠٧م).

 .رينهارت، دوزي
للطباعة،  احلرية  دار  فاضل،  أكرم  ترمجة،  العرب،  عند  املالبس  بأسامء  ل  املفصَّ املعجم   .٢

(بغداد،١٩٧١م).
.يوسف شكري فرحات

٣. غرناطة يف ظل بني األمحر، املؤسسة اجلامعية للنرش والتوزيع، (بريوت، ،١٩٩٢م).
 .هونكة، زيغريد

٤. شمس العرب تسطع عىل الغرب، ترمجة، فاروق بيضون، املكتبة التجارية، (بريوت، ١٩٦٥م). 
 .كيب، جوزيف مايك

٥. مدنية العرب يف األندلس، ترمجة، تقي الدين اهلاليل، مطبعة العاين، (بغداد، ١٩٥٠م). 
.حممد، سامية مصطفى

٦. احلياة االقتصادية واالجتامعية يف إقليم غرناطة، مكتبة الثقافية الدينية ، ( مرص، ٢٠٠٣م).
٧. صور من املجتمع األندليس رؤية من خالل أشعار األندلسيني وأمثاهلم الشعبية، عني للدراسات 

والبحوث اإلنسانية واالجتامعية ،(مرص،٢٠٠٩م).
. فراج، عز الدين

٨. فضل علامء املسلمني عىل احلضارة األوربية ،دار الفكر،(بريوت ،د.ت).
 .فرينيت، خوان

٩. فضل األندلس عىل ثقافة الغرب، ترمجة، هناد رضا، دار اشبيلية، (دمشق، ١٩٩٧م).
.العبادي، امحد خمتار

صور من حياة احلرب واجلهاد يف األندلس، مطبعة سامي، (مرص، ٢٠٠٣م).. ١٠
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المراجع األجنبیة
 Amador de los Rios.
1. Inscripciones Arabes de sevilla por don rodigo  Amador de los Rios don Jose 

Amador de los Rios، Madrid Imprenta dto for Tanet Calle de la libertad NL M29 
1875.

المجالت
.سحر، عبد العزيز سامل

ع  مدريد،  يف  اإلسالمية  للدراسات  املرصي  املعهد  جملة  اإلسالمي،  العرص  يف  الرجال  مالبس   .١
٢٧،(مدريد،١٩٩٥م).

. غابريييل، فرانشيسكو
٢. اإلسالم يف عامل البحر املتوسط ، بحث منشور يف جملة عامل املعرفة تراث اإلسالم، تصنيف شاخت 

وبوزورث، ترمجة، حسني مؤنس، ط٢، مطابع الوطن، (الكويت، ١٩٨٨م). 
 .العبادي، امحد خمتار

٣. فرتة مضطربة من تاريخ غرناطة، جملة املعهد للدراسات اإلسالمية يف مدريد، مج ٧،٨ (مدريد 
.(١٩٥٩- ١٩٦٠

االطاریح والرسائل الجامعیة 
.آريه، راشيل

كلية  منشور)،  (غري  دبلوم،  رسالة  العزيز،  عبد  نارص  اوس  ترمجة،  اإلسالمية،  إسبانيا  تاريخ   .١
اللغات، جامعة بغداد، ٢٠٠٠م.

- عبود، أنسام غضبان.
٢. املوريسكيون يف غرناطة ٨٩٧هـ/ ١٤٩٢م-١٠٠٧هـ/١٥٩٨م، دراسة يف أحواهلم االجتامعية 

واالقتصادية، رسالة ماجستري (غري منشورة)، جامعة البرصة، كلية اآلداب، ٢٠٠٠م.
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الفصل الثاني: الطب في األندلس من خالل وثیقة 
مخطوطة

دراسة وتحقیق

المستخلص:
تنصب الدراسة يف هذا البحث عىل وثيقة طبية خمطوطة مؤرخة يف شهر ربيع االول من عام ٩٠٢هـ 
/١٤٩٧م أطلع عليها الباحث يف إحدى مكتبات اسبانيا وهي أشبه بام تكون إجازة ملامرسة مهنة الطب 
وفق رشوط وضعها االندلسـيون كرشط ملامرسـة تلك املهنة اجلليلة القدر وهي شـهادة بخربة ومهارة 
وحذاقـة الطبيـب أبو احلسـن عيل بن حممد بن مسـلم من أهـل غرناطة يف ممارسـة اختصاصه كطبيب 
عالج حاالت مرضية خمتلفة، بشـهادة الشـهود، الذين شـهدوا له ووثق شـهادهتم احلَكْم الرشعي يف 
حي البيازين يف غرناطة املدعو حممد بن حييى احلاج. وقد ذكر كاتب الوثيقة يف مقدمة ديباجته تعريف 
ز عىل تسـليط الضوء عىل معرفته بتداوي االمراض ُمعّددًا االمراض التي حيسن  خمترص بالطبيب، وركَّ
عالجها والتي منها جرب الكسور ومعاجلة عرق االنسى وداء الشوكة وغريها مما ذكر يف املتن، ثم يذكر 
عددًا من الشـهود املرىض الذين تعاجلوا عىل يديه وعددهم اربعة وثالثون شـخصًا باسـامئهم الكاملة 
والقاهبم ليعرفهم الناس ثم يذكر الغرض من التداوي فيذكر علة مراجعتهم اياه، بذكر نوع املرض ثم 
شـهادهتم بشـفائهم عىل يديه، وشاهدين له باحلذاقة يف ممارسـة الصنعة، وشهادهتم هذه تعّضد حسن 
براعته يف الطب. وأورد شـهادة بعضهم بعجز أطباء أخرين عن معاجلة بعض االمراض وتصدي هذا 
الطبيـب لعالجهـم ونجاحه يف اسـتطباهبم. وهذه اخلطوة هي نـوع من انواع اشـاعة االطمئنان لدى 
النـاس ووثوقهـم بـه وبمثابة اعطـاء اجازة بمامرسـة مهنته بعد هـذا الكم اهلائل من الذين شـهدوا له 
بحذاقتـه الطبية، وكأنام يعد اختبار من نوع اخر، الن املشـهود فيه اعطى تطبيقاً عمليا يف أثبات براعته 
يف جمال اختصاصه. ويذكر كاتب الوثيقة وأسمه هو حييى النيار والذي شهد كذلك بام شهد به الشهود 
املذكوريـن يف الوثيقـة مـن حذاقة الطبيب، وكتـب كاتب أخر عـىل جانب الوثيقة تأكيـدا عىل مزاولة 
واسـتمرار الطبيـب يف معاجلة مرضـاه، وحتث الوثيقة وكاتب السـطور اجلانبيـة يف الوثيقة وهو حممد 
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البسـطي عـىل االخذ بيـد الطبيب لألجر والثواب. ويبـدو ان هذا الكاتب قد اضـاف كتابته عىل تلك 
الوثيقة بعد مدة من كتابة ألنه خيرب عن الطبيب انه مازال يامرس مهنة الطب ومستمرا عىل ذلك.

Abstract
 The present study examines a medical manuscript dated in Rabi'I 902 HA (1497 

AD), which the researcher reviewed in  a Spanish Library. The manuscript is a kind 
of a legal permit to practice medicine based on certain the criteria put  forward by 
the Andalusians to practice this important profession. The manuscript seems more 
like a certificate of  expertise for the medical practitioner, Abu al-Hassan Ali bin 
Muhammed bin Muslim of Granada. The Manuscript  includes the names of the wit-
nesses who testified to his expertise in treating different medical conditions. These 
 testimonies were legally registered by the notary public of al-Bayazeen Quarter in 
Granada, who was known as  Muhammed bin Yahya al-Haj. The writer included in 
the prelude of the manuscript a brief introduction of the medical  practitioner, focus-
ing on his knowledge of treating a number of diseases. The manuscript listed the 
diseases this  practitioner was good at treating, which included fractures, sciatica 
and chickenpox along with some other diseases.  The document also registered testi-
monies made by 43 of his patients, whose names were mentioned in full in order to 
 solidify his reputation. Some of the testimonies highlighted the inabilities of other 
medical practitioners in treating  some diseases, which were successfully treated by 
this person. This is considered as a form of guarantee to reassure  the public of his 
knowledge and as an official granting of permit to practice this profession. This 
document introduces a  form of practical test embodied by the previous patients’ 
testimonies. The writers of the manuscript, whose name  was Yahya al-Nayar, also 
made a testimony as to how professional this medical practitioner was. The name of 
the  second writer (Muhammad al-Basti), who wrote the side paragraphs, was also 
written at the bottom of manuscript. It  seems that the second writer added his part in 
the manuscript after the first parts had been written, as he registered  that this medical 
practitioner had, and still was practicing the profession
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المقدمة

أوىل االندلسيون اهتامما كبريا يف الطب عىل مدى العصور، وكان هلم دورًا بارزًا يف هذا العلم، حتى 
دان الطب احلديث للمسـلمني االوائل بنظرياته وادويته وآالته اجلراحية السيام ما خلَّفه الزهراوي يف 
كتابه املشـهور الترصيف ملن عجز عن التأليف، وتذكر بعض مصادر تاريخ الطب ان اول من اشـتهر 
بالطب يف االندلس أمحد بن أبان وهو من أهل قرطبة عاش يف أيام االمري حممد ابن عبد الرمحن االوسط 
(٢٣٨-٢٧٣هــ/٨٥٧-٨٨٦م)، (١) ويف أيـام هذا االمري ورد من املرشق رجل أسـمه احلراين جلب 
معه أدوية كان حيتفظ برس تركيبها وحده ويبيعها باسعار باهظة، ومل تذكر مصادر التاريخ انه نفع أحدا 
بعلمـه أو تـرك تأليفا ينتفع به.(٢) كذلك كان للنصارى حظ يف هذا التاريخ اذ عاش يف هذا العهد أيضا 
طبيبـان أحدمها اسـمه جواد النرصاين الذي تنسـب اليه بعض جمربات االدويـة(٣) والثاين هو خالد بن 
يزيد بن رومان النرصاين الذي يظهر أنه كان يزاول اجلراحة وجرب الكسـور يف العظام فضًال عن عمله 
باالدويـة النباتية (٤) ومل تك غرناطة بمعزل عن العامل االسـالمي كبغداد ودمشـق والقاهرة والقريوان 
وفـاس، فقـد كانت الصـالة الفكرية والعلمية مسـتمرة بني خمتلـف أقطار العامل االسـالمي ينتقل بني 

ربوعها العلامء والطالب واملؤلفات واملذاهب واالفكار. 
ويف ميـدان الطـب ظهـرت املؤلفـات الطبية والتـي وجـدت طريقهـا اىل االندلس فاسـتفاد منها 
األندلسـيون، ومن تلـك املؤلفات كتب أيب بكر حممـد بن زكريا الرازي (٣٢٠هــ -٩٣٢م) وصلت 
االندلـس يف وقـت مبكر واسـتفاد منها كبـار مشـاهري االندلس، كايب القاسـم الزهـراوي، يف كتاب 
الترصيـف. وكذلـك القول يف مؤلفات أيب جعفر أمحد ابن اجلزار النـرصاين (٣٩٠هـ/ ١٠٠٩م) فقد 

اطلع الزهراوي أيضا عىل معظم مؤلفاته(٥).
أوالً :- أھم االطباء الذین ظھروا في االندلس: 

١. ابن الولید المذحجي :- هو عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا املذحجي من أهل قرطبة ورث الطب 
عن ابيه وجده، عاش يف ايام االمري عبد الرمحن الداخل وحرص عىل عالجه وحفظ صحته(٦) 

٢. جواد النصراني :- أحد أطباء االندلس املشـهورين له ينسـب اللعوق، وهو دواء مكون من 
أدويـة خمتلفة حسـب احلاجة ممزوجة بسـكر أو عسـل أو غريه، وقد اشـتهرت هذه الكلمـة عند أطباء 

 (٧)(LOOK) العصور الوسطى وعرفها االورربيني بشكل
٣. أبن جلجل:- أبو داود بن حسان األندليس يعد من أشهر أطباء االندلس عىل االطالق، له عدة 

مؤلفات ولد يف قرطبة (٣٢٩هـ/٩٤٠م)، وتويف فيها بعد عام (٣٧٧هـ/ ٩٨٧م).(٨) 
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 ،(Abulcasia) ٤. الزهراوي :- أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، والذي يعرف بالالتينية
وهو من أهل الفضل والدين والعلم نشاء بقرطبة، ودرس الطب عىل يد علامئها وبرع فيه حتى أصبح 
طبيب احلكم الثاين أبن عبد الرمحن النارص تويف عام (٤٠٤هـ) أو سـنة (٤٢٧هـ)، من أشـهر مؤلفاته 

كتاب الترصيف ملن عجز عن التأليف (٩).
٥. أبـــو جعفر الغافقي :- هو أبـو جعفر أمحد بن حممد أبن السـيد الغافقي، من أهـل قرطبة، له 

مؤلفات عدة، يعد من االطباء البارزين يف االندلس. تويف عام (٥٦٠هـ/ ١١٦٥م).(١٠).
٦. أبن حســـان:- أبو جعفر أمحـد الغرناطي، مـن أهل غرناطة له عـدة مؤلفات، ذكـره أبن أيب 

أصيبعة يف طبقاته، تويف يف القرن الثاين عرش امليالد.(١١)
٧. أبن خلصون:- أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن خلصون من أطباء االندلس املعدودين، وممن 
كان هلم باع يف الطب وكتب كتاب يف الطب يدعى كتاب االغذية وحفظ الصحة، ولد بغرناطة وتويف 

يف سنة (٧٠١هـ/١٣٠٢م).(١٢) 
٨. أبـــن خاتمة االنصاري:- أمحد بن عيل بن خامتة االنصاري، شـاعر وطبيب واديب، من أهل 
غرناطـة عارص لسـان الدين بن اخلطيب له كتاب يف الطب يسـمى حتصيل غـرض القاصد ىف تفصيل 

املرض الوافد، تويف سنة (٧٧٠هـ/١٣٦٨م).(١٣)
٩. أبـــن الخطیب الغرناطي:- حممد بن عبد اهللا اخلطيـب، الوزير والشـاعر والكاتب والطبيب 
والفيلسـوف، من أشهر شـخصيات االندلس لقب بذي الوزارتني، قتل يف املغرب يف مدينة فاس سنة 

(٧٧٦هـ/١٣٧٤م).(١٤)
ثانیاً:- المؤلفات التي اُلفت في مجال الطب :

١. طبقات االطباء واحلكامء البن جلجل الفه سنة ٣٧٧هـ/٩٨٧م.(١٥)
٢. االدوية املفردة اليب جعفر الغافقي.(١٦) 

٣. كتاب الكليات يف الطب البن رشد القرطبي تويف سنة ٥٩٥هـ/١١٩٨م(١٧)
٤. كتاب الترصيف ملن عجز عن التاليف اليب القاسم الزهراوي.(١٨) 

٥. كتاب الفصول يف الطب البن ميمون القرطبي، تويف سنة ٦٠١هـ/ ١٢٠٤م.(١٩) 
٦. كتاب عمل من طب ملن حب للسان الدين ابن اخلطيب الغرناطي.(٢٠)

٧. كتاب االغذية وحفظ الصحة البن خلصون.(٢١)
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٨. حتفة املتسول وراحة املتأمل اليب عبد اهللا حممد بن أيب احلسن الشقوري.(٢٢)
ثالثاً:- الشروط التي یجب توفرھا في الطبیب

اهتم االندلسيون بمهنة الطب أهتامما كبريا فوضعوا رشوطًا ومنها :
١. منع ممارسة الطب أو اجلراحة للذين ليس لدهيم خربة أو كفاءة يف ذلك.

٢. منع تدريس الطب بغري علم وجتربة يف االختصاص.
٣. منع الطبيب من أخذ الدم من الشخص اال باذنه.

٤. إقتصار عملية حتضري االدوية عىل االطباء الصيادلة او اخلرباء.(٢٣) 
رابعاً : صفات الطبیب 

اما الطبيب فقد اشرتطوا فيه عدة صفات اذا مااجتمعت يف متعلم الطب عندها يصبح طبيبًا    
ناجحًا نافعًا للمجتمع واالنسانية عارفًا، عاملًا بكل ماجيري يف جسد االنسان يف صحته وسقمه حمافظا 

عىل مهنتة حمرتمًا مبادئها وقواعدها واالسس القائمة عليها.(٢٤) واهم هذه الرشوط :-
١. أن حيـب الطبيـب اهللا املحبـة الصحيحة وينرصف اليـه بجميع عقله، وازالة اجلهل عن نفسـه، 

واالمر باملعروف والنهي عن املنكر.(٢٥)
٢. حتمل املشاق واملذلة يف الطب والتملق يف طلب العلم لالستاذ، اذ قيل أن التملق يف طلب العلم 

عز ال ذلة.(٢٦)
٣. ينبغي أن ينظر فيام أفنى الطبيب أيام زمانة.

٤. عىل الطبيب أن ينظر فيام إذا جالس العلامء واملتكلمني وهل أخذ منهم ويعرف هل هو ممن يقرْا 
الكتب ويفهمها والسيام اذا كانت كتب الفالسفة وكذلك كتب االدب والعلوم النافعة.(٢٧)

٥. حـث املتعلـم عىل التعمق يف الطب فينبغي أن ينظر اىل فصول السـنة واثر كل منهام عىل الصحة 
والتغريات التي تعرض هلا.(٢٨) 

٦. عنـد تعلمه عليه ان يالزم الطبيب يف البيامرسـتان الذي جيتمـع فيه حّذاق االطباء بحيث يتعلم 
منهم ويتدرب عىل العالج بني أيدهيم.(٢٩) 

خامساً:- البیمارستانات (٣٠) في االندلس
اهتم األندلسـيون بإنشاء البيامرستانات اذ أنشـأها املسلمون يف غرناطة وقرطبة واشبيلية، وغريها 
وكانت حمل اسـتقطاب املرىض بكافة أعامرهم وأمراضهم، وقد اشار لوبون اىل ان افضل املستشفيات 
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وارقاهـا هـي تلك التي انشـئت يف االندلس(٣١) وقد شـيد يف عهد السـلطان االغرناطي حممد اخلامس 
الغني باهللا ويسـمى بيامرسـتان غرناطة الشهري مابني سـنة (٧٦٦-٧٦٨هـ/١٣٦٥-١٣٦٧م). وربام 
كان هـذا املستشـفى اول مـا بني يف االنـداس يف مثل هـذا املجـال واالختصاص للمستشـفى "وهذا 
مايمكن اسـتجالؤه يف حجر االسـاس الذي يقول ان امللك هبذا املبنى قد نفذ عمًال خريًا غري مسـبوق 

منذ دخول االسالم اىل هذه البالد".(٣٢)
سادساً:- الطب عند المسلمین واثره على أوربا

تطَّلـع األوروبيـون اىل العـرب وحضارهتم يف االندلـس عىل اهنم اصحاب اليد الطوىل يف مشـعل 
احلضاره وتسـارعوا لالخذ من ذلك املعني النقي، اذ كانت الكنيسـة متسـلطة عىل املجتمعات الغربية 
وكانـت حتـول بينهم وبني العلـوم التي خيالف تعاليمهم الكنسـية، لذلك نشـطت حركـة الرتمجة من 
العربية اىل االتينية ملحاولة ادخال علوم العربية السـيام يف الطب لالسـتفادة منها، فرسالة الكندي عن 
األدوية املركبة أو اختيارات يعقوب أبو يوسف ابن اسحق الكندي (١٨٥-٢٥٢هـ/٨٠١-٨٦٤ م) 
لألدوية املجربة وهي األقرباذين ترمجت من قبل جريارد الكريموين وطبعت الرتمجة االتينية حتت اسم. 
((De Medicinarum Compositarum Gradibus)) ويقـال أن الذي ترمجها ارنالدوس 
فيالنوفانـوس والـذي يعد أول حماولـة لتقدير االدوية املركبـة Posology عىل أسـاس ريايض، (٣٣) 
وقد قام كل من اليهودي يف عهد شـارل االول (١٢٦٦-١٢٨٥م) عىل ترمجة كتاب احلاوي يف الطب 
للـرازي، كـام قام موسـى البالرومي وهو هيودي برتمجة عـدد من الكتب العربيـة يف الطب اىل اللغات 
االوربيـة. (٣٤) وكان لتلك الرتمجة أثرها الواضح يف تقدم علم الطب االسـباين ومن خلفها بقية أوربا، 
وقد أخذ االسبان من العرب بعض املصطلحات التي ختص الطب، نظرًا لتفوق العرب يف هذا املجال، 

والتي منها :-
Abbarrazحب الرأس 

Aliaquimاحلكيم

Anأفيون en

Achagueالشكوش

Aljombra(٣٥)اخلمرة
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سابعاً:- قراءة في الوثیقة المخطوطة

تنصـب الدراسـة يف هـذا البحث عـىل وثيقة طبيـة خمطوطة مؤرخة يف شـهر ربيـع االول من عام 
٩٠٢هـ /١٤٩٧م اطلع عليها الباحث يف إحدى مكتبات اسـبانيا وهي أشـبه بام تكون إجازة ملامرسة 
مهنـة الطب وفق رشوط وضعها االندلسـيون كرشط ملامرسـة تلك املهنة اجلليلة القدر وسـنحاول يف 
البداية ان نعطي وصفًا دقيقَا للمخطوطة من خالل وصفها اخلارجي ومن ثم دراسـتها وحتقيقها. ويف 

