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ا على سيدنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آله وصحبه ومن  ا لله وصالة وسالمً حمدً
واالهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد،

فيسعدنا أن نقدم ألبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف األول اإلعداد قصة من 
قصص البطولة، ونحن نعلم مد إعجابكم بمثل هذه القصص، والقصة لبطل من 

أبطال اإلسالم تجسدت فيه القيم النبيلة التى تتطلعون إليها، إنه عقبة بن نافع.
برسالة  إيمانه  بفضل  مذهلة  انتصارات  يحقق  أن  نافع  بن  عقبة  استطاع  لقد 
اإلسالم الخالدة وثقته بالله تعالى وعزيمته وإصراره، فقد أبلى أحسن البالء فى 
ا راية الحق والنور، مضيئًا جنبات الكون  فتح الشام ومصر ومنها إلى إفريقية رافعً

برسالة الحب والسالم، رسالة اإلسالم الخالدة.
والقصة فى مجملها تؤكد:

.(١)﴾ÕÔ  Ó  Ò  Ñ﴿ :١ - الحرية فى اإلسالم، قال الله تعالى
  e    d   c   b   a   `  ﴿ وجل:  عز  الله  قال  المسلمين،  ٢ -  سماحة 

.(٢)﴾ k  j   i  h  g  f
.(٣)﴾Ò  Ñ  Ð   Ï  Î ﴿ :٣ - دعوة اإلسالم إلى السالم، قال الله تعالى

٤ - دعوة اإلسالم إلى العدل واإلحسان، قال الله تعالى:
.(٤)﴾O   N  M  L  K ﴿        

٥ - وضع القيادة اإلسالمية فى مصاف القيادات العالمية.
 (١) سورة البقرة - من اآلية (٢٥٦). 
 (٢) سورة فصلت - من اآلية (٣٤). 
 (٣) سورة األنفال - من اآلية (٦١). 
 (٤) سورة النحل - من اآلية (٩٠). 

٣



والعدل  بالمساواة  كان  وإنما  السيف،  بحد  يكن  لم  اإلسالم  انتشار  ٦ -  أن 
اعتداء  دون  والحيلولة  المظلومين،  عن  الظلم  ودفع  المسلمين،  وسماحة 

المعتدين.
٧ -  مكانة مصر ودورها العظيم فى نشر النور والهداية والحضارة بين اإلفريقيين، 

الذين اعتنقوا اإلسالم مقتنعين.

والله المستعان..

٤



.(١) ها الَّالفِحِ وِّ ة.. وفى جَ قَ رِ حراءِ المحْ سِ الصَّ مْ تحتَ شَ
ياء. وِ اءَ أَقْ دَّ جالُ أشِ أُ فيها الرِّ نْشَ ةِ التى يَ فى البِيئَ

ام.. دَ ةِ والجرأةِ واإلِقْ وَّ تَمعِ الَّذ ال يعتزُّ إال بالفتُ فى المجْ
. تِ والَ ونَ البُطُ نعُ ... ويَصْ رَ ا المخاطِ هَ لُ (٢) أَهْ مُ تَحِ على األرضِ الَّتى يَقْ
ة،  دِ أشرافِ مكَّ رِ.. أحَ لٌ فى بيتِ نَافِع بنِ عبدِ القيسِ الفِهْ فْ لِدَ طِ وُ

دودين. ا المعْ وأبطالِهَ
دٍ من  دَ قُ على عَ ا االسمِ الذ يُطلَ نًا(٣) بهذَ يَمُّ بة)، تَ قْ ه (عُ اهُ والدُ ـمَّ سَ

. يْشٍ األقوياءِ األشداءِ الَّذينَ يقهرونَ األعداءَ رَ انِ قُ رسَ فُ
هِ بين النَّبـىِّ - ملسو هيلع هللا ىلص - وبينَ  ـدِّ ئِذٍ على أشُ راعُ يومَ ، والصِّ ـلُ فْ دَ الطِّ لـِ وُ
ـالمُ  الةُ والسَّ ر عليه الصَّ اجَ ةٍ واحدةٍ هَ ـنَ فل بِسَ .. وبَعدَ ميالدِ الطِّ ريشٍ قُ

 (١) الالفح: المحرق. 
 (٢) يقتحم: يدخل.

 (٣) تيمنا: تبركا. 
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ين،  كِ ـرِ  المشْ ـى(١) أذَ ةَ إلى المدينة؛ لِيتَحاشَ كَّ من مَ
نْ   مِ ةٍ أُخرَ عَ قْ تَحَ صفحاتٍ جديدةً لإلِسالمِ فى بُ فْ لِيَ وَ

. ةِ ى الجزيرة العربيَّ أراضِ
ـىَ كلمـاتٌ مثل:  ، هِ غيـرِ فـلِ الصَّ عَ الطِّ ـمْ لُ كلمـاتٍ طرقـت سَ أوَّ
لينَ  وَّ ابقينَ األَ ه كان من السَّ »؛ ألنَّ والدَ تْحِ » و«الفَ ادِ هَ «اإلسالم» و«الجِ
دُ  تيْه.. كما تتردَّ ـفَ دُ على شَ دَّ تَرَ م... وكانتْ هذه الكلماتُ تَ ـالِ فى اإلِسْ
ـولِهِ، واعتنق اإلِسـالمَ عن إيمانٍ  تَىْ كلِّ من آمن بالله ورسُ ـفَ علـى شَ

. يدةٍ قِ وعَ
ـنَواتِهِ األولى...  نَى هذه الكلماتِ فى سَ عْ لُ يَعِى(٢) مَ فْ لـم يَكنِ الطِّ
هُ من  رِ حولَ كُ ما يَجْ رِ ـدْ (٣) وأصبح يُ وقِ ـبَّ عن الطَّ ولكـنْ بعد أن شَ

. مَ معنى تلك الكلماتِ هَّ فَ ، تَ أحداثٍ
معَ أنَّ النبىَّ - ملسو هيلع هللا ىلص -  هِ سَ رِ مْ ، وكان قد بَلَغ التاسعةَ من عُ وذاتَ يومٍ
حَ  ةِ، وأنّه تسـامَ ة(٤) أبناءِ الجزيرةِ العربيَّ يَرَ مُّ خِ يْشٍ يَضُ لَ مكةَ فى جَ دخَ

اءُ (٥)». لقَ أنْتُم الطُّ وا فَ بُ مْ : «اذهَ ه، وقالَ لَهُ ومِ صُ مع خُ
 (١) ليتحاشى: ليتجنب. 

 (٢) وعى الشىء يعيه: حفظه وفهمه. 
 (٣) شب عن الطوق: جاوز مرحلة الصغر. 

 (٤) خيرة: أشراف. 
 (٥) الطلقاء: جمع طليق وهو من خلى سبيله. 
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لَّ  أل كُ يَمْ روقِهِ، وَ رِ فى عُ ادِ يَجْ هَ بُّ الجِ ) وحُ ةُ بَ قْ ا (عُ نَمَ
زةِ،  ـبَّ أنْ يكـونَ من أبْطـالِ المبارَ ... وأحَ هِ يانـِ ةٍ فـى كِ ذرَّ
هُ  ـلمِ وأجادهـا... وأعانَ ـبابِ المسْ بَ عليها مع الشَّ فتـدرَّ
اص(١)؛ ألن  و بنُ العَ هِ عمرُ سِ غبةِ فى نَفْ باعِ هذه الرَّ على إشْ

صَ  عُ منه قِصَ ـمَ يَسْ تَقِى بـه، وَ لْ ا مـا كان يَ ه، وكثيرً عقبـةَ كانَ ابـنَ خالتـِ
اءَ دفاعهم عن الدين اإلسالمى. نَ ونَ أثْ لمُ ا المسْ ومُ بِهَ البُطولةِ التى يَقُ

وَ  هُ ، فَ مِ ـالَ ) سـيكونُ بطالً من أبطالِ اإلِسْ ةَ بَ قْ دُ أنَّ (عُ تَقِ و يَعْ رٌ مْ كانَ عَ
ارةً فائقةً فيها... بْدِ مهَ ، ويُ ةَ يدُ المبارزَ بابِ راح يُجِ غَ الشَّ لَ بْ إذْ بَلغَ مَ

رِو  مْ ـامِ إلى (عَ تْحَ الشَّ ) فَ ابِ رُ بنُ الخطَّ مَ لِيفةُ (عُ دَ الخَ ـنَ مـا أسْ نْدَ عِ وَ
)، وهو شابٌّ لم  بةَ بْنَ نافعٍ قْ يْشِ (عُ ةِ الجَ مَ دِّ قَ لَ فى مُ عَ اص)، جَ ابنِ العَ

... ينَ رِ شْ غْ بعدُ سنَّ العِ لُ بْ يَ
ةً خارقةً على  رَ دِ قْ رَ مَ هَ أظْ ا، وَ ـامِ بالءً حسـنً تْحِ الشَّ بةُ فى فَ قْ أبْلَى(٢) عُ
انٍ له  تِحَ لَ امْ ـم... وكانَ هذا أوَّ نْهُ (٣) مِ يْلِ داءِ والنَّ فوفِ األعْ ـامِ صُ تِحَ اقْ

ير... عِ النَّظِ طِ نْقَ احٍ مُ اهُ بنجَ فى الجهادِ وقد أدَّ
 (١)  عمرو بن العاص: يكنى أبا عبد الله. أسلم فى السنة الثامنة قبل الفتح بستة أشهر، فتح مصر، 
لكنه  عزله،  ثم  سنوات،   ٤ عليها  عثمان  فأقره  الخطاب  بن  عمر  مات  حتى  عليها  واليا  وظل 
سنة،  تسعون  وعمره  هجرية   ٤٣ سنة  شوال  أول  فى  مات  حتى  عليها  واليًا  ولبث  إليها  أعاده 

ودفن بالمقطم. 
 (٢) أبلى: اجتهد فى فتحها. 

 (٣) النَّيْل: إدراك ما يريده منهم. 
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.. فقد  تْـحُ مِصرَ ـانُ الثَّانى، وهو فَ تِحَ ـمَّ جاءَ االمْ ثُ
، أنْ  ددِ ئيل الْعَ ـهِ الضَّ اصِ بَجيْشِ و بن العَ رُ مْ ـتَطاعَ عَ اسْ

... تْحِ فَ ا الْ لْحوظٌ فى هذَ رٌ مَ ) دوْ بةَ قْ ، وكانَ (لِعُ ومَ مَ الرُّ زِ يَهْ
ىَ  بةَ بـنِ نافِعٍ هِ قْ عُ ـرِو بِن العـاصِ وَ مْ رابَـة بين عَ ـنْ صلةُ القَ لَـم تَكُ
يْنِ  ذَ ـتراكِ فى هَ ) لِالشْ قبةَ ارَ (عُ تَ رٍو إلى أن يَخْ مْ ا(١) بِعَ دَ افِعَ الذ حَ الدَّ
ةُ هى األسـاسَ  ) الحربيَّ ةُ (عقبةَ ارَ هَ انتْ مَ .. وإنما كَ ينِ تْحيـنِ المهمَّ الفَ
داه من أهلِهِ  ه على منْ عَ يلَ ضِ ، وتَفْ بةَ قْ هُ فى عُ تَ و ثِقَ ـرٌ مْ الـذ بَنَى عليه عَ

. ربينَ األقْ

ا: ساق.  دَ  (١) حَ

٨



؟ بَةُ قْ أَ عُ فى أِّ بيئةٍ، وعلى أ أرضٍ نَشَ
؟ بةُ بهذا االسمِ قْ ى عُ مِّ لماذا سُ

يْـنَ النبى ملسو هيلع هللا ىلص وبين  ه بَ ـدِّ ـراعُ يومئذٍ على أشُ دَ الطفـلُ والصِّ لـِ «وُ
رَ عليه الصالةُ والسـالمُ من مكةَ  اجَ قريش. وبعد ميالدِه بسـنةٍ هَ
ةً جديدةً  حَ فْ تَحَ صَ فْ ـى أذ المشركين؛ وليَ إلى المدينة؛ لِيَتَحاشَ

.« ر من أراضى الجزيرةِ العربيةِ ةٍ أخْ عَ قْ لإلِسالمِ فى بُ
ه)  دِّ ( أ ) هات معنى (يتحاشى) ومضاد (أشُ
ر) فى جملٍ من إِنشائك.  وجمع (أُخْ

ىُّ عليـه الصالةُ والسـالمُ مـن مكة إلى  بـِ اجـرَ النَّ (ب)  لمـاذا هَ
المدينَةِ؟

(جـ) ما أول كلمات طرقت سمع (عقبة) وهو صغير؟
تحـدث عن موقف النبى ملسو هيلع هللا ىلص مع خصومه يـومَ فتحِ مكةَ وعلى 

أ شىءٍ يدل؟
. ةً وضح دور (عمرو بن العاص) فى تربيةِ (عقبة) تربيةً نضاليَّ

3

4

5

1

2
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) فـى فتح الشـام بالءً - حسـنًا - وأظهـر مقدرةً  بَـةُ قْ (أبْلَـى (عُ
يْلِ منهم، وكان هذا أولَ  خارقةً فى اقتحام صفوفِ األعداءِ والنَّ

ع النظير). اه بنجاح منقطِ امتحانٍ له فى الجهادِ، وقد أدَّ
( أ) ما مرادف (أبْلَى)؟ وما مضاد (خارقة)؟

عِ النظير)؟ طِ نْقَ وما المراد بقوله (مُ
) لفتح  و بْنَ العـاص)؛ الختيار (عقبةَ رَ مْ (ب)  مـا الذ دفع (عَ

الشام ومصر؟
) ثمرتَها المرجوةَ  (جـ)  أثمرت تربيةُ (عمرِو بْنِ العاص) (لعقبةَ

فى فتح الشام ومصر. وضح ذلك.
ضع عالمة (✓) أمام التعليل الصحيح فيما يأتى:

ا فى ساحات القتال: ا ملحوظً أظهر (عقبة) تفوقً
ن قومه.            (      ) ١ - ليحمى ثروتَه ويدافعَ عَ
٢ - ليحقق شهرةً واسعةً بين فرسان العرب.           (      )
٣ - إلِيمانه بالله، وحبه الجهادَ فى سبيله.           (      )

. ةً خارقةً رَ دِ قْ ) فى فتح الشام مَ أظهر (عقبةُ
. ةً عظيمةً رَ دِ قْ ) فى فتح الشام مَ أظهر (عقبةُ

أ التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟

6

7

8
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رِ  ئِ البَحْ طِ رو بنُ العاص على شـاَ مْ بِىُّ عَ رَ اتحُ العَ فَ الفَ قَ مٍ وَ ات يَوْ ذَ
لُ  ، يُرسِ ومَ نْها الرُّ لَى عَ أجْ ا، وَ هَ تْحَ دَ أَن أتَمَّ فَ ةِ، بَعْ يَّ رِ نْدَ كَ طِ باإلِسْ المتوسِّ
أُ وال  دَ ةِ التـى ال تَهْ مَ ناكَ علـى األمواجِ المتَالطِ نا وهُ اتٍ بَعيـدةً هُ ـرَ نَظَ

. رُّ قِ تَ تَسْ
اتِح  (٢) الفَ لُ بالَ ـغَ ا ما يَشْ مَ رِ هُ (١) البَحْ ةُ عَ وْ رَ واجِ وَ مْ رُ األَ نْظَ ن مَ لَم يَكُ
ومِ فى  له معنًى كبيـر. إِنَّه قد انْتَصر علـى الرُّ ـغَ انَ يشْ ، وإِنَّمـا كَ العربـىِّ
مِ  ـالَ تْ رايةُ اإلِسْ عَ تَفَ ارْ ـر.... وَ ا فـى مِصْ ـمْ أيضً يْهِ ـر علَ ـام، وانتَصَ الشَّ
ا، ولكنَّ  لَ النَّاسُ فى دينِ الله أفواجً خَ ها، ودَ لِّ قةِ كُ نْطَ فُ علـى المِ ـرِ فْ رَ تُ
رَ الرومُ  كِّ فَ ؛ حتَّى ال يُ انِ بِ بِحاجةٍ إلى األمَ ـرْ ةِ الغَ هَ رَ من جِ ـدودَ مِصْ حُ

يَة. ه النَّاحِ ذِ رَ من هَ و مِصْ زْ فى غَ
هُ فى  فيقُ التِهِ، ورَ ظةِ ابـنُ خَ حْ رٍو) فى هذهِ اللَّ مْ ارِ (عَ انَ يَقِـفُ بِجـوَ كَ
).. كان  لِمُ (عقبةُ بنُ نافعٍ لُ المسْ ، البطَ رَ مِصْ ام وَ وم بالشَّ دَّ الرُّ روبِه ضِ حُ

 (١) الروعة: اإلعجاب بمنظر البحر. 
 (٢) باله: قلبه وفكره. 

٢
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ـقُ  شَ ه، يَعْ رِ مْ عقبةُ شـابا فـى الثانيةِ والعشـرين من عُ
بـر فى  تَـهُ الكُ تْعَ يـر مُ ـبيلِ اللـه، وَ هـادَ فـى سَ الجِ
ـا كان أبوهُ  مَ م... كَ ـالَ تَ رايةِ اإلِسْ كِ تَحْ ـارِ عَ (١) المَ ضِ ـوْ خَ

يَّة. مِ الَ تُوح اإلِسْ ) بطالً من أبطالِ الفُ يسِ (نافعُ بْنُ عبد القَ
هُ : بة) وقالَ لَ قْ و بنُ العاص) إلى (عُ رُ مْ تَ (عَ التَفَ

نٌ عظيم..  ةٍ سـيكونُ لَكَ بِها شـأْ مَّ هِ تُك لِمُ تَرْ )... إِنَّنى اخْ قبةُ - يا (عُ
بَد (٢)... ا إلى األَ نْهَ ومِ عَ ةَ وإِجالءِ الرُّ تْح إفريقيَّ طوةٍ فى فَ وستكونُ أولَ خُ

لِماتِه : (٣) فى كَ نْبِضُ )، والحماسةُ تَ دَّ (عقبةُ رَ
نِّى؟ ريدُ مِ بْدِ الله... ماذا تُ ئْتَ يا أبَا عَ - ما شِ

و) : رٌ مْ قال له (عَ
الَ  وَ ـتَطلِعَ أحْ ، وتَسْ ةَ قَ يرةٍ إلى بَرْ غِ ةٍ (٤) صَ يَّ ـرِ بَ فى سَ هَ ك أن تَذْ أُريدُ
أقومُ  نود، وَ يارِ الجُ يْشٍ من خِ يْها بِجَ يرُ إِلَ ةً أسِ ئِنَ مْ طَ ا كانتْ مُ إِذَ ا... فَ أهلِهَ

. مِ الَ ينَ اإلِسْ رُ فيها دِ ها، وأنْشُ تْحِ بفَ
ةُ : بَ قْ قالَ عُ

؟ ةَ قَ تى أُسافِرُ إلى بَرْ بْدِ الله).... مَ كَ يا (أبا عَ رُ - أمْ
 (١) خوضها: دخولها. 

 (٢) إلى األبد: نهائيا. 
 (٣) تنبض: تتحرك. 

