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 الـعـدد "  كـلـمـةما أكثُر القـمـِم وما أقلُ الهـِمـَِم !! "   

 



 ددلعاة مكل      
 ها أكثُس  القون  وها أقل  الهون 
إمتألت الساحة الدولٌة هذه االٌام 

بعدة انواع من اجتماعات القمم 
فمن قمة عدم االنحٌاز  المنعقدة 

العربٌة فى فى مالٌزٌا الى القمة 
شرم الشٌخ الى قمة المؤتمر 
االسالمى فى الدوحة , وكان 

العامل المشترك لهذه القمم هو 
الرفض للحرب التى تقودها امرٌكا 

وحلٌفاتها ضد العراق بحجة 
امتالكه ألسلحة الدمار الشامل , 
وكأن العراق هو الدولة الوحٌدة 
فى هذا العالم التى تمتلك اسلحة 

ونحن هنا لسنا  الدمار الشامل  ,
ضد انعقاد مثل هذه القمم 

وماٌصدر عنها من قرارات ولكننا 
نقول ان اى قرارات سوف تصدر 

عن هذه القمم تحتاج الى همة 
عالٌة لتارك اخطار هذه الحرب 

ومحاولة وقفها , فأمرٌكا لن 
ٌوقفها اى قمة عن تحقٌق ما ترٌد 

وهوالسٌطرة على مقدرات العالم 
وى العظمى واثبات انها هى الق

الوحٌدة فى العالم , ولمجابهة هذه 
العنجهٌة االمرٌكٌة ٌجب على كل 
هذه القمم ان تتحلى اوالً بالهمم 
العالٌة وأن تنكون لها افعال قبل 

 األقوال .
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 رسالة الى جمٌع الزوجات

 الٌاز و الجٌح
 تقلن / احود عص الدٌي************            

 
أفاق محمود من نومه على قبلة دافئة طبعتها هدى, زوجته الثانٌة, على وجنته. وكأن هذه 

وقف ٌبتسم و هو ٌأخذ  اخله شعلة ال تنطفىء من النشاط و الحماس.القبلة قد أشعلت بد
حمامه مستسلما لقطرات الماء الدافىء التى تنسال على جسده و كأنها تحٌى بكل قطرة خلٌة 
من خالٌاه. أخذ ٌتذكر كٌف تبدل حاله إلى األفضل بعد أن تزوج هدى سرا منذ عامٌن. فمنذ 

اعات القلٌلة التى كان ٌختلسها من وراء زوجته األولى ذلك الٌوم أصبح ملكا متوجا فى الس
منى. جلس ٌتناول إفطاره بٌنما أخذت هدى تضع لقمة فى فٌه و تتبعها برشفة شاى بٌنما 

أخذ هو ٌتذكر كٌف كانت منى طوال سنوات زواجهما التى تعدت العشرٌن بقلٌل جافة و 
على ما ترٌد. األدهى من ذلك أنها  قاسٌة معه. كم كانت متسلطة ال ٌهدأ لها بال حتى تحصل

دائما كانت تستغل أوالدهما لكى تضغط علٌه. و لطالما دفعته إلى حافة الجنون, فقد كاد دائما 
أن ٌنفجر لفرط عصبٌته نتٌجة لٌأسه من إصالحها. كانت ما أن تراه سعٌدا, تتهافت إلى قلب 

ى معها وقتا أطول ووجد نفسه سعادته حزنا و غما.أفاق محمود على توسالت هدى له أن ٌبق
ٌتسائل ما ٌعٌده إلى نار منى وهو ٌتمرغ فى نعٌم جنة هدى خاصة أن أوالده قد شبوا عن 

الطوق و لم ٌعودوا أطفاال.أمسك محمود سماعة الهاتف و اتصل بمنى و أبلغها أنه لن ٌعود 
ثم وضع إلى البٌت ألنه ببساطة قد تزوج ثم صمت لبرهة وكأنه ٌستمع للطرف اآلخر 

