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                     تجليات رمضانية    " إنى أجيبك *  قصيدة   " 



 كلمة العدد           

 موائد الرحمن فى رمضان
فى كل عام فى شهر رمضان الكرٌم 

صورة من صور التكافل تتجلى 

االسالمى  فى اعظم معانٌه وهى ظاهرة 

موائد الرحمن  التى نراها واضحة جلٌة 

مع قدوم الشهر الكرٌم , وحدٌثنا الٌوم 

هوتؤكٌد هذا المعنى الكبٌر فى صورة 

سلٌمة وهى حكمة الحكم ,والحكم هنا 

هو التكافل  بٌن الناس , ومعنى ذلك أن 

ونة المحتاج الحكمة من التكافل هى معا

الذى ال ٌسؤل الناس إلحافا والذى قفال 

عنه القرآن "ٌحسبهم الجاهل اغنٌاء من 

التعفف" , والحقٌقة هنا هى أن موائد 

الرحمن وإن كانت صورة من صور 

التكافل إال أنه فى هذه األٌام ومع انتشار 

البطالة والفساد فإن هذه الموائد ال ٌفٌد 

ٌن ,ان معظمها إال الكسالى والمتنطع

الصورة الحقٌقٌة ٌجب أن تكون فى 

مساعدة الناس للعمل واٌصال هذه 

المساعدات ألهلها فى بٌوتهم , وهكذا 

  تتحقق الحكمة فى هذا الموضوع . 
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 "القرآن الكرٌم"مٌة المعنى  فىحت



 الخالق والمخلوق -ٔ
******************* 

 ألن هللا سبحانه وتعالى هو الخالق لجمٌع الخلق وألنه سبحانه قدر فى سابق علمه األزلى

ٌُمد هذا الخلق بؤسباب الحـٌاة وبذلك تتحقق حكمة  أن ٌوجد الخلق من عدم وأن 

ــدوام الحٌـــاة فى المخلوقات ، قال تعالى فى كتابه الكرٌم اإلٌجادواإلمداد اإللهٌة الدائمة ب

مشٌرا  الى حكمة اإلٌجــاد بالخلـق " هللا خالق كل شْى وهو على كل شْى وكٌل" سورة 

 الزمر، وقال مشٌرا لحكمة اإلمداد " كالً نمد هإالء وهإالء من عطاء ربك"سورة اإلسراء

الخلق ثم إمدادهم بؤسباب الحٌاة وذلـك  ٌعنىؤن إذن  فالحكمة اإللهٌة الدائمة هى إٌجاد 

الصلة بٌن هللا سبحانه وتعالى   وبٌن جمٌع المخلوقـات موجـودة مادامت المخلوقات . ومن 

وهو  هنا كان أرقى المخلوقات عقالً وفهماً ودرجة هو اإلنسـان المكلــف    بالعبادة هلل

 ة سجود إقراربعلوالمقام اإلنسانىخلٌفة هللا فى األرض وهوالذي سجـدت له المالئكـ

 وكوسٌلة من وسائل اإلمداداإللهى لإلنسان كانت المالئكة وكانت الكتــب  السـمـاوٌة.

كانت كل تلك الوسائل اإللهٌة إلمداد اإلنسان بؤسباب الهداٌــةالربانٌة وكمصابٌح هداٌة  

و أحد هذه الوسائـل بل هـو  تنٌر له الطرٌق الى الحـق سبحانـه وتعالى .  والقرآن الكرٌم هـ

والذى  أعظم هذه الكتب ألنه الكتاب الجامع الشامل الذى جــاَء   بدٌن اإلسالم  الدٌن الخاتم

وهكذا كان القرآن  ."أنزله الـلـُه على خاتم الرسل سٌدنا محمد  " صلى هللا علٌه وسلم