 (٤) السرية: من خمسة جنود إلى أربعمائة. 
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و) : رٌ مْ أجابَ (عَ
اءَ الله. ا إن شَ - غدً

مِ التَّالى،  ـرِ فـى اليَـوْ جْ ةِ الْفَ ـالَ نُ لِصَ نَ المـؤذِّ مـا أَذَّ عندَ
بَـةُ بـنُ نافـعٍ وعـددٌ صغيـرٌ مـن  قْ ، كان عُ ـالةَ ونَ الصَّ مُ ـلِ  المسْ وأدَّ
وا  لُ صَ ليلةٍ وَ سـيرةِ أيـامٍ قَ دَ مَ بَعْ ة.. وَ قَ ـمْ إلى بَرْ يقهِ رِ ديـنَ فـى طَ اهِ المجَ
لُون  وَّ تَجَ وا يَ احُ .... ورَ ةِ يَّ بَربَرِ بائِلِ الْ ضِ القَ ا على بَعْ وفً يُ وا ضُ لُ نَزَ ا، وَ يْهَ إِلَ
ا.. وكيفَ  لِهَ لُ بالَ أهْ غَ .. وما يَشْ دِ فوا أحوال البِالَ ؛ حتَّى تعرَّ ناكَ نَا وهُ هُ
م.  كْ ا الْحُ ئِ هـذَ ـاوِ سَ أْيهمْ فى مَ رَ ، وَ ىِّ نْطِ ـمِ البِيزَ كْ تَ الحُ ـونَ تَحْ يَعيشُ

؟ نْهُ (١) مِ رونَ مَّ ا يتذَ ولماذَ
مْ من  هُ ـتِيَاءَ ةَ أنَّ اسْ قَ ى برْ الـِ ه بين أَهَ تـِ الَ وْ لِ جَ الَ فَ عقبـةُ مـن خِ ـرَ عَ
ةِ  قِلَّ ، وَ مْ يْهِ لَ ـةِ عَ رائبِ المفروضَ ةِ الضَّ ثْرَ عُ إلـى كَ الحكـمِ البيزنطىِّ يرجِ
مْ حياةً آمنةً  (٢) لَهُ لُ فُ وانِينَ تَكْ ودِ قَ مِ وجُ دَ نَهـا، وعَ وْ اضَ تَقَ ـورِ التى يَ األجُ
يْها  بُ ما لَدَ نْهَ ، وتَ رِ ضِ اآلخَ لَى البَعْ غيرُ عَ بَائلِ تُ ضَ القَ ، إِذْ إنَّ بَعْ مستقرةً
مِ  كْ دَ على الحُ ائِلِ تمرَّ بَ ا من القَ وةً على أنَّ عددً الَ (٣)، عِ متَاعٍ من أموالٍ وَ

 (١) يتذمرون: يغضبون. 
 (٢) تكفل: تضمن. 

 (٣) المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب فى اقتنائه كالطعام وأثاث البيت وغيرهما. 
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ةِ،  ـوَّ بِالقُ ـمْ  هُ اعَ ضَ إخْ ومِ  الـرُّ امُ  ـكَّ حُ وحـاولَ   ، نْطـىِّ البِيزَ
ـبَ فيهـا كثيـرٌ مـن  هَ كُ ذَ ـارِ عَ يْـنِ مَ ريقَ (١) بيـن الفَ فشـبَّتْ

حايَا. الضَّ

 (١) شبت: اشتعلت. 

١٥



غلُ فكرَ عمرو بنِ العاص بعد أن أتم فتح مصر؟ ما الَّذ كانَ يَشْ
، وستكون  نٌ عظيمٌ أْ ةُ إننى اخترتك لمهمةٍ سيكون لك بها شَ بَ قْ «ياعُ
دَّ  . رَ ريقية، وإجـالء الروم عنها إلـى األبَدِ ـوة فى فتـح إِفْ أول خطْ

ئْت يا أبَا عبد الله». : ما شِ نْبِضُ فى كلماتهِ عقبةُ والحماسة تَ
( أ ) ضع معنى كل من «األبد» و«تنبض» فى جملة من تعبيرك.

و بنُ العاص) عقبةَ لها؟ (ب) ما المهمة التى اختار (عمرُ
(جـ) لماذا كان أهل برقة يكرهون الحكم البيزنطى؟

.« «وعلى األمواج المتالطمةِ التى التهدأ والتستقرُّ
فَت األمواجُ بالمتالطمة؟ صِ ( أ ) لِمَ وُ

(ب) ماذا أفاد العطف فى قوله: «التهدأ والتستقر»؟
ة بسهولة؟ ةِ عقبةَ بنِ نافع برقَ ريَّ عالم يدل دخولُ سَ

مرِو بن العاص:  دا على عَ قال عقبةُ رَ
«ما شئت يا أبا عبد الله».

دِّ المعنى فى كلمتين. ؤَ ضع ردا من عندك يُ
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نْ أحوالِ  لوماتٍ عَ عْ هِ مـن مَ يْ ع لَدَ مَّ رٍو) بما تَجَ مْ بَـةُ إلى (عَ قْ تَـبَ عُ كَ
رو : مْ ابِه لِعَ طَ وم... قالَ فى خِ بَرِ والرُّ بَرْ الْ

ونَ  هُ رَ مْ يَكْ ، أنَّهُ دِ لِ هذه البِالَ ى بأهْ طِ تِالَ لِ اخْ الَ نْ خِ نْـتُ مِ يّ بَ - إننـى تَ
وا  ضُ رَ ومَ فَ امَ الـرُّ كَّ ... ألِنَّ الحُ ـىَّ تـون(١) الحكم البِيزنْطِ قُ ، ويَمْ ومَ الـرُّ
يلِ  صِ ـوا بِتَحْ ومُ يـنَ أنْ يقُ فِ ظَّ ـوا الموَ فُ لَّ (٢)، وكَ ظـةً بَ بَاهِ ـمْ ضرائـِ يهِ لَ عَ
وق  مْ فى سُ هُ الدَ بَرُ أَوْ .... حتَّى ولو بَاعَ البَرْ وةِ ةِ والقسْ ظَ لْ رائِبِ بالْغِ الضَّ

رائِب.. (٤) لهذهِ الضَّ (٣)، وفاءً الرقِيقِ
مْ أو فى  هِ ورِ صُ ـل فى قُ مَ عَ ومُ لِلْ مُ الرُّ هُ رُ ـتَأجِ كمـا أنَّ البَربَر الذينَ يَسْ
هُ مِن  ونَ لُ ـا يَبذُ ـبُ ومَ ، الَ يتَناسَ ا ضئيالً ـرً نَ إالَّ أجْ ـوْ ـمْ ال يتقاضَ هِ عِ زارِ مَ

.. روريةَ تِياجاتِهِم الضَّ فى احْ د... بل الَ يكادُ يكْ هْ جَ
 (١) يمقتون: يبغضون. 

 (٢) باهظة: شاقة. 
 (٣) الرقيق: العبيد. 

 (٤) وفاء: أداء. 

٣
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بَريةٌ -  بائِلَ - ولو أنَّها بَرْ لِكَ فإنَّ القَ انبِ ذَ إِلى جَ وَ
ومَ  ... ألِنَّ الرُّ ارِ رَ قْ ـتِ رُ باالسْ ـعُ ، وال تَشْ نَ سُّ األمْ ال تُحِ
مُ  نَظِّ يُ ، وَ والَ مْ احَ واألَ وَ رْ ى األَ مِ وا البِالدَ بقانونٍ يَحْ مُ كُ لـم يَحْ
صيـلَ  ـمْ تَحْ هِ مِّ ـوا كلَّ هَ لُ عَ ... وإنَّمـا جَ يْـنَ النَّـاسِ ـلِ بَ سـائِلَ التَّعامُ وَ

.. برِ ادَ البَرْ بَ تِعْ رائب واسْ الضَّ
ـبابِ  الً عن األسْ تْحِ هذه البِالدِ فَضْ يلِ بِفَ جِ (١) على التَّعْ زُ فِ ـا يَحْ مَّ ومِ
 ، يبِ قِ الطَّ لُ تازونَ بالخُ ، يمْ بيـرٌ مْ كَ هُ ددُ (٢)، وعَ ةَ قَ ـلَ بَرْ ةِ - أنَّ أهْ ـابِقَ السَّ
وا عنه  عُ مِ لِ ما سَ الَ مِ - من خِ ـالَ رونَ إلى اإلِسْ حة، وينظُ ـمْ سِ السَّ والنَّفْ
اهدنِى  ـدْ عَ ... ولقَ ومِ ةِ الرُّ رَ ـيطَ مْ من سَ حيـدُ لَهُ ذُ الوَ نْقِ - علـى أنـه الْمُ
لِنُونَ  عْ ـيُ ـمْ سَ ونـى بأنَّهُ وعدُ م... وَ ـولِ اإلِسـالَ لـى دخُ ـة عَ مـاءُ بَرقَ عَ زُ
ىِّ أرضَ  مِ يْشِ اإلِسـالَ (٣) فيها أقدامُ الجَ ظةٍ تطـأُ مْ فـى أولِ لَحْ هُ ـالمَ إِسْ
؛ حتى  دِ الَ ه البـِ ذِ فِ علـى هَ حْ ـتَ بالزَّ لْ جَّ ... فحبَّـذا(٤) لـو عَ ـمْ تِهِ دينَ مَ

... رَ امِ ومصْ مْ فى الشَّ يْهِ لَ ركَ عَ نَا، كما نَصَ كَ الله على الرومِ هُ رَ يَنْصُ
نًا  وَّ كَ ا مُ و جيشً ز عمرٌ و؛ حتَّى جهَّ رٍ مْ لُ إلى عَ بةَ يَصِ قْ ابُ عُ طَ ما كادَ خِ
ها  لُ ، وهناكَ اسـتقبله أهْ ةَ قَ قَ إلـى بَرْ . وانْطلَ قاتِلٍ (٥) آالف مُ ـةِ عَ مـن بِضْ

 (١) يحفز: يدفع. 
 (٢) برقة: منطقة فى ليبيا. 
 (٣) تطأ: تنزل أو تمشى. 

 (٤) حبذا: تذكر لالستحسان. 
: العدد من الثالث إلى التسع.  عُ  (٥) البِضْ

١٨



ـوا فى  بُ ، ورغِ يـبٍ حِ ـوا بـه أبلـغ تَرْ بُ بَال، ورحَّ ـتِقْ ع اسْ وَ أرْ
 . مِ الَ ولِ دِين اإلِسْ خُ دُ

ربِىِّ  ح العَ اتـِ دومِ الفَ  فـى قُ يةُ تَرَ بَرِ بائـلُ البَرْ كانـتْ القَ
 يدِ الذ دِ ـرِ الجَ جْ ـهِ بَشـائِرَ الفَ يْشِ ـاصِ وجَ ـرِو بن العَ مْ عَ

 (١) ادِ ـتِبْدَ ادِ واالسْ بَ مَ االسـتِعْ يلُ ظالَ زِ دالـةِ، ويُ ورِ العَ ـمْ بِنُ يْهِ لَ لُّ عَ طِ ـيُ سَ
. مِ البيزنطىِّ كْ ةً تحت الحُ يدَ دِ وا فيه قرونًا(٢) عَ اشُ الذ عَ

 (١) االستبداد: الظلم وهو االنفراد باألمر. 
 (٢) قرون: جمع قرن، والقرن: مائة عام. 
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كيف كان الرومُ يعاملون أهل البالد؟
لماذا لم تشعر القبائلُ البربريةُ باألمنِ فى ظلِّ حكم الروم؟

ل بفتح اإلِسالم لبرقة؟ جَّ ما الذ عَ
رِو بْنِ  مْ بىِّ عَ رَ ومِ الفاتح العَ دُ  فى قُ ـةُ تَرَ «كانـت القبائلُ البربريَّ
يُطلُّ عليهم بِنور  يد الذ سَ دِ جرِ الجَ ـائِر الْفَ يْشـه بَشَ جَ العاصِ وَ
ـوا فيه  ادِ واالسـتبداد الذ عاشُ بَ ـتِعْ مَ االسْ الَ زيـلُ ظَ الـةِ ويُ دَ العَ

.« قرونًا عديدةً
( أ  )  ما مرادف «بشـائر»؟ وما مضاد «االسـتبداد»؟ وما المراد 

بقوله : «بشائر الفجر الجديد»؟
(ب) لم استبشرت القبائلُ البربرية بقدوم عمرو إليهم؟

(جـ) تحدث عن استقبال أهل برقة لعمرو وجيشه.
سُّ باألمن» ةٌ - التُحِ «فإن القبائل - ولو أنها بربريَّ
ما فائدة الجملة االعتراضية فى العبارة السابقة؟
؟ مْ ما الذ تميز به أهلُ برقةَ على كثرةِ عددِهِ
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 (٢)
(١) هُُ امِحُ طَ انَتْ مَ ها، وإنّما كَ ةَ وحدَ قَ وَ فتح بَرْ رٍو هُ مْ فُ عَ دَ نْ هَ لمْ يَكُ

، وينشـرَ تعاليمَ  ةَ يَّ يقِ رِ ؛ حتى يصـلَ إلـى إِفْ تْحِ هـذهِ البِالدِ تمتـدُّ إلـى فَ
اإلِسالمِ فيها....

 ... ونُسىِّ اليومَ رِ التُّ طْ قُ على القُ لِكَ الزمنِ كانَ يُطلَ ةَ فى ذَ يَّ يقِ رِ مُ إفْ واسْ
 (٣) هُ سـيجتازُ نَّ ؛ ألَ بةً عْ ـةً صَ مَّ هِ يش اإلِسـالمىِّ مُ ةُ الجَ همَّ كَ كانـتْ مُ لذلـِ
، وهمْ  قيـم فيها البربـرُ والـرومُ مسـاحاتٍ واسـعةً مـن األرْض التـى يُ

مين(٤). غَ رْ مِ إِال مُ الَ تِسْ مِ االسْ دَ ، وعَ وبِ جاعة فى الحرُ معروفونَ بالشَّ
 ، وبِ (٥) بالحرُ ـهِ سِ رُّ ولِ تَمَ ا... ولكنَّـه لطُ ـمُ كلَّ هذَ و يعلَ ـرٌ مْ كان عَ
امَ  تِحَ ـى اقْ شَ ـرَ فِيها، كانَ ال يَخْ ها وانْتَصَ كِ التى خاضَ ةِ المعـارِ ثْـرَ لِكَ وَ

.. اةَ الشدائِدِ القَ (٧) مُ ابُ (٦)، وال يَهَ الِ وَ األهْ
 (١) طرابلس: مرفأ على البحر المتوسط وإحد عاصمتى ليبيا. 

 (٢) مطامحه: ما تتطلع إليه نفسه.
 (٣) سيجتاز: سيقطع. 
 (٤) مرغمين: مهانين. 

 (٥) تمرسه: خبرته. 
 (٦) األهوال الشدائد، المفرد: هول. 

 (٧) يهاب: يخاف.. 

٤
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، وكانت مدينةً  لْسَ ابُ رَ دينةِ طَ فِ علـى مَ حْ أمرَ بالزَّ
لُ  عَ (١)، ممـا يَجْ نيعةٍ ـونٍ مَ صُ ارٍ عاليـةٍ، وحُ ـوَ ذاتَ أسْ

بًا... عْ ا صَ رً االستِيالءَ عليها أمْ
لَ  اخِ وا دَ نُ ، فتحصَّ ةَ قَ ثَ فى بَرْ دَ وا بما حَ لِمُ ابُلسَ قد عَ رَ لُ طَ وكانَ أهْ
يعَ  ـتَطِ ونَ أن يَسْ رٍ دُ ـهْ ةِ شَ ـدَّ يْـشِ لِمُ و بالجَ ـرٌ مْ ـمْ عَ هُ رَ حاصَ ـمْ وَ ينَتهِ دِ مَ

. ينةِ دِ ولَ المَ خُ دُ
ـر(٢) الماءُ عن  سَ ، انحَ لْـسَ رابُ هُ أهـلُ طَ عْ ثَ شـىءٌ لـم يتوقَّ دَ ثـم حَ
ةِ  هَ ا(٤) من جِ ورً يْسُ دينةِ مَ خولُ المَ بَحَ دُ (٣)، وأصْ رِ زْ امِ الجَ ئِ فى أيَّ اطِ الشَّ

رِ عليه. يْ انِ السَّ كَ ، بعدَ جفافِهِ، وإِمْ ئِ اطِ الشَّ
، وما  ئِ ـاطِ ةِ الشَّ هَ ينة من جِ دِ ىُّ علـى المَ مِ ـالَ (٥) الجيشُ اإلِسْ ـقَ تدفَّ
ا  ا كبيرً ى هزيمةٍ؛ حتَّـى إنَّ عددً لِها أقْصَ ـع(٦) بأهْ قَ لَبـث أن فتحها، وأوْ
تْ  طَ قَ دَ أنْ سَ . وبَعْ ئِ اطِ ةِ على الشَّ اسـيَ ةِ الرَّ يَّ ـفن التِّجارِ رَّ فى السُّ مْ فَ منهُ
و،  رٍ مْ دَ عَ ـجِ سْ هُ مَ وْ ـمَّ ا سَ دً ـجِ سْ ا فيها مَ نَوْ ـلِمينَ بَ سْ ـسُ فى يَدِ المُ لْ ابُ رَ طَ

ه. نِىَ على أنْقاضِ جدَ «أحمدَ القره ما نلى» بُ سْ الُ : إنَّ مَ قَ ويُ
 (١) منيعة: تمتنع على من يحاول دخولها. 

 (٢) انحسر الماء : ارتد إلى الوراء حتى ظهرت األرض. 
 (٣) الجزر : ارتداد الماء عن الشاطئ. 

 (٤) ميسورا : سهال. 
 (٥) تدفق : اندفع فى قوة. 

