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 داءـــــــاإله
 

، وإخواني أمي وأبيإلي    كلماتي أهدي

له  نْمَ، وأصدقائي وأحبابي وزمالئي، وكل وأخواتي

، وكل من ، وكل مَنْ علمني حرفاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعليَّ فضلٌّ

 .اعدني يوماًًًًًًس
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 ..بًؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ 

مـ ٓ ٌٕل  ، حمّدافٌْل إمغ، وافهالة وافًالم ظع  واحلّد هلل رب افًٚدغ

 ، أذف اخلِؼ وشٔد ادرشِغ وخٚتؿ افٌْٔغ ، أمٚ بًد :بًده

، جزوا ؾٔٓٚ مرتغتظع بْل إهائٔؾ أن يًٍدوا ذم إرض وأن ي ؾَِد ـتٛ اهلل

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ٹ ٹ چ 

وذم ادرة . 1تٚب هق افتقراة أو افِقح ادحٍقظوافُ،  )٤اإلسراء: ) چڑ  ڑ 

 .ئر إمؿافثٕٜٚٔ يًِقن ظِقًا ـٌرًا ظع ادًِّغ وافْهٚري وشٚ

ؿ ظِٔٓبـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ صِقات اهلل وشالمف أبْٚء يًَقب  ائٔؾ هؿوبْق إه

ًٚ ، وبْقإهائٔؾ هؿ افٔٓقد مجٔ ؿتِٜ إٌٕٔٚء ظِٔٓؿ فًْٜ اهلل، ـتٛ اهلل ظِٔٓؿ افتٔف ً

فًٌٚدهتؿ افًجؾ بًد ٕجٚهتؿ مـ بىش  بًغ شْٜ ذم زمٚن ـِٔؿ اهلل مقدأر

ثؿ ـتٛ اهلل ظِٔٓؿ افتٍرق ذم إرض بًٌٛ  ؾرظقن وبًد هالـف هق وجْده.

ه ومٚ صٌِقه وفُـ ق، ومٚ ؿتٌِٕل اهلل ظٔز تٓؿ ؿتؾؾًٚدهؿ وهبتٚهنؿ وحمٚوف

ٌف إفٔٓؿ فًقف يْزل إيل إرض ظْد ادْٚرة و، ، بؾ رؾًف اهلل إفٔف ذم افًامءصُّ

ؾٌيٓقر حقاري ظٔز وإٔهٚره مـ  افٌٔوٚء ذؿل دمنؼ فٔنٓد ظِٔٓؿ.

 افْهٚري تٍرق افٔٓقد ذم إرض .

                                                 

  ػي جعً ٍخقبٝت ثِب بٍوايًَ اٌواعؼ ؤٔٗ اٌزوهاح ألْ اهلل  1 -



 بين 

خر افزمٚن ذم بحُّتف وإرادتف ـتٛ ظِٔٓؿ أن جيتًّقا مرة ثٕٜٚٔ ذم آ فُـ اهلل 

( فَٔيض ظِٔٓؿ وُُيِص افْٚس مـ ذورهؿ ومُرهؿ  ؾًِىغ بٔٝ ادَدس )

 وؽدرهؿ ، وتُقن هنٚيتٓؿ.

مرة أخري مع افدجٚل  -شًٌقن أفٍٚ مـ هيقد أصٍٓٚن  –ثؿ يًقد مٚ تٌَل مْٓؿ 

ُٔحٚرهبؿ ادًِّقن ذم بٔٝ ادَدس ويَوقن  ذم هنٚيٜ اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ افَٚدمٜ ، ف

، ويَتؾ ظٔز ابـ  بُرة أبٔٓؿ ؾال يًقدون مرة أخري إيل ؿٔٚم افًٚظٜ ظِٔٓؿ ظـ

 .ويدخؾ افٔٓقد وافْهٚرى ذم ديـ اإلشالم، مريؿ افدجٚل بحربتف
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 ٙ٘غٚف٘ؽ فالفٚ٘ؽ
 املؤضر اهٚٔ٘زٜ اهطًٗاُٛ
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 إزًُ٘س برين
 ًفلط غٚاغٛ أٙطهِسٜ

(9779 – 9797 ) 
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 فريجٚى
 ؾاعط ضًٗاُٛ

 ) ًوخٌٞ اإلُٚاشٝ (
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فَد ـثر ذم هذه إيٚم احلديٞ ظـ ادٗامرة، وٕيريٜ ادٗامرة، وادتآمريـ، واخلقٕٜ، 

 وافًّالء، ...إفخ .

ر افنؽ حتل أصٌحْٚ ذم حٚفٜ صديدة مـ اخلقف واهلِع وافنؽ وافريٌٜ ، وصٚ

ًٚ بال  ًٚ ظّالء ، وأصٌحْٚ مجًٔ وافتخقيـ ُخِؼ ومنٚظر وصًٚر ، حتل سٕٚ مجًٔ

إشتثْٚء خقٕٜ وُمتآمريـ ومدؾقظغ مـ افٌرب أو إمريُٚن أو افٔٓقد افهٓٚيْٜ 

 أو افروس.

ؾٖردت أن أوع افَْٚط ظع احلروف، وأن أجًؾ إمقر ذم ٕهٚهبٚ افهحٔح بًٔدًا 

، وإفُٔؿ هذه افُِامت فًؾ اهلل أن أو افتَهر وافتٍريطٌٚفٌٜ ظـ افتوخٔؿ وادُ 

 يٍْع هبٚ.

إن اجلّٔع ذم بالدٕٚ بؾ ذم افًٚمل ـِف أصٌح أن يتُِؿ ظـ ادٗامرة، وٕيريٜ 

ْٜ وافنًٜٔ، وبغ إـراد وافنًٜٔ، وبغ  ًُ ادٗامرة، وافتًَٔؿ، واحلرب بغ اف

كاع بغ ؾرًٕٚ وأدٕٚٔٚ ود إـراد وترـٔٚ ، وبغ ادًِّغ وافْهٚري ، ثؿ اف

إٕجِسا ثؿ افكاع بغ أوروبٚ وأمريُٚ ، ثؿ احلرب افًٚدٜٔ افثٚفثٜ بغ روشٔٚ 

، ... إفخ  ؛ وهْٚك ظدٌو واحد ؾَط مـ جٕٚٛ آخر أمريُٚ بغ وافهغ مـ جٕٚٛ 

ئًش بْْٔٚ ذم شالم ويًْؿ بٕٚمـ وإمٚن ؛ ظدٌو واحد ٓ ينُق أبدًا مـ ادٗامرة 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ًٚ بْٔام ينُق اجلّٔعـ احلرب وٓ مـ اخلًٚئر وٓ مـ وٓ م ؛ ظدٌو أي صئ ُمىَِ

افذي ئًش بْْٔٚ مثؾ افقرم  افُٔٚن افهٓٔقينواحد ٓ يتٖمل بْٔام يتٖمل اجلّٔع؛ إٕف 

افنضٚين اخلٌٔٞ افذي يًُـ جًد إمٜ ادريض ويتّدد إيل ـؾ أظوٚئٓٚ 

مَٚومٜ ، وذفؽ أيٜ فف أي مْٚظٜ أو احلٔقيٜ وخاليٚهٚ افًهٌٜٔ اهلٚمٜ دون أن جيد 

ٚ ادَٚومٜ إٔف فٔس جًاًم ٕٕف يتّدد ذم خٍٚء وُخٌٞ ودهٚء بًد أن أؿْع خالي

 ًٚ د ظدوًا أبدا بؾ هق افهديؼ اُدخِص ؽريٌ ًُ ، وأؿْع اخلاليٚ افًهٌٜٔ ذاهتٚ إٔف مل ي

ًٚ أن مَٚومٜ هذا افنضٚن ادُْتؼ إرهٚب ور جًٜٔ وافرؾٔؼ افرحٔؿ ، وأؿًْٓؿ مجًٔ

 وتىرف بْٔام هق يًٍؾ مٚ ينٚء ومٚ حيِق فف ، هق يَتؾ ـام ينٚء وُيٍجر ـام حيِق فف.

فَد أؿْع افًدو افهٓٔقين افًٚمل أمجع بٖٕف صديؼ وإٔف يٗمـ بٚفًالم ذم افقؿٝ 

زل وإضٍٚل إبريٚء ظع مرأى ومًّع مـ  ًُ افذي يَقم أبْٚؤه بَتؾ افًْٚء اف

 ٚفًٚمل ُيهدؿف.افًٚمل ـِف .... ، ومع ذفؽ ؾ

فَد أؿْع افًدو افهٓٔقين افًٚمل أمجع بٖٕف يًًل فِحٍٚظ ظع حَقق اإلًٕٚن 

وافٍْس افٌؼيٜ وافؼظٜٔ افدوفٜٔ وافَقإغ وادًٚهدات وادقاثٔؼ افدوفٜٔ ، وذم 

دث أشٚفٔٛ ٍٕس افقؿٝ يتحٚفػ مع افنٔىٚن؛ فْؼ اإلبٚحٜٔ وافرذيِٜ، وأح

ٚك حَقق اإلًٕٚن بٚإلوٚؾٜ إيل بٔع إشِحٜ ، ، وإٕتٓافَتؾ وافَّع وافتًذيٛ

، وافوٌط ظع ؾتٔؾ افكاظٚت افًٔٚشٜٔ وافوٌٚئـ وافٍتـوإثٚرة احلروب 

ٍٜ فُؾ  ٍٜ سحي وافىٚئٍٜٔ ، ودظؿ إٕيّٜ افٍٚشدة وافًَّٜٔ ذم افًٚمل أمجع ذم خُمٚفٍ



 بين 

، هدؿفوفٜٔ... ومع ذفؽ ؾٚفًٚمل يُ إظراف وادًٚهدات وافَقإغ وادقاثٔؼ افد

مْيامت حَقق اإلًٕٚن اُدزيٍٜ، ومٗمترات حَقق اإلًٕٚن ادزيٍٜ،  ويدظؿ

وصًٚرات افتحرير وافًدل افزاؿٜ، وافًدافٜ اإلجتامظٜٔ  ،وافًالم ادزيػ

 ... .افُٚذبٜ

أن يدظؿ  ، وإٕام هل محٚؿٜ وؽٌٚء وشذاجٜ ُمَْىًٜ افْيرإهنٚ إذن فًٔٝ ُمٗامرة

، وأن يًتّع هلٗٓء افًٍَٜ هذا احلّؼ وافٌٌٚءهذا افتزئػ و افًٚمل أمجع ـؾ

وافًٍدة وادُْحِغ مـ افهٓٚيْٜ ادجرمغ افذيـ ُيتٚجرون بٖحالم ومنٚظر 

افٌؼيٜ مجًٚء بُالمٓؿ ادًًقل وخىىٓؿ ادٚـرة وخٌثٓؿ افنديد وإظالمٓؿ 

 ادٚـر.

 .إهنٚ إذن فًٔٝ مٗامرة وفُـ ؽٔٚب وتٌٔٔٛ فِرأي افًٚم بَهٍد أو بدون ؿهدٍ 

إن ـؾ ـٚرثٜ ذم هذه إمٜ وذم هذا افًٚمل افًٍٔح ٓبد وأن يَػ خٍِٓٚ هيقدي 

افُْٔسٜ افُٚثقفُٜٔٔ وافُْٔسٜ صٓٔقين؛ أمٜ افٔٓقد ؾًاًل أمٜ مًِقٕٜ ـام تَقل 

، وفمشػ ؾ٘ن أصحٚب ادْىؼ واحلُّٜ وافًَؾ مـ افٔٓقد بًٔدون إرثقذـسٜٔ

افَرار أو هؿ ُموىٓدون مثِْٚ  ـؾ افًٌِد ظـ هذه احلَّٚت وأيوٚ ظـ صْٚظٜ

ًٚ ؛ ًٕؿ ٓ ُإُٔر وٓ أحد ُيُْر مثع أن هْٚك مـ بغ أمٜ افٔٓقد ُإٔٚس ظَالء  متٚم

فُـ افًِىٜ تْير إفٔٓؿ بًغ  يوحُامء وظٚدفغ وٕٚصحغ فِنًٛ افٔٓقد

 وهٗٓء افَقم افهٚحلقن مـ افٔٓقد افًخريٜ واإلزدراء ومْىؼ افوًػ واجلٌـ ؛



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ًٚ أو حقاري وودأو أتٌٚع دابـ ظّرانظـ أتٌٚع مقد  ٓ يَِقن صٖٕ

، وٓ أبٚفغ إن ؿِٝ فق ـٕٚقا ذم أزمٚن هٗٓء إٌٕٔٚء افسالمظِٔٓؿ بـ مريؿ ظٔز 

ٕصٌحقا ؿديًغ ورهٌٚن وأحٌٚر، وفذـرهتؿ افُتٛ ادَدشٜ وبٚفٌٝ ذم مدمحٓؿ 

افٔٓقد وذم مـ خٚفٍٓؿ ، فُْٓؿ فمشػ افنديد ذم زمـ حيُّٓؿ إؿذام مـ 

افهٓٚيْٜ أو ادٚشقن افذيـ ٓ يًرؾقن إٓ شٍؽ افدمٚء واُدتٚجرة بٚفتقراة 

دس ومنٚظر اجلامهر فتحَٔؼ أؽراوٓؿ افنخهٜٔ واحلهقل ظع  وافُتٚب ادَُ

 أهداؾٓؿ اإلشتًامريٜ اخلٌٔثٜ.

ٓ ُأبٚفغ إن ؿِٝ إن مٚ يًٍِف افُٔٚن افهٓٔقين أن ذم ؾًِىغ وذم إمٜ افًربٜٔ 

بُثر وأؾيع بّراحؾ ممٚ ؾًِف افْٚزيقن بٚفٔٓقد ذم احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ ،  أصٌع

 :  -ضٌٔٛ وـٚتٛ هيقدي بريىٚين –يَقل افدـتقر أوشُٚر فٍٔل 

، "، وحُمرـل افٍتـ ؾٔف، وجالديف ، وُمًٍديف ٕحـ افٔٓقد فًْٚ إٓ شٚدة افًٚمل "

ًَٕٚرا ": يَقل تًٚيل ظـ افٔٓقد اَم َأْوَؿُدوا  َِّ ْقَن ذِم  ـُ ًَ ًْ ََٖهٚ اهللَُّ  َوَي ٍَ َِْحْرِب َأْض فِّ

ـَ  ِدي ًِ ٍْ ُّٛ ادُْ
َٓ حُيِ ًٚدا  َواهللَُّ  ًَ َْرِض َؾ ْٕ  .(.46 –) ادٚئدة  " ا

 

دم احلٔٚة ظع طٓر إرض وبَدم افًٚمل ، ؾّْذ افِحيٜ إويل  َِ إن ادٗامرة ؿديّٜ ب

وأخرجٓام مـ  ظِٔٓام افسالم ظع أبقٕٚ آدم وأمْٚ حقاء فِخَِٜٔ تآمر إبِٔس ظِٔف فًْٜ اهلل

 أول ُمتآمر ذم افقجقد وأصٌح آدم اجلْٜ ، ومْذ ذفؽ احلغ أصٌح إبِٔس هق



 بين 

هق أول وحٜٔ ، ومع ذفؽ إشتّرت افٌؼيٜ وجٚء افهٚفح وافىٚفح ، وادٗمـ 

 وافُٚؾر ، وافٌٚر وافٍٚجر ، وإمغ واخلٚئـ.

ٔؾ افهٚفح حًدًا مْف وحَدًا ظع ؿتؾ أخٔف هٚب -افيٚمل  –فَد تآمر ؿٚبٔؾ افىٚفح 

، ومع ذفؽ اشتّرت احلٔٚة ، ومل تتقؿػ ، ووصِٝ ؿهتٓؿ إفْٔٚ وإيل افًٚمل ظِٔف

ؾًؾ هٚبٔؾ افهٚفح وذم ؾًؾ ؿٚبٔؾ افىٚفح ، وأصٌح بذفؽ  أمجع، ومدح اهلل 

ٔف ، وأصٌح يتآمر ظع ؿتؾ أخ ذريٜ آدم افٌؼيٜ ، وذم ؿٚبٔؾ هق أول ؿٚتؾ ذم 

 .مـ ذريٜ آدم ذم افٌؼيٜ وهٚبٔؾ أول وحٜٔ 

مقد إيل ؾرظقن تآمر ظِٔف ؾرظقن وجْقده فَتِف هق ومـ  وظْدمٚ أرشؾ اهلل 

مًف ، فُـ هذا مل ُيثْل ـِٔؿ اهلل مقد ظـ دظقتف ومل ُيقؿٍف ظـ محؾ رشٚفتف ، وبدأ 

ًٚ إيل أرض مديـ تٚرة ، وافِجقء إ يل اهلل تٚرة ، وتٌِٔغ ذم افتهدي فِّٗامرة هرب

خري ؛ حتل أهِؽ اهلل ؾرظقن افرشٚفٜ بٚحلجٜ وادْىؼ وافَقل افِغ تٚرة آ

 ، وٕجٚه اهلل ومـ مًف بّْف وـرمف ، ثؿ أورثٓؿ إرض مـ بًده. وجْده

إفٔف ، وأجري ظع يديف وظْدمٚ أرشؾ اهلل ظٔز بـ مريؿ بٚإلٕجٔؾ ، وأوحل 

ظِٔف افٔٓقد فًْٜ اهلل ظِٔٓؿ وحٚوفقا ؿتِف  ؛ تآمرادًُجزات، وأيٚت افٌْٔٚت

ٚة ، ؾٓذه ضريَتٓؿ ذم تُذيٛ افرشؾ وافدظصٌِف ـام ؿتِقا إٌٕٔٚء مـ ؿٌِفو

، فُـ اهلل ٕجٚه مْٓؿ ورؾًف إيل افهٚحلغ؛ اإلؽتٔٚل وافَتؾ وتِقيٞ افًًّٜ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

مرة آخري إيل إرض يف آخر افزمٚن  وفسقف يْزل ظٔز بـ مريؿ ، افًامء

 ْٚرة افبٔوٚء فِّسجد إمقي ذؿل دمنؼ فَٔتؾ افدجٚل ومًف افٔٓقد.ظْد اد

برشٚفٜ اإلشالم وبٚفَرآن افُريؿ ؛ تآمر  وظْدمٚ أرشؾ اهلل تًٚيل شٔدٕٚ حمّد 

اُدؼـقن وافٔٓقد وافٍرس ، وتآمر ظِٔف ٔف أؿرب افْٚس إفٔف مـ ـٍٚر ؿريشظِ

ٓٚيٜ، وإٕتكت أمٜ ، ومع ذفؽ إتك ٌٕل اإلشالم وأصحٚبف ذم افْوافروم

.ًٚ ًٚ ضري  اإلشالم مـ بًده، ثؿ وصؾ اإلشالم إفْٔٚ بًد ذفؽ ؽو

مل متْع ادٗامرة ادًِّقن مـ مقاصِٜ ضريَٓؿ وٕؼ دظقهتؿ افًِّٜٔ افًّحٜ 

ًٚ فَد ـٕٚقا رجًٚٓ ٓ ُيٚؾقن إٓ  وحتَٔؼ افًالم وإمـ ذم جٌْٚت إرض ؛ حَ

 اهلل ؾٖخٚف اهلل مْٓؿ ـؾ صئ. 

 

تٓٔئٜ حلٚفٜ افأحٕٔٚٚ يتًّد افًدو ٕؼ خُمىىٚتف ـْقع مـ افوٌط واحلرب افًٍْٜٔ و

ًٚ مٚ وافتنتٔٝ، فٌَِقل هبذه اُدخىىٚت مٌدئًٔٚ ٓ صًقريٜ مـ اإلربٚك  ، وؽٚفٌ

ٍقذ افًدو تُقن هذه اُدخىىٚت ومهٜٔ وؽر واؿًٜٔ فُتقحل بّدي شٔىرة وٕ

؛ ؾُثرًا مٚ تُقن هذه اُدخىىٚت ظُس ذفؽوإمتالـف فزمٚم إمقر، واحلََٜٔ 

ـؾ هدؾٓٚ هق إربٚك  ويُقن، ظع أرض افقاؿع ادًُِْٜ بال أدين ؿّٜٔ وبال جدوي

، وتنتٔٝ إٕتٌٚهف وترـٔزه ؾَط بًٔدًا ظـ ادهِحٜ افًٚمٜ فٌالده افًدو ؾَط

 ؾتحدث بٌِِٜ وتًَط بالده دون ظْٚء.



 بين 

وٓ يْؼ أبدًا أشٚفٌٔف ذم ادُر ، ِـاحلََٔل ٓ يُنػ خُمىىٚتف فًِ إن اُدتآمر

وافٍنؾ  ، وبٚفتٚيل ُيًروٓٚ فِخىرهداؾفواخلديًٜ ٕن هذا يٍوح شٔٚشٚتف وأ

، وافٌوٛ افنًٌل نجٛ واإلشتُْٚرًّٖفٜ واف، ثؿ ُيًروف هق فِمًًٚ 

 وإلشتًداء إمؿ ـِٓٚ ظِٔف.

 

 حٚفف ، وهذه ُشْٜ اهلل ادٚؤٜ ذم هذا ٓ يقجد صئ ذم هذا افًٚمل يدوم أو يٌَل ظع

 افُقن وهذه احلٔٚة.

، وافزمٚن وادُٚن -ادتآمر –إن ادٗامرة ٓ تًتّر أبدًا ؾٓل تتٌرَّ بتٌرَّ افًدو 

، فُـ أهداؾٓٚ تيؾ وصدهتٚ مـ متآمر ٔخر، وضريَتٓٚ، وختتِػ ذم ؾسهتٚ افزمْٜٔ

وحتىّٔٓؿ ، وًٚؾٓؿ ب٘شتّراروإ، هل افًٔىرة اُدىَِٜ ظع أخريـو، ثٚبتٜ

.ًٚ ًٚ ومًْقي ًٍٕٔ 

 

اهلل مٓام ـٕٚٝ إن ادٗامرة بال ؿّٜٔ وبال جدوي إذا وؿػ هلٚ رجًٚٓ ٓ ُيٚؾقن إٓ 

، ومٓام ومٓام ـٚن ظدد هٗٓء افرجٚل ؿِٔؾ، ؿقة هذه ادٗامرة، ومٓام ـٚن حجّٓٚ

ٜ ؿِِٜٔ ؽِبٝ ؾئٜ ـؿ مـ ؾئ " ؛إختِٝ مقازيـ افَقي فهٚفح افٌٚضؾ، ؿٚل تًٚيل

 ."ـثرة ب٘ذن اهلل واهلل مع افهٚبريـ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

دة   ًُ ؾًّٚرك احلؼ وافٌٚضؾ دائاًم ؽر ُمتُٚؾئٜ حٔٞ أصحٚب احلؼ ؿِٔؾ مع ؿِٜ اف

دة وافًتٚد ، ومع ذفؽ يُقن افْك  ًُ وافًتٚد ، وأصحٚب افٌٚضؾ ـثر مع ـثرة اف

تِل  "؛ اهلل ، ؿٚل رشقل ذم افْٓٚيٜ حِٔػ أهؾ احلؼ دائاًم  ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ
َٓ َتَزاُل َضٚئِ

 ِٜ ََٔٚم
َِ ـَ إَِػ َيْقِم اْف ؼِّ َطِٚهِري ُِقَن َظَذ احْلَ ٚتِ ََ  ."ُي

ؿ افتآمر ظِٔف؛ حْٔام وؿػ مْذ افقهِٜ إويل واإلشالم ذم مُٜ حُمٚرب ويت

ًُِٔـ أمٚم افًرب وأمٚم ؿريش إٔف رشقٌل مـ ظْد اهلل،  افٌْل وحده ذم مُٜ ف

ػ أمٚمف صْٚديد افٍُر ذم ؿريش، وتآمروا ظِٔف، وأخرجقه مـ وضْف مُٜ فُـ وؿ

 ذفؽ مل ُيثْٔف ظـ ظزمف ودظقتف أبدًا.

ّٜٔ ظع اإلشالم وادًِّغ حْٔام  وذم ؽزوة إحزاب طٓرت هذه ادٗامرة جِ

حتٚفٍٝ ؿقي افؼ ود اإلشالم وادًِّغ ؛ حٔٞ حتٚفػ هيقد اجلزيرة افًربٜٔ مع 

وأصحٚبف بًد أن َٕض افٔٓقد ـًٚدهتؿ  ود ٌٕل افًالم حمّد ـٍٚر ؿريش 

وأصحٚبف ، فُـ رجٚل اإلشالم تهدوا  مًٚهدة افًالم مع ٌٕل افًالم حمّد 

هلٚ ، ووؿٍقا أمٚمٓٚ ، ؾ٘هنٚرت بُؾ بَقة ، وشَىٝ أمٚمٓؿ هذه ادٗامرة افًئّٜ 

 ـٖن مل حتدث.

ٛ أخٌٚر ادًِّغ بُؾ وـٕٚٝ افٍرس وافروم مـ افَقي افًئّٜ افتل تسؿ

صٌػ وترشؾ اجلقاشٔس وافًّالء ، وظع افرؽؿ مـ ذفؽ ؾ٘ن ادًِّغ وؿٍقا 

أمٚم افٍرس ذم ظٓد ظّر بـ اخلىٚب وهزمقهؿ ذ هزيّٜ ، ووؿٍقا أمٚم افروم 



 بين 

ذم ؽزوات ظديدة مْٓٚ ؽزوة مٗتٜ ، وـٚن افْك افًٚحؼ حِٔػ ادًِّغ ظع 

ثؿ افدوفٜ افًثامٕٜٔ حتل جمئ ، ؿ افدوفٜ افًٌٚشٜٔ ث، افروم ذم ظٓد افدوفٜ إمقيٜ 

بثقرة  تٌّرت خٚرضٜ افًٚمل افسٔٚشٜٔافثقرة افٍرًٕٜٔ ، وبًد جمئ افثقرة افٍرًٕٜٔ 

وتٌر جمري ، ًتٕٚٝ ظع افُٚثقفٔؽ بتٖئد ادٚشقن وافٔٓقد افهٓٚيْٜ تافزو

؛ حٔٞ وفٔس ذم صٚفح افًُْٜٔ ، افتٚريخ فٔهٛ ذم صٚفح ادًٌد افٔٓقدي 

 تقؿٍٝ احلرب افهٌِٜٔٔ وبدأت احلرب افهٓٔقٕٜٔ افٔٓقديٜ.

ْل  -افروم  –وأثْٚء احلّالت افهٌِٜٔٔ  ًُ ظع بالد افنٚم وؿػ افٌىؾ افُردي اف

وأبْٚئف خٚصٜ ادِؽ  -مِؽ افزمٚن وحًْٜ إيٚم  –ادِؽ ظامد افديـ زُٕل 

افهٌِٜٔٔ ) افروم (  افًٚدل ٕقر افديـ حمّقد بىؾ اجلٓٚد وافتقحٔد أمٚم احلّالت

( ن اإلٕتهٚر ظع افهٌِٔغ ) افرومذم افًراق وافنٚم ، واشتىٚع ادجٚهدان افًئام

 مرة بًد مرة ، ومل يُـ أمٚم افهٌِٔغ خٔٚر ِشقي افساجع مرة بًد مرة.

ىؿ وذم ادَٚبؾ وؿػ ادِؽ افْٚس صالح افديـ إيقيب فِهٌِٔٔغ حتل ح

شتًامر ، وـنافهِٔٛ ، واشسجع بٔٝ وهدم مًٚبد اإل، رؤوس افوالل

 ادَدس وافَدس افؼيػ ، ومـ بًده إتٓٝ صقـٜ افهٌِٔٔغ إيل إبد.

، تهدي هلؿ ادِؽ  (1)مـ ذق آشٔٚ –وـٕٚقا أمٜ ظئّٜ  -وظْدمٚ جٚء افتتٚر 

اُديٍر شٔػ افديـ ؿير ثؿ مـ بًده ادِؽ افًئؿ افيٚهر بٔزس حتل دخؾ افتتٚر 

                                                 
   ٍخمبي ِٕغوٌَب ؤج اٌْٖب ، ؽَش وبٔذ ِٕغوٌَب ؽبٌَب رزجغ اٌْٖب للديًب ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ْٜ ، ومحِقا رشٚفٜ ذم اإلشالم ب ًُ ًد هزائؿ متتٚفٜٔ وُمتالحَٜ مـ ادًِّغ اف

 اإلشالم إيل ذق ووشط آشٔٚ ... وؽرهؿ وؽرهؿ مـ إبىٚل.

، إمر إمقي افذي خرج ضريدًا  -صَر ؿريش –وادِؽ ظٌد افرمحـ افداخؾ 

ًٚ مـ  بىش ذيدًا مـ بالد افنٚم حتل وصؾ إيل بالد ادٌرب ثؿ بالد إٕدفس هرب

افدوفٜ افًٌٚشٜٔ ، وأؿٚم هْٚك وحده دوفٜ ظئّٜ فإلشالم وادًِّغ طِٝ حتُؿ 

 ؿرابٜ ثامٕٜٔ ؿرون ذم ؿِٛ افًٚمل افهٌِٔل، وهق مل يتجٚوز افثالثغ مـ ظّره بًد.

وادِؽ ظٌد افرمحـ افْٚس فديـ اهلل ادِؽ افنٚب افذي حىؿ أحالم افهٌِٔغ ذم 

ظِٔٓؿ مرة تِق مرة حتل ـٚدت ظَقهلؿ أن تىٔش مـ إٕدفس بٕ٘تهٚراتف ادتتٚفٜٔ 

 ه اإلٕتهٚرات ادتالحَٜ.هقل هذ

ومـ هٗٓء افرجٚل أيوٚ افًِىٚن حمّد افٍٚتح افًثامين افذي ؾتح افًَىْىْٜٔٔ 

بٍتح افًَىْىْٜٔٔ ؾٓق ًٕؿ إمر ، وجٔنف ًٕؿ  وحتََٝ ؾٔف بِنٚرة افٌْل 

ٚرب افروم ذم ؿِٛ أوروبٚ وافراؾوٜ اجلٔش ، وافًِىٚن شِٔامن افَٕٚقين افذي ح

 واحد ، ... وؽرهؿ. آنذم افًراق وؿِٛ آشٔٚ ذم 

ؾال ؿّٜٔ أبدًا فِّٗامرة وٓ ؾٚئدة مْٓٚ إذا تهدي هلٚ رجًٚٓ ٓ خيٚؾقن يف اهلل فقمٜ 

ـٕٚقا ضًٍٚء ، ؾَّٔٚس  ٓئؿ ، وٓ خيٚؾقن إٓ اهلل حتل فق ـٕٚقا ؿِٔؾ ، حتل فق

ًُدة وافًتٚد افَقة ظْد ادسِّغ فٔ  وفُـ يف  اإليامن.  ، س يف اف



 بين 

يَقل فُـ ٓبد أن َٕػ فِؼ وّْٕع أهؾ افؼ مـ افهًقد مٓام ـِػ إمر ، 

 ؛ ادٍُر افسٔٚد إيرفْدي إدمقٕد برك

هو أن يقف األخيار مكتوفي " إن الشئ الوحيد الالزم لصعود الشر  
 ".األيدي

 

خىىٓؿ وخمىىٚهتؿ اخلٌٔثٜ  ًا أن ْٕتير إظداء حتل ُيًِْقا ظـٓ يٌٌْل أبد

ًُٕٚرع إيل وؿػ هذه اخلىط وإؾنٚهلٚ ؿٌؾ أن تٌدأ دمٚهْٚ ًٚ أن  ، ، بؾ جيٛ ظِْٔٚ مجًٔ

 وؿٌؾ أن ُيٍُروا هؿ ذم رشّٓٚ.

ٓ يٌٌْل ظِْٔٚ أبدا أن َٕػ ذم مقؿػ افدؾٚع وٕيؾ دائام ُمًتٓدؾغ ، وْٕتير 

ظِْٔٚ أن ْٕتَؾ إيل َٕىٜ  ِْٔٚ حهقْٕٚ ادًْٜٔ؛ بؾ يٌٌْلافًدو حتل يَتحؿ ظ

، تٍرغ فهده، وٌٕدأ بٚهلجقم افٍقري افذي ٓ يتقؿػ ظع افًدو بحٔٞ ٓ ياهلجقم

فدؾٚع ، ويتحقل مقؿٍْٚ مـ اهلجقم إيل مقؿػ امقؿػ افًدو مـ وبٚفتٚيل يتحقل 

 افدؾٚع فِٓجقم ؛ أي مـ افوًػ إيل افَقة.

وافتهدي هلٚ بحُّٜ ، ؿع اُدخىىٚت ؽر ادًُِْٜ ؿٌؾ حدوثٓٚ يٌٌْل ظِْٔٚ أيوٚ تق

ًٚ؛ وهؾ شَىٝ أوروبٚ ذم أيدي  ومْىؼ وظِؿ ٕهنٚ أـثر خىقرة وأصد خٌث

افهٓٚيْٜ إٓ بًٌٛ هذه ادخىىٚت اخلٍٜٔ ؽر ادًِْٜ !! وهؾ شَىٝ اخلالؾٜ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

َٔكيٜ افًثامٕٜٔ إٓ بًٌٛ هذه ادخىىٚت اخلٍٜٔ ؽر ادًِْٜ !! وهؾ شَىٝ اف

 افروشٜٔ إٓ بًٌٛ هذه ادخىىٚت اخلٍٜٔ ؽر ادًِْٜ !! 

أدبٜٔ وثَٚؾٜٔ وأمْٜٔ وظًُريٜ ؿٚتِٜ ؾُريٜ ويٌٌْل تقجٔف رضبٚت ظِّٜٔ و

وحُتٌط مًْقيٚتف حتل ييؾ اخلهؿ ظٚجزًا ، فِخهؿ ب٘شتّرار حُتط مـ ؿدره

ًالؿٚت . أمٚ افًالم افداؾئ واف(ب٘شتّرار)احلرب افًٍْٜٔ أو احلرب افٌٚردة

 افداؾئٜ ؾال تي إٓ بٖصحٚهبٚ.

يٌٌْل ظِْٔٚ مًٚجلٜ ثٌراتْٚ ب٘شتّرار وذـٚء ، وافسـٔز دائاًم ظع ثٌرات اخلهؿ 

 وإمٚــ افتل يُّـ مـ خالهلٚ افتًًِؾ إيل ؿِٛ إحداث هْٚك.

 

ًٚ يَقم افًٌض بٚفتآمرظع بِده دون أن ينً ر ظـ ضريؼ ترديد مٚ يَقفف أحٕٔٚ

ذم افًَؾ افٌٚضـ ثؿ افتٓقيؾ وافتوخٔؿ مـ حجؿ ادٗامرة بحٔٞ تهٌح ، إظداء 

أو ظـ ضريؼ ٕؼ ، فٌزًا ظئاًم يًجز حتل اُدخِهغ ظـ حِف وافتهدي فف 

هدؾٓٚ هتديد إمـ افَقمل وتُدير افًِؿ افتل يُقن خٌٚر ـٚذبٜ إصٚظٚت واإل

ع ظِؿ أم مل يُـ ؾٓق أصٌح أداة فتٍْٔذ أجْدة أخريـ افًٚم ؛ وشقاء أـٚن ظ

 وأهداؾٓؿ. 

وإذا ظجزٕٚ ظـ ـنػ ادٗامرة وافتهدي هلٚ ؾ٘ن هذا يًْل ٕجٚحٓٚ وؾنِْٚ ، وإذا 

 ؾ٘ن افْتٔجٜ شقف تُقن شٌِٜٔ وواحدة ذم ـؾ مرة.هبذا افّْط تُررت ادٗامرة 



 بين 

ًُٕىل إمقر أـز مـ حجّٓٚ وأ ، ٚ دائاًم ذم ٕهٚهبٚ افهحٔحن ٕوًٓفذا يٌٌْل أٓ 

ُٕهدق ـؾ مٚ ًّٕع أو ٕنٚهد ، وأٓ ْٕؼ  وأن ٕوع افَْٚط ظع احلروف ، وأٓ 

 إخٌٚر افُٚذبٜ ، وأن ٕتٖـد أوًٓ مْٓٚ.