السماعة. وسط حالة الوجوم و الذهول اللذان أصابا هدى, وقف محمود ٌبتسم إبتسامة 
المنتصر فهو لم ٌزح الكابوس الذى طالما جسم على أنفاسه و حسب, بل إنه و ألول مرة 

 منذ تزوج منى ٌسمعها تبكى.
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 ٌدتىلِك ٌا س
 

 مـن َضعـِفـَك إلـى ُقـوتـِكىـاجـر 
 

وكما كانت ىـجرُة الرسوِل صمى الـمـو عميِو وسمم إنطالقًا بالدعـوة لإلسالم الى الـعـالم 
أجـمع وأنـيـا لـم تـعتد فـقـط دعـوًة فى ِرحـاِب مـكـَة وأىمـيـا , فيـكذا يـجُب أن تـكوَن 

اإلنسـان فى حـيـاتو يـعيـش فى ىـجـرَة كٍل منـا إنـطالقًا مـن الضعِف الى القوِة , ف
ىـجـرٍة دائـمة وكـأن ىـذه الـيـجـرة ىـى ُسـنـة الـحـيـاة ,وعـماًل بـيـذه الُسنة فإننا يـجـُب 
أن نـتأسـى برسـول الـمـو فى ىـجرتـو , فـقـد كـان رسول الـمـو صمى الـمـو عميو وسمم  

كان رسول الـمـو قـد حـدد اليدف وىو ُيعـد لمـيـجرة إعـدادًا ُمـحـكماوقبل ىذا اإلعـداد 
أن تـكون اليـجرة مـن مـكـة الى المديـنة ثـم بعد ذلك كان التوكل عمى الـمـو , وىكذا 

يـجُب عمينا فى حياتنا أن نـحـدد الـيدف وبـعد ذلك أن نـقوم   نقوم باإلعداد ثـم نتوكل 
ة الحقيقية فى حياتو عمى الـمـو ,, ومن ىنا فكل إنسان مطالٌب أن يبدأ الـيـجـر 

فيياجر من ضعفو الى قـوتـو , ُيـياجر من عـمل السيئات الى فـعـل الحـسـنات , 
يـياجر مـن صـفـاتو السـيـئـة الى صـفـاٍت حــسـنـٍة وذلك طبعًا ال يكـون بالتـمنـى ولـكن 

ألرادة ا وى , وىـنا يـتـحـقـق لإلنـسـانبـعـزم األمـوِر وضـبـِط النـفـِس عـن الـيـ
 الـحـقـيـقـية الـتى ُيـيـاجر بـيـا مـن النـفـِس األمـارة بالـسـِؤ 

 
 

 النيل بقمم /  بنت                            
          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    بألدركن ا

 
ـلَـ ٌْ  ُُ الـِهـجـرة ةلَـ

************* 
       امهاممـاُن أزَلٍة َوَقَف الْم لٌَْ كَ      

ُكُتُب األْسرارَ سِ لٌَطوى ا                ٌَ  ِجلَ  و
ٌُضٌئُى  سِ لالٌوُم و ا      هلُ جِ ٌلَـُتنا   

وارىتت اُث قد دُه  األحلَحدٌث            
الـنوِرالذى قد َعمـّنا      ةَ ٌا لٌلَ   

َنشـَهُد األنوارَ  ّنـدعو وَنذُكر ُ          
فىُصحبٍة    هُ ولَ وَصحبَ سلرَنرىافَ   

ٌُالقٌاِن         الـغارَ نحـو الـجباِل    
ٍة  مٌمونٍة ُمزدانـٍة  لفـى  ِرح  

وحمامٌة وقـفت   تصوُن  الداَر         
أُلِهمت       قدا  هُت  كأنـووالعنكب  

أستاَر  ت بحأصٌوِط فـسَج الخُ ن           
رقبون مـحمداً      ت تمفقن ومٌا   

  إنَّ العـناٌَة  أّرَسـلـتُه منـارَ         
اٌٍة    بـهد ةً وـعو دعٌدٌقوَم  ل  

ُصَد أهـلَ           ٌَ   رَ افالـكُ ورِك  الشِ  و
ُعمُ  ٌَ االـتوحٌُد َشمساًأشرقت      نو  