البداية سنتناول فيها ما ييل:
١. وصف عام للوثیقة:- 

الوثقيـة مسـتطيلة الشـكل متسـاوية االضالع من أعىل شـبه خمروطية الشـكل من أسـفل   
لوجـود قـص يف طرفيهـا، ويف يمـني الصفحة خرم بسـيط يتخللها طي بسـيط للوثيقـة يف املنتصف 
تقريبـًا منـع من قراءة بعـض كلامهتا. الوثيقـة تبتدي بالبسـملة والصالة عىل الرسـول االعظم حممد 
صىل اهللا عليه واله وصحبه وسـلم، وهي شـهادة بخربة ومهارة وحذاقة الطبيب أبو احلسـن عيل بن 
حممد ابن مسـلم - من أهل غرناطة حسـب اجازة شـيخ من حي البيازين الواردة يف املخطوطة - يف 
ممارسة اختصاصه كطبيب عالج حاالت مرضية خمتلفة، بشهادة الشهود املوثقة شهاداهتم يف الوثيقة، 
التي شـهد عليها ووثق شـهادة الشـهود احلَكْم الرشعي يف حي البيازين يف غرناطـة املدعو حممد بن 
حييى بن احلاج، يف شـهر ربيع االول من عام ٩٠٢هـ /١٤٩٧م، أي بعد مخس سـنوات من سـقوط 
غرناطة، والطبيب أعاله التوجد حوله اي معلومات يف املصادر التارخيية التي وصلت الينا، ملا الت 
اليـه املصـادر يف تلك الفـرتة من حرق وطمس للتاريخ من قبل االسـبان. لذا تعـد املعلومات حول 
تلك احلقبة شـحيحة مقارنة باحلقب السـابقة يف االندلس. وقد ذكر كاتب الوثيقة يف مقدمة ديباجته 
ز  تعريف خمترص بالطبيب، معتمدًا عىل معرفته الشـخصية به فامهل التعريف به بشـكل مفصال، وركَّ
عـىل تسـليط الضوء عـىل معرفته بتداوي االمراض معـددًا االمراض التي حيسـن عالجها، ثم يذكر 
عددًا من الشـهود املرىض الذين تعاجلوا عىل يديه وعددهم اربعة وثالثون شخصًا بأسامئهم الكاملة 
والقاهبـم ليعرفهـم الناس ثم يذكر الغرض من التداوي فيذكر علة مراجعتهم اياه، بذكر نوع املرض 
ثـم شـهادهتم بشـفائهم عىل يديه، شـاكرين اهللا تعاىل عىل شـفائهم عىل يديه وشـاهدين لـه باحلذاقة 
يف ممارسـة الصنعـة، ثم ذكر عىل لسـان هـؤالء عدد املرىض الذيـن كانوا يرتددون عىل هـذا الطبيب 
من خالل مشـاهدة الشـهود ملحل جلوسـه واعداد أولئك وامراضهم وشـهدوا هلم بشفائهم ايضا، 
وشـهادهتم هذه تعّضد حسـن براعته يف الطب. ومل يكتف هبذا بل أورد شـهادة بعضهم بعجز أطباء 
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أخريـن عن معاجلة بعض االمـراض وتصدي هذا الطبيب لعالجهم ونجاحه يف اسـتطباهبم. وهذه 
اخلطوة هي نوع من انواع اشـاعة االطمئنان لدى الناس ووثوقهم به وبمثابة اعطاء اجازة بمامرسـة 
مهنته بعد هذا الكم اهلائل من الذين شهدوا له بحذاقته الطبية، وكأنام يعد أختبارا من نوع اخر، الن 
املشـهود فيه اعطى تطبيقاً عمليا يف إثبات براعته يف جمال اختصاصه. ويذكر كاتب الوثيقة أسـمه هو 
حييى النيار والذي شـهد كذلك بام شـهد به الشـهود املذكورين يف الوثيقة من حذاقة الطبيب، وكتب 
كاتب أخر عىل جانب الوثيقة تاكيدًا عىل مزاولة واستمرار الطبيب يف معاجلة مرضاه، وحتث الوثيقة 
وكاتـب السـطور اجلانبيـة يف الوثيقة وهو حممد البسـطي عىل االخـذ بيد الطبيب لالجـر والثواب. 
ويبـدو ان هـذا الكاتب قد اضاف كتابته عىل تلك الوثيقة بعد مدة من كتابة النه خيرب عن الطبيب انه 

مازال يامرس مهنة الطب ومسـتمرا عىل ذلك.
٢:- متن الوثیقة المخطوطة    

أ. أسم الطبیب: أبو احلسن عيل بن حممد بن سامل.

ب. أسامء الذين عوجلوا من قبل الطبيب وهم ُكثر ذكرهتم الوثيقة املخطوطة.
ج. أسم الَحكم الشرعي بحي البیازین: محمد بن یحیى بن الحاج.

د. اسامء الشهود املوقعني: حممد وامحد
هـ. اسم كاتب الوثيقة : حييى النيار.

و. االمراض التي عاجلها
  ما يعرض بدن االنسان من جهة  "التعريف الحوال  ينظر هبا يف  الجروح: هي صناعة  معالجة 

لظاهرة من أنواع التفرق يف مواضيع خمصوصة وما يلزمه، وغايته إعادة العضو اىل احلالة الطبيعية 
وعرفت اجلراحة عند اطباء العرب يف بداية امرها بــــ(صناعة اليد).(٣٧) وكان  اخلاصة به ".(٣٦) 
احلالقون واحلجامون يف البداية يقومون بعمليات جراحية مثل الكي، والفصد، والبرت وتتم حتت 
كلمة  اطلقت  وقد  الطب.  كتب  ذكرهتا  التي  املعلومات  اىل  يستندون  والذين  االطباء،  إرشاف 
زهر  بن  مروان  بن  حممد  بكر  أبو  ويعد  باليد.(٣٨)  متارس  أهنا  بوصفها  اجلراحة  عىل  اليد  صناعة 

املتوىف سنة (٤٣٢هـ/١٠٣٧م) من أوائل الذين مجعوا بني الطب واجلراحة يف االندلس.(٣٩)
  جبر الكسور:- وهي من االختصاصات املهمة واخلطرة يف الوقت نفسه وقد حذر منها االطباء

املتمرسني غريهم من االطباء املبتدئني، اذ يذكر الزهراوي هذا النوع من االختصاص قائًال:-" 
اجلرب هبذا الباب ايضا كثريًا ما حيتاج اليه يف صناعة الطب، وجيرب الكرس والفك احلادثني يف العظام 
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اعلموا يابني انه قد يدعى هذا الباب اجلهال من االطباء والعوام ومن مل يتصفح قط للقدماء فيه 
كتابًا وال قرْا منه حرفا وهلذه العلة صار هذا الفن من العلم يف بلدنا معدومًا واين مل الق فيه قط 
حمسنًا البتة وانام استفدت منه ما استفدت لطول قراءيت لكتب االوائل وحريص عىل فهمها حتى 

استخرجت علم ذلك منهام".(٤٠)
  هو أسم للمرض واألمل الذي يكون يف مفصل الورك ويمتد وحيش Sciatica  -: عرق النَّسا

الساق وربام أتصل بالقدم، وأما النَّسا فهو أسم العرق بنفسه، بالتحريك والقرص، عرق من الورك 
اىل الكعب.(٤١). وعاجله املسلمون قديام بان " يفصد من اجلانب الوحيش عند الكعب، إما حتته، 
وإما فوقه من الورك إىل الكعب ويلف بلفافة أو بعصابة قوية، واألوىل أن يستحم قبله، واألصوب 
أن يفصد طوال، وإن خفي، فصد من شعبة ما بني اخلنرص والبنرص، ومنفعة فصد عرق النسا يف 
(٤٢) وكان طبيبنا املوىص به يعالج هذا املرض الذي يعد من االمراض  وجع عرق النسا عظيمة ". 
الصعبة العالج اذ تذكر الوثيقة انه استطاع أن يعالج عدد من احلاالت التي وثقت بالوثيقة، وكام 

اشارت له.
  كسر ورد الفك :- النوع االخر من االمراض التي كان يعاجلها الطبيب أبو احلسن عيل بن حممد

هو مايتعلق بفك االنسان من خلٍع وكٍرس وقد قسم اخللع اىل قسمني خلع بسيط وخلع تام وقد 
رشحهام الزهراوي بقولة " قلام خيتلع الفكان اال يف الندرة، وختلعهام يكون عىل أحد وجهني، إما أن 
يزوال عن مواضعهام زوالً يسريًا فيسرتخيا قليًال، وإما أن ينخلعا ختلعًا تامًا كامًال، حتى يسرتخيا 
اىل نحو الصدر، حتى يسيل لعاب العليل، وال يستطيع إمساكه، وال يطيق أن يطبق فكه، ويتلجلج 
لسانه بالكالم".(٤٣) وعالجه يكون باحدى طريقتني حسب انواعه اعاله، فالنوع االول وهو البسيط 
فيكون عالجه بسيط اذ انه "يرجع يف أكثر االحوال من ذاته بأيرس يشء "(٤٤) وأما ان كان اخللع كامًال 
"فينبغي أن يستعجل رده برسعة وال يؤخر البتة، وهو أن يمسك خادم رأس العليل، ويدخل الطبيب 
إهبام يده الواحدة يف أصل الفك يف داخل فمه، إن كان الفك من اجلهة الواحدة، أو يدخل إهبامه 
مجيعًا إن كان الفك من اجلهتني، وسائر أصابع يديه من خارج يسوي هبا، ويأمر العليل أن يرخي فكه، 

ويطلقهام للذهاب اىل كل ناحية، والطبيب يسوي الفك حتى يرجع اىل موضعة ". (٤٥)
استخدم  اذ  جدًا  دقيقة  بطريقة  فتعالج  االسنان  سقوط  الفك  كرس  عىل  ترتب  اذا  واما    
الزهراوي يف عالج هذا املرض اخليوط الفضية والذهبية إذ يقول "إذا عرض لالرضاس القدامية 
تزعزع وحترك عن رضبة أو سقطة وال يستطيع العليل العض عىل يشء يؤكل وعاجلتها باالدوية 
أفضل من  والذهب  أو فضة،  بخيط ذهب  تشد  أن  فيها  فاحليلة  العالج  فيها  ينجح  ومل  القابضة 
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الفضة ألن الفضة تتزنجر وتعفن بعد أيام والذهب باق عىل حاله ابدًا ال يعرض له ذلك، ويكون 
اخليط متوسطًا يف الرقة والغلظ عىل قدر ما يسع بني االرضاس وصورة التشبيك أن تأخذ اخليط 
وتدخل انثناءة بني الرضسني الصحيحني ثم تنسج بطريف اخليط بني االرضاس املتحركة واحدة 
كانت او اكثر حتى تصل بالنسج للرضس الصحيح من اجلهة االخرى ثم نعيد النسج اىل اجلهة 
البتة ويكون شدك اخليط عند اصول  التي بدأت منها وتشد يدك برفق وحكمة حتى ال تتحرك 
بني  وختفيها  باجلفت  وتفتلها  وجتمعها  باملقص  الفاصل  اخليط  يقطع  ثم  يفلت،  لئال  االرضاس 
فإن  بقيت،  ما  مشددة  هكذا  ترتك  ثم  اللسان،  تؤذي  لئال  املتحرك  والرضس  الصحيح  الرضس 

انحلت أو انقطعت شددهتا بخيط آخر فيستمتع هبا هكذا الدهر كله"(٤٦).
  دا الشوكة:- يعد مرض أبو شوكة أو كام هو معروف باسم جدري املاء، بأنه من األمراض الفريوسية

التي تصيب اجللد، وهو من األمراض التي يتصيب الكبار والصغار عىل حٍد سواء، لكنه ينترش بني 
أنواع  املسبب لإلصابة هو أحد  أكثر، وخصوصًا األطفال يف عمر احلضانة، والفريوس  األطفال 
فريوسات احلمض النووي املزدوج الذي يؤثر عىل األطفال وكبار السن، واسمه الفريوس النطاقي 
احلامقي، وينتقل بطرق عدة أمهها اجلهاز التنفيس، ويرتافق هذا املرض بالكثري من األعراض.(٤٧) وهو 
من االمراض التي عاجلها الطبيب املعدة له هذه الوثيقة للشهادة بمهارته يف معاجلة خمتلف االمراض، 
بعد ان عجز عن عالجها احلجامون بنص الوثيقة، واحلجامون كانوا منترشين يف االندلس، أكثر 
مهمتهم كانت يف عمل حجامة بالفصد الهنا كانت وحسب أطبائهم تنقي نواحي اجللد السيام من 
البدن. (٤٨) "واملحاجم قد تكون من القرون ومن اخلشب ومن النحاس، ومن الزجاج، واحلجامة 
تكون عىل وجهني، أحدمها بالرشط وإخراج الدم، واالخر احلجامة بال رشط، وهذه احلجامة التي 

بال رشط تكون عىل وجهني، إما ان تكون بغري نار وإما أن تكون بغري نار." (٤٩)
  الید :- عالج طبيبنا املعرف به هذا النوع من االمراض التي عادة ما يصاحبها التواء أعصاب 

ورم يف موضع االتواء اذ يقول الزهراوي عن هذا النوع "كام يعرض تورم يف الرشيان والوريد، 
كذلك يعرض الورم يف العصب إذا حدث فيه أو حدث عن تعب مفرط أو نحوه، ويكون أكثر 
ذلك يف مواضع املعصمني أو العقب، كل موضع يتحرك فيه املفصل وهو ورم جاٍس يشبه لونه 
سائر اجلسد، ويكون يف أكثر االحوال من غري وجع، وإذا ُضغط بشدة أحس فيه العليل بشدة، 
وال يكون الورم جمتمعًا يف عمق اجلسد، بل يكون حتت اجللد وهو متحرك اىل كل جهة، وليس 
يذهب اىل قدام وال اىل خلف. فام كان منها يف املفاصل فال ينبغي أن يتعرض له باحلديد، فانه ربام 
أحدث زمانه، وما كان منها يف الرأس أو يف اجلبهة فشق اجللد بمبضع، فان كان الورم صغريًا، 



٢١٣

انزعه، وامجع  ثم  بصنارة واسلخه  فعلقه  كبريًا  كان  وان  االصل،  واقطعة من  بمنقاش،  فامسكه 
اجلراح باخلياطة، وعاجله حتى يربأ إن شاء اهللا تعاىل".(٥٠)

ج. منھجیة الوثیقة :- الوثيقة املحققة بني ايدينا هي شهادة بخربة ومهارة الطبيب أبو احلسن عيل 
الشهود  بشهادة  اختصاصه كطبيب عالج حاالت مرضية خمتلفة،  بن مسلم يف ممارسة  بن حممد 
املوثقة شهاداهتم طيا يف الوثيقة، التي شهد عليها ووثق شهادة الشهود حممد احلَكْم الرشعي يف 
حي البيازين يف غرناطة، يف شهر ربيع االول من عام ٩٠٢هـ /١٤٩٧م، أي بعد مخس سنوات 
من سقوط غرناطة، والطبيب أعاله التوجد حوله اي معلموات يف املصادر التارخيية التي وصلت 
تعد  لذا  االسبان.  قبل  من  للتاريخ  وطمس  حرق  من  الفرتة  تلك  يف  املصادر  اليه  الت  ملا  الينا، 
املعلومات حول تلك احلقبة شحيحة مقارنة باحلق السابقة يف االندلس. وقد ذكر كاتب الوثيقة يف 
مقدمة ديباجته تعريف خمترص بالطبيب، معتمدًا عىل معرفته الشخصية به فامهل التعريف به بشكل 
حيسن  التي  االمراض  معددًا  االمراض  بتداوي  معرفته  عىل  الضوء  تسليط  عىل  ز  وركَّ مفصال، 
عالجها، ثم يورد عددًا من الذين تعاجلوا عىل يديه واورد شهودًا عددهم اربعة وثالثنون شخصًا 
باسامئهم والغرض من التداوي فيذكر علة مراجعتهم اياه، بذكر نوع املرض ثم شهادهتم بشفائهم 
عىل يديه، شاكرين اهللا تعاىل عىل شفائهم عىل يديه وشاهدين له باحلذاقة يف ممارسة الصنعة، ثم 
ذكر عىل لسان هؤالء عدد الذين كانوا يرتددون عىل هذا الطبيب وشهدوا له بشفائهم ايضا، وهذا 
د من شهادهتم بحسن براعته يف الطب. ومل يكتف هبذا بل أورد شهادة بعضهم بعجز أطباء  يعضَّ

أخرين عن معاجلة بعض االمراض وتصدي هذا الطبيب لعالجهم ونجاحه يف معاجلتهم. 
ثامنا:- تحقیق نص الوثیقة

بسـم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سـيدنا وموالنا حممد وعىل اله وصحبه وسلم تسليًام شهوده 
املوضوعة أسامئهم عقب تار[يخ] (٥١) ـــــه يشهدون بمعرفة أيب احلسن عيل بن حممد بن مسلم بعينه 
واسـمه معرفة تامة. كافية وانه عارف بمعاجلة اجلراحات وتدويتها وجرب الكسـور واحكام صناعتها 
ورد الفك ورم ما انفلت منها وعرق االنسى وتدبري ادويته. ودا الشوكة وإصالح أضمدته وذلك كله 
بتوفيق اهللا ملا أظهر عىل يديه من حكمته مستمرًا عىل مرور الدهور وااليام والشهور واالعوام فيستدل 
بذلـك كلـه عىل كفايته وحسـن براعتـــ[ــــه] [و] (٥٢) من علم ما ذكر ويعـرف من ذكر عىل نحو ما 
وصف قيدت بذلك شـهادته مسـؤلة منه يف أوايل شـهر ربيع االول من عام اثنني وتسـعامية عرفنا اهللا 

خريه وبركاته بمنه.
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حممد بن حممد البلجي يشهد بانه وقع من (٥٣) وانكرس صلبه وانقطع يف حمزمه واصابه مسامر بكتفه ) ١
عاجله املشهود فيه املذكور فعافاه اهللا من ذلك عىل يديه بحول اهللا تعاىل.

وعثمن بن حممد اجليلود يشهد بانه أصابه جرح بيده فعاجله املشهود فيه املذكور وراه يعالج مجلة ) ٢
من املعذورين فشفاه اهللا واياهم عىل يديه بحوله وقدرته.

يديه ) ٣ برى عىل  (٥٤) يف رجله حتى  املذكور من رضبة  فيه  املشهود  الدجموم عاجله  بن أمحد  وحممد 
بحول اهللا تعاىل.

وسعد بن أمحد (٥٥) بأن شابًا من جريانه كان له جرح كبري(٥٦) فعاجله املشهود]فيه[ (٥٧) وعافاه اهللا ) ٤
عىل يديه وعاينه يعالج ]أكثر[ (٥٨) من ثالثني معذورًا وشفاهم اهللا تعاىل.

وقاسم بن عيل بن (٥٩) يشهد بأن بنته أصاهبا خلط جامد بذراعها أرشفت منه عىل اهلالك ورفع يده ) ٥
منها من كان يداوهيا وعاجلها املشهود فيه فربئت بحول اهللا عىل يديه.

وحممد بن عثمن بن (٦٠) يشهد بأنه وقع من عىل احلامر وانجرح بسبب الوقعة جرحًا كبريًا وعاجله ) ٦
املشهود فيه فربي بحول اهللا.

وحممد بن أمحد القلنطاذه بانه أصابه جرح يف رأسه وعاجله املشهود فيه املذكور فشفاه اهللا عىل يديه.) ٧
وأمحد بن حممد اخلط (٦١) أصابه خلط بجبينه وانكرست رجل أمه ورجل حافده (٦٢) له وعاجلهم ) ٨

املشهود فيه ولبنت من جريانه كا(ن) (٦٣) فيها جرح وبذراعها كرس فشفا اهللا اجلميع بقدرته(وعىل)
(٦٤) يديه.

(٦٥) بن عيل املؤذن بأن أبنه وقع من قامته وارجتع يده (٦٦) فعاجله املشهود فيه املذكور فربي من ذلك ٩) 

بحول اهللا تعاىل.
وعيل بن أمحد (٦٧) يشهد أيضا بأن حافدة له وقعت وانكرست رجلها فعاجلها املشهود فيه وبريت ) ١٠

بحول اهللا تعاىل عىل يديه.
وحممد بن يوسف السامر بان أبنه انكرست رجله وعاجله املشهود فيه فشفاه اهللا عىل يديه.) ١١
وحسن بن سعيد (يشهد بانه وقع)(٦٨) من ظهر محاره وانكرست له ضلعًا(وعاجله)(٦٩) املشهود ) ١٢

فيه فربي بحول اهللا.
برجلها فعافاها اهللا عىل ) ١٣ وحممد بن عيل (٧٠) بان املشهود فيه عالج زوجة له من خلط بيدها (٧١) 

يديه.
وعاجله ) ١٤ وكتفه  يده  وارجتع  رجله  انكرست  حافده  بان  اجلنان  حممد  بن  اهللا  عبد   (٧٢) بن  وعيل 

املشهود فيه فربي بحول اهللا تعاىل وقدرته.
وحممد بن أمحد الكوثر التوت أعصاب يده اليمنى وعاجله املشهود فيه املذكور فربي بحول اهللا.) ١٥
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وحممد بن أمحد العريب تكرست يده ورده املشهود فيه املذكور وعاجله فربى عىل أحسن حال عىل ) ١٦
يديه.