 ًٚ ؛ ؾْحـ ادًِّقن ذم افؼق  ٓ أحٛ ٕيريٜ ادٗامرة فُْل ٓ أشتبًدهٚ ُمىَِ

ًُٕٚين مـ مٗامرة ظئّٜ ذم إرض ادَدش بًد إحتالهلٚ  -ؾًِىغ  -ٜ إوشط  

 مـ ؿٌؾ افُٔٚن افهٓٔقين.

ًُٕٕٚٔف  ًٚ ظام  ًٚ وٓ إجرام وٕهٚري افًٚمل أمجع ُيًٕٚقن مـ مٗامرة ـٌرة ٓ تَؾ ُجرم

افْهٚري  –ٕحـ ادًِّقن ذم بالدٕٚ ؛ إن افهٓٚيْٜ ادجرمغ يَقدون افًٚمل 

 ًٚ ٜ واإلؿتهٚديٜ ، إيل اإلجرام واحلروب وافىٚئٍٜٔ وإزمٚت افًٔٚشٔ -خهقص

ٌُثقن شّقمٓؿ إيل افًٚمل  ُئًىرون ظِٔف ؛  ـِف ظـ ضريؼ اإلظالم اُدقجف افذيوي

 .. ؟! ؾ هْٚك ُمٗامرة أـز وأظيؿ مـ هذاؾٓ

، وُيتٚجرون ادسٔح ظٔز بـ مريؿ إن افٔٓقد افهٓٚيْٜ ُيتٚجرون بْزول 

تٕٚٝ وُبٌوٓؿ ستبٚفَؤٜ افٍِسىْٜٔٔ وإرض ادَُدشٜ ، ويستٌِقن جٓؾ افزو

افتٚرخيل فُِٚثقفٔؽ وإرثقذـس فتحَٔؼ أهداؾٓؿ اخلبٔثٜ يف افسٔىرة ظع افًٚمل ؛ 

فٔس هذا ؾَط بؾ إهنؿ يَقمقن ب٘ضىٓٚد وتنقيف ادسِّغ افُسْٜ حقل افًٚمل بٍُّر 

وظـ ضريؼ بٞ إخبٚر ، (  أؾالم هقفٔقد وبقفٔقد ودهٍٚء ظـ ضريؼ افسْٔام )



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وِؾ فدمهؿ ؛ ؾامذا إٔتؿ ؾٚظِقن   وإيل متل شقف يتؿ تنقيف افُٚذبٜ يف اإلظالم اد

 إبريٚء وافْٔؾ مْٓؿ وحتَٔؼ أهداف افهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ  

أي ُمٗامرة أصد وأظيؿ ظع ٕهٚري افروم ) افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس ( مـ 

حهٚر افٍٚتُٔٚن وافُرمِغ وتىقيؼ شٔٚشتٓام بًد تنقيف افًَٚوشٜ وافًُْٜٔ 

ظع مرأى ومًّع مـ افًٚمل أمجع وشط ؽٔٚب تٚم فِرأي افًٚم ذم  وافىًـ ؾٔٓؿ

 أمريُٚ وأوروبٚ وذق آشٔٚ ؛ أيـ إٔٝ يٚ ؿقم ؟

وٓ ُيٍل ظع أحد مٚ تًٍِف مِٔنٔٚت افنًٜٔ افراؾوٜ وؿقات احلرس افثقري 

اإليراين وؿقات احلند افنًٔل افًراؿل وحزب افالت افنًٔل افٌِْٚين ذم إيران 

ْٜ إضٓٚر بدون شٌٛ وافًراق وشقري ًُ ٚ وافّٔـ مـ ؿتٍؾ ٕبريٚء ادًِّغ اف

ِشقي افىٚئٍٜٔ وافًجرؾٜ ادذهٌٜٔ ؛ افنًٜٔ افراؾوٜ يَتِقن إضٍٚل ويٌتهٌقن 

افًْٚء وُيدمرون ادْٚزل وحيرؿقن احلوٚرة افًربٜٔ بٚشؿ افديـ وحتٝ صًٚر 

براءة افذئٛ مـ دم اإلشالم ، واإلشالم مْٓؿ براء ؛ ًٕؿ إن اإلشالم مْٓؿ براء 

 إبـ يًَقب ؛ إيل متل شَٔتؾ إبريٚء بدم بٚرد ؟

ًٚ مثؾ افْٚزيغ حٔٞ يٌتدءون احلرب  إن افنًٜٔ افرواؾض ) إيران ( يتكؾقن متٚم

 ، حتل وُيًٚرظقن ذم افَتؾ وافًِٛ وافتدمر وإحتالل إرايض افتل فًٔٝ هلؿ

ْٜ شقىفدويل أو أمٚم ادًِّأصٌح ٓ يقجد أمٚم ادجتّع ا ًُّ إيَٚؾٓؿ بُؾ  غ اف

حتل ٓ تتحقل إيران إيل وحش يٌتِع ادْىَٜ ، افًٌؾ وافىرق مٓام ـِػ إمر



 بين 

افنّقفٜٔ وافٍٚصٜٔ إيل افًٚمل أمجع افىٚئٍٜٔ و راً هدِ مُ ، ثؿ يٌتِع افًٚمل، افًربٜٔ

 وافديُتٚتقريٜ افٌٌٔوٜ افتل هل شًِتٓؿ افرائجٜ.

 ٗاذتٌق ادتنب -9
وا  "ؿٚل تًٚيل:  (1 َٓ َتْرَتدُّ ْؿ َو ُُ َٛ اهللَُّ َف َت ـَ َٜ افَّتِل  َش دَّ ََ َْرَض ادُْ ْٕ ُِقا ا َيٚ َؿْقِم اْدُخ

ـَ  ي ُِِبقا َخِِٚسِ ََ ْؿ َؾَتْ ـُ ٚ َفـ  -َظَذٰ َأْدَبِٚر َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجبَِّٚري َٓ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشٰك إِنَّ ؾِٔ

ٚ َحتَّٰك خَيُْرُج  َٓ َِ ْدُخ ُِقنَ َّٕ ٚ َداِخ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ٚ َؾِ٘ن خَيُْرُجقا ِمْْ َٓ ـَ  -قا ِمْْ ـَ افَِّذي َؿَٚل َرُجاَلِن ِم

ْؿ َؽٚفُِبقَن   ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ ُؿ اْفَبَٚب َؾَِ٘ذا َدَخ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ اَم اْدُخ ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللَُّ َظ ًَ ْٕ  اهللَِّ  َوَظَذ خَيَُٚؾقَن َأ

ُِقا َـّ ُْتؿ إِن َؾَتَق ِمِْغَ  ـُ ْٗ ٚ   - مُّ َٓ ٚ َداُمقا ؾِٔ ٚ َأَبًدا مَّ َٓ َِ ْدُخ َّٕ ٚ َفـ  َّٕ ْٛ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشٰك إِ  َؾْٚذَه

 َٝ َؽ  َإٔ ٚتاَِل  َوَربُّ ََ ٚ َؾ َّٕ ِز َوَأِخل  - َؿِٚظُدونَ  َهُٚهَْٚ إِ ٍْ َٕ  َّٓ َٓ َأْمُِِؽ إِ َؿَٚل َربِّ إيِنِّ 

ََْْْٔٚ َؾْٚؾُرْق  ْقمِ  َوَبْغَ  َب ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ َ  َٚل ؿَ  - اْف ْؿ َؾ٘هِنَّ ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ َم ًِغَ ٚ ُُمَرَّ ًٜ  َأْرَب قنَ   َشَْ ُٓ  يِف  َيتِٔ

َْرضِ  ْٕ َْٖس  َؾاَل   ا ْقمِ  َظَذ  َت ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ  (26 – 22شقرة ادٚئدة ؛ ) " اْف

ِد ُمقَشٰك إِْذ َؿُٚفقا فَِْبِ "وؿٚل أيوٚ :  (2 ًْ َٔؾ ِمـ َب
ائِ لٍّ َأمَلْ َتَر إَِػ ادَََْلِ ِمـ َبِْل إِِْسَ

ٚتِْؾ يِف َشبِِٔؾ اهللَِّ   ََ ُّٕ  ٚ ًُ ْٞ َفَْٚ َمِِ ًَ ُؿ اْب ُْٔتؿْ  َهْؾ  َؿَٚل هلَُّ َٛ  إِن َظَس
تِ ؿُ  ـُ ُُ ْٔ َِ َتُٚل  َظ َِ َّٓ  اْف  َأ

ُِقا ٚتِ ََ َّٓ  َفَْٚ َوَمٚ َؿُٚفقا  ُت ٚتَِؾ  َأ ََ ٚ ِمـ ُأْخِرْجَْٚ َوَؿْد  اهللَِّ  َشبِٔؾِ  يِف  ُٕ َٕ َْٚ ِدَيِٚر
امَّ   َوَأْبَْٚئِ َِ  َؾ

َتُٚل َتَقفَّ  َِ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ؿْ ـُ ُٓ ْْ َّٓ َؿِِٔاًل مِّ  (246 –شقرة افبَرة ) "بِٚفيَّٚدِِغَ  َظِِٔؿٌ  َواهللَُّ ْقا إِ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ًٚ وؿِقهبؿ صتل  "ؿٚل تًٚيل :  (3  (14 –شقرة احلؼ ) "حتسبٓؿ مجًٔ

ًٚ إٓ يف ؿري ُمهْٜ أو مـ وراء ُجدر  "ؿٚل تًٚيل :  (4 ٓ ُيَٚتِقُٕؿ مجًٔ

 (14 –شقرة احلؼ ) "بْٔٓؿ صديد بٖشٓؿ 

 اهػعٛ يف اهفػاز ٗإؾعاي اذتطٗب ٗاهفنت  -7
  : ُْقا باَِم َؿُٚفقا َبْؾ  "ؿٚل تًٚيل

ًِ ْٝ َأْيِدمهِْؿ َوُف َِّ ٌٜ ُؽ قَف ُِ ٌْ قُد َيُد اهللَِّ َم ُٓ َٔ  اْف
ِٝ َوَؿَٚف

 ُٓ ثًِرا ِمْْ ـَ َِٔزيَدنَّ  َْٔػ َيَنُٚء َوَف ـَ ُؼ 
ٍِ
ٚ َيَداُه َمْبُسقَضَتِٚن ُيْْ ًٕ َٚٔ ٌْ ـْ َربَِّؽ ُض َْٔؽ ِم ِزَل إَِف ْٕ ْؿ َمٚ ُأ

َِْحْرِب  ًٚرا فِ َٕ اَم َأْوَؿُدوا  َِّ ـُ  ِٜ ََٔٚم
َِ َوَٚء إَِػ َيْقِم اْف ٌْ َداَوَة َواْفَب ًَ ُؿ اْف ُٓ َْْٔ َْْٔٚ َب ََ ًرا َوَأْف ٍْ ـُ  َو

ُّٛ ادُْ 
َٓ ُُيِ َْرِض َؾَسًٚدا َواهللَُّ  ْٕ ْقَن يِف ا ًَ ََٖهٚ اهللَُّ َوَيْس ٍَ ـَ َأْض ِسِدي  (64 –ادٚئدة ) " ٍْ

 أكى اهُػخت ٗاملػاضعٞ يف اإلثٍ ٗاهعسٗاْ -3
ِٝ  "ؿٚل تًٚيل :  (1 ْح ُٚفقَن فِِسُّ َـّ ِذِب َأ َُ ِْ ُظقَن فِ ؿ َجُٚءوكَ  َؾِ٘نَشامَّ ُُ ؿْ  َؾْٚح ُٓ َْْٔ  َب

ؿْ  َأْظِرْض  َأوْ  ُٓ ِرْض  َوإِن َظْْ ًْ ؿْ  ُت ُٓ َِـ َظْْ وكَ  َؾ ًْٔئٚ َيُُضُّ َٝ  َوإِنْ   َص ّْ َُ ؿ ْح َؾٚ َح ُٓ َْْٔ ؿ َب ُُ

ْسِط  َِ ُّٛ  اهللََّ  إِنَّ بِْٚف
َِْسىِغَ  ُُيِ  (42 –ادٚئدة ) "  اْدُ

ُؿ "ؿٚل تًٚيل :  (2 ِٓ ِِ ـْ ْدَواِن َوَأ ًُ ْثِؿ َواْف ْؿ ُيَسِٚرُظقَن يِف اإْلِ ُٓ ْْ ثًِرا مِّ ـَ َوَتَرٰى 

  َٝ ْح ُٕقا َمٚ َفبِْئَس افسُّ ٚ ُِقنَ  ـَ َّ ًْ  ( 62 –ادٚئدة ) "َي

 ٚل احلرام ـٚفرصقة وافربٚ وافنؿٜ وؽرذفؽ.وافًحٝ ؛ هق اد 

  ُيًٚرظقن إيل اإلثؿ وافًدوان ؛ أي ُيًٚرظقن إيل ادًٚيص وافذٕقب

 وافٌٌل وافيِؿ.



 بين 

 قتوٞ األُبٚاء -4
ْرِ  "ؿٚل تًٚيل :  (1 ٌَ ََٔٚء بِ َٕبِ ْٕ ُؿ ا ِٓ

ِرِهؿ بِآَيِٚت اهللَِّ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ َٔثَٚؿ ؿ مِّ ِٓ ِو َْ َٕ َؾباَِم 

ٌِْػ  َحؼٍّ َوَؿْقهلِِ  ُِقُبَْٚ ُؽ ٚ اهللَُّ َضَبعَ  َبْؾ ْؿ ُؿ َٓ ْٔ َِ ِرِهؿْ  َظ ٍْ ُُ ِمُْقنَ  َؾاَل  بِ ْٗ َّٓ  ُي  " َؿِِٔاًل  إِ

 (155 –افْسٚء )

ْؿ ُرُشاًل   "ؿٚل تًٚيل :  (2 ِٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َٔؾ َوَأْرَش
ائِ ٚ ِمَٔثَٚق َبِْل إِِْسَ َٕ ْد َأَخْذ ََ اَم َف َِّ  ـُ

ُِقنَ  َقىٰ َتْ  َٓ  باَِم  َرُشقٌل  َجَٚءُهؿْ  ُت َْ ٚ َي ًَ ُبقا َوَؾِري ذَّ ـَ  ٚ ًَ ْؿ َؾِري ُٓ ُس ٍُ  (77 –افبَرة ) " َإٔ

 حاٗه٘ا قتى عٚػٛ ابّ ًطٍٙ -5
  : ُِقُه  "ؿٚل تًٚيل ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِّ َوَمٚ َؿَت َْٚ ادَِْسَٔح ِظَٔسك اْب ِْ ٚ َؿَت َّٕ ْؿ إِ

َوَؿْقهِلِ

ْؿ   ُبقُه َوَفُِٰـ ُصبَِّف هَلُ َِ ُْْف  ا َوإِنَّ َوَمٚ َص ل َصؽٍّ مِّ ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ َِ ـَ اْخَت ؿ َمٚفَِّذي ـْ  بِفِ  هَلُ ِْؿٍ  ِم  ِظ

 َّٓ َبٚعَ  إِ ِـّ  اتِّ ًْٔٚ  افيَّ
َِ ُِقُه َي  (151 –افًْٚء ) " َوَمٚ َؿَت

 ًػذ اهلل ًٍِٔ طائفٞ إهٛ قطزٝ ٗخِاظٙط -6
ِٝ  "ؿٚل تًٚيل :  (1 ْب ْؿ يِف افسَّ ُُ ـَ اْظَتَدْوا ِمْ ُتُؿ افَِّذي ّْ

ْد َظِِ ََ ُٕقا  َوَف ق ـُ ْؿ  َْٚ هَلُ ِْ َُ َؾ

 (45 –افٌَرة ) " ِؿَرَدًة َخِٚشئِغَ 

ـ  "ؿٚل تًٚيل :  (2 ؿ مِّ ُُ ًَ ًؿٚ دَِّٚ َم ْفَْٚ ُمَهدِّ زَّ َٕ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب آِمُْقا باَِم  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأمهُّ

ْؿ  ُٓ َْ ًَ ِْ َٕ َهٚ َظَذٰ َأْدَبِٚرَهٚ َأْو  َس ُوُجقًهٚ َؾَُْردَّ
ِّ ْى َّٕ ِٝ  َؿْبِؾ َأن  ْب َّْٚ َأْصَحَٚب افسَّ ًَ اَم َف ـَ

ٚنَ  ـَ ًٓ  اهللَِّ َأْمرُ  َو ق ًُ ٍْ  (61 –افًْٚء ) " َم

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ًٜ ِظَْد اهللَِّ   "ؿٚل تًٚيل :  (3 فَِؽ َمُثقَب ـ َذٰ ؿ بَِؼٍّ مِّ ُُ بُِّئ َٕ َْفُ  َمـُؿْؾ َهْؾ ُأ ًَ  اهللَُّ  فَّ

 َٛ ْٔفِ  َوَؽِو َِ َؾ  َظ ًَ ؿُ  َوَج ُٓ َرَدةَ  ِمْْ َِ َْٚ اْف ًٕٚ َذر  ُأوَفٰئَِؽ َوَظَبَد افىَُّٚؽقَت  ِزيَر َواخْلَ ٚ َُ  مَّ

بِٔؾِ  َشَقاءِ  َظـ َوَأَضؾُّ   (46 –ادٚئدة " ) افسَّ

ُٕقا ِؿَرَدًة َخِٚشئِغَ  "ؿٚل تًٚيل :  (4 ق ـُ ْؿ  َْٚ هَلُ ِْ ٚ هُنُقا َظُْْف ُؿ امَّ َظَتْقا َظـ مَّ َِ  " َؾ

 (144 –إظراف )

ُٙعٔطْٗ ارتري ٗاإلمي -7  اُْٙغٌطْٗ اهػ٘ء ٗاهلفط ٗ
  : ِر َوُهْؿ َؿْد َخَرُجقا  "ؿٚل تًٚيل ٍْ ُُ ُِقا بِْٚف َخ ْؿ َؿُٚفقا آَمَّْٚ َوَؿد دَّ ـُ َوإَِذا َجُٚءو

َِؿُ  َواهللَُّبِِف   ُٕقا باَِم  َأْظ ٚ قنَ  ـَ ُّ ُت ُْ  ( 41 -ادٚئدة ) "  َي

 ٙتعاًوْ٘ باهطبا ٗٙأكوْ٘ أً٘اي اهِاؽ باهباطى -8

  : َبٚ َوَؿْد  "ؿٚل تًٚيل ْؿ َأْمَقاَل افَِّْٚس بِْٚفَبٚضِِؾ   َوَأْخِذِهُؿ افرِّ ِٓ
ِِ ـْ هُنُقا َظُْْف َوَأ

ٚ َٕ ـَ  َوَأْظَتْد ٚؾِِري َُ ِْ ؿْ  فِ ُٓ  (141 –افًْٚء ) " َأفِٔاًم  َظَذاًبٚ ِمْْ

 ٙق٘هْ٘ يف ًطٍٙ بٔتاُا ععٌٚا -9
  : َظئِاًم  "ؿٚل تًٚيل ٚ ًٕ َتٚ ْؿ َظَذٰ َمْرَيَؿ هُبْ

ِرِهْؿ َوَؿْقهِلِ ٍْ ُُ  ( 154 –افًْٚء ) " َوبِ

 ُٙخطفْ٘ اهلوٍ عّ ً٘اععٕ )حتطٙف اهت٘ضاٝ( -91
َْٚ  "ؿٚل تًٚيل :  (1 ًْ

ِّ َُقُفقَن َش ِف َوَي ًِ َقاِض َِِؿ َظـ مَّ َُ ُؾقَن اْف ـَ َهُٚدوا ُُيَرِّ ـَ افَِّذي مِّ

ُؿْ  ـِ َوَفْق َأهنَّ ي ًْٚ يِف افدِّ ًْ ْؿ َوَض ِٓ
َْٖفِسَْتِ ًّٔٚ بِ ٍع َوَراِظَْٚ َف َّ ْع َؽْرَ ُمْس َّ َْْٔٚ َواْش َؿُٚفقا  َوَظَه



 بين 

ِرِهْؿ َؾاَل  ٍْ ُُ ُؿ اهللَُّ بِ ُٓ َْ ًَ ْؿ َوَأْؿَقَم َوَفُِٰـ فَّ ا هلَُّ َٚن َخْرً َُ ٚ َف َٕ ْع َوإُيْر َّ َْٚ َواْش ًْ َْٚ َوَأَض ًْ
ِّ  َش

َّٓ َؿِِٔاًل  ِمُْقَن إِ ْٗ  ( 64 -افًْٚء) " ُي

ُِق "ؿٚل تًٚيل :  (2 َْٚ ُؿ ِْ ًَ َُّْٚهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ َٔثَٚؿ ؿ مِّ ِٓ ِو َْ َٕ ًٜ َؾباَِم  َٔ ْؿ َؿِٚش ُؾقنَ  ۖ  هَبُ  ُُيَرِّ

ِِؿَ  َُ ًِفِ  َظـ اْف َقاِض َُٕسقا  مَّ َّٚ َحيًّٚ َو ُروا ِّمِّ ِـّ َٓ   بِفِ  ُذ ٍٜ  َظَذٰ  َتىَِِّعُ  َتَزاُل  َو َْ
ؿْ  َخٚئِ ُٓ ْْ َّٓ  مِّ  إِ

ؿْ  َؿِِٔاًل  ُٓ ْْ ؿْ  َؾْٚظُػ   مِّ ُٓ ْح  َظْْ ٍَ ُّٛ  اهللََّ إِنَّ   َواْص
 ( 11 -ادٚئدة ) " ادُْْحِسِْغَ  ُُيِ

ـَ  "ؿٚل تًٚيل :  (3 ـَ افَِّذي ِر ِم ٍْ ُُ ـَ ُيَسِٚرُظقَن يِف اْف َٓ َُيُْزَٕؽ افَِّذي ُشقُل  َٚ افرَّ َيٚ َأمهُّ

ْؿ   ُِقهُبُ ِمـ ُؿ ْٗ ْؿ َومَلْ ُت ِٓ ْؾَقاِه
َٖ ـَ َؿُٚفقا آَمَّْٚ بِ ـَ  َوِم ُظقنَ   َهُٚدوا افَِّذي ِذِب  َشامَّ َُ ِْ ُظقنَ  فِ  َشامَّ

ْقمٍ  ََ ْٖ آَخ  فِ ْ َي ـَ مَل ُؾقنَ ُتقَك  ِري رِّ ِِؿَ  ُُيَ َُ دِ  ِمـ اْف ًْ فِ  َب ًِ َُقُفقنَ   َمَقاِض َذا ُأوتُِٔتؿْ  إِنْ  َي  َهٰ

ْ  َوإِن َؾُخُذوهُ  َتْقهُ  ملَّ ْٗ َِـ ؾِْتََْتفُ  اهللَُّ ُيِردِ  َوَمـ  َؾْٚحَذُروا ُت ـَ  َففُ  ََتَِِْؽ  َؾ ًْٔئٚ اهللَِّ ِم  ُأوَفٰئَِؽ   َص

ـَ  ْ  افَِّذي ْؿ  ِرِد اهللَُّ َأن يُ يُ  مَل ُِقهَبُ َر ُؿ ِّٓ ؿْ َى َٔٚ يِف  هَلُ ْٕ ؿْ  ِخْزيٌ  افدُّ ِخَرةِ  يِف  َوهَلُ ْٔ " َظئِؿٌ  َظَذاٌب  ا

 ( 61 –ادٚئدة )

 مساعْ٘ هولصب -99
  : ؿٚل تًٚيل"   ِٝ ْح ُٚفقَن فِِسُّ َـّ ِذِب َأ َُ ِْ ُظقَن فِ ؿ َجُٚءوكَ  َؾِ٘نَشامَّ ُُ ؿْ  َؾْٚح ُٓ َْْٔ  َب

ْؿ  ظَ  َأْظِرْض  َأوْ  ُٓ ِرْض  َوإِنْْ ًْ ؿْ ظَ  ُت ُٓ َِـ ْْ وكَ  َؾ ًْٔئٚ َيُُضُّ َٝ  َوإِنْ   َص ّْ َُ ؿ َح ُُ ؿ َؾْٚح ُٓ َْْٔ  َب

ْسطِ  َِ ُّٛ  اهللََّ إِنَّ   بِْٚف
ِسىِغَ  ُُيِ َْ  (64 –ادٚئدة ) "  ادُْ

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ٍٓ أصخاب اهػبت -97
ًؿٚ دَِّٚ مَ  "ؿٚل تًٚيل :  (1 ْفَْٚ ُمَهدِّ زَّ َٕ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب آِمُْقا باَِم  ٚ افَِّذي َ ـ َيٚ َأمهُّ ؿ مِّ ُُ ًَ

  ِٝ ْب َّْٚ َأْصَحَٚب افسَّ ًَ اَم َف ـَ ْؿ  ُٓ َْ ًَ ِْ َٕ َهٚ َظَذٰ َأْدَبِٚرَهٚ َأْو  َس ُوُجقًهٚ َؾَُْردَّ
ِّ ْى َّٕ َؿْبِؾ َأن 

ٚنَ  ـَ ًٓ  اهللَِّ َأْمرُ  َو ق ًُ ٍْ  (61 -افًْٚء) "   َم

ُؿ  "ؿٚل تًٚيل:  (2 َْٚ هَلُ ِْ ْؿ َوُؿ ِٓ َٔثِٚؿ
ِّ ُؿ افىُّقَر بِ ُٓ َْٚ َؾْقَؿ ًْ ًدا َوَرَؾ ُِقا اْفَبَٚب ُشجَّ اْدُخ

َٔثًٚؿٚ َؽًِِٔيٚ ؿ مِّ ُٓ ٚ ِمْْ َٕ  َوَأَخْذ
ِٝ ْب ُدوا يِف افسَّ ًْ َٓ َت ْؿ  َْٚ هَلُ ِْ  (156 –افًْٚء ) " َوُؿ

ُدوَن يِف  "ؿٚل تًٚيل :  (3 ًْ َة اْفَبْحِر إِْذ َي ْٝ َحِِٚضَ َٕ ٚ ـَ  افَّتِل 
ِٜ ْرَي ََ ـِ اْف ْؿ َظ َٖهْلُ َواْش

ْؿ  ِٓ ْٖتِٔ ِٝ إِْذ َت ْب َٓ َيْسبُِتقَن افسَّ ًظٚ َوَيْقَم  ْؿ ُذَّ ِٓ ؿْ  َٓ ِحَٔتٚهُنُْؿ َيْقَم َشْبتِ ِٓ ْٖتِٔ فَِؽ   َت َذٰ  ـَ

ُِقُهؿ ْب ُٕقا باَِم  َٕ ٚ َُقنَ  ـَ ُس ٍْ  (141 –إظراف ) " َي

قا ؾِِٔف   "ؿٚل تًٚيل :  (4 ٍُ َِ ـَ اْخَت ُٝ َظَذ افَِّذي ْب َؾ افسَّ
ًِ اَم ُج َّٕ ُؿ  َوإِنَّ إِ ُُ َْٔح َؽ َف َربَّ

 ُٓ َْْٔ قنَ َب ٍُ َتِِ ُٕقا ؾِِٔف خَيْ ٚ ـَ ِٜ ؾِٔاَم  ََٔٚم
َِ  ( 146 –افْحؾ ) " ْؿ َيْقَم اْف

ُٙطٍٙٔ ضبٍٔ جٔطٝ تعجٚعًا هٕ  -93  غأه٘ا ً٘غٛ أْ 
  : اَمِء   "ؿٚل تًٚيل ـَ افسَّ َتًٚبٚ مِّ

ْؿ ـِ ِٓ ْٔ َِ َل َظ َُٖفَؽ َأْهُؾ اْفَُِتِٚب َأن ُتَْزِّ ْد َيْس ََ  َؾ

َُٖفق فِ َش َزَ ِمـ َذٰ ـْ ْؿ  ا ُمقَشٰك َأ ِٓ ِّ ِْ ُٜ بُِي ََ ِٚظ ُؿ افهَّ َخَذْتُ
َٖ َرًة َؾ ْٓ ٚ اهللََّ َج َٕ ُٚفقا َأِر ََ  ُثؿَّ َؽ َؾ

ُذوا َ ًِْجَؾ  اَّتَّ دِ  ِمـ اْف ًْ َُِّْٔٚت  َجَٚءْتُؿُ  َمٚ َب ٚ اْفَب َٕ ْق ٍَ ًَ فَِؽ  َظـ َؾ َْْٔٚ  َذٰ ٚ ُمقَشكٰ  َوآَت ًٕ َىٚ ِْ  ُش

بًِْٔٚ  ( 151 –افًْٚء ) " مُّ

 



 بين 

 اختصٗا ُععٙطًا إبًِا هلل -94
  : ؿٚل تًٚيل"  َّْ  اف

ِٝ ـُ اهللَِّ َوَؿَٚف قُد ُظَزْيٌر اْب ُٓ َٔ  اْف
ِٝ ـُ اهللََِّوَؿَٚف  َهَٚرى ادَِْسُٔح اْب

فَِؽ  ؿ َذٰ ؿْ  َؿْقهُلُ ِٓ َْٖؾَقاِه ـَ  َؿْقَل  ُيَوِٚهُئقنَ   بِ ُروا افَِّذي ٍَ ؿُ  َؿْبُؾ  ِمـ ـَ ُٓ َِ َّٕكٰ   اهللَُّ  َؿَٚت  َأ

قنَ يُ  ُُ َؾ  (16 –افتقبٜ ) " ْٗ

 فْ٘ يف األضضقَ٘ ًػط  -95
  : ْرِ  "ؿٚل تًٚيل ٌَ ًسٚ بِ ٍْ َٕ ُف َمـ َؿَتَؾ  َّٕ ائَِٔؾ َأ َتْبَْٚ َظَذٰ َبِْل إِِْسَ ـَ َؽ 

فِ ـْ َأْجِؾ َذٰ ِم

َٔٚ افََّْٚس  اَم َأْح َّٕ
َٖ َُ ََٔٚهٚ َؾ ـْ َأْح ٚ َوَم ًً اَم َؿَتَؾ افََّْٚس مَجِٔ َّٕ َٖ َُ َْرِض َؾ ْٕ ٍس َأْو َؾَسٍٚد يِف ا ٍْ َٕ

  ٚ ًً ْد مَجِٔ ََ َْٚ َجَٚءْتُؿْ  َوَف ُِ َِِّْٔٚت  ُرُش ثًِرا إِنَّ  ُثؿَّ  بِْٚفَب ؿ ـَ ُٓ ْْ َد  مِّ ًْ فَِؽ  َب َْرضِ  يِف  َذٰ ْٕ  ا

ُؾقنَ   ( 14 –ادٚئدة ) "دَُْْسِ

ًُعتسْٗ -96 ٌَ ُعضاٝ ٗ  اهٚٔ٘ز ق٘
  : َٔؾ َظَذٰ فَِسِٚن َداُووَد َوِظَٔسك  "ؿٚل تًٚيل

ائِ ُروا ِمـ َبِْل إِِْسَ ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي
ًِ ُف

فَِؽ ـِ َمْرَيَؿ  ابْ  ُٕقا َظَهقا باَِم  َذٰ ٚ ـَ َتُدونَ  وَّ ًْ  ( 17 -ادٚئدة ) " َي

َٙسَّعْ٘ أٍُٔ أٗهٚاء اهلل ٗأحباؤٖ -97  اهٚٔ٘ز 
  : ـُ َأْبَُْٚء اهللَِّ َوَأِحبَُّٚؤُه   "ؿٚل تًٚيل ْح َٕ قُد َوافََّْهَٚرٰى  ُٓ َٔ  اْف

ِٝ َؿ َؾِِ  ُؿْؾ َوَؿَٚف

ؿ   ُُ قبِ ُٕ ؿ بُِذ ُُ ُب ذِّ ًَ ـْ  َبَؼٌ  ؿَإٔتُ  َبْؾ ُي َّ َؼ  ِّمِّ َِ رُ   َخ ٍِ ٌْ ُب  َيَنٚءُ  دَِـ َي ذِّ ًَ  َوهللَِِّ  َيَنٚءُ  َمـ َوُي

ُِْؽ  اَمَواِت  ُم َْرضِ  افسَّ ْٕ اَم  َوَمٚ َوا ُٓ َْْٔ ْٔفِ   َب  (17 –ادٚئدة ) "  ادَِْهرُ  َوإَِف

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

  : ْؿ َأوْ  "ؿٚل تًٚيل ُُ َّٕ ُتْؿ َأ ّْ ـَ َهُٚدوا إِن َزَظ ٚ افَِّذي َ َُٔٚء هللَِِّ ِمـ ُدوِن ُؿْؾ َيٚ َأمهُّ
فِ

ُْتْؿ َصِٚدِؿغَ  ـُ َُّْقا ادَْْقَت إِن  َّ  (.4 -) اجلًّٜ  " افَِّْٚس َؾَت

 أحطظ اهِاؽ عوٛ حٚاٝ  -98
  : قا   "ؿٚل تًٚيل ـُ ـَ َأْذَ ـَ افَِّذي ٍَٔٚة َوِم ُْؿ َأْحَرَص افَِّْٚس َظَذٰ َح  َيَقدُّ َوَفَتِجَدهنَّ

رُ  َفقْ  َأَحُدُهؿْ  َّّ ًَ ٍٜ َش  َأْفَػ  ُي َزْحِزِحفِ  ُهقَ  َوَمٚ َْ ُّ ـَ  بِ َذاِب  ِم ًَ رَ  َأن اْف َّّ ًَ  باَِم  َبِهرٌ  َواهللَُّ   ُي

ُِقنَ  َّ ًْ  (.64 -) افٌَرة  " َي

 ِٙقغْ٘ اهعٔ٘ز ٗامل٘اثٚق  -99
َٓ  "ؿٚل تًٚيل :  -1 َثُرُهْؿ  ـْ ؿ  َبْؾ َأ ُٓ ْْ َبَذُه َؾِريٌؼ مِّ َّٕ ًدا  ْٓ اَم َظَٚهُدوا َظ َِّ ـُ َأَو

ِمُْقنَ  ْٗ  (166 – افٌَرة) "ُي

َٓ  "ؿٚل تًٚيل :  -4 ٍة َوُهْؿ  ؾِّ َمرَّ ـُ َدُهْؿ يِف  ْٓ َُُوقَن َظ ْؿ ُثؿَّ َيْ ُٓ ـَ َظَٚهدتَّ ِمْْ افَِّذي

َُقنَ  ُرونَ  - َيتَّ َـّ ْؿ َيذَّ ُٓ َِّ ًَ ْؿ َف ُٓ ٍَ ِْ ـْ َخ ْد هِبِؿ مَّ ْرِب َؾَؼِّ ْؿ يِف احْلَ ُٓ َّْ ٍَ ََ ٚ َتْث ٚ  - َؾِ٘مَّ َوإِمَّ

َـّ ِمـ َؿْقٍم ِخَٔ  َٚؾ ْؿ َظَذٰ َشَقاٍء  ََّتَ
ِٓ ْٔ ًٜ َؾٕٚبِْذ إَِف َٕ ُّٛ  َٓ  اهللََّ إِنَّ ٚ

ٚئِِْغَ  ُُيِ  "اخْلَ

 (.58: 56 –إٍٕٚل )

  ذم ًٚ افذيـ َٕوقا  مهقد بْل ؿرييٜ وافْورهذه أيٚت ٕزفٝ خهقص

، وحتٚفٍقا مع ادؼـغ وده ، فُْٓٚ تهػ حٚل افٔٓقد افًٓد مع افٌْل 

ًٚ ؛ وُتقوح ـ  ٍٜٔٔ افتًٚمؾ مًٓؿ.وأخالؿٓؿ ظّقم



 بين 

ْرِ  "ؿٚل تًٚيل :  -1 ٌَ ََٔٚء بِ َٕبِ ْٕ ُؿ ا ِٓ
ِرِهؿ بِآَيِٚت اهللَِّ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ َٔثَٚؿ ؿ مِّ ِٓ ِو َْ َٕ َؾباَِم 