فأضاءِت الـودٌاَن واألمـصارَ            
     ٌلَ رسالٍة  دلت  نكا ةً ٌا هـجر
  الشٌطاِن كى   تنهارَ  لِدعـائمِ          

للُظـلِم فى ُطـغٌانِه      ةً راـشوإ  
أحـرار  تحـولوا  لعبٌدَ أنَّ  ا         



 واحــــــــــــــــح األٌوـــــــــــــــاى
 تقلن / أحود حسي

 من القلب
 
ماذا سٌكون الحال علٌه فى  أدرىأكتب هذا العدد و ال  

مقدمة على  اإلسالمٌةالعدد القادم، فمنطقتنا العربٌة 
منعطف حاد فى مسٌرتها عبر الزمن، و ها هى برجالها 

بشٌوخها و أطفالها و بحكامها و و نسائها و 
محكومٌها تخط صفحة جدٌدة من تارٌخها و هللا اعلم 

كم ستستغرق كتابة هذه الصفحة من الزمن و ماذا فٌها 
من  األمم.فجمٌع اإلرادةسلٌبة  األمةلهذه  األقدارمن 

و نحن  األمةحولنا تخطط و تقرر فى مصٌر هذه 
و االنتظار فى المشاهدة فقط  إالالشأن ال نملك  أصحاب

 اآلنالطابور الطوٌل لٌجئ علٌنا جمٌعا الدور،و الدور 
على العراق و معها فلسطٌن بمساعدة الدول المجاورة 

و غٌرهم، و  اإلسالمٌةو غٌر المجاورة العربٌة و 
 إلى أخرىالموقف فى غاٌة الوضوح هو عودة 

.و كل هذا المٌتة األمةاالحتالل و استنفاذ ثروات 
 –ث رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم مصداقا لحدٌ

   -حدٌث تكالب األمم علٌنا 
و هذا التكالب نتٌجة لما أصاب األمة من الوهن و هو 
حب الدنٌا و كراهٌة الموت و االنقٌاد لوساوس النفس 
و الشٌطان و البعد عن دعوة محمد بن عبد هللا صلى 

 به.هللا علٌه و سلم و االلتزام بما امرنا به مبلغا عن ر
فالبعد عن منهج هللا هو الذى أدى بنا جمٌعا إلى هذه 
النتٌجة التى نحن علٌها الٌوم كالخراف فى المقصب 
ٌؤخذ كل ٌوم إحداها لٌذبح على مرأى من الجمٌع و 
الجمٌع سٌتعرض لنفس المصٌر إن عاجال و إن اجال 
.فإلى متى االنتظار و فى أٌدٌنا الحل، نعم فى أٌدٌنا و 

هللا و تحكٌم العقول الرشٌدة و بٌع الدنٌا  هو الصلح مع
الفانٌة و شراء اآلخرة الباقٌة.وال حول و ال قوة اال 

   …باهلل

 قسآى كسٌن 
 

 سورة المائدة
ٌاأٌها الذٌن آمنوا ال تتخذوا الٌهود والنصارى أولٌاء بعضهم 

أولٌاء بعض ومن ٌتولهم منكم فإنه منهم إن هللا ال ٌهدي القوم 
فترى الذٌن فً قلوبهم مرض ٌسارعون فٌهم  (ٔ٘الظالمٌن)

ٌقولون نخشى أن تصٌبنا دائرة فعسى هللا أن ٌأتً بالفتح أو أمر 
( ٕ٘من عنده فٌصبحوا على ما أسروا فً أنفسهم نادمٌن)