المخلوق المحدود  نالكرٌم كتاب هللا سبحانه وتعالى  لإلنسان فكان القرآن وسٌلة بٌ

القدرات والقوى وبٌن الخالق الذى  وسع علمه كل شْى  والذى فوق      كـل شئى  وقبل 

فجاء النسق القرآنى وهو  . كل شْى  وبعد كل شْى  تعالى سبحانه  عـن  أى  شـئى

ٌتناول الموضوعات الغٌبٌة واألخالقٌة وقـصـص األنـبـٌـاء   بإسلوب التصوٌر والتنـبـٌـه 

تـقـرٌـب كل هـذه الـمفـاهـٌـم الـى الـعـقـل البـشـرىالمحدود . فـالـمـحـدود وهو" المخلوق" ل

ال ٌمكن أن ٌلم بالالنهائىوهى قدرة هللا سبحانهوتعالى . من هنا كـانـت حـتـمـٌة تـنـاول 

قٌته الغٌبٌات ٌكون هذا الكالم بمعناه ال بحقٌ الـمعنى فى القـرآن فـعندما ٌتكلم القرآن عن

ألن حقٌقة الغٌبٌات ٌدق عن فهمها المخلوقفكانت رحمة  الـلـه  بـنا أن أنـزل القرآن 

 الخالق سبحانه وتعالى بالـمعنى حتى ٌستطٌع "المخلوق " أن ٌتلقى من
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 باسم عبداللطيفبقلم /  

ً أُجـيـثُـك  :األدب ركن   إَِـّ
ـى أُجٌـًبَك فإسـمع        إنِّ

 وإصـِغ لِقـولَى وإتـبع                 

 الَتسَتـقـٌُم   حــٌاةٌ   

ٌَطـَمع                  مـا داَم َقلـبـَُك 

 خـَلِِّى النفـوَس َهواها   

 ال تـَتّبـعـَّنَّ   ِرضاهـا              

 وإذا  َدعـتـَك دوامـاً      

 فإصـُمد وقُـل  حـاَشها              

 ال َتـسـؤلـَّنَّ  سـُإاالً   

 كـان الجـواُب  ُمحـاالً              

   وإصـِغ  لكـُِل حـدٌٍث   

 َتلـقى ِرضـاً   وجمـاالً              

 إنَّ الحـٌاَة أمـانــى   

 نجـتـازها  ومـعانـى              

 نغـتـَُر إن نحٌـاهـا       

 وتـمـُر بعـَض ثـوانى            

 ٌا مـن ُتـرٌـُد  المالَ      

 تلـقى  لـُه  األهــوالَ             

 خـفـف فـقد ٌؤتـٌَك      

 منـُه بـسـِإ مـــآلَ             

 وأنـَت ٌا مـن تـُرٌُد        

 لـهـواً ومنـُه تـَذٌـدُ              

 أَضـعَت  ُعمُرك حتَى     

 باللـهـو ِأنـَت َشـرٌد              

 ٌامـن تـُحـُِب الرٌاَء     

 َتسلـُكـُْه  ُصبحاً مساءَ               

 أصبـَحَت عبَد نِفـاق ٍ     

 فـتـُب كـفـاَك إبتالءَ               

 إنَّ  الحـٌاَة  طـرٌٌق        

 ورفـٌـقٌ    زها نجـتا            

 فئصذة  كشيى األصم      

     يُُجـيك   وهـى   صذيـكُ               

 

 

 

لقد كان علماء الفلك و الفٌزٌاء و 

الرٌاضٌات عند اإلغرٌق القدماء مبتكرٌن 

د األشٌاء التى لم بحق، إال انه ٌبدو أن اح

ٌبتدعها اإلغرٌق كان نظام العدد الذى 

استند إلٌه العدٌد من مفكرٌهم العظماء 

 فى حساباتهم الرائدة.

و ٌوحى بحث جدٌد بان اإلغرٌق اخذوا 

نظامهم المعروف باسم األرقام األبجدٌة 

عن المصرٌٌن و لم ٌطوروه بؤنفسهم كما 

 ساد االعتقاد لفترة طوٌلة.

قام األبجدٌة اإلغرٌقٌة و كانت األر

مفضلة لدى الرٌاضى عالم الفٌزٌاء 

ارخمٌدس و الفٌلسوف العالم أرسطو و 

 الرٌاضى اقلٌدس من بٌن اآلخرٌن.