ٌِْػ   ُِقُبَْٚ ُؽ ْؿ ُؿ
َّٓ َؿِِٔاًل  اهللَُّ َضَبعَ  َبْؾ َحؼٍّ َوَؿْقهِلِ ِمُْقَن إِ ْٗ ِرِهْؿ َؾاَل ُي ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ  " َظ

 (.155 –افًْٚء)

ًٜ   "ؿٚل تًٚيل :  -6 َٔ ْؿ َؿِٚش ُِقهَبُ َْٚ ُؿ ِْ ًَ َُّْٚهْؿ َوَج ًَ ْؿ َف ُٓ َٔثَٚؿ ؿ مِّ ِٓ ِو َْ َٕ ُؾقنَ َؾباَِم   ُُيَرِّ

ِِؿَ  َُ ًِفِ  َظـ اْف َقاِض َُٕسقا  مَّ َّٚ َحيًّٚ َو ُروا ِّمِّ ِـّ َّٓ وَ   بِفِ  ُذ ْؿ إِ ُٓ ْْ  مِّ
ٍٜ
َْ
َٓ َتَزاُل َتىَُِِّع َظَذٰ َخٚئِ

ؿْ  ُٓ ْْ ؿْ  َؾْٚظُػ   َؿِِٔاًل مِّ ُٓ ْح  َظْْ ٍَ ُّٛ  اهللََّ إِنَّ   َواْص
 (.11 –ادٚئدة ) " ادُْْحِسِْغَ  ُُيِ

 أؾُس اهِاؽ عساٗٝ هوصّٙ آًِ٘ا   -71
  : ـَ  "ؿٚل تًٚيل قَد َوافَِّذي ُٓ َٔ ـَ آَمُْقا اْف ِذي َِّ َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افَِّْٚس َظَداَوًة فِّ

قَ  قا  َوَفَتِجَدنَّ َأْؿَرهَبُؿ مَّ ـُ َهَٚرٰى  َأْذَ َٕ  ٚ َّٕ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ آَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ ًة فِّ فَِؽ دَّ َٖنَّ  َذٰ ؿْ  بِ ُٓ  ِمْْ

ِٔسغَ  ٚ ِؿسِّ ًٕ ُؿْ  َوُرْهَبٚ ونَ  َٓ  َوَأهنَّ ِزُ ُْ  (.74 –ادٚئدة ) "  َيْسَت

 ٙوبػْ٘ اذتق باهباطى ٗٙلتٌْ٘ اذتق -79

  : تُ  "ؿٚل تًٚيل ُْ ؼَّ بِْٚفَبٚضِِؾ َوَت بُِسقا احْلَ ِْ َٓ َت قنَ َو ُّ َِ ًْ ؼَّ َوَإُٔتْؿ َت قا احْلَ ُّ " 

 (64 –افٌَرة )

 ٙأًطْٗ اهِاؽ باهرب ٗال ٙفعوُٕ٘ -77
  : ُِقَن اْفَُِتَٚب   "ؿٚل تًٚيل ْؿ َوَإُٔتْؿ َتْت ُُ َس ٍُ ُْٖمُروَن افََّْٚس بِْٚفِزِّ َوَتَْسْقَن َإٔ َأَت

ُِقنَ  َأَؾاَل  َِ ًْ   ( 66 –افٌَرة ) " َت

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ْ ًٍِٔ املؤًِْ٘ ٗأكجطٍٓ اهفاغق٘ -73
  : ؿ  "ؿٚل تًٚيل ا هلَُّ َٚن َخْرً َُ ـَ َأْهُؾ اْفَُِتِٚب َف ؿُ َوَفْق آَم ُٓ ْْ ِمُْقنَ  مِّ ْٗ َثُرُهؿُ  ادُْ ـْ  َوَأ

َُقنَ  ِٚش ٍَ  (116 –آل ظّران ) " اْف

 اهوعِٞ يف اهسُٚا  -9

  : ؿٚل تًٚيل"  َٕ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب آِمُْقا باَِم  ٚ افَِّذي َ ـ َيٚ َأمهُّ ؿ مِّ ُُ ًَ ًؿٚ دَِّٚ َم ْفَْٚ ُمَهدِّ زَّ

  ِٝ ْب َّْٚ َأْصَحَٚب افسَّ ًَ اَم َف ـَ ْؿ  ُٓ َْ ًَ ِْ َٕ َهٚ َظَذٰ َأْدَبِٚرَهٚ َأْو  َس ُوُجقًهٚ َؾَُْردَّ
ِّ ْى َّٕ َؿْبِؾ َأن 

ٚنَ  ـَ ًٓ  َأْمرُ  َو ق ًُ ٍْ  (61 -افًْٚء) "  اهللَِّ َم

  : ُروا ِمـ َبِْل "ؿٚل تًٚيل ٍَ ـَ ـَ  ـَ افَِّذي
ًِ َٔؾ َظَذٰ فَِسِٚن َداُووَد َوِظَٔسك  ُف

ائِ إِِْسَ

ـِ َمْرَيَؿ   فَِؽ اْب ُٕقا َظَهقا باَِم  َذٰ ٚ ـَ َتُدونَ  وَّ ًْ  (17 –ادٚئدة ) " َي

 املػذ إهٛ قطزٝ ٗخِاظٙط  -7

  : قا ِؿَردَ  "ؿٚل تًٚيل ُٕ ق ـُ ْؿ  َْٚ هَلُ ِْ َُ  َؾ
ِٝ ْب ْؿ يِف افسَّ ُُ ـَ اْظَتَدْوا ِمْ ُتُؿ افَِّذي ّْ

ْد َظِِ ََ ًة َوَف

 (45 –افٌَرة ) " َخِٚشئِغَ 

  : ِظَْد اهللَِّ   "ؿٚل تًٚيل ًٜ فَِؽ َمُثقَب ـ َذٰ ؿ بَِؼٍّ مِّ ُُ بُِّئ َٕ َْفُ  َمـُؿْؾ َهْؾ ُأ ًَ َٛ  اهللَُّ فَّ  َوَؽِو

ْٔفِ  َِ َؾ  َظ ًَ َِْٚزيَر َوَظَبَد افىَُّٚؽقَت  ِمْْ  َوَج َرَدَة َواخْلَ
َِ ُؿ اْف ٚ َذر  ُأوَفٰئَِؽ ُٓ ًٕ ٚ َُ  َظـ َوَأَضؾُّ  مَّ

بِٔؾِ  َشَقاءِ   ( 46 –ادٚئدة " ) افسَّ



 بين 

 تػوٚط غ٘ء اهعصاب عوٍٚٔ إهٛ َٙ٘ اهقٚاًٞ -3
  : ْؿ  "ؿٚل تًٚيل ُٓ  َمـ َيُسقُم

ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ إَِػٰ َيْقِم اْف

ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ َْٔب َؽ َف َن َربُّ َٖذَّ َوإِْذ َت

َذاِب   ًَ َؽ  إِنَّ ُشقَء اْف يعُ  َربَّ ِٚب  َفَْسِ ََ ًِ فُ   اْف َّٕ ٌَ  َوإِ قرٌ َف ِحٔؿٌ  ٍُ  (.167 –شقرة إظراف ) " رَّ

 اهصهٞ ٗاملػلِٞ  -4
  : ـَ اهللَِّ   "ؿٚل تًٚيل ٍٛ مِّ َو ٌَ ُٜ َوَبُٚءوا بِ َْ َُ ُٜ َوادَْْس فَّ ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب فَِؽ َوُِضِ  َذٰ

ؼِّ  ْرِ احْلَ ٌَ َِّٔغ بِ ُِقَن افَّْبِ ُت َْ ُروَن بِآَيِٚت اهللَِّ َوَي ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  َٖهنَّ فَِؽ  بِ ُٕقا َظَهقا باَِم  َذٰ ٚ ـَ  وَّ

َتُدونَ  ًْ  (41 –افٌَرة ) " َي

  : ـَ  "ؿٚل تًٚيل ـَ اهللَِّ َوَحْبٍؾ مِّ َّٓ بَِحْبٍؾ مِّ قا إِ ٍُ
َِ ـَ َمٚ ُث ُٜ َأْي فَّ ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ُِضِ

  ُٜ َْ َُ ُؿ ادَْْس ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ـَ اهللَِّ َوُِضِ ٍٛ مِّ َو ٌَ فَِؽ افَِّْٚس َوَبُٚءوا بِ ُؿْ  َذٰ َٖهنَّ ُٕقا بِ ٚ ُرونَ  ـَ ٍُ ُْ  َي

ُِقنَ  اهللَِّ بِآَيِٚت  ُت َْ َٔٚءَ  َوَي َٕبِ ْٕ ْرِ  ا ٌَ فَِؽ   َحؼٍّ  بِ ُٕقا َظَهقا باَِم  َذٰ ٚ ـَ َتُدونَ  وَّ ًْ   " َي

 (114 –آل ظّران )

 اهتٕٚ يف عٔس غٚسُا ً٘غٛ  -5
  : ْؿ   "ؿٚل تًٚيل ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ َم َٚ ُُمَرَّ ًِغَ َؿَٚل َؾ٘هِنَّ قنَ   ًٜ َشَْ  َأْرَب ُٓ َْرضِ  يِف  َيتِٔ ْٕ  َؾاَل   ا

َْٖس  ْقمِ  َظَذ  َت ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ  (44 –ادٚئدة ) " اْف

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اهفطقٞ ٗاهتفطق يف األضض   -6
  : َْرِض ُأَِّمًٚ   "ؿٚل تًٚيل ْٕ َُْٚهْؿ يِف ا ًْ ؿُ َوَؿىَّ ُٓ ْْ قنَ  مِّ ٚحِلُ ؿْ  افهَّ ُٓ فَِؽ  ُدونَ  َوِمْْ  َذٰ

ُٚهؿ َٕ ْق َِ َسَِْٚت  َوَب ؿْ  َِّٔئِٚت َوافسَّ  بِٚحْلَ ُٓ َِّ ًَ ًُقنَ  َف  ( 147 –إظراف ) "َيْرِج

 ٓعميٞ اهٚٔ٘ز ؾط ٓعميٞ عوٟ أٙسٜ املػوٌني يف آخط اهعًاْ  -7

اَم  " ؿٚل تًٚػ : ـَ ُِقا ادَْْسِجَد  َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ َُٔسقُءوا ُوُجقَه

ِخَرِة فِ ْٔ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

وا َمٚ ُ َُٔتزِّ
ٍة َوفِ َل َمرَّ ُِقُه َأوَّ ْقا َتْتبًِرا   َدَخ َِ  (. 1 –) اإلهاء  "َظ

ُٚدرب عّ اهٚٔ٘ز ظًاْ املٔسٜ  -8   تلوٍ اذتجط ٗاهؿجط ه
قدَ  ":   َؿَٚل  (1 ُٓ َٔ ُِقَن اف ٚتِ ََ َتٌَِل َأَحُدُهْؿ َوَراَء احلََجرِ  ُت قُل  ، َحتَّك َُيْ َُ َٔ :  ، َؾ

ٌَْد اهللَِّ  ُف  ، َهَذا هَيُقِديٌّ َوَراِئل َيٚ َظ ِْ افٌخٚري ومًِؿ  رواه؛  "، َؾْٚؿُت

 وافسمذي وأمحد.

قدَ  ": َؿَٚل  (2 ُٓ َٔ ُِقا اف ٚتِ ََ ُٜ َحتَّك ُت َٚظ ًَّ قُم اف َُ قَل احلََجُر َوَراَءُه  َٓ َت َُ ، َحتَّك َي

قِديُّ  ُٓ َٔ ِِؿُ  اف
ًْ ُف  : َيٚ ُم ِْ  رواه افٌخٚري.؛  "، َهَذا هَيُقِديٌّ َوَراِئل َؾْٚؿُت

ُٜ َحتَّك ": َؿَٚل  (3 َٚظ ًَّ قُم اف َُ ُؿ  َٓ َت ُٓ ُِ ُت َْ َٔ قَد، َؾ ُٓ َٔ قَن اْف ُّ
ِِ ًْ ٚتَِؾ ادُْ ََ ُي

قُل احْلََجُر َأِو  َُ َٔ َجِر، َؾ  احْلََجِر َوافنَّ
ِ
ـْ َوَراء قِديُّ ِم ُٓ َٔ َتٌَِئ اْف قَن َحتَّك َُيْ ُّ

ِِ ًْ ادُْ

َجرُ  ل افنَّ ٍِ ِْ ٌَْد اهللِ َهَذا هَيُقِديٌّ َخ ُِِؿ َيٚ َظ ًْ ِْفُ  : َيٚ ُم َٚل َؾْٚؿُت ًَ َّٓ ، إِ  ، َؾَت

قِد  ُٓ َٔ ـْ َصَجِر اْف ُف ِم َّٕ ْرَؿَد، َؾِ٘ ٌَ  رواه مًِؿ وأمحد.؛  "اْف



 بين 

 ) إرتبٚط افٔٓقد بٚفذيـ أذـقا (

 

ـَ  "ؿٚل تًٚػ :  (1 قَد َوافَِّذي ُٓ َٔ ـَ آَمُْقا اْف ِذي َِّ َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افَِّْٚس َظَداَوًة فِّ

قا   ـُ ََٕهَٚرٰى   َأْؿَرهَبُؿ َدنَّ َوَفَتجِ َأْذَ  ٚ َّٕ ـَ َؿُٚفقا إِ ـَ آَمُْقا افَِّذي ِذي َِّ ًة فِّ َقدَّ فَِؽ مَّ  َذٰ

َٖنَّ  ؿْ  بِ ُٓ ِٔسغَ  ِمْْ ٚ ِؿسِّ ًٕ ُؿْ  َوُرْهَبٚ ونَ  َٓ  َوَأهنَّ ِزُ ُْ  (. 74 –) ادٚئدة  " َيْسَت

ُْؿ  "ؿٚل تًٚػ :  (2 )َوَفَتِجَدهنَّ
1
ٍَٔٚة ( قا  َأْحَرَص افَِّْٚس َظَذٰ َح ـُ ـَ َأْذَ ـَ افَِّذي َوِم

رُ  َفقْ  َأَحُدُهؿْ  َيَقدُّ  َّّ ًَ ٍٜ  َأْفَػ  ُي َزْحِزِحفِ  ُهقَ  َوَمٚ َشَْ ُّ ـَ  بِ َذاِب  ِم ًَ رَ  َأن اْف َّّ ًَ   ُي

ُِقنَ  باَِم  َبِهرٌ  َواهللَُّ َّ ًْ  (. 64 –) افٌَرة  "  َي

ْؿ َوَفتَ  "ؿٚل تًٚػ :  (3 ُُ ِس ٍُ ْؿ َوَإٔ ُُ ُقنَّ يِف َأْمَقافِ َِ ـَ ُأوُتقا َفُتْب ـَ افَِّذي َـّ ِم ًُ َّ ْس

ثًِرا   ـَ قا َأًذى  ـُ ـَ َأْذَ ـَ افَِّذي ْؿ َوِم ُُ
وا َوإِناْفَُِتَٚب ِمـ َؿْبِِ قا َتْهِزُ َُ  َؾِ٘نَّ  َوَتتَّ

فَِؽ  ـْ  َذٰ ُُمقرِ  َظْزمِ  ِم ْٕ  (. 174 –) آل ظّران  "  ا

  

                                                 
1
 أي بنً إسرائٌل ) الٌهود (. ((



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 غطائٚى بساٙٞ ظٔ٘ض بين إ (9
 ٕن مل يُـ فٌْل إهائٔؾ وجقد ؿٌؾ إبراهٔؿ 

 ظِٔٓؿ إبراهٔؿ بـ إشحٚق بـ يًَقب ًٕؾ مـ هل – افٔٓقد –أمٜ بْل إهائٔؾ 

 .إهائٔؾ هق ويًَقب ، افًالم

 عالقٞ بين إغطائٚى باهطَٗ ٗاهعطب ٗاملضطٙني (7
بـ إشحٚق ٕن افروم هؿ بْق افًٔص بـ إ؛ بْق إهائٔؾ هؿ أبْٚء ظّقمٜ مع افروم 

 .ظِٔٓؿ افسالم، وافًٔص هق أخق يًَقب إبـ إشحٚق  ظِٔٓؿ افسالمبـ إبراهٔؿ 

وبْق إهائٔؾ هؿ أبْٚء ظّقمٜ مع افًرب وادكيغ ٕن افًرب هؿ أبْٚء إشامظٔؾ 

هق إخ إـز  ، وإشامظٔؾ ظِٔٓؿ افسالمإبـ هٚجر ادكيٜ زوجٜ إبراهٔؿ 

  وافروم وبْل إهائٔؾ أبْٚء ظّقمٜ.فذا ؾ٘ن افًرب وادكيغ.. .إلشحٚق

 ظًّ ٙ٘غف  (3
إٕتَِٝ ظٚئِٜ بْل  ذم ؾًِىغ، وذم ظٓد يقشػ  ٕنٖ شٔدٕٚ يًَقب 

ًٚ إهائٔؾ ـِٓٚ إيل مك، وـٕٚٝ ظٌٚرة ظـ أهة ـٌرة ، وأمٚ شُٚن ، وفًٔٝ صًٌ

 ؾًِىغ إصِٔقن ؾٓؿ افًُْٕٚٔقن.

وصؾ ذم تَدير ادٗرخغ  ومع مرور افقؿٝ زاد ظدد بْل إهائٔؾ ذم مك حتل

 إيل ٕهػ مِٔقن.



 بين 

، ؿٚم افٍراظْٜ ادكيقن ب٘ذٓل اإلهائِٔٔغ وإشتًٌٚدهؿ وبًد وؾٚة يقشػ 

، وؿد ذاؿقا ذم هذه افٍسة إيل أن ٕجٚهؿ اهلل مع مقد ؾسة ضقيِٜ مـ افزمـ 

صْقؾٚ مـ افًذاب وافذل واهلقان ؛ ؾُٚن افٍراظْٜ يذبحقن أبْٚءهؿ ، ويًتحٔقن 

ٚءهؿ ويًتًٌدون رجٚهلؿ حتل ؿٔؾ إن افٍرظقين ـٚن يرـٛ اإلهائٔع مثؾ ًٕ

 احلامر.

 ظًّ ً٘غٛ ٗٓاضْٗ عوٌٚٔا اهػالَ  (4
ـٚن بْق إهائٔؾ يًُْقن مك حتٝ حُؿ  ؾرظقن وحٚصٔتف وجْقده ذم ظٓد 

، وـٚن آل ؾرظقن يًقمقهنؿ شقء افًذاب ويذبحقن أبْٚءهؿ مقد 

 ويًتحٔقن ًٕٚءهؿ ؛

ـْ آِل ؾِْرَظْقَن " ؿٚل تًٚيل : ؿ مِّ ـُ َْْٚٔ َذاِب َوإِْذ َإَٔج ًَ ْؿ ُشقَء اْف ُُ َٕ ُِقنَ  َيُسقُمق تِّ ََ  ُي

ؿْ  ـُ ُٔقنَ  َأْبََْٚء ؿْ  َوَيْسَتْح ـُ ؿ َويِف   َِٕسَٚء ُُ فِ ْؿ َظئِؿٌ  َباَلءٌ  َذٰ ُُ بِّ ـ رَّ  .(141-) إظراف "مِّ

ـْ آِل ؾِْرَظْقَن َيُس  "ؿٚل تًٚيل :  ؿ مِّ ـُ َْْٚٔ َٕجَّ َذاِب ُيَذبُِّحقَن َوإِْذ  ًَ ْؿ ُشقَء اْف ُُ َٕ قُمق

ْؿ   ـُ ُٔقَن َِٕسَٚء ْؿ َوَيْسَتْح ـُ ؿ َويِف َأْبََْٚء ُُ فِ ـ َباَلءٌ  َذٰ ؿْ  مِّ ُُ بِّ  (. 66 –)افٌَرة  " َظئِؿٌ  رَّ

إَٔذهؿ اهلل مـ ؾرظقن ومأله وجْده ظـ  ؾِام آمْقا بّقد وأخٔف هٚرون 

 قن.ضريؼ صؼ افٌحر دقد ومـ مًف ، وإؽراق ؾرظ

ثؿ أورث اهلل ظز وجؾ أرض مك فٌْل إهائٔؾ بًد هالك ؾرظقن ومـ مًف ذم 

 افٌحر إمحر : 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٚ "ؿٚل تًٚيل ؛  ًً ُف مَجِٔ ًَ ْؽَرْؿَُْٚه َوَمـ مَّ
َٖ َْرِض َؾ ْٕ ـَ ا ُهؿ مِّ زَّ

ٍِ ََٖراَد َأن َيْسَت َْٚ ِمـ  - َؾ ِْ َوُؿ

َْرَض َؾِ٘ذَ  ْٕ ُْقا ا ُُ َٔؾ اْش
ائِ ِدِه فَِبِْل إِِْسَ ًْ َٚب ًٍ ٔ ٍِ ْؿ َف ُُ ِخَرِة ِجْئَْٚ بِ ْٔ  " ا َجَٚء َوْظُد ا

 (.166 – 161)اإلهاء ؛ 

مـ ؿقمف )بْل إهائٔؾ( افزحػ إيل افنٚم فًُِـ هْٚك وضِٛ مقد 

وتًّرهٚ حٔٞ بٔٝ ادَدس، وؿدس إؿداس، ومٌٓط افرشؾ وإٌٕٔٚء 

ًٚ جٌٚريـ ؛  وادالئُٜ فُْٓؿ رؾوقا وتًِِقا بٖن ؾٔٓٚ ؿقم

 ؿقمًٚ  ؾٔٓٚ ٕن  مقد زمـ ذم ادَدس بٔٝ – افٔٓقد –دخؾ بْق إهائٔؾ ومل ي

  زظّٓؿ، حد ظع جٌٚريـ

وا َظَذٰ  ": تًٚيل ؿٚل َٓ َتْرَتدُّ ْؿ َو ُُ َٛ اهللَُّ َف َت ـَ َٜ افَّتِل  َش دَّ ََ َْرَض ادُْ ْٕ قا ا ُِ َيٚ َؿْقِم اْدُخ

ـَ  ي ُِِبقا َخِِٚسِ ََ ْؿ َؾَتْ ـُ ٚ َؿُٚفقا َيٚ  - َأْدَبِٚر َٓ َِ ْدُخ َّٕ ٚ َفـ  َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجبَِّٚري َٓ ُمقَشٰك إِنَّ ؾِٔ

ُِقنَ  ٚ َداِخ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ُرُجقا ِمْْ ٚ َؾِ٘ن خَيْ َٓ ـَ خَيَُٚؾقَن   -َحتَّٰك خَيُْرُجقا ِمْْ ـَ افَِّذي َؿَٚل َرُجاَلِن ِم

 ِْ ُؿ اْفَبَٚب َؾَِ٘ذا َدَخ ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ اَم اْدُخ ِٓ ْٔ َِ َؿ اهللَُّ َظ ًَ ْٕ ْؿ َؽٚفُِبقَن  َأ ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ  اهللَِّ َوَظَذ ُت

ُِقا َـّ ُْتؿ إِن َؾَتَق ِمِْغَ  ـُ ْٗ ٚ   - مُّ َٓ ٚ َداُمقا ؾِٔ ٚ َأَبًدا مَّ َٓ َِ ْدُخ َّٕ ٚ َفـ  َّٕ ْٛ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشٰك إِ  َؾْٚذَه

 َٝ َؽ  َإٔ ٚتاَِل  َوَربُّ ََ ٚ َؾ َّٕ َٓ َأْمِِ  - َؿِٚظُدونَ  َهُٚهَْٚ إِ ِز َوَأِخل  َؿَٚل َربِّ إيِنِّ  ٍْ َٕ  َّٓ ُؽ إِ

ََْْْٔٚ َؾْٚؾُرْق  ْقمِ  َوَبْغَ  َب ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ ْؿ   - اْف ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ َم َٚ ُُمَرَّ ًِغَ َؿَٚل َؾ٘هِنَّ ًٜ  َأْرَب قنَ   َشَْ ُٓ  يِف  َيتِٔ

َْرضِ  ْٕ َْٖس  َؾاَل   ا ْقمِ  َظَذ  َت ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ  (.44 – 41؛ ) ادٚئدة " اْف



 بين 

اهلل ظِٔٓؿ دخقل افَدس ، وـتٛ ظِٔٓؿ افتٍرق وافتٔف ذم ؾُٕٚٝ افًَقبٜ أن حرم 

 إرض أربًغ شْٜ.

 األغباط    (5
 

، وهؿ إثْل ظؼ رجاًل ، ومـ ـؾ إشٌٚط هؿ يقشػ وإخقتف أوٓد يًَقب 

) ًٚ قم ، وافًٌط مثؾ افٌَِٜٔ ذم ادٍٓ (1)رجؾ ُوفد أمٜ مـ افْٚس ، ؾًّقا ) أشٌٚض

 .، وافًٌط ذم افٌِٜ هق وفد افقفد افًريب أو اجلامظٜ ادسابىٜ ذم افرحؿ وافًْٛ

َة َأْشَبًٚضٚ ُأَِّمًٚ   "ؿٚل تًٚيل :  َُْٚهُؿ اْثََْتْل َظْؼَ ًْ ََْْٔٚوَؿىَّ ٚهُ  إِذِ  ُمقَشكٰ  إَِػٰ  َوَأْوَح ََ  اْشَتْس

ب َأنِ  َؿْقُمفُ  ًََهٚكَ  اِْضِ َجرَ  بِّ ْٝ   احْلَ ةَ  اْثََْتٚ فُ ِمْْ  َؾَٕٚبَجَس ًْْٔٚ َظْؼَ ؾُّ  َظِِؿَ  َؿْد   َظ َٕٚسٍ  ـُ  ُأ

هَبُؿْ  ْؼَ َِّ   مَّ َقٰى  َوَط ِْ َـّ َوافسَّ ُؿ ادَْ ِٓ ْٔ َِ اَمَم َوَإَٔزْفَْٚ َظ ٌَ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َْٚ َظ ُِقاِْ َِّٔبِٚت  ِمـ ـُ  َمٚ َض

ؿْ  ـُ ٚ َوَمٚ  َرَزْؿَْٚ َٕ ق ُّ َِ ُٕقا َوَفُِٰـ َط ٚ ؿْ  ـَ ُٓ َس ٍُ قنَ  َإٔ ُّ
 (.146 –إظراف  ) " َيْيِِ

 ومًْل ؿقفف تًٚيل ) ؿىًْٚهؿ ( : أي جًِْٚهؿ وصرٕٚهؿ.

 .وهذا أصٌح طٚهرًا أـثر ذم ظٓد مقد 

                                                 
 رفَّب اٌٞربً  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 

 –هيقذا –صًّقن –؛ ) روبٔؾ، هؿ ظع افستٔٛظؼ وفداً  إثْٚ وأوٓد يًَقب 

 –ٍٕثٚيل أو ٍٕثٚل  –دان – أصٔز –جٚد أو جٚدر –زيِقن  –يًٚخر –ٓوي

 .(1)(يقشػ –بْٔٔٚمغ

 -: وافدفٔؾ ظع ذفؽ إٌٔٔٚء ـٕٚقا – إشٌٚط –وؿٔؾ أن أوٓد يًَقب 

َْْٔٚ َوَمٚ ُإِٔزَل إَِػٰ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ  " :ؿٚل تًٚيل  ُؿقُفقا آَمَّْٚ بِٚهللَِّ َوَمٚ ُإِٔزَل إَِف

ٌَِٚط َوَمٚ ُأو َْش ْٕ قَب َوا َُ ًْ ِْؿ َوإِْشَحَٚق َوَي هبِّ ُّٔقَن ِمـ رَّ ِ ٰك َوَمٚ ُأوِِتَ افٌَّْ ًَ ِِتَ ُمقَشٰك َوِظٔ

قنَ  ُّ
ِِ ًْ ـُ َفُف ُم ْح َٕ ْؿ َو ُٓ ْْ ُق َبْغَ َأَحٍد مِّ رِّ ٍَ ُٕ  (. 136 –) افبَرة  " َٓ 

َْْٔٚ َوَمٚ ُإِٔزَل َظَذٰ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظٔ "ؿٚل تًٚيل:  َِ َؾ َوإِْشَحَٚق ُؿْؾ آَمَّْٚ بِٚهللَِّ َوَمٚ ُإِٔزَل َظ

ُق َبْغَ َأَحٍد  رِّ ٍَ ُٕ  َٓ ِْؿ  هبِّ ُّٔقَن ِمـ رَّ ِ ٰك َوافٌَّْ ًَ ٌَِٚط َوَمٚ ُأوِِتَ ُمقَشٰك َوِظٔ َْش ْٕ قَب َوا َُ ًْ َوَي

قنَ  ُّ
ِِ ًْ ـُ َفُف ُم ْح َٕ ْؿ َو ُٓ ْْ  (. 84 –) آل ظّران  " مِّ

َْْٔٚ إَِػٰ  "ؿٚل تًٚيل:  اَم َأْوَح ـَ َْٔؽ  َْْٔٚ إَِف ٚ َأْوَح َّٕ ِدِه  إِ ًْ َِّٔغ ِمـ َب ِ َْْٔٚ إَِػٰ َوَأْوَح ُٕقٍح َوافٌَّْ

َُٕس  ٰك َوَأيُّقَب َوُيق ًَ ٌَِٚط َوِظٔ َْش ْٕ قَب َوا َُ ًْ إِْبَراِهَٔؿ َوإِْشاَمِظَٔؾ َوإِْشَحَٚق َوَي

ْٔاَمَن   َِ ََْْٔٚوَهُٚروَن َوُش  (. 163 -) افْسٚء " َزُبقًرا َداُوودَ  َوآَت

                                                 
 (  310 – 309/  1)  اجلوىًادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلّبٌه إلثٓ  ((1



 بين 

 

ْؿ َظَذ  "ؿٚل تًٚيل :  ُُ ُت ِْ ْؿ َوَأينِّ َؾوَّ ُُ ْٔ َِ ُٝ َظ ّْ ًَ ْٕ تِل َأ تَِل افَّ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ اِئَٔؾ اْذ ْهَ

َيٚ َبِْل إِ

ٚدَِغَ  ًَ  (. 47 –) افبَرة  " اْف

ْؿ إِذْ  ": ؿٚل تًٚيل ُُ ْٔ َِ َٜ اهللَِّ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم اْذ ََ ْؿ  َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشٰك فِ ُُ َؾ ؾِٔ ًَ َج

ٚدَِغَ  ًَ ـَ اْف ِت َأَحًدا مِّ ْٗ ٚ مَلْ ُي ؿ مَّ ـُ ٚ َوآَتٚ ـً ُِق ؿ مُّ ُُ َِ ًَ ََٔٚء َوَج  (. 27 –) ادٚئدة  " َإٌِٔ

ظِٔٓؿ افسالموـٚن داوود وشِٔامن مـ ًٕؾ هيقذا بـ يًَقب 
(1). 

 .(4)وـٚن مقد وهٚرون مـ ًٕؾ ٓوي

 .(1)يًَقب بـ يقشػ بـ - افًٚمر –وـٚن يقصع بـ ٕقن مـ ًٕؾ إؾرايؿ 

، (6)مـ بْل إهائٔؾ مـ ًٕؾ شِٔامن  ظِٔٓؿ افسالموـٚن ظٔز بـ مريؿ بْٝ ظّران 

؛ ُأرشؾ بْٔٓؿ افرشؾ ( 5)وـٚن بْٔف وبغ مقد بـ ظّران أفػ وشٌع مٚئٜ شْٜ 

 وإٌٕٔٚء إيل بْل إهائٔؾ. 

                                                 
 ( 310/  1)  اجلوىً ادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ ((1
 ( 310/  1)  اجلوىًادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ  ((2
 (  377/  1)  اجلوىًادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ  ((3
( ؛ ثبة موو ػٌََ ثٓ  17 -16/  2)  اجلوىًادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ  ((4

  ِومي
  ( ؛ ثبة موو ػٌََ ثٓ ِومي  16/  2)  اجلوىًٍّه إلثٓ ادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادل ((5



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 

ٚن ـؾ شٌط أو ؿٌِٜٔ مـ هٗٓء إشٌٚط اإلثْٚ ظؼ مًتَاًل بذاتف بًٔدًا ظـ وـ

ًٚ هلذا افًٌط أو ؿٚئدًا هلذه افٌَِٜٔ هق  ؽره، وظع رأس ـؾ شٌط بًٞ اهلل رئًٔ

ْد َأَخَذ اهللَُّ ِمَٔثَٚق  "، فَقفف تًٚيل : افَْٔٛ ، و هذا حدث ذم ظٓده مقد  ََ َوَف

ثْ  ًَ اِئَٔؾ َوَب ًٌٚ َبِْل إِْهَ ٔ
َِ
َٕ ُؿ اْثَْْل َظَؼَ  ُٓ  (. 14 –) ادٚئدة  "َْٚ ِمْْ

ؿٚل احلٚؾظ ابـ ـثر ذم تًٍره : يًْل ظرؾٚء ظع ؿٌٚئِٓؿ بٚدٌٚيًٜ وافًّع 

 وافىٚظٜ هلل وفرشقفف وفُتٚبف.

 

ًٚ بًد إهن ٔٚر ممُِٜ ثؿ ؾرؿٓؿ اهلل ظز وجؾ وصتٝ أمرهؿ بًد ذفؽ ذم افٌالد تٍريَ

 ؛ إهائٔؾ ادقحدة ظَٛ مقت شِٔامن 

َْرِض ُأمَمًٚ   "ؿٚل تًٚيل :  ْٕ َُْٚهْؿ ذِم ا ًْ ؿُ َوَؿىَّ ُٓ ْْ ٚحِلُقنَ  مِّ ؿْ  افهَّ ُٓ فَِؽ  ُدونَ  َوِمْْ   َذٰ

َُٕٚهؿ ْق َِ َِْٚت  َوَب ًَ َِّٔئِٚت  بِٚحْلَ ًَّ ؿْ  َواف ُٓ َِّ ًَ قنَ  َف ًُ  (. 147 –) إظراف  " َيْرِج

 

 ثؿ جيًّٓؿ اهلل تًٚيل مرة آخري ذم بٔٝ ادَدس ذم آخر افزمٚن ؛ 



 بين 

اَم  "ؿٚل تًٚيل :  ـَ ِجَد  ًْ ُِقا ادَْ َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ قُءوا ُوُجقَه ًُ َٔ

ِخَرِة فِ ْٔ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

َِْقا َتْتٌِرً  وا َمٚ َظ ُ َُٔتزِّ
ٍة َوفِ َل َمرَّ ُِقُه َأوَّ  (.1 –) اإلهاء  " اَدَخ

ٚ  "ؿٚل تًٚيل :  ًٍ ٔ ٍِ ْؿ َف ُُ ِخَرِة ِجْئَْٚ بِ ْٔ  (.  174 –) اإلِساء  " َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

 ظًّ ٙ٘ؾع بّ ُْ٘  (6
ودٚ تٚب بْق إهائٔؾ ، وظٚدوا إيل اهلل ، دخِقا بٔٝ ادَدس بًالم ذم زمـ يقصع 

 .بـ ٕقن 

 حقبٞ اهقغاٝ  (7
تٍرؿغ ظع صُؾ مجٚظٚت ئًنقن مُ  ظِٔٓام افسالمقت وداود وـٚن بْق إهائٔؾ ؿٌؾ ضٚف

مًتَِٜ ذم ذاهتٚ ذم أرض افنٚم ومك واجلزيرة افًربٜٔ يَقدهؿ افَوٚة ؾٔام يًرف 

 بحٌَٜ افَوٚة ،

َْرِض ُأمَمًٚ "ؿٚل تًٚيل :   ْٕ َُْٚهْؿ ذِم ا ًْ ؿُ َوَؿىَّ ُٓ ْْ ٚحِلُقنَ  مِّ فَِؽ  َوِمْْ  افهَّ ْؿ ُدوَن َذٰ ُٓ

ْقَٕ  َِ َِْٚت  ُٚهؿَوَب ًَ َِّٔئِٚت  بِٚحْلَ ًَّ ؿْ  َواف ُٓ َِّ ًَ قنَ  َف ًُ  أن أي ؛( 147 –) إظراف  " َيْرِج

 فُـ مْٓؿ واحد صخص ويَقدهٚ بذاهتٚ مًتَِٜ تُقن مْٓؿ جمّقظٜ ـؾ

وـقن ممُِٜ ـٌرة ، ذم دوفٜ واحدةد هذه ادجّقظٚت ادتٍرؿٜ ٔقحؿٚم بت داود

ٔٝ ادَدس، وبًىٝ ٍٕقذهٚ ظع شٚئر متْٚشَٜ ومتْٚؽّٜ ذم مُٚن واحد، وهق ب

 ادامفؽ وافٌالد. 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اهفػاز األٗي (8
وافًٍٚد إول فٌْل إهائٔؾ ظذ افراجح بدأ ذم ظٓد مقشك وهٚرون ظِٔٓام 

مـ بىش آل ؾرظقن هبالك ؾرظقن وإؽراؿف هق  بًد أن ٕجٚهؿ اهلل (1)افًالم 

ٌَْحَر  " : ، ؿٚل تًٚػحر إمحر ـام ذـر افَرآن افُريؿوجْده ذم افٌ ُؿ اْف ُُ َوإِْذ َؾَرْؿَْٚ بِ

ْؿ َوَأْؽَرْؿَْٚ آَل ؾِْرَظْقَن َوَإُٔتْؿ َتُْيُروَن  ـُ َْْٚٔ ََٖٕج ( ، وؿٚل تًٚػ  56 –) افٌَرة  " َؾ

( ، أى  166 –) اإلهاء  "وؿِْٚ مـ بًده فٌْل إهائٔؾ إشُْقا إرض  "أيوٚ : 

 مـ بًد هالك ؾرظقن.