وٌقول الذٌن آمنوا أهؤالء الذٌن أقسموا باهلل جهد أٌمانهم إنهم 
ذٌن آمنوا (ٌاأٌها الٖ٘لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرٌن)

من ٌرتد منكم عن دٌنه فسوف ٌأتً هللا بقوم ٌحبهم وٌحبونه 
أذلة على المؤمنٌن أعزة على الكافرٌن ٌجاهدون فً سبٌل هللا 
وال ٌخافون لومة الئم ذلك فضل هللا ٌؤتٌه من ٌشاء وهللا واسع 

(إنما ولٌكم هللا ورسوله والذٌن آمنوا الذٌن ٌقٌمون ٗ٘علٌم)
 (٘٘اة وهم راكعون)الصالة وٌؤتون الزك

  

 

 حدٌث شسٌف
 الحدٌث العاشس هي األحادٌث الٌىوٌح

عي أتً هسٌسج قال قال زسىل هللا صلى اللهن علٍه وسلن أٌها الٌاض 

إى هللا طٍة ال ٌقثل إال طٍثا وإى هللا أهس الوؤهٌٍي توا أهس ته 

الوسسلٍي فقال ) ٌا أٌها السسل كلىا هي الطٍثاخ واعولىا صالحا 

توا تعولىى علٍن ( وقال ) ٌا أٌها الرٌي آهٌىا كلىا هي طٍثاخ ها إًً 

زشقٌاكن ( ثن ذكس السجل ٌطٍل السفس أشعث أغثس ٌود ٌدٌه إلى 

السواء ٌا زب ٌا زب وهطعوه حسام وهشسته حسام وهلثسه حسام 

 وغري تالحسام فأًى ٌستجاب لرلك *

 الدعاء سالح المؤمن
 

 سورة غافر: ٌقول الحق تبارك و تعالى فى 
وقال ربكم ادعونً أستجب لكم إن الذٌن ٌستكبرون عن عبادتً 

 (ٓٙسٌدخلون جهنم داخرٌن)
كما عرضنا فى العدد السابق انه إلجابة الدعاء هناك شروط وضح 

طابة إمنها و هو  األهمٌةالمبٌن بعالٌة جانب كبٌر الحدٌث الشرٌف 
 إلىاالنقٌاد المطعم الذى ٌأتى من محاسبة المرء لنفسه و عدم 

وساوس النفس و الشٌطانو ٌتخذ من ضمٌره الرقٌب على كل 
و عندها سنكون  أنفسناالنصر على  إلى إٌاكمهللا و  أعانناتصرفاته.

 على غٌرها اقدر.

hamad1962@qatar.net.qamail: -E   

mailto:hamad1962@qatar.net.qa


 ٌا وأراءاضق

       إلبداع والعصـاالمثقف العربً بٌن ا  
 م: أحمد عاشورلقب        

التقدم هو ولٌد اإلبداع واإلبداع هو ولٌد الحرٌة، حٌث ال ٌوجد قٌود على مدى ما 
ٌذهب إلٌه الفكر اإلنسانً، أذكر فً األربعٌنٌات والخمسٌنٌات من القرن الماضً 

الكتب األدبٌة لكبار  عندما كنا شباب صغار نتبادل فٌما بٌننا مقاالت الصحف الٌومٌة و
الكتاب من مختلف المشارب، أمثال المنفلوطً )سارة ومجدولٌن وسبٌل التاج(، أحمد 

لطفً السٌد، والدكتور محمد حسٌن هٌكل والعقاد وطه حسٌن و... فً ذلك الوقت 
كانت البالد فً صراع بٌن األحزاب السٌاسٌة )السعدٌٌن والوفدٌٌن...( من جهة وبٌن 

 ستعمار اإلنجلٌزي من جهة أخرى. الحكومات واال
ومازلت هذه المؤلفات هً المصدر الرئٌسً للغذاء الثقافً لإلنسان العربً لما تتركه 
من أثر فً النفس البشرٌة بٌن الكثٌرٌن من مفكري العصر الحدٌث وتراهم ٌتجرعون 