ابنه يف موضعني فرده املشهود فيه املذكور وعاجله حتى ) ١٧ ويوسف بن حممد احلمي تكرست يد 
بري بحول اهللا.

وسعيد بن عيل بن زيد كان له بيده دا الشوكة وعاجله بعض احلجامني بغرناطة أيامًا فلم يقدرو ) ١٨
عىل تدويته وأعرضوا عنه فعاجله املشهود فيه فربي عىل يديه بحول اهللا وقوته.

وبرئت ) ١٩ فيه  املشهود  فعاجلها  االنسى  عرق  أصاهبا  زوجته  بان  يشهد  البجاري  عيل  بن  وحممد 
بحول اهللا وعاينه يعالج ازيد من ستني معذورًا عافاهم اهللا عىل يديه.

اخلمسة ) ٢٠ فعمل   (٧٤) من  ابنه  ومرض  له  وألخت  يده  يف  حبة  أصابته  احلرا(٧٣)  حممد  بن  وحممد 
وعاجلهم فربوا عىل يديه بحول اهللا وراه يعالج مجلة من املعذورين عافاهم اهللا عىل يديه.

يديه ) ٢١ عىل  بروا  كرس  أصاهبم  أناس  ثالثة  يعالج  املذكور  فيه  املشهود  عاين   (٧٥) حممد  بن  وامحد 
بحول اهللا.

وعيل بن حممد بن أيب اجليش عاين املشهود فيه يعالج أزيد من ثالثة معذورين منهم من كان ) ٢٢
حمروقًا ومنهم من كان بكرس فك شفاهم اهللا عىل يديه.

وعيل بن حممد االطيبس يشهد كشهادة الشاهد قبله.) ٢٣
وعيل بن أبراهيم الرقصوص يشهد أيضا كذلك.) ٢٤
وأمحد بن منصور العز يشهد أيضا كذلك.) ٢٥
وعيل بن عبد اهللا الكتاين عاين املشهود فيه يعالج أزيد من مخسني معذورًا عافاهم اهللا (عىل) (٧٦) ) ٢٦

يديه.
وحممد بن حممد الرقبوخ عاين أناس معذورين منهم (٧٧) أزيد من ثالثني منهم من كان جمروحا ) ٢٧

ًومنهم من كان بكرس وفك وارجتاع شافاهم اهللا عىل يديه.
ويوسف بن حممد بن أيب اجليش يشهد كشهادة الشاهد قبله.) ٢٨
وأمحد بن عيل القرموين يشهد أيضا كذلك.) ٢٩
وسعيد بن يوسف املروحي يشهد أيضا كذلك.) ٣٠
وقاسم بن عيل حنضان يشهد كذلك أيضا.) ٣١
وحممد بن حممد القجاين يشهد كذلك أيضا.) ٣٢
وأبراهيم بن عيل الدعوص يشهد أيضا.) ٣٣
وأمحد بن عيل املرج يشهد بان املشهود فيه عالج حافدا له من كرس يف فك وبري عىل يديه باذن اهللا.) ٣٤
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إعلم بإداء الشهود فوقه عىل حسب ذيوهلم الثابت يف احلَكم الرشعي بالبيازين حممد (٧٨) بن حييى ابن 
احلاج وفقه اهللا تعاىل والسالم الكريم عىل من يقف عليه.

اعلم بإعامل االعالم فوقه عىل حسبه(٧٩) وفقه اهللا.
وامحد وفقه اهللا  ... حممد 

(اسفل هذه االسامء تواقيعهم)
احلمد هللا وكاتبه حييى النيار يشهد له بام يشهد املذكورين فوقه وانه من اهل املعرفة فيام ذكر فوقه 

والسالم عىل من يقف عليه ورمحة اهللا وبركاته.
(وكتبت كتابة جانبية عىل يمني الوثيقة جاء فيها)

احلمد هللا تعاىل والصالة والسالم عىل سيدنا حممد واله من الرجل املشهود يف عرضه استمرت 
صناعته وما زلنا نسمع الثناء عليه عىل السنة من احتاج اىل العالج والزما من عرفه سيام هبذه 

الصناعة فيطلب بمن يقف عىل منها واالخذ بيده ومشاركته وله يف ذلك االجر والثواب وكتب 
حممد البسطي كان اهللا تعاىل له والسالم عىل من يقف عليه.
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نتائج البحث 
أهتـم األندلسـيون بالطب ونال اهتامما واسـعا من قبل اخللفـاء وامللوك والسـالطني ونتيجة هلذا 
االهتـامم فقـد تطور تطـورًا واضحًا عىل أيدي االطباء من العرب واملسـلمني الذيـن أضافوا له اليشء 
الكثري فاصبح علام متكامًال من حيث التشـخيص والعالج. وبلغ ذروته يف االزدهار واالبداع عىل يد 
الزهـراوي الذي يعـد من ابرز اطباء العامل يف عهد الدولة العربية االسـالمية يف االندلس، ومن خالل 
الوثيقة املخطوطة التي هي موضع الدراسة والتي عكست بعض اوجه الطب يف االندلس نستطيع ان 

نحدد أهم ما تناولته الوثيقة وكام ييل:
وضحـت الوثيقة مدى اهتامم االندلسـيني بالطب واألطباء وحرصهم عـىل معاجلة مرضاهم عند . ١

امهر االطباء.
احلرص عىل ان يكون املشـتغل بالطب من ذوي اخلربة واملامرسـة الفعلية وانعكس ذلك من خالل . ٢

الشهود املعالج هلم فهم من شهدوا له بالكفاءة.
تعد هذه الوثيقة بمثابة شهادة ممارسة مهنته يسمح بموجبها للطبيب بمامرسة مهنته.. ٣
حرصهم عىل ذكر االمراض التي تم معاجلتها من قبل الطبيب املشهود فيه.. ٤
ركّزت الوثيقة عىل اسامء املرىض وذكر امراضهم التي عوجلوا منها.. ٥
وذكـرت الوثيقة شـهود املرىض كذلـك ومعاينتهم للحاالت التي شـاهدوها عنـد الطبيب والتي . ٦

عاجلها بنجاح واعداد هؤالء املرىض.
انتقـدت الوثيقـة ضمنًا احلّجامـون يف االندلس وعـدم قدرهتم عىل معاجلة املـرىض لعدم اهليتهم . ٧

ملامرسة الطب.
ُلوحظ من خالل الوثيقة كثرة ما يعاجله هذا الطبيب من أمراض خمتلفة ذكرت يف الوثيقة.. ٨
حرص االندلسـيني عىل أهلية االطباء من خالل تصديق هذه االجازة من القضاة يف حي البيازين . ٩

وغريه.
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الھوامش
أبـن جلجل، أبو داود سـليامن بن حسـان االندليس،(ت٣٧٧هــ/٩٨٧م)، طبقات االطباء واجلكـامء، حتقيق فؤاد . ١

السـيد، مطبعـة املعهـد الفرنيس لالثـار، (القاهـرة، ١٩٥٥م)،ص٩٣؛ أبـن أيب أصيبعـة، موفق الدين أبـو العباس 
بـن القاسـم، (ت ١٦٨هــ/١٢٨٩م)، عيـون االنباء يف طبقـات االطباء، حتقيق، نـزار رضا، منشـورات دار مكتبة 

احلياة،(بريوت، ١٩٦٠م)، ج٣،ص٦٥.
أبن جلجل، طبقات االطباء واحلكامء، ج٣، ص ٩٤.. ٢
املصدر نفسه، ج٣، ص٦٦-٦٧.. ٣
املصدر نفسه، ج٣، ص٦٥.. ٤
اخلطايب، حممد العريب، الطب واالطباء يف االندلس االسـالمية، دراسـة وتراجم ونصوص، دار الغرب االسـالمي، . ٥

(بريوت، ١٩٨٨م)، ص١٥-١٦.
عيسى، أمحد، معجم االطباء، دار الرائد العربية، ط٢، (بريوت، ١٩٨٢م)، ص٥٠٨.. ٦
أبن جلجل، طبقات االطباء، ص ٩٣-٩٤.. ٧
ينظـر املقـري، أمحد بن حممد بن أمحد التلمسـاين، (١٠٤١هــ/١٦٣٢م)، نفح الطيب يف غصـن االندلس الرطيب . ٨

وذكر وزيرها لسان الدين أبن اخلطيب، حتقيق إحسان عباس،(بريوت، ١٩٨٨م)، ج٣، ص١٧٥.
ينظر احلميدي، أبو عبد اهللا حممد بن أيب نرص، (ت٤٨٨هـ/١٠٩٠م)، جذوة املقتبس يف ذكر والة االندلس، حتقيق . ٩

حممد بن تاويت الطنجي، الدار املرصية للتأليف والرتمجة والنرش، (القاهرة، ١٩٥٢م)، ص ٢٠٨-٢٠٩.
ينظر املقري، نفح الطيب، ج٢، ص ٦٩١، ج ٣، ص١٨٥.. ١٠
أبن جلجل، طبقات االطباء واحلكامء، ص٥٣٥.. ١١
أبـن اخلطيـب، حممد بن عبد اهللا الغرناطي، (٧٧٦هـ/١٣٧٤م)، كتاب الوصـول حلفظ الصحة يف الفصول، حتقيق . ١٢

مريا كنثيثيون فأثكز بنيتو، جامعة سلمنقة، (سلمنقة، ١٩٨٤م)، ص٥٠.
أبـن اخلطيـب، االحاطة يف أخبـار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنـان، مكتبة اخلانجي، (القاهـرة، ١٩٧٣م)، ج١، . ١٣

ص٢٤٧-٢٦٧.
أبـن خلـدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون، (ت٨٠٨هـ/١٤٠٦م)، العرب وديـوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب . ١٤

والعجم والرببر، ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب، مطبعة بوالق، (مرص، ١٢٨٤م)، ج٧، ص٣٤١-٣٤٢.
أبن جلجل، طبقات االطباء، كتاب املؤلف.. ١٥
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ينظر اخلطايب، الطب واالطباء، ج١، ص٣٢١-٤٠٩.. ١٧
املرجع نفسه، ج١، ص ١١٣ و ٢٧٤.. ١٨
املرجع نفسه، ج١، ص ٢٦٦.. ١٩

 املرجع نفسه، ج٢، ص ١٩١ و ٠٢.٢٣٨. 
أبن اخلطيب، االحاطة، ج٣، ص٢٥٦ و ٢٨٨. . ٢١
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املصدر نفسه، ج٣، ص٧٩ و ١٧٧.. ٢٢
نـور الديـن، زرهوين، الطب واخلدمات الطبية يف االندلس خالل القرن السـادس اهلجـري / الثاين عرش امليالدي، . ٢٣

مؤسسة شبان اجلامعة، (االسكندرية، ٢٠٠٦م)، ص٤٧.
الشـمري، هناد نعمة جميد احلسـن، تاريخ الطب يف قرطبة االسـالمية من سـنة ٩٢هـ/٧١١م – ٦٣٣هـ/ ١٢٣٦، . ٢٤

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، ٢٠٠٤م، ص ٥٦.
الزهـراوي، إسـحاق بن عيل، أدب الطبيب، خمطوطـة حمفوظة يف مكتبة مركز أحياء الـرتاث العلمي العريب، جامعة . ٢٥

بغداد، برقم ٩، ورقة ٩.
االصـم، حممـد بن عبد اهللا، رسـالة يف خمترص الطب، خمطوطة حمفوظة يف دار املخطوطـات العراقية، برقم ٢٩٤٨٩، . ٢٦

ورقة ٢.
الرازي، ابو بكر حممد بن زكريا ( ت٣٢٠هـ/ ٩٢٥م ).. ٢٧
املنصوري يف الطب، حتقيق حازم البكري، منشورات معهد املخطوطات العربية للرتبية والثقافة والعلوم،(الكويت، . ٢٨

١٩٨٧م)، ص ٢٩.
الزهراوي، أدب الطبيب، ورقة ٨.. ٢٩
أبن ماسوية، يوحنا الدمشقي، (ت ٢٤٣هـ)، النوادر الطبية، (القاهرة، ١٩٣٤م)، ص ٣٢.. ٣٠
البيامرسـتان :- هـي كلمـة فارسـية مكونة مـن مقطعني (بيـامر) وتعني مريض و (سـتان) أي مـكان، وتعني مكان . ٣١

املرىض. ينظر: أبن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد االفريقي،(ت٧١١هـ/١٣١١م)، لسـان 
العرب، حتقيق يوسف اخلياط، دار لسان العرب، (بريوت، بالت )، مادة بيامرستان.

لوبون، غوستاف، حضارة العرب، ترمجة عادل زعيرت، مطبعة عيسى احللبي، (القاهرة، ١٩٦٩م)، ص٤٩٣.. ٣٢
موراليز، الفاريز دي وايرويسـت، جريون، البيامرسـتانات واملستشـفيات، ترمجة هبدة قاسـم، بحث منشـور ضمن . ٣٣

كتاب أبن خلدون البحر املتوسط يف القرن الرابع عرش، مكتبة االسكندرية،(القاهرة، ٢٠٠٧م)، ص ٢٨٦. 
االهواين، أمحد فؤاد، الكندي فيلسـوف العرب، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والنرش، (مرص، بال ت)، . ٣٤

ص ٢٣١.
السـمك، عبـد الكريم بن أبراهيـم، الطب واالطباء يف احلضارة االسـالمية قراءة يف كتاب عيـون االنباء يف طبقات . ٣٥

األطباء البن أيب أصيبعة، جملة أحوال املعرفة، ع ٦٧، السنة ١٩، ٢٠١٤ م، ص ٥٧.
ينظر حوهلا الدراجي، عدنان خلف رسهيد، التأثري احلضاري املتبادل بني االندلس االسـالمية وأسـبانيا النرصانية، . ٣٦

مطبعة محيثرا، (مرص، ٢٠١٧م)، ص٣٩٦.
أبـن القـف، أمني الدولة أيب الفرج أبن موفق الدين بن يعقـوب، (ت٦٨٥هـ/١٢٨٦م).العمدة يف اجلراحة، حيدر . ٣٧

أباد الدكن، (اهلند، ١٣٥٦هـ)، ج١، ص٤.
اجلرجاين، عيل بن حممد احلسيني، (٨١٦ه ـ/١٤١٣م)، التعريفات، (مرص، ١٩٣٨م)، ص١١٨.. ٣٨
فراج، عز الدين، فضل العلامء املسلمني عىل احلضارة االوربية، دار الفكر العريب، (بريوت، ١٩٧٨م)، ص ٢٤٣.. ٣٩
أبن أيب أصيبيعة، عيون االنباء، ص ٤٢٥.. ٤٠
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الزهراوي، أبو القاسم خلف بن عباس، (ت٤٠٠هـ/١٠٠٩م)، الترصيف ملن عجز عن التاليف، خمطوطة حمفوظة . ٤١
يف متبة مركز أحياء الرتاث العلمي والعريب يف جامعة بغداد حتت رقم (٢٢) ن ق٢ ، ورقة ٥٤٤.

أبن احلشاء، أمحد بن حممد ابن احلسن،(ت٦٤٧هـ)، مفيد العلوم ومبيد اهلموم، وهو تفسري األلفاظ الطبية واللغوية . ٤٢
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االقىص، ١٩٤١م)،ص٩٨.
أبن سينا، أبو عيل احلسني بن عيل بن سينا، (ت ٤٢٨ه)ـ، القانون يف الطب، حتقيق حممد أمني الضنّاوي، دار الكتب . ٤٣

العلمية، (بريوت، ١٩٩٩م)، ص ٢٩٧.
الزهراوي، الترصيف، ص٦٨٧.. ٤٤
املصدر نفسه، ص ٦٨٧.. ٤٥
املصدر نفسه، ص ٦٨٧. ٤٦
املصدر نفسه، ص ٢٩١.. ٤٧
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الزهراوي، الترصيف، ص ٤٢٤.. ٤٨
الزهراوي، الترصيف، ص٢٥٥-٢٥٦.. ٤٩
طي يف الوثيقة افقد الكلمة حرفني وضعنا ما يناسب املعنى.. ٥٠
خرم يف الوثيقة افقد الكلمة حرفني وضعنا ما يناسب املعنى.. ٥١
كلمة مبهمة مل نتعرف عليها.. ٥٢
كلمة مبهمة مل نتعرف عليها.. ٥٣
كلمة مبهمة مل نتعرف عليها.. ٥٤
كلمة مبهمة مل نتعرف عليها.. ٥٥
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كلمة ناقصة لوجود طي يف أصل الكتاب. . ٦٠
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كلمة اقتضاها السياق العام للجملة لوجود طي يف أصل الكتاب.. ٦١
كلمة اقتضاها السياق العام للجملة لوجود طي يف أصل الكتاب.. ٦٢

 كلمة اقتضاها السياق العام للجملة لوجود طي يف أصل الكتاب. ٣٦. 
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كلمة مبهمة مل نتعرف عليها.. ٦٦
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قائمة المصادر والمراجع
 .(ت ١٦٨هـ/١٢٨٩م) ،ابن أيب أصيبعة، موفق الدين أبو العباس بن القاسم

١. عيون االنباء يف طبقات االطباء، حتقيق، نزار رضا، منشورات دار مكتبة احلياة،(بريوت، ١٩٦٠م).
 .االصم، حممد بن عبد اهللا

٢. رسالة يف خمترص الطب، خمطوطة حمفوظة يف دار املخطوطات العراقية.
 .االهواين، أمحد فؤاد

٣. الكندي فيلسوف العرب، املؤسسة املرصية العامة للتأليف والرتمجة والنرش،(مرص، بال ت).
 .(٨١٦ه ـ/١٤١٣م) ،اجلرجاين، عيل بن حممد احلسيني

٤. التعريفات، (مرص، ١٩٣٨م).
 .(ت٣٧٧هـ/٩٨٧م) ،ابن جلجل، أبو داود سليامن بن حسان االندليس

٥. طبقات االطباء واحلكامء، حتقيق فؤاد السيد، مطبعة املعهد الفرنيس لألثار، (القاهرة، ١٩٥٥م).
 (ت٦٤٧هـ)،أبن احلشاء، أمحد بن حممد ابن احلسن

للرازي،  املنصوري  الكتاب  يف  الواقعة  واللغوية  الطبية  األلفاظ  تفسري  وهو  اهلموم،  ومبيد  العلوم  مفيد   .٦
نرشاه وصححاه عن بعض النسخ املخطوطة جورج س. كوالن و هـ. ب.ج.رنو، (مطبوعات معهد 

العلوم العليا املغربية اجلزء احلادي عرش، رباط الفتح، املطبعة االقتصادية، املغرب االقىص، ١٩٤١م).
 .اخلطايب، حممد العريب

(بريوت،  االسالمي،  الغرب  دار  ونصوص،  وتراجم  دراسة  االسالمية،  االندلس  يف  واالطباء  الطب   .٧
١٩٨٨م).

 .(٧٧٦هـ/١٣٧٤م)،ابن اخلطيب، حممد بن عبد اهللا الغرناطي
٨.االحاطة يف أخبار غرناطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان، مكتبة اخلانجي، (القاهرة، ١٩٧٣م).

سلمنقة،(سلمنقة،  جامعة  بنيتو،  فأثكز  كنثيثيون  مريا  حتقيق  الفصول،  يف  الصحة  حلفظ  الوصول  كتاب   .٩
١٩٨٤م).

 .(ت٤٨٨هـ/١٠٩٠م)،احلميدي، أبو عبد اهللا حممد بن أيب نرص
١٠. جذوة املقتبس يف ذكر والة االندلس، حتقيق حممد بن تاويت الطنجي، الدار املرصية للتأليف والرتمجة 

والنرش،(القاهرة، ١٩٥٢م).
 .(ت٨٠٨هـ/١٤٠٦م) ،ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن خلدون

األكرب،  السلطان  ذوي  من  عارصهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  أيام  يف  واخلرب  املبتدأ  وديوان  العرب   .١١
مطبعة بوالق، (مرص، ١٢٨٤م).

 .الدراجي، عدنان خلف رسهيد
١٢. التأثري احلضاري املتبادل بني االندلس االسالمية وأسبانيا النرصانية، مطبعة محيثرا، (مرص، ٢٠١٧م).

 .( ت٣٢٠هـ/ ٩٢٥م ) الرازي، ابو بكر حممد بن زكريا 
والثقافة  للرتبية  العربية  املخطوطات  معهد  منشورات  البكري،  حازم  حتقيق  الطب،  يف  املنصوري   .١٣

والعلوم،(الكويت، ١٩٨٧م).
 .(ت٤٠٠هـ/ ١٠٠٩م ) الزهراوي إسحاق بن عيل، ابو القاسم خلف بن عباس

١٤. أدب الطبيب، خمطوطة حمفوظة يف مكتبة مركز أحياء الرتاث العلمي العريب، جامعة بغداد.
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١٥. الترصيف ملن عجز عن التاليف، خمطوطة حمفوظة يف متبة مركز أحياء الرتاث العلمي والعريب يف جامعة 
بغداد حتت رقم (٢٢).

