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الرحيم الرحمن هللا بسم

السليمة األفكار به تزن ومعياًرا األمم، به تستيضء نرباًسا التاريخ جعل الذي هلل الحمد
الغابرين مخدرات عن َكَشَف بكتاٍب ُمْرسٍل أرشف عىل والسالم والصالة الِحَكم. بضائع
الطوالع، البدور آله وعىل جلبابها، اليقني الخرب من عنها أخرب التي الوقائَع وألبس نقابَها،

املطالع. أسعد يف البازغني وأصحابه
وهاٍد صورة. أجىل يف األمم ُمخبآت تجلو وِمرآة الصواب، ُمرشد التاريخ فإن بعُد، أما
العامة، األحوال عن باحثًا كان ما وأحسنه الحق، بُحبوحة إىل الرشد منهاج عن ضلَّ ملن
محيًطا يكون حيث الضالل؛ غواية من ويُنتشل املرء، بها يتحىلَّ فوائد من تخلو ال التي
يدي ظفرت وقد هذا الطبيعة. جامعة جمعتهم حني عليه كانوا بما الكرة سكان بأحوال
عن قارصالفائدة فكان الفرنساوية، باللغة أنه بيد باملقصود، واٍف املوضوع، هذا يف بكتاب
حبُّ وحرَّضني الغرية، أَْريَِحيَّة فهزَّتني القليل، إال اللغَة هذه منهم يفقه ال الذين الوطن أهل
العربية؛ الرشيفة اللغة مدارج إىل الفرنساوية اللغة خدر من أُبِرَزه أن عىل وأهليه الوطن
األعوام»، غابر من صدر فيما العام، التاريخ «لب وسميته رامه، من عىل تناوله ليسهل

طريق. وأحسن عة ِرشْ ألَْقَوِم توفيق خري تعاىل منه واملرجو





تاريخمرصالقديم

من األسفل الحضيض يف سنة آالف خمسة منذ األوروباويون كانت وقتما املرصي: الشعب
واملغارات الوهاد يسكنون اسًما، لإلنسانية وال لفًظا ِن للتمدُّ يعرفون ال ش؛ والتوحُّ الهمجية
الزراعة هي ما يدرون ال الصيد، من ويعيشون الحيوانات، جلود من ويكتسون واألكواخ،
القصور، أعايل وتسكن املدن، تشيد متمدنة، مرص سكان — ذاك إذ — كانت الصناعة؛ وال
وقوانني مسنونة، لرشائع مذعنة األرايض، وتَفلح بالُحِيلِّ، وتتحىل والجسور، القناطر وتبني

الوطن. جامعية تحت ومجتمعة مخصوصة،
ونيلها قليًال، إال املطر فيها يرون ال منطقتها، معتدلة هواؤها، طيب بلد هي مرص:
بساط عليها ويسدل خصوبته، فيهديها العميم، بفيضه يفيضعليها يخرتقها الذي السعيد
واملناظر الدانية القطوف من فيها بما ومزدهرة النعيم، كجنات نرضة ها ويَُصريِّ الخرضة،

الزاهية.
يف زيادة النيل فيبتدئ الجبال، قمم عىل التي الثلوج ذوبان من آٍت النيل وفيضان
حتى شهور، ثالثة مدة عليها فيمكث الشهر، هذا بعد األرايضمن عىل يعمُّ ثم أبيب، شهر
الجهات. جميع من باملياه محاطة كجزائر الحني هذا يف تصري املرتفعة القرى بعض إن

منهم الفرعون وكان فراعنة، تُسمى مرصقديًما عىل تحكم التي امللوك كانت الفراعنة:
كإله، يعبدونه كانوا ولذا الشمس؛ ولَد ى يُسمَّ وكان ُملكه، أريكة عىل جالًسا قرصه يعيشيف
منقسمة الفراعنة وكانت قربانًا، له ويقدمون معابَد، له يُشيُِّدون منهم الواحد يموت وحني
مركز وكان سنة، وخمسمائة ألفني عن تزيد حكمهم مدة وكانت عائلة، وعرشين ستٍّ إىل
اآلن، القاهرة فيه الذي املكان من القريبة «منفيس» مدينة األَُول عائلة عرشة االثنتي ملوك
تدلُّ موجودة تَزْل لم وآثارهم القبيل، بالوجه طيبة يف مركزهم فكان العائالت بقية وأما
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ما صنعهم بديع من لريوا أفواًجا؛ أفواًجا اآلن إليها يأتون والناس املحالت، هاتيك يف عليهم
العقول. له تندهش

يقاتلون وكانوا ، والِقِيسُّ الرماح سالُحها جنوٍد، عىل تحكم الفراعنة كانت الحروب:
وَمن والسوريني، أفريقيا عبيد عىل دائًما الغارة يشنون وكانوا حربية، عربات عىل وهم
يف لُونه ويَُشغِّ وجهه، عىل مكبٍّا عنقه، يف واألغالل به، يأتون كانوا أسريًا أيديهم يف يقع كان
الثانية العائلة من كان الذي الثاني «رعمسيس» هو امللوك هذه وأشهر وآثارهم. أبنيتهم

سنة. وأربعمائة بألف املسيح قبل حياته مدة وكانت «سيزوستزيس»، املسمى عرشة
روحه، تطري منهم الشخص يموت حني أنه املرصيني قدماء يزعم كان الفراعنة: قبور
طريقة أوجدوا ولذلك فيه؛ وتدخل جسده، إىل ترجع أن ما يوٍم يف بد ال ولكن حوله، وتحوم
يف ويُودُعونه بعصابات، ويربطونه قماش يف ويضعونه يصربونه فكانوا الجسد، لحفظ
شبيًها قربًا له يشيِّدون ثم «باملوميا»، عنه يُعربَّ ما وهذا تقريبًا، اإلنسان شكل عىل تابوت
وأطعمة؛ وُحليٍّا ومالبس وموائد رسيًرا فيه يضعوا بأن للميت ً مهيأ األرض، تحت بمنزل
يزالوا ولم — هذه مثل قبور عىل عثروا ما وكثريًا األشياء. هذه ويستعمل سيجيء أنه ظنٍّا

أنواُعها. مختلفٌة «موميات» فيها ويجدون — عليها يعثرون
فيها يؤثر ولم الدوام قدم عىل واقفة تَزْل لم التي الثالثة الجيزة أهرام إن األهرام:
كل وكان لهم، مقابر تبنيها املرصيني قدماء ملوك كانت الحدثان، وتوايل الزمان رصف
ارتفاعه يبلغ الذي األكرب بالهرم املسمى الهرم الجيزة أهرام وأعظم ملك. قرب منها واحد
أن عىل الدنيا، يف ُشيِّد َقرب وأرفع العالم، آثار أعظم من الهرم وهذا مرتًا، والستني املائة نحو
يَُشيِّدون كانوا أعىل؛ إىل الحجارة يرفعون ما ألجل فكان اآلالت، يعرفون كانوا ما بنوه الذين
بواسطة األهرام هذه امللوك وبَنَت بعُد. يهدمونه ثم عليه، الحجارة يسحبون منحدًرا أوًال
األجانب وأغلب القاهرة، من بالقرب الجيزة يف موجودة األهرام وهذه وأرساها. رعاياها
لرؤية الباهظة املبالغ ويرصفون زمًرا، زمًرا إليها يأتون — أوروبا سكان األخص وعىل —

العالم. آثار أعجب من هي التي اآلثار هذه
وكانوا عظيمة معابد تشيِّد املرصيني قدماء كانت وحيواناتها: املرصيني قدماء فنون
كانت التي املسلة املسالت: هذه ومن عظيمتني، َمَسلَّتنَْي منها واحد كل باب عىل يرفعون
يقال ميدان يف «باريس»، بالدهم عاصمة يف ووضعوها الفرنساويون أخذها التي باألُقرص
من تنقش املرصيون وكانت طيبة. معبد أطالل من أخذَتها كانت وقد «كونكورد»، له
دهليز يف صفني عىل ويضعونه «إسفنكس»، الهول أبو منها للواحد يقال هياكَل، الحجر
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القديم مرص تاريخ

يحرثون وكانوا فرنسا، مرصوجنوب ديار يف اآلن كاملوجودة محاريث عندهم وكان املعبد.
من أقمشة يَنْسجون وكانوا اآلن. كاملوجود القمح من َحبٌّ مقابرهم يف وُوجد ويزرعون،
الزجاج ويصنعون يلبسونها، ُحليٍّا منهما ويستخرجون والفضة، الذهب ويشتغلون الِكتَّان،
ويكتبون الورق، من نوًعا املاء شاطئ عىل مرص يف ينبت نبات من ويصنعون والصيني،
أخذت هنا ومن «الربدي»، بابريوس يسمى كان النبات وهذا َمْربيَّة، القصب من بأقالم عليه
والعنز الثريان الحيوانات: من عندهم وكان الورق. معناها التي «بابييه» لفظة اإلفرنج

األوز. من وأرساب والخنازير
تسمى رموزها كتابة اخرتعت املرصيون كانت املرصيني: قدماء كتابة
فكان ا، جدٍّ عسرية العدد، كثرية األمر مبدأ يف كانت الرموز وهذه «الهريوغليفي»، ب
تعلُّم إىل الوصول كان حرص، تحت تدخل ال الكلمات أن وبما مختلفة، عالمة كلمة لكلِّ
ُحسن ما بعد سهلة الكتابة هذه صارت األمر آخر ويف ا، جدٍّ املنال صعب الكتابة هذه
األمة وهذه «الفينيقيون»، لها يقال الشام، من بالقرب صغرية أمة توجد كانت إنه إذ فيها؛
سهلة؛ لكتابة مفتقرة تجاًرا سكانها وكانت «ثري»، مدينة أشهرها مدن، جملة تسكن كانت
أخذوا املآرب هذه إىل الوصول فألجل تجارتهم، لحفظ التجارية دفاترهم يف بها ليكتبوا
يمكنهم األحرف بهذه إنه بحيث طريقة وأوجدوا املرصية، األحرف من حرًفا العرشين نحو
ومن باليوناني، بيتا» «ألفا هما األحرف هذه من األوالن والحرفان أرادوه. ما كلَّ يكتبوا أن
أوروبا بالد يف اآلن املستعَملة الحروف وجميع الهجاء، حروف أعني «ألفابيه» اسم أتى هنا

«الفينيقيون». أصلحتها التي املرصية الكتابة من آتية هي
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آثارمرص عن الباحثون

الفرنسوية الثورة زمن ففي املرصيني، قدماء حقيقَة جاهلًة سنٍة مائِة منذ العلماءُ كانت
الجيش هذا مع وكان ١٧٩٨م، سنة يف مرص فتح فرنساوي عرمرم جيش أتى املشهورة
جملة منها وأخذوا املقابر العلماء هؤالء فنبش الفرنساويني، علماء أعظم من غفريٌّ جمٌّ
أو األحجار، عىل املنقوشة «الهريوغليفي» رموز يعرف أحد كان ما الزمن ذاك ويف أشياء.
املسمى الفرنساويني املعلمني أحد اهتدى ١٨٢١م سنة يف ولكن «الربدي»، عىل املكتوبة

القديمة. املرصية الكتابة رموز حلِّ إىل الوصول يمكن بها طريقة إىل «شامبيليون»
أوقاتهم جميع يُْمُضون علماء و«أملانيا» و«إنكلرتا» «فرنسا» ب يوجد الوقت ذاك ومن
آثار عن الباحثون هم العلماء وهذه خباياها، وعىل مرص حقيقة عىل للوقوف الدراسة؛ يف

مرص.
الجنس عىل األوفر والفضل الطوىل اليد لها التي هي املرصية األمة إن مرص: أهمية
عرفوا قد املرصيني إن حيث قبلها؛ من به أمة سبقتها ما جميًال له قدمت إذ اإلنساني؛
وطرق الحديد، طرق ومعرفة والنقش، األقمشة ونسيج الزراعَة، األَُخر األمم جميع قبل
الجنس عنها يستغني ال التي ا جدٍّ الرضورية األشياء هذه وجميع والكتابة. املعادن، سبك
الوجود، عالم إىل العدم حيز من أخرجتها التي هي بل قبلها، من وجدت ما اإلنساني
مرص شهرة طارت ذلك وبسبب متمدنة؛ أمًما بها وأصبحوا منها األوروباويون وأخذتها
الرشق يف موجوًدا وكان متمدنة، كانت التي الرشق ممالك جميع عىل الطباق السبع إىل
ومملكة «نينوى»، عاصمتها التي اآلشوريني مملكة مثل: عظيمة؛ ممالُك األزمنة هاتيك يف
ليست إنها حيث املمالك؛ هذه عىل نتكلم وال األعاجم، ومملكة «بابل»، تحتها التي البابليني
مرص أن الصغري فر السِّ هذا يف سرتى ما وغاية القدماء، كاملرصيني التمدن من عظيم عىل