و قد اظهر تحلٌل أجراه الدكتور ستٌفن 

كرسومالٌس من جامعة ماكجٌل فى 

مونتلاير فى كندا أوجه شبه مدهشة بٌن 

م األرقام األبجدٌة اإلغرٌقٌة و األرقا

الدٌموطٌة المصرٌة القدٌمة التى شاع 

استخدامها فى مصر من أواخر القرن 

 ٓ٘ٗالثامن المٌالدى حتى حوالى العام 

 بعد المٌالد
 



 وادــــــــــــــــح األيًـــــــــــــــاٌ
 بقلن / أحمد حسن

 قرآن كرٌم
 

ا  َحَرةُ َقالُوا لِفِْرَعْوَن أَئِنَّ لََنا أَلَْجًرا إِْن ُكنَّ ا َجاَء السَّ َفلَمَّ

ُكْم إًِذا لَِمْن َٔٗنْحُن اْلَغالِبٌَِن) (َقالَ َنَعْم َوإِنَّ

بٌَِن) (َقالَ لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنُتْم ٕٗاْلُمَقرَّ

ِة ُٖٗمْلقُوَن) ُهْم َوَقالُوا بِِعزَّ ٌَّ (َفؤَْلَقْوا ِحَبالَُهْم َوِعِص

ا لََنْحُن اْلَغالُِبوَن) (َفؤَْلَقى ُموَسى َعَصاهُ ٗٗفِْرَعْوَن إِنَّ

ًَ َتلْ  ؤْفُِكوَن)َفإَِذا ِه ٌَ َحَرةُ َ٘ٗقُف َما  ًَ السَّ (َفؤُْلقِ

ا بَِربِّ اْلَعالَِمٌَن)َٙٗساِجِدٌَن) (َربِّ 4ٗ(َقالُوا آَمنَّ

ورة ــــــــــــــــ( س4ٗاُروَن)ـــُموَسى َوه

 عراء.ــــــــــــــــالش

 

ال ٌسعنً كلما تلوت هذه اآلٌات إال أن أتوقف عن 

أتخٌل ساحة النزال  التالوة و أفكر فى هذا الموقف و

علٌه و على نبٌنا أفضل الصالة و أزكى  -بٌن موسى 

و فرعون لعنه هللا و كٌف تحول السحرة فى  -التسلٌم

لحظة من كفر إلى إٌمان )إٌمان حقٌقى( ٌجعلهم 

ٌستخفون بفرعون و بتهدٌده و وعٌده.  فهنٌئا لهم 

 على حسن الخاتمة
 

 من القلب 
 

شعبان مضى و قارب  األسبوع األول من

الشهر على منتصفه و بعدها بؤٌام قالئل 

ٌهل علٌنا شهر رمضان المعظم )نسؤل هللا 

أن ٌبلغنا رمضان( وكل عام و األمة 

 اإلسالمٌة بخٌر و سالم و وئام.

 

ولكى تعٌش األمة فى السالم الذى تنشده 

علٌها أن تتمسك بدٌنها و بشرع هللا الذى 

قا. و الشرٌعة ارتضاه لها منهاجا و طرٌ

اإلسالمٌة ال تقبل التجزئة ، أى نؤخذ بحكم 

هللا فى بعض شئوننا و نتركه فى البعض 

االخر. إن الدٌن اإلسالمً بكل تعالٌمه و 

شرائعه ٌنبغى أن ٌطبق كامل فى شتى 

                                     نواحى الحٌاة.

فاألمة التى تنادى بالسالم و تستجدٌه من  

األمم و تحلم بعدل و رفق األمم  شتى

األخرى معها ستظل فى هذا الحلم األبدي 

الذى لن ٌتحقق على ارض الواقع، الواقع 

الذى ال ٌعترف إال بمنطق القوة ال بمنطق 

                                                العدل و الحق.