 (٦) أوقع: أنزل.  
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... وإِنَّما أرادَ  ـسَ لْ ابُ رَ قـةَ وطَ و بفتح بَرْ ـرٌ مْ تَفِ عَ لَـمْ يكْ
ـل الصحراء  اخِ بائـل المقِيمـةِ فى دَ (١) علـى القَ ةَ رَ ـيطَ السَّ
لِمين فى  ماتُ على المسْ جْ (٢) منها الهَ بَّ ا ؛ حتى الَ تَهُ أيْضً

بيرتين. يْنِ الكَ تَ ينَ المدِ

 (١) السيطرة: اإلشراف عليها، أو تعهد أحوالها.  
 (٢) ال تهب: ال تكون موضعا للهجمات. 
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 . ةً بَ عْ ةً صَ مَّ هِ ىِّ فى فتح إِفريقيَّـة مُ ـةُ الجيش اإلِسـالمِ مَّ هِ كانـت مُ
فلِماذا؟

ـهِ بالحرب  سِ ـمُ كلَّ هـذا، ولكنـه لِطول تمرُّ لَ و) يَعْ ـرٌ مْ «كان (عَ
ـى  شَ يخْ هـا، وانْتَصر فيها، كان الَ اضَ ولكثـرة المعـاركِ التـى خَ

.« ائدِ دَ اةَ الشَّ قَ الَ ابُ مُ اقتحامَ األهوالِ واليَهَ
( أ )  هـات مرادف «تمرس»، ومضـاد «يهاب» فى جملتين من 

إنشائك.
و مِن الشدائد التى كانت ستقابله فى  رٌ مْ (ب)  لماذا لم يخف عَ

يَّة؟ فتح إفريقِ
 ؟ وما الذ لْسَ ابُ رَ (جـ)  كيف اسـتطاع القائدُ اإلسالمى فتح طَ

ل له هذا الفتح؟ هَّ سَ
و السـيطرة علـى القبائـل المقيمـة فـى داخل  لمـاذا أراد عمـرٌ

الصحراء بعد فتح طرابلس؟
؟ ماذا حدث لمسجد (عمرو) فى طرابلسَ
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بـةَ بْنِ نافــعٍ أن يسـيرَ قْ ا بتكليف عُ ـرً و بـنُ العاصِ أمْ ـرُ مْ رَ عَ ـدَ أصْ
. ةُ بَ قْ هُ عُ ٍّ يتوالَّ لٍ قِـيـادِ مَ لَ عَ ا أوّ انَ (١)، وكـانَ هذَ ـزَّ تْحِ فَ ةٍ لِفَ يَّ ـرِ فى سَ
تِهِ، ـجاعَ ، وشَ بِ رْ تِهِ فـى الحَ هارَ ، ومَ تَـالِ هِ فـى القِ تـِ ـمِ براعَ غْ إذ إنَّـهُ بِرَ

اهدين. جَ فوفِ المُ يّا عاديّا فى صُ نْدِ لَّ جُ ظَ
عُ  مَ لْ يَ ، وَ يْشِ ةِ الجَ مَ دِّ قَ هُ فـى مُ (٢) جوادُ لُ هِ ان يَصْ زَّ انطلـقَ عقبةُ إلى فَ
يق  رِ بِه نورٌ يُضـىءُ له طَ لْ نْبَعثُ مـن قَ ةِ الضحـى، ويَ ـعّ هُ تحت أشِ ـيْفُ سَ

النَّصر..
ةً  لِمَ ودِ كَ نُ ى فى الجُ رِ ألْقَ مى البَصَ رْ انُ منه على مَ زَّ تْ فَ بحَ وعندما أصْ
مْ فيها على قِتـال أعداءِ الله. فمن  ـرقةً بنورِ العقيـدةِ واإلِيمانِ حثَّهُ شْ مُ
عَ ضريبةَ  (٣) فإنَّ عليـه أنْ يَدفَ هِ تـِ نِيَّ ثَ ا، ومن ظـلَّ على وَ مَ منهـم نَجَ أسـلَ
؛ ليحيا حياة يأمن فيها على نفسه وأهله وماله، ويمارس طقوسه  الدفاعِ
الدينية بحرية واطمئنان، فى ظل سماحة اإلسالم وعدالة المسلمين.

 (١) فزان : مجموعة الواحات الكبر الواقعة فى صحراء إفريقيا الوسطى. 
 (٢) الصهيل : صوت الفرس.  

 (٣) الوثنية: مذهب عبادة التماثيل. 

٥
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 ها يَر ضُ ها، بَعْ (١) على نفسِ ةً ـقَّ نْشَ كانتِ القبائِلُ مُ
هـا  كبرياؤُ حَ  ـرَ يُجْ ال  حتّـى  ـلِمين؛  المسْ ـة  عَ افَ دَ مُ
ديمَ الطاعةِ للمسلمينَ ؛   تَقْ رُ يَرَ ، والبعضُ اآلخَ مِ الَ تِسْ باالسْ
ةِ التى يتصف  الَ با فى العدَ ، وحُ ـا من الحكم البيزنطىِّ المسـتبِدِّ صً تخلُّ

(٢) األرض. رونَها فى أرجاءِ نْشُ ا المسلمون، ويَ بهَ
كُ  عارِ تَسلم، ودارتْ مَ ، فإنّها لم تسْ ِأ م انْقسامِ القبائِل فى الرَّ وبِرغْ
(٣) والجرأة  ةِ ) من البَسالَ قبةُ بَرِ والمسلمين، أظهرَ فيها (عُ عنيفةٌ بين البرْ
ه، ويرفعونَ  ون أمامَ تَه(٤)، ويفرُّ لَ وْ بون صَ هَ بَرَ يَرْ ـلَ البَرْ واإلِقدام ما جعَ
، وهى  ها عليهم عقبةُ رضَ ون ضريبةَ الدفاعِ التى فَ عُ ايةَ التَّسليم، ويدفَ رَ

. ثالثمائة بَعيرٍ
؛  تِباطٍ (٥) أيَّما اغْ بَـطَ هِ، فاغتَ غهُ نبأ انتِصارِ لِّ بَ ـرو يُ ـلَ عقبةُ إِلى عمْ سَ أرْ
ومُ على  ـل هـذه الحملةُ فيقضىَ البربـرُ والرُّ شَ ـى أن تَفْ شَ ألنه كانَ يَخْ
ةَ  صَ رْ ومُ عمرٍو هـذه الفُ صُ اخلِ الصحـراءِ، وينتهز خُ المسـلمينَ من دَ
... هُ رابَته لَ تِه، وإنَّما لِقَ قبةَ ال لكفاءَ تِهِ، وبأنَّه أرسلَ عُ ون(٦) بسياسَ دُ نَدِّ يُ فَ

 (١) منشقة: مختلفة. 
 (٢) أرجاء: مفرده (الرجا) وهو الناحية. 

 (٣) البسالة: الشجاعة. 
وبه.  ثُ  (٤) صولته: وُ

رَّ أو فرح.   (٥) اغتبط: سُ
رون.   (٦) ينددون: يُشهِّ
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دَ إِليه  ـنِ رِ لِعمرو أن يُسْ دَ بهذا النَّصْ إِال أنَّ عقبـةَ مهَّ
ارتَه  ، كما أثبتَ جدَ ـدَّ أَشَ رَ وَ طَ التٍ أخْ مَ القيادةَ فى حَ

يش. فى قيادة الجَ
ان أرسل  زَّ تْحِ فَ ) لِفَ و) (عقبةَ مرٌ فى نَفْس الوقت الذ أرسلَ فيه (عَ
هِ أنه جديرٌ بالقيادةِ،  رِ وْ ) بِدَ رٌ دَ ( بُسْ ، وأكَّ انَ دَّ تْحِ وَ ) لِفَ أةَ طَ ر(١) بنَ أرْ ( بُسْ

نم منها مغانِم(٢) كثيرة. إذ انتصرَ على هذه القبائل وغَ
ـا إلى  ، وإنما أرسـلَ جيشً رٍو عند هذا الحدِّ مْ ولم تَقِفْ فتوحاتُ عَ
ة بعد اشتباكات  وسَ وس» بجبل نَفُ ارُ تحَ مدينة «شَ تحها، ثم فَ فَ ةَ فَ اتَ برَ صِ

. اميةٍ دَ
هُ لفتح جميـع المدائِن؛ حتى  (٣) أمامَ و الفرصةَ سـانحةً ـرٌ مْ ـدَ عَ وجَ
وم  بة؛ ألن عددَ الرُّ يوش المدرَّ دٍ من الجُ دَ ، ولكنَّه بحاجةٍ إلى مَ ةَ يَّ يقِ رِ إفْ

دُّ بمئاتِ اآلالف. عَ نِ يُ ماكِ والبربر فى هذه األَ
هُ فى فَتح  و إلى الخليفةِ عمرَ بنِ الخطابِ رِسـالة اسـتأذنَ بعث عمرٌ

. أنِ اب عليه فى هذا الشَّ طَّ ريقية، وانتظر ردَّ ابن الخَ إِفْ

 (١)  بسر بن أرطأة: ولد قبل النبى بسنتين ويكنى أبا عبد الرحمن، وكان أحد الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب ليعاون عمرو بن العاص فى فتح مصر، كان من شيعة معاوية بن أبى سفيان. 

 (٢) المغانم: ما يؤخذ فى الحرب بالقوة.. مفردها «مغنم». 
 (٣) سانحة: عارضة. 
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، وإنَّما كان  ةَ (١) فى إِفريقيَّ لُ ر التوغُّ مَ أِ عُ نْ من رَ لم يَكُ
، حتـى يزيدَ عـددُ الجيش  ـهُ االنتظـارَ بضـعَ سـنواتٍ رأيُ
ةَ فى  ، فيسـتطيعَ أن يقهر هذه القبائِلَ المنتَشـرَ مىِّ ـالَ اإلِسْ
رٍو  مْ دَّ الخليفـةُ على عَ . رَ راءِ حْ مسـاحاتٍ واسـعةٍ من الصَّ

. ةِ مِ الموافقَ فْضِ وعدَ بالرَّ

 (١) التوغل: الدخول. 
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؟ ما أول عمل قيادٍّ تواله عقبةُ فى الجيش اإلسالمىِّ
كان المسـلمون يعاملـون أهـل البـالد التـى يفتحونهـا معاملةً 

. وضح ذلك. حسنةً
تحدثْ عن موقف القبائل من الفتح اإلِسالمى.

بةُ  قْ ر فيها عُ ) والمسلمين أظهَ بَرِ يْنَ (البَرْ ةٌ بَ نِيفَ كُ عَ ارِ عَ تْ مَ ارَ دَ «وَ
هُ  تَ لَ وْ ل (البربر) يَرهبُون صَ عَ ، ما جَ امِ دَ ةِ واإلِقْ أَ ـالَة والجرْ من البَسَ
ـليم، ويدفعون لـه ضريبة  ايَـة التَّسْ ـونَ رَ عُ فَ ـه ويَرْ امَ ون أمَ ويفِـرُّ

.« ةُ بَ قْ ها عليهم عُ الدفاع التى فَرضَ
( أ )  ما مرادف «البسـالة»؟ وما مضاد «صولة»؟ وما المراد من 

قوله «يرفعون راية التسليم»؟
(ب) أرهب عقبة البربر بشجاعته وجرأته. وضح.

)؟ أةَ طَ (جـ) ماذا تعرف عن (بسر بن أَرْ
و  رَ بن الخطاب ) مما أراده عمرُ مَ ( د )  تحـدث عن موقف ( عُ

ابنُ العاص فى فتح إفريقية؟
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ا(٢)  دّ و بْنُ العاص بُ رُ مْ دْ عَ ريقيةَ لم يجِ (١) رفْض الخليفةِ فتحَ إفْ إزاءَ
مَ  علِّ )؛ ليُ ـةَ قَ قيـمَ فى (بَرْ قبةَ بأن يُ ـر عُ ، ولكنَّه أمَ رَ ةِ إلـى مِصْ دَ ـوْ مـن العَ
وا على  الُ مَ بينَ الذين مازَ ـالَ ـرَ اإلِسْ م، وينشُ المسـلمين فيها أمورَ دينهِ

ينِ فى هذه المدينة العريقة(٤)... (٣) الدِّ ائرَ عَ يِى شَ ، ويُحْ تِهمْ وثنيَّ
رِو  مْ ةِ عَ دَ وْ نَواتُ التى أمضاها عقبةُ بنُ نافعٍ فِى برقة بعد عَ كانتِ السَّ

. ةٍ وتجاربَ بْرَ خِ ثْقِيفٍ وَ ابنِ العاصِ سنواتِ تعليمٍ وتَ
ه، وأن  ىِّ وشعائِرَ مِ الَ ينِ اإلِسْ مَ البربرَ قواعدَ الدّ علِّ قبةُ أن يُ استَطاعَ عُ
ـوالِ البيئةِ  برةً واسـعةً وعميقـةً بكلِّ أحْ ـسِ الوقتِ خِ ـبَ فـى نَفْ يَكتَسِ

. البربريةِ
اليمَ  ـا تعَ اللَهَ ةَ أربعَ سـنوات نشـر خِ قَ ـةُ عقبـةَ فى بَرْ تْ إِقامَ اسـتمرَّ
ةَ ،  ةَ العربيَّ موا اللغَ هِ كثيرٌ من البربر، وتعلَّ يْ مَ على يَدَ لَ ؛ حتى أَسْ مِ الَ اإلِسْ

 (١) إزاء: مقابل. 
 (٢) بدا: مفرا. 

 (٣) الشعائر: كل ما جعل علما لطاعة الله. 
 (٤) العريقة: العظيمة أو الكريمة األصيلة. 

٦
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موا  وهُ (١) ويتفهَّ لُ تِّ رَ وا أن يُ يعُ ـتَطِ تى يَسْ ؛ حَ ـةَ القرآنِ غَ لُ
. هُ انِيَ عَ مَ

ينِيا فى  ا (٢) دِ وظلَّ عقبةُ من سنة ٢٣ هـ حتى سنة ٢٧ هـ رائدً
ـوهُ ولم يرتدَّ واحدٌ  مْ وأحبُّ ، وأحبَّهُ بَـرِ (٣) الحياةَ بين البَرْ فَ ، وأَلـِ ـةَ قَ بَرْ

. المِ منهم عن دينِ اإلِسْ
رَ  و بنَ العاصِ غادَ ون أنَّ عمرَ مُ لَ وا يَعْ لْسَ فإنَّهم ما كادُ رابُ أما أهل طَ
دٌ كبيرٌ  ، وارتـدَّ عدَ مْ هُ ـوا(٤) عهودَ ضُ ؛ حتَّى نَقَ رَ ، وعاد إلـى مِصْ البـالدَ
ها  رضَ وا ضريبـةَ الدفاعِ التى فَ عُ ، ورفضوا أنْ يدفَ مْ هِ مِ ـالَ منهـم بعدَ إِسْ

و. رٌ مْ عليهم عَ
ـالميةِ، بعـد أن تولى  ةِ اإلِسْ لَ وْ يَّرتْ فـى الدَّ حـوالُ قـد تَغَ كانـتْ األَ

ةَ بعد استشهاد عمر بن الخطاب. انَ الخالفَ عثمانُ بنُ عفَّ
و بنَ  عزلَ عمـرَ ولـةِ، فَ ) بعـضَ التغييرات فـى الدَّ أجـر (عثمـانُ
هُ عبْـدَ الله بْنَ سـعدِ بـنِ أبى  ، وعيَّـنَ مكانَ ـرَ اليَـةِ مِصْ العـاص مـن وِ

ح(٥). رْ السَّ
 (١) يرتلونه: يجودون تالوته. 

 (٢) الرائد: من يتقدم الناس ويعرفهم ما يريدون. 
: أحب.   (٣) ألِفَ

 (٤) نقضوا: عملوا غير ما التزموا به. 
 (٥)  عبد الله بن سعد بن أبى السرح أخو عثمان بن عفان من الرضاع. كان على ميمنة عمرو بن 

العاص فى فتحه لمصر، ولى مصر مكان عمرو سنة ٢٥هـ. 
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ثْبِتَ للخليفةِ أنه جديرٌ بهذه  أراد عبدُ الله بنُ سـعدٍ أن يُ
هُ يسـتطيع أن يواصلَ الفتوحـاتِ التى بدأها  ، وأنَّ الواليـةِ
نُه فى فتح  هُ عمـرو بـنُ العـاص، فكتَب إِليـه يسـتأذِ فُ ـلَ سَ

. إِفريقيةَ
 ، دَّ على عبـد الله بنِ سـعدٍ ـانَ قبـل أن يَـرُ فَّ (١) عثمـانُ بـنُ عَ تـروَّ
ةِ  لَ ، فأيَّدوه فى مواصَ حابـة والتَّابعينَ بارَ الصَّ ر كِ واستشـارَ فى هذا األمْ

. الفتوحات، وشجعوه على إِتمام ما بدأه عمرُ بنُ الخطابِ

: فكر فى األمر أو تأنَّى.   (١) تروَّ
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فى أ شىءٍ قضى عقبةُ السنوات التى أقامها فى برقة بعد عودة 
عمرو إلى مصر؟

بَربَر،  يْـنَ الْ يـاةَ بَ أَلِفَ الْحَ ، وَ ـةَ قَ ا دينيّا فـى بَرْ ائـدً بَـةُ رَ قْ ـلَّ عُ ظَ «وَ
دٌ منهم عن دين اإلسالم». احِ تَدَّ وَ لَم يَرْ ، وَ وهُ بُّ أحَ مْ وَ بَّهُ أَحَ وَ

( أ )  ضـع عالمـة (✓) أمام اإلجابـة الصحيحة لـكل كلمة فى 
العمود ( أ ) مما بين القوسين فى العمود (ب).

(ب)( أ )
١- مرادف «ألف»

٢- مضاد «يرتد»
ا  ٣-  املراد بقوله: «رائدً

دينيا»

(فهم - أحب - زامل)
( يثبت - يقبل - هيجم)

احلياة  حيبُّ   - دينهم  أمور  هم  فُ (يعرِّ
بينهم - يؤمهم ىف الصالة)

(ب)  ما موقف أهل برقة من عقبة بن نافع؟ وما الدور الذ قام 
به بينهم؟

ا  و بنُ العاص عائدً لْسَ بعد أن غادرهم عمرُ ابُ رَ ما موقف أهل طَ
إلى مصر؟

؟ نْ رَ مصر بعد عمرو بن العاص؟ وفى خالفة مَ لِىَ أَمْ نْ وَ مَ
ما موقف الوالى الجديد من فتح إفريقية؟
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عَ عددٌ  ، فتجمَّ  فى الناسِ بالجهـادِ نـادَ ـرَ عثمـانُ بْن عفان بأن يُ أمَ
ى هذا الجيشُ  ، وقد سـمِّ كبيرٌ من المسـلمينَ بلغَ عشـرةَ آالفِ فارسٍ
مْ بعبدِ الله،  هُ ـمُ أ اسْ بْدَ »؛ ألنه كانَ يضمُّ الكثيرَ ممن يَ لـةِ «جيـشَ العبادِ
 ، الله بن أبى بكرٍ ، وعبدِ ـرَ مَ الله بن عُ ، وعبدِ مثـلِ : عبدالله بن عبـاسِ

. رو بنِ العاصِ مْ وعبدِ الله بنِ عَ
ل  عَ ، وجَ تْحَ تُونسَ نَ ردُّ الخليفة تكليفَ عبدِ الله بِن سـعدٍ فَ وتضمَّ

نَ الغنائم(١). سَ الخمس مِ مْ له خُ
 . عفاءَ لَ الضُّ مِ ه؛ لِتحْ نْـدِ ثـم إنَّ عثمـانَ أمدَّ الجيشَ بألفِ بعيرٍ من عِ
 ، هـا بالتَّرحابِ ؛ حتـى لقيه أهلُ رَ ـلَ هذا الجيشُ إلـى مصْ ومـا إن وصَ
همْ عبدُ الله بنُ سعدٍ لهذا الفتح  شدَ مه وانضمَّ إِليه من حَ دَ وا لِمقْ ـرُّ وسُ

. وبلغَ عددُ المجاهدين حوالى سبعين ألفَ مقاتلٍ
، وكانَ  ةَ قَ بادلَة عندما وصل إلى بَرْ ) فى انتِظار جيش العَ كانَ (عقبـةُ
 ، مْ هُ نَ إسالمُ سُ حَ بَر الذين أسـلموا وَ عماءِ البَرْ عهُ عددٌ غيرُ قليلٍ من زُ مَ

 (١) الغنائم: ما يغنمه الجيش المنتصر من األعداء.
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ةِ السفر، انفرد عقبةُ  قَّ شَ وبعد أن استَراح الجيشُ من مَ
بعبدِ الله بن سعدٍ وقالَ له:

، وإِنما  ردةً نْفَ عَ القبائل مُ ة لنْ تكـونَ مَ إِن المعركـةَ هذه المرَّ
لْسَ إلى  ابُ رَ (٢) من طَ وذهُ فُ هُ ونُ طُ سلطانَ بْسُ (١) يَ لكٍ طاغيةٍ سـتكونُ مع مَ
وم،  م الرُّ كْ م من حُ هُ هُ خلَّصَ ةِ؛ ألِنَّ اعَ (٤) له القبائلُ بالطَّ ة(٣)، وتدينُ نْجَ طَ

. ىِّ نْطِ وأعلنَ انفصالَه عن البالط البيزَ
قال عبدُ الله :

(٥)؟ تادِ نْدِ والعَ يهِ من الجُ - وماذا لَدَ
: ( ابَه (عقبةُ أَجَ

لْسَ إلى  ابُ رَ ةِ مـن طَ ل البربريَّ .... ألِنَّ جميـع القبائـِ ثِيـرُ يْـه الكَ - لَدَ
مـون له  قدِّ وم يُ ا مـن الـرُّ ا كبيـرً (٦)، كمـا أنَّ عـددً هِ ـرِ مْ ـةَ تأتمـرُ بأَ نْجَ طَ

.(٧) الوالءَ
قال عبد الله :

)؟ مُ هذا الملكِ (يا عقبةُ - ما اسْ
 .ºdÉX : á«ZÉW (١) 

 .¬Jƒbh ¬fÉ£∏°S : √PƒØf (٢) 
.Üô¨ªdG ∫Éª°T ≈a ¥QÉW πÑL ≥«°†e ≈∏Y CÉaôe : áéæW (٣) 

 .¬d ™°†îJ : øjóJ (٤) 
 (٥) عتاد الحرب: األسلحة والدواب وغيرها. والجمع (أعتدة). 