افًجؾ مـ دون اهلل ، وأوِٓؿ افًٚمري ، وظهقا أمر ؾُٚن ظٚؿٌٜ ذفؽ أن ظٌدوا 

بذفؽ .. ؾُتٛ  وختٚذفقا ظـ افذهٚب فٌٔٝ ادَدس ـام أمرهؿ اهلل  مقشك 

اهلل ظِٔٓؿ افتٔف وافنتٚت ذم إرض أربًغ شْٜ حتك خرج مـ أصالهبؿ جٔاًل 

.. ثؿ خرج  نجديدًا إشتىٚع أن يدخؾ بٔٝ ادَدس ذم زمـ يقصع بـ ٕق

إشتىٚع أن حُيرر بٔٝ ادَدس مـ افًامفٔؼ  ظِٔٓام افسالمر ذم ظٓد ضٚفقت وداود جٔاًل آخ

 ادجرمغ افذيـ شِىٓؿ اهلل ظِٔٓؿ جزاء فًٍٚدهؿ وإؾًٚدهؿ.

                                                 
بىل ؤْ اٌفَبك األجي ٌجِب بٍوايًَ  –فٍَْٞب  –جٍن٘ت ثؼ٘ اٌجبؽضْب ؤِضبي ك ثَبَ عواه   ((1

ثلؤ ِغ كفوذلُ ثَذ ادلملً جبٔزهي ثبٌَيب اٌجبثٌٍ ِغ بهنَبه ممٍىخ ٍهوما هنبيًَب جرلِّب ثَذ 

َ ٔجوءح ؤَ  2022ٖو لجً ادلَالك ) وزبة ىجاي بٍوايًَ ػبَ ادلملً دتبًِب ػٍي ٍل ٔجوفن ٔ

 زلبٙواد ك ثَبَ عواه ػٍي اإلٔزؤذ (  –ٕلف هلَّخ 



 بين 

مرة بًدمٚ دخؾ بْق إهائٔؾ بٔٝ ادَدس بٍسة مـ افزمـ إٌَِٕقا ظع إًٍٔٓؿ 

رة وضريَٜ ظئّٜ ؛ ، وظٚدوا مرة ثٕٜٚٔ إيل افًٍٚد واإلؾًٚد فُـ بهقرة ـٌآخرى 

وافزين ، وطٓر افربٚ ، وطٓرت ادقبَٚت ،  حٔٞ طٓرت افٌُٚئر مثؾ افؼك

؛ ؾًِط اهلل ظِٔٓؿ افًامفٔؼ بَٔٚدة افىٚؽٜٔ جٚفقت (1)افرشؾووؿتِقا إٌٕٔٚء 

اجلزري وجْقده ؾ٘حتِقا بٔٝ ادَدس ودمروا بٔقهتؿ وحمالهتؿ وؿتِقا رجٚهلؿ 

ًٌَٚدا  "تًٚيل : وشٌقا أضٍٚهلؿ وًٕٚءهؿ ، ؿٚل  ْؿ ِظ ُُ ْٔ َِ ْثَْٚ َظ ًَ ٚ َب مُهَ َٓ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ُأو

ٍْٖس َصِديدٍ  َْٚ ُأويِل َب َيِٚر  فَّ ًٓ  َؾَجُٚشقا ِخاَلَل افدِّ ق ًُ ٍْ َٚن َوْظًدا مَّ ـَ  .(5 -) اإلِساء  " َو

ؿٚل ادٍنون: ) ظٌٚدًا فْٚ (؛ ـِّٜ ُتىِؼ ظع ادًِّغ وؽر ادًِّغ، وظع 

ئًغ وافًهٚة، ؾجّٔع افٌؼ وادخِقؿٚت ظٌٚد وظٌٔد هلل شقاء أـٚن ذفؽ افىٚ

                                                 
ًٍبلبي رؼبيل : "  ((1 ٍخ ُْ هخ َِْه ٌَ َٕب ِب ٍْ ٍَ ًَ َجَؤْه ٍَْواِيَ ٌِٕ ِب ََِِضبَق َث َٔب  َّب  ٌََمْل َؤَفْن َّ ُْ ُو ٘خ ٍخوٌي َعبَء َّب َه  ٌَب ِث

ُْ َرْهَوى َخهخ َْ َجَفِوًٍمب َونَّثخوا َفِوًٍمب َؤُٔف ٍُو  (70 –" ) ادلبيلح  ٍَْمزخ

َْ لبي رؼبيل : "  ِخوخج ٍَْإ  َٓ َْ اَِّنٍ ٍُو ٍَْمزخ َِْو َؽكٍّ َج َِّْب ِثَغ َِّج َْ اٌ ٍُو ٍَْمزخ ِٗ َج َّ ٍَبِد اٌ َْ ِثأ ٍَْىُفوخج  َٓ َّ اَِّنٍ ِب

ٍُ ٌَِ ٘خُ ِثَؼَناٍة َؤ ِّْْو ًِ َفَج َّب َٓ اٌ ِِ  ِٜ َْ ٌِْم  ( 21 -" )آي ػّواْ  ِثب

ٍَٚت لبي رؼبيل : " ًِ َجَثبُءجا ِثَغ َّب َٓ اٌ ِِّ  ًٍ ِٗ َجَؽْج َّ َٓ اٌ ِِّ  ًٍ َِب ُصِمُفوا ِبَّب ِثَؾْج  َٓ ٍْ ُخ اٌنَُِّّخ َؤ َِْه ٍَ ٙخِوَثْذ َػ

َُٕخ   ََْى َّ ٌْ ُخ ا َِْه ٍَ ٙخِوَثْذ َػ ِٗ َج ٍَّ َٓ اٌ ٌَِهِِّ ُْ َم َّٔهخ ٔخوا ِثَإ َْ َوب ٍَبِد ٍَْىُفوخج ِٗا ِثأ ٍَّ ٌ َْ ٍُو ٍَْمزخ ََبَء َج ٌَْإِٔج َِْو ا  ِثَغ

ٌَِه  َؽكٍّ َّب َم َٖوا ِث ٔخوا َػ َْ جََّوب  (  112 –" ) آي ػّواْ   ٍَْؼَزلخج

ٍَي لبي رؼبيل : "  ِخو ٍَب   ُْ ٍْزخ ِْٖجَو ٌََٓجِبْم ُل ٍَي َّ ٍَ َػ َٕب َفبْكعخ َجاِؽٍل ََٝؼب َٕب ٍخْقِوْط َهثََّه ٌَ َّب ٌَ  رخِٕجذخ ِِ

ٗخ ٌَْإْه ٍَِهب ِِٓ ا َِِهب َجِلضَّبِيَهب َثْم ٍَِهب َجُفو ٍَِهب َجَػَل َٖ َْ َلبَي  َجَث ََْزْجِلٌُو َٔي ٘خَو اَِّنً َؤَر ٌَْو   َؤْك ٘خَو َف ِثبَِّنً 

ُٞوا ِْ٘ج ًْٖوا ا ِِ َّ ُْ َّب ٌَُىُ َفِة ٌْزخ ٙخِوَثْذ ٍََإ ُخ َج َِْه ٍَ َُٕخ اٌنٌَُِّّخ َػ ََْى َّ ٌْ ٍَٚت َجَثبُءجا َجا َٓ ِثَغ ِٗاٌ ِِّ ٌَِه  ٍَّ  َم

ُْ َّٔهخ ٔخوا ِثَإ َْ َوب ٍَبِد ٍَْىُفوخج ِٗ ِثأ ٍَّ َْ اٌ ٍُو ٍَْمزخ َِّْب َج َِّج َِْو اٌ ٌَْؾ ِثَغ َّب َمٌَِهكِّ  ا َٖوا ِث ٔخوا َػ َْ جََّوب "  ٍَْؼَزلخج

 ( 61 –)اٌجموح 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ب٘ختٔٚرهؿ أو جمزيـ ظع ذفؽ، وافدفٔؾ ؿقفف تًٚيل ذم شقرة أواخر ادٚئدة 

ٌَُٚدَك   "(ظع فًٚن ظٔز بـ مريؿ إذ يَقل: 117) ُْؿ ِظ هْبُْؿ َؾ٘هِنَّ ذِّ ًَ رْ  َوإِنإِن ُت ٍِ ٌْ  َت

ََّٕؽ  هَلُؿْ  َٝ  َؾِ٘ ِزيزُ افْ  َإٔ ـَ َتْدُظقَن ِمـ ُدوِن اهللَِّ  "، وؿٚل تًٚيل أيوٚ: " احْلَُِٔؿُ  ًَ ِذي إِنَّ افَّ

ْؿ   ُُ ٌٌَٚد َأْمَثُٚف ٌُقا َؾْٚدُظقُهؿْ ِظ َتِجٔ ًْ َٔ ِْ ؿْ  َؾ ُُ ُْتؿْ  إِن َف  ،( 166 –)إظراف  " َصِٚدِؿغَ  ـُ

ُروا َأن َيتَِّخُذوا ظِ  " ؛ أيوٚ تًٚيل وؿٚل ٍَ ـَ ـَ  ِذي َٛ افَّ
ًِ ََٔٚء  َأَؾَح

ٌَِٚٚدي ِمـ ُدويِن َأْوفِ َّٕ  إِ

َٕٚ َّْؿَ  َأْظَتْد َٓ ـَ  َج ٚؾِِري َُ ِْ ًٓ  فِ ُز ًة َظَذ  " ؛ تًٚيل ؿٚل ،(  164 –) افُٓػ  " ُٕ َيٚ َحْنَ

ٌَِٚد  
ًِ ؿ َمٚاْف ِٓ تِٔ ْٖ ـ َي ُشقلٍ  مِّ َّٓ  رَّ ُٕقا إِ ٚ ِزُئقنَ  بِفِ  ـَ ْٓ َت ًْ  (. 16 –) يس  " َي

ٖجقج ، وهؿ مـ أؾًد أمؿ إرض وأهُِٓؿ ظـ يٖجقج وم وؿٚل رشقل اهلل

ك "ظع اإلضالق:  ًَ َذفَِؽ إِْذ َأْوَحك اهلُل إَِػ ِظٔ ـَ ْْٔاََم ُهَق  ٌَ ًٌَٚدا  َؾ ُٝ ِظ : إيِنِّ َؿْد َأْخَرْج

ُْٖجقَج  ُْٖجقَج َوَم ُٞ اهلُل َي ًَ ٌْ ٌَِٚدي إَِػ افىُّقِر َوَي ْز ِظ ْؿ، َؾَحرِّ َتٚهِلِ َِ ََحٍد بِ ِٕ َٓ َيَداِن  ، يِل، 

ُِقَن  ًِ ؾِّ َحَدٍب َيْْ ـُ ـْ  رواه مًِؿ وافسمذي وابـ مٚجف وأمحد وصححف  "َوُهْؿ ِم

 (.وـؾ افروايٚت هبٚ فٍظ ) ظٌٚدا يلإفٌٚين ، وافٍِظ دًِؿ ، 

وافهحٔح أن افًٍٚد إول فٌْل إهائٔؾ يًٌؼ ؿٔٚم دوفٜ إهائٔؾ افُزي ذم 

زظؿ افًٌض بٖٕف يع شَقط دوفٜ إهائٔؾ ، وفٔس ـام ي ظِٔٓام افسالمظٓد داود وشِٔامن 

 فألشٌٚب افتٚفٜٔ : افُزي ذم ظٓد شِٔامن 

: ٓ يقجد ذٕٛ أظيؿ ظْد اهلل مـ افؼك ، وافٔٓقد ظٌدوا افًجؾ 

 بًّٚظدة افًٚمري بًد أن ٕجٚهؿ اهلل مـ آل ؾرظقن. ذم زمـ مقشك 



 بين 

ادَدس ذم ظٓد بدخقل بٔٝ  : افٔٓقد ظهقا أمر اهلل 

ًٚ جٌٚريـ، ثؿ هت مقشك ؛ ُّقا ظِٔف، وؿٚفقا فف مًتٓزئغمتًِِغ بٖن ؾٔٓٚ ؿقم

 ."إذهٛ إٔٝ وربؽ ؾَٚتال  "

: افٔٓقد ضٌِقا مـ مقشك أهلٜ يًٌدوهٚ ـام يًٌد ادكيغ أهلٜ مـ 

 دون اهلل.

 جٔزه.أن يرهيؿ اهلل جٓرة فتً : افٔٓقد ضٌِقا مـ مقشك 

: أن ؿٔٚم افدول افًئّٜ ، مثؾ دوفٜ إهائٔؾ افُزى ذم ظٓد 

، ومـ ؿٌِف دخقل بٔٝ ادَدس يتىِٛ رجًٚٓ صٚحلغ ظِٔٓام افسالمٌٕل اهلل داود وشِٔامن 

متجرديـ مقحديـ بٚهلل، وهذا مٚ ُتنر إفٔف ؿهٜ ضٚفقت وجٚفقت ذم شقرة 

 افٌَرة.

ـٚن مـ  فٜ إهائٔؾ افُزي بًد شِٔامن : أن شَقط دو 

ًٚ فٌْل إهائٔؾ؛ ؾّـ شْٜ اهلل افُقٕٜٔ إٔف ٓ صئ  شْـ اهلل افُقٕٜٔ، وفٔس ظَٚب

يًتّر ظذ حٚفف، وإٔف مٓام بِغ افنئ ذروتف يرجع مرة آخرى ظذ أظَٚبف؛ ؾ٘ذا بِغ 

، مثاًل ؛ افىٍؾ افؤًػ ُيهٌح وتف ـٚن ذفؽ أبِغ دفٔؾ ظذ شَقضفافنئ ذر

 ًٚ ًٚ ـام بدأ، ، وافنٚب يهؾ فذروة صٌٚبفصٚب ، ثؿ ُيهٌح بًد ذفؽ ظجقزًا ؤًٍ

 وهذه هل شْٜ اهلل افُقٕٜٔ.



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

تٚريخ أو ؽره أن بْل إهائٔؾ اف: إٔف مل يذـر مـ افَرآن أو  

وؿًقا ذم افًٍٚد وافؼك ذم أي حٌَٜ مـ حَٛ افتٚريخ مثِام حدث ذم ظٓد 

، وٓ يقجد أـثر مـ ظٌٚدهتؿ افًجؾ وإشتٓزائٓؿ المظِٔٓام افسمقد وهٚرون 

، وبٚهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ذاتف.. وإٕام وؿًقا ذم تَديس إصخٚص بّقد

 وحتريػ افتقراة وتزوير احلَٚئؼ.

ُٕحدد بٚفوٌط أو أن ٕتٍؼ ظذ تٚريخ ادرة إوػ فًٍٚد بْل إهائٔؾ  وفٔس مٓاًم أن 

أن هذه ادرة أو هذا افًٍٚد إول حدث فُـ ادٓؿ هق أن ًٕرف وأن ٕتٍؼ ظذ 

ؿٌؾ اإلشالم ، واإلمجٚع بغ افهحٚبٜ وادتَدمغ مـ ادٍنيـ ظذ ذفؽ، وهق أن 

ادرة إوػ فًٍٚد بْل إهائٔؾ )افًٍٚد إول( حدثٝ ؿٌؾ اإلشالم بٌض افْير 

 .  ظـ وؿتٓٚ بٚفتحديد

  



 بين 

 اهَلّطٝ األٗهٛ  (9

 

َـّ بْل إهائٔؾ  ٚ ؾًِف ادِؽ أحًقا بٚخلٌٜٔ وصًروا بٚخلزي وافًٚر د –افٔٓقد  –فُ

ًٚ يَٚتِقن مًف ذم ( 1)، ؾىٌِقا مـ ٌٍٕل هلؿ جٚفقت واتٌٚظف هبؿ أن ُيرشؾ إفٔٓؿ مُِ

َأمَلْ  "ؿٚل تًٚيل: شٌٔؾ اهلل ود جٚفقت وأتٌٚظف افيٚدغ إلشسداد إرض ادَدشٜ 

ُؿُ تَ  ِد ُمقَشٰك إِْذ َؿُٚفقا فٌَِِْلٍّ هلَّ ًْ اِئَٔؾ ِمـ َب ٚتِْؾ  َر إَِػ ادَْإَلِ ِمـ َبِْل إِْهَ ََ ُّٕ  ٚ ًُ ْٞ َفَْٚ َمِِ ًَ اْب

 َّٓ ُِقا  َؿُٚفقا َوَمٚ َفَْٚ َأ ٚتِ ََ َّٓ ُت َتُٚل َأ َِ ُؿ اْف ُُ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ ُْٔتْؿ إِن  ًَ ذِم َشٌِِٔؾ اهللَِّ  َؿَٚل َهْؾ َظ

ٚتِ  ََ ُٕ َّٓ ْقا إِ َتُٚل َتَقفَّ َِ ُؿ اْف ِٓ ْٔ َِ َٛ َظ
تِ ـُ َِامَّ  ٚ َوَأْبَِْٚئَْٚ  َؾ َٕ  َؾ ذِم َشٌِِٔؾ اهللَِّ َوَؿْد ُأْخِرْجَْٚ ِمـ ِدَيِٚر

ْؿ  َواهللَُّ َظٌِِٔؿ بِٚفيَّٚدَِِغ  ُٓ ْْ   (.464 –) افٌَرة  "َؿِِٔاًل مِّ

 

ًٚ ظِٔ ٓؿ ضٚفقت ٔفإؾًٌٞ اهلل  ، ؿٚل اده بًىٜ ذم افًِؿ واجلًؿٓؿ، وزمُِ

ٚ   ": تًٚيل ًُ ْؿ َضُٚفقَت َمِِ ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِنَّ اهللََّ َؿْد َب ُٓ ُّٔ ٌِ َٕ َّٰٕك  َؿُٚفقاَوَؿَٚل هَلُْؿ  قنُ  َأ ُُ  َففُ  َي

ُِْؽ  َْْٔٚ ادُْ َِ ـُ  َظ ْح َٕ ِِْؽ  َأَحؼُّ  َو ْ  ِمْْفُ  بِٚدُْ َت  َومَل ْٗ ًٜ  ُي ًَ ـَ  َش ٚهُ  اهللََّ  إِنَّ  َؿَٚل ادَِْٚل   مِّ ٍَ  اْصَى

                                                 
ٍموي اثٓ عوٍو اٌٞربً ٘و مشوًٍ ثٓ ثبيل ) مسؼوْ ( ، جٍموي اثٓ اجلوىً ٘و ؽيلًَ ثٓ  ((1

 ً ثوم



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ؿْ  ُُ ْٔ َِ ًٜ  َوَزاَدهُ  َظ َى ًْ ِْؿِ  ذِم  َب ًِ ؿِ  اْف ًْ
ِِت  َواهللَُّ  َواجْلِ ْٗ فُ  ُي َُ ِْ  "َظِِٔؿٌ  َواِشعٌ  َواهللَُّ  َيَنٚءُ  َمـ ُم

 (.247 –) افبَرة 

 وذم هنٚيٜ ادىٚف هزم ادِؽ ضٚفقت بجٔنف افًامفٔؼ ب٘ذن اهلل، وؿتؾ داود

ائٔؾ ظع ظدوهؿ، وأصٌح فٌْل إهائٔؾ جٚفقت اجلذري، وهْٚ إٕتك بْق إه

دوفٜ ـٌرة ٕول مرة ذم بٔٝ ادَدس وافنٚم بًد حٌَٜ افَوٚة ادتٍرؿغ، ؿٚل 

ُف  "تًٚيل:  َّ َِّ َٜ َوَظ َّ ُْ َِْؽ َواحْلِ َزُمقُهؿ بِِْ٘ذِن اهللَِّ َوَؿَتَؾ َداُووُد َجُٚفقَت َوآَتُٚه اهللَُّ ادُْ َٓ َؾ

َّٚ َيَنٚءُ   (.251 –) افبَرة  " مِم

 ممولٞ إغطائٚى امل٘حسٝ (91

 املوم زاٗز  - أ
دوفٜ ـٌرة ذم بٔٝ ادَدس وافنٚم ٕول مرة ذم  أصٌح فِٔٓقد ذم ظٓد داود 

افتٚريخ ، وأصٌحٝ هذه افدوفٜ حمط إٔيٚر افًٚمل ، وُيٚؾٓٚ إظداء ذم ـؾ مُٚن 

افتٍرق واإلحتالل وافًٌل ظع أيدي افًامفٔؼ ، ؿٚل تًٚيل : مـ بًد زمـ ضقيؾ 

ًرا" ٍِ
َٕ َثَر  ـْ ْؿ َأ ـُ َْٚ ِْ ًَ َْٖمَقاٍل َوَبَِْغ َوَج ؿ بِ ـُ َٕٚ ْؿ َوَأْمَدْد ِٓ ْٔ َِ َة َظ رَّ َُ ُؿ اْف ُُ ٚ َف َٕ  "ُثؿَّ َرَدْد

 (. 6 –)اإلِساء 

ًٚ ضقياًل ٓ يْتٓل بغ بْل إهائٔؾ وافًامفٔؼ ، وؿد إٕتٓل بًد  وـٚن هْٚك ساظ

ٚر دوفٜ افًامفٔؼ إيل إبد إٓ مَتؾ جٚفقت اجلذري مِؽ افًٚدٔؼ افًئؿ ، وإهنٔ

 بَٚيٚ مْٓٚ.



 بين 

َْْٔٚ َداُووَد ِمَّْٚ َؾْواًل    "ؿٚل تًٚيل :  ْد آَت ََ ٌَُٚل  َيَٚوَف يِب  ِج فُ  َأوِّ ًَ  َففُ  َوَأَفَّْٚ  َوافىَّْرَ  َم

 (.17 –)شبٖ  " احْلَِديدَ 

َْرِض َؾٚ "ؿٚل تًٚيل :  ْٕ ًٜ ذِم ا ٍَ ََِْْٚك َخِِٔ ًَ َّٕٚ َج َٓ َيٚ َداُووُد إِ ِس بِٚحْلَؼِّ َو ؿ َبْغَ افَّْٚ ُُ ْح

ََِّؽ َظـ َشٌِِٔؾ اهللَِّ   ُِٔو ـَ  إِنَّ َتتٌَِِّع اهْلََقٰى َؾ ِذي ُِّقنَ  افَّ  َظَذاٌب  هَلُؿْ  اهللَِّ َشٌِٔؾِ  َظـ َيِو

قا باَِم  َصِديدٌ  ًُ ِٚب يَ  َٕ ًَ
 (.44 -) ص " ْقَم احْلِ

ـُ  "ؿٚل تًٚيل :  قُفقَن َواْذ َُ َْيِد  اْصِزْ َظَذٰ َمٚ َي ْٕ َٕٚ َداُووَد َذا ا ٌَْد َّٕفُ ْر َظ اٌب  إِ  " َأوَّ

 (.11-)ص

ْٔاَمَن   "ؿٚل تًٚيل :  َِ ٌَْْٚ فَِداُووَد ُش ؿَ َوَوَه ًْ
ٌْدُ  ِٕ ًَ فُ  اْف َّٕ اٌب  إِ  (.16 –) ص  " َأوَّ

 املوم غوٌٚاْ  - ب
َْْٔٚ َداُوودَ  "، ؿٚل تًٚيل؛ ادِؽ بًد وؾٚة أبٔف داود  ورث شِٔامن  ْد آَت ََ  َوَف

اًم  ِْ ْٔاَمَن ِظ َِ َٓ َوُش دُ  َوَؿٚ ّْ ََِْٚ افَِّذي هللَِِّ احْلَ ثِرٍ  َظَذٰ  َؾوَّ ـْ  ـَ ٌَِٚدهِ  مِّ ِمِْغَ  ِظ ْٗ َوَوِرَث  - ادُْ

ْٔاَمُن َداُووَد   َِ َٚ َيٚ َوَؿَٚل ُش ُس  َأهيُّ َْٚ افَّْٚ ّْ ِِّ ؾِّ  ِمـ َوُأوتَِْٔٚ افىَّْرِ  َمْىَِؼ  ُظ   ـُ
ٍ
ء َذا إِنَّ   َرْ  َهٰ

ْوُؾ  هَلُقَ  ٍَ  (. 14 – 15) افّْؾ ؛  " ادٌُِْغُ  اْف

ذورة ادِؽ وافًِىٜ وافَقة فٌْل إهائٔؾ ، ؿٚل تًٚيل :  وـٕٚٝ ممُِٜ شِٔامن 

ْؿ ُيقَزُظقنَ  " ُٓ ْرِ َؾ ِٕس َوافىَّ ِـّ َواإْلِ ـَ اجْلِ ْٔاَمَن ُجُْقُدُه ِم َِ ًُ
  " َوُحِؼَ فِ

 (.17 –) افّْؾ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٌر  "يح ، ؿٚل تًٚيل : وشخر اهلل فف اجلـ وافىر وافر ْٓ َهٚ َص يَح ُؽُدوُّ ْٔاَمَن افرِّ َِ ًُ
َوفِ

ٌر   ْٓ ٚ َص َٓ ََِْْٚوَرَواُح ْىرِ  َظْغَ  َففُ  َوَأَش َِ ِف    اْف ُؾ َبْغَ َيَدْيِف بِِْ٘ذِن َربِّ َّ ًْ ِـّ َمـ َي ـَ اجْلِ  َوَمـَوِم

ؿْ  َيِزغْ  ُٓ ـْ  ِمْْ َٕٚ َظ ِذْؿفُ  َأْمِر ـْ  ُٕ ًِرِ  َظَذاِب  ِم
ًَّ  (.14-ٖ )شٌ " اف

َْٚ  "وؿٚل تًٚيل ايوٚ :  ـْ تِل َبَٚر َْرِض افَّ ْٕ َْٖمِرِه إَِػ ا ِري بِ ًٜ دَمْ ٍَ يَح َظِٚص ْٔاَمَن افرِّ َِ ًُ
َوفِ

  ٚ َٓ َّْٚؾِٔ ـُ ؾِّ  َو ُُ   بِ
ٍ
ء  (.71 –) إٌٕٔٚء  " َظٚدِِغَ  َرْ

َْ و  "وـٚن يٍٓؿ مجٔع افٌِٚت ، ؿٚل تًٚيل :  ّْ ِِّ ُس ُظ َٚ افَّْٚ ْرِ َؿَٚل َيٚ َأهيُّ ٚ َمِْىَؼ افىَّ

 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ  (. 14 –) افّْؾ  " َوُأوتَِْٔٚ ِمـ 

ًٚ ٓ يٌٌْل ٕحد مـ بًده ، ؿٚل تًٚيل :  فًِٔامن  وأظىل اهلل  ًٚ وشِىٕٚ مُِ

ِدي   " ًْ ـ َب ََحٍد مِّ ِٕ ٌِل 
ٌَ َّٓ َيْ  ٚ ًُ ِْ ْٛ يِل ُم ْر يِل َوَه ٍِ ََّٕؽ َؿَٚل َربِّ اْؽ َٝ  إِ ُٚب  َإٔ  - اْفَقهَّ

 ًَ ُٞ َأَصَٚب َؾ ْٔ َْٖمِرِه ُرَخًٚء َح ِري بِ يَح دَمْ َٕٚ َفُف افرِّ ْر اصٍ  - خَّ  َوَؽقَّ
ٍ
ء ؾَّ َبَّْٚ ـُ َٔٚضَِغ   َوافنَّ

ِٚد  - ٍَ َْص ْٕ َِٕغ ذِم ا رَّ ََ ـَ ُم ٍٚب  -َوآَخِري ًَ ْرِ ِح ٌَ ْؽ بِ ًِ ـْ َأْو َأْم َٕٚ َؾْٚمُْ َذا َظَىُٚؤ َوإِنَّ  -َهٰ

ـَ  ًْ ٰك َوُح ٍَ ٚ َفُزْف َٕ  (. 66 – 15) ص ؛  " َمآٍب  َفُف ِظَْد

: شِٔامن بـ داود وذو  مِؽ إرض أربًٜ " : ؿٚل بـ شٍٔٚن  مًٚويٜ ظـو

؛  : ٓ ؾَٚل "؟  اخلي ": ، ؾَٔؾ فف  " افَرٕغ ورجؾ مـ أهؾ حِقان ورجؾ آخر

 ذم افتِخٔص. افذهٌل شُٝ ظْف، وذم ادًتدرك  احلٚـؿ اهرو



 بين 

: مٗمْٚن  مِؽ إرض أربًٜ " :ؿٚل رشقل اهلل  ؿٚل:  ابـ ظٌٚس ظـو

،  : ذو افَرٕغ وشِٔامن، وافُٚؾران: ّٕرود وبخٝ ٕك ؾٚدٗمْٚن ،وـٚؾران

 ذم تٚرُيف. ابـ اجلقزي أخرجف؛ " وشُِّٔٓٚ خٚمس مـ أهؾ بٔتل

مِؽ إرض مؼؿٓٚ ومٌرهبٚ أربًٜ ٍٕر:  ذم افتًٍر: ابـ جرير افىزي وؿٚل

بـ داود وذو افَرٕغ، وافُٚؾران: بختْك  مٗمْٚن وـٚؾران، ؾٚدٗمْٚن: شِٔامن

 وّٕرود بـ ـًْٚن، مل يُِّٓٚ ؽرهؿ.

ؿٚل جمٚهد: مِؽ إرض  :ذم جمّقع افٍتٚوى  ابـ تّٜٔٔويَقل صٔخ اإلشالم 

ؾٚدٗمْٚن: شِٔامن وذو افَرٕغ، وافُٚؾران: بختْك وّٕرود،   مٗمْٚن وـٚؾران،

 وشُِّٔٓٚ خٚمس مـ هذه إمٜ.

ائٔؾ ذم ظٓده أـثرهؿ بؾ جِٓؿ مـ افهٚحلغ افزة إضٓٚر ، وضًٌٚ وـٚن بْق إه

 مـ بْل إهائٔؾ. ظِٔٓام افسالمداوود وشِٔامن 

 ًطحوٞ اإلُقػاَ بعس ٗفاٝ املوم غوٌٚاْ  (99
، وٕهٚهبٚ، وظٚدت إمقر افتل شخرهٚ اهلل فف إيل ضًٌٔتٓٚ ثؿ تقذم شِٔامن 

دقحدة ( ذم افنٚم إيل ممُِتغ وإًَّٕٝ ممُِتف افًئّٜ ) ممُِٜ إهائٔؾ ا

 صٌرتغ متْٚؾرتغ ومتْٚحرتغ :

: ممُِٜ إهائٔؾ افنامفٜٔ ) ممُِٜ إؾرايؿ أو افًٚمرة (؛ وطِٝ  ادُِّٜ إويل

 شْٜ ( ، وـٕٚٝ ظٚصّتٓٚ افًٚمرة. 466صٚمدة ؿرابٜ مٚئتل ظٚم ) 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٜ أربع ٝ صٚمدة ؿراب: ممُِٜ إهائٔؾ اجلْقبٜٔ ) ممُِٜ هيقذا ( ؛ وطِ ادُِّٜ افثٕٜٚٔ

ًٚ ، وـٕٚٝ ظٚصّتٓٚ أورصِٔؿ. 41شْٜ ( ، وتًٚؿٛ ظِٔٓٚ  666مٚئٜ ظٚم )   مُِ

ًٚ إيل  وبًد مقت شِٔامن  بدأ ٕجؿ دوفٜ بْل إهائٔؾ وؿقهتؿ ذم افزوال تدرجئ

ظع يد بختْك وافَوٚء ظع ممُِٜ هيقذا، ثؿ إٕتٓٝ  ًٚ أن تؿ تدمر افَدس متٚم

ًٚ بًد بًثٜ ظٔز  ، وأصٌح افٔٓقد أصتٚتٚ متٍرؿغ بـ مريؿ ، ثؿ بًثٜ حمّد متٚم

ظـ بٔٝ ادَدس ٓ يربىٓؿ رابط ، وفًٔٝ هلؿ حدود ، وٓ  ذم إرض بًٔداً 

 دوفٜ؛ ؾِؿ ُتَٚم فٌْل إهائٔؾ دوفٜ متامشُٜ مسابىٜ مـ بًد ادِؽ شِٔامن 

فُـ ـٕٚٝ  ٜافُٔٚن افهٓٔقين فًٍِىغ ادًِّم بًد إحتالل 1667أبدًا إٓ ذم 

حتٝ طؾ  هلؿ دمًّٚت ًٌٕٜٔ ذم بٔٝ ادَدس إيل بًثٜ ظٔز بـ مريؿ وحمّد 

 افدوفٜ افٔقٕٕٜٚٔ ثؿ افرومٕٜٚٔ.

فَد تٍرؿقا بٚفًٍؾ آٓف افًْغ فُْٓؿ أحالمٓؿ مل تتقؿػ ظـ افًقدة مرة آخري 

 فًٍِىغ أرض ادقظد ، وؿدس إؿداس ، وبٔٝ ادَدس ـام تَقل افتقراة.

  



 بين 

 ٘ضٙني ظًّ اآلؾ (97

 غطجْ٘  - أ

، وشٌل بحهٚر افًٚمرة ، وتدمر ممُِٜ إهائٔؾ افنامفٜٔ (1)ؿٚم هجقن افثٚين 

، ثؿ أظٔد تْئؿ ممُِٜ إهائٔؾ افنامفٜٔ، ووّٓٚ آٓف مـ افٔٓقد افنامفٔغ

 إلمزاضقريٜ أصقريغ ، وتقفٜٔ حٚـؿ آصقري ظِٔٓٚ.

 غِخاضٙب  - ب
ثقرات مـ افٔٓقد ظِٔف مـ  بـ هجقن افثٚين ؿٚمٝذم بدايٜ ظٓد شْحٚريٛ 

ممُِٜ هيقذا، ؾَٚم ب٘رشٚل جٔقصف إيل هْٚك دًٚؿٌتٓؿ ، وتؿ ؿتؾ وشٌل افٔٓقد فُـ 

دوفٜ هيقذا طِٝ صٚمدة بًد أن دخِٝ ذم ضٚظٜ أصقريغ ومُِٓؿ ادٌجؾ 

 شْحٚريٛ ، ورجع جٔش شْحٚريٛ إيل افًراق مرة أخري بًد إمخٚد افثقرات.

دُِّٜ افنامل وتدمرهٚ هق رؾض افٔٓقد دؾع شبٛ ؽزو أصقريغ ويرجع 

ٚفثقرات ضد أصقريغ اجلزيٜ، واإلٕهٔٚع ٕوامر أصقريغ، وافَٔٚم ب

 وأتبٚظٓؿ.