واليونان. الفرُس َفتََحتْها كانت
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امللخص

سنة آالف خمسة منذ يعرفون وكانوا العالم، يف نًا تمدُّ أمة أقدم هم املرصيني إن أوًال:
األرايض. وحرث املدن تشييَد

عليها فيضانه وبسبب السعيد، نيلها يخرتقها منطقتها، معتدلًة بلًدا يسكنون كانوا ثانيًا:
أرضها. يخصب

ستٌّ يوجد وكان كآلهة، يعبدونهم وكانوا فراعنة، لها: يقال مللوك ُمذعنني كانوا ثالثًا:
الفراعنة. من عائلة وعرشون

والسوريني. أفريقيا عبيد عىل غارات جملة َشنَّت الفراعنة إن رابًعا:
تضعها كانت التي «املوميات» وتصنع موتاها، تصرب كانت املرصيني قدماء إن خامًسا:

الكبرية. املقابر يف
للملوك. مقابر إال آخر شيئًا ليست الثالثة الجيزة أهرام إن سادًسا:

عندهم وكان «إسفنكس»، وهياكل ت بمسالَّ مزينة معابد تُشيِّد املرصيون كانت سابًعا:
الحديد، َطْرق ومهنة النسيج، يعرفون وكانوا الحيوانات، من وأنواع وحنطة محاريُث

«بابريوس». الكتابة ورَق ويصنعون
الهجاء. حروف الفينيقيون منه استخرجت الذي الهريوغليفي اخرتعوا إنهم ثامنًا:

وصل الفرنساوي «شامبيليون» إن إذ ١٧٩٨م؛ سنة من مرصإال حقيقة ُعرفت ما تاسًعا:
آثار عن الباحثني من غفريٌ جمٌّ وجد الوقت هذا ومن الهريوغليفي، رموز حل معرفة إىل

القديمة. مرص
وعلََّمتْها، األخرى الشعوب إىل التمدُّن نقلت التي هي إنها حيث مرصاشتهرت؛ إن عاًرشا:

وتعلَّمت. تمدَّنَت وبسببها
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اإلرسائيليني تاريخ

رملها كثريٌ طقسها، حارٌّ شاسع، بلٌد «لبنان» جبال وسلسلة الفرات نهر بني يوجد اآلباء:
ليس الة، رحَّ أمٌم سنة بألفي امليالد قبل البلد هاتيك يسكن كان بَْلَقع، عروشها عىل خاويٌة
وحبالها وإبلها وثريانها بحيواناتها آخر إىل مكان من ترحل كانت بل بيوت، وال مستقرٌّ لها
وأينما شاءت حيثما بها تذهب بعمدان ُمطنبة الجلد من خياًما تسكن وكانت وِعِصيِّها،
للكرباء يقال وكان نفُرها، كثري كعائلة قبيلة وكل قبائل، عدة إىل منقسمة وكانت أرادت،

«اآلباء». ويرأسونها أمرها يديرون الذين العشائر
القريبة أرضفلسطني إىل أتى الذي إبراهيم سيدنا اآلباء أشهر كان إرسائيل: بني أمة
سيدنا وَعد وتعاىل سبحانه هللا إن تقول: قبيلته رجال وكانت بها، وأقام األردن نهر من
إني لربه: قال أنه كما أكثر، أو السماء نجوم كعدد عدُدها كثريٌ ذريًة، يرزقه بأن إبراهيم
شهريتان عظيمتان تان أُمَّ إبراهيم سيدنا قبيلة من ظهر وقد عندك. من إيلَّ يوحى ملا مطيٌع
سيدنا كان وحينما إرسائيل. بني وأمة العرب أمة وهما: الطباق، السبع إىل صيتُهما ارتفع
يعقوب سيدنا رحل ذاك وإذ فلسطني، أرض يف عظيم جدب حصَل اإلرسائيليني أَبا يعقوب
فيها عدُدها كثُر إنه حتى طويًال زمنًا اإلرسائيليون أقامت وبها بقبيلته، مرص أرض إىل

وانترش.
يف ويستخدمهم اإلرسائيليني، يضطهد ملٌك مرص بأرض يوجد كان موىس: سيدنا
موىس فسيدنا يمينه، طوع صماء كآالت جاعلهم وكان أعماله، يف ويستعبدهم آثاره تشييد
حيث إىل يرجعوا وأن مرص أرض من املهاجرة عىل أمته وحرَّض الشفقة أريحية ساقته
قلوبهم، يف وقٌع له وصار ، محالٍّ اإلرسائيليني عند كالمه صادف وقد يعقوب، سيدنا خرج
أوامره يطيعون عليه، هللا أنزله بكتاب لهم املرشع هو وكان إمرته، تحت وهم وسافروا
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له، مخلصني هللا يعبدوا وأن أحًدا، بربهم يرشكوا بأال يأمرهم وكان نواهيه، ويجتنبون
سنة. وخمسمائة بألف املسيح قبل موىس سيدنا حياة وكانت

إىل أتوا ثم البادية، يف طويًال زمنًا اإلرسائيليون مكثت قد فلسطني: أرض عىل الكالم
عىل واقفة الحرب زالت وما تسكنها، كانت التي األمم عىل الغارة وشنُّوا فلسطني، أرض
إذ اإلرسائيليون وكانت البلد، يف وتوطَّنوا آخرهم عن األمم هاتيك أبادوا أن إىل وقدم ساق

مخصوص. سري لها واحدة كلُّ قبيلة، عرشة اثنتي إىل منقسمة ذاك
ويرشدهم معهم، هللا سبيل يف يقاتل َمِلٌك لهم يكون أن اإلرسائيليون أراد ملا امللوك:
ملًكا، لهم يختار أن ألجل «أشمويل» املسمى نبيِّهم إىل ذهبوا جيشهم، ويرأس أمورهم، يف
بدهن رأسه ودهن امُللك، زمام وسلَّمه «شاول»، بالرسيانية املسمى «طالوت»، لهم فاختار
ومائة بألف املسيح قبل كان وذلك — فأبى عليهم، أَُملَِّكك أن ربي أمرني له: وقال القدس،
أمة أيًضا فرأى ملًكا، يكون أن وتنجى أبى شاول أن أشمويل رأى ملا ولكن — تقريبًا سنة
سيدنا إىل ُملكهم زمام يُسلِّم أن فاختار ملًكا، عليهم إقامته عدم يف يحاولون إرسائيل بني
مدينة يف «سيئون» جبل عىل وأقام إرسائيل، بني أعداء قمع امللك عىل استوىل فلما داود.
املقدس، بيت وأقام الخشب من قًرصا وشيَّد سليمان، سيدنا ولده خلفه ثم املقدس، بيت

سنة. بألف املسيح قبل وذلك
وانحلَّت ثانيًا، اإلرسائيليني عصا ت انشقَّ سليمان سيدنا حكم بعد إرسائيل: بني أنبياء
من واتخذوا األوثان، يعبدون وصاروا فذَّة، مملكة كوَّنوا الشمالية قبائل َفالَعْرش عراهم.
اتخذتا فقد املقدس، بيت ضواحي يف كانتا اللتان الجنوبيتان القبيلتان وأما أربابًا. هللا دون
اسم اململكة هذه سكان عىل أُطلق وقد أحًدا، به مرشكني غري هللا وعبدتا لهم، دينًا اليهودية
أن إىل وقدم ساق عىل واقفة زالت وما اململكتني، هاتني بني حرب وقعت إنه ثم اليهود،
مدنهم، وأبادوا محصوالتهم، يف النار فأثاروا جرارة، بجيوش و«بابل» «نينوى» ملوك أتت
«سيمربيا» عىل واستولوا ورجالهم، أوالدهم وذبحوا نساءهم، وسبوا ديارهم، وأخربوا
مملكة عاصمة املقدس» «بيت وعىل املسيح، قبل ٧١١ سنة يف اإلرسائيليني مملكة عاصمة
ليُهدوهم الرسُل؛ إرسائيل بني إىل أُرسلت الزمن هذا ويف املسيح. قبل ٥٨٩ سنة يف اليهود
فيهم عظمت حيث عمًال؛ وأساءوا عنه، ضلوا الذي القويم والدين املستقيم الرصاط إىل
هللا دون من وعبدوها األوثان نصبوا حتى هللا عهد ونسوا الفساد، فيهم وظهر األحداث،
العجوز، بابن امللقب «حزقيل» هم: إرسائيل لبني بُعثت التي الرسل وأشهر وجل. عز
ويطغون. يضلون ومرة يتبعونهم، طوًرا امللوك وكانت السالم. عليهم و«اليسع» و«إلياس»
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أن غري سنة، سبعني بها وأقاموا بابل، إىل أرسى أُخذت الشهرية اليهود كانت املسيح:
عظيمة مملكة تؤسس أن بآسيا) صغرية أمة كانت (التي الفرس ابتدأت كانت الزمن هذا يف
املقدس، بيت إىل تعود بأن لليهود وأذن بابل، عىل «كرش» ملكها فاستوىل أركانها، مشيدة
ولكنهم قطمريًا، يملكون ال صغريًا شعبًا إال اليهود كانت ما ذاك وإذ املعبد. ثانيًا ويبنوا
أن بد فال اآلن املوىل عاقبنا وإذا له، مخلصني وكنا هللا عصينا ما إننا وقالوا: أنفسهم َعلَّلُوا
وقد سليمان. سيدنا كعهد متني وعزم قوة يف ويعيدنا سيئاتنا، لنا ويغفر يوًما، عنا يعفو
هذا منتظرة وكانت اليهود، لريفع داود ذرية من رسوًال سيبعث هللا بأن أنبأت الرسل كانت

املسيح. تُسميه الذي الرسول
ظهر ملا ولكنه املسيح، ظهور سنة خمسمائة مدة اليهود انتظرت املقدس: بيت هدم
يُصلب بأن الكهنة عليه حكمت املقدس بيت إىل أتى وملا املسيح، بأنه يعرتفوا أن عن أبَوا
ذاك إذ وكانت عمره. من سنة وثالثني ثالٍث ُمِيضِّ بعد وذلك لهم) ُشبِّه ولكن ُصلب (وما
ولكن ضدَّهم، اليهود قامت املسيح بعد سبعني سنة ويف اليهود. بالد الرومانيون حكمت
واستوىل «أورشليم» حارص الرومان من جراًرا جيًشا إن إذ عملهم، وحبط مساعيهم ضلَّت
مقمحون، وهم وأيديهم أعناقهم يف واألغالل أرسى، اليهود وأُخذت املعبد، وحرق عليها
ُدوا تبدَّ بل لليهود، مخصوصة مملكة توجد لم الوقت هذا ومنذ كعبيد. بخس بثمن وبيعوا
وآسيا، الجزائر، وبالد وفرنسا، وبولونيا، «أملانيا، يف منهم نجد البالد، جميع يف وتفرَّقوا

ديانتهم. عىل محافظني يزالوا ولم ومرص»
إذ العالم؛ تاريخ يف األهمية عظيمة ولكنها صغرية، اليهود أمة إن اليهود: أمة أهمية
ديانة وأن األوثان، تعبد األخرى األمم جميع كانت أن مدة يف واحٌد هللا بأن تقرُّ كانت إنها