 .السمك، عبد الكريم بن أبراهيم
١٦. الطب واالطباء يف احلضارة االسالمية قراءة يف كتاب عيون االنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة، 

جملة أحوال املعرفة، ع ٦٧، السنة ١٩، ٢٠١٤ م.
 .( ٤٢٨هـ)ابن سينا، أبو عيل احلسني بن عيل بن سينا، ت

١٧. القانون يف الطب، حتقيق حممد أمني الضنّاوي، دار الكتب العلمية، (بريوت، ١٩٩٩م).
 .الشمري، هناد نعمة جميد احلسن

غري  ماجستري  رسالة   ،١٢٣٦ ٦٣٣هـ/   – ٩٢هـ/٧١١م  سنة  من  االسالمية  قرطبة  يف  الطب  تاريخ   .١٨
منشورة، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، ٢٠٠٤م.

 .عيسى، أمحد
١٩. معجم االطباء، دار الرائد العربية، ط٢، (بريوت، ١٩٨٢م).

 .فراج، عز الدين
٢٠.فضل العلامء املسلمني عىل احلضارة االوربية، دار الفكر العريب، (بريوت، ١٩٧٨م).

 .(ت٦٨٥هـ/١٢٨٦م) ،ابن القف، أمني الدولة أيب الفرج أبن موفق الدين بن يعقوب
٢١. العمدة يف اجلراحة، حيدر أباد الدكن، (اهلند، ١٣٥٦هـ).

 .لوبون، غوستاف
٢٢. حضارة العرب، ترمجة عادل زعيرت، مطبعة عيسى احللبي، (القاهرة، ١٩٦٩م).

 .(ت ٢٤٣هـ) ،ابن ماسوية، يوحنا الدمشقي
٢٣. النوادر الطبية، (القاهرة، ١٩٣٤م).

 .(١٠٤١هـ/١٦٣٢م) ،املقري، أمحد بن حممد بن أمحد التلمساين
إحسان  حتقيق  اخلطيب،  أبن  الدين  لسان  وزيرها  وذكر  الرطيب  االندلس  غصن  يف  الطيب  نفح   .٢٤

عباس،(بريوت، ١٩٨٨م).
 .(ت٧١١هـ/١٣١١م)،ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد االفريقي

٢٥. لسان العرب، حتقيق يوسف اخلياط، دار لسان العرب، (بريوت، بالت )، مادة بيامرستان.
 .موراليز، الفاريز دي وايرويست

26.جريون، البيامرستانات واملستشفيات، ترمجة هبدة قاسم، بحث منشور ضمن كتاب أبن خلدون البحر 
املتوسط يف القرن الرابع عرش، مكتبة االسكندرية،(القاهرة، ٢٠٠٧م). 

 .نور الدين، زرهوين
٢٧. الطب واخلدمات الطبية يف االندلس خالل القرن السادس اهلجري / الثاين عرش امليالدي، مؤسسة شبان 

اجلامعة،(االسكندرية، ٢٠٠٦م).
28. https://weziwezi.com 
29. El Kitab al-tibb al-gaštali al-malüki García Sánchez y C. Alvarez de Morales CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA EN AL-ANDALUS ,VII Editados,  CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGA-
CIONES CIENTÍFICAS ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES, GRANADA, 2004.
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المخطوطة الطبیة
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الفصل الثالث: وثائق أندلسیة
دراسة وتحقیق

المستخلص:
هيتـم هذا البحث بدراسـة وحتقيق بعض الوثائق ذات املواضيـع املختلفة، والتي توثق حلقبة   
زمنيـة حمددة يف سـلطنة غرناطة وما بعدها، الوثائـق تبني للباحثني معرفة صيغة كتابـة العقود، واللغة 
الدراجـة يف ذلك الوقت فضال عن معرفة االحـوال االقتصادية املتعلقة بالوثائق يف تلك الفرتة، وتعد 

من املصادر املهمة يف هذا اجلانب الهنا كتبت من قبل شهود عيان.
Abstract

Interested in this research study and achieve some of the threads of various docu-
ments، which document a specific period of time in the Kingdom of Granada and 
Beyond، documents the researchers found knowledge formula writing contracts، and 
language bike at that time as well as knowledge of economic conditions related to 
documents in that period، and is one of the sources important in this aspect because 
it was written by eyewitnesses
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المقدمة:

احلمد هللا والصالة والسـالم عىل خري عباد اهللا حممد بن عبد اهللا (صىل اهللا عليه واله وسـلم) وعىل 
اله الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني االخيار. 

بـني ايدينـا جمموعة من الوثائق التي تنتمي اىل احلقبة االخرية من تواجد املسـلمني االندلسـيني يف 
شبه جزيرة ايربيا، الوثائق عبارة عن خليط منوع من املواضيع ترتاوح بني بيع ورشاء ووثيقة عن تبادل 
مودة بني مسـلم ونرصاين اسـباين، تلك الوثائق وغريها أستطعت احلصول عليها أثناء زياريت املتكررة 

اىل اسبانيا.  
تعد كتابة العقود واحده من اهم االمور التي أهتم املسلمون بكتابتها أهتاممًا كبريا جدا انطالقًا من 
اهتاممهم بتنظيم احلياة العامة للمسـلمني وتنظيم حياهتم بصورة دقيقة، الهنا حتفظ حقوق االفراد من 
كل جحـود أو انـكار، وقد اسرتسـل الرسخيس (ت٤٨٣هـ/١٠٩٠م) يف وصف امهيتها اذ اشـار اىل 

عدة اوجه منها : 
اوال:- التحرز عن العقود الفاســـدة: الن املتعاملني ربام ال هيتديان اىل االسباب املفسدة ليتحرزا 

عنها، فيحملهام الكاتب عىل ذلك إذا رجعا إليه ليكتب .
الثانـــي :- قطع المنازعة: فان الكتـاب يصري حكًام بني املتعاملني، ويرجعـان إليه عند املنازعة، 
فيكـون سـببًا لتسـكني الفتنة، وال جيحـد أحدمها حق صاحبـه، خمافة أن خيرج الكتاب ، ويشـهد عليه 

بذلك ، فيفتضح يف الناس.
الثالـــث :- صیانة االموال: حيث أمـر اهللا تعاىل بصيانتها وهنـى عن إضاعتها فقـال تعاىل: (َوالَ 

تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكم بَْینَُكم بِاْلبَاِطِل ).(١).

رابعاً:- رفع االرتیاب: فقد يشتبه عىل املتعاملني إذا تطاول الزمان مقدار البدل، ومقدار االجل، 
فاذا رجعا اىل الكتاب ال يبقى لواحد منهام ريبة، وكذلك بعد موهتام تقع الريبة لوارث كل واحد منهام 

بناًء عىل ما ظهر من عادة أكثر الناس يف أهنم ال يؤدون االمانة عىل وجهها(٢). 
وقـد خصه اهللا تعـاىل بكتابه العزيز بعده ايات قرانية، تبني امهيـة حفظ تلك الوثائق عىل مر 
الزمـن حتـى يرجـع اليها املتكاتبـون فيام بعد، ومنهـا ققوله تعاىل ﴿ یَا أَیَُّھـــا الَِّذیَن آَمنُواْ إِذَا 
َسمى فَاْكتُبُوهُ َوْلیَْكتُب بَّْینَُكْم َكاتٌِب بِاْلعَْدِل َوالَ یَأَْب َكاتٌِب أَْن یَْكتَُب  تََدایَنتُم بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل مُّ
َ َربَّھُ َوالَ یَْبَخْس ِمْنھُ َشـــْیئاً فَإن  ّ ُ فَْلیَْكتُْب َوْلیُْمِلِل الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ َوْلیَتَِّق  ّ َكَما َعلََّمھُ 
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َكاَن الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ َســـِفیھاً أَْو َضِعیفاً أَْو الَ یَْســـتَِطیُع أَن یُِملَّ ُھَو فَْلیُْمِلْل َوِلیُّھُ بِاْلعَْدِل 
ن تَْرَضْوَن ِمَن  َجاِلُكْم فَِإن لَّْم یَُكونَا َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ َواْستَْشِھُدواْ َشِھیَدْیِن من ّرِ

َر إِْحَداُھَما األُْخَرى ﴾ (٣).  الشَُّھَداء أَن تَِضلَّ إْْحَداُھَما فَتُذَّكِ

واكد اهللا تعاىل حول موضوع الشهود ﴿ فَِإذَا َدفَْعتُْم إِلَْیِھْم أَْمَوالَُھْم فَأَْشِھُدواْ َعلَْیِھْم ﴾ (٤). 
وقوله تعاىل ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنُكْم ﴾ (٥). 

وهـذا التاكيـد من قبل اهللا تعـاىل ما هو اال لتاكيد امهيـة التوثيق يف هذه املواضـع .وحرص العلامء 
ان تتوفـر يف العقـد عـدة امور منها ما خيص الكّتاب ومنها ما خيص الشـهود، أما يف خص الكتاب فقد 
أشرتطوا فيه عدة أمور، اذ رصح الغرناطي (ت ٥٧٩ هـ/ ١١٨٣م) حول هذا املوضوع قائال:" يعترب 
يف املوثـق عرش خصـال، متى عرى عن واحدة منها مل جيز أن يكتبها وهي أن يكون مسـلام عادال جمتنبا 
للمعايص سـميعا بصريا متكلام يقظا عاملا بفقه الوثائق سـاملا من اللحن و أن تصدر عنه بخط بني يقرأ 

برسعة و سهولة، بألفاظ بينة غري حمتملة وال جمهولة ”(٦).
وامـا ما خيص الشـهود فقـد روعي يف ادائها احد عرش رشطًا" تعترب يف الشـاهد حني اداء شـهادته 
وحني كتب شـهادته ان شـهد عىل خطه، وحني الشـهادة عىل شهادته، فمن عري عن واحد منها مل جتز 
شـهادته وهـي: أن يكون عدالً بالغـًا حرًا يقظانا، وال يكون عدوا للمشـهود عليه وال يكون بينه وبني 
املشـهود لـه أبوة وال صهر واال يكون يف عياله وال يف حجـره أو مديانا له واختلف هل من رشوطه أن 

يكون مالكا أمر نفسه؟ واال يكون عدو الويص املشهود عليه أو الخيه ؟ "(٧). 
وفيام خيص الوثيقة فقد اشـرتطوا فيها ان تكون "بالفاظ بّينة، غري حمتملة وال جمهولة، الن االلفاظ 

قوالب املعاين ومنها اقتناصها، وهي املكاشفة عنها "(٨). 
الوثائـق كتبـت باخلط االندليس املميز والـذي خيتلف عن اخلط املرشقـي أختالفا جيعل معه   
مـن الصعـب علينا أن نقراء ما ُلبس علينـا نتيجة خلصوصية ذلك اخلط، ومـن أوجهه هذا االختالف 
بني اخلطني ما ذكره الداين (٣٧١-٤٤٤هـ) بقوله:" قال أبو عمرو: أهل املرشق ينقطون الفاء بواحدة 
مـن فـوق والقاف باثنتني من فوقها، وأهل املغرب ينقطون الفاء بواحدة من حتتها والقاف بواحدة من 
فوقها، وكلهم أراد الفرق بينهام بذلك"(٩). ومن الفروق ايضا االلف وهذا الفرق نجد التنصيص عليه 
عند الرشييش يف رشحه لعبارة احلريري صاحب املقامات قائًال:" عانقته عناق االلف لالم يريد صورة 
لالم، يريد صورة الم ألف باخلط الكويف ومها بذلك اخلط متعانقان متالزمان من االعىل اىل االسفل، اما 
بخط املغاربة فال معانقة بينهام اال يف الطرفني، وربام وقعت يف بعض هذا اخلط كالصليب ويف بعضه ال 
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التقاء بينهام البتة"(١٠).والسيام واهنا كتبت من قبل اشخاص غري معنيني باخلط، وعادة ما كانوا يكتبوهنا 
مـن غـري مراعاة ضوابط الكتابـة، اذ خلت الكلامت من النقاط وربام سـقطت بعض االحرف من غري 
قصـد مـن الكاتب. فضال عن هذا أن بعض الكلامت كتبت بلهجـة أهل االندلس التي تكلم عنها ابن 
اخلطيب قائال:- "وألسنتهم فصيحة عربية يتخللها غرب كثري وتغلب عليهم االمالة[١١] ”(١٢) وهو ما 
جيعـل مـن الصعوبة نوعا ما ان نتعرف عىل كالمهم ،حتى ان بعضهم قد عاب عىل اهل االندلس تلك 
الطريقة يف الكالم قائال:- "فام ُيرجتى من قوم تغريت السنتهم وأقواهلم وتبدلت سريهم واحواهلم ... 
ال فـرق عندهم بني الفلـك والفلق وال بني امللك وامللق ،واخليل واخلنـق، والرشك والرشق، والدرك 
والـدرق"(١٣). وهـو دليل عىل ان اللغة العربية قد اصاهبا هـذا الوهن يف اللهجة الدارجة يف غرناطة يف 
تلك الفرتة ربام بسبب جماورهتم لالسبان، مما انعكس سلبًا عىل تلك الوثائق الهنا كتبت هبذه الظروف 
التـي مـرت هبا اللغـة، وجعل من الصعوبـة نوعًا ما من التعـرف عىل بعض الكلامت السـيام االعالم 
اجلغرافيـة وااللقـاب وبعض الكلامت الدارجة التـي ذكرهتا تلك الوثائق. واالهـم من هذا هو ورود 
شخصيات أسبانية تعرس علينا التعرف عليهم بسبب تلك املشكلة . يضاف اىل ذلك عدم تشابه رسوم 
احلروف اذ ختتلف اخلطوط من وثيقة اىل اخرى ، لتباين شخوص كاتبيها ، فظال عن اهنا كتبت بفرتات 

زمنية متفاوتة.
وتـايت امهيـة هذه الوثائق اذ اهنا تعد شـاهد حي يوثـق احلدث حلظة وقوعه ، وكتبـت بلهجة أهل 
االندلس الدارجة لتكون وثيقة ال تقبل الشـك والتزوير ال بتعادها عن االهواء وامليوالت الشـخصية 
اذ ان التاريـخ الـذي وصـل الينا كتبه بعضهـم بميوالت واهـواء ورغبات شـخصية يتناغم مع توجه 
املـؤرخ وخلفيتـه الفكرية واالجتامعية والدينية والسياسـية، وهذه الوثائق عاشـت مع املجتمع أنذاك 
فسجلها اصحاهبا كام هي من غري زيادة وال نقصان، وفضال عن هذا فقد قيدت بحضور شهود عدول 
شـهدوا عـىل صحتها ، وايضا فقد سـلطت الضوء عىل عقـود أهل غرناطة الرشعيـة يف البيع والرشاء 
ونوعية هذه العقود فتذكر فيها الشخصيات املتعاقدة ولقبه ذاكرًا يف بعض االحيان مهنة هوالء فمنهم 
القـايض والقائـد والفقيـة ... وغريهم، فضًال عن املـكان املباع اذا كان دار او بسـتان أو غري ذلك وما 
حيـده مـن اماكن فتذكـر يف العقد حدود هذه العقار املباع من كل االجتاهات، وايضا فقد سـلطت هذه 
الوثائـق الضـوء عىل العملـة الغرناطية املتداولة يف ذلك الوقـت فتذكر تفاصيل العملـة منها تعاملهم 
بدنانـري الذهب ودنانري الفضة، فّصل القول هبا أبـن اخلطيب قائًال:-" ورصفهم فضة خالصٌة وذهٌب 
إبريٌز طيب حمفوظ ودرهٌم مربع الشكل من وزن املهدي القائم بدولة املوحدين يف األوقية منه سبعون 
درمها خيتلف الكتب فيه .  فعىل عهدنا يف شق  “  ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا  “  ويف شق آخر  “  ال غالب 
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إال اهللا غرناطـة  “  .  ونصفـه وهـو القرياط يف شـق  “  احلمد هللا رب العاملني  “  ويف شـق وما النرص إال من 
عنـد اهللا .  ونصفـه وهـو الربع يف شـق  “  هدى اهللا هو اهلدى  “  .  ويف شـق العاقبة للتقـوى .  ودينارهم يف 
األوقيـة منه سـتة دنانـري وثلثا دينار ويف الدينـار الواحد ثمن أوقية ومخس ثمن أوقية ويف شـق منه قل 
اللهم مالك امللك بيدك اخلري ويستدير به قوله تعاىل  “  إهلكم إلٌه واحٌد ال إله إال هو الرمحن الرحيم  “  .  
ويف شـق األمري عبد اهللا يوسـف بن أمري املسلمني أيب احلجاج بن أمري املسلمني أيب الوليد إسامعيل بن 
نرص أيد اهللا أمره .  ويستدير به شعار هؤالء األمراء ال غالب إال اهللا .  ولتاريخ متام هذا الكتاب يف وجه 
 “  يا أهيا الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون “  .  ويستدير به ال غالب إال 
اهللا .  ويف وجه األمري عبد اهللا الغني باهللا حممد بن يوسف بن إسامعيل بن نرص أيده اهللا وأعانه ،  ويستدير 

بربع بمدينة غرناطة حرسها اهللا “(١٤).  
ومن خالل بعض الوثائق التي حققها لوثينا نرى أهنا تذكر ان الدينار الذهبي يعادل سبعة ونصف 
مـن الدنانـري الفضية، والدينار الذهبي يسـاوي مخس وسـبعون درمهًا فضيـًا وكان الدرهم هو وحدة 
العملـة الفضية املتداولة، ودينار الفضة يسـاوي عرشة دراهم فضيـة (١٥) . وهي التي ذكرت يف الوثائق 

التي بني أيدينا بقوهلم دنانري من الفضة العرشية، وعليه يستنتج لوثينا املعادلة االتية :-
 دينار ذهبي واحد = ٧،٥ من الدنانري الفضية = ٧٥ درمهًا فضيًا (١٦) .

و"امـا أوزان تلـك العمـالت فقـد كانت الدنانري تـزن ٤،٦٠ جرامـات، أما نصـف الدينار فكان 
يـزن ٢،٣٥ جرامًا، مع وجود بعض القطع الصغرية من الذهب املسـامة الدنانري الصغرية (الدينارينز) 
وكانت مربعة الشكل وأوزان ضئيلة مل تتجاوز ٠،٢٠ جرامًا، أما الدراهم فكان يصدر درمهًا ونصف 
درهـم وربـع درهم وثمن درهم بـأوزان ١،٥٠، ٠،٧٥ ، ٠،٥٥ ، ٠،٢٦ جرامًا عىل التوايل، وكل هذه 
العمـالت كانت حتافظ عىل الشـكل املربع لدرهم املوحدين ولكن بتغـريات يف الكتابة لتواكب عرص 

االصدار"(١٧).
وبقـي ان نقول أن الباحث أسـتفاد مـن كتاب وثائق عربيـة غرناطية من القرن التاسـع اهلجري/

اخلامس عرش امليالدي ملحققه سيكو دي لوثينا، صاحب الفضل يف مجع تلك الوثائق وحتقيقها.
 وتايت تلك االستفادة من ان معظم الوثائق تايت عىل نسق واحد يف كتابة عقود البيع والرشاء أذ اهنا 
تكـون ذات صيغـة واحدة تعد رشعية اي أن عملية البيع والرشاء ال تتم اال بتلك الصيغة املعدة سـلفًا 
ملثل هذه املعامالت فقارن الباحث بينها وبني ما توفر لديه من وثائق، ومن خالل تلك املقارنة استطاع 
الباحث قراءة ما ُأهبم عليه من كلامت يف تلك الوثائق نظرا لتامثلها كام أسلفنا. وقد رتب الباحث تلك 
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الوثائق ترتيبًا تارخييًا اذ ان تلك العقود كانت تذيل بتواريخ لكتابة العقود. وقام الباحث كذلك برتقيم 
كل سـطر مـن املخطوطة وفق عدد الكلامت يف املخطوطة . كذلـك عرفنا بعض االعالم اجلغرافية من 
مدن واماكن ذكرهتا الوثائق معولني عىل شهرة تلك االماكن من جهة وورودها باملعاجم اجلغرافية من 
جهة اخرى، او تعريفها من خالل الوثيقة نفسها بام محلته من وصف مقتضب لتلك االماكن، واعتامدنا 
عىل الوثائق هنا جاء بعد ان مل نتمكن من اجياد تلك االعالم باملعاجم اجلغرافية. وُضمن البحث نامذج 
لتلك الوثائق لالطالع عليها من قبل الباحثني ملعرفة نوعية اخلط املستعمل وكيفية صياغة تلك العقود.