                                                 
جِبىاي اٌفبرؼ احلمَمٌ ٌٍَبِوح ِوٙغ فالف، ،  ٍّٕٖو اخلبٌِ ؤفَٗ األوربّجٍمبي ؤٔٗ  ((1

جِؼظُ اٌؼٍّبء ٍمجٍوْ ِب مووٖ ٍوعوْ يف ٔموّٗ ِٓ ؤٔٗ يف ثلاٍخ ؽىّٗ ؽبٕو اٌَبِوح 

  ) جٍىَجَلٍب ( ٔفًَب ِٓ ٍىبهنب 27290جفزؾهب جٍىب 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اهبابوٛ اهػيب –ظًّ اهبابوٚني اهلوساُٚني  (93
  اهبابوٛ اهػيب –خبتِضط  -

 ؿٚم ٌٕقخذ ٕك افثٚين أو بختْك افثٚين بتدمر ممُِٜ إهائٔؾ اجلْقبٜٔ )ممُِٜ

ًٚ افتل ظٚصّتٓٚ أورصِٔؿ؛ حٔٞ ؿٚم ب٘شَٚط مديْٜ أورصِٔؿ  هيقذا( هنٚئٔ

م ، إذ ق. 571وافثٕٜٚٔ ذم شْٜ م ، ق. 561إوػ ذم شْٜ  افَدس( مرتغ ؛ ادرة)

شالفٜ داوود ، ؾٔام يًرف بٚفًٌل افٌٚبع؛  ؿٚم بًٌل شُٚن أورصِٔؿ وأهنك حُؿ

ك افٔٓقد إػ بٚبؾ ، وـٚن مـ ؾٖخذ أورصِٔؿ وهدم أشقارهٚ وأحرق اهلُٔؾ وشٌ

 ًٚ بْٔٓؿ افٌْل احلُٔؿ دإٔٚل، وؿٔؾ ؛ ـٚن مًف افٌْل أرمٔٚ ، وطِٝ إرض خراب

 .مخًغ شْٜ ، وبذفؽ تُقن ممُِٜ هيقذا ؿد إٕتٓٝ

ويًتز افًٌل افٌٚبع هق افْٓٚيٜ احلََٜٔٔ فزوال مِؽ بْل إهائٔؾ ذم إرض ، 

ادَدس جمّقظٚت ؿِِٜٔ مـ افُْٜٓ  وظع افرؽؿ مـ ذفؽ ؛ ؾَد تٌَل ذم بٔٝ

وافٔٓقد بال دوفٜ أو ٕيٚم أو ترتٔٛ إٓ إٔف ذم بًض إحٔٚن ؿد تتجّع فتداؾع ظـ 

 ًٍٕٓٚ ود ظدو واحد.

 شبٛ ؽزو بختْك دُِّٜ اجلْقب وتدمرهٚ ؛ويرجع 

 رؾض افٔٓقد دؾع افيائٛ افتل ـٚن يٍروٓٚ ٌٕقخذ ٕكظِٔٓؿ. (1

 قد ومِقـٓؿ ود حُؿ بختْك.افثقرات افتل ـٚن يَقدهٚ افٔٓ (2

 ظدم اإلٕهٔٚع فِْيٚم افُِداين افٌٚبع افذي ـٚن ؿٚئاًم. (3



 بين 

  ظًّ اهفطؽ  (94
  ك٘ضش اهععٍٚ - أ

تًٓد ـقرش افًئؿ فُْٜٓ افٔٓقد ذم بٔٝ ادَدس بًدم افتًرض فِٔٓقد أو فٌٔٝ 

ادَدس بًقء، وأظٚد بْٚء بٔٝ ادَدس مـ جديد، وبْٚء اهلُٔؾ، وأرشؾ اهلدايٚ 

افًٍْٜٔ إيل افَدس، وظٚش افٔٓقد ذم بٔٝ ادَدس ذم ظٓده ذم شالم  وافًىٚيٚ

 وآمٚن بًد أن خِهٓؿ مـ افًٌل افٌٚبع.

  قٌبٚع - ب
 وصٚر ابْف ؿٌّٔز ظع مْقافف.

 ظًّ اهُٚ٘اْ  (95
  اإلغلِسض املقسُٗٛ - أ

تًٓد اإلشُْدر ادَدوين فُْٜٓ افٔٓقد ذم بٔٝ ادَدس بًدم افتًرض فِٔٓقد أو 

افًىٚيٚ افًٍْٜٔ إيل افَدس ، وضِٛ منقرة وأرشؾ اهلدايٚ و ،فٌٔٝ ادَدس بًقء 

ـٌر ـْٜٓ افٔٓقد ذم ؿتٚل افٍرس ومُِٓؿ افىٚؽٜٔ افؼير داريقس ، ؾٖصٚر ظِٔف 

 بٚفذهٚب إفٔف ٕٕف شقف يْتك ـام ؿٚل افٌْل دإٔٚل.

 بطوٌٚ٘ؽ املقسُٗٛ   - ب
ًٚ ظـ ًٚ بٚفُتٛ ، بٚحث ًٚ فًِِقم ، مقفً ًٚ فًِِؿ ، ظٚصَ احلُّٜ ، وـٚن جيّع  ـٚن حمٌ

 افُتٛ مـ ـؾ مُٚن ، وـٚن يًُـ مك.



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ؿٚم بَْؾ ـتٛ افؼيًٜ افٔٓقديٜ مـ افًزيٜ إيل افٔقٕٕٜٚٔ بًّٚظدة افُٚهـ 

 .ًٚ  افٔٓقدي إفًٚزر وجمّقظٜ مـ ظِامء افٔٓقد وؾَٓٚئٓؿ وحُامئٓؿ شًٌغ صٔخ

، ثؿ أؽدق ودٚ ؾرغ احلُامء وافًِامء مـ ظِّٓؿ ؛ ؿٚم بىِّٔقس بٚفتٖـد مْف 

ظِٔٓؿ بٚهلدايٚ وافًىٚيٚ افًٍْٜٔ ، وأضِؼ مجٔع مـ ـٚن بّك أشرًا مـ شٌل 

 افٔٓقد ، وأمر هلؿ بامل جزيؾ ، وأذن هلؿ بٚفرجقع إيل بالدهؿ.

 أُطٚ٘خٚ٘ؽ اهطابع  - ت
إٔىٔقخٔقس افرابع ادَدوين )وؿٚئده ادىٔع ؾُِٔس وإبْف أؾىر(: شٚر 

ًٚ ـثرًا مـ افٔٓقد وشٌل إٔىٔقخٔقس إيل أورصِٔؿ بًًُره افًئ ؿ ؾَتؾ خَِ

ًٚ ظئاًم ، وهرب مـ بَل مْٓؿ إيل اجلٌٚل وافزاري ؾٖؿٚمقا ؾٔٓٚ ، ثؿ ارحتؾ  خَِ

ًٚ إيل بالده ، وخِػ ظع أورصِٔؿ رجاًل مـ أصحٚبف  إٔىٔقخٔقس بجٔنف راجً

يَٚل فف ؛ ؾُِٔس ، وأمره أن يىٚفٛ افٔٓقد بٚفًجقد ٕصْٚمف ، ويٖمرهؿ بٖـؾ 

ْزير ، ويًّْٓؿ مـ اخلتٚن ، ومـ حٍظ افًٌٝ ، وأن يَتؾ ـؾ مـ خٚفػ حلؿ اخل

 أمره ، وحيًـ إيل ـؾ مـ أضٚظف.

ؾًٍؾ ؾُِٔس ـام أمره إٔىٔقخٔقس ، وضٚفٛ افٔٓقد بذفؽ ؛ ؾ٘متًْقا مْف ، ؾَتؾ 

 مْٓؿ خَِٚ ـثرا.



 بين 

 ظًّ عٚػٛ بّ ًطٍٙ عوٌٚٔا اهػالَ  (96
ل مـ إٌٔٔٚء بْل إهائٔؾ مـ ًٕؾ ظٔز بـ مريؿ بْٝ ظّران ظِٔٓؿ افًالم هق ٌٕ

؛ ُأرشؾ ( 4)، وـٚن بْٔف وبغ مقد بـ ظّران أفػ وشٌع مٚئٜ شْٜ (1) شِٔامن 

 بْٔٓؿ افرشؾ وإٌٕٔٚء إيل بْل إهائٔؾ. 

، وهل مـ آل هل افًذراء افٌتقل أم ادًٔح ظٔز بـ مريؿ  ظِٔٓٚ افسالمومريؿ 

ئٔؾ ؛ أمٓٚ هل حْٜ بْٝ ؾٚؿقذا زوجٜ ظّران ، ظٚئِٜ متديْٜ مـ ظٚئالت بْل إها

ظّران افٔٓقدي ، وأخقهٚ هق هٚرون بـ ظّران وفٔس هٚرون أخق مقد بـ 

 .هبؿ ظّران ؛ ٕن مـ ظٚدة بْل إهائٔؾ افتًّل بٖشامء إٌٕٔٚء وافتنٌف

ـٕٚٝ ظٚؿرًا ٓ تِد إٓ  ظِٔٓؿ افسالمُروي أن حْٜ بْٝ ؾٚؿقذا زوجٜ ظّران وأخٝ زـريٚ 

ًٚ فف ، ؾتحرـٝ  أن ظجزت ، ؾٌْٔام هل ذم طؾ صجرة أبكت بىٚئر ُيىًؿ ؾرخ

ظٚضٍتٓٚ فِقفد ومتْتف ، ؾَٚفٝ : يٚ رب إن فؼ ظع ٕذرًا ، صُرًا فؼ ، إن رزؿتْل 

ِٝ  "، ؿٚل تًٚيل : (1)وفدًا أن أتهدق بف ظع بٔٝ ادَدس ؾُٔقن مـ خدمف  إِْذ َؿَٚف

َذْرُت فَ  َٕ َراَن َربِّ إيِنِّ  ّْ ٌَّْؾ ِمِّْل  اْمَرَأُت ِظ ََ ًرا َؾَت ََّٕؽ َؽ َمٚ ذِم َبْىِْل حُمَرَّ َٝ  إِ ٔعُ  َإٔ ِّ
ًَّ  اف

ِِٔؿُ  ًَ  (. 15 –)آل ظّران  " اْف

                                                 
( ؛ ثبة موو ػٌََ ثٓ  17 -16/  2)  وىًاجلادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ  ((1

  ِومي
  ( ؛ ثبة موو ػٌََ ثٓ ِومي  16/  2)  اجلوىًادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلٍّه إلثٓ  ((2
 جٍىَجَلٍب  ((3



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ًٚ مُ  ظِٔٓٚ افسالمادٓؿ أن مريؿ  ًجز بال أب ، ؾ٘هتّٓٚ بْق إٔجٌٝ ظٔز بـ مريؿ إٕجٚب

ُف   "إهائٔؾ بٚفزين ، ؿٚل تًٚيل :   ُِ ِّ
ٚ حَتْ َٓ ْٝ بِِف َؿْقَم َت َٖ دْ  َمْرَيؿُ  َيٚ َؿُٚفقاَؾ ََ ِٝ  َف ًْٔئٚ ِجْئ  َص

ٚ ًّٔٚ - َؾِريًّ
ٌِ ِؽ َب ْٝ ُأمُّ َٕ ٚ ـَ  َوَمٚ 

ٍ
َٚن َأُبقِك اْمَرَأ َشْقء ـَ َٝ َهُٚروَن َمٚ    " َيٚ ُأْخ

 (.41 –) مريؿ 

، ؾتُِؿ ظٔز  (1)ؾٖصٚرت مريؿ ظِٔٓٚ افًالم إيل ابْٓٚ افذي وفدتف دون أن تتُِؿ 

ًٚ مـ اهلل فٔخز ؿقمف مـ بْل إهائٔؾ إٔف  مر اهللبـ مريؿ افهٌل ذم ادٓد بٖ ٌٕٔ

ٌُْد  "، وهذا مٚ حدث مع أمف هق بّثٚبٜ مًجزة مـ اهلل ، ؿٚل تًٚيل : إفٔٓؿ َؿَٚل إِينِّ َظ

ًّٚٔ ٌِ َٕ ِْل  َِ ًَ اَلِة  - اهللَِّ آَتٚيِنَ اْفَُِتَٚب َوَج ُٝ َوَأْوَصٚيِن بِٚفهَّ ْ ـُ ـَ َمٚ  ٚ َأْي ـً ٌََٚر ِْل ُم َِ ًَ َوَج

ًّٔٚوَ  ُٝ َح ِٚة َمٚ ُدْم ـَ ًّٔٚ - افزَّ
َِ ًٌَّٚرا َص ِِْْل َج ًَ ْ جَيْ ا بَِقافَِدِِت َومَل اَلُم َظَعَّ َيْقَم  - َوَبرًّ ًَّ َواف

ًّٚٔ ُٞ َح ًَ  (. 11 – 16)مريؿ ؛  " ُوفِدتُّ َوَيْقَم َأُمقُت َوَيْقَم ُأْب

اِئَٔؾ َأينِّ َؿدْ  "ؿٚل تًٚيل :  ًٓ إَِػٰ َبِْل إِْهَ ْؿ   َوَرُشق ُُ بِّ ـ رَّ ٍٜ مِّ ؿ بِآَي ُُ ُُِؼ  َأينِّ ِجْئُت ؿ َأْخ ُُ  َف

ـَ  ِٜ  افىِّغِ  مِّ َْٔئ َٓ ْرِ  ـَ ُخ  افىَّ ٍُ َٕٖ قنُ  ؾِٔفِ  َؾ ُُ َٔ ا َؾ َْبَرَص َوُأبْ   اهللَِّ بِِْ٘ذنِ  َضْرً ْٕ َف َوا َّ ـْ َ ْٕ ِرُئ ا

ِٔل ادَْْقَتٰك بِِْ٘ذِن اهللَِّ   ؿَوُأْح ُُ ٌُِّئ َٕ ُِقنَ  باَِم  َوُأ ـُ ْٖ ِخُرونَ  َوَمٚ َت ؿْ  ذِم  َتدَّ ُُ ُٔقتِ فَِؽ  ذِم  إِنَّ   ُب  َذٰ

 ًٜ َي ؿْ  َٔ ُُ ُْتؿ إِن فَّ ِمِْغَ  ـُ ْٗ َض  - مُّ ًْ ؿ َب ُُ ُِحؾَّ َف ِٕ ـَ افتَّْقَراِة َو ًؿٚ دَِّٚ َبْغَ َيَديَّ ِم َوُمَهدِّ

                                                 
ًٕب ؤجٕب٘ب ؤال رزىٍُ : "  ألْ عربًٍ  ((1 َْ َّْوِثٌ َجَلوًِّ َػ ٌٍِ َجا َّب ۖ  َفُى َّ َفِة ٍِ َٓ َرَو َِْو ِِ ٌَْج  ا

ِّب  َفُموٌٌِ ًلاَؤَؽ َِ ْٔ ََ ِب ََْو ٌْ َُ ا ِّ ْٓ ُؤَو ٍَ ًِب َف َْٕو  ِٓ َّ ََٔنْهدخ ٌٍِوَّْؽ  ٌِّ  (  26 –" ) ِومي ِب



 بين 

ْؿ   ُُ ْٔ َِ َم َظ ؿافَِّذي ُحرِّ ُُ ٍٜ  َوِجْئُت ـ بِآَي ؿْ  مِّ ُُ بِّ قا رَّ َُ قنِ  اهللََّ َؾٚتَّ ًُ إِنَّ اهللََّ َريبِّ  -  َوَأضِٔ

ٌُُدوُه   ْؿ َؾْٚظ ُُ َذاَوَربُّ اطٌ  َهٰ ٔؿٌ  ِسَ َِ َت ًْ  (. 51 – 66) آل ظّرن ؛  " مُّ

دًا ، ؿٚل وـٕٚٝ ٕتٔجٜ ذفؽ أن ـذبف بْل إهائٔؾ بام جٚء ، وؿٚفقا إختذ اهلل وف

ـْ   ": تًٚيل َر َؿَٚل َم ٍْ ُُ ُؿ اْف ُٓ ٰك ِمْْ ًَ َِامَّ َأَحسَّ ِظٔ  احْلََقاِريُّقنَ  َؿَٚل َإَٔهِٚري إَِػ اهللَِّ   َؾ

ـُ  دْ  بِٚهللَِّ  آَمَّْٚ اهللَِّ َإَٔهٚرُ  َْٕح َٓ َّٕٚ َواْص َٖ قنَ  بِ ُّ
ِِ ًْ  (.54 –)آل ظّران  " ُم

ْؿ   "ؿٚل تًٚيل :  ِٓ ِْْٔ َْحَزاُب ِمـ َب ْٕ ََِػ ا ـَ  َؾَقْيٌؾ َؾْٚخَت َِِّذي ُروا فِّ ٍَ دِ  ِمـ ـَ َٓ ْن  َيْقمٍ  مَّ

 (. 11 –) مريؿ  " َظئِؿٍ 

ـُ َمْرَيَؿ   "ؿٚل تًٚيل :  ُٔح اْب ًِ ـَ َؿُٚفقا إِنَّ اهللََّ ُهَق ادَْ ِذي َر افَّ ٍَ ـَ ْد  ََ ُٔح  َوَؿَٚل َف ًِ  َبِْل َيٚ ادَْ

ا ْؿ  إِْهَ ُُ ٌُُدوا اهللََّ َريبِّ َوَربَّ َّٕفُ ِئَٔؾ اْظ كْ  َمـ إِ دْ  بِٚهللَِّ ُيْؼِ ََ مَ  َؾ ْٔفِ  اهللَُّ َحرَّ َِ َٜ اجْلَ  َظ َواهُ  َّْ ْٖ  َوَم

رُ  ـْ  فِِيَّٚدِِغَ  َوَمٚ  افَّْٚ  (.14 –)ادٚئدة  " َإَٔهٚرٍ  ِم

ثؿ ذم افْٓٚيٜ حٚول بْق إهائٔؾ ) افٔٓقد ( اإليَٚع بغ ظٔز بـ مريؿ وبغ 

ـام ؿتِقا  -افرومٚن ، ؾِام ؾنِٝ ـؾ حمٚوفتٓؿ ، خىىقا ٕمر أظيؿ وهق ؿتِف  

ٕجٚه ورؾًف إفٔف إيل افًامء،  ٌِف فُـ اهلل وص  -زـريٚ وحئل ظِٔٓام افًالم 

ؿ  "ؾٓذه هل ظٚدة بْل إهائٔؾ، وهل ؿتؾ إٌٕٔٚء وافرشؾ، ؿٚل تًٚيل:  ِٓ ِو َْ َٕ َؾٌاَِم 

ٌِْػ   ُِقُبَْٚ ُؽ ْؿ ُؿ ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقهِلِ ٌَ ََٔٚء بِ ٌَِٕ ْٕ ُؿ ا ِٓ ِرِهؿ بِآَيِٚت اهللَِّ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ َٔثَٚؿ ٌَعَ  َبْؾ مِّ  َض

ٚ اهللَُّ َٓ ْٔ َِ ِرِهؿْ  َظ ٍْ ُُ ِمُْقنَ  َؾاَل  بِ ْٗ َّٓ  ُي ًٕٚ َظِئاًم  -  َؿِِٔاًل  إِ َتٚ ْؿ َظَذٰ َمْرَيَؿ هُبْ ِرِهْؿ َوَؿْقهِلِ ٍْ ُُ  َوبِ

ُِـ  - ٌُقُه َوَفٰ َِ ُِقُه َوَمٚ َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِّ َوَمٚ َؿَت ك اْب ًَ َٔح ِظٔ ًِ َْٚ ادَْ ِْ َّٕٚ َؿَت ْؿ إِ
َوَؿْقهِلِ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ٌِّ ـَ  َوإِنَّ َف هَلُْؿ  ُص ِذي قا افَّ ٍُ َِ ل ؾِٔفِ  اْخَت ٍِ ْْفُ  َصؽٍّ  َف ـْ  بِفِ  هَلُؿ َمٚ  مِّ ِْؿٍ  ِم َّٓ  ِظ ٌَٚعَ  إِ ِـّ  اتِّ   افيَّ

ًْٔٚ َوَمٚ َِ ُِقُه َي ِْٔف   - َؿَت ُف اهللَُّ إَِف ًَ َؾ ٚنَ َبؾ رَّ ـَ ُِٔاًم  َظِزيًزا اهللَُّ  َو  " َح

 (. 157 – 155) افًْٚء ؛  

بـ مريؿ ذم هنٚيٜ افزمٚن مرة آخري فَٔتؾ اخلْزير ويُن افهِٔٛ ثؿ يْزل ظٔز 

قُم  ":  وئَؿ احلؼ وافًدل ويىٌؼ افؼيًٜ اإلشالمٜٔ ، ؿٚل رشقل اهلل  َُ َٓ َت

ُتَؾ اخِلِْْزيَر،  َْ ، َوَي َٛ ِِٔ ِنَ افهَّ ُْ َٔ ًىٚ، َؾ ًِ َْ اًم ُم َُ ـُ َمْرَيَؿ َح ْؿ اْب ُُ ُٜ َحتَّك َيِْْزَل ؾِٔ َٚظ ًَّ اف

ُف َأَحٌد َويَ  َِ ٌَ َْ َٔض اَدُٚل، َحتَّك َٓ َي ٍِ ، َوَي َٜ ؛ رواه افٌخٚري ومًِؿ ،  "َوَع اجِلْزَي

 وافٍِظ فٌِخٚري.

َـّ  ": وذم روايٜ آخري فٌِخٚري ؛ يَقل رشقل اهلل  َُ ُٔقِص َِٔدِه، َف ِز بِ ٍْ َٕ َوافَِّذي 

ِنَ  ُْ َٔ ، َؾ ًٓ اًم َظْد َُ ـُ َمْرَيَؿ َح ْؿ اْب ُُ ُتَؾ اخِلِْْزيَر، َوَيَوَع  َأْن َيِْْزَل ؾِٔ َْ ، َوَي َٛ ِِٔ افهَّ

ـَ  ا ِم ْجَدُة افَقاِحَدُة َخْرً ًَّ قَن اف ُُ ُف َأَحٌد، َحتَّك َت َِ ٌَ َْ َٔض ادَُٚل َحتَّك َٓ َي ٍِ ، َوَي َٜ اجِلْزَي

ـْ  قُل َأُبق ُهَرْيَرَة : َواْؿَرُءوا إِْن ِصْئُتْؿ : َوإِْن ِم َُ ٚ ، ُثؿَّ َي َٓ َٔٚ َوَمٚ ؾِٔ ْٕ َّٓ  افدُّ َأْهِؾ افَُِتِٚب إِ

ًٔدا )افًْٚء:  ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ ِٜ َي ََٔٚم
َِ ٌَْؾ َمْقتِِف، َوَيْقَم اف َـّ بِِف َؿ ِمَْ ْٗ ُٔ  ."( 156َف



 بين 

   اْظًّ اهطًٗ (97
  (9)تٚطؼ اهطًٗاُٛ ٗاإلًرباط٘ض أزضٙاْ - أ

ًٚ ظـ تِؽ افٍسةيَقل افُٚتٛ افْكاين  : ) ومع إٔف مـ افًٔر حٌٔٛ شًٔد متحدث

إٓ أن إربًغ  -هنٚيٜ ظك احلقاريغ  -ٕتػ مـ هْٚ وهْٚك ظـ هذه افٍسةمجع 

ًٚ   -(م 116( إػ )16شْٜ مـ ) ًٚ وإهبٚم تٌَك أـثر ؾسات افتٚريخ ادًٔحل ؽّقو

، وهق أمر يٗشػ فف ؛ ٕن هذه افٍسة حٍِٝ بُثر مـ مًٚمل افتٌٔر ذم افًُْٜٔ 

( ، وطٓر دًٔحٜٔ ادجٓقفغ بًد ) بقفسة إًٍٓٚ ، وٕن ؾٔٓٚ برز ـثرون مـ دظٚ

ادتْكون افقثْٔقن مـ مهٚدر ؽر  -بال صؽ -ـثر مـ إؾُٚر افتل محِٓٚ

مًٔحٜٔ ، وخٚصٜ حقل افًَٚئد وادامرشٚت ادًٔحٜٔ ، مثؾ إهار ، وإصقام 

 .)وأصُٚل افًٌٚدة ، ودشتقر افًُْٜٔ ًٍٕف خوع فًٌض افتًديالت 

ا فًِٓٚ مـ أهؿ وُئّز هذه افٍسة اد تَدمٜ مـ تٚريخ افْهٚرى حٚدثٜ مّٜٓ جدًّ

أٓ وهل حٚدثٜ تدمر  احلقادث افتل وؿًٝ ظذ افْهٚرى بًد رؾع ادًٔح 

( م، ذم ظٓد اإلمزاضقر ) 16بٔٝ ادَدس مـ ؿٌؾ افَٚئد افرومٚين تٔىس شْٜ )

                                                 
1
ِولغ اٌلهه إٌََخ ؛ ِوٍوػخ األكٍبْ ، اٌجبة اٌضبٌش ؛ إٌٖوأَخ جِب رفوع ػٕهب ،  ((

ربهٍـ إٌٖوأَخ اٌفًٖ األجي ؛ إٌٖوأَخ : اٌزؼوٍف جإٌْإح جاٌزبهٍـ ، ادلجؾش اٌَبكً ؛ 

بمجباًل ، ادلٍٞت اٌضبٌش ؛ اٌؼٖوه اٌالؽمخ ٌؼٖو رالَِن ادلََؼ بيل رلٌء اإلِرباٝوه لَْٕٞٞب 

 دتهَل   –

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

فقشٌٚشٕٔٚقس ( حٔٞ ؿٙ هذا افَٚئد ظذ افٔٓقد ذم ؾًِىغ، وخٚصٜ ذم 

  .افَدس ؿوٚء صٌف تٚم بًٌٛ ثقرهتؿ ود افرومٚن

وٓصؽ أن ظِّٜٔ افَتؾ واإلبٚدة هذه ؿد ضٚفٝ أـز ظدد مـ افْهٚرى ذم ذفؽ 

افتٚريخ ؛ ٕٕف مل يُـ هْٚك ؾرق بغ افٔٓقدي وادتْك إبٚن تِؽ افٍسة ، ـام أن 

افٔٓقد ذم افٌالء وافَتؾ واإلبٚدة ـٚن صٌف ظٚم جلّٔع ادْٚضؼ افتل يتقاجد ؾٔٓٚ 

 . ؾًِىغ خٚصٜ، وادْٚضؼ ادجٚورة هلٚ

ومـ هْٚ ؾ٘ن احلديٞ ظـ تِؽ افٍسة ؾٔف ظن واوح ؛ إذ إهنٚ حَِٜ جمٓقفٜ ذم 

تًتز جمٓقفٜ  -وـذفؽ بقفس -تٚريخ افْكإٜٔ ، حتك إن هنٚيٜ أتٌٚع ادًٔح 

ًٚ مـ ؿٌؾ  ًٚ متالحَ افرومٚن ، بًٌٛ ذفؽ افٌالء افىقيؾ افذي حؾَّ بٚفٔٓقد متتٚبً

، ثؿ اشتّرَّ افٌالء (م16تدمر تٔىس فٌٔٝ ادَدس شْٜ )إػ  مْذ رؾع ادًٔح 

ع  َّّ ظذ مـ بَل مْٓؿ إػ افتدمر افثٚين ذم ظٓد اإلمزاضقر )أدريٚن( حٔٞ دم

ك )برـقـٌٚ( وزظّقا إٔف ادًٔح  َّّ روا ظِٔٓؿ رجاًل يً جمّقظٜ مـ افٔٓقد وأمَّ

ن، ؾام ـٚن مـ اإلمزاضقر افرومٚين ) أدريٚن ( حقايل ادْتير ؾخرج هبؿ ظذ افرومٚ

َّٓ أن أرشؾ محِٜ ـٌرة ، وأمرهٚ بتدمر مجٔع ادحالت افتل يّرون 116ظٚم ) (م، إ

، واشتّرَّ ذم  ، حمالًّ ر بالد افٔٓقدظِٔٓٚ؛ حمالًّ ، وؿٙ ظِٔٓؿ، ذفؽ شْتغ حتك دمَّ

، مًٌقد افرومٚن ذم ذفؽ وأظٚد تدمر بٔٝ ادَدس، وبْك حمِف هُٔاًل فِّنسي



 بين 

ًٚ واحدًا ذم افًْٜ بًد  م ظذ افٔٓقد افدخقل إػ بٔٝ ادَدس إٓ يقم افقؿٝ، وحرَّ

 . دؾع ؽرامٜ مٚفٜٔ ـٌرة

ًٚ مـ إشٌٚب ادٌٚذة فالَٕىٚع  ًٚ ـٓذه ـٕٚٝ شٌٌ ًٚ جًٚم ؾال صؽَّ أن أحداث

 يتّٔزون ظـ افتٚرُيل افٌغَّ ذم تٚريخ افْهٚرى افذيـ ـٕٚقا ذم ذفؽ افقؿٝ ٓ

 افٔٓقد بقء خٚصٜ فدى مـ هق خٚرج إضٚرهؿ مثؾ افرومٚن وافٔقٕٚن افقثْٔغ.

ـٚن متّرـزًا ذم بٔٝ ادَدس،  ـام أن افثَؾ افديْل وآفتزام بٌّٚدئ ادًٔح 

، وـٚن شٌؼ أن حدث إًَٚم بغ دظٚة افْهٚرى ذم مًٖفٜ ذيًٜ مقشك 

افقثْٔغ هبٚ، وـٚن ادحٚؾيقن ظذ ووجقب افتزامٓٚ، وإفزام ادتْكيـ مـ 

افؼيًٜ وادقجٌقن فالفتزام هبٚ مـ ادتًٌغ فًِّٔح مـ افٔٓقد هؿ افَقة افٌٚفٌٜ ذم 

  ذفؽ افقؿٝ.

ف هلذه افٍئٜ بٚفذات رضبٜ ؿٚصّٜ ،  إٓ أن تدمر بٔٝ ادَدس وؿتؾ افٔٓقد وجَّ

ادقشقيٜ، وؾهِٓٚ وأؾًح ادجٚل فٌقفس وأتٌٚظف ادْٚديـ ب٘فٌٚء افًّؾ بٚفؼيًٜ 

 . ظـ ديٕٜٚ ادًٔح 

يَقل حٌٔٛ شًٔد: ) أمٚ خراب أورصِٔؿ ذم افؼق إثر افتّرد افٔٓقدي شْٜ 

(م، ؾُٚن فف أثر ظّٔؼ ذم ادًٔحٜٔ، وذفؽ ٕٕف ؿٙ ظذ اجلامظٚت 16)

افًٍِىْٜٔٔ، وتوخؿ أظداد متْكي افقثْٜٔ، مـ افًقامؾ افتل جًِٝ ـٍٚح 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٜ ، ؽر ذي مقوقع ، وؽدت ديٜ افْٚمقشٜٔ افؤَخِص مـ افٔٓق)بقفس( فِت

 إٔىٚـٔف ورومٜٔ وبًدهٚ أؾًس أهؿ ادراـز ذم تىقر افتٚريخ ادًٔحل (.

 ُعٗح اهٚٔ٘ز إهٛ ادتعٙطٝ اهعطبٚٞ  - ب
هـ  16وتذـر ادهٚدر افتٚرُئٜ ادقثَٜ أن افٔٓقد ؿد ٕزحقا إيل اجلزيرة افًربٜٔ شْٜ 

ٕتٓٝ إيل خراب ؾًِىغ ، وتدمر هُٔؾ بًد حرب افٔٓقد وافرومٚن ، وافتل إ

 بٔٝ ادَدس.

 ظًّ اهبعجٞ اهِب٘ٙٞ  (98
 عساء اهٚٔ٘ز هوِيب حمٌس ٗهوطغاهٞ اهِب٘ٙٞ  -

  ًقسًٞ  - أ
ـٚن افٔٓقد يًُْقن جزيرة افًرب ؿٌٔؾ افًٌثٜ افٌْقيٜ ، وـٕٚقا يٍخرون 

ويتٍٚخرون ظع جراهنؿ افًرب ادؼـغ بٖهنؿ مـ أهؾ افُتٚب وأن اهلل أرشؾ 

 ٓؿ افُتٛ وافرشؾ.إفٔ

وـٕٚٝ ـتٌٓؿ ادَدشٜ افتل أرشِٝ إفٔٓؿ تٌْئٓؿ بَدوم رشقل إشّف أمحد ذم آخر 

افزمٚن ، ؾُٕٚقا يتىًِقن بٖن يُقن هذا افٌْل مْٓؿ ـام ـٚن حٚل إٌٕٔٚء وافرشؾ 

 أخريـ.

ًٚ مـ افًرب وفٔس مْٓؿ  ؾِام بًٞ اهلل ظز وجؾ حمّد   بْل مـ أي –ٌٕٔ

 حًداً  أظَٚهبؿ ظع وإٌَِٕقا افٌوٛ، أصد وؽوٌقا َقهلؿ،ظ ضٚرت ،- إهائٔؾ
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 بين 

مـ ظْد إًٍٔٓؿ أن افٌْقة خرجٝ مـ أيدهيؿ وذهٌٝ إيل افًرب ، وهؿ ـٕٚقا 

ٕهنؿ ينًرون بٚفٍقؿٜٔ ويًتَدون أهنؿ صًٛ اهلل حيتَرون افًرب ـًٚدهتؿ 

بؾ ٕٕف ظريب،  ؛ ؾٖمجًقا أمرهؿ وؿرروا أٓ يٗمْقا هبذا افٌْل حمّد ادختٚر

ظع  ، وحَداً بُؾ مٚ أوتقا مـ ؿقة وشِىٜ ومٚل، ظْٚدًا وإشتٌُٚراً  ؿرروا حمٚربتف

 ظع افًرب. افرشقل وحًداً 

 .رشقل مـ ظْد اهلل إيل افًٚدغ إٔف ومل تتقؿػ مٗامرات افٔٓقد مْذ أن أظِـ 

وؿرر افٔٓقد ذم إًٍٔٓؿ إٔف ٓ يُّـ هلذا افرشقل افًريب أن يْجح وإٓ ؾٓذا يًْل 

ٚيتٓؿ وؤٚظٓؿ وؾْٚئٓؿ ؛ ؾٖوؽروا افهدور ظِٔف وحتٚفٍقا مع افَٚيص وافداين هن

 وده وود رشٚفتف.