( األمةالقرآن الكرٌم )كتاب هللا و منهاج 

َها الَِّذٌَن واضح تمام ا ٌُّ اأَ ٌَ لوضوح حٌن قال "

بُِعوا  ْلِم َكافًَّة َواَل َتتَّ    آَمُنوا اْدُخلُوا فًِ السِّ

ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبٌِنٌ  َطاِن إِنَّ ٌْ ( 4ٕٓ) ُخُطَواِت الشَّ

سورة البقرة" فال ٌحق لمسلم مإمن ان 

ٌقتنع بجزء من كتاب هللا و ال ٌعتقد فى 

ل و الحجج متعلال بشتى العل آخرجزء 

 الواهٌة التى ٌنادى بها الكثٌر من ان الكتاب

عشر قرنا و هناك بعض  أربعةنزل من 

               )قاتلهم هللا(. اآلنالتعالٌم ال تتفق مع واقعنا 

دعو هللا للجمٌع بالهداٌة مع االستعداد للشهر 

الفضٌل و العودة إلى هللا  و القرآن و التعلق 

النبى صلى هللا علٌه و بالمساجد و اتباع هدى 

سلم و تطبٌق تعالٌم اإلسالم كافة حتى تصبح 

الشرٌعة اإلسالمٌة واقعا ملموسا ٌغطى جمٌع 

 جوانب الحٌاة الٌومٌة التى نعٌشها

 

 حدٌث شرٌف
 

 الحدٌث السادس عشر من األحادٌث النووٌة
 

 ًِّ بِنن ننَرَة َرِضننً هللاَّ َعْنننه أَنَّ َرُجنناًل َقننالَ لِلنَّ ٌْ َعننْن أَبِننً ُهَر

َد  ننِه َوَسننلََّم أَْوِصنننًِ َقننالَ اَل َتْغَضننْب َفننَردَّ ٌْ َصننلَّى اللَّهننم َعلَ

 ِمَراًرا َقالَ اَل َتْغَضْب *
 
 

 الدعاء ســـالح المــإمن

ت بنه نفسنك أو  اللهم انى أسؤلك بكل اسم هو لنك سنمٌ

أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استؤثرت 

به فى علم الغٌب عندك أن تجعل القنرآن العظنٌم ربٌنع 

قلبى و نور بصرى و جالء همى و ذهاب حزنى و ان 

توفقنى لتالوته أناء اللٌل و أطراف النهار على النحو 

الذى ٌرضٌك عنى و اجمعننى بالحبٌنب المصنطفى فنى 

و اسقنى شربة ماء هنٌئة من ٌده الشنرٌفة  الفردوس

ال اظمؤ بعدها أبدا، و صلى اللهم على سنٌدنا محمند و 

 . على آله و صحبه أجمعٌن
hamad1962@qatar.net.qamail: -E 
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 اسـًـاء انـهـه انـُذسًُ
 

هى تسٌع وتسعون إسـماً, وهذه األسـماء هى اسـماء الـلـه الـًحسنى الـمتـعارف علٌها و

األسـماء التى تعارف علٌها العلماء ولكن لـلـه عزوجل مالٌٌن األسماء التى النعرفها 

 والتى الٌعرفها إال هوسبحانه وتعالى . 

 واسـماء الـلـه الـحسنى الـمتعارف علٌها تنقسم الى ثالثة اقسام هى:

 وردت صراحًة فى القرآن وعددها خمسٌة وسبعون اسـماء الـلـه الحسنى التى :أوالً 

الـلـه_الرحمن_الرحٌم_الـملك_القدوس_السالم_الـمإمن_الـمهٌمن_العزٌز_الجبار_الـم

 _ تكبر_الـخالق_البارئى_الـمصور_الحكٌم_الغـفار_الوهاب_ الرزا ق

ٌم_ الخبٌر_الحلٌم_العظ الفتاح_العلٌم_السمٌع_البصٌر_النصٌر_الحكم_     ا للطٌف_

الشكور_ العلّى _ الكبٌر _ الـمتعال _ الحفٌظ _ الـحسٌب _ الكرٌم _ الرقٌب _ 

 الـمجٌب _ الواسع _ الـودود _ الـمجٌد _ الشهٌد _ الـحـق _ الوكٌل _ القوّى  

الـمتٌن _ الـولّى _ الـحمٌد _ الـمبدى _ الـُمحٌى _ الـحـّى _القٌوم _ الـواحد _ 

لعفو _ األول _اآلخر _الظاهر _ الباطن_الوالـى _ الّبر _ الصمد_ القادر_الـمقتدر_ا

التواب _ الـمنتـقم _ الرإوف _ مالك الملك _ ذوالجالل واإلكرام _ الجامع _ الغـنى _  

 الرشٌد_ القاهر ._ النور _الـهادى _ البدٌع_ الوارث

شُتقت منه وهى اسـماء الـلـه الـحسنى التى لم ُتذكر فى القرآن صراحًة ولكنها إ: ثانٌاً 

 إحدى عشرة إسماً 

_ الباعث _ الـُمحصى  الـُمغٌثالقابض _ الباسط_الرافع_الـُمذل_الـُمِعز _العدل 

 _الـُمـمٌت _الـُمغنى .

اسماء الـلـه الـحسنى التى لم ُتذكر فى القرآن ولم ُتشَتق منه وهى ثالثة عشر إسماً  ؛ثالثاً 

. 

 قدم_الـُمإخر_الـُمقسط_ الـخافض_الـجلٌل_الـمعٌذ_الواجد_الـمُ 

 الـمانع_النافع_الضار_الباقى_الصبور.
 

وهناك  اسماء ليست من اسماء الـلـه الـمتعارف عليها ولكنها ُذكرت فى القرآن وهى   
 الـمتجلى _ الـحاسب_القدير_الـُمستـعان 

هى                 كما أن هناك  اسماء لٌست من اسماء الـلـه الـمتعارف علٌها ولم ُتذكر فى القرآن و

 الـمعٌن 
 

 



 

 "" صفحة من غٌر عنوان 
 ٌقدمها واحد فهمان

 الجندى األمرٌكى فى العراق والنمر القتٌل!!!
  . زمٌلة ذراع النمر نهش نأ بعد ببغداد الحٌوان حدٌقة فى نادر بنغالى نمر االمرٌكٌٌن الجنود احد قتل

  .الشامل الدمار اسلحة عن للبحث الحٌوان حدٌقة فى رسمٌة مهمة فى كانوا الجنود ان باول كولن اعلن
 ان جسمة أعضاء كافة و الجندى المناسبةلذراع التعوٌضات لدفع مستعدة الجماهٌرٌة ان القذافى العقٌد اعلن

  .االمر لزم
 ان قائال حذر و األسٌوٌة و األفرٌقٌة الغابات فى النمور كل من بالقصاص وشب جورج االمرٌكى الرئٌس توعد

  .األٌدى معضوضة تقف لن المتحدة الوالٌات
 فى تعٌش ال النمور ان و المملكة اراضى داخل نمور ٌوجد ال انة السعودٌة العربٌة المملكة حكومة اعلنت

  .قرود بفٌزا بالمملكة لعملل اتت قد نمور هناك كان ما اذا تحقق ولكنها الصحراء

  .الشهٌد للنمر بالثؤر فٌة ٌهدد الدن بن اسامة للشٌخ مسجل شرٌط الجزٌرة قناة أذاعت

  .انثوٌة لمسات ٌحبذ رقٌق حٌوان النمر بؤن مإكدة النمر مقتل على باردو بٌرجٌت الفرنسٌة الممثلة بكت

 قد النمر بؤن "تلغراف الداٌلً صحٌفة مع قابلةم فً برٌمر بول العراق على االمٌركً المدنً الحاكم اعلن

  .بنغالى لٌس و اٌرانى ٌكون
 بشرط القطرٌة الجنسٌة ذراعة فقد الذى الجندى لمنح استعداد على قطر دولة بؤن قطر خارجٌة وزٌر صرح