منها. تفرعت النرصانية

اإلرسائيليني تاريخ من تقدم ما خالصة

مكان من مرتحلني لبنان؛ وجبل «الفرات» نهر بني الصحاري يف تعيش كانت اآلباء إن أوًال:
إرسائيل وبنو العرب أمة إبراهيم سيدنا من خرج إنه ثانيًا: ودوابهم. بعائالتهم آخر إىل
مرص بأرض مقيمني كانوا الذين اإلرسائيليني إن ثالثًا: يعقوب. سيدنا نسل من هم الذين
أن اليهود وأمر اليهودية، دين أظهر الذي موىس سيدنا بأمر ُمؤتِمرون وهم منها خرجوا
فيها كانت التي «فلسطني» أرض تسكن كانت اإلرسائيليني إن رابًعا: وحده. هللا يعبدوا
سيدنا أشهُرهم ملوٍك، حكم تحت كانوا إنهم خامًسا: قبيلة. عرشة اثنتي إىل منقسمة
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ذاك وإذ السوريني)، (أي العمالقة أبادوا وقد مملكتني، إىل انقسموا إنهم سادًسا: سليمان.
مملكة وأنشئوا بابل، إىل رجعوا اليهود إن سابًعا: القويم. الدين إىل ودعتهم األنبياء، ظهرت
بَصلبه، الكهنة وحكمت عليه، أنكروا ظهر ملا املسيح إن ثامنًا: املسيح. منتظرين صغرية
أهمية لها اليهود أمة إن تاسًعا: اإلرسائيليني. شمل الرومانيون بددت سبعني سنة ويف

لديانتها. بالنسبة

18



اليونان تاريخ

عظيم دور لها وكان قدرها، وعال صيتها، ارتفع التي اليونان بلد إن اليوناني: الشعب
ادة، نقَّ وبصائر وقادة، فكر لهم أذكياء، أهليها لكن صغريًة، بلًدا إال تكن لم التمدُّن، من
غري شيئًا يفقهون ال سنة بثمانمائة امليالد قبل كانوا فإنهم والنشاط، الهمة بأردية تردَّوا
وأضاء تمدُّنهم، نور وسطع إال الزمن من مىضقليٌل وما الحيوانات، وتربية األرايض، تفليح
روا وصوَّ الحجارة، ونقشوا املدن، وبنوا السفن، فصنعوا تقدمهم، نسيم وهبَّ اآلفاق، جميع

وسادوا. وشادوا التصاوير،
يف وَسعوا البالد، يف منهم عظيم عدٌد تفرَّق اليونان عدد كثر ملا اليونان: مستعمرات
وهذه يسكنونها، مدنًا فيها ويُعمروا أرزاقها، من ويتموَّلوا خرياتها، من ليأكلوا مناكبها
«البحر سواحل عىل عديدة يونانية مستعمرات توجد فكانت «املستعمرات»، ب تسمى ما
شاطئ وعىل األندلس»، وبالد وفرنسا، وإيطاليا، وأفريقيا، «آسيا، ويف املتوسط»، األبيض
يف لها مستعمرات واجد» وأنتيب، ونيس، «مرسيل، وكانت «قربص»، ويف األسود»، «البحر

الفرنسيس. بالد
ألمة تكن لم مكونة، بخالئها ناحية كل كان بل واحدة، أمة اليونان اليونان: مدن
بني مشتعلة الحرب نار وكانت البحرية، وعمارتها وجيشها بحكومتها منفردة صغرية
اليونان»، «مدن تُسمى كانت النواحي، تلك من مئات توجد وكانت الدوام، عىل األمم هذه

و«أثينا». «أسربطة» مدينتا وأهمها وأعظمها صغريًا كان املدن هذه وأغلب
األطفال يُربون وكانوا وجنود، جبليِّني مدينة أسربطة كانت أسربطة: مدينة عىل الكالم
والجري، الوثوب عىل يُعوِّدونهم وكانوا والرماية، املكافحة يُعلمونهم فكانوا بكثرة، فيها
العيش، وشظف الخشونة عىل مرتبني أهلوها وكان والرماح، األسلحة تثقيف ويعلِّمونهم
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تصري أن ألجل بعضهم؛ ويرضبون الحجارة، دون ويتوسَّ القصب، عىل ينامون فكانوا
جامدة. أجسادهم

إىل آمالهم يوجهون وال الدنيا، بزخرف يهتمون وال الرتف، إىل ينظرون ال وكانوا
صبيانهم، يربون كما بناتهم يُربون وكانوا الفاخرة، باملالبس يكرتثون وال الجسد، نعومة
وكانوا املصارعة، عىل للتدرُّب يقومون األكل وبعد حدتهم، عىل مًعا تأكل الرجال وكانت
يشار كان ولذا املصارعة؛ فن يف القصوى الدرجة بلغوا أنهم غري يكتبون، وال يقرءون ال
يذهبون وكانوا اليونان، بالد صناديد املدينة هذه سكان إن ويقال: البنان، بأطراف إليهم
ودرقة، بيضة ومعه برمٍح متسلِّح منهم واحد وكلُّ املزمار، صوت يقودهم ِفَرًقا القتال إىل
بَْعدهم، وَمْن معارصوهم استغربها نواميس «أسربطة» لسكان وكان عاٍر. جسده وأغلب

تقريبًا. سنة بثمانمائة املسيح قبل حياته مدة كانت الذي «ليكورغه» إىل يعزونها

أثينا عىل الكالم

عظيمة مينا مدينتهم من بالقرب لألثينيني كان إذ أسربطة؛ عليه كانت ما بعكس أثينا كانت
إىل شديد ميل ولهم موِرسين وكانوا ومرص، آسيا من التجارة إليها ترد «بربيه»، تدعى
املدينة هذه أهل وكان عر، بالشِّ والتشبب الجميلة والتماثيل الفاخرة والزينة الجليلة األبنية

اليونان. بالد ِيص ُمَشخِّ أعظم
وفيها «آجورا»، له: يقال ميدان يف العامة مصالح يف للنظر تُعقد املحافل كانت وبأثينا
صادرة قوانني متَّبعني وكانوا الحارضين، عىل الشائقة واملقاالت الرائقة الخطب تتىل كانت

سنة. بستمائة املسيح قبل حياته كانت الذي «سولون» لهم َسنَّها وعقل، حكمة عن

اليونان الفرسمع حرب

البالد، وأخذوا األمم، أغلب سادوا كانوا الذين للفرس خاضعة ومرص آسيا بالد كانت
من عظيًما جزءًا قادوا فكانوا سنة، ثالثني مرصيف ديار إىل الهند بالد من سلطتهم وامتدت
وأقوى زمانه، يف ملك أعظم هو الفرس يحكم الذي امللك وكان مرص، عىل واستولوا آسيا،
وملا األكرب. امللك يسمونه كانوا ولذا غريه؛ من سلطانًا وأعظم وشأنًا، قدًرا وأرفع شوكًة،
ألهليها وبعث اليونان، بالد وقدرته لسلطانه تذعن أن «دارا» املسمى العجم ملوك أحُد أراد
من ومنهم ألوامره، وامتثلوا قلوبهم يف الرعب نزل من فمنهم الطاعة، إىل ليدعوهم رسًال
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«دارا» الفعل هذا بلغ فلما وأثينا». «أسربطة أهل وهم اإلذعان، وأبى وتََكربَّ وعىص فجر
فعرشة أهليها، إلبادة «مرتبان»؛ يف أثينا من بالقرب بحرية عمارة وأرسل غيُظه، اشتدَّ
انقضاض عليهم وانقضوا الفرس، مراكب تلقاء خيامهم نصبوا األثينيني من جندي آالف
بأربعمائة املسيح قبل كان وذلك فيها، كان من وأغرقوا البحر يف سفنهم وقلبوا النسور،

سنة. وتسعني
خلف الذي امللك «اكزرسيس» إن إذ ثانيًا؛ الحرب نار انتشبت سنني ميضعرش وبعد
مؤلفة بحرية وعمارة أشداء، جندي مليون من ُمركَّب عرمرم، جيش مع بنفسه أتى «دارا»
وشدوا مًعا، قلوبهم ضموا ذلك، وأسربطة أثينا أهل شاهد فلما حربية، سفينة خمسمائة من
البحرية الفرس عمارة فأبادوا القتال، إىل وذهبوا وقلبهم، بقالبهم واتحدوا بعضهم، أزر
يف آخره عن الربي الجيش وأهلكوا املسيح، قبل وثمانني أربعمائٍة سنة يف «سالمني» يف

امليالد. قبل وسبعني وتسعة أربعمائٍة سنة يف «بالتيه»
الغلب، كأس وسقوهم الفرس، عىل وأثينا أسربطة أهل انترص أن بعد بركليس: عرص
واستمر الجأش، ثابتي الفكر مطمئني ديارهم، إىل أسربطة أهل رجع هزيمة، رشَّ وهزموهم
اليونان مدن جميع من الفرس جنود لطرد سفنهم راكبني ساروا بأن القتال عىل أثينا أهل
اليونانيني عىل الرضائب ورضبوا مساعيهم، يف ونجحوا مستعمراتها، وجميع وجزائرها
معبًدا الرضائب بدراهم وبنوا الرسل، لهم بعثوا وقتما للفرس أذعنوا كانوا الذين األَُخر

عددها. كثريًا أخرى أبنية وشيَّدوا آللهتهم، فاخًرا
املضحك، التشخيص أي «الكوميديا»؛ ک بأنواعها التياترات أوجد من وأول
والنقاشون املهندسون وكانت اليونانيون. هم املبكي، التشخيصاملحزن أي «والرتاجيديا»؛

بأثينا. تجتمع والشعراء والفالسفة واملصورون
لكلمته، وتصغي وطنهم، ابن بركليس وتُعظِّم ل تبجِّ الوقت ذلك يف األثينيون وكانت
ويف عامًال، مدبًِّرا الشأن، عظيم القدر، جليل رجًال كان إنه إذ به؛ يشري ما لكل وتَمتِثل
الطباق السبع إىل أثينا شهرة وطارت والعلوم، الصنائع وتقدَّمت الفنون، تفنَّنت قد عرصه
عرص فيقال باسمه فيه كان الذي العرص ُسمي السبب ولهذا اآلفاق، جميع يف وانترشت

بركليس.
املقدار عليَّة الشوكة قوية وهي طويًال، زمنًا تَُقم لم أثينا إن مقدونيا: عىل الكالم
بالحرب، أعلنتها املسيح قبل وثالثني وإحدى أربعمائٍة سنة يف أسربطة إن إذ والشأن،
إىل رشارتها وطارت األنحاء، جميع يف نارها واشتعلت وساق، قدم عىل بينهما فقامت
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وانكرست النَّكال، ولحقها أثينا، عىل الدائرات دارت الحرب هذه ويف وسيسيليا). (آسيا
بعدما ولكن امليالد. قبل وأربعمائة أربع سنة يف كان وذلك هزيمة، رش وهزمت شوكتها،
ثانيًا، الحرب فأرضمت لسلطانها، يذعنوا أن األَُخر اليونانيون أبت أسربطة انترصت
النساء، ويسبون الرجال، ويقتلون األشجار، يقطعون فكانوا أمرها، وفدح رضاُمها وأذكى
بعضهم يقاتلون والفقراء األغنياء كانت مدينة كلِّ يف الزمن هذا ويف األوالد. ويذبحون
الذكر خامدة كانت صغرية أمة بمقدونيا اليونان شمال يف يوجد كان ذاك ويوم بعًضا،
جيًشا نظم ملكها «فيليبش» إن إذ قوية؛ منتظمة أمة كانت ولكنها الشهرة، ومعدومة
ذلك، األثينيُّون فأبى الفرس، ملك لقمع حلفاء يصريوا أن إىل اليونان باقي واستمال جراًرا
قبل وثلثمائة وثالثني ثماٍن سنة يف «قريونيه» يف لفيليبش الفوز وكان عظيم، قتال وحصل

امليالد.
وستٍّ ثالثمائٍة سنة يف امللك أريكة عىل فيليبش ولد إسكندر جلس إسكندر: فتوحات
ألف وعرشين بخمسة ظعن ُملكه عرش عىل سنتني مكث أن وبعد امليالد، قبل وثالثني
بعرشين إسكندر جيش من أكرب عرمرم بجيش ملكهم فقابله الفرس، بالد لفتوح مقاتل
القتال، عىل مجبوًرا كان وأغلبهم عاطلة، بأسلحة متسلحني ضعفاء كانوا جنوده لكن مرة،
إسكندر جنوُد وأما النزال، عىل متدربًا ليس كونه مع خامدة، ة وِهمَّ فاترة، بعزيمة يطاعن
راغبون؛ له وهم الهيجاء ميدان يف ينزلون وسيوفصارمة، باترة، بأسلحة متسلحني فكانوا
الفرس. مللك خاضعة كانت التي البالد جميع وقهروا مرات، ثالث بالفرس ظفروا ولذلك
التي إسكندرية وأشهرها الوجود، قدم عىل واقفة تزل لم مدن عدة إسكندر شيد وقد
وقىضنحبه بابل، ديار إىل وعاد عليها، يده ووضع الهند بالد إىل إسكندر ذهب ثم بمرص.
ثالثًا إال العمر من يبلغ لم وهو امليالد، قبل وعرشين وثالٍث ثالثمائٍة سنة يف بالحمى فيها