 

َْك َأَبٚ إِْشَحَٚق  )): (1)يَقل ابـ شًد ذم افىٌَٚت  ُْ ـُ َمٚتٍِع َوُي َْحَبِٚر ْب ْٕ ُٛ ا ًْ ، َوُهَق  ـَ

َرَ  ـْ ِِحْ ـْ آِل ِذي ُرَظْغٍ  ِم َٚن ظَ  ، ِم ـَ ـِ مَهُقدَ ، َو َِؿَ  َذ ِدي َْٖش َٜ  ، َؾ ، ُثؿَّ َخَرَج  ، َوَؿِدَم ادَِْديَْ

ٚمِ  َٜ اْثََْتْغِ َوَثاَلثِغَ  إَِػ افنَّ ٚ َشَْ َ هِبَ ـَ ِِحَْص َحتَّك ُتُقيفِّ َُ ـِ  ، َؾَس ِٜ ُظْثاَمَن ْب ، يِف ِخاَلَؾ

ٚنَ  ٍَّ ـُ َهُٚرونَ  ؛َظ ٚ َيِزيُد ْب َٕ ـُ ُمْسِِ  َأْخَزَ ُٚن ْب ٍَّ َٓ ، َوَظ َٜ  ٍؿ َؿٚ َّ َِ ـُ َش ُٚد ْب َثَْٚ َِحَّ ـْ  : َحدَّ ، َظ

ـِ َزْيدٍ  ِٛ َؿَٚل  َظِعِّ ْب ِّٔ ـِ ادَُْس ِٔد ْب
ًِ ـْ َش ٍٛ  ، َظ ًْ َُ

بَُّٚس فِ ًَ َؽ َأْن ُتْسَِِؿ  : » : َؿَٚل اْف ًَ َمٚ َمَْ

                                                 
 (  445/  7اٌٞجمبد اٌىربً ، ٝجؼخ كاه ٕبكه ؛ )  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

َٝ ا ّْ َِ ٍر َحتَّك َأْش ُْ ِد َرُشقِل اهللَِّ صّذ اهلل ظِٔف وشِؿ َوَأِِب َب ْٓ ِد َظَذ َظ ْٓ َن َظَذ َظ ْٔ

رَ  َّ ٌٛ : ، ش   ُظ ًْ ـَ َٚل  ََ ـَ افتَّْقَراةِ  "َؾ َٛ يِل ـَِتًٚبٚ ِم َت ـَ ُف إيَِلَّ  إِنَّ َأِِب  ًَ :  ، َوَؿَٚل  ، َوَدَؾ

َذا ْؾ هِبَ َّ َٓ َأُؾضَّ  اْظ ُتبِِف ، َوَأَخَذ َظَعَّ بَِحؼِّ اْفَقافِِد َظَذ َوَفِدِه َأْن  ـُ ِر 
، َوَخَتَؿ َظَذ َشٚئِ

نَ  َٚتؿَ اخلَْ  ْٔ َٚن ا ـَ امَّ  َِ رُ  ، َؾ َٓ ْشاَلَم َيْي ُٝ اإْلِ ِز  ، َوَرَأْي ٍْ َٕ ْٝ يِل  ًْٖشٚ َؿَٚف ْ َأَر َب ًَؾَّ  ، َومَل : َف

َؽ  َّ َت ـَ اًم  ِْ َٛ َظَْْؽ ِظ َّٔ ْق َؿَرْأَتفُ  َأَبَٚك َؽ َِ َٚتؿَ  ، َؾ ُٝ اخْلَ َوْو ٍَ َرْأُتفُ  ، َؾ ََ ، َؾَقَجْدُت ؾِِٔف  ، َؾ

ٍد وَ  َّّ َٜ ُُمَ ٍَ تِفِ ِص َن ُمْسِاًِم  ُأمَّ ْٔ ُٝ ا بََّٚس  "، َؾِجْئ ًَ َر  .، َؾَقاَػ اْف َّ ـُ ُظ ُِِٔؾ ْب ٚ اخْلَ َٕ َأْخَزَ

ْبِديُّ َؿَٚل  ًَ َثِْل َأِِب َؿَٚل  اْف َثَْٚ َؿَتَٚدُة  : َحدَّ رَ  »: : َحدَّ َّ َؿ يِف إِْمَرِة ُظ َِ ًبٚ َأْش ًْ ـَ  ،شَأنَّ 

ًْ  َؿَٚل   ـَ ْرَداِء  َر َأُبق افدَّ ـَ َٚل  ًبٚ: َوَذ ََ ثًِرا ، َؾ ـَ اًم  ِْ ًِ ِٜ َف يَّ َرِ ّْ
ـِ احْلِ  .( اهـ( : إِنَّ ِظَْْد اْب

 

حٔل بـ أخىٛ هق شٔد بْق افْور ؿٌؾ اإلشالم، وهق وافد أم ادٗمْغ صٍٜٔ 

 .بْٝ حٔل بـ أخىٛ. ـٚن مـ أظِؿ افٔٓقد بديْٓؿ ـام ـٚن مـ أصد مَٚتِٔٓؿ

د بـ ظّرو بـ حزم ؿٚلوحدث)) ؿٚل ابـ إشحٚق:  َّّ :  ْل ظٌد اهلل بـ أيب بُر بـ حم

َّٛ وفد أيب إفٔف أهنٚ ؿٚفٝ   ُحّدثٝ ظـ صٍٜٔ بـ حٔل بـ أخىٛ ،  : ـْٝ أح

: ؾِام ؿدم  ، ؿٚفٝ ، مل أفَٓام ؿّط مع وفد هلام إّٓ أخذاين دوٕف وايل ظّل أيب يٚه

ّٔل بـ ،  ادديْٜ وٕزل ؿٌٚء ذم بْل ظّرو بـ ظقف رشقل اهلل  ؽدا إفٔف أيب ُح

ًِّْغ.  أخىٛ  ، وظّل أبق يٚه بـ أخىٛ ُمٌ



 بين 

: ؾٖتٔٚ ـّٚفْغ ـًالٕغ  ؿٚفٝ، : ؾِؿ يرجًٚ حتك ـٕٚٚ مع ؽروب افنّس  ؿٚفٝ

 شٚؿىغ يّنٔٚن اهلقيْك. 

، مع مٚ  ، ؾقاهلل مٚ افتٍٝ إيّل واحد مْٓام : ؾٓننٝ إفٔٓام ـام ـْٝ أصْع ؿٚفٝ

:  وهق يَقل ٕيب حٔل بـ أخىٛ، وشًّٝ ظّل أبق يٚه :  ، ؿٚفٝ هبام مـ افٌؿّ 

: ؾام ذم ًٍٕؽ  ، ؿٚل : ًٕؿ ؟ ؿٚل : أتًرؾف وُتثٌتف ، ؿٚل : ًٕؿ واهلل ؟ ؿٚل أهق هق

 . (( (1)؟ ؿٚل ظداوتف واهلل مٚ بَٔٝ  مْف

 .؛ أي بغ ظٌد اهلل بـ أيب بُر وصٍٜٔ (4): وهق مَْىع ؿٚل احلٚؾظ افًراؿل

، مـ إصّداء  : جٚهع حّٔل بـ أخىٛ افُْضي ": (1)ٕظالم يَقل افزرـع ذم ا

، ؾِٖسوه  أدرك اإلشالم وآذى ادسِّغد احلِٚض وافبٚدي.افًتٚة. ـٚن يًْٝ بسٔ

 ." ، ثؿ ؿتِقه يقم ؿرييٜ

                                                 
 ثّبجد ، د اٌووًَ  –( ، ٛ كاه بؽَبء اٌزواس اٌؼويب  311 – 310/  4اٌوجٗ األٔف )  ((1
 ( 4/1843ؤؽبكٍش بؽَبء ػٍوَ اٌلٍٓ ) ختوٍظ ((2
 (  292/  2األػالَ ٌٍيهوٌٍ : )  ((3



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 

: ِٔؾ وـْٔتفهائٔع( وهق صحٚيب جظٌد اهلل بـ شالم بـ احلٚرث )أبق يقشػ اإل

يـٜ افٌْل يقشػ مـ بْل اهائٔؾ . ؿٚل ظْف افذهٌل ذم افًر:  أبق يقشػ ، مـ ُذرِّ

اإلمٚم احلَْز ، ادنٓقد فف بٚجلْٜ ، أبق احلٚرث اإلهائٔع، حِٔػ إٕهٚر ، مـ  "

 ."خقاصِّ أصحٚب افٌْل 

 ـٚن هيقديٚ مـ هيقد بْل ؿَْٔٚع ؾٖشِؿ.

ٍَٕس  ـْ َأ غَ  ، َؿَٚل َظ َِ َدُم َرُشقِل اهللَِّ  : َب َْ ـَ َشاَلٍم َم ََٖتٚهُ  َظْبَد اهللَِّ ْب َٜ َؾ ،  ادَِديَْ

بِلر َؿَٚل  َٕ  َّٓ َـّ إِ ُٓ ُّ َِ ًْ ـْ َثاَلٍث َٓ َي َُِؽ َظ َٚل: إيِنِّ َشٚئِ ََ ِٜ  َؾ َٚظ اِط افسَّ ُل َأْذَ   َوَمٚ  : َمٚ َأوَّ

 ِٜ ُف َأْهُؾ اجَلَّْ ُِ ـُ ْٖ ٍٚم َي ًَ ُل َض ـْ أَ  َأوَّ ٍء َيِْْزُع افَقَفُد إَِػ َأبِٔفِ   َوِم ٍء  يِّ َرْ ـْ َأيِّ َرْ   َوِم

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  َيِْْزُع إَِػ َأْخَقافِفِ  ََ يُؾ »   َؾ ٚ ِجْزِ ًٍ َـّ إِٓ يِن هِبِ َ َٚل َظْبُد اهللَِّ ش َخزَّ ََ َؿَٚل: َؾ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ، َؾ ِٜ َُ ـَ اداََلئِ قِد ِم ُٓ َٔ  َؾٌَْٚر  ": َذاَك َظُدوُّ اف
ِٜ َٚظ اِط افسَّ ُل َأْذَ ٚ َأوَّ َأمَّ

بِِد  ـَ ِٜ َؾِزَيَٚدُة  ُف َأْهُؾ اجَلَّْ ُِ ـُ ْٖ ٍٚم َي ًَ ُل َض ٚ َأوَّ ِرِب، َوَأمَّ ٌْ ِق إَِػ ادَ ـَ ادَْؼِ ُؼُ افََّْٚس ِم حَتْ

ُجَؾ إَِذا َؽِقَ ادَْرَأَة ؾَ  َبُف يِف افَقَفِد: َؾِ٘نَّ افرَّ ٚ افنَّ َبُف َفُف، ُحقٍت، َوَأمَّ َٚن افنَّ ـَ ٚ َمُٚؤُه  َٓ ََ َسَب

 ٚ َبُف هَلَ َٚن افنَّ ـَ َؽ َرُشقُل اهللَِّ، ُثؿَّ َؿَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ  "َوإَِذا َشَبَؼ َمُٚؤَهٚ  َّٕ ُد َأ َٓ َؿَٚل: َأْص

ُتقيِن  ْؿ هَبَ هَلُ
َٖ قا بِِْ٘شاَلِمل َؿْبَؾ َأْن َتْس ُّ

، إِْن َظِِ ٌٝ قَد َؿْقٌم هُبُ ُٓ َٔ ِظَْْدَك، َؾَجَٚءِت  إِنَّ اف

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ، َؾ َٝ ْٔ قُد َوَدَخَؾ َظْبُد اهللَِّ افَب ُٓ َٔ ـُ » اف ْؿ َظْبُد اهللَِّ ْب ُُ َأيُّ َرُجٍؾ ؾِٔ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ ش َشاَلمٍ  ََ ٚ، َؾ َٕ ـُ َأْخَرِ ٚ، َواْب َٕ َْٚ، َوَأْخَرُ
ِّ َِ ـُ َأْظ َْٚ، َواْب ُّ َِ  َؿُٚفقا َأْظ



 بين 

َؿ َظْبُد اهللَِّ َأَؾَرَأيْ » َِ َٚل: ش ُتْؿ إِْن َأْش ََ ْؿ َؾ ِٓ ْٔ ـْ َذفَِؽ، َؾَخَرَج َظْبُد اهللَِّ إَِف َؿُٚفقا: َأَظَٚذُه اهللَُّ ِم

 ،ٚ َٕ ـُ َذِّ ٚ، َواْب َٕ ُٚفقا: َذُّ ََ ًدا َرُشقُل اهللَِّ، َؾ َّّ ُد َأنَّ ُُمَ َٓ َّٓ اهللَُّ َوَأْص ُد َأْن َٓ إَِفَف إِ َٓ َأْص

قا ؾِ  ًُ  .(1)ٔفِ َوَوَؿ

  إغاءٝ اهٚٔ٘ز األزب ًع اهطغ٘ي يف اهتخٚٞ - ج
ـٚن افٔٓقد ظِٔٓؿ فًْٜ اهلل ئًئقن إدب ذم افتحٜٔ مع رشقل افًالم واإلشالم 

َبْرِ حٔٞ روي افٌخٚري ذم صحٔحف مـ  حمّد  ـِ افزُّ ، َأنَّ  حديٞ ُظْرَوَة ْب

ٚ َزْوَج افَّْبِلِّ  َٓ ، َرِِضَ اهللَُّ َظْْ َٜ قِد َظَذ َرُشقِل  ْٝ َؿٚفَ  َظٚئَِن ُٓ َٔ ـَ اف : َدَخَؾ َرْهٌط ِم

ُٚفقااهللَِّ  ََ ؿْ  ، َؾ ُُ ْٔ َِ ُٚم َظ ُٜ  : افسَّ ْٝ َظٚئَِن ٚ  ، َؿَٚف َٓ ُت ّْ ِٓ ٍَ ُٝ ، : َؾ ِْ َُ ُٚم  َؾ ُؿ افسَّ ُُ ْٔ َِ : َوَظ

 ُٜ َْ ًْ َِّ ْٝ  َواف َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ، َؿَٚف ََ ُٜ  : »: َؾ اًل َيٚ َظٚئَِن ْٓ ْؾَؼ يِف ، إِنَّ اهللََّ ُُيِ  َم ُّٛ افرِّ

فِ  ِِّ ـُ ُٝ ، ش  إَْمِر  ِْ َُ ْع َمٚ َؿُٚفقا : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ، َأوَ  َؾ َّ  ":   َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  مَلْ َتْس

 ُٝ ِْ ؿْ  َؿْد ُؿ ُُ ْٔ َِ  .": َوَظ

 

حدثْٚ شِّٜ ظـ حمّد  : ابـ محٔد ؿٚلحدثْٚ )) : (4)يَقل اإلمٚم افىزي ذم تًٍره 

 -: مّر صُٖس بـ ؿٔس  حدثْل افثَٜ، ظـ زيد بـ أشِؿ، ؿٚل، ؿٚل: بـ إشحٚق

                                                 
 هجاٖ اٌجقبهً جؤمحل جبثٓ ؽجبْ ، جاٌٍفظ ٌٍجقبهً  ((1
 (  65 – 55/  6عبِغ اٌجَبْ ٌٍٞربً ، حتمَك اٌؼالِخ ؤمحل ّبوو ؛ )  ((2



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٌـ ظذ ادًِّغ،  ٚ ذم اجلٚهِٜٔ، ظئَؿ افٍُر، صديد افوِّ ًَ وـٚن صًٔخٚ ؿد َظ

، ذم  مـ إوس واخلزرج ظذ ٍٕر مـ أصحٚب رشقل اهلل  -صديَد احلًد هلؿ 

ؾٌٚطف مٚ رأى مـ مَجٚظتٓؿ وأفٍتٓؿ وَصالح ذات  ؛ ؿ يتحّدثقن ؾٔفجمِس ؿد مجًٓ

بْٔٓؿ ظذ اإلشالم، بًد افذي ـٚن بْٔٓؿ مـ افًداوة ذم اجلٚهِٜٔ، ؾَٚل: ؿد اجتّع 

ِْٜٔ هبذه افٌالد!  ٓ واهلل مٚ فْٚ مًٓؿ ، إذا اجتّع مألهؿ هبٚ، مـ ؿرار!  َمأل بْل َؿ

ٚ مـ هيقَد وـٚن مًف، رهؿ  ؾَٚل: اظّد إفٔٓؿ  ؾٖمر َؾتك صٚبًّ ـّ ، ؾٚجِس مًٓؿ، وَذ

وـٚن  -ـٕٚقا تََٚوفقا ؾٔف مـ إصًٚر  َيْقم بًٚث ومٚ ـٚن ؿٌِف، وإٔنْدهؿ بًض مٚ

ٚث يقًمٚ اؿتتِٝ ؾٔف إوس واخلزرج، وـ ًَ ٚن افيٍُر ؾٔف فألوس ظذ اخلزرج يقم ُب

 ؾًٍؾ.  -

َّٔغ ظذ ، حتك تقاثٛ ر ؾتُِؿ افَقم ظْد ذفؽ ؾتْٚزظقا وتٍٚخروا ُجالن مـ احل

ْٔيل، أحد بْل حٚرثٜ بـ احلٚرث مـ إوس  ٛ: أوُس بـ َؿ ـَ ٌّٚر بـ  -افرُّ وج

 صخر، أحد بْل َشِّٜ مـ اخلزرج. 

! وؽوٛ ، ؾتَٚوٓ ًٜ ثؿ ؿٚل أحدمهٚ فهٚحٌف: إن صئتؿ واهلل َرَدْدٕٚهٚ أن َجَذَظ

:  وافيٚهرةُ  -يٚهرة الَح افًالَح!! مقظُدـؿ افافٍريَٚن، وؿٚفقا: ؿد ؾًِْٚ، افً

ة   وحتٚوز افْٚس.  ، ؾخرجقا إفٔٓٚ -احلَرَّ

ؾٕٚوّٝ إوس بًوٓٚ إػ بًض، واخلزرج بًوٓٚ إػ بًض، ظذ دظقاهؿ افتل 

 ـٕٚقا ظِٔٓٚ ذم اجلٚهِٜٔ. 



 بين 

، ؾخرج إفٔٓؿ ؾّٔـ مًف مـ ادٓٚجريـ مـ أصحٚبف ؾٌَِغ ذفؽ رشقَل اهلل 

غ، اهلل اهلل، أبدظقى اجلٚهِٜٔ وإٔٚ بغ يٚ مًَؼ ادًِّ " : حتك جٚءهؿ، ؾَٚل

ِرـؿ بًد إْذ هداـؿ اهلل إػ اإلشالم وأـرمُؿ بف، وؿىع بف ظُْؿ أمَر اجلٚهِٜٔ،  ُٓ أط

 ؟  واشتَْذـؿ بف مـ افٍُر، وأفَّػ بف بُْٔؿ، ترجًقن إػ مٚ ـْتؿ ظِٔف ـًٍٚرا

مـ أيدهيؿ،  ؾًرف افَقم أهنٚ ٕزؽٜ مـ افنٔىٚن، وـٌٔد مـ ظدوهؿ، ؾٖفَقا افًالح

ْقا، وظَٕٚؼ افرجٚل مـ إوس واخلزرج بًُوٓؿ بًًوٚ، ثؿ إكؾقا مع  َُ وب

شٚمًغ مىًٔغ، ؿد أضٍٖ اهلل ظْٓؿ ـَٔد ظدوِّ اهلل َصٖس بـ ؿٔس  َرشقل اهلل 

 ومٚ صْع. 

ؿؾ يٚ أهؾ افُتٚب مل تٍُُرون بآيٚت اهلل  " ؾٖٕزل اهلل ذم صٖس بـ ؿٔس ومٚ صْع:

ٚ تًِّقن ؿؾ يٚ أهؾ افُتٚب مل تهدون ظـ شٌٔؾ اهلل مـ آمـ واهلل صٌٓٔد ظذ م

 أيٜ.   " تٌٌقهنٚ ظقجٚ

ـْ ـٚن مًٓام مـ ؿقمٓام افذيـ  وإٔزل اهلل  ٌّٚر بـ صخر وَم ْٔيّل وج ذم أوس بـ َؿ

يٚ أهيٚ افذيـ  "صًْقا مٚ صًْقا ظام أدخؾ ظِٔٓؿ صٖس بـ ؿٔس مـ أمر اجلٚهِٜٔ: 

ٚ مـ  ًَ إػ  " افذيـ أوتقا افُتٚب يردُّوـؿ بًد إيامُٕؿ ـٚؾريـآمْقا إن تىًٔقا ؾري

 .(( " أوفئؽ هلؿ ظذاٌب ظئؿ " ؿقفف:



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ظـ ظُرمٜ، ؿٚل: ـٚن بغ هذيـ احلٔغ مـ إوس واخلزرج (1)روى ابـ ادْذر و

ؿتٚل ذم اجلٚهِٜٔ، ؾِام جٚء اإلشالم اصىِحقا، وأفَّػ اهلل بغ ؿِقهبؿ، ؾجِس 

إوس واخلزرج، ؾٖٕند صًرًا ؿٚفف أحد احلٔغ ذم  هيقدي ذم جمِس ؾٔف ٍٕر مـ

 حرهبؿ، ؾحرك إحَٚد بْٔٓؿ، ؾَٚل أخرون: ؿد ؿٚل صٚظرٕٚ ـذا وـذا...

يٚ أهيٚ افذيـ ":  ، ؾٖٕزل اهلل شٌحٕٚف ؾٚجتًّقا، وأخذوا افًالح، واصىٍقا فَِتٚل

إػ  "ؾريـآمْقا إن تىًٔقا ؾريَٚ مـ افذيـ أوتقا افُتٚب يردوـؿ بًد إيامُٕؿ ـٚ

(، ؾجٚء 161ظّران: )آل "ـذفؽ يٌغ اهلل فُؿ آيٚتف فًُِؿ هتتدون"ؿقفف تًٚػ: 

حتك ؿٚم بغ افهٍغ، ؾَرأ أيٚت، ورؾع صقتف، ؾِام شًّقا صقت  افٌْل 

، أفَقا افًالح،  ، ؾِام ؾرغ ، وجًِقا يًتًّقن بٚفَرآن إٔهتقا فف رشقل اهلل 

ًٚ، وجًِقا يٌُقن  .وظٕٚؼ بًوٓؿ بًو

 

 ٗعع٘ا هٕ اهػٍ يف اهطعاَ :
َؿ  َِّ ِْٔف َوَش َِ ْٝ فَِرُشقِل اهللَِّ َصذَّ اهللُ َظ ، ُأْهِدَي َْٔزُ ْٝ َخ ٚ ُؾتَِح

ُف َؿَٚل: دََّ َّٕ ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َأ َظ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ، َؾ ٚ َشؿر َٓ َٚن َهٚ ُهَْٚ مِ : »َصٌٚة ؾِٔ ـَ ـْ  قا يِل َم ًُ قدِ امْجَ ُٓ َٔ قا ش ـَ اف ًُ
ِّ َؾُج

                                                 
إِٓوا بْ رَٞؼوا اٌنٍٓ  رفَّب اٌموآْ الثٓ ادلٕنه ، ٍوهح آي ػّواْ ، لوٌٗ ؛ ٍب ؤٍهب اٌنٍٓ ((1

 ؤروا اٌىزبة  ٍوكجوُ ثؼل بديبٔىُ وبفوٍٓ   جاحللٍش ِوفوع 

 



 بين 

ْؿ َرُشقُل اهللَِّ  َٚل هَلُ ََ ُتْؿ َصِٚدِؿلَّ َظْْفُ : »َفُف، َؾ ْٕ ْؾ َأ َٓ ٍء، َؾ ـْ َرْ ْؿ َظ ُُ ُِ
ش. إيِنِّ َشٚئِ

ْؿ َرُشقُل اهللَِّ  َٚل هَلُ ََ ِٚشِؿ، َؾ ََ ْؿ َيٚ َأَبٚ اف ًَ َٕ ُٚفقا:  ََ ؿْ : »َؾ ـُ ـْ َأُبق ٚ ُؾاَلٌن، ش َم َٕ َؿُٚفقا: َأُبق

 ََ ْؿ ُؾاَلنٌ : »َٚل َرُشقُل اهللَِّ َؾ ـُ َذْبُتْؿ، َبْؾ َأُبق َٚل: ش ـَ ََ َٝ َوَبِرْرَت، َؾ ُٚفقا: َصَدْؿ ََ َؾ

ْؿ َظْْفُ » ُُ َْٖفُت ٍء إِْن َش ـْ َرْ ُتْؿ َصِٚدِؿلَّ َظ ْٕ ِٚشِؿ، َوإِْن ش َهْؾ َأ ََ ْؿ َيٚ َأَبٚ اف ًَ َٕ ُٚفقا:  ََ َؾ

اَم َظَرْؾتَ  ـَ ِذَبَْٚ  ـَ  َٝ َذْبََْٚك َظَرْؾ ْؿ َرُشقُل اهللَِّ ـَ ـْ َأْهُؾ افَّْٚرِ : »ُف يِف َأبَِْٔٚ، َؿَٚل هَلُ ش َم

ِْٔف  َِ ْؿ َرُشقُل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ َٚل هَلُ ََ ٚ، َؾ َٓ َْٚ ؾِٔ َٕ ق ٍُ ُِ ٚ َيِسًرا، ُثؿَّ ََّتْ َٓ قُن ؾِٔ ُُ َٕ ُٚفقا:  ََ َؾ

َؿ:  َِّ ٚ أَ »َوَش َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ ٍُ ُِ ْخ َٕ ٚ، َواهللَِّ َٓ  َٓ ْؿ: ش. َبًدااْخَسُئقا ؾِٔ ُتْؿ َصِٚدِؿلَّ »ُثؿَّ َؿَٚل هَلُ ْٕ ْؾ َأ َٓ َؾ

ْؿ َظْْفُ  ُُ َْٖفُت ٍء إِْن َش ـْ َرْ َٚل: ش َظ ََ ْؿ، َؾ ًَ َٕ ِٚة َشامًّ »َؿُٚفقا:  ُتْؿ يِف َهِذِه افنَّ ِْ ًَ ش َهْؾ َج

َٚل:  ََ ْؿ، َؾ ًَ َٕ ُٚفقا:  ََ ْؿ َظَذ َذفَِؽ »َؾ ُُ َِ َٝ ش َمٚ َِحَ ْْ ـُ ٚ: إِْن  َٕ ُٚفقا: َأَرْد ََ يُح  َؾ ْسَسِ َٕ اًبٚ  ذَّ ـَ

َك ، ) ًّٔٚ مَلْ َيُُضَّ بِ َٕ  َٝ ْْ ـُ  5777( افبخٚريِمَْْؽ، َوإِْن 

َٚن َرُشقُل اهللَِّ  ـَ ـْ َأِِب ُهَرْيَرَة، َؿَٚل:  َٜ "َظ َدَؿ ُؾ افهَّ ـُ ْٖ َٓ َي َٜ َو ِديَّ َبُؾ اهْلَ َْ َثَْٚ  "َي َحدَّ

ـْ َخٚفٍِد، َٜ يِف َمْقِضٍع آَخَر َظ َّٔ
َِ ـُ َب ُٛ ْب ، َومَلْ  َوْه َٜ َّ َِ ـْ َأِِب َش ٍرو، َظ ّْ ـِ َظ ِد ْب َّّ ـْ ُُمَ َظ

َٚن َرُشقُل اهللَِّ  ـَ ْر َأَبٚ ُهَرْيَرَة َؿَٚل:  ـُ ِديَّ ": َيْذ َبُؾ اهْلَ َْ َٜ َي َدَؿ ُؾ افهَّ ـُ ْٖ َٓ َي َزاَد:  ، "َٜ َو

َؾ رَ  ـَ َٖ ٚ َؾ َٓ ْت َّّ ًٜ َش َّٔ
َْٔزَ َصًٚة َمْهِِ ٌٜ بَِخ َْٖهَدْت َفُف مَهُقِديَّ ْقُم ُشقُل اهللَِّ َؾ ََ َؾ اْف ـَ ٚ َوَأ َٓ ِمْْ

َٚل:  ََ ٌٜ "َؾ قَم ُّ َٚ َمْس ْتِْل َأهنَّ َٚ َأْخَزَ ْؿ َؾ٘هِنَّ ُُ قا َأْيِدَي ًُ ـِ  "اْرَؾ اِء ْب ـُ اْفَزَ َؾاَمَت بِْؼُ ْب

 ِٜ قِديَّ ُٓ َٔ ْرَشَؾ إَِػ اْف
َٖ َْٕهِٚريُّ َؾ َ ْٕ ُروٍر ا ًْ ِٝ  "َم

ًْ َِِؽ َظَذ افَِّذي َصَْ : إِْن  "َمٚ َِحَ ْٝ َؿَٚف

 ٚ َمَر هِبَ
َٖ ُٝ افََّْٚس ِمَْْؽ، َؾ ٚ َأَرْح ًُ

َٝ َمِِ ْْ ـُ ، َوإِْن  ُٝ ًْ َك افَِّذي َصَْ ْ َيُُضَّ ًّٔٚ مَل
بِ َٕ  َٝ ْْ ـُ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ِف افَِّذي َمَٚت ؾِِٔف  َرُشقُل اهللَِّ  ًِ ، ُثؿَّ َؿَٚل: يِف َوَج ْٝ َِ
تِ َُ ِٜ "َؾ َِ ـْ َ ْٕ ـَ ا ُٝ َأِجُد ِم َمِٚزْف

ُٝ بِ  ِْ ـَ ْٝ َأهْبَِريافَّتِل َأ ًَ َذا َأَواُن َؿَى َٓ َْٔزَ َؾ ]ؿٚل  4512( دوِب داوشْـ أ، ) "َخ

 .إفبٚين[: حسـ صحٔح

قِد َأْهَدْت فَِرُشقِل اهللَِّ  ُٓ َٔ ـَ اْف ـِ َظبٍَّٚس: َأنَّ اْمَرَأًة ِم ـِ اْب َْٖرَشَؾ  َظ ، َؾ ًٜ قَم ُّ َصًٚة َمْس

َٚل:  ََ ٚ، َؾ َٓ ْٔ ًْ "إَِف ِؽ َظَذ َمٚ َصَْ َِ ُٝ  "ِٝ  َمٚ َِحَ : َأْحَبْب ْٝ َٝ  -َأْو أَرْدُت  -َؿَٚف ْْ ـُ إِْن 

َٚن َرُشقُل  ـَ َس ِمْْؽ. ، َؿَٚل: َو ًّٔٚ ُأِريُح افَّْٚ بِ َٕ ـْ  ُُ ِْٔف، َوإِْن مَلْ َت َِ َؽ َظ ًُ
ُْٔىِِ ًّٔٚ َؾِ٘نَّ اهللََّ َش بِ َٕ

ًْٔئٚ اْحَتَجؿَ " اهللَِّ  ـْ َذفَِؽ َص امَّ َأْحَرَم، َوَجَد َؾَسَٚؾَر مَ "، َؿَٚل: "إَِذا َوَجَد ِم َِ ًة، َؾ رَّ

ًْٔئٚ، َؾْٚحَتَجؿَ  َؽ َص
ـْ َذفِ  .2784( مسْد أِحد؛ )"ِم

 عٌى اهػخط هٕ :
 فبٔد بـ إظهؿ افٔٓقدي افسٚحر.حٚوفقا شحره ـام هق منٓقر مـ ؿهٜ 

وؿد حدثْٚ افَرآن ظـ تآمر افٔٓقد ظع إٕبٔٚء وُمٚوٓتؿ ادتالحَٜ فَتِٓؿ يف 

هق مْٟٓ افٔٓقد فَرآن افتل تبغ فْٚ أن ؿتؾ إٕبٔٚء وافٌدر هبؿ آيٚت ظديدة مـ ا

 افثٚبٝ ومسًٚهؿ ادستّر يف ـؾ زمٚن ومُٚن.

 

ـٚن افٔٓقد يًُْقن ادديْٜ ادْقرة مع ادًِّغ ظع هٔئٜ ؿٌٚئؾ مْٓٚ ؿٌِٜٔ بْل 

 فِٔٓقددمّع أـز وهل ر)ؿَْٔٚع ، ؿٌِٜٔ بْل افْور، وؿٌِٜٔ بْل ؿرييٜ، وؿٌِٜٔ خٌ

 (.ذم صامل ادديْٜ



 بين 

وـٚن دائاًم افٔٓقد أو أن يدخؾ ذم حرب مًٓؿ أبدًا ،  إيذاء حمّد مل يتًّد افٌْل 

حيٚوفقن م بْٔام ـٚن افٔٓقد ظع افَْٔض ًٚدٓؿ ، ويًَد مًٓؿ مًٚهدات افًاليُ مٚ 

غ وبًوٓؿ ، إصًٚل ٕٚر افٍتْٜ واحلرب بغ ادًَِّٕض هذه ادًٚهدات ودائاًم 

ًٚ مْذ أن وجدوا ؾٔٓٚ ، ومل  وبغ ادًِّغ وؽرهؿ ؛ ؾِؿ هتدأ ادديْٜ افٌْقيٜ يقم

يُػ افٔٓقد يقمٚ ظـ ٕؼ مُٚئدهؿ ودشٚئًٓؿ بغ ادًِّغ ؛ مل يٍُقا ظـ افتآمر 

 حتل جٚءت حليٜ احلًؿ : وظع رشقل افًالم حمّد ظِٔٓؿ 

 ٓـ  7 غعٗٝ بين قِٚقاعأٗاًل : 
ا يًُْقا جْقب ادديْٜ ؿَْٔٚع ًٌٕٜ إيل هيقد بْل ؿَْٔٚع افذيـ ـٕٚقوؽزوة بْل 

 ادْقرة.

وـٕٚٝ هذه افٌزوة بًد ؽزوة بدر حْٔام َٕض هيقد بْل ؿَْٔٚع افًٓد وادقاثٔؼ مع 

 (1)مـ ًٍٕؽ إٔؽ ؿتِٝ ٍٕرًا مـ ؿريشيٚ حمّد ٓ يٌرٕؽ  "، وؿٚفقا : افٌْل 

 ."ق ؿٚتِتْٚ فًرؾٝ إٔٚ ٕحـ وإٔؽ مل تِؼ مثِْٚ ـٕٚقا أؽامرًا ٓ يًرؾقن افَتٚل؛ إٕؽ ف

 وـٚن هذا بّثٚبٜ إظالن احلرب ظع رشقل افًالم وأصحٚبف محٚة افًالم.

 مـ شقق بْل ؿَْٔٚع أن إمرأة مًِّٜ ذهٌٝ فتٌتٚعاحلََٔل : وشٌٛ هذه افٌزوة 

ظْد أحد افهٚؽٜ افٔٓقد ؾجًؾ يريد مْٓٚ أن تُنػ ظـ وجٓٓٚ ورؾوٝ ادرأة 

ذفؽ؛ ؾجٚء أحد افٔٓقد مـ خٍِٓٚ وربط ضرف ثقهبٚ برأشٓٚ دون أن ادًِّٜ 

                                                 
 ٍمٖلجْ بٔزٖبهٖ يف غيجح ثله ػٌٍ لوٍِ  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وظْدمٚ وؿٍٝ إُٕنٍٝ ظقرهتٚ ؾكخٝ.ؾجٚء أحد ادًِّغ وؿتؾ ؛ تنًر

افٔٓقدي افذي ؾًؾ ذفؽ؛ ؾ٘جتّع هيقد بْل ؿَْٔٚع ظع ادًِؿ وؿتِقه ، ؾُٕٚٝ 

 هذه بقادر أزمٜ وخّٜ ذم داخؾ ادديْٜ ادْقرة.

ًٚ مـ ادًِّغ فَتٚل ؾَٚم  ل ووصؾ إمر إيل افرشق ظع افٍقر بتجٓٔز جٔن

هيقد بْل ؿَْٔٚع ، وبٚفًٍؾ إدمف اجلٔش وظع رأشف رشقل افًالم هيًٚ إيل 

حهقن بْل ؿَْٔٚع، وحٚس احلهقن، وذم داخِٓٚ بْقؿَْٔٚع، وأس ظع 

 إشتُامل احلهٚر حتل يْزل افٔٓقد ظع أمره.

ّف ؾٔٓؿ أن ُيرجقا مـ ديٚرهؿ مـ ن حُ، ؾُٚوبٚفًٍؾ ٕزل افٔٓقد ظع أمره 

ًٚ  ادديْٜ ادْقرة     .رجؾ  166، وـٚن ظدد افٔٓقد تَريٌ

 ٓـ  4 غعٗٝ بين اهِغريثاُٚا : 
ُْقا جْقب وؽزوة بْل افْور ًٌٕٜ إيل هيقد ؿٌِٜٔ بْل افْور افذيـ ـٕٚقا يً

 ادديْٜ ادْقرة.

فُـ  شقل افًالم حمّد وشٌٛ هذه افٌزوة أن هيقد بْل افْور حٚوفقا ؿتؾ ر

 اهلل ٕجٚه ؛ وذفؽ بًدمٚ إوىربٝ صٍقف ادًِّغ ذم ؽزوة أحد.