 (٦) تأتمر بأمره: تخضع ألمره، وتنفذه. 
 (٧) الوالء: الطاعة. 
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ردَّ عقبةُ :
لَ هذه البالدِ يُطلقونَ  ريجوريوس، ولكنَّ أهْ هُ جُ - اسمُ

. جيرَ رْ عليه جُ
قال عبد الله :

...( بْرتِكَ بأَحوالِ هذه البالد يا (عقبةُ م خِ كْ - بِحُ
ماذا تَر؟
د عقبةُ : رَ

 ( طُ عليها (جرجيرُ ةِ التى يبسُ عَ قْ رَ فى هذا الفتح على الرُّ تَصِ قْ - أنْ تَ
ون(١)  ضُّ ـينْقَ وم سَ مالتٍ جانبيةٍ فإن البربَر والرُّ منا بِحَ ؛ ألنَّنا إذا قُ هُ نفوذَ

. علينا من كل ناحيةٍ
قال عبدُ الله :

ن  ؛ ألنها أُولى المدُ ـسَ اآلنَ لْ لَ فتح طرابُ نْ أنـت تَـر أن نُؤجِّ - إذَ
ريقنا. التى سنلقاها فى طَ

: ( ردَّ (عقبةُ
»(٢)، فهـى المدينة التى  ةَ لَ يْطِ ـبَ ـهْ بالجيـش إلـى «سُ تَّجِ نَ .. ولْ ـمْ - نَعَ

. ه وطغيانِهِ لمِ اتَّخذها الطاغيةُ مقرا لممارسةِ ظُ

 (١) ينقضون علينا: يهجمون علينا أو يندفعون إلينا فى سرعة. 
 (٢)  سبيطلة: عاصمة الدولة الرومية البربرية. وهى تقع وسط بالد البربر فى الجنوب الغربى لتونس.
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«إن المعركـة هـذه المـرة لن تكون مـع القبائل منفـردة، وإنما 
ه من طرابلس إلى  وذَ فُ انَه ونُ طَ لْ طُ سُ بْسُ ستكون مع ملِكٍ طاغية، يَ
م مـن حكمِ  لَّصهُ طنجـة، وتديـنُ لـه القبائـل بالطاعةِ؛ ألنّـه خَ

.« اله عن البالط البيزنطىِّ وم، وأعلنَ انْفِصَ الرُّ
( أ ) هات مرادف «نفوذ»، ومضاد «تدين» فى جملتين من تعبيرك.

(ب) من قائل هذه العبارة؟ ولمن قالها؟
ى الجيش الـذ أمدَّ به عثمان عبد الله بن سـعد  ـمِّ (جـ)  لـم سُ

بجيش العبادلة؟
ـصْ بأسـلوبك الحـوارَ الـذ دار بيـن عبـد اللـه بن سـعد  لَخِّ

رجير».  و(عقبة بن نافع) بشأن الملك «جُ
لعثمـان بن عفـان - رضى الله عنه - موقـفٌ فى تجهيز جيش 

العبادلة. ما هذا الموقف؟ وعلى أ شىء يدل؟
رجير) وبسط نفوذه؟ ما العوامل التى ساعدت على قوة (جُ

ونَ علينا). ضُّ نْقَ يَ ( فإن البربر والروم سَ
( فإن البربر والروم سيهاجموننا).

أ التعبيرين أقو؟ ولماذا؟
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َ فى الجيش  باحِ نُودِ ضَّ اجتمـاعُ القائدين الكبيرين. وفى الصّ انْفَ
بَـر الخبيرينَ بمسـالك(٢)  (١) مـن رجـال البَرْ ءُ ، وكانَ األدالَّ كِ ـرُّ بالتَّحَ

. لةَ يْطِ بَ يْشِ متَّجهينَ إلى سُ حراء يسيرونَ أمامَ الجَ ودروب(٣) الصَّ
ع  مَ جير)، فجَ رْ عِ (جُ سامِ تْ إلى مَ لَ صَ وِ العربىِّ قد وَ زْ كانت أنباءُ الغَ
ربِ على أيديهمْ  بَ فِيهـم أن يجعلوا نهايةَ العَ ، وخطَ هُ ودَ ـهُ وجنُ بَّاطَ ضُ

. ةِ فى هذه المعركَ
ةٍ،  ـمَ ـفِر(٤) عن نتيجة حاسِ سْ دارت اشـتباكاتٌ بيـن الفريقيـن لـم تُ
ا بقيـادة عبـد الله بن  ـرَ فأرسـلَ مـددً بْطأ الخليفـةُ عثمـانُ النَّصْ واسـتَ

. بَثْ (٦) أن وصلَ وانضمَّ إلى جيش عبد الله بن سعدٍ لْ بَيْر(٥) لم يَ الزُّ
 (١) األدالء: المرشدون. مفرده: دليل. 

 (٢) المسالك: الطرق، أو المنافذ. مفرده: مسلك. 
 (٣) دروب الصحراء: الطرق الضيقة فى الجبال مفرده: درب.  

 (٤) تسفر: تظهر أو تكشف. 
 óbh ,¬JCGôLh ¬àYÉé°ûH √ô¨°U òæe ±ôY ,≥jó°üdG ôμH ≈HCG âæH AÉª°SCG øHG : ô«HõdG øH ˆG óÑY  (٥) 
 ø«°ùëdG πàb Éªdh ,Ω 670 áæ°S ¿É«Ø°S ≈HCG øH ájhÉ©e Égõ¡L ≈àdG á«æ«£æ£°ù≤dG íàa ≈a ∑ôà°TG
 ôãcCG  ¬d  âfGO  ájhÉ©e  øH  ójõj  ≈aƒJ  Éªdh  ,áaÓîdÉH  ™jƒH  ºK  ,RÉéëdÉH  ˆG  óÑY  ¿Éc  ≈∏Y  øHG
 ,ø«jƒeC’G ∫Éà≤H π¨à°TGh ,áaƒμdG ≈a á°UÉîHh ,øàØdG √ó°V äQÉK ,ΩÉ°ûdG GóY Ée ,á«eÓ°SE’G OÓÑdG

.¬H π uã oeh π pà ob ºK ,ô¡°TCG áà°S áμªH ≈Ø≤ãdG êÉéëdG √ô°UÉM

.ôNCÉàj ºd :OGôªdG :åÑ∏j ºd (٦) 
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ا  رِ اجتماعً يْ بَ قدَ عبدُ الله بنُ سعدٍ وعبدُ الله بنُ الزُّ عَ
ةِ الفتح.. قال عبد الله بنُ سعدٍ لزميلِهِ فى  طَّ عِ خُ لوضْ

الكفاحِ :
 ، لَ معركـةً فاصلةً خُ ـى أن نَدْ شَ ، وأخْ رجيـر) كبيـرٌ يـشَ (جُ - إن جَ

. بَ علينا الكثرةُ لَّ تَتغَ فَ
بَيْر : بدُ الله بنُ الزُّ دَّ عليه عَ رَ

تادِ (١)، فيجبُ أن  دِ والعَ دَ ا فى العَ مْ كبيـرً يْنهُ بَ - مـادامَ الفارقُ بيننا وَ
ة أن مدينةَ (سبيطلة) ذاتُ أسوارٍ عاليةٍ، وال  مْ وخاصَّ هِ رِ هْ بِّرَ حيلةً لقَ دَ نُ

. ولةٍ هُ ها بِسُ يمكنُ اقتحامُ
قال ابنُ سعد :

؟ نَةٌ يَّ عَ - ألديك فكرةٌ مُ
رِ : يْ بَ ردَّ ابْنُ الزُّ

ا عن مواقِعِ  رسـانِ بعيدً زَ مجموعةً من الفُ هِّ - نعـم.... علينَـا أن نُجَ
، وأرادَ  ـرِ هْ ـتِبَاكاتُ عنـدَ الظُّ ؛ حتـى إذا مـا انتَهـت االشْ االشـتباكاتِ
 ، وعةُ مْ هذه المجمُ يْهِ لَ (٢) عَ ـضُّ نْقَ هم، تَ اقِعِ وَ وا إلى مَ األعـداءُ أن يعودُ

. رَ ضَ اآلخَ رُ البَعْ ، وتأسِ مْ هُ ضَ بيد بَعْ تُ فَ
 (١) العتاد: األسلحة. 

 (٢) تنقض: تهجم عليهم بقوة. 
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مِ التَّالِى  .... وفى اليوْ ـةِ طَّ قَ ابنُ سـعدٍ على هذهِ الخُ وافَ
تِ  رَ ، كما جَ رِ هْ ما انتهتْ عند الظُّ ، وعندَ تِباكاتُ بدأت االشْ
ومِ  و الرُّ ـعَ مقاتِلُ اجَ ا تَرَ مَ نْدَ ةِ، وعِ امِ السـابِقَ يـَّ ةُ فى األَ العـادَ
ا بعنايةٍ من  هَ مْ المجموعةُ التى تَمَّ اختيارُ تْهُ أَ اجَ ، فَ والبربـرِ

رجير).  ـتْ (جُ لة) وقتلَ ـبيطِ ـتْ مدينةَ (سُ مَ تَحَ ، واقْ أبطـالِ المسـلمينَ
. (١) المسلمينَ فى هذه البالدِ ئُ نَاوِ ةٍ كانتْ تُ وَّ طرُ قُ وانْتَهتْ أخْ

 وطِ (سبيطلة) فى أيد قُ )، وسُ يرَ جِ رْ رع (جُ صْ (٢) نَبأ مَ رَ وما إنْ سَ
، واتَّفقوا على  اءُ القبائِل يطلبُون الصلحَ مَ عَ المسـلمين، حتى سـارعَ زُ

. هبِ دفْع ثالثمائة قنطارٍ من الذَّ
ى ستَّ سنواتٍ  رَ مع الجيش المنتَصر بعد أن أمضَ عادَ عقبةُ إلى مصْ
تِ  الَ مَ ـضَ الْحَ ةِ، ويقودُ بَعْ عـوةِ اإلِسـالميَّ ـرِ الدَّ دُ فى سـبيلِ نَشْ يجاهِ
ةٌ تعادلُ  ها حينًا آخر، وليـس لديه لَذَّ ضِ ينًا، ويشـترك فى بَعْ ـةِ حِ الحربيَّ

، وقد كانتِ العودةُ سنة ٢٨ هـ. ةَ الجهادِ لَذَّ
مرتْ ثالثَ عشـرةَ سـنةً بعدَ هـذا التاريخِ وقعـتْ خاللَها أحداثٌ 
غل المسلمونَ عن مواصلةِ فتوحاتِهم  كبارٌ فى الدولةِ اإلسـالميةِ، وشُ

. باالضطراباتِ الداخليةِ

 .(١) تناوئ: تعاد 
 (٢) سر النبأ: انتشر وانتقل من مكان إلى مكان. 
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عكـف(١) عقبة على العبـادة والتفقه(٢) فى الدين 
من عام ٢٨ هـ حتى تولية معاوية الخالفة عام ٤٠ هـ.
(٣) فى  ةُ عاويَ ام بها مُ يميةِ التى قَ نْظِ ـنْ بين اإلِجراءات التَّ كانَ مِ
ا كان  مرً . ومع أنَّ عَ رَ اليًا علـى مِصْ ـةِ ، إعـادةُ عمرِو بن العاص وَ لَ وْ الدَّ
ةً فى  دَ قِّ تَوَ لةً مُ عْ توحاتِ كان شُ بَّ الفُ تِيا(٤)، إال أنَّ حُ بَر عِ قد بلغ من الكِ

. هِ سِ نَفْ

 (١) عكف: أقام. 
 (٢) التفقه: العلم بأصول الدين وأحكامه. 

له.  عاصمة  دمشق  اتخذ   أمو خليفة  أول  وهو  مكة،  فتح  يوم  أسلم  سفيان:  أبى  بن   (٣)  معاوية 
إفريقية،  شرق  وفى  النهر،  وراء  وما  خراسان  فى  ا  شرقً زمنه  فى  اإلسالمية  الدولة  توسعت 

ا.   وحمل لواء الجهاد ضد الروم، فأخذت جيوشه تغير عليهم برا وبحرً
 (٤) بلغ من الكبر عتيا: أ دخل مرحلة الشيخوخة. 
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يْـن الكبيريـن، وفى الصبـاح نود فى  ـضَّ اجتمـاعُ القائدَ «انْفَ
يـن  ءُ مـن رجـال البربـر الخبيرِ الجيـش بالتحـرك وكان األدِالَّ
هين إلى  تَّجِ بمسـالك ودروب الصحراءِ يسيرون أمامَ الجيش مُ

سبيطلة».
( أ )  هـات مفـرد «األدالء» فـى جملـة مـن تعبيـرك، ومرادف 
«المسـالك» فـى جملـة أخـر، واذكـر المقصـود مـن 

«يسيرون أمام الجيش».
(ب)  تحدث عن موقف الملك «جرجير» عندما وصل إليه نبأ 

الفتح العربى لبالده.
ا إلى الجيش؟ (ج)  لماذا أرسل الخليفة عثمان بن عفان مددً

مـا الخطـة التى وضعها عبد الله بن سـعد وعبد اللـه بن الزبير 
رجير) وجيشه؟ لقتال ( جُ

ما أثر هزيمة جرجير وجيشه فى زعماء القبائل األخر؟
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أكمل ما فى العمود ( أ ) بما يناسبه من العمود (ب):
(ب)( أ )

- عاد عقبة إىل مرص....
-  أمىض عقبة ست سنوات....

-  أقام عقبة خالل السنوات 
من ٢٨هـ حتى ٤٠ هـ... 

-  جياهد ىف نرش الدعوة اإلسالمية.
إرسال  اخلليفة  من  -  يطلب 

مدد
ا عىل العبادة والتفقه ىف  -  عاكفً

الدين.
- مع اجليش املنترص.
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ـتِئنَافِ  لَـى اسْ ـرَ - عَ اليـةِ مِصْ دتـهِ إلـى وِ وْ و - بعـدَ عَ ـرٌ مْ ـمَ عَ مَّ صَ
ومُ  نْ يَقُ يْـرَ مَ قة سـنة ٢٢ هـ. ورأ أن خَ ا فى بَرْ أهَ الفتوحـاتِ التـى بَدَ
نُونِ الحربِ  ا فى فُ بَحَ ماهرً توحاتِ هو عقبةُ بنُ نافع؛ ألنه أصْ بهذه الفُ
 ، رَ ـةٍ أُخْ هَ ومِ من جِ يـةِ والرُّ بَرِ ـئُونِ القبائِل البرْ ا بِشُ بِيرً ـة، وخَ هَ مـن جِ

. لةً امِ تَّ سنواتٍ كَ نَاكَ سِ تهِ هُ امَ إلِقَ
يْشِ  لَّى قيادةَ الجَ تَوَ بَ إليه أنْ يَ طلَ بَة، وَ قْ و ابْنَ خالتِهِ عُ رٌ مْ ى عَ عَ استَدْ
 ، اتِ هَ توحاتِ فى تلك الجِ ةِ الفُ لَ ةَ لمواصَ قَ هُ إلى برْ تِمُّ إرسـالُ الذ سـيَ
 ، ةِ المسـلمينَ دَ ها بعد عوْ عَ فْ ـوا دَ نْ رفَضُ مَّ يـل ضريبةِ الدفـاعِ مِ صِ وتَحْ

. ةِ لِيَّ اخِ الِهِم الدَّ وَ نواتِ بأحْ والَ تلك السَّ مْ طَ الِهِ وانشغَ
بَّ  هُ حُ (١) قلبُ بَ ـجاعُ الذ تَشـرَّ بةُ - وهو البَطلُ الشُّ قْ ـفِ عُ لـم يُخْ
ثَتْ  هِ، وانْبَعَ هِ جْ حُ وَ المِ تْ مَ قَ رَ ، إذْ أشْ لِيفِ ذا التَّكْ (٢) بِهَ هُ ادِ - اغتباطَ هَ الجِ
تِهِ فـى تِلْكَ  امَ (٣) إقَ ، إِبَّـانَ يـبِ رِ اطـرُ عـن الماضـى الْقَ وَ ـهِ خَ فـى نَفسِ

 (١) تشربه: أ شربه، أو تمكن من قلبه واستولى عليه. 
 (٢) اغتباطه: فرحه وسروره. 

 (٣) إبان: أثناء. 