الوثائق
الوثیقة االولى

وصف عام للوثيقة:
تبداء الوثيقة: بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد (صىل اهللا عليه واله وسلم).. ١
كتبت الوثيقة: باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة: من إثني عرش سطرا.. ٣
نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء دار.. ٤
املشرتي: أبو جعفر أمحد بن سعيد االشكاز.. ٥
البائع: عائشة بنت أبو عثامن سعد احلنيني.. ٦
املوقع: ربض البيازين يف غرناطة.. ٧
املبلغ: ثالثون دينار ذهب نقدًا.. ٨
التاريخ: السابع من مجادى الثانية من عام ٨٣٦هـ/٢٨- يناير-١٤٣٣مـ .. ٩

تنتهي بامضاءات غري مقروءة .. ١٠
التحقیق:

بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سيدنا وموالنا حممد وعىل اله وسلم.. ١
أشرتى أبو جعفر أمحد بن سعيد االشكز من عائشة أبنة. ٢
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 أيب عثمن (عثامن) (١٨) سعد احلنيني مجيع الدار الكائنة بالكدية (١٩) من. ٣
ربض البيازين(٢٠) خارج غرناطة املحروسة قبليها(٢١) وجوفيها(٢٢) وغربيها. ٤
 الطريق ورشقيها الرابطة(٢٣) بحقوقها كافة ومنافعها. ٥
 عامة اشرتًا تامًا بثمن عدته ثالثون دينرا (٢٤) من الذهب بالرصف. ٦
 املعتاد قبضتها البائعة بجملتها وصارت بيدها وابراته منها . ٧
اتم ابرا وبذلك خلص للمشرتي متلك مشرتاه خلوصا تاما عىل . ٨
السنة يف ذلك واملرجع بالدرك(٢٥) وبعد النظر والتقليب. ٩

 والرضا وعرفا قدره واشهدا به من عرفهام بحال صحة وجواز . ١٠
يف السابع لشهر مجاده الثانية عام ستة وثالثون وثامن. ١١
 مائه (امضاء غري مقروءة.). ١٢

الوثیقة الثانیة:

وصف عام للوثیقة:
تبداء الوثيقة بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد واله.. ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من عرشين سطرًا.. ٣
نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء دار.. ٤
املشرتي: أبو عبد اهللا حممد بن عيل العراش.. ٥
البائع: عائشة بنت حممد بن أيب شامه.. ٦
املوقع: غرناطة.. ٧
الثمن: تسعة عرش دينارا من الذهب.. ٨
التاريخ: الثاين لذي القعدة عام ٨٥٣هـ/ ١٦- ديسمرب- ١٤٤٩م.. ٩

تنتهي بامضاء غري مقروءة.. ١٠
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التحقیق:
بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل حممد وعىل اله وسلم . ١
أشرتى أبو عبد اهللا حممد بن عيل العراش من عائشة . ٢
بنت حممد بن أيب شامة مجيع املرصية(٢٦) الكائنة بقرب. ٣
 مسجد البصييل من السند(٢٧) من غرناطة املحروسة قبليها. ٤
 بطزالة جوفيها العشاب رشقيها اجلرف والزقاق . ٥
غربيها الزقاق وطزالة بحقوقها وحرمها ومدخلها . ٦
وخمرجها وكافة منافعها اشرتا تاما بثمن قدره . ٧
تسعة عرش دينرا من الذهب بالرصف املعتاد قبضتها . ٨
البائعة وصارت بيدها وبراته منها أتم ابرا وبذلك. ٩

 خلص للمشرتي متلك املبيع خلوصًا تاما عىل السنة. ١٠
 يف ذلك واملرجع بالدرك وبعد النظر والتقليب (والرضا)(٢٨) . ١١
والعلم باهنا للبناء واالصالح بشق وبق جمرفة (مركونة)(٢٩) . ١٢
مطمرة املرحاض ومرحاضها مشرتك مع العشاب و(احلائط) (٣٠) . ١٣
الذي باجلهة القبلية مشرتك مع طزالة وبني املرصية . ١٤
املبيعة وبني مسكن طزالة ملا قناة ملاء الغرس فرضيها . ١٥
املشرتي كذلك والتزمها وعرفا قدره واشهدا به من. ١٦
 عرفهام بحال صحة وجواز يف الثاين لذي القعدة عام . ١٧
ثالثة ومخسني وثامين مائه وباملرصية املبيعة ارى بقرب من . ١٨
طزالة وبمسكن طزالة ارى يرض هبا فرضيها كذلك والتزمها. ١٩
 ويف تارخيه واالشهاد. (امضاء غري مقروء). . ٢٠
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الوثیقة الثالثة:

وصف عام للوثیقة:
تبداء الوثيقة بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد واله. . ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من اربع فقرات ثالث منها يف الصفحة االوىل والرابعة بظهرها.. ٣

الفقرة االولى من الوثیقة في الصفحة االولى.
تتكون من احدى عرش سطرًا.. ١
نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء بور.. ٢
املشرتي: أبو عبد اهللا حممد بن سعيد مهدي.. ٣
البائع: أبراهيم بن أيب القاسم التونيس.. ٤
املوقع: الربيط يف غرناطة.. ٥
الثمن: مخسون دينار من الفضة والدنانري العرشية منجًام والباقي تدفع عىل دفعات.. ٦
التاريخ: السابع عرش من ذي احلجة من عام ٨٨٧هـ /٢٦- يناير -١٤٨٣م.. ٧
تنتهي بامضاءات غري مقروءة. . ٨

التحقیق:
بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سيدنا حممد واله. ١
أشرتى املكرم ابو عبد اهللا حممد بن سعيد مهدي من املقدم. ٢
 ابراهيم ابن أيب القاسم التونيس مجيع البور الكائن بالربيط(٣١) من خارج غرناطة. ٣
 املحروسة قبلية احلمى وجوفية الشامقي ورشقية املجر وغربية احلمى بحقوقه وحرمه . ٤
ومدخله وخمرجه وكافة منابعه اشرتا تامًا بثمن قدره مخسون دينرا . ٥
من الفضة والدنانري العرشية من السكة اجلديدة قبض البائع منها ومن صفتها . ٦
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عرشين دينرا وابرا املشرتي من ذلك أتم ابرا والباقي تدفع عند انقضا شهر (من) (٣٢) تارخيه. ٧
 وبذلك خلص للمشرتي متلك مشرتاه خلوصا تاما عىل السنة يف ذلك . ٨
واملرجع بالدرك وبعد النظر والتقليب والرضا وعرفا قدره واشهدا به . ٩

من عرفهام بحال صحة وجواز يف السابع عرش لشهر ذي احلجة متمم عام سبعة . ١٠
وثامنني وثامين مائه امضاءات غري مقروءة.. ١١

الفقرة الثانیة من الوثیقة في الصفحة االولى.
 تتكون الفقرة من مخسة أسطر. . ١
قبض مبلغ من املال من قبل البائع وقدره مخسة عرش دينارا من الفضة والدنانري العرشية. . ٢
التاريخ: الثاين عرش من ذي احلجة لعام ٨٨٧ه/٢١- يناير - ١٤٨٣مـ. . ٣
تنتهي بتواقيع غري مقروءة. . ٤

التحقیق الخاص بھذه الفقرة:
احلمد هللا قبض البايع املذكور اعاله من املشرتي املذكور اعاله . ١
من الثمن املذكور فيه مخسة عرش دنريا من الفضة والدنانري . ٢
العرشية من السكة اجلديدة وصارت بيده وابراه من ذلك اتم . ٣
ابراء وعرف قدره وشهد عليه بذلك من عرفه بحال صحة وجواز يف الثاين . ٤
والعرشين لذي احلجة متمم عام سبعة وثامنني وثامين مائة .تواقيع غري مقروءة.. ٥

الفقرة الثالثة من الوثیقة في الصفحة االولى.
تتكون الفقرة من مخسة أسطر. . ١
قبض البائع دفعة أخرى من املبلغ املتبقي عىل املشرتي وقدره سبعة دنانري ونصف من الفضة . ٢

والدنانري العرشية.
التاريخ : التاسع عرش ملحرم للعام اهلجري ٨٨٨هـ /٢٦- فرباير - ١٤٨٣م. . ٣
تنتهي بتواقيع غري مقروءة. . ٤
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التحقیق الخاص بھذه الفقرة
احلمد هللا قبض البائع املذكور فوقه من املشرتي منه من الثمن فيه. ١
 سبعة دنانري ونصف دينار من الفضة والدنانري العرشية من السكة. ٢
 اجلديدة وصارت بيده وابراه من ذلك اتم ابراء وعرف قدره وشهد عليه. ٣
 بذلك من عرفه بحال صحة وجواز يف التاسع عرش ملحرم فاتح عام ثامنية وثامنني. ٤
 وثامين مائه . (تواقيع غري مقروءة).. ٥

الفقرة الرابعة واالخیرة والتي كتبت بظھر الوثیقة.

التحقیق الخاص بھذه الفقرة

تتكون الفقرة من اربعة أسطر. . ١
قبض الدفعة النهائية واملتبقة بذمة املشرتي من قبل البائع.. ٢
التاريخ: احلادي عرش من صفر للعام اهلجري ٨٨٨هـ/٢٦- فرباير - ١٤٨٣م. . ٣
تنتهي بتواقيع غري مقروءة. . ٤

التحقیق: 
احلمد هللا ختلص البائع بمحولة من املشرتي بمحولة من بقية الثمن . ١
ختلصا تاما بقبض مستوفيًا عىل كامل ومتام وعرف قدره وشهد. ٢
 عليه بذلك من عرفه بحال صحة وجواز يف احلادي والعرشين لصفر. ٣
 عام ثامنية وثامنني وثامين مائة . (تواقيع غري مقروءة).. ٤

الوثیقة الرابعة:

تبداء الوثيقة بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد واله .. ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من اثنا عرش سطرًا.. ٣
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نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء كروم.. ٤
املشرتي: أبو احلسن عيل بن أبراهيم املديني.. ٥
البائع: اخوه عبد العزيز بن أبراهيم املديني.. ٦
املوقع: جبل عني الدمع بغرناطة.. ٧
الثمن: تسعون دينارًا من الذهب.. ٨
التاريخ: التاسع من رجب للعام اهلجري ٨٨٨هـ/١٢- اغسطس- ١٤٨٣م .. ٩

تنتهي بامضاء جانبي غري مقرو.. ١٠
التحقیق :

بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سيدنا حممد واله. ١
أشرتى املكرم أبو احلسن عيل بن ابراهيم املديني من شقيقِه عبد العزيز. ٢
 مجيع الكرم بجبل عني الدمع خارج احلرضة قبلية الصندل وجوفيه. ٣
 ابن الفقيه ورشقيه شقيق املتبايعيني حممد وغربيه خمدع بحقوقه وحرمه. ٤
 ومدخله وخمرجه اشرتا تاما بثمن قدره تسعون دينرا من الذهب برصف الفضة. ٥
 املعتاد من السكة البالية املطبوعة قبضها البائع بجملتها وصارت بيده . ٦
وابرءاه منها اتم ابرا وخلص بذلك للمشرتي متلك مشرتاه اتم خلوص واعمه عىل السنة . ٧
واملرجع بالدرك ومل يبق للبائع فيه بقية حق بوجه والبحال وبعد النظر والتقليب . ٨
والعلم بانه بعل فرضيه بذلك والتزمه وبالزمة املخزين وعرف قدره. ٩

 واشهدا به من عرفه بحال صحة وجواز يف التاسع لرجب الفرد املبارك من عام . ١٠
ثامنية وثامنون وثامن مايه.. ١١
(امضاء جانبي غري مقروء). . ١٢
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الوثیقة الخامسة

وصف عام للوثیقة:
تبداء الوثيقة بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد واله.. ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من تسعة اسطر.. ٣
نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء فدان أرض.. ٤
املشرتي: فاضل بن سعيد املولود.. ٥
البائع: أمحد بن حممد احلاج.. ٦
املوقع: الطفري خارج غرناطة.. ٧
الثمن: أربعة دنانري ذهب برصف الفضة.. ٨
التاريخ: شعبان من عام ٨٩٠هـ/اغسطس - ١٤٨٥م.. ٩

(تنتهي بامضاءات غري مقروءة).. ١٠
التحقیق:

بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سيدنا حممد واله . ١
اشرتى املكرم فاضل بن سعد املولود من أمحد بن حممد احلاج . ٢
مجيع الفدان السـقوي بطفري(٣٣) بل البعيل(٣٤) السـفيل خارج غرناطة قبليه عبد اهللا (٣٥) جوفية . ٣

االحباس رشقية 
الوادي غربية الرشقي وبحقوقه وحرمه ومدخله وخمرجه اشرتاء تاما بثمن . ٤
قدره احد واربعون دينرا من الذهب برصف الفضة املعتاد من السكة اجلديدة قبضها. ٥
 وأبراه منها وبذلك خلص للمشرتي متلك ماذكر عىل السنة واملرجع بالدرك وبعد التقليب . ٦
والعلم بانه (رمله وجمر سيل) (٣٦) ويرض به الوادي فرضيه كذلك والتزمه وبالزمه وعرفا معا . ٧
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قدره واشـهدا به عىل نفسـهام يف الصحة واجلواز وعرفهام يف (مسـتفتح) (٣٧) شـعبان من عام . ٨
تسعني 

وثامن مائه فيه ملحق بل البعيل صح به . (امضائني غري مقروئني).. ٩
الوثیقة السادسة

وصف عام للوثیقة:
تبداء الوثيقة بالبسملة والصالة عىل الرسول حممد واله.. ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من أثنى عرش سطرًا.. ٣
نوع الوثيقة: عقد بيع ورشاء غرفة.. ٤
املشرتي: فاطمة بنت أمحد اجلنان.. ٥
البائع: أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الرندي.. ٦
املوقع: حي البيازين يف غرناطة.. ٧
الثمن: ستة عرش دينار فضية عرشية.. ٨
التاريخ: الرابع والعرشين من صفر لعام ٩٠٥هـ/٢٩ سيتمرب ١٤٩٩م.. ٩

تنتهي بامضاء غري مقروءة.. ١٠
التحقیق:

بسم اهللا الرمحن الرحيم صىل اهللا عىل سيدنا حممد وعىل اله وسلم. ١
اشرتت العجوز املباركة فاطمة بنت امحد اجلنان من . ٢
املكرم االفضل ايب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الرندي مجيع الغرفة . ٣
الكاينة بقرب مسجد ششونه بالبيازين قبليهام املريني. ٤
 وجوفيها ابن فرج ورشقيها الزقاق وغربيها املوقر بثمن . ٥



٢٣٩

قدره ستة عرش دينارا فضية عرشية قبضها البايع وصارت . ٦
بيده وابراها منه ابرًا تامًا وبذلك خلص للمشرتي متلك . ٧
الغرفة املذكورة خلوصًا تامًا وعىل السنة واملرجع بالدرك . ٨
وبعد النظر والتقليب والرضا وعرف قدره واشهد بذلك . ٩

من عرفهام بحال صحة وجوار يف الرابع والعرشين لصفر. ١٠
 عام مخسة وتسعامئة. (امضاءات غري مقرؤة). ١١
(ثالث كلامت اشبه باالمضاء غري مقروءه). ١٢

الوثیقة السابعة

وصف عام للوثیقة: 

الصفحة االولى :

تبداء الوثيقة بحمد اهللا تعاىل(٣٨).. ١
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٢
تتكون الوثيقة من أربعة عرش سطرًا افقي وثالثة اسطر جانبية وعي الوحيده من الوثائق التي . ٣

كتبت هبذه الصورة.
نوع الوثيقة : جتديد والء بني مسلم ونرصاين.. ٤
الطرف االول: أبو عبد اهللا لطف اهللا.. ٥
الطرف الثاين: قردنال (الكاردنال) مل يذكر اسمه سوى القاب التفخيم والتبجيل له. . ٦
الوسيط وحامل الرسالة: حممد العبادي.. ٧
التاريخ: عارش شهر ربيع الثاين لعام ٩١٨هـ/٢٤- يونيو - ١٥١٢م .. ٨
امضاء غري مقروءة مكتوب يف اعىل اليمني من الصفحة االوىل.. ٩
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التحقیق: 
احلمد هللا وال حول وال قوة اال باهللا العيل العظيم. ١
السيد االجل االعز االحب االفضل االكمل. ٢
القردنال اكرمه اهللا بعد السالم عليكم . ٣
والسؤال عن كافة احوالكم اجراها اهللا. ٤
عىل ما يرسكم ويرضيكم نحن عىل صحبتكم وحفظكم . ٥
ورعي جانبكم النكم عندنا يف ذاك املكان . ٦
بمنزلة الصاحب الصديق وعوض منا وجراية . ٧
علينا عند السلطان املعظم الكبري القدر. ٨
ُدن هّرادوا نرصه اهللا وال عندنا اال حمبتُه وصحبتُه. ٩

وقربه والوفاء بام عملنا معه بنية خالصة . ١٠
وجاءنا كتابكم ُصحبة ثقتنا وأمني رسنا . ١١
سيد حممد الُعّبادي وعرفنا من حمبتكم يف جانبنا . ١٢
وما عملتم يف حقنا ويف قضاء حواجينا وما عملتم . ١٣
مع قائدنا سيد حممد العبادي من اخلري والفرح واالكرام . ١٤

ثم یكتب الكاتب ثالثة اسطر جانبیة اولھا 
اهللا جيازيكم خري هذا ظننا فيكم احلمد هللا الذي ما خابت حمبتنا فيكم . ١
 اهللا يعيننا عىل مكافاتكم وال قوة اال باهللا وكتب املتوكل عىل اهللا ابو عبد اهللا لطف اهللا . ٢
وكتب يف عارش ربيع الثاين عام ثامنية عرش وتسع مائة عرفنا اهللا خريه .. ٣
امضاء يف اجلانب االعىل االيمن من هذه الصفحة غري مقروء.. ٤

الصفحة الثانیة (ظھر الصفحة)

وفي ظھر الصفحة كتب علیھا سطر واحد:

السيد االجل االعز االحب القرطنال اكرمه اهللا.. ١
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الوثیقة الثامنة

وصف عام لوثیقة:
تبدي الوثيقة باحرف مبهمة ترمز اىل يش مل افهمه . ١
تبداء الوثيقة بحمد اهللا.. ٢
كتبت الوثيقة باخلط االندليس.. ٣
تتكون الوثيقة من سبعة اسطر.. ٤
نوع الوثيقة: سداد دين.. ٥
الرامي: أبراهيم عطية.. ٦
القابض: أبراهيم البوري.. ٧
التاريخ: خلت منه الوثيقة.. ٨
تنتهي بامضاء غري مقروءة.. ٩

التحقیق: 
ع م مح /(٣٩). ١
احلمد هللا حتاسب الرامي أبراهيم . ٢
عطية والقابض أبراهيم البوري أعزمها اهللا يف مدة من ثالثة وأربعني. ٣
شهرًا آخرها شهر ذي احلجة متمم عام (٤٠ ) وتبقى للرامي املذكور قبل . ٤
القابض املذكور بالعدد املخرج ولكن ذلك بغري موافقة . ٥
القابض حتى يتأّمل نفسه يف ذلك فيام بني القابض وبني . ٦
مكري احلامم بالسباطريين املعلم امحد التلمساين وكمل يف عرشة مجدى االوىل عام (٤١) . ٧
وتم هذا وكان احلساب باحلرضة. امضاءات غري مقروءة.. ٨
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الخاتمة
أهتـم البحـث يف ابـراز اجلوانـب االقتصادية من خـالل الوثائق االندلسـية نظرًا ملـا فيها من . ١

معلومات قيمة يف هذا املجال.
ذكر كتاب الوثائق االسعار التي بيعت هبا البساتني والغرف وغريها. . ٢
كتبـت الوثائـق يف كثري مـن فقراهتا بلهجـة اهل االندلـس الدارجة، وهي تعرفنـا عىل بعض . ٣

املفردات التي كانت متداولة يف ذلك الوقت وامكننا التعرف عليها.
اعتناء كتبت الوثائق بتاريخ انشائها بدقة كبرية باليوم والشهر والسنة.. ٤
اهتامم الكتاب بكتابة اسامء البائعيني واملشرتيني وباسامئهم الكاملة والقاهبم التي اشتهروا هبا.. ٥
حـّدد كتاب الوثائق املواقع اجلغرافية للبسـاتني والغرف والفداديـني وذلك بتحديد موقعهم . ٦

جغرافيا رشقا وغربا وشامال وجنوبا، وهو مايسهل عىل الباحثني حتديد تلك االماكن بالنسبة 
لغرناطة.

املالحـظ عىل تلك الوثائق اهنا امتازت بتشـاهبها يف املقدمات واخلواتيم، من حيث اسـلوهبام . ٧
وصياغتها.

كتبـت الوثائـق مـن قبل بعض االشـخاص بخط يس وخـايل يف بعض االحيان مـن النقاط ، . ٨
وتشابك اخلطوط احيانًا، مما عّرس قراءة بعض الكلامت.

صعوبـة قـراءة بعض الكلامت احيانًا مما اضطر الباحث اىل قراءهتا كام هي يسـاعدها يف بعض . ٩
االحيـان ان الكلامت كتبت بلهجة اهل االندلس الدارجة، وهي من الصعوبة بحيث يصعب 

عىل الباحث قرائتها.
تنتهي تلك الوثائق بتواقيع الويل الشـْان من اصحاب الوثائق، وعادة ما تكون تلك التواقيع . ١٠

باسفل الكتاب، ويف بعض االحيان تاخذ جانبا من الوثيقة.