بَتٚل هيقد بْل افْور بَٔٚدة حٔل بـ اخىٛ ، وـٕٚٝ ٕتٔجٜ  ؿٚم افرشقل 

ًٚ  افٌزوة أن تؿ إخراج هيقد بْل افْور مـ ادديْٜ ادْقرة ، وـٚن ظددهؿ تَريٌ

 .رجؾ 1566



 بين 

 ٓـ   5 ارتِسق غعٗٝ األحعاب أٗثاهجًا : 
ٚفٍقا مع افٌَٚئؾ افًربٜٔ  وبْل ؿرييٜ حتوشّٔٝ هبذا اإلشؿ ٕن هيقد بْل افْور

وافَوٚء  ، وتقجٓقا فٌزو ادًِّغ ذم ادديْٜ ادْقرة)ؿريش وحٍِٚئٓٚ( أخري 

 .ظع دوفٜ اإلشالم

وشّٔٝ بٌزوة اخلْدق ٕن رشقل افًالم تهدي هلذه إحزاب ظـ ضريؼ حٍر 

 بٚدديْٜ ادْقرة مـ افنامل دْع ادتآمريـ مـ دخقهلٚ. حْدق حئط

دخقهلٚ، ؾيبقا حهٚرًا   ودَّٚ وصؾ إحزاُب حدود ادديْٜ ادْقرة ظجزوا ظـ

ض ادًِّغ فألذى وادنَٜ  ظِٔٓٚ دام ثالثٜ أشٚبٔع، وأدى هذا احلهٚر إػ تًرِّ

 .واجلقع

تًروٓؿ فِريح وإتٓٝ ؽزوة اخلْدق بًٕٚحٚب إحزاب، وذفؽ بًٌٛ  

اهلل  افٌٚردة افنديدة، ويٗمـ ادًِّقن أن إتهٚرهؿ ذم ؽزوة اخلْدق ـٚن ٕن

ٓؿ بٚخلالف زفزل أبداَن إحزاب وؿِقهَبؿ تًٚيل ًَ َٛ ذم  ، وصتٝ مج ، وأفَك افرظ

 .، وإٔزل جْقًدا مـ ظْده ؿِقهبؿ

 غعٗٝ بين قطٙعٞ ضابعًا : 
، ٜبْل ؿريي صحَٚبف بٚفتقجف إػوبًد إتٓٚء ادًرـٜ، أمر افرشقُل حمٌّد أ

ؾٔٓؿ ،  شًد بـ مًٚذ ؾحٚسوهؿ حتك اشتًِّقا، ؾَٚم افرشقُل حمٌّد بتحُٔؿ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وتٍريؼ ًٕٚئٓؿ وأبْٚئٓؿ ظًٌٔدا بغ ادًِّغ ؾٖمر افرشقُل حمٌّد  ؾحُؿ بَتِٓؿ

 .بتٍْٔذ احلُؿ

  ٓـ  7 غعٗٝ خبريخاًػًا : 
وبِغ ظددهؿ   صامل ادديْٜ ادْقرةًٌٕٜ إيل هيقد خٔز ادقجقديـ ذم مْىَٜ خٔز ذم

16666. 

أراد افَوٚء ظع صقـٜ افٔٓقد ذم خٔز وافتل  وشٌٛ هذه افٌزوة أن افرشقل 

تًتز آخر مًَؾ فِٔٓقد بٚفَرب مْف بًدمٚ إشتىٚع أن يٖمـ جٕٚٛ ؿريش بًد ظَد 

 هـ. 4صِح احلدئٌٜ ذم شْٜ 

ًٚ بـ أيب ضٚفٛ ؿتؾ مرحٛ بـ  أيب زيْٛ ؿٚئد افٔٓقد وشٌٛ افْك هق أن ظِٔ

 افَقي وافوخؿ ، وـٕٚٝ هذه إصٚرة ظئّٜ إلٕتهٚر ادًِّغ.

 

ؿديام وحديثٚ محالت إظالمٜٔ فتنقيف صقرتف ،  فَد صـ افٔٓقد ظذ رشقل اهلل 

ـ ظذ هؿ بخىقرة هذا افديوتٍْر افْٚس مْف ومـ ديْف ودظقتف، فنًقر

، وظذ ظَٔدهتؿ ادْحرؾٜ افَٚئّٜ ظذ آشتًالء واحتَٚر افْٚس ظدا مهٚحلٓؿ

 اجلْس افٔٓقدي.

  

يْٚدي بًَٔدة افتقحٔد وهؿ يَقفقن ظزير ابـ اهلل، وجٚء  ؾَد جٚء رشقل اهلل 



 بين 

يْٚدي بٚدًٚواة، وهؿ يرون أهنؿ صًٛ اهلل ادختٚر، ومـ ثؿ ـثرت مقاؿٍٓؿ 

 مٓده إول ، وافَوٚء ظذ اإلشالم ذمدحٚوفٜ ؿتؾ افٌْل ومٗامراهتؿ اخلٌٔثٜ ، 

.. هذه ادٗامرات تتُرر بغ احلغ واحلغ ، وتتٌر أصُٚهلٚ بتٌر ذم ادديْٜ ادْقرة

افزمٚن وادُٚن، فُْٓٚ ٓ تتقؿػ، وفـ تتقؿػ ، ؾَد أووح اهلل تًٚػ فًِِّّغ 

 تتحقل إػ ادًٚدٜ وادحٌٜ إٓ إذا أن ظداوة افٔٓقد هلؿ أبديٜ ، ٓ تٌَؾ افتٌٔر، وٓ

قُد َوٓ افََّْهَٚرى  : ارتد ادًِّقن ظـ ديْٓؿ، ؾَٚل تًٚػ ُٓ َٔ ـْ َتْرَى َظَْْؽ اْف َوَف

ؿْ  ُٓ َت َِّ  (.146) افٌَرة :  ؛ َحتَّك َتتٌََِّع ِم

هُذا صٖن افٔٓقد ، ؾٚفًداوة فِحؼ متٖصِٜ ؾٔٓؿ يتقارثقهنٚ ـٚبرًا ظـ ـٚبر ، ؾٓؿ 

  ٌٕٔٚء وأظداء افرشؾ وأظداء أتٌٚظٓؿ ذم ـؾ ظك وذم ـؾ ِمك.ؿتِٜ إ

   فتح بٚت املقسؽ  (99
 يف عٔس عٌط بّ ارتطاب  - أ

ظع أيدي ادًِّغ ذم بًد افًٌثٜ افٌْقيٜ حدث ؾتح بٔٝ ادَدس فِّرة إويل فَد 

ًد هزيّٜ ادًِّغ ب هـ (  14 - 15ّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف شْٜ ) خالؾٜ ظ

 .ًِىغفِروم ذم ؾ

وبدأت ادًرـٜ حْٔام ؿٚم افَٚئد ادًِؿ أبق ظٌٔدة بـ اجلراح بّحٚسة افَدس ذم 

هـ ، وبًد شتٜ أصٓر واؾؼ افٌىريرك ) صٍرؤٕقس ( ظع  15صقال ظٚم 

اإلشتًالم بؼط ؿدوم خٍِٜٔ ادًِّغ بًٍْف إلشتالم مٍٚتٔح افَدس ، ؾقاؾؼ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ر إيل افَدس فتًِؿ مٍٚتٔح ادديْٜشٚؾبٚفًٍؾ اخلٍِٜٔ افراصد ظّر بـ اخلىٚب ، و

 .بًٍْف

مًٚهدة شالم مع أهؾ بٔٝ هـ  15ظٚم وؿد ظَد اخلٍِٜٔ افراصد ظّر بـ اخلىٚب 

ـام (1)ّٔٝ بٚدًٚهدة افًّريٜ، وـٕٚٝ ٕص ادًٚهدة ادَدس مـ ؽر ادًِّغ، وُش 

 يع : 

ـِ افّرحٔؿِ  " ِؿ اهللِ افّرمْحَ ًْ  (4)ر ادٗمْغ أهؾ إئِٚء ، هذا مٚ أظىك ظٌد اهلل ظّر أم بِ

ًٕٚ ًٍٕٕٓؿ وأمقاهلؿ ، وفُْٚئًٓؿ وصٌِٚهنؿ ، وشَّٔٓٚ  مـ إمٚن أظىٚهؿ أمٚ

وبريئٓٚ وشٚئر مِتٓٚ ، إٔف ٓ تًُـ ـْٚئًٓؿ وٓ هتدم ، وٓ يْتَص مْٓٚ وٓ مـ 

حٔزهٚ ، وٓ مـ صٌِٔٓؿ ، وٓ مـ رء مـ أمقاهلؿ ، وٓ ُيَُرهقن ظذ ديْٓؿ ، 

، وظذ أهؾ إئِٚء (1)ّر أحٌد مْٓؿ ، وٓ يًُـ ب٘ئِٚء مًٓؿ أحد مـ افٔٓقد وٓ ُيَوٚ

                                                 
جبفزٍف اٌؼٍّبء يف حتلٍل زلزوً اٌوجاٍخ جٖٔهب ثبٌٚجٜ ، ج٘نا إٌٔ اٌنً ثْب ؤٍلٍىُ ٘و  ((1

ب ػّو ثٓ اخلٞبة لل ؤػٌٞ اٌؼهل ٔٔ هجاٍخ اٌٞربً   جٍوعؼ اٌؼٍّبء جاحملمموْ ؤْ ٍَلٔ

جادلَضبق جاألِبْ ألً٘ ثَذ ادلملً مجَؼًب ِٓ اٌَهوك جإٌٖبهً ِؼًب ، جبْ صجذ ؤٔٗ ِٕغ كفوي 

اٌَهوك ، فّٓ ادلوعؼ ؤْ مٌه وبْ ثٕبء ػٌٍ هغجخ ؤً٘ ِلٍٕخ ثَذ ادلملً اٌنٍٓ وبْ ؤغٍجهُ ِٓ 

ٌجَذ ادلملً ثؼل ثؼضخ ػٌََ  إٌٖبهً  يف مٌه اٌولذ ، جمٌه إلػزمبك إٌٖبهً ثإؽمَزهُ

  ِٓ اٌَهوك اٌنٍٓ ال ٍىفوْ ػٓ اٌزأِو ػٍَهُ ثلاٍخ دبؾبجٌخ لزً ػٌََ  
  جبٍٍَبء ٌ٘ اٌملً ((2
؛ ؛ ألهنُ وبٔوا ٍىو٘وْ اٌَهوك ثْلح  وبْ ٍٝت ؤً٘ اٌملً ؤٔفَهُػٌٍ اٌواعؼ ؤْ ٘نا  ((3

  جوبْ اٌَهوك ٍنحبوْ ؤٍوى إٌٖبهى ػٕل اٌفوً



 بين 

أن يًىقا اجلزيٜ ـام يًىل أهؾ اددائـ، وظِٔٓؿ أن ُيِرُجقا مْٓٚ افروم، ومـ 

ٌَٓؿ ؾ٘هنؿ  ُِ أحٛ مـ أهؾ إئِٚء أن يًر بًٍْف ومٚفف مع افروم وُيع بًٔٓؿ وُص

تك يٌٌِقا أمْٓؿ، ومـ أؿٚم مْٓؿ ؾًِٔف آمْقن ظذ إًٍٔٓؿ وظذ بًٔٓؿ وصٌِٓؿ ح

مثؾ مٚ ظذ أهؾ إئِٚء، ومـ صٚء أن يًر مع افروم ، شٚر مع افروم وهق آمـ، 

ومـ صٚء أن يرجع إػ أهِف، رجع إػ أهِف، وهق آمـ، وظذ مٚ ذم هذا افُتٚب 

ظٓد اهلل وذمٜ رشقفف وذمٜ اخلٍِٚء وذمٜ ادٗمْغ إذا أظىقا افذي ظِٔٓؿ مـ 

ٜ، صٓد ظذ ذفؽ خٚفد بـ افقفٔد، وظّرو بـ افًٚص، وظٌد افرمحـ بـ اجلزي

َٛ وُحِيَ شْٜ مخس ظؼة 
تِ ـُ  . "ظقف، ومًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن ، و

 وهُذا ـٚن صًِحٚ ذم ؽٚيٜ افتًٚمح مع أهؾ ادديْٜ ، وـؾ مـ يًُـ مًٓؿ ؾٔٓٚ. 

ْٝ مٍٚتُٔح افَدس فًّر بـ اخلىٚب ًٍٕف، وبدأت ٍٕق َّ ِِّ س ادًِّغ وبذفؽ ُش

ذم اجلٚبٜٔ تنتٚق إػ دخقل إرض ادَدشٜ، ورؤيٜ ادًجد إؿل، ورؤيٜ 

، واشتًدَّ ادًِّقن، وحترـٝ اجلٔقش فدخقل افَدس منى رشقل اهلل 

 ؾتًحٚ.

ِّغ إلشتُامل افٍتقحٚت ذم افنٚم ، وبًد ؾتح بٔٝ ادَدس إٕىَِٝ جٔقش ادً

 وافَوٚء ظع مٚ تٌَل مـ افروم.

                                                                                                                            

ًٌّ اٍخ ؤفوى ٌٍّؼب٘لح )ؽٌب بٔٗ يف هج ألهنُ وبٔوا  ؛ ، ال ٍجَذ فَهب ٌٍَخ جٌو ِوَّ هبب ٍهوك

ًَّبٍخ   ( ؼبكجْ اٌَهوك ػلاًء ؽمَم



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 صالح اهسّٙ يف عٔس  - ب
مٔالديٜ ؛ إًَٕؿ ٕهٚري افًٚمل إيل ٕهٚري ؽرب  1656بًد اإلٕنٚق افًئؿ ظٚم 

) ـٚثقفٔؽ ( ، وتَقده افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ افرومٕٜٚٔ ) افٍٚتُٔٚن ( ذم رومٚ ، 

وٕهٚري ذق ) أرثقذـس ( ، وتَقده افًُْٜٔ افٌٔزٕىٜٔ إرثقذـًٜٔ افتل ـٕٚٝ 

ًٚ بٚفُرمِغ ذم مقشُقحٚ ْىْٜٔٔ ثؿ أصٌحٝذم افًَى  .فٔ

بحّالهتؿ ( ٕهٚري أوروبٚ  مٔالديٜ ؛ تقجف ٕهٚري افٌرب ) 1666وذم ظٚم 

؛ بٚفتحديد  ظٚمثامٕغ افهٌِٜٔٔ دمٚه افنٚم ، وإحتِقا بٔٝ ادَدس ددة تزيد ظـ 

 .ظٚم 77

ظع إيقيب مٔالديٜ ؛ إٕتك ادًِّقن بَٔٚدة صالح افديـ  1171وذم ظٚم 

 مقؿًٜ حىغ ، وإشسد صالح افديـ بٔٝ ادَدس.افهٌِٔٔغ ذم 

، حٔٞ ؾَدوا ؾٔٓٚ زهرة ٌٔٔغ ذم مًرـٜ حىغ هزيّٜ مُْرة ـٕٚٝ هزيّٜ افهِ

ًٚ.  ؾرشٚهنؿ  ، وؿتؾ ؾٔٓٚ أظداد ـٌرة مـ جْقدهؿ وأه ؾٔٓٚ أظداد ـٌرة أيو

وأصٌح بٔٝ ادَدس ذم متْٚول صالح افديـ، وـٚن مـ بغ إهى مِؽ بٔٝ 

(  أرٕٚط ومًف مئٜ ومخًقن مـ افٍرشٚن ومًٓؿ ريْق دي صٚتٔقن ) ادَدس

صٚحٛ حهـ افُرك وؽره مـ ـٌٚر ؿٚدة افهٌِٔٔغ، ؾٖحًـ صالح افديـ 

 .)اشتٌَٚهلؿ، وأمر هلؿ بٚدٚء ادثِٟ، ومل يًط أرٕٚط )حٚـؿ افُرك



 بين 

بًد ادًرـٜ، هظٚن مٚ دخِٝ ؿقات صالح افديـ وأخقه ادِؽ افًٚدل اددن 

حِٜٔ ـِٓٚ تَريٌٚ جْقيب ضرابِس، ظُٚ، بروت، صٔدا، يٚؾٚ، ؿًٔٚريٜ، افًٚ

ظًَالن. وؿىع اتهٚٓت ممُِٜ افَدس افالتْٜٔٔ مع أوروبٚ، ـذفؽ اشتقػ ظذ 

أهؿ ؿالع افهٌِٔٔغ جْقيب ضزيٜ، مٚ ظدا افُرك وـراك دي مقٕريٚل. وذم 

، ومل يُـ حٚست ؿقات صالح افديـ افَدس 1171افْهػ افثٚين مـ شٌتّز 

أفػ رجؾ. ؾٚشتًِّٝ بًد  46بَّدور حٚمٔتٓٚ افهٌرة أن حتّٔٓٚ مـ وٌط 

م ؾتحٝ إبقاب وخٍَٝ رايٜ افًِىٚن صالح  1171أـتقبر  4شتٜ ايٚم، وذم 

م اشتًِّٝ حٚمٜٔ افُرك، وذم  1177افديـ افهٍراء ؾقق افَدس. ذم ٕقؾّز 

، وـٚن حهـ بٍِقر اشتًِّٝ حٚمٜٔ ـراك دي مقٕريٚل 1176مٚيق  -أبريؾ 

آخر حهـ يًَط، ومْذ ذفؽ احلغ صٚر مٚ ـٚن يًرف بُِّّٜ افَدس افالتْٜٔٔ 

بًّيّٓٚ ذم يد صالح افديـ، ومل يٌؼ فِهٌِٔٔغ شقى مديْتل صقر وضرابِس، 

وبوًٜ اشتحُٚمٚت وحهـ ـراك دي صٍٔٚفٔف)ؿًِٜ احلهـ(ذم ذق 

 .ضرضقس

وأخػ بُثر ممٚ ظٚمِٓؿ افٌزاة ظٚمؾ صالح افديـ افَدس وشُٚهنٚ مًٚمِٜ أرق 

 .افهٌِٔٔقن

هـ،  571رجٛ شْٜ  41ادديْٜ ذم فِٜٔ ادًراج يقم دٚ دخؾ صالح افديـ  َٚل أن يُ 

وهق مٚ دؾع  ، شّح فِٔٓقد بٚفًقدة فِّديْٜم ، 1171أـتقبر شْٜ  4دقاؾؼ ؾٔف ا



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٜ شُٚن ظًَالن مـ افٔٓقد ٓشتٔىٚن افَدس. وأؽِؼ صالح افديـ ـًْٜٔ افَٔٚم

بقجف افٍرٕجٜ بًد ؾتح ادديْٜ، وأمر بسمٔؿ ادحراب افًّري افَديؿ ومحؾ مْز 

مِٔح مـ حِٛ ـٚن ادِؽ ٕقر افديـ حمّقد بـ زُٕل ؿد أمر بهًْف فٔقوع ذم 

ادًجد إؿل متك ُؾتح بٔٝ ادَدس، ؾٖمر صالح افديـ بحِّف مـ حِٛ 

ُٕهٛ بٚدًجد إؿل،وأزيؾ مٚ هْٚك مـ آثٚر مًٔحٔ ٜ مْٓٚ افهِٔٛ افذي و

رؾًف اإلؾرٕٟ ظذ ؿٌٜ ادًجد، وُؽًِٝ افهخرة ادَدشٜ بًدة أمحٚل مٚء ورد 

وُبّخرت وُؾرصٝ وُرّتٛ ذم ادًجد مـ يَقم بقطٚئٍف وُجًِٝ بف مدرشٜ فٍَِٓٚء 

افنٚؾًٜٔ، ثؿ أظٚد صالح افديـ ؾتح افًُْٜٔ وؿرر ظذ مـ يرد إفٔٓٚ مـ افٍرٕٟ 

 .رضيٌٜ يٗدهيٚ

 



 بين 

 (1) أخطط ٙٔ٘زٙاْ يف اهتاضٙذ -9

) ظَٔدة  إول : بقفس افٔٓقدي افذي إخسع ظَٔدة افْهٚري وأفقهٜٔ ظٔز 

 افتثِٔٞ (.

افثٚين : افٔٓقدي ظبد اهلل بـ شبٖ افذي إخسع ديٕٜٚ افنًٜٔ ، وبسببف ُؿتؾ شٔدٕٚ 

ضٚفٛ وشٔدٕٚ افٍتْٜ بغ افهحٚبٜ ؛ شٔدٕٚ ظع بـ أِب  ظثامن بـ ظٍٚن ، وحدثٝ

 مًٚويٜ بـ أِب شٍٔٚن.

ومـ هْٚ تتجدد ظالؿٜ افٔٓقد افتٚرخئٜ بٚفنًٜٔ افرواؾض وافٍرس ) إيران ( افتل 

وا هذه قهِٜ إوػ ، بؾ ؿؾ هؿ افذيـ بذرظّؾ افٔٓقد ظع إحتوٚن أؾُٚرهٚ مْذ اف

حتل خرجٝ هذه افثامر هبذا  وتًٚهدوهٚ، يف ادجتّع افًرِبافبذور اخلبٔثٜ 

، ويَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقاديف رِحف اهلل ظـ افًالؿٜ بغ افٔٓقد افنُؾ

 : (2)وإيران ؾَٔقل 

ـام يًتَد افٔٓقد بٖن إيران فٔسٝ ضد إِسائٔؾ ؛ ٕن افًالؿٜ بغ إيران وافٔٓقد  "

 ."وافٔٓقدي ظالؿٜ تٚرخئٜ ، وهْٚك ترابط حوٚري بغ افنًبغ افٍٚرد 

                                                 
عقٌدة التوحٌد فً اإلسالم للصم ،  –توٌتر ، الداعٌة ؛ عمرو عباس  –المصدر : الشٌخ د.على الربٌعً   ((1

 فٌسبوك. – الخمٌس صفحة الشٌخ الدكتور عثمان
  99وك ْٔبح جربهخيًب ، ٓ اٌَه ((2



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

  )ٙٔ٘ز اهسٗمنٞ(اهٚٔ٘ز ٗاهسٗهٞ اهعجٌاُٚٞ  -7
ظع ظٚدة أؽٌِٓؿ ـٚن ئًش ذم أوروبٚ، وـٚن افٔٓقد ؿدياًم متٍرؿقن ذم افًٚمل فُـ 

افٔٓقد ؾ٘هنؿ دائام مٚ يثرون افًداوات ، ويْؼون افربٚ وافٍجقر واإلبٚحٜٔ ذم ـؾ 

د وافوٌٚئـ بغ ادِقك دهل مـ ذفؽ هق إثٚرة إحَٚمُٚن يذهٌقن إفٔف، وإ

وإمراء واحلٚصٜٔ وظٚمٜ افنًٛ ذم دول أوروبٚ ظـ ضريؼ حِٔٓؿ ومُرهؿ ممٚ 

 وؽر ذفؽ . وىرابٚت وافَالؿؾواإلـٚن يتًٌٛ بٚفثقرات 

وبًٌٛ هذه إؾًٚل ادنْٜٔ ؿٚمٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ب٘ؿٚمٜ حمٚـامت طٚدٜ ود 

هذه ادحٚـامت بٚشؿ حمٚـؿ افتٍتٔش افٔٓقد ذم أوروبٚ تْتٓل بٚإلظدام، وشّٔٝ 

ممٚ دؾع مًيؿ افٔٓقد إيل اهلرب إيل ادؼق حٔٞ افدوفٜ افًثامٕٜٔ افتل حتُؿ 

بٚفًدل أو ادٌرب حٔٞ ؿٚرة أمريُٚ إرض اجلديدة حديثٜ افْنٖة وافتُقيـ ، أمٚ 

ًٚ مـ مـ مل يًتىع اهلرب ؾٕ٘ف ـٚن  يًِـ ـذبٚ إٔف ؿد ترك افٔٓقديٜ وتْك هرب

دام وافَتؾ، وبٚفًٍؾ ٕجحٝ هذه افٍُرة وإٕىِٝ ظع افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ اإلظ

.ًٚ  ذم ذفؽ افقؿٝ، وتقؿٍٝ أحُٚم اإلظدام مٗؿت

ظْدمٚ ذهٛ افٔٓقد إيل افدوفٜ افًثامٕٜٔ وـٚن مَرهٚ افرئٔز ذم ترـٔٚ، إشىٌٕٚقل 

ًٚ ، ظٚش افٔٓقد هْٚك حتٝ طؾ اإلشالم ذم أمـ وأمٚن، وظدل ومًٚواة فُـ  حٚفٔ

ـًٚدة افٔٓقد أهنؿ ٓ حيٌقن اإلشالم ويُرهقن ادًِّغ وحيَدون ظع افدظقة 

اإلشالمٜٔ افًّحٜ وأبْٚءهٚ إبرار، ؾُٕٚقا يسبهقن بٚفدوفٜ افًثامٕٜٔ ورجٚهلٚ 



 بين 

افدوائر، وـٕٚقا يدبرون فًِٔىرة ظع اخلالؾٜ افًثامٕٜٔ ورضهبؿ ذم مَتؾ وتٍُٔؽ 

افٍتـ وافثقرات وؿٝ إٕنٌٚل شالضغ  .. وؾًال ـٕٚقا ينًِقنإمزاضقريتٓٚ

افدوفٜ افًثامٕٜٔ بٚحلروب اخلٚرجٜٔ حتل ؾىـ افًثامٕٔغ دُرهؿ وحِٔٓؿ، وظع 

ًٚ ذم إصًٚهلٚ دون ـٕٚقا افٍقر تؿ إشتًٔٚب هذه افثقرات وحمٚـّٜ افٔٓقد افذيـ  شٌٌ

يتّتًقن بُٚؾٜ حَقؿٓؿ افدئْٜ صٚرـقا ؾٔٓٚ ظع افرؽؿ مـ أهنؿ افذيـ شٌٛ و

 ر افدئْٜ.وؽ

تؿ احلُؿ ظع ؿٚدة افٔٓقد بًد إثٌٚت افتٓؿ ادقجٜٓ إفٔٓؿ بٚإلظدام ؾَٚم افٔٓقد 

إدظقا وهل أهنؿ ، بتٍْٔذ ٍٕس احلِٜٔ افتل ؿٚمقا بتٍْٔذهٚ مع افُٚثقفٔؽ ذم أوروبٚ

ًٚ وزورًا أهنؿ  ؿد ترـقا افٔٓقديٜ ودخِقا ذم اإلشالم، وهذا ضًٌٚ ـذب ، إٕام ـذب

، هْٚ ؾَط أصدر افٌٚب افًٚيل افًِىٚن افًثامين ب٘يَٚف أحُٚم ؾًِقا ذفؽ تًقذاً 

 اإلظدام افهٚدرة بحَٓؿ.

ًٚ بغ أبْٚء ادًِّغ ذم مرت إيٚم وإٕخ رط افٔٓقد افذيـ إدظقا اإلشالم ـذب

افدوفٜ افًثامٕٜٔ حتل وصِقا ذات يقم إيل مْٚصٛ ظِٔٚ ذم اجلٔش وافقزارة 

 .فدوّٕٜ (، وـٚن يىِؼ ظِٔٓؿ ) هيقد اوافؼضٜ

وافًْقات تِق افًْقات حتل إٔنٖ افٔٓقدي افهٓٔقين إيٚم خِػ ومرت إيٚم 

تٔقدور هرتزل افهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ، وافتل ـٚن مـ أهؿ أهداؾٓٚ هق إٕنٚء وضـ 

 ؿقمل فِٔٓقد ذم ؾًِىغ ـام تَقل افتقراة .



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

فِتْٚزل ظـ يدظقه ؾٔٓٚ  بًٞ تٔقدور هرتزل رشٚفٜ إيل افًِىٚن ظٌد احلّٔد افثٚين

إبًٚء أرض ؾًِىغ مَٚبؾ مٌِغ ـٌر مـ ادٚل، ؾٖيب افًِىٚن ظٌد احلّٔد افثٚين 

ًٚ ممٚ دؾع تٔقصديداً  ًٚ تٚم دور هرتزل فِتآمر ظِٔف وظزفف بًّٚظدة ، ورؾض رؾو

هيقد افدوّٕٜ ادتخٍغ ذم مْٚصٛ ظِٔٚ داخؾ افدوفٜ افًثامٕٜٔ اهلزيِٜ ذم ذفؽ 

فَٔيض ظع مٚ تٌَل ، افٔٓقد مهىٍل ـامل آتٚتقركثؿ جٚء افدمٜٔ وظٌد ، افقؿٝ

حتل خرجٝ ترـٔٚ ، ؾيع افىرقمـ ميٚهر اإلشالم ذم ترـٔٚ بٖبنع افقشٚئؾ وأ

 ًٚ ًٚ مدوي ًٚ ظٚم  بٚفُِٜٔ مـ ضقق اخلالؾٜ افًثامٕٜٔ افتل شَىٝ شَقض هنٚئٔ

ًٚ ظٚدٜٔ ُتًّل بٚحلرب افًٚدٜٔ إوػ ظٚم )م1644)  – 1616( بًد خقوٓٚ حرب

    .م (1617

 (اهلِٚػٞ اهػطبٚٞ  )اهٚٔ٘ز ٗاهلِٚػٞ اهلاث٘هٚلٚٞ األٗضٗبٚٞ  -3
ًٚ  ت جٚئرة وطٚدٜأؿٚمٝ افًُْٜٔ افُٚثقفٜٔ ذم أوروبٚ حمٚـام فِٔٓقد ذم أوروبٚ ؾزظ

ًٚ مْٓٚ ظع رظٚيٚ افًُْٜٔ مـ افٔٓقد وأؾًٚهلؿ افنًْٜٔ؛ مثؾ ممٚرشٜ افٌٌٚء  وؿَِ

 حمٚـؿ افتٍتٔش. ّل هذه ادحٚـامت بـوتً وافربٚ وادُر واخلديًٜ... إفخ.

ٌرؿقن مِقك أوروبٚ وحٚصٔتٓؿ ورظٚيٚ افًُْٜٔ ذم افديقن افٌٚهيٜ افٔٓقد ـٕٚقا يُ 

ٜ وإؿتتٚل بًٌٛ افتًٚمؾ بٚفربٚ وافٍقائد ـًٚدهتؿ حتل أدي ذفؽ إيل حروب أهِٔ

 بغ إمراء حتل ادقت.



 بين 

ٕؼ افًري وافتًري  حيٚوفقن دائام ٕؼ افزٕٚ ظـ ضريؼأهنؿ افٔٓقد إن ظٚدة 

 واإلبٚحٜٔ بغ افًَٚوشٜ ورظٚيٚ افًُْٜٔ ادخِهغ ممٚ يٗدي إيل ؾًٚد ديْٓؿ.

هذه ادامرشٚت افًٌِٜٔ فِٔٓقد دؾًٝ مِقك أوروبٚ إيل ضردهؿ وافتخِص مْٓؿ 

 ظـ بُرة أبٔٓؿ ظـ ضريؼ شجْٓؿ وحمٚـّتٓؿ وإظدامٓؿ.

ًٚ وزورًا أهنؿ فٔٓقديٜ وتْكوا حتل هيربقا ؿد ترـقا ا هْٚ ؾَط إدظل افٔٓقد ـذب

 مـ تٍْٔذ أحُٚم اإلظدام ، وٕجحٝ هذه احلِٜٔ متٚمٚ مع افُٚثقفٔؽ.

ومرت إيٚم وافًْقات حتل أصٌح افٔٓقد ادتخٍغ ذم زي افْهٚري أصحٚب 

ٍٕقذ وشِىٜ ذم افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ، أن أصٌح افٔٓقد ادتخٍغ ذم زي 

 أوروبٚ ومـ صْٚظٜ افَرار.ٌغ مـ دوائر احلُؿ ذم يافْهٚري ؿر

ومع ؾًٚد افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ادٚيل وافًٔٚد وإخالؿل وحمٚربتٓٚ فًِِؿ 

 صٚدف –ؾُٚن افُٚثقفٔؽ حُيٚربقن افًِؿ وافًِامء ويَقمقن ب٘ظدامٓؿ  -وافًِامء 

 أشالؾٓؿ مـ فإلٕتَٚم افٍرصٜ هلؿ وشْحٝ ، افٔٓقد هٗٓء ٍٕس ذم هقي ذفؽ

ًٚ  ؿقهؿأذا افذيـ افُٚثقفٔؽ ًٚ  صْقؾ  مـ أٓم . مـ افًذاب ورضوب

وافذي  ( م 1564 – 1671)إدمف افٔٓقد مٌٚذة إيل افَس إدٚين مٚرتـ فقثر 

إتٍَٝ أهقاؤه مع أهقائٓؿ ذم وجقب حمٚربٜ افًٍٚد واإلٕحدار إخالؿل ظْد 

قرة ظع افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ورجٚهلٚ ذم أوروبٚ ، ؾٖوظزوا إفٔف دون تردد فِث

ومـ هذه ، إدخٚل تًديالت دئْٜ ظع مْٟٓ افُٚثقفٔؽ فُٚثقفٔؽ بًد ا



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

أن اإلٕجٔؾ حمرف فُـ افتقراة ؽر حمرؾٜ ، وأن افٔٓقد هؿ أشٔٚد ؛ افتًديالت 

يؿ شقف يْزل افًٚمل وفًٔقا أمٜ مًِقٕٜ ـام يَقل افُٚثقفٔؽ، وأن ظٔز ابـ مر

 افٔٓقد إيل ؾًِىغ. إيل إرض ظْدمٚ يًقد

وهذه افتًديالت هبذه إؾُٚر  إمر ذم بدايٜتْع افَس مٚرتـ فقثر وبٚفًٍؾ إؿ

ـتٛ فتٖئدهٚ وٕؼهٚ بغ أبْٚء ؿقمف مـ افْهٚري ذم ـؾ مُٚن ، وهظٚن مٚ 

ًٚ جديدًا فِْهٚري يًّل بّذهٛ افزو ًتٕٚٝ أو مٚ يًرف توٕنٖ مذهٌ

ٚع مذهٛ حتل إٕتؼ أتٌ، بٚدًسوغ أي ادًسوغ ظع افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ 

، ًتٕٚٝ توبٚفًٍؾ ٕجحٝ ثقرة افزو، ًتٕٚٝ ذم ـٚؾٜ أوروبٚ وأمريُٚ تافزو

 وٕجح افٔٓقد ذم اإلٕتَٚم مـ افُٚثقفٔؽ وإخذ بثٖرهؿ دون أن ينٚرـقا ذم صئ.

يّتدح افٔٓقد ويهٍٓؿ بٖهنؿ أشٔٚد افًٚمل ذم بدايٜ أمره ثؿ ـتٛ مٚرتـ فقثر 

 تٚت مٚئدهتؿ .مٚ هؿ إٓ ظٌٔد يٖـِقن مـ ؾوافْهٚري 

ثؿ إـتنػ افَس مٚرتـ فقثر بًد ذفؽ حََٜٔ افٔٓقد وخداظٓؿ وـذهبؿ ظِٔف، 

 وإشتٌالهلؿ فف فُـ بًد ؾقات إوان.