  .القطرى الٌد كرة لمنتخب اإلنضمام

  .البنغالٌة النمور من المتبقى العدد لمعرفة شبنجالدٌ الى خاطفة بزٌارة تقوم قد بانها راٌس كوندالٌزا صرحت

  .النمور مع تتعاطف ال األسود و أسد بؤنة مإكدا األمرٌكى الرئٌس الى تعزٌة برقٌة األسد بشار الرئٌس أرسل
 كردستان بؤن االطمئنان قبل العراق الى جنودها ترسل لن تركٌا بان التركى وزراء رئٌس اوغلو اللة عبد اعلن

  .النمور من الٌةخ العراقٌة

  .الطراطٌر او العلوج من لٌس القتٌل النمر أن قائال الصحاف سعٌد محمد صرح

  .الوالدة و المنشؤ و االصل بنغالى النمر ان السٌرالنكٌة التامٌل نمور منظمة أعلنت

  .الجنٌة وضع بسبب اللحوم تؤكل ال نباتٌة مصر فى الموجودة النمور أن مبارك حسنى الرئٌس صرح

  .االعالم نكست و المفقودة الجندى ذراع على الحداد الكوٌتٌة الحكومة اعلنت

  .القاعدة مع التخابر بتهمة محاكمتة و نمر أى على للقبض مستعدة بؤنها األسبانٌة الحكومة صرحت
 حتى المقاومة األسود و القرود و النمور كل من طالب و الشهٌد النمر بشجاعة حسٌن صدام الرئٌس اشاد

  .لنصرا
 غابات الى النمور جمٌع نقل األسٌوٌة و األفرٌقٌة الحكومات مع تبحث المتحدة الوالٌات بؤن رامسفٌلد اعلن

 األنقراض من لحماٌتها غوانتٌنامو

 شهٌدا.. شهٌدا.. شهٌدا مات قد النمر بؤن عرفات ٌاسر الرئٌس اعلن .

 طارق عبد اللطيف .م                                   

 

 



 
 

          

       
  
 

 ذكرٌات رمضانٌة                           اعداد مهندس / صالح نظٌر
من نفحات شهر رمضان الكرٌم ومع ذكرٌات شهر الصوم والقٌام, نتذكر الماضى فى 

الثمانٌنات حبث كنا نصلى الجمعة فى المسجد القدٌم بمدٌنة أم سعٌد وٌإمنا الوالد الحاج/ 

ئم رحمة هللا علٌه . وأتذكر كلماته الطٌبة فى خطبه عندما قال أن االنسان البشٌر ابوالعزا

بستطٌع ان ٌقوم بسنة االعتكاف كلما دخل المسجد ألداء الصالة وما علٌه سوى نٌة 

االعتكاف  وسوف ٌإجر ان شاء هللا علٌها ,وكم كانت  هذه الكلمات الطٌبة تدخل الى 

د دخول المسجد ونسعد جمٌعا بفضل هللا , رحم هللا قلوبنا فننوى جمٌعا سنة االعتكاف عن

 خطٌبنا الحاج البشٌر وادام هللا علٌنا نعمة الحب والرحمة والتواد . 
_____________________________________________________________ 

 تمهى / ادًذ يذًىد انثشيشَذاء انذياج                                  

 