عاًما. وثالثني
قواُد امُلْلَك تنازع ملكه، يف يخلفه له خلًفا إسكندر يرتك لم ملا إسكندر: مملكة تقسيم
إىل بهم أفىض شقاٌق ذلك من فحصل ملًكا، يكون أن يريد منهم واحد كلُّ فكان جيشه،
عىل واحد كلُّ واستوىل امُللك، تقاسم بقي ومن كثري، منهم فمات الدماء، وسفك القتال،
مملكة وهي: عظام، ممالك ثالُث يومئٍذ يوجد فكان قائًدا. كان ما بعد ملًكا وأصبح نصيبه،
هاته أقامت وقد املمالك، كهاتيك ليست صغرية، أخرى وممالك ومرص، وسوريا، مقدونيا،

تقريبًا. قرنني نحو الدول
األصل، يوناني كان ملكهم ولكن آسيني، كانت املمالك هذه رعايا إن اليونان: ممالك
والفنون الصنائع وأرباب والُكتَّاب بالعلماء يأتي وكان جنسه، من ومتوظفوه جنوده فكانت
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التدريج، عىل اليونان أهل بعوائد فتعوَّدوا املمالك؛ هاته يف اليونان بالد من خالفته دار إىل
بدياناتهم، وتديَّنوا اعتقاداتهم، أرواحهم يف وانبثت بطبائعهم، وتطبَّعوا بأخالقهم، وتخلَُّقوا

اليونان. بلغة إال يتكلمون ال أصبحوا أن إىل أمرهم وآل
العلوم، إىل يصبو اليونان ممالك بعضملوك كان وفنونها: علومها ومدرسة إسكندرية
واملطابع األوراق كانت ويومئٍذ عظيمة، مكتبة ملكهم تخت يف بإسكندرية فأقيالمرصكوَّنوا
وكان يطوونه، ثم «الربدي» عىل بأيديهم جميَعها الكتَب يسطِّرون فكانوا الخفاء، عالم يف
التآليف، عىل حرصهم ولشدة الثمن؛ غالية كانت ولقلَِّتها الكتب، وجود ذاك إذ عزيًزا
نسخ بعض إال مؤلٍَّف من يوجد كان ما إنه إذ الضياع، يُد تغتالها أن من عليها وخوفهم
بستانًا ونظَّموا املكتبة، هاتيك يف ووضعوها نسخة، ألف ثالثمائة نحو بجمع اعتنوا قليلة؛
اسم: املحالت هذه عىل يُطلقون وكانوا الطبيعية، للعلوم ومعمًال النباتات، علم لدراسة
جادت وما فيها، ليتعلموا ؛ فجٍّ كل من إليها تُهرُع الناس وكانت والفنون، العلوم مدرسة

الوجود. عالم يف غريها العني رأت وال بمثلها الدنيا
املرصيني إن إذ أهلها؛ عدد كثرة عىل أمة تقدم يتوقف ال اليونان: وعلوم فنون
ووطئوا الرفيعة، الدرجة إىل وصلوا أنهم مع صغرية أمًما إال كانت ما واليهود واليونانيني
مرص دياَر اليونانيُّون فتح كيف انظر كلمتهم، وَعَلْت صيتهم، وسطع بأقدامهم، السماَكني
عنهم وزادوا األمم، هذه تعَلُمه كانت ما كلَّ وتعلَّموا العجم، وبالد وبابل اآلسوريني ومملكة
الشعر ينظمون كانوا األثينيني فإن الوجود. إىل العدم حيز من أخرجوها كثرية، بأشياء
ويصنعون التواريخ، ويؤرِّخون املحافل، يف واملقاالت الخطب ويتلون القصائد، وينشدون
موقَع عنده تقع قرأها من فكلُّ بعدهم، من وأشعارهم تصانيفهم ترجمت وقد التآليف،
أشعاُر ملكاتهم وسمو أفكارهم بجودة لهم وتشهُد بها، فرًحا يطري ويكاد االستحسان،
ِة وِحدَّ فطنتهم، عىل وتدلُّنا وسوفاكل»، وأشيل، وهزيودوس، «مريوس، شعرائهم أشهر
خطُب فصاحتهم بشدَّة وتنبئنا و«توسيديد»، الشهري املؤرخ «هريدوت» كتُب ذكائهم؛

كاتبًا. وأضحى خطيبًا أصبح حذوهم وحذا قلَّدهم ومن ديموستني،
وأبدع نقش بأحسن منقوشة تماثيل ورفعت عظيمة، معابد اليونانيون شيدت وقد

القدماء. آثار من وجوده أمكنهم ما كلَّ اعتناء بأوفر وحفظوا إتقان،
الطب، ابتدأ فبقراط حجمها، وأوضح العلوم مبادئ أوجد من أول هم واليونانيون
نطاق عوا ووسَّ وغريهما، وروفس جالينوس بعده وظهر مفيدة، فصول عدة فيه وكتب
الوجود، عالم إىل الهندسة أظهر وأوكليدس الطبيعي، التاريخ أنشأ وأرسطاطاليس دائرته،
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الجغرافيا، ابتدع وأرالوستينس األثقال، رفع علم أي «امليكانيكا» علم ابتدع وأرشميدس
وال معلم بدون أفكارهم من اليونانيون ولَّدتها التي املبادئ وهذه الفلك. أوجد وهيباركس
جسومنا، وننيضِّ عيوننا ونؤرِّق الطويلة، والليايل العديدة األيام تعلمها يف نميض موقف
والعناء. املشقة مع معرفتها إىل نصل وبالجملة كباًرا، ونخرج صبيانًا املدرسة وندخل
تعلمت الرومانيني ومن أوًال، الرومانيون تعلمت منهم إذ لليونانيني؛ يكون أن الفضل أليس

وفرنسا. إيطاليا أهل األخص وعىل الغربيون،
والنشاط، الذكاء غاية يف صغرية أمة اليونانيني إن أوًال: اليونان: تاريخ ملخص
كانت اليونان بالد إن ثانيًا: املتوسط. األبيض البحر ساحل عىل عديدة مستعمرات وأسست
املدن هذه وأشهر الدوام، عىل بينهما ُمنتِشبة الحروب وكانت صغرية، مدن عدة إىل منقسمة
اليونان بالد أعظم وكانت وجنود، جبليِّني مدينة أسربطة إن ثالثًا: وأثينا. أسربطة مدينتا
التشخيص. يف اليونان بالد أشهر وكانت بحريِّني، مدينة كانت أثينا أن رابًعا: جيوًشا.
من الفرس ملك مع غارات جملة وشنا بعضهما، مع اتحدا وأسربطة أثينا إن خامًسا:
الغارة شنَّا إنهما سادًسا: املسيح. قبل وثمانني أربعمائٍة سنة إىل وتسعني أربعمائٍة سنة
قبل وأربٍع أربعمائٍة سنة الحرب هذه يف أثينا وُهزمت الحرب، نار وأرضما بعضهما، مع

املسيح.
مملكة جميع إسكندر ملكها وفتح اليونان، بالد يف بلد أقوى كانت مقدونيا إن سابًعا:
ثامنًا: امليالد. قبل وعرشين وثالٍث ثالثمائٍة سنة إىل وثالثني وثالٍث ثالثمائٍة سنة الفرسمن
يونانية ممالك جملة أُسست قد تاسًعا: مملكتَه. قواُده تقاسمت إسكندر مات ما بعد إنه

وفنونها. علومها ومدرسة بمكتبتها مرص مملكة تخت إسكندرية واشتهرت الرشق، يف
وكتاب فصحاء شعراء فيهم موجوًدا كان ألنه العالم؛ يف اشتهروا اليونانيني إن عاًرشا:
وعلموا العلوم مبادئ جميع وأوجدوا باإلتقان، لوها جمَّ تماثيل ونقشوا وصنعوا نبالء،

األخرى. األمم جميع

القدماء الرومانيني تاريخ

أشهر من املاضية والسنني الخالية األَعُرص يف كانت رومة إن رومة: تأسيس عىل الكالم
إال األمر مبدأ يف تكن لم أنها عىل قدًرا، وأجلها وشأنًا، رفعًة وأعظمها األرض، ممالك
تقريبًا، إيطاليا وسط يف «الترب» نهر من بالقرب ربوة عىل مؤسسة مربعة صغرية مدينة
بانيها إىل نسبًة رومة ُسميت وإنما امليالد. قبل وسبعمائة وخمسني أربٍع سنة يف وأُسست
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امللوك خرب حقيقة تعلم لم وكذلك تاريخه، حقيقة عىل املؤرخون تقف ولم «رومولوس»،
األصل. يف حكموها الذين

بأمٍر يقيض وال حكًما ينفذ ال رومة يحكم الذي امللك كان رومة: جمهورية عىل الكالم
تجمعت امليالد قبل وخمسمائة عٍرش سنة ويف األمر، يف ومشاوراتهم األمة، كرباء باتفاق إال
اثنان امللك زمام عىل واستوىل ذاك، يوم ملًكا كان الذي «تركوين» بطرد وحكموا األمة كبار
تنتخب األمة وكانت األحكام، ذ منفِّ أي قنصل؛ بلقب منهم واحد كلُّ ب وتلقَّ القضاة، من
فيما آراءها لتعطي جمعية يف تجتمع العائالت رؤساء وكانت سنة، كل يف القناصل هاته
ديوان أي «السناتو»؛ بجمعية تُلقب كانت الجمعية وهذه األمة، عىل واملنفعة بالصالح يعود

اململكة. أعيان
حزب له يقال األول حزبني؛ إىل منقسمة رومة سكان كانت والعامة: األرشاف شقاق
القديمة العائالت نسل من الذين الرومانيون فكانت العامة. بحزب يدعى والثاني األرشاف،
نسل من وليسوا فيها، واستوطنوا رومة، ديار يف دخالء أتوا من وأما «باألرشاف»، تدعى
بكثري؛ أولئك عدد عن يزيد هؤالء عدد وكان «بالعامة»، بون يُلقَّ فكانوا القدماء، الرومانيني
األمة عقد يف وانتظموا رومة، ودخلوا ديارهم، من ُهرعوا املجاورة املدن سكان أغلب إن إذ
الحكومة، يف تشاركهم أن العامُة وطلبت بالحكم، االستقالل األرشاف أرادت وملا الرومانية،
الطرفني. بني واملشاجرات الشقاق إىل أفضت فتن ذلك من نشأت الطلب؛ ذلك األرشاف وأبت
قرَّر يرجعهم أن ألجل «السناتو» فمجلس عنها، وتخلوا رومة، من العامة ذهب ذلك ومن
القناصل يمنعوا بأن الحق لهم ويكون الشعب، حقوق عن يحامون رؤساء منهم يكون بأن
مائة من أكثر مكث الفريقني، بني ثانيًا نزاع حصل ثم املحاماة، سوى يشء أي عمل عن
ستٍّ سنة يف كان وذلك العامة، من قناصل تُعنيَّ بأن األرشاف قرَّر األمر آخر ويف سنة،

الفريقني. من هدوء وحصل الراحة، استتبت وعندئٍذ امليالد، قبل وثلثمائة وستني
كانوا حيث الزراعة؛ فن إىل عنايتها ُجلَّ َهًة ُمَوجِّ الرومانيون كانت الروماني: الجيش
قاطبة وكانوا بالتجارة، أيًضا مشتغلني وكانوا الناس، كأفضل الحرَّاثني أمهر يُعتَربون
وتَْلبَس والرتس، الرمح وتحمل بالصوارم، وتتقلَّد بالدروع ع تتدرَّ العساكر وكانت جنوًدا.
الخيل، شعر من بأهداب نحاس من خوذًا رءوسهم عىل وتَضع َرَكبهم، إىل تصل حمًرا ثيابًا
فن يف القصوى الدرجة بلغوا وكانوا فيها، يحتمون مشطورة معسكرات تشيد وكانت
تصل لم منال وهذا جنديٍّا، وعرشين مائة أو بمائة املحاربة يمكنهم كان إنه حتى القتال
يُرضب موضعه يرتك الذي الجندي فكان ا؛ جدٍّ قرسية العسكرية قوانني وكانت أمة. أية إليه
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من عرشة السابعة يف وهو العسكرية يف يدخل منهم الواحد وكان يموت. حتى بالسياط
انتظام أحسن يف الروماني الجيش كان األمر وقصارى حياته. مدة فيها ويمكث عمره