٢٤٣

الھوامش
١  سورة البقرة: اآلية: ١٨٨.

٢  حممد بن أمحد بن أيب سهل،(٤٨٣هـ/١٠٩٠م)، املبسوط، دار املعرفة،(بريوت، ١٩٩٣م)، ج٣٠، ١٦٨.
٣  سورة البقرة: اآلية: ٢٨٢.

٤  سورة النساء: اآلية: ٦. 
٥  سورة الطالق: اآلية:٢.

٦  أبـو اسـحاق ابراهيم بن احلاج أمحد بن عبـد الرمحن، (ت ٥٧٩هـ/١١٨٣م )، الوثائـق املخترصة، أعداد مصطفى 
ناجي، مركز احياء الرتاث املغريب، (الرباط ، ١٩٨٨م)، ص١٣.

٧  املصدر نفسه، ص ١٠.
٨  الونرشيـيس، ابـو العبـاس امحـد بن حييى بن عبـد الواحـد، (ت٩١٤هــ/١٥٠٨م )، املنهج الفائـق واملنهل الرائق 
واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، حتقيق لطيفة احلسني، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، (املغرب، 

١٩٩٧م)، ص ٣٣.
٩  أبـو عمـرو عثامن بن سـعيد، (ت٣٧١-٤٤٤هـ)، املحكم يف نقـط املصحف، حتقيق عزة حسـن، دار الفكر، ط٢، 

(لبنان،١٩٩٧م)، ص٣٧. 
١٠  أبـو العبـاس امحد بن عبد املؤمن القيـيس، رشح مقدمات احلريري، حتقيـق أبو الفضل أبراهيـم، املكتبة العصريية، 

(بريوت، بالت)، ج٣، ص١٣٦. 
١١  االمالـة :- هـي ان تنحـو بالفتحة نحو الكـرسة وبااللف نحو الياء، يف غري قلب خالص وال اشـباع مبالغ فيه، مثل 
باب تلفظ بيب . ينظر غاال، انطونيو، غرناطة بني نرص، ترمجة، رفعت عطفة، دار ورد للطباعة، ( دمشق، ٢٠٠٩ )، 

ص٢٠٥.
١٢  حممـد بـن عبد اهللا بن سـعيد بن عيل بن أمحد الّسـلامين (ت٧٧٦هــ/ ١٣٧٤م)، االحاطة يف اخبـار غرناطة، حتقيق 

يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية،( بريوت، ٢٠٠٣م)، ج١، ص١٣٤.
١٣  جمهول، من القرن السابع اهلجري / الثالث عرش امليالدي، طرفة الظريف يف اهل اجلزيرة وطريف، حتقيق، حممد بن 

رشيفة، جملة كلية االداب والعلوم االنسانية ،ع١،(١٩٧٧ م)، ص ٣٧.
١٤  ابن اخلطيب، االحاطة، ج١،ص ٣٩.

١٥  لويـس سـيكودي، وثائـق عربيـة غرناطية مـن القرن التاسـع اهلجري/اخلامس عـرش امليالدي، معهد الدراسـات 
أإلسالمية، (مدريد،١٩٦١ م)، ص١٨.

١٦  املصدر نفسه، ص١٨.
١٧  الربتو كانتو، االندلس وعمالهتا، بحث منشـور يف كتاب روائع أندلسـية إسـالمية، ترمجة صربي التهامي، املجلس 

االعىل للثقافة، (القاهرة،٢٠٠٤م)، ص١٣٦.
١٨  عثامن: كتبت بالرسم القراين.

١٩  الكدية: الكدية يف اللغة املكان املرتفع من االرض، وهي موقع قرب غرناطة .
٢٠  ربـض البيازيـن: باالسـبانية Albaicin يقـع يف مدينة غرناطة وهو احد أشـهر احياء غرناطـة يقع رشقي غرناطة، 
يشـتهر بكثرة العامرة فيه، وكان خيرج منه نحو مخسـة عرش الف مقاتل. ينظر القلقشـندي، شهاب الدين ابو امحد بن 
عيل، (ت٨٢١هـ/١٤١٨م)، صبح االعشـى يف صناعة االنشـا، رشح وتعليق حممد حسـني شمس الدين ويوسف 



٢٤٤

الطويل، دار الكتب العلمية، (بريوت،١٩٨٧م)، ٥،ص٢٠٩،٢٠٧.
٢١  قبـيل: جهـة اجلنوب. ينظـر دوزي، رينهارت، تكملة املعاجم العربية، ترمجة د. حممد سـليم النعيمي، دار الشـؤون 

الثقافية العامة، (العراق، ١٩٩٧م)، ج٨، ص١٧٧.
٢٢  جويف: جهة الشـامل. كام يتضح من السـياق، اذ ان بصدد ذكر اجلهات االربعة للدار فذكر مجيع اجلهات وبقية جهة 

الشامل وهي املقصوده هبذه الكلمة. 
٢٣  الرابطة: ملجا يسـكنها الزهاد، وينرصفون فيه اىل العبادة، أو هي زاويه أو دير، او احيانا تطلق عىل املسـجد خارج 

املدينة. ينظر دوزي، تكملة املعاجم،ج٥، ص٧٢. 
٢٤  تكتب هذه الكلمة يف بعض االحيان هكذا وتايت بعدها كلمة دينار يف اغلب االحيان وال اعلم ما املراد من ذلك.

٢٥  الـدرك: تعنـي الكفالـة والضامن وهو قسـامن ريسـان، درك العيب اي ضـامن العيب، ودرك االسـتحقاق، أو درك 
االسالم اي ضامن املطالبة واالسرتداد. ينظر دوزي، تكملة املعاجم،ج٤، ص٢٣٦. 

٢٦  املرصية: هي غرفة أو شـقة عليا معزولة ُتسـتغل بمثابة بيت سـكن أو تكون فوق الدكان أو داره مدخلها من دهليز 
البيت ومنفصلة عنه تستخدم لسكنى العبيد. ينظر دوزي، تكملة املعاجم،ج١٠، ص٧٥. 

٢٧  جبل السـند :- هو احد الذي يشـق وسـط غرناطة. ينظر عنه العمري ، شـهاب الدين امحد بن حييى ابن فضل اهللا، 
(ت : ٧٤٩هـ / ١٣٤٨م)، مسالك االبصار يف ممالك االمصار، حتقيق كامل سلامن اجلبوري، ( دار الكتب العلمية، 

لبنان، ١٩٧١)، ج٤، ص١١٩.
٢٨  يوجـد خـرم يف الوثيقـة وبناءا عـىل كتابة الوثائـق املامثلة يف مثل هـذه العقود فـان الكلمة التـي وضعناها يف داخل 

االقواس املعقوفة هي الكلمة املناسبة بحسب مقتضيات السياق والوثائق السابقة.
٢٩  كلمة غري مفهومة لوجود خرم فيها أنسب قراءة هلا هي التي اثبتناها يف املتن.
٣٠  كلمة غري مفهومة لوجود خرم فيها أنسب قراءة هلا هي التي اثبتناها يف املتن.

٣١  الربيـط: موقـع يقع بالقرب من غرناطة . ينظـر جمهول، ُنبذة العرص يف اخبار دولة بنـي نرص، حتقيق، حممد رضوان 
الداية، ط٢، دار الفكر املعارص، دار الفكر، (بريوت، دمشق، ٢٠٠٢م)، ص ١٠٢.

٣٢  توضع هذه الكلمة هنا ليستقيم املعنى.
٣٣  طفري السفيل: مكان بالقرب من غرناطة حسبام يظهر من الوثيقة. 

كتبـت هـذه الكلمة فوق كلمة طفري والسـبب يف كتابتهـا هنا ربام كتبها بعد ان اتم الوثيقـة فتداركها. والبعيل     ٣٤
:- البعـل املرتفـع مـن االرض التي ال يصيبها مطـر اال مرة واحدة يف السـنة، وقال اجلواهري ال يصيبها سـيح وال 
سيل. ينظر، ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد اإلفريقي، (ت: ٧١١هـ / ١٣١١م)، لسان 

العرب، حتقيق وإعداد يوسف خياط، بالط، (بريوت، دار لسان العرب ، بالت) مادة بعل. 
٣٥  هنا مكان لكلمة غري مقروءة. ٣٦ أنسب قراءة هلذه الكلامت.

٣٧  كلمة غري مقروءة ربام تقراء مستفتح ليستقيم املعنى.
٣٨  مل تبداء هذه الوثيقة بالسملة كاملعتاد يف الوثائق السابقة وانام بدت بحمد هللا وربام يعود ذلك الن املراسلة كانت بني 
مسلم ومسيحي والسيام بعد سقوط غرناطة وبدء عهد سيطرة االسبان عىل االندلس وبداية عهد القوة هلم وضعف 
العرب فلم جيروء هذا الكاتب عىل كتابة اسـتفتاحيته املعتادة عند املسـلمني السيام واسلوب التودد ضاهر من خالل 

تلك الوثيقة لالسبان .
٣٩  رموز ال تفهم ترمز اىل التاريخ وال اعلم ملاذا مل يكتب التاريخ بصورة واضحة مثل بقية الوثائق.

٤٠  نفس الرموز السابقة التي تشري اىل التاريخ.

٤١  نفس الرموز السابقة التي تشري اىل التاريخ.
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 قائمة المصادر والمراجع
  .القران الكريم
 .( ت ٥٧٩هـ/١١٨٣م) ،ابو اسحاق ابراهيم بن احلاج أمحد بن عبد الرمحن

الوثائق املخترصة، أعداد مصطفى ناجي، مركز احياء الرتاث املغريب، (الرباط، ١٩٨٨م).. ١
 .الربتو كانتو

التهامي، . ٢ صربي  ترمجة  إسالمية،  أندلسية  روائع  كتاب  يف  منشور  بحث  وعمالهتا،  االندلس 
املجلس االعىل للثقافة، (القاهرة،٢٠٠٤م).

 .دوزي، رينهارت
(العراق، . ٣ العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  النعيمي،  سليم  حممد  د.  ترمجة  العربية،  املعاجم  تكملة 

١٩٩٧م).
 .(ت٧٧٦هـ/ ١٣٧٤م) ابن اخلطيب، حممد بن عبد اهللا بن سعيد بن عيل بن أمحد الّسلامين

االحاطة يف اخبار غرناطة، حتقيق يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية،(بريوت، ٢٠٠٣م).. ٤
 .ابو العباس امحد بن عبد املؤمن القييس

رشح مقدمات احلريري، حتقيق أبو الفضل أبراهيم، املكتبة العصريية، (بريوت، بالت). . ٥
 .(ت٣٧١-٤٤٤هـ) ،أبو عمرو عثامن بن سعيد

املحكم يف نقط املصحف، حتقيق عزة حسن، دار الفكر، ط٢، (لبنان،١٩٩٧م). . ٦
  .(ت ٧٤٩هـ / ١٣٤٨م) ،العمري، شهاب الدين امحد بن حييى ابن فضل اهللا

مسالك االبصار يف ممالك االمصار، حتقيق كامل سلامن اجلبوري، ( دار الكتب العلمية، لبنان، . ٧
.(١٩٧١

 .غاال، انطونيو
غرناطة بني نرص، ترمجة، رفعت عطفة، دار ورد للطباعة، ( دمشق، ٢٠٠٩ ).. ٨

 .(ت٨٢١هـ/١٤١٨م) ،القلقشندي، شهاب الدين ابو امحد بن عيل
صبح االعشى يف صناعة االنشا، رشح وتعليق حممد حسني شمس الدين و يوسف الطويل، دار . ٩
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الكتب العلمية، (بريوت،١٩٨٧م).
 (٤٨٣هـ/١٠٩٠م) ،الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس االئمة

املبسوط، دار املعرفة، (بريوت، ١٩٩٣م).. ١٠
 .لويس، سيكودي لوثينا

الدراسات . ١١ معهد  امليالدي،  عرش  اهلجري/اخلامس  التاسع  القرن  من  غرناطية  عربية  وثائق 
أإلسالمية، (مدريد،١٩٦١ م).

 .جمهول، من القرن السابع اهلجري / الثالث عرش امليالدي
والعلوم . ١٢ االداب  كلية  جملة  رشيفة،  بن  حممد  حتقيق،  وطريف،  اجلزيرة  اهل  يف  الظريف  طرفة 

االنسانية ،ع١،(١٩٧٧ م).
 .جمهول

ُنبذة العرص يف اخبار دولة بني نرص، حتقيق، حممد رضوان الداية، ط٢، دار الفكر املعارص، دار . ١٣
الفكر (بريوت، دمشق، ٢٠٠٢م).

  (ت: ٧١١هـ / ١٣١١م) ،ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد اإلفريقي
لسان العرب، حتقيق وإعداد يوسف خياط، بالط، (بريوت، دار لسان العرب، بالت).. ١٤
  .( ت٩١٤هـ/١٥٠٨م) ،الونرشييس، ابو العباس امحد بن حييى بن عبد الواحد

املنهج الفائق واملنهل الرائق واملعنى الالئق بآداب املوثق وأحكام الوثائق، حتقيق لطيفة احلسني، . ١٥
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، (املغرب، ١٩٩٧م).
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املالحق
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الفصل الرابع: االعیاد واألزیاء االسبانیة وصداھا في 
المجتمع االندلسي

المقدمة

ُتعد شبه جزيرة أيربيا حمط تالقح احلضارات وتالقي االمم ذات الثقافات املختلفة من عرب وبربر 
وقـوط وهيـود وبقايا الرومان وغريهم، ونتيجة للتفوق احلضاري للعرب عىل جرياهنم االسـبان ومن 
خلفهـم االوربيـني فقد حطت قوافل طالبـي العلم من طلبة وعلامء ورحالة وسـفراء اوربيني رحاهلم 
يف بالد االندلس مشـعل املعرفة يف ذلك الوقت وقصدوا مكتبات قرطبة ومرسـية وغرناطة واشـبيلية 
وغريها من مدن االندلس لالستزادة من علوم جرياهنم املسلمني، وكان لرشكاء االرض اثر مسامهتهم 
يف احليـاة العامة جنب اىل جنب مع املسـلمني اذا سـامهوا بصورة واضحة يف تكوين اهلوية االندلسـية 
عن طريق ذوباهنم يف تعلم احلضارة االسـالمية واندماجهم يف املجتمع، فمثال سـامهت املصاهرة بني 
العـرب واإلسـبان يف خلق جيل جديد حيمل ثقافة االسـبان مـن جهة االم وثقافة املسـلمني من جهة 
االب، وظهـر مـا يعرف بجيل املولدين اجليل الناشـئ نتيجة هلذا الزوج، اذ سـاهم هـذا اجليل يف نقل 
املوروث احلضاري لكال الطرفني، وغريها من عوامل التالقح الفكري تطرقنا اليها يف ثنايا بحثنا هذا.
وكان التأثـري احلضاري للعرب عـىل اوروبا واضح لكل ذي لب بحكم معـارف العرب املتفوقة، 
والتخلف الظاهر عىل املجتمع االوريب يف ذلك الوقت، فاسـتمد االسـبان من تلك احلضارة ما سـدوا 
به رمقهم املعريف وحاولوا جماراة املسـلمني يف علومهم مقلدهيم يف كل نواحي احلياة، حتى وصل هبم 
االمـر يف بعض االوقات اىل ان نسـئ شـباهبم لغتهم االصليـة واخذوا يكتبون بلغـة العرب، وترمجوا 
كتبهم وأناجيلهم وأناشـيدهم اىل اللغة العربية، وهذا ان دل فإنام يدل عىل مدى تغلغل الثقافة العربية 
يف املجتمـع اآلخـر غـري ان هذه الثقافة التي اكتسـبت جـلَّ معارفها من الثقافة الوافـدة عىل ارضهم مل 
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تستسـلم بـل اهنا جاهـدت ان تؤثر بثقافة االخر حماولـة منها إلثبات وجودها، وبالفعل فقد سـامهت 
يف تغذيـة املجتمـع االسـالمي بام حتمله من تأثري مبـارش وغري مبارش بثقافات متعـددة رغم حمدوديتها 
باملقارنة مع الثقافة االسـالمية اال ان املتتبع ألثار العرب املسـلمني جيد ان االسـبان قد اثروا باملسلمني 

بعدة نواحي سوف نتطرق لبعض منها يف هذا البحث. الذي سيقسم اىل ثالث حماور: 
یتناول المحور االول: قنوات االتصال بین العرب واسبانیا.

واما المحور الثاني: وتناول االعیاد االسبانیة واحتفال المسلمین بھا.

واخیرا المحور الثالث : االزیاء االسبانیة وتأثر المسلمین بھا.

المحور االول: قنوات االتصال بین العرب واسبانیا.

للتواصـل احلضـاري بـني جمتمعـني او اكثـر حيتم وجود عـدة طرق هلـذا االتصال، والـذي يمثل 
املسلمون والنصارى احليز االكرب فيه، فتالقيا ضمن رقعة جغرافية واحدة وكونا خطني من التأثريات 
الثقافية املتبادلة مل تشهد غريها من االمم مثل هذا التامزج احلضاري اذ" شهدت االندلس الوانًا خمتلفة 
من التيارات االجنبية تركت تأثريها عليها بدرجات متفاوتة، اال ان االتصال باإلسبان كان تأثريه اشد 
واعمق، اذ مل تكن العالقة بني االندلسيني االسبان عابرة، وانام تعدت اىل االتصال املبارش بني اجلانبني 

مما يرتتب عىل ذلك شيوع الكثري من عادات االسبان وتقاليدهم يف االندلس"(١).
وكانت هناك عدة قنوات لالتصال فضال عن ارض شبه جزيرة ايربيا نفسها نذكر منها:

١- التجـارة :- كان للتجـارة دورًا مهـًام يف عمليـة التبادل احلضاري بني الطرفـني اذ أهتم كالمها 
بالتجـارة والتجـار الذيـن كانـوا ينقلـون ثقافـة كل طـرف اىل لطرف االخـر، وقد نصـت الكثري من 
املعاهـدات التـي كانـت تربم بني االثنـني عىل رضورة تسـهيل حركة التجـارة وتوفري احلاميـة هلم (٢). 
وكانت مدينة املرية االندلسـية ملتقى لتجارة املسـلمني والروم ومراكبهم(٣). وقد ذكر لسان الدين بن 
اخلطيب (ت٧٧٦هــ / ١٣٧٤م) مشـاركة التجار الروم الحتفاالت اهل االندلس قائًال: "وتأنق من 
جتـار الروم من أسـتخلص العدل هواه، وتسـاوى رسه ونجواه، يف طرق من الـرب ابتدعوها، وأبواب 
مـن االحتفـاء رشعوها، فرقعوا فوق الركاب املولوى عىل عمد السـاج، مظلة من الديباج، كانت عىل 
قمر العلياء غاممة وعىل زهر املجد كاممة، فراقتنا بحسـن املعاين"(٤). ومل يقترص دور التجار عىل التبادل 
التجـاري بـل نقلـت" الكتب، التي مل تكـن تقترص عىل التداول بـني اإلقران من أبنـاء الثقافة الواحدة 
فحسـب، بـل كانـت يف الكثري من األحيان تتم بتكليـف من امللوك الذين سـمعوا أخبار عن املفكرين 
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واإلعـامل اإلبداعيـة والبحثيـة"(٥). "ويكفـي أنَّ التجـارة قد كـرست حاجز اخلوف عنـد االوروبني 
وجعلتهـم يتطلعـون إىل بالد جديدة، ممـا جعلتهم يتعرفون عىل غرائب الكائنـات واملوجودات، ومع 
التجـارة كثـُرت قصص التجارة والرحالة، وهي التي قادت أوروبا إىل االستكشـافات اجلغرافية التي 

قادهتم إىل األمريكيتني"(٦).
ويتضـح من كل ذلك مـا للتجارة من اثار حضارية مكنتهم بصورة مبـارشة وغري مبارشة من نقل 

موروثهم احلضاري من واىل موطنهم. 
٢ – السفارات :- واحدة من أهم قنوات االتصال بني االمم وقد حرص كال الطرفني االسالمي 
والنـرصاين "عىل اختيار سـفراء ذوي قـدرات عالية، وحنكة ودهـاء، وذكاء، وفطنـة، عامًال مهًام من 
العوامـل التـي تسـاعد عىل انجـاز املسـاعي التي يقومون هبـا، إىل جانـب حتقيق التقـارب الثقايف بني 
الطرفني من خالل إعجاب امللوك بثقافة من يفد اليهم من هؤالء السـفراء، وبخاصة أنَّ بعض هؤالء 

السفراء كان يقيم عدة أشهر وربام سنة أو أكثر يف بالط امللك الذي ُينتدب إليه "(٧). 
ومن أشهر تلك السفارات سفارة حييى بن احلكم الغزال (٢٥٠/١٥٠هـ)(٨). وسفارة لسان   