 تلك األٌام بشًء من الحسرة والندم.
التخلف فً المنطقة راود الكثٌرٌن األمل فً مع قٌام الثورات العربٌة ضد االستعمار و

اإلصالح والنهوض وظهرت بعض األقالم )نجٌب محفوظ، وتوفٌق الحكٌم وإحسان 
والسباعً...( وبرزت بوادر اإلبداع فً شرق وغرب الوطن واألمثلة كثٌرة، لكن 
عصا الحاكم كانت أسرع، فتحت المعتقالت وظهرت المسمٌات الجدٌدة " ٌمٌنً، 

متطرف، شٌوعً، رادٌكالً،..." وانطفأ شعاع األمل الذي كان ٌنٌر طرٌق ٌساري، 
 اإلصالح والتغٌٌر إلى األحسن.

وبدا أمام األدٌب أو الكاتب طرٌقٌن: طرٌق السالمة وآخر هو طرٌق........ ، فعاد 
 الكل إلى الجحور وبدأ كلٌ ٌبحث كٌف وأٌن ٌقتات، وهاجر الكثٌر من العلماء واألدباء. 

لظواهر التً خرجت علٌنا أخٌراً المٌثاق األدبً للكاتب وهو أن تكتب فً أي ومن ا
صالح والتغٌٌر الذي أصبح باال ةشًء دون أن تمس النظام العام للدولة أو المنادا

درب من دروب التطرف واالنحراف. وهنا طفا على الواجهة فً كل دولة مجموعة 
ثل شاعر القبٌلة الفخر والطبل والزمر من أشباه  المثقفٌن المقربٌن جلُ اهتمامهم م

ولٌس النصح واإلرشاد وال ٌخفى علٌك شًء فالجرائد الٌومٌة تمأل المكتبات وكذلك 
قنوات التلفاز األرضٌة والفضائٌة تطفح بما هو غث وثمٌن)أخبار الكوارث 

 والوفٌات(. 
قالة أو حدٌث أما األدٌب المبدع فقد قبع فً بٌته ربما تفللت منه بعض الكلمات عبر م

فً جرٌدة ٌومٌة أو محطة تلفزٌونٌة نشعر من خاللها مدى ما ٌعانٌه هذا الفكر 
 العربً المهدر ومدى الضمور فً ثقافة اإلنسان العربً. 

     

            



 " عنوان غٌر من صفحة "                         

 انفهم احدو مهاقدٌ                                                   
 

 

                 
 )القاموس المحٌط فً فهم الكالم الحوٌط(                           

 
 : هى األسـلحة التً تسـتخدمها أمرٌكا الحتالل الوطن العربً . أسـلحة الدمار الشامل 

 ( .UNA): اإلسم القدٌم لفرق التفتٌش التابعة لألمم المتحدة األمرٌكٌة  ا لجاسـوسـٌة
 ( .007: العـمٌل ) هانز بلٌكس  