قليًال. قليًال بأرسها املعمورة فتح ولذا كثريًا؛ به ومعتنًى
إيطاليا، أمم قهر إىل عزائمها واتجهت الرومانيني، رغبة تطلَّعت ملا إيطاليا: فتوح
ويف أجيال، عدة بينهم قام القتال إن إذ عسريًا؛ أمًرا عليهم كان ذلك ولكن بالحرب، أعلنتها
امليالد. قبل ومائتني وعرشين اثنتني سنة يف بأكملها إيطاليا جزيرة بحيث ُفتحت األمر آخر
تونس فيه الذي املكان من قريبًا — بأفريقيا يوجد كان الثالثة: قرطاجنة حروب
جماعة سها أسَّ «قرطاجنة»، تُدعى البحر شاطئ عىل مبنية حصينة تجارية مدينة — اآلن
ومن التجارة من غنيَّة متموَّلة املدينة هذه وكانت «فينيقية»، من أتوا كانوا البحريني من
بل بنفسها، تُقاتل ال قرطاجنة سكان وكانت األندلس، بالد من الفضة معادن استخراج
«بالد فتحت الجنود وبهذه القتال، إىل تميل التي املتوحشة األمم من عساكر ر تؤجِّ كانت
سيسيليا، عىل تستويل أن الرومانيون أرادت وملا وسيسيليا»، أفريقيا، وشمال األندلس،
رومية بني الحروب ابتدأت وحينئٍذ وشقاق، نزاع حصل هناك، قرطاجنة جنود وقابلوا
واحدة أول ففي ثالثة؛ كانت وهي «البونيكية» بالحروب تُعرف الحروب وهذه وقرطاجنة،
الرومانيون طَرَدت ق.م. ومائتني وأربعني إحدى سنة إىل ومائتني وستني أربٍع سنة من منها
ومائتني عرشة ثماني سنة من كانت التي الثانية الحرب ويف «سيسيليا». من القرطاجيني
األندلس بالد من «أنيبال» يُدعى قرطاجيني قائد سافر امليالد قبل ومائتني أربٍع سنة إىل
ويف إيطاليا، يف ونزل «األلب» جبال وجاز فرنسا) (أي: الجنوبية الجول بالد واخرتق
هاتيك أشهر «كنس» واقعة وبعد وقعات، ثالث يف الرومانيني عىل انترص سنني ثالث مدة
عليها، اإلغارة عىل يتجرَّأ لم و«أنيبال» همتها فَرتَت ما رومة ولكن «نابيل»، يف أقام الوقعات
«سيبيون» يدعى قائًدا أفريقيا إىل أرسلت إيطاليا من املبارحة عىل «أنيبال» يجرب أن وألجل
يف هزم ولكن اتبعه، «أنيبال» ذلك رأى فلما قرطاجنة، من قريبًا نزل عرمرم بجيش
واستولت الصلح، قرطاجنة طلبت ذاك وعند امليالد، قبل ومائتني اثنتني سنة يف «زاما»
ستٍّ سنة إىل ومائة وأربعني تسٍع سنة من التي الثالثة الحرب ويف األندلس. عىل الرومانيون
وبعد املدينة، وحارصوا فذهبوا قرطاجنة، تتخلصمن أن الرومانيون أرادت ومائة وأربعني
بالغنائم رومة إىل ورجعوا عظيًما، فتًكا بأهلها وفتكوا هدموها عليها أيديهم وضعوا ما

واألموال.
يونانية ممالك جملة إسكندر مملكة تقسيم أثناء الرشق يف يوجد كان الرشق: فتوح
نزاع، أدنى وبدون تكلف بدون فتحتها ممالك منها األخرى، بعد واحدة الرومانيون فتحها
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ملوك من ملَكني هزيمة رش َهزموا بأن الغارات وشن بالقتال قًرسا فتحتها ممالك ومنها
ومائة وستني ثماٍن سنة يف و«برسية» ومائة وتسعني سبٍع سنة يف «فيلبش» وهما مقدونيا
ثم املسيح، قبل ومائة تسعني سنة يف «أنتيكوس» املدعو «سوريا» ملك وكرسوا امليالد، قبل
قبل وتسعني أربٍع سنة إىل وثمانني سبٍع سنة من «بون» ملك «مرتدات» مع الحرب أثاروا
وبالد «مقدونية، عىل ملوًكا أصبحوا أن إىل الحال بهم وانتهت الظفر، لهم وكان املسيح،

ومرص». وسوريا، الصغرى، وآسيا اليونان،
ذلك قبل عرفنا وقد الغرب، إىل التفتت الرشق الرومانيون فتحت ما بعد الغرب: فتوح
معمورة فرنسا ذاك إذ وكانت القرطاجينني، من زمامها وملكت األندلس، عىل استولت أنها
واستولوا قديًما إيطاليا فتحوا كانوا إنهم إذ الرومانيني؛ عند مهابني هؤالء وكان بالغاليِّني،
الرومانيون فتكت للرومانيني إيطاليا) (سكان الغاليون خضعت ما وبعد رومة، عىل
«األلب» جبال بني ما وفتحوا بهم، وظفروا «فرنسا» غالة أي الجول) (سكان بالغاليني
وتاربون»، «اكس مدينتي فيه وأسسوا املسيح، قبل وعرشين مائٍة سنة يف «بدنيبة» وجبال
وخمسني ثماٍن سنة من «الران» نهر إىل «غالة» من بقي ما سنني ثماني القيرصيف فتح ثم

امليالد. قبل وخمسني إحدى سنة إىل
جمعية وكانت السناتو، حكم تحت رومة كانت الزمن هذا أثناء يف املدنية: الحروب
وتارة السوق، ساحة أي «الغوروم»؛ يف تجتمع تارة فكانت معلومة، محالت يف تحتشد األمة
طاعة عن تخرج ال كانت هذا ومع العموم، مصالح يف لتنظر الفعلة ميدان يف تجتمع كانت
املجلس. هذا تشاور ما بدون بأمر تقيض وال شيئًا، تفعل ال القناصل وكانت السناتو،
من القليل إال يوجد ال كاد إنه حتى الرومانيني رجال من غفريٌ جمٌّ ُقتل الحروب هذه ويف
لهم، مستقرَّ ال وجماعات أغراب الرومانية الجيوش يف حينئٍذ فدخل األصليني، الرومانيني
األموال وسلب الدراهم، الكتساب إال العسكرية سلك يف ينتظموا ولم الدوام، عىل متنقلني

املنهزمة. األمم من
ألداء ال منها، يكتسبون لهم حرفة الحرب التخاذهم تحارب كانت التي الجنود وهاته
حكاًما لهم يعرفون وال الحكومة يطيعون ال كانوا وطنهم، نحو خدمة لتقديم وال واجب،
إمرًة لهم وتجعل السناتو، عىل تحكم أن أرادت القواد ذلك رأت فلما ُقوادهم، إال لهم يذعنون
بنفسه، مستقالٍّ سيًدا يكون أن يريد منهم واحد وكل قواد، جملة يوجد أنه بما ولكن عليهم،
يف كان القتال وهذا سنة، ثمانني مكث أهيلٍّ قتاٍل إىل أفىضبهم ونزاع، شقاق ذلك من حصل
(ماريوسوسيال) بني فكانتحرب للرومانيني، الخاضعة البالد جميع ويف إيطاليا ويف رومة
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و«سيزار» و«بوبيه» «سيتوريوس» وبني وثمانني، اثنتني سنة إىل وثمانني ثماٍن سنة من
ثالٍث سنة من و«أوكتاف» «أنتوان» وبني وأربعني، خمٍس سنة إىل وأربعني تسٍع سنة من
بعضسنني. مدة حاكًما ينترصيصري قائد كل وكان املسيح، قبل ثالثني سنة إىل وأربعني
وأَْعيتْها وكلَّْت، الناس ضجرت ملا إنه إذ طويًال؛ زمنًا ذلك عىل يستمر لم الحال هذا ولكن
أغسطوسوإمرباطور باسم ب ولقِّ منترص، آخر «أوكتاف» إىل السلطة جميع سلَّمت الحرب،
سلطة، أدنى له يكن لم ولكن السناتو، مجلس ألغى وما املسيح، قبل وعرشين ثماٍن سنة يف

املسيح. ولد أغسطوس حكم ويف لإلمرباطور، واألحكام السلطة كانت بل

امللخص

امليالد. قبل وسبعمائة وخمسني أربٍع سنة يف أُسست رومة إن أوًال:

حكم تحت كانت وعرش خمسمائة سنة من ثم بملوك، محكومة أوًال كانت إنها ثانيًا:
السناتو. ومجلس القناصل

األرشاف بأن األمر وانتهى طويًال، زمنًا مكث والعامة، األرشاف بني شقاق حصل إنه ثالثًا:
واحدة. درجة يف االثنني بني املساواة وصارت أطاعوا،

الدنيا لهم خضعت ولذلك الخالية، القرون عساكر أعظم من الرومانيون كانت رابًعا:
بأرسها.

وعرشين اثنتني سنة إىل وخمسمائة عٍرش سنة من إيطاليا قهر يف ابتدءوا إنهم خامًسا:
امليالد. قبل ومائتني

سنة من «البونيكية» بالحروب تدعى حروب، ثالث يف قرطاجنة لهم خضعت سادًسا:
امليالد. قبل ومائة وأربعني ستٍّ سنة إىل ومائتني وستني أربٍع

وعناء. مشقة بدون الرشق بالد فتحوا إنهم سابًعا:
الغرب. بالد وأخضعوا الغاليني قهروا إنهم ثامنًا:

من حصل حكاًما، تكون أن القواد وأرادت لُقوادها، خاضعة الجيوش كانت ملا تاسًعا:
تحت حاكًما الُقواد أحد صار بأن الحال وانتهى طويًال، زمنًا مكثت أهلية حروب ذلك

املسيح. قبل وعرشين ثماٍن سنة يف اإلمرباطور لقب
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الجمهورية، حكم تحت كانوا ما خالل عديدة بالًدا فتحوا اليونانيني أن ذلك قبل عرفنا قد
تقريبًا، سنة مائة مدة العباد وإخضاع البالد فتح عىل استمروا الرومانيني إمرباطرة وكذلك
وأوتريش وبافيريوا، وسويسه، وفرنسا، وإسبانيا، «إنكلرتا، اآلن تُسمى التي البالد ففتحوا
وجميع أفريقيا، شمال جميع وفتحوا وسورية»، الصغرى، وآسيا وتركيا، النمسا)، بالد (أي
ليحكم واٍل يُرَسل كان والية كل ويف والية، وأربعني ستٍّ إىل منقسمة كانت الفتوحات هذه
عن ِعَوًضا الرعايا بنهب مشتغلة كانت الوالة وهاته الرضيبة، ليجمع وكيل ويبعث عليها،
يف يراقبونهم صاروا منهم اإلمرباطرة ذلك رأى ملا ولكن واإلحسان، بالعدل يعاملوهم أن
ذلك من فُرسَّ واللني، بالرفق ويعاملوهم معهم، االستعمال يُحسنوا بأن وأمروهم أعمالهم،