٩

٤٥



نِيفِ بين  يـنِ الحَ الِيمِ الدِّ ـهِ بِنَشـرِ تَعَ ، وقيَامِ ـاتِ هَ الجِ
لِها  ولِ أهْ خُ ضَ المدنِ المهمـة، ودُ ه بَعْ ، وفتحِ بَـرِ البَرْ

. مِ الَ فى اإلِسْ
 (٢) الِبِ بائِلِ البربريَّة من مخَ اذِ القَ ديدٍ إلنْقَ (١) من جَ هُ تْ اتَ ةَ وَ رصَ إن الفُ

. ةِ هالَ ةِ والجَ نيَّ الوثَ
هِ إلى  ة سـنة ٤١ هــ بالتوجُّ ةَ فى هذه المرَّ هُ الحربيَّ أ عقبـةُ أعمالَ بَـدَ
، راضينَ  ـالمَ وا اإلِسْ نَقُ تَ ، واعْ ديدٍ ة من جَ اعَ )، فأعلنوا الطَّ ةَ بِيلـةِ (لَواتَ قَ

. تَبطينَ غْ مُ
مْ منذ ثَالثَ عشرةَ سنةً -  هُ كَ ها - كما تَرَ لَ ةَ فوجد أهْ قَ هَ إلى بَرْ ثم اتَّجَ
ونَ  ـكُ سَّ ، ويتمَ امٍ ه بانْتِظَ ائرَ ـعَ ، يُقيمـون شَ مِ ـالَ ينِ اإلِسْ ـا زالـوا على دِ مَ

ه. دِ اعِ وَ بأصولِهِ وقَ
ميةِ  الَ وةِ اإلِسْ عْ رِ الدَّ هُ األولى فى نَشْ سالتَ مل رِ ةَ يَستَكْ قَ أقامَ عقبةُ فى بَرْ
لمون فى  ؛ حتى استجاب لهُ عددٌ كبيرٌ منهم، وأصبحَ المسْ بين القبائِلِ

. رون باآلالفِ دَّ قَ هذه القبائِلِ يُ

 (١) واتته: طاوعته، أو أتته. 
 (٢) مخالب: المفرد مخلب، وهو الظفر للحيوان والطائر المفترس. 

٤٦



يْن، أ فى شـوال سـنة ٤٣هـ تُوفِّى  تَ والَىْ سـنَ دَ حَ وبَعْ
تِه حزنًا  تِ ابـنِ خالَ وْ زنَ عقبـةُ لِمَ ، وحَ و بْـنُ العاصِ ـرُ مْ عَ

ا. شديدً
ـفيان سنة ٤٥ هـ  بإرسال  قام بعدها معاويةُ بن أبى سُ وَ

تْـرةِ، على رأس جيش  ر فى تلك الفَ ى مِصْ الـِ يْج(١)، وَ دَ عاويـةَ بـنَ حُ مُ
رَ  وْ يج فَ دَ ـى ابنُ حُ . التَقَ دَ اتِلٍ ليفتح به هذه البِالَ قَ ـه عشـرةُ آالفِ مُ تُ دَّ عُ
نَّ ابنَ  ، ولَكِ ةَ الفتـحِ طَّ ا خُ ا معً ةَ بنِ نافـع، وأعدَّ بَ قْ ـة بِعُ قَ هِ إلى بَرْ وصولـِ
هُ المسـلمونَ فى  نَ بما أحرزَ ورِ ئِيالً إذا قُ ا ضَ رً قْ إال نَصْ قِّ يْـج لم يُحَ دَ حُ

. رَ ادَ إلى مِصْ . ثُم عَ ابقةِ الفتوحاتِ السَّ

 (١)  معاوية بن حديج: يكنى أبا عبد الرحمن، فتح الحبشة مع ابن أبى السرح، وأصيبت عينه هناك، 
كان من أبرز القواد الذين ساعدوا معاوية. 

٤٧



ية مصر؟  الَ و بنُ العاص بعد عودته إلى وِ مَ عليه عمرُ مَّ ما الذ صَ
و بنُ العاص عقبة بنَ نافِع لتحقيق ما صمم عليه؟ لماذا اختار عمرُ
بَ قلبُه حبَّ  «لم يُخفِ عقبةُ - وهو البطلُ الشـجاعُ الذ تشـرَّ
تْ مالمِحُ وجهه،  قَ ـرَ ؛ إذْ أَشْ الجهـاد - اغتباطـه بهذا التكليـفِ
ثت فى نفسـه خواطر عن الماضى القريب إِبَّان إقامتِه فى  وانْبَعَ

 .« تلك الجهاتِ
( أ )  ضـع مرادف «إبـان»، ومضـاد «اغتباط» فـى جملتين من 

إنشائك.
(ب) ما المراد بقوله: (تشرب قلبه حب الجهاد)؟

مَ اغتبط (عقبة) بتكليـف عمرو بن العاص له بمواصلة  (جـ)  لـِ
الفتوحات؟

( د )  كيف بدأ (عقبة) أعماله الحربية فى برقة وغيرها من البالد؟

1

2

3

٤٨



بَرِ بِهِ،  قُ البرْ لُّ ادَ تَعَ ةَ حتى سـنة ٤٩ هـ وقد زَ قَ لَّ عقبةُ واليًا على بَرْ ظَ
ومانِ  ةُ الرُّ مْ سادَ يْهِ لَ ها عَ ضَ رَ الِمِ التى فَ ظَ فع المَ رَ مْ - وَ ته لَهُ لَ امَ عَ نِ مَ سْ لِحُ

. نينَ رِّ السِّ على مَ
ـةِ، جاءه  قَ نْطَ هِ كداعية لإلِسـالمِ فى هـذه المِ تـِ مَّ هِ ـومُ بِمُ ـوَ يَقُ وإذْ هُ
ـا  ، وأنَّ جيشً ةَ تْحِ إفريقيَّ هُ لِفَ تَارَ هُ فيه أنه قد اخْ لِمُ عْ ليفة يُ خطابٌ من الخَ

. هِ يْ هُ عشرةُ آالف مقاتلٍ فى طريقِه إلَ تُ دَّ عُ
ـنواتٍ  امتِه سـتَّ سَ ا الخطـابُ فى سـنة ٤٩ هـ، أْ بعد إقَ كانَ هـذَ

. ةَ قَ أخر فى بَرْ
ختَلِفِ  ـوا من مُ لُ بَ ، فأقْ ادِ هَ بَـرِ بالجِ رِ نَـاد عقبةُ فى البَرْ وْ لَـى الفَ وعَ
هادِ فى  جِ وج البربرِ للْ رُ ا بِخُ ظيمً ـهُ عَ بِّينَ دعوته.. وكانَ فرحُ لَ لِ مُ بائـِ القَ

سبيلِ الله.
دَ  ، فوجَ ةَ ـله معاويةُ بنُ أبى سفيان إلى برقَ سَ صلَ الجيشُ الذ أرْ وَ

١٠

٤٩



، مسـتعدا لخوضِ  بَرِ بَرْ ـا آخر من الْ يْشً هِ جَ فـى انتظارِ
كِ ضدَّ أعداء اإلِسالم . المعارِ

نُ جيشٌ من  تَكوَّ يةِ يَ مِ ـالَ كِ اإلِسْ ةٍ فى تاريخ المعـارِ لِ مـرَّ وألوَّ
لِمة الله. ىَ إِعالءُ كَ احدةٍ هِ ايةٍ وَ ، وينطلقُ لِغَ بَرِ رَب والبَرْ العَ

ـرُ بن  ها (بُسْ تتَحَ )، وهى القبيلةُ التى افْ انَ دَّ ةُ إلى قبيلـةِ (وَ بَ قْ ـهَ عُ اتَّجَ
ونَ  مِ بعد أن غادر المسـلمُ ـالَ ) سـنة ٢٣ هـ، وارتدت عن اإلِسْ أةَ طَ أَرْ

.. هاتِ تلك الجِ
افعةَ المسلمينَ ولكنَّ عقبةَ والمجاهدينَ  دَ لُ هذه القبيلةِ مُ حاول أهْ
وا به إلى  م، وعادُ هُ لِكَ روا مَ ، ثم أسَ ل اشتباكٍ مْ فى أوَّ وهُ مُ زَ لِهِ هَ وْ من حَ

. ةِ يَّ المِ مقر القيادةِ اإلِسْ
قبةَ يُحـاولُ أن يتكلمَ  (١) الرأسِ أمـامَ عُ ـسَ انَ منكَّ لِـكُ ودَّ قَـف مَ وَ
اتِ أنه  ظَ حَ ـرَ فى هـذه اللَّ ... وتذكَّ تيهِ ـفَ تـذوب(٢) الكلمـاتُ على شَ فَ
ةِ عليه،  رَ الَ ضريبةِ الدفاعِ المقرَّ سَ ، ومنعَ إرْ ه معَ المسلمينَ دَ هْ ضَ عَ نَقَ

. مْ تِهِ بَ حارَ بيلتِهِ لِمُ لَ قَ دَ أهْ نَّ هُ جَ نَّ ينَ بِأَ لِمِ سْ مُ تِهِ للْ اوَ دَ بل بَالَغَ فى عَ
(٣) وقالَ للملِكِ : تَ عقبةُ هنيهةً ثمَّ سكَ

 (١) منكس الرأس: مطأطئ الرأس. 
 (٢) تذوب: المراد ال تخرج الكلمات من بين شفتيه. 

 (٣) هنيهة: القليل من الوقت. 

٥٠



ها  ـعَ ضريبـةَ الدفاعِ الَّتـى فرضَ - واآلن عليـكَ أن تدفَ
ا. ةٍ وستون بعيرً مائَ ثُ )، وهى ثَالَ أةَ طَ رُ بنُ أَرْ مْ ( بُسْ عليكُ

ةً  ربِ مرَّ ودَ لمحاربة العَ بَة أَنَّه لَنْ يَعُ قْ ان لِعُ دَّ ـد ملِكُ وَ أكَّ
. امٍ عُ ضريبةَ الدفاعِ بانتِظَ فَ يَدْ أخر، وأنّه سَ

 ، انَ زَّ هابِ إلى فَ (١) للذِّ بَ ، وتأهَّ انَ دَّ لِك وَ عندئذ أطلق عقبةُ سراحَ مَ
ر  ـكَ سْ نَا منها عَ انَ بمسـيرةِ ثمانيةِ أيَّام... ولما دَ دَّ د عن قبيلةِ وَ بْعُ وهى تَ

. د عنها بستةِ أميالٍ بْعُ بجيشهِ فى مكانٍ يَ
خولِ  وا بالدُّ رُ ، وكانوا قد تَظاهَ المِ ها إلى اإلِسْ لَ عو أهْ لَ من يَدْ ثم أرسَ

ا. رينَ عامً شْ فى دين الله يوم انتصرَ عليهمْ عقبة منذُ عِ
ينَ الحنيف، ولن  تنقون الدِّ يَعْ ، وأعلنوا أنَّهم سَ تَجابُوا لِنِداءِ عقبةَ اسْ

. بَدِ ا به بديالً إلى األَ وْ ضَ يَرْ
ات  تعُ بكل لذَّ تَمَ ـا يَ مً ا نَاعِ ترفً ـالً مُ جُ ) - وكانَ رَ انَ ـزَّ إال أنَّ ملِـكَ (فَ
نِيا الَ يُؤمنُ  ثَ ؛ ألنه كان وَ لِنْ رأيَه صراحـةً عْ ـةِ - لم يُ ومانيَّ ةِ الرُّ ـارَ ضَ الحَ

يان. باألدْ

 (١) تأهب: استعد. 

٥١



ضارِ هذا الملِكِ ماشـيًا، وذلك بأن  قبةُ بإحْ أمـر عُ
عِ  ةُ فـى شـوارِ ـولُ المسـلمينَ المنتشـرَ ـول(١) خيُ تَحُ
لْكِ  ةِ المُ مَ ظَ دَ من عَ بهِ؛ حتى يتجرَّ كِ وْ دينة بين الملِكِ وبين مَ المَ

. انِ طَ لْ ةِ السُّ خَ فَ خْ وفَ
لُ  جُ يْه، وهو الرَّ دمَ رِ على قَ ـيْ ا على السَّ غمً رْ ـهُ مُ سَ انَ نَفْ لِك فزَّ د مَ جَ وَ
م  دَ مة(٢) بين الخَ يول المطهَّ لُ على الخُ تنَقَّ هُ يَ المترفُ الذ عاشَ حياتَ
ـينَ  طُ بَيْن الماشِ ـقُ ، وكادَ يَسْ ـرَ لما أصابَهُ ، فتحسَّ نْدِ ـم(٣) والجُ شَ والحَ

يَاء(٤). دِ واإلِعْ هْ ةِ الجَ هُ من شدَّ لَ وْ حَ
 ٍّرجل عاد ِّيسيرُ كأ وارعَ وَ اهُ الشَّ مَ دَ أُ قَ ةٍ فى حياتِهِ تَطَ رَّ إنَّه ألولِ مَ

كبه. وْ (٥) فى مَ بَّهةٍ ةٍ فى طريقِه، أو أُ بال زينَ
العربِىَّ  القائِدَ  وجدَ   ( (عقبةَ ة  يْمَ خَ إلى  الملِكُ  ا  ـذَ هَ ل  صَ وَ ما  نْدَ عِ
هُ  تْ ذَ وأخَ  ، عٍ تَواضُ فى  ه  ـنـودِ وجُ ـهِ  بَّاطِ ضُ مـن  عٍ  مْ جَ ـطَ  وسَ يجلِسُ 
هِ،  دمِ قْ لِمَ ها  كلُّ ةُ  قَ نْطَ الْمِ اهـتزَّت   الذ ـلَ  جُ الرَّ  رأ إذْ   (٦) ةُ شَ هْ الدَّ

 (١) تحول: تصرف وتمنع. 
 (٢) المطهمة: الحسنة المنظر. 

 (٣) الحشم: حشم الرجل: خدمه أو أهله، أو جيرانه. الجمع: أحشام. 
 (٤) اإلعياء: شدة التعب. 

 (٥) أبهة: عظمة 
 (٦) الدهشة: الحيرة. 

٥٢



ضَ ،  رْ ترشُ األَ ، يَفْ نْهُ بًا مِ امِ رعْ (١) الحكَّ تَعدتْ فرائصُ وارْ
ــرِ  ـخْ الفَ رِ  ــاهِ ظَ مَ مـن  رٍ  هَ ظْ مَ  ُّأ عـلـيـه  و(٢)  يَـبـدُ وال 

......(٣) يالءِ والخُ
ابِ   قَ نزل به أشـدَّ العِ نَّ أنه سـيُ )، وقد ظَ قبةَ انَ من (عُ زَّ تقـدمَ ملـكُ فَ
هِ بِمحاربةِ  ـع ضريبةِ الدفاعِ التى كانَتْ مقررةً عليـه، ولقيامِ فْ ـهِ دَ فْضِ لِرَ

. لِمينَ سْ المُ
ئِنُه ويقولُ له : مْ طَ بَة) القائِدِ المنْتَصرِ يُ قْ وجئ (بِعُ إال أنه فُ

بُ  ـبَ لِك... أما سَ نا من ذَ ينَنا يمنعُ (٤) باألْسـر؛ ألنَّ دِ لُ نَكِّ - إنَّنا ال نُ
ةً  ؛ حتى ال تحاربَ العربَ مرَّ (٥) فهو تأديبٌ لَكَ هِ الهيئةِ ذِ كَ بهَ ـارِ ضَ إحْ

ائَة بعير. مِ ثُ عَ ضريبةَ الدفاعِ وهى ثَالَ فَ أُخر؛ وحتى تَدْ
ةَ بعد أن كانَ  اتِهِ العاديَّ قُّ دقَّ (٦)، وبدأ قلبُه يَدُ هُ انَ أنفاسَ زَّ التَقَط ملكُ فَ

.(٧) فقانِهِ ة خَ هِ مِن شدَّ درِ قُ ضلوعَ صَ مضطربًا يكادُ يمزِّ
 (١) الفرائص: جمع فريصة: العضلة الصدرية. 

 (٢) يبدو: يظهر. 
 (٣) الخيالء: التكبر. 

 (٤) ننكل: المراد: يعاقبهم بما يروعهم ويردع غيرهم عن اإلتيان بمثل أعمالهم. 
 (٥) الهيئة: الصورة. 

ا عاديا.   (٦) التقط أنفاسه: أ سكن رعبه، فاستطاع أن يتنفس تنفسً
 (٧) خفقانه: تحركه واضطرابه. 

٥٣



ه، وانطلقَ بعـد ذلك إلى  لـقَ عقبـةُ سـراحَ ثـم أطْ
 ... تتحها قريةً قريةً  الواقعةِ فى هذا اإلِقليم، فافْ رَ القُ
وا إلى  عُ ، فسـارَ ـمَ البيزنطىَّ كْ ون الحُ هُ رَ هـا يَكْ لُ وقـد كان أهْ

. مِ الَ ول فى دين اإلِسْ خُ الدُّ
ا من المسـلمين  رً تَتَـح مدينةً أو قريـةً يتركُ بها نَفَ مـا افْ كان عقبـةُ كلَّ
ادَ  دَ ، وبهذا ازْ مِىِّ ـالَ هـا اللغةَ العربيةَ وقواعـدَ الدينِ اإلِسْ لَ مـونَ أهْ علِّ يُ

. رَ دائِن والقُ فون لغة دينهمْ فى هذه المَ رِ دُ المسلمين الذين يَعْ دَ عَ

٥٤



قُ البربر بعقبة أثناء واليته على برقة؟ لُّ لماذا زاد تَعَ
ما موقف عقبة فى اختيار معاوية له لفتح إفريقية؟

أسِ أمامَ عقبة يحـاولُ أن يتكلمَ  ـسَ الرَّ نَكَّ انَ مُ دّ لـكُ وَ ـفَ مَ قَ (وَ
فتذوبَ الكلمات على شفتيه... وتذكر فى هذه اللحظات...).

( أ )  هات مضـاد «منكس» ومفرد «لحظـات» فى جملتين من 
عندك، وبين المقصود من قوله (تذوب الكلمات).
ان وهو واقف أمام عقبة؟ (ب) ما الذ تذكره ملك ودَّ

تأهب - أطلق - بانتظام - لمحاربة - سراح.
ضـع كـل كلمة من الكلمات الســابـقـة فى مكانها المناسب 

فيما يأتى:
 أكد ملك ودان لعقبة أنه لن يعود......... العرب مرة أخر )
عندئـذ.........  الدفـاع.........  ضريبـة  سـيدفع  وأنـه 

(عقبة)......... ملك ودان و......... للذهاب إلى فزان.
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ماموقف أهل فزان من نداء عقبة لهم؟
لنْ ملكُ فزان رأيه صراحة؟ وما الحديث الذ دار  عْ لمـاذا لم يُ

بينه وبين عقبة؟
عندما وصل ملك فزان إلى خيمة عقبة أخذته الدهشة. فلماذا؟
بُ  ـبَ نَا من ذلك... أما سَ نَعُ ؛ ألن دينَنا يَمْ ـرَ سْ لُ باألَ «إننا ال ننَكِّ
وَ تأدِيبٌ لك؛ حتى ال تحارب العرب  هُ كَ بهذه الهيئـة فَ ـارِ ضَ إحْ

« مرةً أخر؛ وحتى تدفع ضريبةَ الدفاعِ
( أ ) ما مفرد «األسر»؟ وما مرادف «الهيئة»؟
وما المقصود بقوله: (ال ننكل باألسر)؟

(ب) من قائل هذه العبارة؟ ولمن قالها؟ وما المناسبة لها؟
(جـ)  لمـاذا ازداد عدد المسـلمين فى المدن التـى كان يفتحها 

عقبة؟
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 . تِهِ حَ ـلِ (٢) وأسْ
(١)

تِهِ تِعَ مُّ الجيشَ بأمْ رُ فى إقامة مدينةٍ تَضُ كان عقبة يفكِّ
. ةِ قَ نْطَ ةِ فى هذه المِ ميَّ الَ ولة اإلِسْ تِ عاصمةً للدَّ سِ الوقْ وتكونُ فى نَفْ

(٣) كثيرةٍ،  ـنَ واطِ ـره الله فـى مَ ىَّ نَصَ مِ ـالَ حيـحٌ أنَّ الجيـشَ اإلِسْ صَ
تقِى  لْ يَ (٤) فيـه، وَ ـكرُ سْ عَ نٌ يَـأو إليـه، ويُ ـدُ لـه مقـرٌّ آمِ ـنْ ال يُوجَ ولكِ

ال. بِ والنِّزَ رْ ونَ فنونَ الحَ هِ، يتدارسُ ضِ ون على أرْ دُ المجاهِ
 ، ثيفِ األشـجارِ كانٍ كَ صل إلى مَ ثناء قد وَ ) فـى هذه األَ كان (عقبـةُ
ـباع(٦)  ـر، ولكنَّه ملىءٌ بالسِّ ى «قمونيـة»(٥) وهـو بعيد عـن البَحْ ـمَّ يُسَ
وائِهِ، لم  يبِ هَ طِ ةِ تربتـه، وَ دَ وْ هُ برغم جَ ـرات واألفاعـى(٧)، ألنَّ شَ والحَ

ومِ أو البربر.  دٌ من الرُّ نهُ أَحَ كُ يَسْ
 (١) القيروان: إحد مدن تونس الكبر. أنشأها (عقبة بن نافع) سنة ٦٧٠م. 