الدين بن اخلطيب (٩)، وسفارة عبد الرمحن بن خلدون(١٠).
٣- الرتمجـة :- تعـد الرتمجة واحدة من منافذ عبور مـن واىل كل حضارتني متفاعلتني وقد كانت " 
النهضة احلقيقية يف اوروبا مل تبدأ اال منذ القرن الثاين عرش امليالدي حيث افاق الفرنسـيون واالنجليز 
واألملـان مـن رقدهتـم ونفضوا غبـار اخلمول ووجـدوا رضورة االشـرتاك يف احلضـارة الغربية فأخذ 
املسـيحيون يف فرنسا وما جاورها يتوافدون اىل إسـبانيا لرتمجة الكتب العربية، وأصبح العرب االمثلة 
العليـا للشـجاعة والشـهامة وعـزة النفس ومـكارم االخـالق"(١١). ومن أشـهر املرتمجني يف مدرسـة 
طليطلـة للرتمجـة هو االيطايل جـريارد الكريمـوين (ت ٥٨٣هـ/١١٨٧م)، ويعد من أشـهر املرتمجني 
يف هذه املدرسـة، فقد ترجم حوايل "٧٠ " كتابًا، من اشـهرها كتاب الترصيف أليب القاسم الزهراوي، 
والقانون ألبن سـينا، سـاعده يف ذلك جمموعة من املرتمجني، أغلبهم من أصل عريب أو من املستعربني، 
ويدعـى أحدهم غليبوس Gallipus، وهو حتريف ألسـم غالب (١٢). ويمكن ان نلمس االثر الكبري 
للرتمجـة" يف تعريـف أوروبا بإنتاج املسـلمني، فهي السـبيل الطبيعي لألوروبيني لتحقيـق نقل العلوم 
العربية اإلسالمية إليهم، وكان نجاحهم فيها يتميز بالشمولية، وال حتسب كتابًا عربيًا ذا قيمة مل يرتمجه 
املرتمجون االوروبيون، والسـيام يف القرن السـابع اهلجري/القرن الثالث عرش" (١٣).وقد شكلت" قناة 
غـري مبـارشة، ولكنها ملموسـة جـدًا لنقـل الثقافة اإلسـالمية من بـالد األندلس إىل أوروبـا، وأدت 
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مـدارس الرتمجـة تلـك إىل اجتـذاب جمموعة مـن رجال الفكـر، ذوي األصـول األوروبيـة املختلفة، 
واملنتمني إىل األديان التوحيدية الثالث (اإلسالم، النرصانية، اليهودية ) إىل شبه اجلزيرة، مما اضطرهم 
بالـرضورة إىل التعايـش جنبًا إىل جنب، خالل أعـامل الرتمجة، ليقوموا بعد ذلك بنـرش نتائج ترمجاهتم 
للمخطوطـات العربيـة يف بلداهنـم األصليـة"(١٤). وبفضـل هذه الرتمجـة" دخلت األرقـام العربية إىل 
الغرب، كام قدمت علم اجلرب، وعلم املثلثات، وعلم اهلندسة املتقدم، وفوق كل ما سبق، فقد سيطرت 
املؤلفات العربية يف حقل الطب للقرون الوسطى، وال حيتاج املرء إىل أكثر من أْن يتذكر بعض األسامء 
التـي غـدت معروفة بصيغهـا الالتينية يف هذا املجال، مثل إبن سـينا، وهو صاحب كتـاب القانون يف 
الطب، والرازي، وموسى، وإسحاق ابن حنني، وايب القاسم الزهراوي"(١٥)." لذا فان انتفاضة العقل 
االوريب دّعمت اساسـًا بتلك الرحلة الكربى للمعرفة العربية االسـالمية اىل الغرب وذلك عن طريق 
حركة الرتمجة باألندلس ابتدأ من القرن السـادس اهلجري/ الثالث عرش امليالدي والتي كانت من من 

نتائجها ترمجة املئات من الكتب العربية اىل اللسان االوريب "(١٦).
٤- املسـتعربون :- "وهـم نصارى اإلسـبان الذين كانوا يعارشون املسـلمني، ويتكلمـون العربية، 
وا  ا من كان هلم عهدًا منهم، فقد ُسـمُّ مـع احتفاظهـم بدينيهم. وكان العرب يسـموهنم بَعَجِم الِذمـة، أمَّ
باُملَعاِهديـن"(١٧). وُيعـُد هؤالء مـن أهم العنارص التي َعملْت عىل َنقِل احلضارة العربية إىل إسـبانيا، فقد 
لـْت بعَضهم إىل أْن يصبحوا  كانوا - وبحكم عملهم - يامرسـون أشـغاالً علمية وعملية خمتلفة، ربام أهَّ
من ذوي النفوذ، وكانوا ينتقلون بني األقاليم اإلسـالمية املسـيحية، وقد هاجَر عدٌد غري قليل منهم، إىل 
االمارات املسـيحية يف فرتات تقوية الوجود اإلسالمي يف األندلس.(١٨).ومن" املستعربني من كانت هلم 
رغبـة يف التعريـف برتاثهـم الديني- لغاية من الغايـات مل تكن واضحة يف هذه الفـرتة – لدى أصحاب 
هـذه احلضـارة اجلديدة، وذلك بنقل هذا الرتاث من الالتينية إىل العربية، وخُري مثال عىل ذلك، ما قام به 
املستعرب القُس بسنت من تعريب لقوانني وقرارات الكنيسة من الالتينية إىل العربية، وذّيلها بمدائح من 
م  َنظمه، واهدى كتاَبه إىل أسقف مستعرب اسمه عبد امللك، بل لقد وصل األمُر باملستعربني إىل درجة أهنَّ
بوا هذه الطقوس"(١٩). ونقل هؤالء  كانوا يستحسنون القيام ببعض طقوسهم الدينية باللغة العربية، فعرَّ

بعض اساليب البناء واالزياء وجانبا مهام من العادات االجتامعية واالصطالحات اللغوية.(٢٠).
٥- املدجنون: يطلق" عىل تلك اجلامعات التي كانت تعيش يف محاية الدولة املسيحية نتيجة حلروب 
دة"(٢١). وكانت  االسـرتداد املستمرة، اسـم (املدجنني)، وهم املسلمون الذين أقاموا يف األرايض املسَرتَ
هـذه الفئة" مـن قنوات االتصال بني احلضارة اإلسـالمية الزاهرة يف األندلس وبني إسـبانيا النرصانية 
اُملتخلفة، وكان هلم تأثري كبري يف احلياة هناك، ُمنذ هناية القرن الثالث اهلجري [التاسع امليالدي]، عندما 
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اسـتوىل الفونسـو الثالث عىل املدن االسالمية التي تقع شامل وادي دويرة، وكانوا يؤلفون اليد العاملة 
فيها. وازداد نشاُطهم، وال سيام يف القرن اخلامس اهلجري [احلادي عرش امليالدي]، ووفد عىل علامئهم 
– وخاصة يف طليطلة – ُطالب العلم من إنحاء إسبانيا وأوروبا، لينهلوا من الثقافة اإلسالمية التي 

ع عنها من اللهجات اإلسبانية "(٢٢). ُترمجت إىل الالتينية، وما تفرَّ
٦- املصاهـرة : امتزجـت الدمـاء العربيـة بالدماء االسـبانية نتيجة املصاهرة بني الطرفني، ونشـاء 
هنـاك جيـل جديد نتج عن هـذا الزواج وهم ما يعرف باملولدين، ومن أشـهر هـذه املصاهرات زواج 
األمـري عبـد العزيـز بن موسـى بـن نصري(ت٩٧هــ/٧١٥م)، باألمرية إبلـة، املعروفة عند االسـبان 
بإسـم Equilona، ارملـة لذريـق Rodrigo، آخر ملوك الُقوط، وقـد تكنَّت بأم عاصم واقامت يف 
اشـبيلية(٢٣). وقد تأثر هذا اجليل بأمهاهتم االسبانيات يف لغتهم وعاداهتم واعيادهم وطرق معيشتهم، 
وهي بال شـك مؤثرات حضارية انتقلت اليهم من اسـبانيا املسيحية (٢٤) وكان هلؤالء النسوة أثرًا "كبٍري 
يف نقـِل التأثـريات الثقافية واألدبية بني الطرفني، فنجد ُقصوَر السـالطني األندلسـيني َتعُج باجلَواري 
والسـبايا اإلسـبانيات واألوروبيات، مثلام نجد قصوَر امللوك االوربيني تشـتمُل عىل نسـاٍء ُمسـلامًت 
من ُأصول أندلسـية ومغربية، ومل يقترص دور هؤالء النسـوة عىل نقـِل موروثِهن الثقايف واألورويب إىل 
الطرف األخر بل أن زواَجهن وإنجاَهبن من سادِهتّن أو من أبناء املجتمع اجلديد الذي انتقلن إليه كان 
ُيعّمـُق مـن االمتـزاج الثقايف بني عنارص النسـيج االجتامعي األندليس، وليـس أدلُّ عىل ذلك من كون 

الكثري من ُأمراء األندلس وخلفائهم من أبناء اجلواري اإلسبانيات واالوروبيات".(٢٥)
ثانیا:- احتفال المسلمون باعیاد النصارى

يعـد املجتمـع االندلـيس خليطا من العـرب والرببـر والنصـارى واليهـود واملولدين واملسـتعربني 
والصقالبة واقليات رومانية وغريهم، وقد اجلاهتم الظروف اجلغرافية املشرتكة عىل شبه جزيرة ايربيا اىل 
ان يعيشـوا جنبا اىل جنب حتت احلكم االسـالمي ونتيجة هلذا اخلليط فقد ظهر يف االندلس جمموعة من 
الشخصيات املهمة ذوي اصول مشرتكة يمثل قطبيها حضارات خمتلفة، أمثال أبن غرسية وابن القوطية 
وابن بشـكوال وغريهم، سـامهوا يف احليـاة العامة يف االندلس فضال عن العامـة الذين انحدروا من كل 
تلك االرومات واالديان لذلك فقد عاشت االندلس يف اجواء تسودها التعايش السلمي من خالل بني 
املسـلمني وغريهم والسـيام االسبان الذين شاركوا املسـلمني بأعيادهم واحتفاالهتم متأثرين هبم نتيجة 
ذلـك االختالط. وأول ما نالحظه من ذلك التأثري هو احتفال املسـلمني بعيد مولد السـيد املسـيح (ع) 
جنبا اىل جنب مع النصارى متناسـني االحتفال بميالد الرسـول حممد (ص)، وكانت اول دعوة رسـمية 
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لالحتفال به جاءت من صاحب سبتة أبو القاسم العزيف (ت ٦٧٧هـ/ ١٢٧٨م)* ثم أنتقل اىل االندلس. 
(٢٦) وجاء االحتفال هبذا العيد كردة فعل الحتفال املسلمني بأعياد السيد املسيح (ع) دون الرسول حممد 

(ص) اذ انتقـد هـذا الفعل صاحب سـبتة بقوله" وإن تعجب أهيا الناصح لنفسـه فعجب من إحصائهم 
لتوارخيهم [يقصد مسلمو األندلس] واالعتناء بمواقيتها، فكثريًا ما يتساءلون عن ميالد عيسى (عىل نبينا 
وعليه السالم) وعن ينّري، سابع والدته، وعن العنرصة، ميالد حييى (عىل نبينا وعليه السالم) فام أعاهنم 
التوفيق، وال القرين املرشد، وال الرفيق، ان يكون سؤاهلم عن ميالد نبيهم حممد (صىل اهللا عليه وسلم)، 
خرية اهللا من خلقه" (٢٧). ثم يذكر السبب وراء ذلك التاثري قائالً: "وارى انه ما جرَّ عىل أهل األندلس هذا 

إال جوار النصارى... وخمالطتهم لتجارهم، ومكاشفتهم عند الكينونة يف أسارهم"(٢٨). 
وسنستعرض اعياد االسبان التي احتفل هبا املسلمون وهي:- 

١. عید ینَّیر أو النوروز:
 وهو االحتفال بأول ليلة من ينَّري(٢٩) أو ليلة بعده(٣٠) ويعرف كذلك بالنريوز.(٣١) وكذلك وصفها 
صاحب املعيار بقوله:" ليلة ينَّري التي يسموهنا الناس امليالد".(٣٢) ولقد دأب األندلسيون عىل االحتفال 
بعيد رأس السنة امليالدية وعيد النوروز معًا يف األول من يناير من كل عام ويسمونه عيد ينَّري ويطلقون 

عىل ليلة العيد ليلة ينَّري(٣٣).
٢. عيـد العنرصة: وهو عيد ميالد النبي حييـى (ع)(٣٤) ويعرف باملهرجان ايضا (٣٥) قال عنه املقري 
"يوم مهرجان أهل البلد املسمى عندهم بالعنرصة الكائن يف ست بقني من شهر يونيو الشميس من 
شـهورهم الروميـة".(٣٦) ويطلـق عليه حاليًا يف اسـبانيا عيد San Juan وتوكد املصـادر عىل احتفال 
املسـلمني بعيد القديس خوان حيث أورد برييث دي إيتا (من أهل القرن العارش اهلجري / السـادس 

عرش امليالدي) تفاصيل عنه وعن احتفال املسلمني به بقصيدة ذكرها قائال : 
في صباح عید القدیس خوان

عنــــد طلوع النــــــــھار
یقیم المسلمون احتفاالً كبیراً
في مـــرج غرناطــــــــــة
یحركـــون أحصنـــــتـھم
ویلعبـــون بسیوفـــــــھم

 علیـــھا رایـات قیمـــة(٣٧)
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٣. عید لیلة العجوز:
 ذكرت املصادر االسـالمية ان االندلسـيني كانوا حيتفلون هبذه الليلة (٣٨) وهي "مخسة وقيل سبعة، 

ثالثة يف فرباير واربعة من مارس"(٣٩)
٤. عید خمیس ابریل (نیسان):

يصـادف اليوم السـابق ألحد عيد الفصح ويسـمى عند اهل االندلس مخيـس ابريل.(٤٠) احتفل به 
املسـلمون تأثـرا بالنصـارى، والذي مـن مظاهره عمل ما يدعـى باملجبنات والتي تصنـع يف مثل هذه 

االعياد.(٤١)
٥. عید العصیر:

 وهو من االعياد املشـرتكة بني املسلمني والنصارى (٤٢) حيتفل به املسلمني تاثرا بجرياهنم االسبان، 
وقـد اشـار اىل ذلك ابن اخلطيـب الغرناطي قائال: "وعادة أهل هذه املدينـة االنتقال اىل حلل العصري" 

.(٤٣)

٦. عطلة یوم االحد:
 تأثـر األندلسـيون باإلسـبان يف جعل تعطيل اخلدمة ليوم االحد، اذ يـروي ابن حيان ان " أول من 
سن لكتاب السلطان وأهل الذمة تعطيل اخلدمة يوم األحد من األسبوع والتخلف عن حضور قرصه 
قومـس بـن انتيـان كاتب الرسـائل لألمري حممـد، وكان نرصانيا دعا إىل ذلك لنسـكه فيـه، فتبعه مجيع 
الكتاب طلب االسـرتاحة من تعبهم والنظر يف أمورهم، فانتحوا ذلك ومىض إىل اليوم عليه".(٤٤) وقد 
هنى الفقهاء من التعطيل ليوم االحد فضال عن يوم السـبت إذ خاطب الونرشييس نساء غرناطة قائًال: 
"واياكنَّ تعظيم يوم األحد والسبت، وترك العمل فيها ويف أعياد النصارى واعملن األيام كلها ويوم 

اجلمعة حتى ينادي بالصالة ثم تصلني ".(٤٥)
ثالثا:- ازیاء النصارى واثرھا على المسلمین

تعد االزياء واحدة من مظاهر احلضارة املتأثرة بعوامل التأثري والتأثر، وكانت أرض شبه جزيرة ايربيا 
حمط ذلك الرصاع احلضاري والتي شـهدت عملية االخذ والعطاء بني تيارين االسـالمي والنرصاين، 
فكانـت نتيجة ذلـك التفاعل تأثر كل طرف بحضارة االخر وكان واحد مـن تلك املظاهر هي االزياء 
وتأثري االسـبان فيها عىل املجتمع االسالمي يف االندلس، ففي غرناطة ظهرت ظاهرة ازدواجية اللون 
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يف املالبس االندلسـية بتأثري أسـباين، وهو تقليد قوطي أنترش يف قشـتالة خالل القرن الثامن اهلجري/ 
الرابع عرش امليالدي.(٤٦) وقد وضح أبن سـعيد املغريب ذلك التأثري قائًال:" وكثريًا ما يتزيا سـالطينهم 
واجنادهـم بزيَّ النصـارى املجاورين هلم، فسـالحهم كسـالحهم، واقبيتهم من االشـكرالط[**] 
وغـريه، كأقبيتهـم، وكذلـك اعالمهم ورسوجهم"(٤٧) واشـار اىل ذلك ابن خلـدون قائًال:" كام هو يف 
األندلس هلذا العهد مع امم اجلالقة، فإنَّك جتدهم يتشـبهون هبم يف مالبسـهم وشـاراهتم والكثري من 
عوائدهم واحواهلم ".(٤٨) وهناك نوع من اللباس االسـباين عبارة عن سـرتة ذات ذيل طويل مشدودة 
عىل اخلرص، التي لبسـها املسـلمون، وهي ذات تأثري أسـباين.(٤٩) وقد كانت النساء يف غرناطة يغطني" 
يغطني أجسـامهن ورؤوسـهن بقامش أبيض كان يصل إىل ربلة]** [* السـاق وهو مشابه إىل الرعاة 
اإلسـبان يف القرى، وكن خيفني اجلزء االسـفل من الوجه“ (٥٠). وقد نزع األندلسيون عامئهم التي كان 
يشـتهر هبا العرب تأثرا منهم باإلسـبان(٥١) فكانوا حارسي الرؤوس(٥٢) عىل الرغم من ان خلع العاممة 

مل ينترش يف كل االندلس اال اهنم يف بعض اجزاء االندلس حتى من قبل بعض سالطني غرناطة.(٥٣)
أما اهم املالبس االسبانية التي لبسها املسلمون فهي:

١. الدرندین:
 ثوب شتائي غليظ يصنع يف اسبانيا ولبسه العرب تأثرا بجرياهنم االسبان (٥٤).

٢. الملوطة:
ثـوب واسـع فضفاض يلبس فـوق املالبس وربام تكون أشـبه باجلبة.(٥٥) وتلبس هـذه امللوطة من 
ِقبل املسـيحيني واملسـلمني, وتتميز املارلوتة العربية بقرص كبري جدًا بالنسـبة لإلسـبانية، ولكنها مرحية 
ـا املارلوتة اإلسـبانية، فتتميز بأنَّ طوهلا  بشـكٍل متسـاٍو، ومفتوحة أحيانًا مـن األمام بأكامم عريضة. أمَّ
كان يصل إىل نصف السـاق، وإىل الركبة احيانًا(٥٦) لبسـها العرب بتأثري أسـباين(٥٧)، واشـار الطوخي 
بصـورة واضحـة اىل ذلك التأثـري قائًال:" وظهر التأثري املسـيحي يف أردية الرجال والنسـاء يف غرناطة 
عىل املسـلمني فلبس املسـلمني امللوطة Marlota التـي يكثر ذكرها يف الوثائـق الغرناطية واملدونات 

اإلسبانية ” (٥٨).
٣. الشایة:

 هي عبارة عن عباءة واسـعة ال أزرار فيها يرتدهيا القرويني االسـبان.(٥٩) أقتبس األندلسيون لبس 
الشـاية تأثرا باإلسـبان.(٦٠) وأشـهر من لبسها سـلطان غرناطة حممد األول، مؤسس السـلطنة، وأثناء 
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دخولـه إىل غرناطـة سـنة(٦٣٥هـ/١٢٣٨م)، اذ كان عليـه شـاية ملف مضلعة تشـبه هـذه التي كان 
يرتدهيا فالحو قشتالة.(٦١) 

٤. الغشكون:
 لبـاس أندلـيس لبسـه األندلسـيون مقلدين فيه االسـبان، ورد عىل لسـان أحد الشـعراء ذاما اهل 

االندلس لتقلدهيم االسبان يف لبسها قائًال:

علیك اللوم ھو المــــــداُرنـزار یانـزار یانــــزار

لباسك الغشكون والزنــاُر(٦٢)ماانَت االرجل خــّوار

٥. االشكرالط:
 هو من البسة النصارى كان يرتديه املسلمون.(٦٣) ويمكن ان يكون نوعًا من أنواع الرساويل، التي 

تصل إىل أقدام البسيها وتكاد تلتصق بالساقني، إْذ تبدو كام لو كانت جواريب.(٦٤)
٦. فشطان:

 شاع استعامله يف االندلس، ويعني نوع من انواع الثياب املسمى بثياب الروم.(٦٥)
٧. الزنار:

 هو نوع من انواع االحزمة ال يلبسه اال املسيحيون واليهود، وتدل هذه الكلمة يف اسبانيا عىل مئزر 
غليظ يلبسه الفالحون.(٦٦) لبسه املسلمون تأثرا باإلسبان واُنتقدوا عىل ذلك وعىل لسان احد الشعراء 

قائًال:
 صبي بزنار وشیخ مقـــــــدملباسھم الزنار والسحت اكلھـــم

فمھما رأوا اھل الصلیب تبسموا(٦٧)صغت لنواقیس النصارى عقولھم

وكانـت السـيدات الغرناطيات يلبسـن مجيعا رساول من الكتان والرسوال مسرتسـل بـه طيات تربط 
بزنار عند الرسة (٦٨).
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الخاتمة 
تعـد املصاهرة واحدة من اهم قنوات التواصل احلضاري اذ اهنا تعترب معربا مبارشا للحضارة . ١

من واىل كال الطرفني.
نتـج عـن طول املدة التي قضاها الطرفـني عىل ارض واحدة نقبل ثقافة االخر سـواء كان من . ٢

اجلانب املسيحي او االسالمي.
تأثر املسلمون بأعياد االسبان واحتفاهلم هبا نتيجة االختالط بني الثقافتني.. ٣
هنى الفقهاء من االحتفال بأعياد النصارى وعدوا ذلك خمالفة للرشع االسالمي، غري ان تلك . ٤

الدعوة مل تلقي اذانا صاغية من قبل االندلسيني.
حرص املسـلمون عىل االحتفال بتلك االعياد االسـبانية، وتقابلهـا يف الطرف االخر حرص . ٥

نرصاين عىل حضور االسبان ال عياد املسلمني.
اجتمع االندلسيون واالسبان عىل االحتفال باألعياد بصورة مجاعية ومشرتكة.. ٦
تأثر املسلمون بأزياء االسبان ولبسوها اعجابا منهم بتلك االزياء.. ٧
ابقى املسلمون اسامء االزياء االسبانية عىل حاهلا.. ٨
انتقد بعض األندلسيون ابناء ملتهم لتشبههم بالنصارى بلبسهم ألزياء النصارى.. ٩
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 ابن سـعيد، ابو احلسـن عيل بن موسـى، (ت ٦٨٥هـ /١٢٨٨م)، املغرب يف حىل املغرب، حتقيق شـوقي ضيف، . ٣٢

ط٤، دار املعارف، (مرص، بال.ت)، ج١، ص٢٩٤.
 الونرشيـيس، عبـاس امحـد بن حييـى، (ت٩١٤ هــ/ ١٥٠٨م)، املعيار املعـرب واجلامع املغرب عـن فتاوى أهل . ٣٣

افريقية واألندلس واملغرب، أخرجه مجاعة من الباحثني، بإرشاف حممد احلجي، دار الغرب اإلسـالمي، (بريوت، 
١٩٨١)،ج ١١، ص ١٥٠.