الجمهورية. حكم عىل اإلمرباطرة حكم وفضلوا زائًدا، رسوًرا الرعايا
سنة من رومة حكموا الذين اإلمرباطرة يُسمون كانوا قيًرصا: عرش االثني عىل الكالم
اثني عددهم وكان قيارصة، املسيح بعد وتسعني ستٍّ سنة إىل املسيح قبل وعرشين ثماٍن
تذعن الناس فكانت التامة، والسلطة العامة القدرة القيارصة لهذه وكان قيًرصا، عرش
«القانون هو اإلمرباطور إن يقولون: كانوا إنهم حتى بفعله، ويشريون به، يأمرون ما لكل
باملنفعة، يعود ما إىل عنايته جلَّ موجًها منصًفا عادًال القيارصة هذه بعض وكان الحي»،
و«تيتوس»، «أغسطوسفسيازيان» مثل: لحكومته، والرشف التقدم ويجلب بالخري، ويأتي
الشخصية، أغراضه وراء سائًرا شهواته، بأحبال مسحوبًا نفسه هوى متبًعا كان وأغلبهم
ومنهم العباد، مصالح تارًكا وزخرفها، للدنيا إال يلتفت ال الجسدية، تلذذاته ألوامر منقاًدا
و«دوميسيان»، و«نريون» «تيبري» مثل: فاجًرا، ظامًلا عنيًدا وجباًرا ضنينًا بخيًال كان من
يجرب كان من ومنهم األغنياء، أموال ويغتصبون يعجبهم لم من كلَّ يقتلون كانوا فإنهم
نفسه يكلف ال كان من ومنهم مجنونًا، كان فإنه «كاتيجال»، مثل: كإله، عبادته عىل الخلق
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الحكومة تاركني كانا فإنهما و«نريون»، «كلودد» مثل: األحكام، نحو االلتفات يف عناء أدنى
أرادوا. أينما عنانها ويوجهون شاءوا، كيفما يديرونها وعتقاهم عبيدهم أيدي يف

وأوضحوا الحق، أشهروا منصفون، عادلون إمرباطرة خمسة القيارصة هاته خلف ثم
وسنوا الرشاد، خطة واتبعوا والفساد، والعتو الفسق طرق عن وحادوا املستقيم، الطريق
عىل ليحكم بنفسه؛ قانونًا يسن قاٍض كل كان إنه إذ وإنصاف؛ عدل عن صادرة قوانني
وكان القضاة، جميع بنصها لتحكم عمومية نواميس وحرَّروا كليًة، ذلك فمنعوا مقتضاه،
وقد الفظيع، والعتو الجائر الظلم هذا فمنعوا أراد، إذا عبده يقتل السيد حكمهم قبل
موجودة تزل لم رشائعهم، يف أدخلوها نواميسهم، من قوانني بعض األوروباويون أخذت
ويحامون بأنفسهم، الهيجاء إىل ينزلون صناديد كانوا الخمسة اإلمرباطرة وهذه اآلن، إىل
أغاروا كانوا الذين قاطبًة الرببرية األمم ردُّوا فإنهم ثابٍت، وقلٍب راسٍخ بقدٍم رعاياهم عن

«الدانوب». نهر جهة من الرومانية الحدود عىل

الروماني التمدن

ولكنهم والتضارب، الزراعة غري يعرفون ال متوحشني، همًجا ناًسا أوًال كانوا الرومانيني إن
وألقوا الجليلة، الكتب وألَُّفوا والكتابة، القراءة منهم تعلَّموا واليونان آسيا بأهل اختلطوا ملا
أهايل تمدَّنت وبسببهم الجميلة، التماثيل ونصبوا الفاخرة، األبنية وشيَّدوا الرائقة، الخطب
شيئًا يدرون ال بربرية أمًما قبلهم كانوا إنهم إذ وإنكلرتا»؛ وأسبانيا، وفرنسا، «إيطاليا،
وكانت يسكنونها، مدٌن لهم ليس وكان املغارات، يف وينامون الخالء، يف يرعون كاألنعام
الطرقات، فيها هيئوا البالد هذه الرومانيون فتح فلما والحشائش، باألجمات مملوءة بقعتهم
التي الفنون جميع األهايل وعلَّموا والحمامات، والتياترات املعابد فيها ورفعوا املدن، وشيَّدوا
بعوائد وتعوَّدوا الالتينية، باللغة اململكة سكان جميع يومئٍذ وتكلم اليونانيني، من تعلَّموها
مدينة مائة نحو موجود فرنسا ويف كعيشتهم، وعاشوا بأخالقهم، وتخلَّقوا الرومانيني،
الرومانيني، عرص من وتماثيل أطالل فيها ُوِجد ما وكثريًا األصل، رومانية كانت تقريبًا
لغة أصلها فإن الفرنساويني، لغة هو األصل رومانية كانت املدن هذه أن عىل دليل وأقوى

التينية.
سنة من إمرباطرة الخمسة بعد امُللك تولوا الذين القيارصة إن الجنود: حكم عىل الكالم
أحكامهم؛ يف الحرية ُمطَلِقي يكونوا لم ومائتني وثمانني أربٍع سنة إىل ومائة وتسعني اثنتني
الذي امللك فكان كسالطني، صاروا إنهم حتى وتمرَّدوا عظيًما، عتوٍّا َعتَوا كانوا الجنود إن إذ
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يقيمون ثم ويقتلونه لسلطانه، يذعنون وال لحاكمه، يطيعون ال كثريًة نقوًدا يعطيهم ال
متفرِّقة؛ رومانية جيوش جملة يومئٍذ يوجد وكان إرادتهم. حسب عىل سواه ملًكا بعده
نهر سواحل عىل وسواه «الران»، نهر شواطئ عىل كان وآخر إنكلرتا، يف كان جيش فمنها
ال منفصمة، وُعراهم منشقة، غالبًا الجيوش هاته عصا وكانت الشام، يف وغريه «الدانوب»،
الحروب ناُر وكانت ملٌك، جيٍش لكل كان ذلك فمن رأي، عىل يتَّفقون وال كلمٍة، يف يتَّحدون
إىل ومائتني وخمسني تسٍع سنة من سنني عرش نحو أقاموا وقد الدوام، عىل بينهم مرضمة
اإلمرباطرة هذه ومن واحٍد، آٍن يف إمرباطوًرا عرشين إمرة تحت وهم ومائتني، سبعني سنة
أن اإلمرباطور هذا عادة وكانت الشام من كاهنًا كان فإنه «إيليوجبل»، مثل غريبًا كان ما

النساء. بزيِّ يتزيَّا
األهلية الحروب ملنع قرَُّروا إمرباطرة جملة ذلك بعد أتى ثم القسطنطينية: تأسيس

الرشق. يف واآلخر الغرب، يف أحدهما مًعا؛ إمرباطوران دائًما يحكم أن
القسطنطينية وثالثمائة وعرشين ستٍّ سنة يف شيَّد «قسطنطني» الحكم استوىل وملا
سلطنته كريس ونقَل لها، املجاورة املدن جميع سكاَن بالقهر فيها وأحرض سنني، أربع يف
واآلخر بالقسطنطينية، أحدهما مًعا؛ إمرباطوران يحكم كان الوقت هذا ابتداء ومن إليها.
الواحد كان إذ قبلهم؛ األحكام ويل من لعيشة مباينة اإلمرباطرة هذه عيشة وكانت بإيطاليا.
البًسا الذهب من كريس عىل قرصه يف ويجلس واللؤلؤ، بالجواهر مرصٍع بتاٍج يتتوج منهم
وكان األرض، عىل أمامه يسجد منه يقرتب من كل وكان بالذهب، مزركًشا طويًال ثوبًا
لحاشية تشابه حاشيته كانت وبالجملة كإله، يعبدونه وحشًما خدًما دائًما حوله يجعل

الفرس. ملوك قدماء
خدمهم عىل لترصفها كثرية نقود إىل اإلمرباطرة احتاجت ملا الرومانيني: مملكة سقوط
سكان ر تأخَّ وإذا سنويٍّا، تدفعها املال من فريضة األهايل عىل قررت وجنودهم، وحشمهم
املدينة، أهايل جميع عن عوًضا قضائها عىل األمالك أصحاَب يُجِربون كانوا الدفع عن مدينة
اإلمالق، ثياَب البسني وأصبحوا األمالك، أصحاب حالة اندثرت سنة مائة مدة يف ذلك فمن
لتلقيح رجاًال تجد ال اإلمرباطرة وأمست االنحطاط، من لحقهم ما عىل الفاقة ِببنان يُشريون
ويف . فجٍّ كل من الربابرة من أقوام مملكتهم يف ودخلت بالدهم، عن للمدافعة وال األرايض
من إمرباطور آخر الجماعات هذه رؤساء أحد «أدواكر» خلع وسبعني وستٍّ أربعمائٍة سنة

القسطنطينية. إمرباطور إال بقي وما امللك، أرض
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امللخص

كانت وهي الرومانية، باململكة تسمى كانت وفتحتها رومة أخضعتها التي البالد إن أوًال:
بحاكم. محكومة واحدة كلُّ إياالت، إىل منقسمة

وعرشين ثماٍن سنة من حكمهم وكان قيًرصا، عرش اثني كانت األَُول اإلمرباطرة إن ثانيًا:
ومجنونًا. قاسيًا كان وأغلبهم املسيح، بعد وتسعني ستٍّ سنة إىل املسيح قبل

سنة إىل وتسعني ستٍّ سنة من حكمهم كان إمرباطرة القيارصة هذه بعد أتى ثم ثالثًا:
واإلنصاف بالعدل اشتهرت كانت اإلمرباطرة وهاته املسيح، بعد وتسعني واثنني مائٍة

فيه. أصلحوا ما بعد الروماني القانون وا وأتمُّ والعقل،
ولم بالسبل، ومعبورة املدن فيها مشيدة متمدِّنة ذاك إذ كانت الرومانية اململكة إن رابًعا:

ذلك. عىل يدل موجوًدا األثر يزل
مع الغارات تشن كانت إنها إذ اململكة؛ دمار يف تسببت الرومانية الجيوش إن خامًسا:

الدوام. عىل بعضها

رشقيٌّ أحدهما قسمني؛ إىل اململكة قسموا النظام أوجدوا الذين اإلمرباطرة إن سادًسا:
وثالثمائة. وعرشين ستٍّ سنة يف القسطنطينية وأسسوا ، غربيٌّ واآلخر

وحشم. بخدم محاطني الفرس كملوك تعيش اإلمرباطرة كانت الوقت هذا من سابًعا:
من يأخذونها كانوا التي الرضائب من اململكة دمار يف تسببوا اإلمرباطرة هذه إن ثامنًا:
وتركوا االحتياج، ثياب لبسوا البالد أهايل أن الرببرية األمم وَجَدت وملا األمالك، أصحاب

وأربعمائة. وسبعني ستٍّ سنة يف الغربية اململكة ودمروا فيها، دخلوا ديارهم،
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الجرمان أمم إغارة

أناس وكانت أملانيا)، هذه أيامنا يف يُسمى الذي (البلد جرمانيا تسكن الجرمان أمم كانت
يدرون وال النقش، وال التصوير يعرفون وال يكتبون، وال يقرءون ال أميني همًجا األمم هاتيك
يسكنون وكانوا األنعام، برتبية ويعتنون األرض، يحرثون كانوا لكنهم املدن، تشييد كيفية
ينصبون كانوا ما وكثريًا املضاربة، إىل دائًما يَصبُون وكانوا الخالء، يف الخشب من بيوتًا
دائًما. البغضاء بينها صغرية أمم إىل منقسمني كانوا إنهم حيث املكافحة؛ أرشاك لبعضهم
إىل األقوام أولئك ذهب وملا ينالونها، ثروة عن ليبحثوا فرًقا؛ يذهب كان منهم وكثريٌ
الذهاب عن ومنعوهم ضدهم، جيوشها قامت مدنها، يسلبوا أن وأرادوا الرومانيني، مملكة

بعيًدا.