 (٢) أمتعة: المفرد: متاع، وهو كل ما ينتفع به. 
 (٣) مواطن: المفرد: موطن. كل مكان أقام به اإلنسان.  

 (٤) يعسكر: يجتمع مع جيشه بمكان.   
 (٥) قمونية: تقع فى الشمال الشرقى لسبيطلة. 

 (٦) السباع: المفرد سبْع. كل ما له ناب ويهجم على الناس والدواب فيفترسها. 
 (٧) األفاعى: المفرد أفعى: حية من شرار الحيات. 

١١
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، ويتأمـلُ  ـعُ إلـى هـذا المـكانِ ـفَ عقبَـةُ يتطلَّ وقَ
 ثم ناد .. هُ لَ الَ (١) خِ وسُ فاعى التى تَجُ الوحوشَ واألَ

: تِهِ وْ بأعلى صَ
أيها الجند طهروا هذا المكان من األفاعى والوحوش.

ـا من األفاعى  يـرُ قليلٍ حتى بـدا(٢) المكانُ خاليًا تمامً لَـمْ يَمْض غَ
ى  خله أفعَ ا لم تَدْ لَّ نظيفً د المؤرخـون أنه ظَ ، وأكَّ حوشِ والسـباعِ والوُ

لك. والَ أربعينَ سنةً بعد ذَ حشٌ طَ أو وَ
م. وانُكُ يْرَ ذا قَ : هَ هُ فى هذا المكانِ وقالَ حَ مْ زَ (٣) عقبةُ رُ كَ رَ

اءِ  ـةِ البِنَ امَ ـالقِ بتمهيد األرض إلِقَ كانَـتْ هذه العبارةُ إشـارةَ االنْطِ
عليها.

 دِ الجامع الذ قبةُ بِناء المسـجِ ، وبدأ عُ مْ ورهِ اءَ دُ ـلِمونَ بِنَ أ المسْ بدَ
نْ سنة ٥٠  . واستمرتْ عملياتُ البناءِ مِ مِ هُ إلى اليَوْ مَ لُ اسْ مِ الَ يَحْ ما زَ

حتى سنة ٥٥ هـ.

 (١) تجوس: تتردد أو تجول. 
 (٢) بدا: ظهر. 

 (٣) ركز رمحه: غرز رمحه. 

٥٨



º oμfGh nô« nb Gòg :∫Ébh ¿ÉμªdG Gòg ≈a o¬ nëe oQ oáÑ≤Y nnõc nQ

٥٩



) فى بناء مدينة القيروان؟ ر (عقبةُ لماذا فكَّ
ـنَ كثيرة،  ـرهُ الله فى مواطِ حيـحٌ أن الجيش اإلسـالمى نصَ «صَ
ـكرُ فيـه ويلتقى  سْ عَ رٌّ آمِـنٌ يأو إليه، ويُ قَ ولكـن ال يوجـد له مَ

.« الِ المجاهدون على أرضه يتدارسون فنون الحرب والنِّزَ
( أ ) هات مفرد «مواطن»، ومرادف «يعسكر».

لٍ من إنشائك. مَ والمراد بـ (النزال) فى جُ
ا؟ (ب) لماذا هجر الروم والبربر مكان القيروان قديمً

«وقف عقبة يتطلع إلى هذا المكان، ويتأمل الوحوش واألفاعى 
التـى تجوس خالله.. ثم ناد بأعلى صوته أيها الجند، طهروا 

هذا المكان من األفاعى والوحوش».
( أ )  هات مرادف «تجوس»، ومفرد «األفاعى» فى جملتين من تعبيرك.

(ب) لماذا امتأل هذا المكان بالوحوش و األفاعى؟
(جـ) ماذا قال المؤرخون عن هذا المكان بعد أن نظفه جنود عقبة؟

( د ) ما الذ بناه عقبة والمسلمون؟
(هـ) بم سمى هذا المكان بعد تعمير المسلمين له؟
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، ويرتِّبُ  يْشِ يـمَ الجَ نْظِ عيدُ تَ ـةَ أيامٍ فى القيروان يُ عَ ) بضْ لَبـثَ (عقبةُ
ادِ  دَ تِعْ (١) االسْ ةِ بَ هْ بحَ الجيشُ على أُ ؛ حتى أصْ لْبَ رةَ والقَ يْسَ الميمنةَ والمَ

... للفتحِ
رةٍ  ةٍ متأخِّ رَ حتى ساعَ هِ ء الفتحِ سَ ) لِبَدْ ا (عقبةُ هَ دَ دَّ يْلةِ التى حَ وفى اللَّ
مْ فيما  .. قالَ لَهُ هادِ تشْ هادِ واالسْ ثُهم عن الجِ هِ يُحدِّ الدِ يل مع أوْ من اللَّ

قال :
ر بالله». دُ من كفَ اهِ .. فال أزالُ أجَ لَّ تُ نفسى لله عزَّ وجَ «إنَّنى قد بِعْ

الةِ  نُ لِصَ ذِّ ـؤَ نَ المُ ـا أذَّ ه، ولمَّ ـوهُ بعدَ لُ عَ ى بمـا يَجب أن يَفْ صَ ثـم أوْ
، وانطلق أمام  ، وركب جوادهُ هُ بَّل أوالدَ ، ثم قَ الةَ  الصَّ ام وأدَّ رِ قَ جْ الفَ
قُ عليها اسـمُ  لَ طْ اب.. وهى المدينـة التى يُ ـا إلـى الـزَّ ، متَّجهً يْـشِ الجَ

(قسنطينة) اليومَ (بالجزائر).
 ( ّو يْر بن قيس البَلَ هَ رَ القيروانَ اسـتخلفَ عليهـا (زُ وقبـل أن يغادِ

. نْدِ ة آالفٍ من الجُ سَ مْ فى خَ
 (١) الالفح: المحرق. 

١٢
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ة  قَ نْ بَرْ ةَ اإلِسـالمِ التى أضـاءت مِ لَ ـعْ عَ عقبةُ شُ رفَ
 أ لليومِ الموعودِ الذ حتى القيروان مرةً أخر، وتهيَّ

و رايةُ الله فيها.. لُ ، وتَعْ ةَ يَّ تِمُّ فيه افتتاحُ إِفريقِ يَ
قدَ  ـا الْعَ لَهَ الَ ع خِ ـبْعَ سـنواتٍ ودَّ هادِ سَ انِ الجِ يْدَ د مـن مَ بْعِ ـتُ لقد اسْ
ارِك  عَ وض المَ ةِ لخَ د الحماسَ لَّ متوقِّ رهِ، ومعَ ذلك ظَ مْ ـادِسَ من عُ السَّ

بيل الله.. فى سَ
ا  ياتِه إمَّ م حَ ظَ عْ ى مُ ضَ ين من عمرهِ، وقد أمْ إنه اآلن فى الثانية والسـتِّ
ا فى سبيل الله يفتَحُ  ا مجاهدً ، وإمَّ مْ لِّم النَّاسَ شئونَ دينهِ عَ ا دينيا يُ رائدً

لِى كلِمةَ الله فى األرض.. عْ ، ويُ ارَ صَ نَ واألمْ المدُ
تها  ـعَّ سَ تَتهاد بأشِ ـمْ دَ الشَّ ، فوجَ وَ المشـرقِ وحانَتْ منه نظرةٌ نَحْ
.. فقال  ورِ (٢) من النُّ ـةٍ لَ الَ فُّ الكونَ فى غِ ا(١) وتَلُ ا رويـدً الذهبيـةِ رويدً
ا... إنَّها  يبُ أبـدً ـا ال تَغِ سً مْ لُ إلـى العالم شَ مِ ـه : إننـا نَحْ سَ ثُ نَفْ يحـدِّ
ليا واألخالق الفاضلة.  سُ المثل العُ مْ الم... شَ سُ اإلِسْ مْ ... شَ آنُ رْ القُ
نَ  يْلَ الوثنية قد آذَ ... إِن لَ إِنّ هذه الشمسَ البدَّ أنْ تسطعَ فى كلِّ مكانٍ

وال... بالزَّ
ا: على مهل.   (١) رويدً

 (٢) الغاللة: ثوب رقيق: والجمع: غالئل. 
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 (١) ةِ وا بأعنَّ سكُ بَّاطِ المسـلمين الذين أمْ ر إلى الضُّ ثم نَظَ
نَ لهم  ، ينتظرونَ اإلِذْ مةِ الجيشِ دِّ قَ يولهـم، ووقفوا فى مُ خُ

، وقالَ لهم : بالتَّحركِ
، وكان  لمِ (٢) بالظُّ وجُ ، وكانَتْ تَمُ ئْنا هذه األرضَ لقد جِ

م  هُ ... ويبيعون أوالدَ ادِ البيزنطىِّ بَ ـتِعْ ـفون(٣) فى قيودِ االسْ ها يَرسُ أهلُ
 ، مِ البيزنطىِّ كْ نا القبائِلَ من الحُ رْ رَّ حَ ، فَ وا الضرائبَ لسادةِ الرومانِ عُ فَ لِيَدْ
ه  قَّ نَا للفقيرِ حَ يْ . وأدَّ باتِ اجِ قوقِ والوَ (٤) فى الحُ يةً واسِ نا النَّاسَ سَ لْ وجعَ
 ،(٥) حافِ لمِ واإلجْ نا األجراء عن سـنواتِ الظُّ ضْ وَّ ، وعَ نىِّ من مال الغَ
... مُ الَ رنا اإلِسْ ، كما أمَ هُ هُ قبلَ أن يجفَّ عرقُ رَ ذُ أجْ أْخُ فأصبحَ األجيرُ يَ

... فلنكنْ فيها  اميةٍ كَ دَ عارِ لَى أبواب مَ ـرَ المسلمينَ عَ شَ عْ ونحنُ يا مَ
لـونَ فى دين  خُ يَدْ اء علـى أعدائِنـا، رحمـاءَ بمـنْ يُسـالموننا، وَ أشـدَّ

ةِ الله... كَ وا على بَرَ .. انطلِقُ اإلِسالمِ

نان: وهو سير اللجام الذ تمسك به الدابة.   (١) أعنة: المفرد: عِ
 (٢) تموج: تضطرب، أو تشتد. 

 (٣) يرسفون: يمشون فيها ببطء. 
 (٤) سواسية: متساوين. 

 (٥) اإلجحاف: شدة اإلضرار بهم، أو تكليفهم ما ال يطيقون. 
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فى أ شىء قضى (عقبة) أيامه بعد عودته إلى القيروان؟
تلف الشمس الكون فى غاللة من نور.

عبر بأسلوبك عن هذا المشهد فى سطرين.
تتهاد الشمس بأشعتها الذهبية رويدا رويدا.

تتحرك الشمس بأشعتها الوردية فى بطء.
أ التعبيرين أجمل؟ ولماذا؟

(إننى قد بعت نفسى لله عز وجل.. فال أزال أجاهد من كفر بالله)
( ا )  هـات معنـى (أجاهـد)، ومضـاد (بعت) فـى جملتين من 

إنشائك.
(ب) من المتحدث فى العبارة السابقة؟
(جـ) كيف أمضى عقبة معظم حياته؟

اكتب فى خمسة أسطر ما تعلمته فى هذا الفصل.
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 « انَ «أدنةَ ـكَّ قبة، وإن سُ يْـشِ عُ ـدِ أميالٍ من جَ عْ » علـى بُ ابَ إن «الـزَّ
وا عن  دافِعُ روا أن يُ ، فقـرَّ قبةَ فِ عُ حْ وا بِزَ لِمُ »(١) قـد عَ ابِ ـةِ «الزَّ مَ عاصِ

رِ جندٍّ منهم.. تِهِم إلى آخِ ينَ دِ مَ
ر»، وكانوا  ـهَ هُ «واد سَ ـدوا خـارجَ (أدنـة) فى مـكان اسـمُ تَشَ احْ
ا ضابطٌ  نْهَ ، يقـودُ كال مِ وا كتائِبَ ـمُ سِّ ، وقد قُ ون بعشـراتِ اآلالفِ دُّ عَ يُ

وم والبربر.. بَّاطِ فى الرُّ من خيرةِ الضُّ
 ، .. إما أن يثأروا من المسـلمينَ ةَ هذه المعركةِ ورَ طُ لمون خُ مْ يَعْ إنهُ

وا عليهم، وإما أن تضيعَ المنطقةُ من أيديهمْ إلى األبد.. ويقضُ
ـدون كلَّ  شُ مْ يَحْ هُ لَ عَ ـا، ممـا جَ ـمْ لهـذه المعركـةِ بالغً هُ كان تصورُ
ا من النِّساءِ؛ لتشجيعِ  سِ الوقتِ جيشً دون فى نَفْ شُ مْ تقريبًا. ويَحْ الِهِ جَ رِ
تِ  هـمْ فـى هـذا الوقْ ائِمِ زَ لـةِ المسـلمين، وشـدِّ عَ نازَ الرجـال علـى مُ

.. يبِ هِ الرَّ
 .(١) الزاب: أراضٍ وجبال فى الجزائر على حدود الصحراء الكبر 
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) فـى الجانـبِ اآلخر يعلـمُ أن هذه  وكانَ (عقبـةُ
فـى  المسـلمينَ  ـادِ  هَ جِ مسـتقبلَ  دُ  سـتُحدِّ المعركـةَ 
(١) باإلِيمانِ  ضُ نْبـِ . فألقـى فـى المجاهدين كلمـةً تَ قـةِ نْطَ المِ

... قُ بالعزيمةِ والبأسِ والعقيدةِ، وتتألَّ
بِ لِلِقاء الرومِ والبربرِ عند مدينةِ «أدنة» : يْشِ المتأهِّ جَ قال للْ

 ..(٢) ادِ دِ والعتَ دَ ، وكانُوا قِلةً فـى العَ رٍ ر الله المسـلمينَ بِبَدْ «لقد نَصَ
. كما  ةً دَّ ا وعُ دً دَ وقون المسلمينَ عَ مْ كانُوا يَفُ م أنَّهُ مَ المشركينَ رغْ زَ وهَ
، وكانَ جيْشُ المسـلمينَ  وكِ مُ ر المسـلمين فى معركةِ اليَرْ أن اللـه نَصَ
مْ  بْكُ وا وال ترهِ رُ صابـِ بروا وَ ... فاصْ نَ بجيشِ األعـداءِ ـورِ ضئيـالً إذا قُ

. مْ كثرةُ أعدائِكُ
 ، جالِ شراتٍ من الرِّ يدُ على عَ ، ونحن ال نَزِ نَا هذه األرضَ ئْ إننا جِ
 ، ضاعفةً ـا مُ نا أضعافً وٍّ يفوقُ ـدُ ـراتِ المعاركِ أمام عَ شَ نَا عَ ضْ ثـم خُ
، وأنزل الهزيمـةَ باألعداء وأصبحنا  رَ ومـع هذا كتب اللـه لنا النَّصْ
ـا يَهـزُّ البـالط البيزنطـى فى القسـطنطينية،  ـدِ اللـه - جيشً مْ - بِحَ

 (١) تنبض باإليمان: المراد تحس وتشعر باإليمان. 
 (٢) العتاد: أسلحة الحرب، وغيرها. 
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. ومِ ةِ (٢) الرُّ قَ ع(١) ما بَقِىَ من بَطارِ ويروِّ
ةُ مشـاعرَ المسـلمين  ـرقَ تْ هـذه الكلمـاتُ المشْ ـزَّ هَ
بَ  وْ بيرِ صَ دِ الكَ وا وراءَ القائـِ قُ لَ ، وانطَ تَهمْ ـلِحَ دوا أسْ فجـرَّ

مدينة «أدنة».
دِ أميالٍ من المدينةِ، منتظرين  عْ كروا على بُ سْ كان الرومُ والبربرُ قد عَ
ضِ معركةٍ  ـوْ ـرارٌ وتصميـمٌ على خَ هـم إصْ ، وكلُّ يْـشَ اإلِسـالمىَّ الجَ

.. عنيفةٍ
ىِّ  مِ الَ بارَ الجيشِ اإلِسْ حونَ غُ مَ مْ يَلْ مْ إذا بِهِ هِ رِ كَ سْ عَ مْ فى مُ وبينما هُ
ضاءِ،  ـجُ فى الفَ ةِ يتوهَّ حَ ـلِ ، ويبصرون بريق األسْ فـق من بعيدٍ ـدُّ األُ يَسُ
 ،  للـروم والبربرِ على أيد المسـلمينَ ـرَ (٣) ما جَ ـمْ هِ دِ لَ فطـافَ بِخَ
(٤) شيئًا فشيئًا..  مْ تفترُ هُ همْ فى أنفسـهم، وبدأت حماستُ تُ عت ثِقَ زَ عْ تَزَ فَ
وا يبثُّون  .. فراحُ وأدركَ الضبـاطُ أن الجنـود أصابهـم الفزعُ والرعـبُ

... ينَ لِمِ مْ على قِتَالِ المسْ (٥)، ويُشجعونَهُ ةَ فيهم الحميَّ

 (١) يروع: يفزع ويخوف. 
 (٢) بطارقة: المفرد: بطريق:، وهو القائد من قواد الروم. 

: البال والنفس.   (٣) خلدهم: الخلدُ
 (٤) تفتر: تضعف. 