 ( .000: العـمٌل )   البرادعـً 
 : الرئٌس : بوش , الوزراء : حكام بقٌة الدول , العاصمة : أمرٌكا . العـولمة 
 : آلة ٌعـزف علٌها بوش وٌرقص على نغـماتها العالم .  القانون الدولً 
 و أن تفعـل الحكومة ما تشـاء . : أن ٌقول الشعب ما ٌشـاء , الدٌموقراطٌة 
 : كلمة تقال عـندما تدخل بٌت مسـكون ) دسـتور ٌاسٌادي( .  الدسـتور 
 : من صفات العرب , إسـتمرت حتى عهد صالح الدٌن . النخوة العربٌة 
 : هى معاناة كل الدول العـربٌة من الشعور بالوحدة . الوحدة العربٌة 
 ٌقوم( كل العـرب , صفا ً واحداً , إحتراما ً للرغـبات األمرٌكٌة . : هى أن ) القومٌة العربٌة 
 :  ٌحمله شـباب العـرب فً جٌوبهم , وٌحمله شباب فلسـطٌن على الخـشـبة .  المحمول 
 : ناس فاضـٌة تقوم بعمل برامج , و ناس فاضٌة تشـاهدها . الفضائٌات 
 :  أنثً البرص .  البورصة 
 مذكر العـمل البقري .:  العـمل الثوري 
 : تمارسـها النسـاء على أسـطح المنازل فً األحٌاء الشـعـبٌة . حرٌة النشـر 
 : أحدث شـرٌط , لعمرو دٌاب . الشـرٌط الحدودي 
 : عـملٌة تتم فً الشـوارع عندما ٌسـكن فٌها وزٌر . التنوٌر 
 ٌخ .: تحدث فً الحدائق ٌوم شـم النسـٌم مع أكل الفسـ الخصخصة 
 :  عـند وفاة الملك ٌنتقل الحكم البنه لٌصـبح هو الملك الجـدٌد . النظام الملكً 
 عـند وفاة الرئٌس ٌنتقل الحكم البنه لٌصـبح هو الرئٌس الجـدٌد .   النظام الجمهوري 

                        

 
 

 اللطٌف بدع طارق م.

 



 
          

       

  

 

 

 َخسجا واهلُ  الدًٍا أهلُ 
 إٔو ٍِ أأّا أعشف أُ اسيذ ٗقاه صاىخ سجو عيٚ األشخاص أدذ دخو

 بعبادٓ اسدٌ هللا إُ اىصاىخ اىشجو ىٔ فقاه اآلخشة إٔو ٍِ أً اىذّيا
 يذ فٚ اٍشٙءٍ  مو فَيضاُ اٍثاىٌٖ أيذٙ فٚ ٍ٘اصيٌْٖ يجعو أُ ٍِ

 فٚ فَيضاّل, ّفسل تغش ال ٗىنْل اىْاط تغش اُ تستطيع ألّل ٕٗزا ّفسٔ

 اىشجو فقاه,  اآلخشة اً اىذّيا إو ٍِ أأّت تذسك اُ تستطيع ذيلي
 سجوٍ  ٗدخو ٍاالٍا ىيعطيل سجوٍ  عييل دخو إرا اىصاىخ اىشجو فأجابٔ ميف؟
 اىشجو قاه ْٕٗا اىشجو فسنت ؟ تفشح صذقتفبأيَٖا ٍْل يطيب آخش

 مْت ٗإُ اىذّيا إٔو ٍِ فأّت ٍاالٍا يعطيل بَِ تفشح مْت إُ اىصاىخ

 ٍاالٍا يعطيْٚ فاىزٙ,  اآلخشة إٔو ٍِ فأّت صذقت ٍْل يطيب بَِ تفشح

 بعض ماُ ٗىزىل, اآلخشة يعطيْٚ صذقت ٍْٚ يطيب ٗاىزٙ اىذّيا يعطيْٚ
 جاء بَِ ٍشدبا ٗيق٘ه ىٔ يقف صذقت يشيذ ٍِ عيئ دخو إرا اىصاىذيِ

 فإُ ٗمزىل اآلخشة اىٚ دسْاتٚ ٗيذَو أجش بغيش اآلخشة اىٚ صادٙ يأخز

  ٍٗعشٗف ق٘ه" تعاىٚ ىق٘ىٔ ٍصذاقا  اىصذقت تفسذ طيبتاى غيش اىنيَت

                                       اىعظيٌ هللا صذق"  أرٙ يتبعٖا صذق ٍِ خيش ٍٗغفشة

 هصطفى غسٌة/  اعداد

 

 عداد : مهندس حسام جابرا                                    خبار الجالٌة المصرٌة:ا

الدوحة بشغف كبٌر صدور الموقع الجدٌد للجالٌة المصرٌة على االنترنت حٌث االستعدادات بهمة كبٌرة ٌنتظر المصرٌون فى 
 لصدور الموقع ومن المعروف ان الموقع سٌكون تحت اشراف مجلس الجالٌة وسوف ٌشرف علٌه المهندس / اشرف صالح

 باالشتراك مع مجموعة من الخبراء  . 