الجوت أمم إغارة

يُسمى وآخر «ويزيجوت»، له يُقال قسٌم قسمني؛ إىل منقسمة كانت األمم هذه إن
وثالثمائة وسبعني ثالٍث سنة ففي الجرمان. أمم من األقوام هاته وكانت «أوسرتوجوت»،
همٌج أناٌس هم الذين «الهون» لهم يقال أقوام من النجاة يبغون ديارهم من هاجروا كانوا
الرومانيني، مملكة دخلوا ثم أمامهم، القوه ما كلَّ ودمروا آسيا، من أتوا كانوا متوحشون،
وقيَّدوهم االحتقار، بزمام وقادوهم وأَذَلُّوهم الحربضدهم، أقاموا اإلمرباطرة ذلك رأى فلما
وسلب رومة فأخذ ثار، «الويزيجوت» ملك «آالرك» ولكن لهم، خدًما وجعلوهم الذل، بقيد
«أسبانيا». وشمائل «فرنسا» جنوب يف وأقام أمته، مع ذهب خلفه الذي وامللك فيها، ما
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والفندال البورجوند أمتَي إغارة

الرومانيني عساكر أحرضت العدو، عنها وتدفع إيطاليا عن تحامي أن اإلمرباطرة أراَدت ملا
يمكن العساكر من خاليًا «الران» نهر أصبح ذاك وعند «فرنسا»)، غالة (أي الجول من
بالد يف الدخول يف الفرصة انتهزتا الجرمان من أمتان ذلك رأت فلما بسهولة، فيه العبور
إقليم ويف السون نهر وادي يف أقامت «البورجوند» بأمة املدعوَّة وهي فإحداهما «الجول»،

«الجورا». جبال سلسلة
«أسبانيا»، جميع ثم «الجول»، بالد جميع عربت «بالفندال» املدعوة وهي واألخرى
تمرُّ التي األبنية ر تَُدمِّ وكانت والجزائر»، «تونس هذه أيامنا يف تسمى التي البالد وفتحت
إمرباطور «جيستنيان» إن إذ طويًال؛ زمنًا تَُقم لم دولتهم ولكن الُقُسس، وتذبح عليها،
أربٍع سنة يف أفريقيا من عليها استولوا كانوا التي البالد أيديهم من نزع القسطنطينية

وخمسمائة. وثالثني

اإلفرنج إغارة

الرومانيني إمرباطرة ألن جماعات؛ إىل منقسمة «بلجيكا» ب قاطنة بدء بادئ يف اإلفرنج كانت
أحد، بها ما صفصًفا قاًعا الوقت ذاك يف كانت التي البلد هذا يف بالدخول لهم أذنوا
يف ما وبذل «كلوفيس» املدعو الجماعات إحدى رئيس قام ثم اإلمرباطرة، واستخدمتهم
أصبحت التي «الجول» جميع وفتح اإلفرنج، جميع عىل ملًكا اإلمرباطرة صار حتى وسعه

اإلفرنج. بمملكة تدعى الحني ذلك من

األنجلوساكسون إغارة

ملا ولكن الرومانيني، اإلمرباطرة تابعة كانت وهي بريطانيا، ذاك يوم تُسمى إنكلرتا كانت
أهل من نفسها عن تدافع كيف تدري ال سكانها وأصبحت منها، جنودها اإلمرباطرة سحبت
فهؤالء «الجرمان»، من كانوا الذين «بالساكسون» استعانت الخبال، ولحقها «ائكوس»،
توطَّنوا وبعدما إنكلرتا، جنوب يف وأقاموا عائالتهم، مع سفنهم راكبني جرمانيا من أتوا

وأربعمائة. خمٍس سنة يف بالدهم من دعوهم الذين السكان ذبحوا فيها
وفعلوا أيًضا، الجرمان أقوام من «إنجل» لهم يقال «دانيمركا» بالد من قوم أتى ثم
يف «الساكسون» من ممالك أربع البلد يف وجد السادس القرن ويف أوائلهم. فعل ما مثل
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أي بإنكلرتا البلد سميت الوقت ذاك ومن الشمال، يف «اإلنجل» من ممالك وثالث الجنوب،
اإلنجل). (أرض

واللومبار األوسرتوجوت إغارة

فيها ست وأسَّ وأربعمائة، وثمانني تسٍع سنة يف بإيطاليا توطَّنت األوسرتوجوت أمة كانت
وأربعمائة وثمانني تسٍع سنة من حكم الذي ملكهم و«تيودوريك» باسمها، تها سمَّ مملكة
حكمتها ما مثل إيطاليا وحكم للرومانيني، مسامًلا كان وخمسمائة وعرشين ستٍّ سنة إىل
عىل استوىل جيًشا بعث القسطنطينية إمرباطور «جسيتنيان» ثم تقريبًا، القدماء اإلمرباطرة
من هم (الذين «اللومبار» عربت قليل بعد ولكن وخمسمائة، وخمسني أربٍع سنة يف إيطاليا
وادي يف وأقامت وخمسمائة، وستني ثماٍن سنة يف األلب جبال سلسلة أيًضا) الجرمان أمم
من جزء عىل أيًضا لومباردي لفظ ويطلقون باسمها، سمتها مملكة وكونت «البو»، نهر

«البو». نهر وادي

اإلغارات نتائج

اإلغارات قبل إذ عظيم؛ انقالب منها وحصل تقريبًا سنة مائتي نحو هكذا مكثت اإلغارات إن
بربرية. ممالك جملة وجدت بعدها ولكن رومانية، واحدة مملكة يوجد كان

مع اآلتية الجرمان» «أمم األول النوع السكان: من نوعان يوجد كان املمالك هذه ويف
وعاش بالرومانيني. تدعى كانت التي البلدة يف املقيمة اإلمرباطرة رعايا الثاني والنوع امللك،
ت وشمَّ األول، عن ُشها توحُّ وَقلَّ نوًعا، متمدنة الجرمان وصارت اآلخر، مع النوعني من كلٌّ
الطرق، يُهيِّئُون ال فأصبحوا التمدُّن سبيل عن ضلُّوا فإنهم الرومانيون وأما التمدن، َعرف
يُكرتث ال البلدة وظلت التقدم، عرى وفصموا التعلُّم، أسباب وقطعوا اآلثار، يُقيمون وال

منها. عظيًما ً جزأ غطَّت والعواسج األجمات إن حتى زراعتها، بأمر

امللخص

مملكة إىل يرحل كان منهم وكثري أملانيا، تسكن وحشية أمًما الجرمان كانت أوًال:
ينالها. ثروة عن ليبحث الرومانيني؛
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وسبعني خمٍس سنة من اململكة يف ودخلت «الهون»، أمة من «الجوت» أمة هربت ثانيًا:
يف الويزيجوت مملكة وأسست رومة عىل استولت ثم أوًال، اإلمرباطرة وخدمت وثالثمائة،

«أسبانيا».
بالجنود، محميٍّا ليس «الران» نهر وادي أن و«الفندال» «البورجوند» أمة وجدت ملا ثالثًا:
يف مملكة البورجوند أمة وأسست وأربعمائة، ستٍّ سنة يف «الجول» بالد يف دخلتا

بأفريقيا. مملكة «الفندال» وأقامت «برجونيا»،
امللك سلطة تحت وهم «الجول» أكابر صاروا ببلجيكا املقيمني اإلفرنج إن رابًعا:

اإلفرنج. بمملكة «الجول» سميت اليوم ذاك ومن «كلوفيس»،

تركها بعدما العظمى بريطانيا يف دخلتا و«اإلنجل» «الساكسون» تَي أُمَّ إن خامًسا:
هذا. وقتنا إىل بإنكلرتا سميت وعندئٍذ ممالك، ستَّ فيها وأسستا اإلمرباطرة،

تحت وهم أشداء أقوياء وصاروا إيطاليا، يف مملكة سوا أسَّ كانوا األوسرتوجوت إن سادًسا:
وخمسمائة. وستني ثماٍن سنة يف اللومبار أمة خلفهم ثم «تيودوريك»، سلطة

رومانيٌّ نصفها ممالك جملة تكونت وبسببها القرنني، نحو الربابرة إغارات مكثت سابًعا:
القديمة. الرومانيني مملكة من تمدنًا وأقل ، بربريٌّ ونصفها
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عنايتها عظيم هًة موجِّ العرب كانت الغربية، اململكة بفتح مشتغلة الجرمان كانت بينما
معلًقا والظفر خيولهم، بأعراف معقوًدا دائًما النرص وكان الرشقية، اململكة فتوحات إىل
أرضها، خيلهم سنابك وطئت بلدة أي فتح إىل عزائمهم اتجهت ومتى رماحهم، سنان يف
أذعنت وما سيوفهم. طوع ليكون إال خلق النرصما فكأن صاغرون، وهم لهم أهلها وأذعن
لها كان العرب قبائل من قبيلة كل إذ املسيحي؛ الدين يف دخلوا وال للرومان، أصًال العرب
بن محمد القاسم أبي سيدنا نور وأضاء الحق بدر أنار أن إىل تعبده، مخصوص معبود
محمد سيدنا أتى القدر، ليلة يف وستمائة، عرش سنة ويف مكة. من ملسو هيلع هللا ىلص الهاشمي هللا عبد
القويم، الدين باتباع الناس ليأمر الوقائع؛ حسب عىل منجًما القرآن عليه أنزل ثم بالرسالة،
سنة يف يثرب إىل فهاجر باملهاجرة، هللا فأمره مكة أهل ثار سنة عرشة بثنتي ذلك وبعد
ويف للهجرة. تاريًخا عمره من والخمسون الثانية السنة وهي وستمائة، وعرشين اثنتني
كلَّ ملسو هيلع هللا ىلصتقاتل أصحابه فصارت والقتال النزال إىل أفىض عظيم خالف حصل نفسها السنة
أغلب له وخضعت وستمائة، ثالثني سنة يف يقدمه والنرص مكة يف دخل أن إىل خالفه، من

مذعنني. له وأتوا العرب قبائل

الخلفاء

توىل وستمائة، وثالثني اثنتني سنة يف البقاء دار إىل الفناء دار من ملسو هيلع هللا ىلص النبي انتقل ملا
تطيع العرب وكانت عيل، سيدنا ثم عثمان سيدنا ثم عمر سيدنا ثم بكر أبو سيدنا الخالفة
األربعة مدة وكانت وقائًدا، إماًما الخليفة وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي تطيع كانت كما خليفة كل
خالفتهم مدة ويف وستمائة، وستني إحدى سنة إىل وستمائة وثالثني اثنتني سنة من الخلفاء
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ووطدوا أعالمه ورفعوا اإلسالم دائرة ووسعوا اللب، تدهش قليلة مدة يف عديدة بالًدا فتحوا
دعائمه.

اإلسالم فتوحات

وأتوا أهلها لها خضعت جهة أية وصلت متى كتيبة فكل إسالمية، كتائب جملة يوجد كان
وقالبه بقلبه يدافع الصدر، منرشح وهو القتال إىل يذهب كان مسلم كل إن إذ مذعنني؛ لها
إىل ينزل فكان شهيًدا، مات ومات هللا سبيل يف جاهد من كل أن متيقن ألنه ذلك؛ يف راغبًا
بالد، جملة املجاهدون فتحت فلذلك بوادره؛ يخىش وال املوت يرهب ال ضاٍر كأسٍد الهيجاء
وستمائة أربعني سنة يف مرص وديار وستمائة، وثالثني ثماٍن سنة يف الشام بالد ففتحوا
وأربعني اثنتني سنة يف الفرس مملكة وفتحوا القسطنطينية، إلمرباطور تابعة كانت التي
وستمائة. وستني إحدى سنة يف الشام ببالد دمشق يف ذاك إذ الخلفاء وأقامت وستمائة،

«الرتكستان» بالد الرشق جهة من جيوشهم ففتحت الحرب، يف استمروا إنهم ثم
ومراكش، والجزائر تونس فتحت الغرب جهة ومن وسبعمائة، سبٍع سنة يف الهند وشمال
إحدى سنة يف األندلس جميع فتحت واحدة واقعة ويف طارق، جبل بوغاز من مرت ثم
رأت فما «اإلندوس»، نهر إىل املحيط البحر من الخلفاء مملكة وامتدت وسبعمائة، عرشة

هذه. من أكرب بمملكة أذن سمعت وال عني
وكلما املتوسط، األبيض البحر وتخرتق سفنهم تركب مسلمون، أيًضا يوجد وكان
وفرنسا؛ إيطاليا سواحل عىل سفنهم من تنزل كانت ما وكثريًا أسريًا، تأخذه نرصانيٍّا تقابل
جنوب من وجزء «سيسيليا» جميع عىل استولت وقد والنساء، األوالد وتسلب القرى لتنهب
شوكتها، وقويت العرب، كلمة علت قد وبالجملة «نيس»، من بالقرب قلعة لها وكان إيطاليا،

والخرضاء. الغرباء عىل واستولت املعمورة، سكان أغلب لها وخضعت

العرب مملكة انشقاق عىل الكالم

ببغداد كان أحدهما خليفتني؛ بني انقسمت إنها إذ طويًال؛ زمنًا تقم لم الخلفاء مملكة إن
ممالك جملة تكوَّنت ثم األندلس، بالد يف «بكوردو» كان واآلخر الفرات، نهر من بالقرب
وخمسني ثماٍن سنة يف ثم والفرس. ومراكش والجزائر والشام بمرص إسالمية أخرى
دخلها التي البالد ولكن الخلفاء، دولة وانحطَّت بغداد املونجول أقوام خربت وألف ومائتني
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الزمان، حوادث عن رغًما شديًدا، اآلن إىل يزل ولم ،ْ يتغريَّ ولم دينها، حبُل ينفصم لم اإلسالم
عىل ويُربهن مبناه، أساس وصحة اإلسالم ُعرى وثوق عىل يدلُّ مما وهذا األيام، وانقالب
املسلمني من مليون مائتَي عىل يربو ما املعمورة يف ويوجد اليقني، الحق بدعائم موطد أنه

تقريبًا.