 (٥) الحمية: األنفة أ العزة. 
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لَ فريـقٌ مـن الضبـاط الـروم ناحية النسـاءِ،  تسـلَّ
لَى  (١)، وعَ نودِ بالتحفـزِ ن فى الجُ ناديـِ ـنَّ أن يُ وأمروهُ
موا يا  دَّ يعِ مـن النسـاءِ أن تَقَ ـجِ رِ تعالَـتْ صيحـاتُ التَّشْ ـوْ الفَ
 ..(٢) كمْ ضِ رْ نْ عِ ، عَ مْ كُ وا عنْ أرضِ ماتنا.. دافعُ نا.. يا حُ نا.. يا رجالَ نودَ جُ

(٣) للمسلمين.. مةً سائغةً قْ ونوا لُ .. ال تَكُ مْ والِكُ عن أمْ
) فى هذه  ر (عقبةُ هَ امٍ مريـر.. وقد أظْ م(٤) الجيشـانِ فى قتال دَ التَحَ

. بِ عْ لوبَ أعدائِهِ من الرُّ رأةِ ما خلَع(٥) قُ الةِ والجُ المعركةِ من البَسَ
ةِ،  ارتهِم الحربيَّ هَ مِ كلَّ مَ ذا اليَوْ  المجاهدونَ المسلمون فى هَ وأبدَ
، وفروا هاربين  ر(٦) األعداءُ قَ هْ قَ ؛ حتى تَ نونِ القتالِ وكلَّ ما عرفوه من فُ
م خيل المسلمين،  هُ اءَ رَ وَ مْ صرخاتُ النِّسـاء، وَ هُ ، تُشـيِّعُ مْ تِهِ ينَ دِ إلى مَ

. مارَ مُ الدَّ ون بِهِ ، ويُلحقُ مْ بالموتِ ونَهُ مُ وجندُ الله يَرْ
ى مقاومةَ  .. وأنهَ ثيـرةً ـهُ مـن هذهِ المعركةِ مغانمَ كَ نِمَ عقبةُ وجيشُ غَ
هِ  تْحَ البـالدِ الواقِعةِ فى طريقِ ـا، واطمأن قلبُه إلى أنَّ فَ البيزنطييـن تمامً

ا.. ا ميسورً رً حتى طنجة أصبح أمْ
 (١) التحفز: االستعداد. 

 (٢) العرض: ما تجب المحافظة عليه والدفاع عنه. 
 (٣) سائغة: سهلة. 

 (٤) التحم الجيشان: اشتبكا واختلطا. 
 (٥) خلع القلوب: المراد جعلها تضطرب وتفزع. 

 (٦) تقهقر األعداء: المراد: تراجعوا إلى الخلف مهزومين 
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ةِ قبل أن  احَ ا (١) من الرَّ ـطًً يْشـهِ أنْ يَأخذَ قِسْ لب إلى جَ طَ
 ( ةُ بالنسبةِ (لعقبةَ ة، ولم تكن الراحَ نْجَ يستْأَنف السيرَ إلى طَ
. ةِ النصرِ مَ هُ من نِعْ نحَ ا لله على ما مَ الةِ؛ شكرً إال أداءَ الصَّ

 (١) القسط: النصيب أو الحصة. 
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لماذا كان تصور (عقبة بن نافع) وسـكان (أدنة) للمعركة التى 
ا؟ ستقع بينهم بالغً

(ومع هذا كتب الله لنا النصر وأنزل الهزيمة باألعداء، وأصبحنا 
ـا يهز البالط البيزنطى فى القسطنطينية، ويروع  بحمد الله جيشً

ما بقى من بطارقة الروم).
( أ )  هات مضاد «يروع» ومفرد «بطارقة» وجمع «الهزيمة» فى 

جمل من إنشائك.
(ب)  من قائل هذه العبارة؟ وما أثرها فى المخاطبين بها؟

(جـ)  رأ الروم والبربر غبار الجيش اإلسالمى يسد األفق. ما 
أثر ذلك فى نفوسهم؟

كان لنساء األعداء دور فى المعركة التى وقعت بين المسلمين 
وأعدائهم. وضح ذلك.
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ضع عالمة (✓) أمام اإلجابة الصحيحة لما يأتى :
( أ ) غنم (عقبة) من هذه المعركة :

ا كثيرة - مغانم كثيرة). ا - جنودً        (ذهبًا كثيرً
(ب) أصبح الطريق إلى طنجة بعد المعركة:

ا - ملتويًا).         (شاقا - ميسورً
(جـ) طلب (عقبة) إلى جيشه أن يأخذ:

ا من الراحة).        (المغانم التى غنمها - قسطً
( د ) كانت الراحة بالنسبة (لعقبة):

       (أداء الصالة - التنقل بين البالد - جمع األموال).
لُّ إصرار الروم والبربرِ على قِتَالِ  المسلمين؟ على أ شىء يَدُ
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 فِيهم عقبةُ  مٍ نَـادَ ـا وبعض يَـوْ ـدون يومً ـتَراحَ المجاهِ بعـد أنِ اسْ
غتْ  ـعلةُ الحماسـةِ قـد بَلَ ـوا تِجـاهَ طنجة. وكانتْ شُ لقُ حيـلِ فانطَ بالرَّ
وا فى  وا طنجةَ وجدُ غُ لُ بْ مْ قبل أن يَ ، ولكنَّهُ ـهمْ وسِ فُ أقصى اتقادها فى نُ
دِ  هْ صينـةِ فى عَ يقِهـمْ مدينـةَ تيهـرت... وكانت إحـد المدنِ الحَ رِ طَ
ا نفسَ  ـوْ قَ لْ يَ ، فَ ـوا لِقتَـال المسـلمينَ رجُ هـا أن يخْ ـىَ أهلُ وم، فخشِ الـرُّ
ا؛  المصير الذ القاهُ أهلُ المدن األخر، وكانُوا أشدَّ منهم قوةً وبأسً
ـوا بمدينتهـم ويحاربُوا المسـلمينَ من وراء  مُ تَصِ روا أن يَعْ ـرَّ لذلـك قَ

وار. األسْ
 .. بْوابِ ـةَ األَ قَ غلَ هـا مُ ـلَ عقبـةُ إلى هـذهِ المدينـةِ وجدَ عندمـا وصَ
بِ  رْ مْ من حَ هُ سَ رون أنْفُ ذِّ لْفِ األسوارِ يُحَ نْدِ من خَ تَ الجُ وْ عَ صَ ـمِ وسَ

. لمينَ المسْ
مْ بمالقاته  ومَ والبربـرَ الَ قِبَلَ لَهُ ةِ أن الرُّ ظَ حْ أدركَ عقبـةُ فـى هذه اللَّ
ف  متَـه بالنصر قذَ ... وأن اللـه الذ أتـمَّ عليـه نِعْ ـةِ قَ نْطَ فـى هـذه المِ

١٤
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ةَ  عَ عب(١) فى قلوبِ أعدائه.. فَحاصرَ المدينةَ بِضْ الرُّ
عِ ما  فْ يمِ ودَ ـلِ نِ التَّسْ الَ ا إلى إعْ هَ لِكُ رَّ مَ طُ ؛ حتى اضْ أيامٍ

. بُه المسلمون من ضريبةِ الدفاعِ لُ يَطْ
ماءِ وقالَ : مَ عقبةُ الضريبةَ من ملكِ تيهرت ونظر إلى السَّ لَّ تَسَ

. ةِ الجهادِ لَ واصَ نِّى على مُ بيلِكَ فأعِ مُ أنِّى أجاهدُ فى سَ لَ مّ إنَّك تَعْ هُ اللَّ
. ةَ نْجَ القِ إلى طَ مَّ أمرَ الجيشَ باالنْطِ ثُ

. فما إن  ها اإلِسـالمَ لَ أهلُ دْ دخَ رُّ بها قَ مُ ـيَ دِ التى سَ وكانَتْ كلُّ البالَ
ـونَ القائِدَ  يُّ لِيـن(٢) مكبِّرينَ يُحَ هلِّ ـوا مُ جُ مِ عقبةَ حتى خرَ ـوا بِتَقـدُّ لِمُ عَ
 .. ةِ ـلِحَ عامِ واألسْ ـه بما شـاءَ من المـاء والطَّ يْشَ دون جَ وِّ زَ ، ويُ ربـىَّ العَ
دِ لالنضمامِ إلى  ـلِ هذه البِالَ عَ عددٌ كبيرٌ من أَهْ ـالً عـن ذلِكَ تَطوَّ وفضْ

يشِ عقبةَ للجهاد فى سبيل الله.. جَ
جَ  رَ دِ أميالٍ منها، فقد خَ عْ هُ على بُ ) وجيشُ ةُ التى كانَ (عقبةُ نْجَ أما طَ
بالِ القائدِ  جالِهِ، الستِقْ ) فى جمعٍ من رِ ُّيانُ الغمار لْ ها، واسمهُ (يُ لِكُ مَ
 ، رُ (٣) شرا للمسلمينَ مِ ، والتَّرحيبِ به ألنَّ هذا الملكَ كانَ ال يُضْ العربىِّ

.. اءَ دَ م(٤) العَ هُ بُ ناصِ وال يُ
 (١) قذف الرعب فى قلوب أعدائه: أ مألهم بالخوف. 

 (٢) مهللين: قائلين: ال إله إال الله. 
 (٣) يضمر: يخفى. 

 (٤) ال يناصبهم: ال يظهر لهم. 
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.. استضاف ( عقبةَ )  رِ لِّ على البَحْ هِ المطِ رِ وفى قصْ
نَ  لَ .. وأعْ ايا نفيسـةً مْ هدَ مَ لَهُ هِ، وقدَّ بَّاطِ ا من ضُ وعـددً

الِبِ المسلمين . طَ تهُ على كلِّ مَ قَ موافَ
هِ قول الله -تعالى-:  قرأَ (عقبة) فى نَفسِ

.(١)﴾ ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î }

يان وقالَ له : لْ تَ إلى يُ مَّ الْتفَ ثُ
مِ  كْ لِحُ ةً  خاضعَ تْ  بَحَ أصْ ةَ  نْجَ طَ إلى  ةَ  قَ بَرْ من  الواقِعةَ  البِالدَ  إن   -
دولةً  ا  لِهَ وجعْ  ، لُسِ األنْدَ فتح  إلى  ه  متَّجِ اآلن   ير كِ تَفْ وإن   ، المِ اإلِسْ

. واحدةً مع المغربِ
يان : لْ قالَ له يُ

مْ تفوقُ  اتِهِ وَّ ـوط(٢)؛ ألنَّ قُ ـتباكِ مع القُ مِ االشْ دَ كَ بِعَ حُ - إننـى أنصَ
كَ  حُ ، فأنْصَ ةَ فتوحاتكَ لَ يدُ مواصَ رِ نْتَ تُ .. وإنْ كُ اتِ اتِك آالفَ المرَّ وَّ قُ
بَر..  انَ هذه البـالدِ من البَرْ ـكَّ ى واألدنَى.. إنَّ سُ قصَ ـوسِ األَ بفتحِ السُّ
رُ  نْتَصِ مُ كيـف تَ لَ ، وتَعْ كَ وبـِ رُ بَـرْت(٣) البَربَـر فـى كل حُ وأنـتَ قـد خَ

.. يْهمْ لَ عَ

 (١) جنحوا: مالوا: سورة األنفال من اآلية ٦١. 
 (٢) القوط: الشعب الذ احتل جنوب أوروبا الشرقى. 

 (٣) خبرت: عرفتهم على حقيقتهم. 
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خشـى أهل تيهـرت أن يلقوا مصير أهل المدن السـابقة. فماذا 
فعلوا؟

ماذا وجد عقبة مدينة تيهرت؟ وماذا فعل بأهلها؟
ـه على أميـال منها فقد خرج  (أمـا طنجـةُ التى كان عقبةُ وجيشُ
عٍ من رجاله السـتقبال القائد العربى والترحيب  مْ هـا فى جَ لِكُ مَ
به؛ ألن هذا الملك كان ال يضمر شـرا للمسلمين وال يناصبهم 

العداء).
( أ )  مـا مضـاد «يضمـر»؟ ومـا المـراد بقولـه: «ال يناصبهـم 

العداء» ؟
(ب) لماذا أحسن ملك طنجة استقبال عقبة وجيشه؟

؟ (جـ) كيف أكرم ملكُ طنجةَ عقبةَ
ةُ فى فتح األندلس. بَ قْ فكر عُ

بمَ نصحه ملك طنجة؟ ولماذا؟ فَ
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وأنت قد خبرت البربر.

وأنت قد عرفت البربر.
أ التعبيرين تفضل؟ ولماذا؟

قِفَ الملك (يليان) من (عقبة)؟ وْ فُ مَ بماذا تَصِ
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يان..  لْ المِ يُ نَعَ بـكَ تَ اللَها(١) أنـه اقْ ا عليـه خِ ، بدَ تَ عقبـةُ هنيهةً ـكَ سَ
نَى. وسِ األدْ هِ إلى السُّ هُ بالتوجُّ يْشَ الً أمر جَ وفِعْ

ر؛ حتى  فَّ ) القائـدُ المظَ ه (عقبـةُ مُ ، يتقدَّ ـالمىُّ لـقَ الجيـشُ اإلِسْ انْطَ
بِ فاس  ـرْ ـعُ فى غَ ـىَ تقَ لِيلَـى» وهِ (٢) مدينـةِ «وَ فِ شـارِ صـلَ إلـى مَ وَ

.. نَ وْ عَ رَ فِرْ صْ ى اليوم قَ تُسمَّ مالى. وَ الشَّ
.. ولكنَّهمْ  مِ ـالَ ينـة إلـى اإلِسْ ـلَ المدِ ) مـنْ يدعو أهْ سـل (عقبـةُ أرْ
ـوا علـى قتالِهِ، وكانُوا من الكثـرة بحيث ال يتوقعون  مُ مَّ ـوا، وصَ فَضُ رَ

ا.. زيمةَ أبدً الهَ
؟.. إنَّ الجيوشَ  ـلِمينَ ثْرةُ تَغلِبُ جيوشَ المسْ لكـنْ متَى كانـتِ الكَ
ا ما لَبثَ  .. ولهذَ اتِ ـرَّ ـهِ آالف الْمَ يْشِ مها (عقبة) تزيدُ على جَ زَ التـى هَ
، ـالمِ ولَ اإلسْ خُ فْـضَ البربـرِ دُ امالً رَ ـولهِ، حَ سُ ةِ رَ دَ ـوْ ) بعـد عَ (عقبـةُ

 (١) خاللها: أثناءها. 
 (٢) مشارف المدينة. حدودها القريبة. 
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عان ما هجـمَ عليها  ـرْ أن أمـرَ باقتحـام المدينةِ، وسُ
تبكوا مع البربر فى معركةٍ استمرتْ  ، واشْ المسـلمونَ

، فرَّ بعدها البربر مهزومين.. عَ ساعاتٍ بِضْ
ـوس األدنى هزيمةً  مَ عقبةُ البربرَ فى السُّ ، وقد هزَ نَ الطبيعىِّ كانَ مِ
ـوس األقصى؛  غانِمَ عديدةً أن يتجهَ إلى السُّ مَ منهم مَ نـِ غَ (١) وَ ةً قَ سـاحِ

الم.. ةَ اإلِسْ عَ عليها رايَ فَ ةِ، ويَرْ قَ نْطَ اراتِهِ فى المِ (٢) انْتِصَ دَ قْ لَ عِ مِّ كَ لِيُ
لِهِ؛ ألنهم  فاجأةً ألهْ وس األقصى مُ قبةَ إلى السُّ رُ جيشِ عُ يْ نْ سَ لم يكُ
ـوس األدنـى؛ ولذلك كانَ  دث فى السُّ ـون تفاصيـلَ ما حَ مُ لَ انُـوا يَعْ كَ

. ا.. سواء فى العددِ أو فى العتادِ مْ كبيرً هُ ادُ دَ تِعْ اسْ
مْ أمامَ أسـوارِ المدينةِ، واسـتعانُوا بـكلِّ القبائِلِ  هُ شـودَ ـدوا حُ شَ حَ
هُ  قُ ـبِ ، تَسْ ىَّ مقبالً وا الجيشَ اإلِسـالمِ حُ .. حتى إذا ما لَمَ مْ المجاورةِ لَهُ
وا معركـةً داميةً  هِ، وخاضُ ، تقدمـوا للِقائـِ بِيـرِ لِيـلِ والتَّكْ أصـواتُ التهْ

روبِهم. زيمةٍ فى تاريخ حُ وأَ هَ هُ أسْ ) وجيشُ مْ فيها (عقبةُ هُ أذاقَ
 ، لمينَ سْ رباتِ المُ ا(٣) ضَ وْ ، ويتفادَ مْ ينتهِ دِ وا بِمَ مُ تَصِ أرادَ البربرُ أن يَعْ
ها  عَ وارِ وا شَ ئُ لَ مْ إلى المدينةِ، فقد مَ ولكنَّ المسـلمينَ كانوا أسـرعَ منْهُ

 (١) ساحقة: لم تبق شيئًا. 
 (٢) عقد: وسط وأجمل انتصاراته. 

(٣) يتفادوا: يتحاموا ويبتعدوا. 
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ا عليها. تَولَوْ م، واسْ يولِهِ بِخُ
ريةٍ،  ـكَ سْ ها عقبةُ بمهارةٍ عَ رتْ المعـاركُ التى أدارَ ـفَ أسْ
ـربِ األقصـى  ـطِ المغْ سَ وطِ وَ ـقُ وعبقريـةٍ حربيـةٍ عـن سُ

. لمينَ سْ وبِه فى أيد المُ نُ وجَ

٨١



ما موقف عقبة من نصيحة ملك طنجة له بالنسبة لفتح األندلس؟
القِلـة المؤمنـة تسـتطيع بقـوة إيمانهـا أن تنتصـر علـى الكثرة 

لِيلَى). لِّلْ على ذلك مما حدث ألهل مدينة (وَ المشركة. دَ
راية - عقد - ساحقة - عديدة - البربر.

ضع كل كلمة من الكلمات السـابقة فى مكانها المناسـب فيما 
يأتى:

األدنـى  فـى السـوس  الطبيعـى وقـد هـزم عقبـة...  كان مـن 
هزيمـة..... وغنـم منهـم مغانـم.... أن يتجـه إلـى السـوس 
األقصـى؛ ليكمل...... انتصاراته فـى المنطقة ويرفع عليها... 

اإلسالم.
وس األقصى لمالقاة المسلمين؟ كيف استعد أهلُ السُّ
م أهل السوس األدنى هزيمة ساحقة، وضح ذلك. زِ هُ
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 ، ـالمِ ا شـأنَ اإلِسْ لى بهَ عْ ر فى فتوحاتٍ جديدةٍ يُ كِّ فَ ةُ يُ قبَ ا كان عُ نَمَ يْ بَ
، وكانَ على رأسِ هؤالءِ األعداء  ايـدَ دبِّرونَ له المكَ اءُ اللـه يُ كانَ أعـدَ

الكاهنة، ملكةُ جبالِ أوراس(١).
ا الثَّالثَة، وقالتْ لهم : هَ معتْ هذه الكاهنةُ أوالدَ جَ

ونَ أنه  فُ رِ .. وأنْتُـم تَعْ تِهِ بَ ارَ حَ (٢) لنا بِمُ يْـشَ المسـلمينَ ال قِبَـلَ «إنَّ جَ
يلةٌ واحدةٌ  نا إال حِ .. وليس أمامَ هِ مِ كْ ها لحُ ، وأخضعَ بائِلِ يعَ القَ مِ مَ جَ هزَ

للقضاء عليه».
ةُ : ها الثالثَ ا أوالدُ ألَهَ سَ

؟ - وما هذه الحيلةُ
قالتِ الكاهنةُ :

موا  دِ ، وتَرْ يْـشُ العربِىُّ رقِ التى سـارَ فيها الجَ ـوا إلـى الطُّ بُ - أنْ تَذهَ
 (١) جبال أوراس: سلسلة جبال بالجزائر. 