 

 

                              خبار رٌاضٌة :              أ
مازال مسلس ابعاد نجم الكرة المصرٌة حسام حسن واخٌه ابراهٌم حسن عن تشكٌلة نادى الزمالك بامر من المدرب كابرال  •

 مما دفع بجماهٌر النادى بالهتاف لحسام فى المبارٌات .

  ة اظهرت ضعف المستوى المصرى . فى مبارا ٔ/ٗفاز الفرٌق القومى الدانمركى على الفرٌق القومى المصرى 

  فاز الرٌان القطرى على السد القطرى المطعم بالالعب البرازٌلى الدولى "رومارٌو"  بعد تعاقده من السد وكانت النتٌجة
ٔ/ٓ  . 

  

 صفحة المنوعات   
عداد / مجدى البدوىا  
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The history of Spain in the Middle Ages is written in three principal chapters: the creation of Visigoth 

Spain, then Muslim Spain, and then Reconquista, the reconquest of Spain by Christians. 
The Iberian Peninsula was an appendage of the Roman Empire that was discarded as the empire 
disintegrated because it could not be defended in the face of barbarian invasions that brought devastation 
to the streets of Rome itself. The peninsula was occupied in large part by one of the migrating barbarian 
groups, the Visigoths, who had come most recently from the southwestern plains of modern Russia, 

displaced by the Huns. The Visigoths became Christian and occupied the center of the peninsula for 
several centuries. 
When one of the Visigoth lords appealed to Muslims in North Africa in the 8th century for aid against the 
king, the door was opened for Muslim expansion across the Straits of Gibraltar. Within 50 years the 
Muslims had taken most of the peninsula, leaving only small areas in the mountains and to the north 

outside their control. Muslim, or Moorish, Spain quickly developed into one of the most advanced European 
civilizations of the Middle Ages. It prospered in relative peace thanks to good agriculture, trade, coinage, 

and industry. It benefited from the spread of learning throughout the Muslim world. Cordoba became the 
largest and most sophisticated city in Europe after Constantinople, featuring a population of over 500,000, 

wonderful architecture, great works of art, a fabulous library, and important centers of learning. 
Peace and prosperity were disrupted by internal disruption, however, as important local rulers competed 
for overall power, and by external attack, both from the Christian north and Muslim North Africa. By the 
middle of the 13th century, Muslim Spain was reduced to a single kingdom centered on Granada. The 
Christian kingdoms of the north gradually ate away at Muslim power, though their effort was often 

dispersed when they fought with each other. Portugal split off and created a separate kingdom. Muslim 
Granada survived for several centuries thanks to liberal tribute paid to the Christians to its north and to 
clever diplomacy that played their enemies against each other. In 1469, however, Isabel I of Castile 
married Fernando II of Aragon, uniting the two competing Christian kingdoms and foreshadowing the end 
of Muslim Spain. 

Spain of the middle Ages was a world of contrasts. It featured the great advantages of a multi-ethnic 
society, merging Latin, Jewish, Christian, Arab, and Muslim influences into a unique and rich culture. At 

the same time, however, many of these same cultural forces clashed violently. When two different cultures 
clash, the result is often grim. The reconquest dragged on for eight centuries, mirroring the Crusades in the 

holy land and creating an atmosphere that became increasingly pitiless and intolerant. The Christian 
warriors who eventually expelled the Muslims earned a reputation for being among the best fighters in 
Europe. 
Granada fell to the forces of Aragon and Castile at the start of 1492, a momentous year, as under the 
patronage of Queen Isabel, Christopher Columbus subsequently discovered for Europeans the great 

continents of the New World and their native populations. 
 