العرب ُن تمدُّ

ِّ بُحِيل ُمتحلِّني والعلم القريض إىل تصبو وكانت حرب، ورجال صناديد كانت العرب إن
فؤاد يصبو وال ديارهم، إال الكرم يعرف ال وِعزَّة، وَمنعة ة عفَّ أصحاب والنباهة، الفصاحة
أسسوا وقد بيوتهم. يف إال واإلحسان العدل ينزل وال بهم، إال الفضل يتحىلَّ وال لهم، إال املجد
أقدم كانت التي «سالرن» مدرسة شهرة يخفى وال وكوردو، ودمشق ببغداد العلوم ديار
الكئول، أوجدوا الذين وهم الكيمياء، بعلم كثريًا العرب واشتغلت بأوروبا، الطب يف مدرسة
كحديقة بالخرضة مفروًشا مدنهم حول الخالء وكان العجيبة، والجوامع القصور وشيدوا
كان العرب َن تمدُّ فإن وبالجملة الخاطر. وتدهش الناظر تروق وازينت، زخرفها أخذت

العظمى. والنهاية القصوى الدرجة بلَغ

امللخص
ثالثني سنة ويف وستمائة، عٍرش سنة يف اإلسالم دين أظهر ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا سيدنا إن أوًال:

مسلمني. له وأتوا األعراب أغلُب ألوامره خضع وستمائة
وينهاهم باملعروف، الناس يأمر القرآن ملسو هيلع هللا ىلص نبيِّه عىل أنزل وتعاىل سبحانه املوىل إن ثانيًا:

املنكر. عن
إحدى سنة إىل وستمائة وثالثني اثنني سنة من ملسو هيلع هللا ىلص النبي خلفوا الذين الخلفاء إن ثالثًا:

اإلسالم. دائرة ُعوا ووسَّ عديدًة بالًدا فتحوا وستمائة وستني
األعاجم ومملكة ومرص الشام ففتحوا منترصة، دائًما كانت اإلسالم جيوش إن رابًعا:

األندلس. وبالد أفريقيا شمال وجميع
دينهم. يتغري ولم ممالك جملة إىل العارش القرن يف انقسمت الخلفاء مملكة إن خامًسا:
بعلم واشتغلت مدارس، جملة ست وأسَّ التمدُّن، يف رفيعة درجة بلغت العرب إن سادًسا:
ومر األيام ممر عىل لها تشهد غريبة، أعماًال وعملت عجيبة، آثاًرا وأقامت والكيميا، الطب

39



األعوام غابر من صدر فيما العام التاريخ لب

حسن الصنع، أحمَد ُصنعها كان حتى رفيًعا؛ ومجًدا جميًال ذكًرا لها وتُخلد األعوام،
وسلم. وصحبه آله وعىل محمد سيدنا عىل هللا وصىل الدهر، تمام إىل الذكر

التاريخ «لب ب املوسوم الكتاب هذا طبع نجز قد األعظم رسوله عىل والصالة هللا بحمد
صفر شهر أواخر طبعه تمام ووافق املطالع، يرسُّ فجاء األعوام» غابر من صدر فيما العام
أزكى صاحبها عىل النبوية، الهجرة من وألف وثالثمائة خمسة عام شهور من هو الذي

التحية.
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أبناء ومنشئ العرص شاعر منازع، بال واألديب البارع املجيد من التقريُظ هذا لنا َوَرد
تهمي مكارمه غيوث تزال ال من الحسب، أطيب من املنتقى األدب، بفرائد املتحيلِّ الدهر،

هللا: حفظه قال رحمي، بك سليم عزتلو

ِم��ق��ي��اُس ل��ل��ع��ق��ِل أس��راِرِه َوَك��ْش��ُف ِم��ْق��ب��اُس ل��ألل��ب��اِب ال��تَّ��واري��ِخ ِع��ل��م
ال��نَّ��اُس اْش��ت��اَق��ُه ل��ه��ذا اإلل��ِه؛ ُك��تْ��َب م��ج��م��ل��ه إي��داُع ش��رًف��ا وَح��ْس��بُ��ه
ِن��بْ��راُس م��نْ��ُه وتَ��س��اَم��ى ال��نُّ��ه��ى، ش��م��ُس َس��َط��ع��ْت آَف��اَق��ه ل��ل��ُم��ْرتَ��ِق��ي َف��ِم��نْ��ه
وال��ك��اُس ال��راُح تَ��ُح��ْزُه ل��م م��ا َف��ِف��ي��ه َط��ربً��ا أرواَح��ن��ا ب��أرواِح��ه َف��انْ��ِع��ْش

الفضائِل مزايا األلباُب تُدِرك به املمالك، وتقدُّم األمم الرتقاء األقوى العماد هو التاريخ
وبنوِر الكماالت، ذُرى َفَرتَقى الخطأ غيِّ من تعتصُم وِبُهداه إليها، السبق يف فتتنافس
واألبناء ألبنائها األجياُل وتَحفظ الواضحة، السبل إىل كلٌّ فيَهتِدي األكوان تستيضءُ كواكِبه
استمدَّ ملن سطوُره، وطوت صدوُره، اْستْكنَت بما د ويمهِّ القدر، ورفيع الذكر جميل آلبائها
وتِهيم إلحرازه، الرشيفة النفوس تحنُّ بما الفوز أسباَب حقايقه وشموس عرفانه، بأنوار
األعمال صوَر الناظرون فيها يرى مرآة الجليل الرسِّ بهذا فهو إلدراكه، رة املطهَّ األلباب
ويُْزِريه؛ الفتى مجد يشني ا عمَّ ويتباعدون تُبديه، ما بمحاسن فيَتََهيَُّمون األحوال، وحقائق
عزًما وأقوَمهم املعارف، منار إعالء الناسعىل أحرَص غوامضه كشف يف امُلِجدُّون كان ولذا
الفاترة. والهمم القارصة األلباب عنه تحيد أن عساه ما وتقريب التهذيب، مزايا تعميم يف
أقماُره دونَه تَنَطِمس ملا الغايات تدفعهم قد الرشيف الفن هذا رجال إن نعم،
لم الخبريين وِفْطنَة رين املتأخِّ يََقظة ولكن ُعقباهم. تحُسن وال مسعاهم فيحبط َُة، النريِّ
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بني كالبدر التآليف هاتيك بني فكانْت رسادق، مصنََّفاتهم عىل األغراض لتلك تجعل
الُغَمم، من التاريِخ وجَه اْعَرتى كان ما فأزالت الغياهب، يمُحو اج الوهَّ والضياء الكواكب،
األجىل، نفُعه الوجوَد وَعمَّ األعىل، نرَْيُه ارتقى وبذا الظَُّلم، جنَح الزاهرِة رياِضه عن وأزاحت
أنبائها، عىل باالطِّالع أمة تكتِف ولم أزهاره. عبرِي واستنشاِق ثماره، الجتناءِ األمم فتسابقت
االنتفاع، وتَعميم الثمرة، وازدياد االطالع، َسَعة عىل حريًصا الكلُّ صار بل أمرائها، وِسرَي
ساطٍع كلُّ الجميِع أعمال يف للمستبرصين والَح باملغارب، َمْن شئوَن املَشارِق آُل فَعِلَمت
وأَْوَجب املندوباِت، آَكِد من املخلوقات لجميع املكنونات بتلك العلم أصبح وحينئٍذ وغارب،

الرضوريات.
تربئتهم يف رغبًة حجاب؛ الحقائِق إظهاِر عن يمنعه َمْن املطلوب أولئك بني وليس
يجعلون سلفوا من كان إذ لالحقيهم؛ قدوًة تصنيفهم فضُل وليكون لسابقيهم، نُِسب مما
فهمه، لسوء أو قومه، لجهل الخرافات؛ يسلُك كان من فمنهم للغايات؛ وصلًة املصنَّفات
بالقسوة، املعاملة من وحاذر السطوة، خيش من ومنهم ؛ واعتلَّ واستضعف ، وأََضلَّ َفَضلَّ
يََراعهم خطوُط فجاءت ،َ وتطريَّ وأَْضَمَر وَواَرى، وورَّى وأَيَْهم، وأَْوَهم يتَفوَّه، ولم فنوََّه
من للتخلص باالحتياِل وناَل قواًما، ذلك بني سلَك من ومنهم طباِعهم؛ بانعكاس ناطقًة
َقه ونمَّ َره، وأخَّ َمه وقدَّ أظهَره، ما األسماَع ووََعت سطَّره، ما األيدي فتداولت مراًما، األذى

ومنوال. ِمنهاج األحوال هذه يف ولكلٍّ َه. وحربَّ
التواريخ أن وأيقنوا الوزر، هذا من التجارب برَّأَتْهم فقد العرص، هذا مؤرخو أما
صدق يف واالحتكام الحكم حقَّ للمطَِّلعني وأن قبل، من بأعمال عدٍل شاهد بمثابة إال ليست
وتَضوََّعت النتيجة، املقدمة طابقت فإن األفهام، ميادينه يف وتُجول األقالم، تَُسطُِّره ما

رساها. رسائره وحمدت جناها، لديهم ساغ األريجة، رياُضهم بشذاها
العميمة، املنافع ذات التاريخية والكتب الوسيمة املصنفات أجلِّ من رأيت وقد
العام» التاريخ «لب ى املسمَّ الكتاَب الحقائق، بيَانه ينابيِع من َق تدفَّ الذي الرائق املصنَف
وقد ال، كيف مؤيًدا. العرفان دولة يف مكانته ويعلو شاهًدا، — منشئه بفضل — أتى الذي
األرواح وتصبو األسماع، تَأَْلُفه ما األوضاع وانِْتَساق اإلشارة ولُْطف العبارة براعة من حاز
املفعمة البيِّنَة أساليبه الشتمال وازدهائه؛ تنميقه لحسن العارفني ألباب وتهيُم الجتنائه،

الرتجمة. ة صحَّ يف واإلبداع باإلجادة،

ال��ح��س��ن األح��م��د ذك��ره يَ��ْس��م��و ال��دَّه��ِر م��دى بُ��ْرَدة ِل��نَ��اِس��ِج تَ��ْص��ِن��ي��ٌف ف��ل��ل��ه
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آخر تقريظ

الشيخ حرضة املنطبق الشاعر األديب الفاضل، صديقي من والتأريخ التقريُظ هذا إيلَّ ورد
هللا: رعاه قال البالغة، سورة يديكم بني يتلو هو وها الشكر، بيد يْتُه فتلقَّ مفتاح، أحمد

وتنوََّعت أزهاُره، تلوَّنَْت روًضا فألفيتُه البديع، املؤلف هذا رياِض يف طريف أََدْرُت
ال، كيف مجموعة، الحقيقة يف وهي التاريخ من نبذة عىل واحتوى امُلْزدهرة، بدائُعه
حسن» أفندي «أحمد األدب: فنون من املتضلُِّع املهذب والجهبذ النجيب الشاب ومؤلُِّفه
غلل به وتروي أفئدتنا، إليه وتسكُن نفوسنا، له تَبْتِهج ما فكره حدائق من يهدينا زال ما
يحق كتاٍب من السفر هذا الحميدة. وشمائله املجيدة، قريحته من عهدناه كما الظمأ،

الطََّلب. ِبنَواجذ عليه ة وعاضَّ االجتهاد، بأصابع عليه قابضًة الفكر، أيدي تتناوَله أن

أُِع��ذُْه ل��م م��ن��ُه ال��ُح��س��ِن ِب��َغ��ي��ر َس��ن��اه ل��ي أش��رَق ح��ي��َن ك��ت��اٌب
ُخ��ذُْه ل��ل��ت��اري��ِخ ��ْف��ُر ال��سِّ ف��ه��ذا أَْق��ِدْم ال��ع��ل��َم: ي��روُم ِل��َم��ْن وق��ل��ُت

١٣٠٥ه سنة
مفتاح أحمد
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