 الشـافعي، حممد أمحد، الكناشـة االندلسية، جملة املعهد املرصي للدراسات االسالمية يف مدريد، مج٢٩، (مدريد، . ٣٤
١٩٩٧م)، ص٣١.

 أبن سعيد، املغرب، ج١، ص٢٩٤.. ٣٥
 العزيف، الدر املنظم، ٣٤.. ٣٦
 نفح الطيب، ج٣، ص١٢٨.. ٣٧
 احلروب االهلية يف غرناطة، ترمجة، مروة حممد ابراهيم، املجلس االعىل للثقافة، (مرص، ٢٠٠٩م)، ج١، ص١٣٧.. ٣٨
 الونشرشييس، املعيار املغرب، ج١١، ص١٥٠؛ الغرانجا، االحتفال باعياد مسيحية يف االندلس، ص٢٩.. ٣٩
بريـل، . ٤٠ رينهـارت دوزي، مطبعـة  تقويـم قرطبـة، حتقيـق  بـن سـعيد، ( ت ٣٦٩هــ/ ٩٨٠م)،  ابـن عريـب   

(اليدن،١٨٧٣م)، ص٣٢.
 املقريـزي، تقـي الديـن امحد بن عيل، ( ت ٨٤٥هــ /١٤٤١م)، املواعظ واالعتبار بذكر اخلطـط واآلثار املعروف . ٤١

باخلطط املقريزية، دار صادر، ( بريوت، بال. ت)، ج١، ص٢٦٥.
 بريس، هنري، الشـعر األندلس يف عرص الطوائف، مالحمه العامة وموضوعاته الرئيسـية وقيمته التوثيقية، ترمجة، . ٤٢

الطاهر امحد مكي، دار املعارف، ( القاهرة، ١٩٨٨م)، ص٢٨٢.
 دندش، عصمت عبد اللطيف، دراسات أندلسية يف السياسة واالجتامع، دار الغرب اإلسالمي، ( تونس، بال.ت)، . ٤٣

ص١٨٩.
 االحاطة يف اخبار غرناطة، حتقيق يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية،( بريوت، ٢٠٠٣م)، ج١، ص١٣٨.. ٤٤
 ابن حيان، ابو مروان حيان بن خلف، ( ت٤٦٩هـ/١٠٧٦م )، املقتبس من انباء اهل االندلس، حتقيق حممود عيل . ٤٥

مكي، دار الكتاب العريب، ( بريوت، ١٩٧٣ م)، ص١٣٨. 
 املعيار املغرب، ج١١، ص١٥٢.. ٤٦
آريه، راشـيل، تاريخ إسـبانيا اإلسالمية، ترمجة، اوس نارص عبد العزيز، (رسـالة دبلوم، غري منشور، كلية اللغات . ٤٧

جامعة بغداد، ٢٠٠٠م)،ص٣٧. 
**االشكرالط: نوع من اجلوخ، ينظر، املقرى، نفخ الطيب،ج١، ص٢٢٣.. ٤٨
 املصدر نفسه، ج ١، ص٢٢٣- ٢٢٤.. ٤٩



٢٦١

 أبـن خلـدون، مقدمة ابن خلدون، حتقيق، عادل بن سـعد، دار الكتب العلمية، ( بـريوت، ٢٠١٠م)، ص٤٥٠-. ٥٠
.٤٥١

 آريـه، املنمنـامت يف اسـبانيا اإلسـالمية، ترمجة، حممد خـري البقاعي، دار الفيصـل للثقافة، ( الريـاض، ٢٠٠٢م)، . ٥١
ص٦٠. 

***هـي باطـن الفخـذ. ينظـر ترمجتهـا إبن منظور، أبـو الفضل مجـال الدين حممد بـن مكرم بن أمحـد اإلفريقي، . ٥٢
(ت٧١١هـ /١٣١١م)، لسـان العرب، حتقيق وإعداد يوسـف خياط، بالط، (بريوت، دار لسان العرب، بالت)، 

مادة ربلة.
آريه، تاريخ اسبانيا االسالمية، ص٤٤.. ٥٣
 العظمة، عزيز، اعداء الداء، جريان اخفياء: الشـامليون يف عيون أألندلسـيني، بحث منشـور ضمن كتاب احلضارة . ٥٤

العربية اإلسالمية يف األندلس, حترير: سلمى اجليويس، ج١، ص٣٩٤.
املقري، نفح الطيب، ج١، ص٢٢٣.. ٥٥
أبن اخلطيب، نفاضة اجلراب يف عاللة االغرتاب، حتقيق، السعدية الفاغية، مطبعة النجاح اجلديدة، ( الدار البيضاء، . ٥٦

١٩٨٩م )،ج٣، ص١٣٨.
 ينظر الونرشييس، املعيار املغرب، ج١١، ص٢٧-٢٨.. ٥٧
ـل بأسـامء املالبـس عنـد العـرب، ترمجـة، أكـرم فاضـل، دار احلريـة للطباعة، . ٥٨  دوزي، رينهـارت، املعجـم املفصَّ

(بغداد،١٩٧١م)،ص ٣٣٣-٣٣٤.
آرية، تاريخ إسبانيا االسالمية، ص ٤١.. ٥٩
املرجع نفسه، ص٤٢.. ٦٠
امحد حممد، مظاهر احلضاري يف األندلس يف عرص بني األمحر، مطابع رويال، (مرص، ١٩٩٧م)، ص ٧٧. . ٦١
دوزي، املعجم املفصل، ص ١٧٨.. ٦٢
دسوقي، التأثري االسباين، ص٦٢.. ٦٣
ابـن ايب َزرع، عـيل بـن عبد اهللا بـن امحد، (ت٧٢٦هــ /١٣٢٦م)، الذخـرية الَسـنية يف الدولة املرينيـة، ( الرباط، . ٦٤

واملنصورة، ١٩٧٢م)، ص٥٧.
 جمهـول، طرفـة الظريـف يف أهـل اجلزيـرة وطريـف، حتقيـق، حممـد بـن رشيفـة، جملـة كليـة اآلداب والعلـوم . ٦٥

اإلنسانية،ع١،(١٩٧٧م)، ص٣٤.
 املقري، نفح الطيب، ج١، ص٢٢٣.. ٦٦
 سـامل، سـحر عبد العزيز، مالبس الرجال يف األندلس يف العرص اإلسـالمي، بحث منشـور يف كتاب بحوث ندوة . ٦٧

األندلس الدروس والتاريخ، دار املعرفة اجلامعية، (مرص، ١٩٩٤)، ص٢٦٠.
االهـواين، عبـد العزيـز، الفاظ مغربيـة من كتاب ابن هشـام اللخمي يف حلـن العامة، بحث منشـور يف جملة املعهد . ٦٨

املرصي للدراسات االسالمية، مج ٣ (مدريد, ١٩٥٧م)، ص٣٠٢. 
 دوزي، املعجم املفصل، ص١٦٢.. ٦٩
دسوقي، التأثري االسباين، ص٦٢.. ٧٠
مونزر، خريونيمو، رحلة اىل اسـبانيا والربتغال١٤٩٤-١٤٩٥م، تعريب أمحد حممد الطوخي، مركز االسـكندرية . ٧١

للكتاب، (مرص،٢٠٠١م)، ص١١٥.



٢٦٢

قائمة المصادر والمراجع
 .(ت٨٠٧هـ /١٤٠٤م) أبن االمحر، األمري إسامعيل بن حممد بن االمحر

(بريوت، . ١ الرسالة،  مؤسسة  الداية،  رضوان  حممد  حتقيق،  الزمان،  واياه  نظمني  من  شعر  يف  اجلامن  نثري   
١٩٧٦م).

 .االهواين، عبد العزيز
الفاظ مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي يف حلن العامة، بحث منشور يف جملة املعهد املرصي للدراسات . ٢

االسالمية، مج ٣ (مدريد, ١٩٥٧م). 
 .امحد حممد

مظاهر احلضاري يف األندلس يف عرص بني األمحر، مطابع رويال، (مرص، ١٩٩٧م). . ٣
 .أمحد اليوسف عبد القادر

العالقات بني الرشق والغرب بني القرنني ١١-١٥م، منشورات املكتبة العرصية، (بريوت، ١٩٦٩م).. ٤
 .آريه، راشيل

اللغات جامعة . ٥ تاريخ إسبانيا اإلسالمية، ترمجة، اوس نارص عبد العزيز، (رسالة دبلوم، غري منشور، كلية 
بغداد، ٢٠٠٠م). 

املنمنامت يف اسبانيا اإلسالمية، ترمجة، حممد خري البقاعي، دار الفيصل للثقافة، ( الرياض، ٢٠٠٢م). . ٦
 .أليوت، ج.هـ

مسألة التعايش بني اهل الديانات يف التجربة االندلسية، جملة التسامح، مؤسسة عامن للصحافة، ع٢٦، السنة . ٧
السابعة، (عامن، ٢٠٠٩ م).

 .برينيت، تشارلز
حركة الرتمجة من العربية يف القرون الوسطى يف إسبانيا، بحث منشور يف موسوعة احلضارة العربية اإلسالمية . ٨

يف األندلس، حترير سلمى اجليويس.
 .بريس، هنري

الشعر األندلس يف عرص الطوائف، مالحمه العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمته التوثيقية، ترمجة، الطاهر امحد . ٩
مكي، دار املعارف، ( القاهرة، ١٩٨٨م).

 .(من أهل القرن العارش اهلجري / السادس عرش امليالدي) برييث دي إيتا
 احلروب االهلية يف غرناطة، ترمجة، مروة حممد ابراهيم، املجلس االعىل للثقافة، (مرص، ٢٠٠٩م).. ١٠

 .ترند، ج.ب
إسبانيا والربتغال، بحٌث منشوٌر ضمن كتاب تراث اإلسالم، سلسلة املرشوع القومي للرتمجة، ترمجة، قاسم . ١١

عبدة قاسم، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، (مرص، ٢٠٠٧م).
 .ثوثويا، خوان

التجارة يف العصور الوسطى املتأخرة، ترمجة ملياء األيويب، بحث منشور يف كتاب ابن خلدون البحر املتوسط . ١٢
يف القرن الرابع عرش، مكتبة اإلسكندرية، (القاهرة، ٢٠٠٧م).

 .ار، صالح جرَّ
والنرش، . ١٣ للدراسات  العربية  املؤسسة  األندلس،  يف  والثقايف  احلضاري  التفاعل  يف  دراسات  الوصل  زمان 

(بريوت، ٢٠٠٤م).
 .( ت٤٦٩هـ/١٠٧٦م ) ،أبن حيان، ابو مروان حيان بن خلف

املقتبس من انباء اهل االندلس، حتقيق حممود عيل مكي، دار الكتاب العريب، ( بريوت، ١٩٧٣ م). . ١٤
كتز . ١٥ يولس  (باريس،  بالط،  أنطونيه،  ملشورم  األب  بنرشه  عني  األندلس،  رجال  تاريخ  يف  املقتبس  كتاب 



٢٦٣

الكتي، ج٣، ١٩٣٧م ).
 .( ت٧٧٦هـ/١٣٧٤م ) أبن اخلطيب، ابو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا

 خطرة الطيف، رحالت يف املغرب واالندلس، حتقيق، امحد خمتار العبادي، دار السويدي للنرش والتوزيع، . ١٦
املؤسسة العربية للدراسات والنرش، (االمارت العربية املتحدة بريوت، ٢٠٠٣م).

 االحاطة يف اخبار غرناطة، حتقيق يوسف عيل الطويل، دار الكتب العلمية، ( بريوت، ٢٠٠٣م).. ١٧
البيضاء، . ١٨ الدار   ) اجلديدة،  النجاح  مطبعة  الفاغية،  السعدية  حتقيق،  االغرتاب،  عاللة  يف  اجلراب  نفاضة   

١٩٨٩م).
 .(ت٨٠٨هــ/١٤٠٦م) ،أبن خلدون، عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن

(بريوت، . ١٩ والتوزيع،  والنرش  للطباعة  اللبناين  الكتاب  دار  وغربا،  رشقا  ورحلته  خلدون  بابن  التعريف 
١٩٧٩م).

مقدمة ابن خلدون، حتقيق، عادل بن سعد، دار الكتب العلمية، ( بريوت، ٢٠١٠م).. ٢٠
 .داودي، مصطفى

الرتمجة يف االندلس ودورها يف النهضة االوربية احلديثة، دار التنوير، (اجلزائر، ٢٠١٢م).. ٢١
 .دسوقي، نوال

التأثري اإلسباين يف املجتمع األندليس وصورته يف األدب، رسالة ماجستري، (غري منشورة)، اجلامعة األردنية، . ٢٢
كلية الدراسات العليا، ١٩٩٦م.

 .دندش، عصمت عبد اللطيف
دراسات أندلسية يف السياسة واالجتامع، دار الغرب اإلسالمي، ( تونس، بال.ت).. ٢٣

 .دوزي، رينهارت
ل بأسامء املالبس عند العرب، ترمجة، أكرم فاضل، دار احلرية للطباعة، (بغداد،١٩٧١م).. ٢٤ املعجم املفصَّ

 .ربايعة، حسني حممد
أثر احلضارة العربية اإلسالمية عىل حضارة الغرب، منشورات بيت احلكمة، ( بغداد، ٢٠٠١م).. ٢٥

 .(ت٧٢٦هـ /١٣٢٦م) ،أبن أيب َزرع، عيل بن عبد اهللا بن امحد
الذخرية الَسنية يف الدولة املرينية، ( الرباط، واملنصورة، ١٩٧٢م).. ٢٦

 .سامل، سحر عبد العزيز
مالبس الرجال يف األندلس يف العرص اإلسالمي، بحث منشور يف كتاب بحوث ندوة األندلس الدروس . ٢٧

والتاريخ، دار املعرفة اجلامعية، (مرص، ١٩٩٤).
 .(ت ٦٨٥هـ /١٢٨٨م) ،أبن سعيد، ابو احلسن عيل بن موسى

املغرب يف حىل املغرب، حتقيق شوقي ضيف، ط٤، دار املعارف، (مرص، بال.ت).. ٢٨
 .السيد، عبد العزيز سامل

تاريخ املسلمني واثارهم يف األندلس من الفتح العريب حتى سقوط اخلالفة بقرطبة، مطابع شباب اجلامعة، ( . ٢٩
اإلسكندرية، ١٩٦١م).

 .الشافعي، حممد أمحد
الكناشة االندلسية، جملة املعهد املرصي للدراسات االسالمية يف مدريد، مج٢٩، (مدريد، ١٩٩٧م).. ٣٠

 .شيخة، مجعة
القيم واخلصال يف شجرة االسترشاق اإلسباين الوارفة الظالل، رشكة سيتي جرافيك،( الكويت، ٢٠٠٤م).. ٣١

 .العبادي، أمحد خمتار
اإلسالم يف أرض األندلس اثر البيئة األوربية، جملة عامل املعرفة، مج ١٠، ع٢، ( الكويت، ١٩٧٩م).. ٣٢



٢٦٤

 .عبد احلليم، رجب حممد
العالقة بني األندلس اإلسالمية وإسبانيا النرصانية يف عرص بني ُامية وملوك الطوائف، دار الكتاب املرصي، . ٣٣

دار الكتاب اللبناين، (القاهرة، بريوت، بالت).
 .ُعبية، طه عبد املقصود عبد احلميد

احلضارة اإلسالمية، دراسة يف تاريخ العلوم اإلسالمية، دار الكتب العلمية، (بريوت، ٢٠٠٤م).. ٣٤
 .(ت ٣٦٩هـ/ ٩٨٠م ) ،أبن عريب بن سعيد

تقويم قرطبة، حتقيق رينهارت دوزي، مطبعة بريل، (اليدن،١٨٧٣م).. ٣٥
 .(ت٦٦٧هـ / ١٢٧٨م) ،العزيف، أمحد ابو القاسم بن ايب العباس

الدر املنظم يف مولد النبي معظم، نرشه فريناندو دي الغرانخا ضمن كتاب دراسات أندلسية وموريسكية، . ٣٦
تأليف نخبة من الباحثني، ترمجة، مجال عبد الرمحن، املجلس األعىل للثقافة، (القاهرة ٢٠٠٨م).

 .العظمة، عزيز
العربية . ٣٧ احلضارة  كتاب  ضمن  منشور  بحث  أألندلسيني،  عيون  يف  الشامليون  اخفياء:  جريان  الداء،  اعداء 

اإلسالمية يف األندلس, حترير: سلمى اجليويس.
 .(ت ٣٦٧هـ/٩٧٧م) ،أبن القوطية، أبو بكر بن حممد بن عمر بن عبد العزيز

تاريخ افتتاح األندلس، ط٢، دار الكتاب املرصي، دار الكتاب اللبناين، ( القاهرة، بريوت، ١٩٨٩م). . ٣٨
 جمهول.

والعلوم . ٣٩ اآلداب  كلية  جملة  رشيفة،  بن  حممد  حتقيق،  وطريف،  اجلزيرة  أهل  يف  الظريف  طرفة 
اإلنسانية،ع١،(١٩٧٧م).

 .(ت١٠٤١هـ/١٦٣٢م)املقري، امحد بن حممد بن امحد املقري التلمساين
نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن اخلطيب، حتقيق، إحسان عباس، دار . ٤٠

صادر، (بريوت، ١٩٨٨م).
والنرش، . ٤١ والرتمجة  التأليف  جلنة  مطبعة  وآخرون،  السقا  مصطفى  حتقيق،  عياض،  أخبار  يف  الرياض  أزهار 

(القاهرة، ١٩٣٩م).
 .(ت ٨٤٥هـ /١٤٤١م ) ،املقريزي، تقي الدين امحد بن عيل

املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املعروف باخلطط املقريزية، دار صادر، ( بريوت، بال. ت).. ٤٢
 .(ت٧١١هـ /١٣١١م) ،أبن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن أمحد اإلفريقي

لسان العرب، حتقيق وإعداد يوسف خياط، بالط، (بريوت، دار لسان العرب، بالت)، مادة ربلة.. ٤٣
 .مونزر، خريونيمو

للكتاب، . ٤٤ االسكندرية  مركز  الطوخي،  حممد  أمحد  تعريب  والربتغال١٤٩٤-١٤٩٥م،  اسبانيا  اىل  رحلة 
(مرص،٢٠٠١م).

 .نمر، امني حممد
كلية . ٤٥ منشورة(،  )غري  ماجستري،  رسالة  االوروبية،  النهضة  عىل  واثرها  االندلس  يف  اإلسالمية  اجلامعات 

الدراسات العليا، اجلامعة االردنية، ٢٠٠١م.
 .هونكة، زيغريد

شمس العرب تسطع عىل الغرب، ترمجة، فاروق بيضون، املكتبة التجارية، ( بريوت، ١٩٦٥م).. ٤٦
 .(ت٩١٤ هـ/ ١٥٠٨م) ،الونرشييس، عباس امحد بن حييى

الباحثني، . ٤٧ من  مجاعة  أخرجه  واملغرب،  واألندلس  افريقية  أهل  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار 
بإرشاف حممد احلجي، دار الغرب اإلسالمي، (بريوت، ١٩٨١).