 فً تذش األدالو ػضوًَ ػهً دانً ولانىا  دشاو أهم انغشاو

 دشاو انهيانً وساػاخ األغاًَ ذشوح فً ثىاًَ ويثمً انكالو

 كم  ا ألالو  طىال األياو  كهه   يضيغ   فً    نذظح    خصاو

 ونيه  األياًَ جاسدح  كياًَ يغ إًَ يؼاها  فً ػه د وسالو

 انخيال  وتشجغ  ذاًَ أدوس صياًَ  واػيش  دياذً  واَسً 

 واسيً ػزاتً واشفً جشادً وأداسي انالو ونى كاَد جثال

 واسسم  جىاتً  وفيه   الرُاػً  تأًَ  اَساٌ  وكهً   أيال

 وػهً  أوذاسي  أػضف  انذاًَ وأػيذ   صكشياذً انً انثانً

 وتؼذ سديهً وَسياًَ  نهًاضً  تسافش  تمهثً وانثً انُذاء

 وشىق  ودُيٍ  ووفاء َذاء انذياج  إنهً كهه  أيال  ودة 

 واسيً هًىيً اطيش فً انسذاب واهجش ديىػً دوٌ ػضاء

 وارهة  تمهثً نؼشاق  انذياج   تؼذيا  فمد وغيشخ  انذياء

 وتؼذ انشجىع ودػد انذيىع واضأخ انشًىع وشهذخ انًيالد

 فؼادخ  انشوح  تؼذ انفشاق   نجسًً انجشيخ   وياخ انؼُاد

 مثىنً كؼاشٍك وَهُد انًشادوطهثد انسؤال يٍ َجىو انسًاء ن

 وجاءذًُ انىسود وانرهاًَ فً انغشوب وسسانح فيها سديم انؼُاء

 

 

 

 صفحة المنوعات
عداد / مجدى البدوىا  

 



 

 
 
 

 

DIRECTED BY/ KARIM AL-BASHIR 

fallefore the bRome  
 

The Roman Empire of the fourth century AD extended entirely around the basin of the Mediterranean 

Sea, including modern Turkey, Israel, Egypt, and North Africa. Modern France (called Gaul) and 

modern Spain and Portugal (Iberia) were entirely Roman. Modern England was Roman, but modern 

Scotland and Ireland was barbarian (non-Roman, or noncivilized). The northern borders of the empire 

were the Rhine and Danube Rivers. The lands north of these rivers were occupied by a variety of tribes 

of Scandinavian origin that the Romans called the Germans. 

 

Rome was engaged in border skirmishes with the tribes north of the great European rivers. Strong 

emperors occasionally extended the empire over the rivers while weak emperors tended to lose those 

lands. The largest organized rival of the Romans was the Persian Empire to the east, occupying modern 

Syria, Iran, Iraq, and Afghanistan. The Persians were the political descendants of the Parthians who had 

revolted away from Greek rule following Alexander's conquests and thereafter resisted successfully 

Roman invasions. 

 

The Romans had existed as an important power for over 1000 years. They had brought stability, 

prosperity, and order to the civilized West. Excellent roads connected the far reaches of the empire with 

the capital at Rome. These were built originally for military purposes but improved all communications 

and trade. Roman law kept the internal peace and 20 to 30 Roman legions defended the frontiers. 

 

All was not perfect, however. Emperors held absolute authority. This worked well with good emperors, 

but incompetent ones could do great harm. The rules for succession to the throne were never clear, and 

debilitating civil wars often resulted. The bureaucracy that managed the empire on a daily basis grew 

more corrupt, increasing the dissatisfaction of the common citizen. The wealth of the empire gradually 

concentrated in the hands of a minority while a large slave population did most of the work. The borders 

of the empire were immense and put a strain on military resources (500,000 soldiers defended a frontier 

that required 3 million or more to be secure). Roman conquests had ceased in the second century AD, 

bringing an end to massive inflows of plunder and slaves. Taxes increased and production fell as the 

workforce declined. A plague may have killed 20 percent of the empire's population in the third and 

fourth centuries, further reducing trade and production.  

 

In the late third century, the Roman Empire was split into eastern and western halves in an attempt to 

make for easier rule and better control. In 323 Constantine became emperor after a civil war and 

established his eastern capital at Byzantium, which he renamed Constantinople. During the next century 

the eastern and western parts of the empire gradually established separate identities, although nominally 

the same empire. These identities were partially due to the different pressures brought to bear on them 

from the outside and the local culture. The Western Empire was predominately Latin; the Eastern 

Empire was predominately Greek (although they referred to themselves as Romans). The Eastern Empire 

survived the cataclysm of the third and fourth centuries because it had a larger population (70 percent of 

the empire's total), better emperors, more money, and a far better army and navy. 

 

 