 (٢) ال قبل: ال طاقة، أو ال قدرة. 
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رقِ ال يجدُ  سِ  هذه الطُّ ا ما عاد من نَفْ .. حتى إذَ اآلبارَ
ا.. ماء؛ فيموت عطشً

ق  رُ وانِهـم إلى الطُّ د من أعْ دَ ـمْ عَ هُ عَ خـرجَ أبنـاءُ الكاهنةِ، ومَ
وا كلَّ  ة، وردمُ نْجَ يرِهم إلى طَ سِ هُ فى أثناءِ مَ ) وجيشُ قبةُ ها (عُ كَ التى سلَ
) أو أحدٌ من  مَ (عقبـةُ لَ ـا.. دونَ أنْ يَعْ يْهَ اآلبـارِ الموجـودةِ علـى جانِبَ

.. ةُ هُ الكاهنَ تْ بَّرَ رجالِهِ بما دَ
ادَ  ا. فقد عَ نْهَ (١) مِ ـودَ نْشُ فَ المَ قِ الهـدَ قِّ إال أن هـذه المكيـدة لم تُحَ
عُ  ةَ - وتقَ نْجَ دينةِ طَ صلَ إلى مَ ا وَ يشِ من طريقٍ آخر. ولَمَّ ) بالجْ (عقبةُ

.. دوءٍ تامٍّ بَرَ فى حالةِ هُ بِ جبالِ أوراسَ - رأ البَرْ رْ فى غَ
دْ  مِ ولم يَعُ ـالَ تِسْ وا(٢) إلى االسْ ـدُ لَ ىُّ أنَّ البربرَ أخْ ظـنَّ القائِدُ العربـِ
انِ  وَ يْرَ ودَ إلى القَ ـهِ أن يَعُ يْشِ م جَ ظَ عْ نَ لمُ ذِ أَ .. فَ بُّ الحربَ فيهـم مـن يُحِ

طْ .. قَ ى معه ثالثمائةِ مقاتلٍ فَ .. ثم أبْقَ بَالِ أوراسِ الِ جِ مَ من شَ

 (١) المنشود: المقصود. 
 (٢) أخلدوا: لجئوا أو مالوا. 
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( إن جيش المسلمين ال قبل لنا بمحاربته وأنتم تعرفون أنه هزم 
جميـع القبائل وأخضعها لحكمه وليس أمامنا إال حيلة واحدة 

للقضاء عليه)
( أ )  هات معنـى «ال قبل»، ومرادف «أخضع» فى جملتين من 

تعبيرك.
(ب) من قائل هذه العبارة؟ ومن الذين خاطبهم بها؟

تْ للقضاء على الجيش اإلِسـالمى؟  بِّرَ (جـ)  مـا الحيلة التـى دُ
؟ تْ ذَ فِّ وكيف نُ

ها؟ فَ دَ قِ المكيدةُ هَ ( د ) لماذا لم تُحقِّ
لماذا أذن عقبة لمعظم جيشـه بالعودة إلى القيروان من شـمال 

جبال أوراس؟
دلل على ثقة عقبة باستسالم البربر، ووضح تصرف عقبة نتيجة 

لهذه الثقة.
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ـرعانَ  ، إذْ سَ ةَ فَ ـبِقُ العاصِ ـدوءُ البَربـرِ هو السـكونَ الذ يَسْ كانَ هُ
جالِهِ،  ـددٍ قليلٍ مـن رِ بَقِىَ فى عَ ـه، وَ يْشَ ـرفَ جَ قبـةَ صَ لمـوا أن عُ ما عَ
(٢) على القائدِ  (١) لالنْقِضاضِ تْ ة قد سنَحَ رصَ ووجدتِ الكاهنةُ أن الفُ
ـدوا  شَ ، فاتَّصلـتْ بزعماء القبائِلِ الذين حَ ا بثـأرِ البربرِ ، أخـذً ىِّ بـِ رَ الْعَ

..( قبةُ ) حيثُ اتجهَ (عُ م عند قلعةِ (تهودةَ هُ جنودَ
زَّ البالطَ البيزنطىَّ  لُ المؤمنُ الـذ هَ ، والبطَ رُ وجـئَ القائدُ المظفَّ فُ
ونَ عليه مسـالِك  نودِ من البربر يسـدُّ بانتصاراتِهِ وفتوحاتِهِ، بآالفِ الجُ

. (٣) الجبالِ ابَ عَ وشِ
 ، مُ هذه الجيوشَ م) يتقدَّ ةَ بـن لمزَ لَ ـيْ سَ ذا أنه رأ (كُ بُ من هَ جَ وأَعْ
بُ من  عاديةِ له ويطلُ هِ المُ هُ لتصرفاتـِ وكانَ عقبـةُ قد قبضَ عليهِ وسـجنَ

.. ليمَ ) التَّسْ قبةَ (عُ
 (١) سنحت: عرضت أو سمحت. 

 (٢) االنقضاض: الهجوم أو االندفاع. 
 (٣) شعاب: المفرد شعب، وهو الطريق بين الجبلين. 
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ربَ فى أثناءِ عـودة الجيشِ إلى  ةُ قـد هَ لَ ـيْ سَ كان كُ
قبَة)  وها لقتـال (عُ لِ يَدعُ مـرَّ على القبائـِ ، وَ انِ يْـروَ القَ

ذ بالثأرِ من المسلمين. خْ ه، ويستحثُّهم على األَ نْدِ وجُ
ليم؛ ألنه أمام جيشٍ يضمُّ  عُ رايَة التَّسْ ) أن عقبةَ سيرفَ سـيلةُ تخيَّل (كُ
مُ  ) يتقدَّ قبةَ ـلَ إذْ رأ (عُ هِ بـال أوراس... ولكنَّه ذُ اآلالف مـن أبناءِ جِ

... ويناد فيهم: رأة نادرةٍ ه فى جُ جنودَ
ها المؤمنون. ةُ أيُّ هادَ - إنها الشَّ

يْفِه  ، ويضربُ بِسَ بِّرُ لُ ويكَ ، يهلِّ برِ موعِ البَرْ طَ جُ سَ ـهِ وَ عَ بفرسِ ثُم اندفَ
.. ثباتٍ رٍ وَ بْ ى ضرباتِ األعداءِ فى صَ تَلقَّ يَ ، وَ رةً يَسْ نةً وَ يَمْ

وا  ، فظلُّ ـودَ البربَرِ شُ مْ حُ هِ رِ وْ وا بدَ مُ تَحَ ـه الثالثمائة قـد اقْ وكان رفاقُ
وا  دُ هِ تُشْ ، فاسْ (١) بهِم البربرُ من كلِّ جانبٍ قَ دَ تَّى أحْ ونَ ويقاتِلونَ حَ يقاتِلُ
هُ  ) ورفاقُ قبةُ د (عُ رقَ ةُ أرض تهودة، وَ مُ الزكيَّ هُ بـتْ دماؤُ ضَّ خَ ا، وَ يعً مِ جَ

. الِمِ التَّاريخِ عَ ا(٢) من مَ مً لَ عْ فى قبورٍ بتلك البقعةِ التى ما زالت مَ

 (١) أحدق: أحاط. 
 (٢) المعلم: األثر. 
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لَى  تْ لِالنْقضـاضِ عَ ـنَحَ تِ الكاهنـة أن الفرصـة قد سَ ـدَ جَ (وَ
ا بثأر البربر، فاتصلت بزعماءِ القبائل الذين  ذً دِ العربىِّ أخْ القائـِ

( وا جنودهم عند قلعة «تهودة» حيث اتجه عقبةُ دُ شَ حَ
( أ )  هات مرادف «سنحت»، ومضاد «االنقضاض» فى جملتين 

من إنشائك.
نْجة؟ ) فى أثناء عودته إلى طَ وجئ (عقبةُ (ب) بماذا فُ

. وضح ذلك. داءَ ) جرأةً نادرة أذهلَت األعْ (جـ) أظهر (عقبةُ
ثْ عن ذلك  دَّ انتهـت حياةُ (عقبة) ومن معه نهايـة األبطال. تَحَ

بأسلوبك.
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) و(عقبة بن نافع) هى الدافع  «لـم تكـن صلةُ القرابة بين (عمرو بنِ العـاصِ
يْن الفتحين المهمين». ذَ ا بعمرو إلى أن يختار عقبة لالشتراك فى هَ دَ الذ حَ

ا» فى جملتين من إنشائك. دَ ( أ )  هاتِ جمع «صلة» ومرادف «حَ
) لهما؟ ) (عقبةَ و بنُ العاصِ ذان اختار (عمرُ (ب)  ما الفتحانِ اللَّ

ا) يختارُ عقبةَ لالشتراك فى هذين  (جـ)  ما الدافع الحقيقىُّ الذ جعل (عمرً
الفتحين؟

عة البحر هما ما يشـغلُ بـالَ الفاتِح، وإنما كان  وْ رَ «لـم يَكنْ منظر األمواج وَ
ا  ، وانتصر عليهم أيضً ومِ فى الشـامِ ، إنه قد انتصر على الرُّ نى كبيرٌ عْ ه مَ يشـغلُ
ل الناسُ  ها، ودخَ نْطقةِ كلِّ ، وارتفعت راية اإلسـالمِ ترفرفُ على المِ فى مصرَ

ا». فى دين الله أفواجً
ا»؟ »؟ وما المقصودُ بقوله: «أفواجً ة - بالَ عَ وْ ( أ )  ما معنى كلٍّ من «رَ

(ب)  كان النتصار عمرو بن العاص على الروم أثرٌ كبيرٌ على المنطقة كلها. 
وضح ذلك.

(جـ)  ما الذ كان يشغلُ بالَ عمرِو بن العاص بعد أن أتَمَّ فتح اإلسكندرية؟
«إننـى تبينـت من خالل اختالطـى بأهل هذه البـالد، أنهم يكرهـون الروم، 
ويمقتون الحكم البيزنطى؛ ألن الحكام الروم فرضوا عليهم ضرائب باهظة».

( أ )  هات مرادف «يمقتون»، ومضاد «باهظة» فى جملتين من عندك.
(ب) من قائل هذه الفقرة؟ ولماذا قالها؟

(جـ) ماذا فعل عمرو بن العاص حينما وصله خطاب عقبة؟
( د ) ر أت القبائل البربرية فى قدوم عمرو بن العاص وجيشـه بشـائر الفجر 

الجديد. وضح ذلك.
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«لـم يكـن هدف عمرو هو فتح برقة وحدها، وإنما كانت مطامحه تمتد إلى 
فتح هذه البالد؛ حتى يصل إلى إفريقية، وينشر تعاليم اإلسالم فيها».

( أ )  هات مفرد «مطامحه»، وجمع «فتح» فى جملتين من عندك.
(ب) ما البالد المشار إليها فى العبارة؟

(جـ) هل فتح عمرو بن العاص هذه البالد؟ ولماذا؟
( د )  ما رأ سيدنا عمر بن الخطاب فى عزم عمرو بن العاص على فتح إفريقية؟ 
ا بتكليف عقبة بن نافع أن يسير فى سرية لفتح  «أصدر عمرو بن العاص أمرً

ان، وكان هذا أول عمل قيادٍّ يتواله عقبة». فزَّ
( ا )  هات معنى «سرية»، وجمع «عمل» فى جملتين من عندك.

(ب) ما األمر الذ أصدره عمرو بن العاص لعقبة؟
(جـ) ما موقف القبائل من المسلمين؟

( د ) لماذا فرح عمرو بن العاص من انتصار عقبة؟
«إزاء رفض الخليفة فتح إفريقية لم يجد عمرو بن العاص بُدا من العودة إلى 

مصر، ولكنه أمر عقبة بأن يقيم فى برقة»
( أ ) ضع معنى كل من (إزاء - بد) فى جملتين من تعبيرك.

(ب) لماذا أمر عمرو بن العاص عقبة بأن يقيم فى برقة؟
(جـ) كم سنة استمرت فيها إقامة عقبة فى برقة؟

ا له وألهلها. وضح ذلك. ( د )  كانت إقامة عقبة فى برقة خيرً
«رد عقبة: أن تقتصر فى هذا الفتح على الرقعة التى يبسط عليها (جرجير) نفوذه؛ 
ألننا إذا قمنا بحمالت جانبية فإن البربر والروم سينقضون علينا من كل ناحية».

( أ )  ضع مرادف «ينقضون»، وجمع «ناحية» فى جملتين من تعبيرك.
(ب) هذا الرد إجابة عن سؤال. فمن السائل؟

(جـ) ماذا تعرف عن (جرجير)؟
( د ) ما المدينة التى كان جرجير يبسط فيها نفوذه؟
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«كانـت أنبـاء الفتح العربى قد وصلت إلى مسـامع (جرجيـر) فجمع ضباطه 
وجنوده، وخطب فيهم أن يجعلوا نهاية العرب على أيديهم فى هذه المعركة».

( أ )  ضع معنى «الفتح»، ومفرد «مسامع» فى جملتين من إنشائك.
(ب) ماذا فعل جرجير عندما علم بنبأ الفتح العربى؟

(جـ) قارن بين جيش عقبة وجرجير من حيث العدة والعتاد.
( د ) كيف انتصر المسلمون على جرجير؟

«إن الفرصة واتته من جديد، إلنقاذ القبائل البربرية من مخالب الوثنية والجهالة».
( أ )  ضع مرادف «واتته»، ومفرد «مخالب» فى جملتين من عندك.

(ب) كيف واتت الفرصة عقبة؟
(جـ)  ما القبيلة التى بدأ بها عقبة أعماله الحربية سنة ٤١هـ؟

( د ) كيف قابلت هذه القبيلة عقبة وجيشه؟
«عندئذٍ أطلق عقبة سراح ملك ودان، وتأهب للذهاب إلى فزان، وهى تبعد 
انَ بمسيرة ثالثة أيام.. ولما دنا منها عسكر بجيشه فى مكان يبعد  عن قبيلة ودَّ

عنها بستة أميال».
( أ )  هات مرادف «تأهب»، ومضاد «دنا» فى جملتين من إنشائك.

(ب) لماذا اتجه عقبة إلى قبيلة ودان؟
(جـ)  ما السبب فى إطالق عقبة سراح ملك ودان؟ وعالم يدل ذلك؟

( د )  اختلف موقف ملك (فزان) عن موقف أهلها من اإلسالم. وضح ذلك.
«كان عقبة يفكر فى إقامة مدينة تضم الجيش بأمتعته وأسـلحته، وتكون فى 

نفس الوقت عاصمة للدولة اإلسالمية فى هذه المنطقة».
( أ )  هات مرادف «إقامة»، ومفرد «أمتعته» فى جملتين من عندك.

(ب)  ما اسم المدينة التى أقامها عقبة؟ وبم كان يسمى مكان إقامتها؟
(جـ)  تغلب عقبة على الصعوبات التى واجهته فى هذا المكان. وضح ذلك.
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ون فى قيود  سفُ ها يرْ ، وكانت تموجُ بالظلم، وكان أهلُ «لَقدْ جئنا هذه األرضَ
هم؛ ليدفعوا الضرائب لسـادة الرومان،  االسـتعباد البيزنطـى، ويبيعون أوالدَ
، وجعلنا الناسَ سواسـيةً فى الحقوق  فحررنـا القبائل من الحكـم البيزنطىِّ
راءَ عن سنوات  ضنا األجَ ه من مالِ الغنى، وعوّ والواجبات، وأدينا للفقير حقَّ

الظلم»
( أ ) ما مرادف «سواسية»؟ وما مضاد «تموج»؟

فون»؟ سُ وما المراد بقوله :«يَرْ
(ب)  كان هنـاك اختـالفٌ واضحٌ بين الحكم اإلِسـالمى والحكم البيزنطى. 

وضح ذلك.
 د الحماسـة لخوضِ المعاركِ فى سـبيل الله، فما الذ (جـ)  ظلَّ عقبة متوقِّ

كان يُعجبه، ويطربه، ويلذُّ له رؤيته؟
«الْتَحـمَ الجيشـان فـى قتال دامٍ مريـر، وقد أظهر عقبةُ فى هـذه المعركة من 

البسالة والجرأة ما خلع قلوب أعدائه من الرعب».
ادفُ األولى؟ وما مفرد الثانية؟ وما  رَ ( أ )  (التحـم - أعدائه - المعركة) ما مُ

جمع الثالثة؟
نَة) بالنسـبة  ارتْ حـولَ مدينـة (أَدَ (ب)  مـاذا كانـت نتيجـة المعركة التـى دَ

للمسلمين والبربر والروم؟
«ولكنهم قبل أن يبلغوا طنجة وجدوا فى طريقهم مدينة تيهرت...، وكانت 
إحـد المـدن الحصينـة فى عهد الـروم، فخشـى أهلها أن يخرجـوا لقتال 
سَ المصير الـذ القاه أهل المـدن األخر، وكانوا  المسـلمين، فيلقـوا نَفْ

أشد منهم قوة وبأسا».
ا» فى جملتين من عندك. ( أ )  هات مرادف «الحصينة»، ومضاد «بأسً

(ب) كيف وجد عقبة مدينة «تيهرت» عندما وصل إليها؟
(جـ) ماذا قرر أهل هذه المدينة؟

( د ) كيف استولى عقبة على مدينة تيهرت؟
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«سـكت عقبـة هنيهة، بـدا عليه خاللها أنـه اقتنع بكالم «يليـان»، وفعالً أمر 
جيشه بالتوجه إلى السوس األدنى».

( أ )  هات مرادف «هنيهة»، وجمع «األدنى» فى جملتين من إنشائك.
(ب) بم نصح «يليان» عقبة؟

(جـ) ما اسم المدينة التى وصل إليها عقبة؟ وما موقعها؟
( د )  كيف كان رد أهل هذه المدينة على الدعوة إلى اإلسالم؟

(هـ ) لماذا أمر عقبة جيشه باقتحام المدينة؟
«بينمـا كان عقبـة يفكـر فـى فتوحات جديدة يعلى بها شـأن اإلسـالم، كان 
أعـداء اللـه يدبرون لـه المكايـد، وكان على رأس هؤالء األعـداء الكاهنة، 

ملكة جبال أوراس».
( أ )  ضع مرادف «شأن»، ومفرد «المكايد» فى جملتين من إنشائك.

(ب) فى أ مكان تقع جبال أوراس؟
(جـ) ما الحيلة التى دبرتها ملكة جبال أوراس؟

( د ) هل حققت هذه الحيلة الهدف المنشود منها؟ ولماذا؟
(هـ )  اذكر ما يدل على ثقة عقبة باستسالم البربر، وبين نتيجة هذه الثقة.

«فوجئ القائد المظفر، والبطل المؤمن الذ هز البالط البيزنطى بانتصاراته 
وفتوحاته، بآالف الجنود من البربر يسدون عليه مسالك وشعاب الجبال».

( أ )  هات مرادف «مسالك»، ومفرد «شعاب» فى جملتين من عندك.
(ب) إلى أ مكان كان يتجه عقبة؟

(جـ) من الذ طلب من عقبة التسليم؟ وبم رد عليه عقبة؟
( د )  كانت المعركة غير متكافئة. وضح ذلك، وبين نتيجتها.
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