وزوجٚتف افًٝ مِؽ إٕجِسا  (م 1561 – 1661وفًٛ ادِؽ هْري افثٚمـ )

ـًْٜٔ إٕجِسا ظـ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ، وؿٚم بتٖئد ل ٍٚهإمٓام ذم  دوراً 

  ًتٕٚتل.تًتٕٚتل فتتحقل إٕجِسا إيل ادذهٛ افزوتالح افزواإلص



 بين 

ًٚ مـ حمٚـؿ افتٍتٔش وفْؼ تومع هجرة افزو ًتٕٚٝ إيل أمريُٚ افَٚرة اجلديدة هرب

 ًتٕٚٝ.تًتٕٚٝ أصٌح مًيؿ شُٚن أمريُٚ مـ افزوتمذهٛ افزو

ًٜٔ وتؿ ًتٕٚتل أـثر ؾٖـثر حتل ؿٚمٝ افثقرة افٍرٕتثؿ إٕتؼ أتٌٚع ادذهٛ افزو

إصَْقا آخر  "؛ وـٚن صًٚر افثقرة افٍرًٕٜٔ  ضٚحٜ بٚدُِٜٔ وإظالن اجلّٓقريٜ ،اإل

، وتؿ حهٚر افًُْٜٔ " ـٚثقفُٔل – ؿس آخر بٖمًٚء – ـٚثقفُٔل –مِؽ 

ـ بدأ ٕول مرة ذم افتٚريخ افٌريب ؾهؾ افديـ ظافُٚثقفُٜٔٔ واإلضٚحٜ برجٚهلٚ ، و

 ٍّٚهّٔٓٚبإٕتؼت افثقرة افٍرًٕٜٔ  افًٔٚشٜ وطٓقر مهىِح افًِامٕٜٔ، ثؿ

 ذم ـؾ إٔحٚء ؿٚرة أوروبٚ. اجلديدة

وفٔس فًُِْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ وأتٌٚظٓٚ ، م 1176 ظٚم ومْذ ؿٔٚم افثقرة افٍرًٕٜٔ

وطٓقر ، فٍهؾ افديـ ظـ افًٔٚشٜ؛ صٖن ذم افًٔٚشٜ وتكيػ صئقن احلُؿ 

وافتنُٔؽ ذم شٔٚشتٓٚ ، ًتٕٚٝ هلٚ وفرجٚهلٚتوتنقيف افٔٓقد وافزو، افًِامٕٜٔ 

 زوائٓٚ ظـ افنٖن افًٚم.ٕممٚ أدي إيل حهٚر افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ وإ، حتل أن 

ٓقد ذم افٌزوغ فُْف مل بدأ ٕجؿ افٔو، تقؿٍٝ احلروب افهٌِٜٔٔمْذ ذفؽ احلغ 

ًتٕٚٝ هؿ افٍٚظؾ افرئٔز ذم ت، وأصٌح افٔٓقد وأتٌٚظٓؿ مـ افزويُتّؾ بًد

  .وافًٚمل أمجع روبٚ وأمريُٚإحداث افًٔٚشٜٔ ذم أو



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 (اهلطًوني/ اهلِٚػٞ اهؿطقٚٞ  )اهٚٔ٘ز ٗاهلِٚػٞ األضث٘شكػٚٞ  -4
دحٚوفٜ إؿْٚظف  ذهٛ تٔقدور هرتزل إيل وزير مٚفٜٔ روشٔٚ افَٔكيٜ ) ويٝ (

فُـ وزير ادٚفٜٔ افرود افَٔكي ، بيورة إٕنٚء وضـ ؿقمل فِٔٓقد بًٍِىغ 

وـذفؽ ، ـٕٚٝ مـ أتٌٚع افًُْٜٔ إرثقذـًٜٔ  ٕن روشٔٚ؛ إشتٓزأ بف وبٚفٔٓقد

ويًتَدون ، ومًِقم أن إرثقذـس مثؾ افُٚثقفٔؽ ٓ حيٌقن افٔٓقد ، وزير ادٚفٜٔ

 .أهنؿ أمٜ مًِقٕٜ جيٛ افَوٚء ظِٔٓٚ

، وشٔٚ افَهريٜيتوىٓدون افٔٓقد ذم رـٕٚقا إرثقذـس  إمر أنوحََٜٔ 

ٜ روشٔٚ إٔف ٓبد مـ إشَٚط افَٔك ؾقصؾ تٔقدور هرتزل مـ فَٚئف بقزير مٚفٔ

 .ٜ أو افًُْٜٔ افؼؿٜٔ أو افُرمِغافرود وافثقرة ظع افًُْٜٔ إرثقذـًٔ

افذيـ ٕؼوا  م بًٍؾ صٌٚب افٔٓقد 1611وبٚفًٍؾ ؿٚمٝ افثقرة افٌِنٍٜٔ ظٚم 

أؾُٚر ـٚرل مٚرـس افٔٓقدي ، وـٚن جمِس افثقرة افنٔقظل يوؿ شًٌٜ أؾراد 

، وافًٚبع  ) متزوج مـ هيقديٜ (غ وشتٚفغفٔٓقد بجٕٚٛ فْٔبْٔٓؿ أربًٜ مـ ا

ؾ ٕكاين مًٚرض فِحُؿ إرثقذـز ، وـقٕٝ أول وزراة صٔقظٜٔ توؿ رج

ذم ـتٌٓؿ  "فْٔغ  "وـٚن افٔٓقد يّتدحقن  وزير 44وزيرا هيقديٚ مـ بغ  11

 .ويهٍقٕف بٖٕف هيقدي أـثر مـ افٔٓقد إًٍٔٓؿ

وشَىٝ روشٔٚ  ، ووؿٍٝ هلؿ، ورؿهٝ،افقؿٝ افدٕٔٚ فِٔٓقد ذم ذفؽ دإٝو

افَٔكيٜ وتؿ تْحٜٔ افُرمِغ إيل إبد وتُقن اإلحتٚد افًقؾٔتل ظع إَٔٚض 



 بين 

، وحتُؿ افٔٓقد ذم وشٚئؾ اإلظالم ، افَٔك  احلُؿ افرود إرثقذـز

وشٔىروا ظع افًٔٚشٜ ادٚفٜٔ وادنٚريع افُزي ، وبدأت اهلجرة ادْيّٜ فِٔٓقد 

افًًُري فدظؿ ادٚدي وافًٔٚد وٚد افًقؾٔتل إيل ؾًِىغ مع وجقد امـ اإلحت

م ؿٚم اإلحتٚد افًقؾٔتل بٚإلظساف بَٔٚم  1667مـ اإلحتٚد افًقؾٔتل، وذم ظٚم 

َدم روشٔٚ ، وإيل أن تُ مٌٚذة  دوفٜ إهائٔؾ بًد افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ

 .وافًٔٚد وافًقنفِٔٓقد ذم دوفٜ إهائٔؾ افدظؿ ادٚيل وافًًُري 

 7؛ ؾَِد ؿتؾ فْٔغ حقايل تٚفغ مـ أصد افزظامء دمقيٜ وظْػوـٚن فْٔغ وش

 مِٔقن صخص. 46ماليغ رود ذم بدايٜ حُّف بْٔام ؿتؾ شتٚفغ مٚ يَرب مـ 

إتٓٝ بال رجًٜ وبدأت تقؿٍٝ وومْذ ذفؽ افقؿٝ واحلروب افهٌِٜٔٔ ؿد 

 ًٚ ًتٕٚٝ ـؾ ؽٚيتٓٚ ٕؼ أؾُٚر تافزو مـ ٕقع جديد بتخىٔط افٔٓقد وتٍْٔذ حروب

 .ـِف ظع افًٚملافًٔٚشٜٔ واإلؿتهٚديٜ وافثَٚؾٜٔ افٔٓقد وافًٔىرة 

 ( ازٙٞ ) اإلحتاز اهػ٘فٚ ي غابقًااهٚٔ٘زٙٞ األضث٘شكػٚٞ يف ضٗغٚا اإلحت -5
هل ضٚئٍٜ هيقديٜ صٓٔقٕٜٔ طٓرت ٕتٔجٜ افتزاوج بغ افٔٓقد افهٓٚيْٜ 

افَٔكيٜ إرثقذـًٜٔ وإهنٔٚرهٚ ظَٛ ؿٔٚم وإرثقذـس ذم روشٔٚ بًد شَقط 

افثقرة افٌِنٍٜٔ بَٔٚدة فْٔغ وإشتٚفغ ، وـٕٚٝ حمٚوفٜ بٚئًٜ وأخرة مـ افهٓٚيْٜ 

فإلفتٍٚف ظع إرثقذـس افروس وحتريػ ظَٔدهتؿ وافًٔىرة ظع افُرمِغ ـام 
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 بين 

 

ذم رومٚ ؾًِقا مع افُٚثقفٔؽ مـ ؿٌؾ ) افثقرة افٍرًٕٜٔ ( وشٔىروا ظع افٍٚتُٔٚن 

 وافًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ذم إٕجِسا.

هذه افىٚئٍٜ متُـ خىقرهتٚ ذم أهنٚ دمّع بغ أهداف افٔٓقد افهٓٚيْٜ بنُؾ 

أرثقذـز؛ بًّْل أن افهٓٔقٕٜٔ تٌِس ثٔٚت افْكإٜٔ إرثقذـًٜٔ ظع افرؽؿ 

مـ أن هْٚك ساع تٚرُيل وظَٚئدي بغ افٔٓقد وإرثقذـس ذم روشٔٚ وؽرهٚ 

ول إوروبٜٔ ٕن افهٓٔقٕٜٔ وادٚشقٕٜٔ ) افٔٓقد ( جٚءت ذم إصؾ مـ افد

فتدمر افْهٚري افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس وحتريػ مًتَداهتؿ ؛ فذا ؾٚفثٚبٝ 

 وادًروف أن افٔٓقد وإرثقذـس ٓ يِتَٔٚن أبدا.

هذه افىٚئٍٜ أن هل مـ حتُؿ روشٔٚ اإلحتٚديٜ وتًٔىر ظِٔٓٚ بًّٚظدة افِقيب 

افرود ظع افرؽؿ مـ أن أؽٌِٜٔ افنًٛ افرود يديـ بٕٚرثقذـًٜٔ  افٔٓقدي

 احلََٜٔٔ إيل جٕٚٛ ظؼيـ مِٔقن مًِؿ.

 ػتاُت (ت) اهربٗاهٚٔ٘ز ادتسز  -6
ًتٕٚتل افذي ـقٕف تهؿ أتٌٚع ادذهٛ افزوو، هل حرـٜ إصالحٜٔ ًتٕٚٝ تافزو

زي افْهٚري، غ ذم ب٘يًٚذ ومًٚظدة افٔٓقد ادتخٍافَس إدٚين مٚرتـ فقثر 

ممٚ بًٌٛ ؾًٚدهٚ وإشتٌالهلٚ فِديـ افذي ـٚن ٕٚؿاًم ظع افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ و

 أدي إيل ٍٕٔف مـ ؿٌؾ افٌٚبٚ افُٚثقفُٔل ذم ذفؽ افقؿٝ.



 بين 

ـٚن هدف افَس إدٚين مٚتـ فقثر ٌٕٔؾ ، وـٚن ؽروف ذم إشٚس هق إصالح 

ٜ ٕٓظٔٛ افٔٓقد إـتنػ بًد ذفؽ إٔف وؿع وحٔ فافًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ فُْ

ومُرهؿ وحِٔٓؿ، وإـتنػ أهنؿ تآمروا ظِٔف وظع افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ وظع 

وحٚوفقا ، ـام تآمروا مـ ؿٌؾ ظع إٌٕٔٚء وادِقك وإمراء، ًتٕٚٝ إًٍٔٓؿ تافزو

ًٚ حيُل  ؿتؾ ظٔز ابـ مريؿ  ؾٔف حََٜٔ فُـ اهلل ٕجٚه مْٓؿ ؛ ؾُتٛ ـتٚب

فُـ افَدر مل يُتٛ فف افيٓقر واإلٕتنٚر ، "وأـٚذيٌٓؿ ظـ افٔٓقد  "شامه افٔٓقد 

ـام ـتٛ فُتٚبٚتف إويل، ثؿ بًد ذفؽ مٚت افَس مٚرتـ فقثر وشط آٓمف 

بؾ ؿؾ آٓم افًُْٜٔ ذم أوروبٚ وجراح رجٚهلٚ افتل تًٌٛ ؾٔٓٚ افٔٓقد ، وجراحف

 بُّرهؿ وحِٔٓؿ.

 .ًٜ افُٚثقفًُٜٔٔسوغ ظع افُْٔادُ ًتٕٚٝ أي اإلظساض أوتومًْل افزو

ًتٕٚٝ ٓ يٗمْقن بٚإلٕجٔؾ ٕهنؿ يًتَدون مـ داخِٓؿ إٔف توذم افقاؿع ؾ٘ن افزو

افتقراة ؽر حُمرؾٜ ويٗمْقن هبٚ ، ويًتَدون أيوٚ أن  ؿ يًتَدون أنحُمرف، فُْٓ

ؿ ظع افٔٓقد هؿ أشٔٚد افًٚمل وافْهٚري مٚ هؿ إٓ ظٌٔد يٖـِقن ؾتٚت مٚئدهت

افذيـ يًتَدون أن افٔٓقد هؿ أمٜ مًِقٕٜ فٔس هلٚ  ذـسظُس افُٚثقفٔؽ وإرثق

افًامء بًد  شقف يْزل مـ ًتٕٚٝ أيوٚ أن ظٔز تإٓ افَتؾ، ويًتَد افزو

ظقدة افٔٓقد فًٍِىغ ظع ظُس افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس افذيـ يًتَدون أن 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

افٔٓقد هؿ مـ ؿتِقا ظٔز ابـ مريؿ وصٌِقه؛ ومٚ ؿتِقه ومٚ صٌِقه وفُـ صٌف 

  ؿ.هل

ٕهنؿ ؿٚمقا بٚفثقرة ، ًتٕٚٝ ظع احلََٜٔ فًٔقا ٕهٚري بؾ هؿ هيقد تفذا ؾ٘ن افزو

وهؿ افُٚثقفٔؽ ذم أوروبٚ وإرثقذـس ذم روشٔٚ ، غظع افْهٚري احلََٔٔ

، أوػ إيل ذفؽ أهنؿ ـام أهنؿ يٗمْقن بٚفتقراة وٓ يٗمْقن بٚإلٕجٔؾ، وذق آشٔٚ

أي مُٚن يهِقن إفٔف ويتًهٌقن هلٚ أـثر ىٌَقن شٔٚشٚت افٔٓقد ذم ـؾ صئ ذم يُ 

  .مـ افٔٓقد إًٍٔٓؿ

ًتٕٚٝ هؿ مـ حيُّقن أوروبٚ وأمريُٚ حٚفٔٚ ويَقمقن بتدبر إؽتٔٚٓت توافزو

افٌٚرزيـ وافْٚؾذيـ ذم دوائر احلُؿ اهلٚمٜ وادْٚصٛ أو إرثقذـس فُِٚثقفٔؽ 

ًِامٕٜٔ واإلحلٚد ىٌَقن اف، ويٍهِقن افًٔٚشٜ ظـ افديـ )افًُْٜٔ( ويُ  احلًٚشٜ

 .إذا اؿتوٝ افيروف فذفؽ

، وإشتىٚظقا وتًتٕٚٝ ذم أوروبٚ وافًٚمل أمجعفَد إخسق افٔٓقد ظَقل افز

ًٚ دخىىٚهتؿ حتل أصٌح افزوتًتٕٚٝ يًًقن  افًٔىرة ظِٔٓؿ، وأخوًقهؿ متٚم

حتدي ٚوفغ بذفؽ حُم  فتحَٔؼ أهداف افٔٓقد وضّقحٚهتؿ أـثر مـ افٔٓقد إًٍٔٓؿ

، واإلَٕالب ظع افتٚريخ وإظراف افدوفٜٔ افقاؿع وافزمٚن وادُٚن  ؿقإغـؾ 

ٕن مقاصِٜ هذا افىريؼ ظع هذا افْحق هق افًر ٕحق ادجٓقل فُـ بال جدوى 

  واهلالك بال أدين صؽ وبال أدين رمحٜ.



 بين 

 املاغُ٘ٚٞ  -7
إن ؿِٝ فؽ أن هْٚك مْيّٜ هيٜ مـ صٍقة افهٍقة  افَٚرئ أخلٓ تتًجٛ 

الصٜ حيُّقن افًٚمل ، تًتىٔع أن تَقل أهنٚ أصٌف بٚحلُقمٜ افنيٜ وخالصٜ اخل

فْزاظٚت واإلؿتهٚديٜ وا افًٚمل خهقصٚ افكاظٚت افًٔٚشٜٔ افتل تدير

 فًًُريٜ.ا

ٕنٖت ذم ادْرحِٜ إوػ ظذ يِد ادِؽ هرودس افٔٓقدي  ُيَٚل إنَّ ادٚشقٕٜٔ

ْغِ  مًتنَٚريف بًّٚظدة م(66)ت ئٔس، ٕٚئٛ أبٔقد؛ حرام: افٔٓقديَّ مقآب و افرَّ

ل.  ٓمل ؛ ـٚتؿ ّه أوَّ

ة اخلٍٜٔ، وهدؾٓٚ افتَُّْٔؾ بٚفَّْهٚرى واؽتٔٚهلؿ وتْؼيدهؿ، ومْْع  ٔٝ افَقَّ ِّّ وش

 .ديْٓؿ مـ إٓتِنٚر

، ٚ ًَ ٚ افىَّقر افثٚين وهق إـثر تقثٔ ؛ حٔٞ إٔنئ "شُتِْدا إ "ـ م ب1111ذم شْٜ  أمَّ

ل حمٍؾ مٚشقينْ  ِّٔغ ذم  تًقد، وأوَّ َّٜٔ إػ مجٚظٚت أو َٕٚبٚت احلرؾ جذور ادٚشقٕ

َّٜٔ ذم افٌرب هقر افقشىكافً مْيَّّٜ  ، وهل مَجٚظٚت ـٕٚٝاإلؿىٚظ

َّٜٔ،  صٚرًمٚ تْئاًم  ٜ ورمقزهٚ اخلٍ ٌْف ديْل، ؾُٚن فُؾِّ َٕٚبٜ ضَقشٓٚ اخلٚصَّ ص

 .وؿًّٓٚ افني، وأهار ادْٜٓ افتل حتٚول ـؾ مجٚظٜ احلٍٚظ ظِٔٓٚ

ًٚت وهذ َّٕف مع ؽٔٚب ادٗشَّ َّٜٔ؛ إذ إ َّٜٔ صديدة إمه ُِّٓٚ أدوات هلٚ وطٍٜٔ اجتاِمظ ه ـ

ٜ افالزمٜ  َّٜٔ، ـٚن يتؿُّ تْقريٞ ادًِقمٚت، واخلزات ادختٍِٜ احلٔقيَّ افتًَِّّٔ
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َّٜٔ، مل يُـ  ِّٔغ، وبدون هذه افًِّ رار ادجتّع، مـ خالل َٕٚبٚت احلرؾ ّْ
ٓشتِ

ؼ أيَّ  َِّ  .اشتّرار  ادجتّع فٔح

رة افٍرًٕٜٔ ظع صُؾ مْيّٜ ٘ن ادٚشقٕٜٔ ـٕٚٝ مقجقدة ؿديام ؿٌؾ افثقفذا ؾ

فُْٓٚ بٚفٌٜ ذم افنيٜ وظئّٜ ذم ادُر واحلِٜٔ وافتخىٔط واخلداع، ثؿ ، صٌرة

بدأت هذه ادْيّٜ افنيٜ افهٌرة تُز وتتحقل إيل ظدة مْيامت ذم ظدة دول 

افثقرة افٍرًٕٜٔ وافًِامٕٜٔ واجلّٓقريٚت  مـ دول أوروبٚ، ومْٓٚ خرجٝ أؾُٚر

اضٔٚت إيل ـٚؾٜ إٔحٚء دول أوروبٚ، وبدأت أؾُٚر ُٕٔقٓ مُٔٚؾٔع ذم وافديَّر

اإلٕتنٚر إيل افًٚمل بًدمٚ إٕتؼت أؾُٚر افَس إدٚين مٚرتـ فقثر إيل ـٚؾٜ إٔحٚء 

 أوروبٚ وأمريُٚ حتل أصٌحٝ افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ ظْد ـؾ إوروبٔغ.

مٚ ادٚشقن أو افٌْٚؤون إحرار ؾٓؿ أظوٚء هذه ادْيّٜ افنيٜ افتل تدير افًٚمل أ

إيل جٕٚٛ ظدد ؿِٔؾ مـ ، ومَرهؿ افرئٔز ذم إهائٔؾ، وأؽٌِٓؿ مـ افٔٓقد

أمٚ ؿديام ؾُٚن ـؾ أظوٚئٓٚ ًتٕٚٝ تأصحٚب افٍْقذ وافًىقة خهقصٚ مـ افزو

دهؿ ؿِِٜٔ فُْٓؿ دائام ـٕٚقا ، وافًجٔٛ أن هٗٓء ادٚشقن أظدامـ افٔٓقد ؾَط

 خِػ ـؾ ـٚرثٜ وـؾ تٌر حيدث هْٚ أو هْٚفؽ.



 بين 

 ًّٗ أٍٓ صفات املاغُ٘ٚٞ 

 اهضفٞ األٗىل : اهػطٙٞ

ؾٚدٚشقٕٜٔ تْئؿ هي ؽر مًِـ متٚمٚ وأظوٚؤه ؽر مًروؾغ ويتّتًقن بنيٜ 

 صديدة ، ويتًٚرؾقن ظع بًوٓؿ افًٌض بٚإلصٚرات وافرمقز.

 هتِعٍٚ اهضفٞ اهجاُٚٞ : ا

درجٜ، وـؾ درجٜ فف ظّر مًغ  11ؾٚدٚشقٕٜٔ تْئؿ مُقن مـ درجٚت تهؾ إيل 

وزمـ مًغ، وجمٓقد خٚص، إذا إشتىٚع افًوق أن يْجح ذم افًّؾ افذي يقـؾ 

إفٔف ؾٕ٘ف يْتَؾ فِدرجٜ إظع ؾٕٚظع، وهُذا.. وٓ يتؿ ؿٌقل أي ظوق بداخِف، 

ؿ يًتَىٌقن إظوٚء افٌٚرزيـ حقل وفُـ ٓبد أن يُقن هذا افًوق متّٔز، ؾٓ

افًٚمل مـ خالل ظٔقهنؿ وجقاشًٔٓؿ .. وٓبد أن يُقن مؼوع شٔٚد هٚم 

 ومؼوع ؿٚئد ذم ادًتٌَؾ.

 أٗ اهتقٚٞ أٗ اهِفاق الباطهيةاهضفٞ اهجاهجٞ : 

 بًّْل أهنؿ ُييٓرون خالف مٚ ُيٌىْقن خلداع ادجتّع وافًٚمل مـ حقهلؿ. 

احلريٜ وافًدافٜ اإلجتامظٜٔ وادًٚواة فُْٓؿ يٌٚفٌقن ذم ؾتجدهؿ يرؾًقن صًٚرات 

 ، ويًٕٚدون افىقاؽٔٝ ، وافديُتٚتقريٚت بٖبنع صقرهٚ.ًْػفافيِؿ وافَّع وا



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وهذه افهٍٜ شٚظدهتؿ ـثرًا ذم ٕجٚحٚهتؿ خالل افَرون ادٚؤٜ أثْٚء إصًٚل 

ع احلُؿ افثقرة افٍرًٕٜٔ، وأثْٚء إشَٚط افدوفٜ افًثامٕٜٔ، وأثْٚء افَوٚء ظ

 افَٔكي ذم روشٔٚ.

، وإخوٚع حتىٔؿ افُْٔسٜ افُٚثقفُٜٔٔ، وادٚشقن ب٘صًٚل افثقرة افٍرٕسٜٔ فَد ؿٚم

افُْٔسٜ إرثقذـسٜٔ، وتقجٔف أبٚء ادٗشسغ فِقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ، 

مـ افًدم يف أرض ٓ  ٜوتَسٔؿ افؼق إوشط، وإجيٚد دوفٜ إِسائٔؾ ادزظقم

 يُِّقهنٚ.

ظجٛ مـ ذفؽ أهنؿ يهًْقن افتٚريخ فُْٓؿ ٓ ييٓرون ؾٔف ، وهذا مٚ جيًؾ وإ

 ًٚ ٕجٚحٚتؿ مستّرة؛ ؾٚدٚشقن دائاًم وراء افُقافٔس بْٔام أخرون يساؿهقن ضرب

 ويٍرحقن ويّرحقن أهنؿ مـ يَقمقن بٕٚدوار دون ؽرهؿ.

ريخ ٓ يذـر هلؿ ادٚشقن هؿ مـ ؿٚمقا بٚفثقرة افٍرًٕٜٔ ظع احلََٜٔ، وإن ـٚن افتٚ

 دور شقي دورهؿ مع افَس إدٚين مٚرتـ فقثر.

افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ذم ـؾ وومـ افثقرة افٍرًٕٜٔ إىَِٝ افثقرات ظع ادُِٜٔ 

 بٖمًٚء – ـٚثقفُٔل –إٔحٚء أوروبٚ، وـٚن صًٚر هذه افثقرات ؛ أصَْقا آخر مِؽ 

 . ـٚثقفُٔل – ؿس آخر

ٕهٚري تخىٔط هيقدي مٚشقين وتٍْٔذ وبٚفًٍؾ ٕجحٝ افثقرة افٍرًٕٜٔ ب

؛ إٕىَِٝ أول محِٜ ؾرًٕٜٔ بَٔٚدة ٕٚبِٔقن بقٕٚبرت (افزوشتٕٚٝ ) افٔٓقد اجلدد



 بين 

، وـٚن هدف احلِّٜ افٍرًٕٜٔ احلََٔك هق افًٔىرة ًتٕٚتل إيل مك وافنٚمتافزو

مل ظع مقارد افؼق إوشط وٕؼ مٌٚدئ افًِامٕٜٔ وافتٖشٔس فِتًٌٜٔ افٌربٜٔ، 

ٕٚبِٔقن افهِٔٛ ـًٚدة احلّالت افهٌِٜٔٔ ؾٓل مل تُـ محِٜ صٌِٜٔٔ ـام  يرؾع

 يًتَد افًٌض .

فَد وجد افٔٓقد ادٚشقن ذم ٕٚبِٔقن بقٕٚبرت افنخص ادىِقب افذيـ يًتىًٔقن 

مـ خالفف حتَٔؼ مٚ يىّحقن إفٔف ذم ؾرًٕٚ وذم أوروبٚ وأيوٚ ذم افؼق إوشط، 

ؾهًْقا مْف افَٚئد ، حيِؿ بٚفَٔٚدة وافًٔىرة ةٚن ٕٚبِٔقن ؾًال صخهٜٔ ممٔزوفَد ـ

وأيدوه بٚدٚل وافًالح واجلْد ، ودؿٝ ضٌقل اإلظالم هتتػ بٚشؿ ادِٓؿ، افًئؿ 

، وصٚدف ذفؽ هقي رر أوروبٚ وافؼق إوشطٕٚبِٔقن افًئؿ افذي شقف حُي 

ذم ٍٕس ٕٚبِٔقن اجلْدي افهٌر افٍَر افذي ـٚن مْذ إمس افَريٛ حيِؿ ؾَط 

 ٚحلريٜ وؿِٔؾ مـ اإلحسام.ب

وؾجٖة حتقل ٕٚبِٔقن اجلْدي افثقري افًٌٔط افٍَر افذي ـٚن حيِؿ ؾَط بَِٔؾ مـ 

إيل ٕٚئِقن بقٕٚبرت افَٚئد  ٜٔافُٚثقفُٔافًُْٜٔ مـ وافًىػ اإلحسام واحلريٜ 

افًئؿ حُمرر إوضٚن وؿٚئد احلِّٜ افٍرًٕٜٔ ظع مك وافنٚم ؛ صحٔح أن هذه 

ًٚ ذم ٍٕقس ادكيغ إيل أن، واشتىٚظٝ احلِّٜ ؾنِ ٝ فُْٓٚ ترـٝ أثرًا ظَّٔ

 أن ُتنُؾ افرأي افًٚم ادكي ؾٔام بًد، وأن تدرس بٚفوٌط صخهٜٔ ادكي.
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 ًٚ ًٚ وـٚن مٚشقٕٔ وحٚرب اإلشالم أيوٚ هؾ تًِؿ أن ٕٚبِٔقن ـٚن صٓٔقٕٔ

ًٚ ذم أوروبٚ  ٕٚبِٔقن هق أول  ؛وادًِّغ ذم مك وافنٚم ـام حٚرب افُٚثقفٔؽ متٚم

ؿٚئد ؽريب يًد افٔٓقد ساحٜ بحَٓؿ ذم ؾًِىغ ؿٌؾ وظد بٍِقر بامئٜ ظٚم أو أـثر 

ًتٕٚٝ يًًل ويَقم بتٍْٔذ خىط ت)صٓٔقين(، وهق أيوٚ أول ؿٚئد ؽريب مـ افزو

 ادٚشقن ذم ؾرًٕٚ وأوروبٚ ثؿ ذم مك وافنٚم ) مٚشقين (. 

ٚشقٕٜٔ وادْيامت افنيٜ افتل تَقد وـٕٚٝ بريىٕٚٔٚ افًيّل هل مَر ادحٚؾؾ اد

افًٚمل بٖمر  -ًتٕٚتل تافزو –افًٚمل ذم ذفؽ افقؿٝ ؾٕ٘ىِؼ ادِؽ افزيىٚين 

وختىٔط مـ ادٚشقن افٔٓقد بنـ محالت ظًُريٜ مْيّٜ ظع افؼق إوشط 

 وتًَٔؿ ممتُِٚت افدوفٜ افًثامٕٜٔ ذم مك واهلْد وؽر ذفؽ .

ًتٕٚٝ يٍْذون بدؿٜ مٚ يىّح إفٔف افٔٓقد بؾ أـثر تدائام ادٚشقن ُُيىىقن وافزو

م افًٔىرة ظع 1111، فُـ ادٚشقن مل يُـ هدؾٓؿ ذم بدايٜ إمر ظٚم مـ ذفؽ

 اجلديد، افًٚدل افْيٚم –افًٚمل ظـ ضريؼ تُقيـ حُقمٜ ظٚدٜٔ هيٜ حتُؿ افًٚمل 

 .وإرثقذـس افُٚثقفٔؽ بىش مـ أتٌٚظٓٚ محٚيٜ ؾَط وفُـ

أن أصٌحٝ أـثر حُْٜ  -حُقمٜ افًٚمل اخلٍٜٔ  –ن ادٚشقٕٜٔ وٓ تتًجٛ أ

ًٚ وتْئاًم وإشساتٔجٜ ممٚ ـٕٚٝ ظِٔف ذم اف ًٚبؼ؛ ادٚشقٕٜٔ أن ظٌٚرة ظـ وختىٔى

ويتحُؿ ذم ـؾ صئ؛ يَقم بتًغ افروؤشٚء وافزظامء وـؾ ، خىٌقط حيُؿ افًٚملأ



 بين 

؛ افٔٓقد افذيـ ائامً د ِف، وظع رأس ادٚشقٕٜٔ يقجد افٔٓقدٔصئ يُّـ أن تتخ

 .ديرون ـؾ صئ ويتحُّقن ذم ـؾ صئيُ 

وادٚشقٕٜٔ درجٚت تٌدأ مـ افدرجٜ افقاحدة إيل افدرجٜ افثٚفثٜ وافثالثقن ، وؿٚدة 

ادٚشقن مـ افدرجٜ افثالثٜ وافثالثقن ، وهؿ مًٍدون ذم إرض وؿتِٜ وآؾٚـغ ، 

،  إوامر وافتًِٔامت وهؿ ٕقاة ادٚشقن وحقهلؿ يقجد ظٚمٜ ادٚشقن ومـ يتَِقن

وفِامشقن ممٚرشٚت وضَقس صٚذة ؽربٜٔ مْٓٚ ضَقس ظٌدة افنٔىٚن ، وضَقس 

 . جًْٜٔ يْتُٓقن ؾٔٓٚ ـؾ ادحرمٚت 

إذن ادٚشقٕٜٔ مٚ هل إٓ مْيّٜ هيقديٜ هيٜ إشتىٚظٝ أن حتُؿ وتدير افًٚمل 

رجٚل ادٚل  ووافًٚشٜ واإلظالمغ؛ تَقم بتًٔغ رؤشٚء افًٚمل وزظامء افًٚمل  بٖهه

حُؿ ذم ادٚل وافًٔٚشٜ واإلؿتهٚد واإلظالم وافًالح ، وتتؽرهؿواإلؿتهٚد و

 وافدواء وافٌذاء.

اشتىٚظقا ًتٕٚٝ توأتٌٚظٓؿ مـ افزوإن ادٚشقن أو افٌْٚؤون إحرار ) افٔٓقد ( 

تنقيف ادًِّغ افًْٜ ووصٍٓؿ بٚإلرهٚب بٚفًٍؾ افًٔىرة ظع افًٚمل وإشتىٚظقا 

 إرثقذـًٜٔ وافًُْٜٔ – افٍٚتُٔٚن –حهٚر افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ افٌربٜٔ بوؿٚمقا 

 ذم مثٔؾ فف يًٌؼ مل منٓد ذم افًٚمل أمٚم صقرهتؿ وتنقيف – افُرمِغ – افؼؿٜٔ

وؿٚمقا بٚفسويٟ هلذه اإلمزيٚفٜٔ وهذا اإلشتًامر افًٔٚد وافثَٚذم  ، أبدا افتٚريخ

ًٚ واإلظالمل واإلؿتهٚدي ظع إٔف محال وزورًا فإليَٚع بغ ادًِّغ  ت صٌِٜٔٔ ـذب



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ْٜ ًُ ظع افرؽؿ مـ أن احلّالت افهٌِٜٔٔ ٕهٚري افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس بغ واف

( ـٌراً  ـ ظِقاً ُِ ًْ )وفتَ وهذا مٚ ؿٚل تًٚيل ظْف؛ ، ؿرون ذؿد إتٓٝ بٚفًٍؾ مْ

 .اإلهاء

ظقن ادًِّغ ًتٕٚٝ ـام ُيدتإن افٔٓقد ُيدظقن افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس وافزو

وافًٚمل أمجع، وهذه هل ظٚدهتؿ وضًٌٔتٓؿ ادُر واخلديًٜ واحلِٜٔ حتل يهٛ ـؾ 

صئ ذم مهِحتٓؿ وذم صٚحلٓؿ، هؿ ؾَط، فًْٜ اهلل ظِٔٓؿ أبد أبديـ وضقل 

مٜ مًٚدٜ مرة ـ إؾُٓؿ ومُرهؿ وخداظٓؿ وئًنقن أافدهر حتل يرجًقن ظ

  أخري ـام ـٕٚقا مـ ؿٌؾ.

 ٚٞ اهضُٔٚ٘ٚٞ اهعامل -8
ذم مٗمتر بٚزل م 1761ظٚم ٓل مْيّٜ هيٜ إٔنٖهٚ افٔٓقد ؾافهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ  أمٚ

ظقدة افٔٓقد  إشٚد هق يل جٌؾ صٓٔقن ذم ؾًِىغ، وهدؾًٌٕٜٓٚ إبًقينًا ، 

غ تٔقدور ، وظُ ـام تَقل افتقراة مـ مجٔع إٔحٚء افًٚمل إيل جٌؾ صٓٔقن ذم ؾًِىغ 

حترك هلذه افٍُرة بنُؾ مـ أول هق قدور هرتزل وـٚن تٔ، رئًٔٚ هلٚأول هرتزل 

 -افهحٍل افٔٓقدي ادجري  -ا ؾ٘ن تٔقدور هزترل فذ، ظّع ذم افًك احلديٞ

، وؿٚم تٔقدور هرتزل بجٓقد جٌٚرة فًقدة افٔٓقد هق مٗشس افهٓٔقٕٜٔ احلديثٜ

 إيل ؾًِىغ ـام تَقل افتقراة.

 أو أهنٚ هدف أشّك فِامشقن.ويُّـ افَقل بٖن افهٓٔقٕٜٔ تٍرظٝ مـ ادٚشقٕٜٔ 



 بين 

بتقجٔف افرأي افًٚم افًٚدل ذم أوروبٚ وأمريُٚ ذم ـتٚبٚتف ؿٚم تٔقدور هرتزل 

وروشٔٚ وافؼق إوشط إيل رضورة بؾ وجقب إٕنٚء وضـ ؿقمل فِٔٓقد 

 بًٍِىغ.

ووع تٔقدور  "افدوفٜ افهٓٔقٕٜٔ  "أو  "افدوفٜ افٔٓقديٜ  "وذم ـتٚبف ادًّك بـ 

هرتزل إشس افًِّٜٔ فَٔٚم افدوفٜ افٔٓقديٜ وووع إشس افًٔٚشٜٔ 

فِهٓٔقٕٜٔ افراهْٜ ، وضٚفٛ بيورة إٕنٚء دوفٜ مًتَِٜ دمّع افٔٓقد مـ صتك 

ف هبٚ ادجتّع افدويل ؾقر ٓبد وأن يًس –افَِٔىٜ  -بَٚع افًٚمل، وهذه افدوفٜ 

 ؿٔٚمٓٚ مـ افًدم.

، ؾٓك روايٜ خٔٚفٜٔ ٕؼهٚ تٔقدور هرتزل  "إرض اجلديدة افَديّٜ  "أمٚ ـتٚبف 

تىرح رؤيتف فِدوفٜ افٔٓقديٜ ذم أرض إهائٔؾ ) ؾًِىغ ( ؛ حٔٞ حتُل ظـ 

صٚب هيقدي مـ افٌْدؿٜٔ حيٚول اهلرب مـ أوروبٚ حٔٞ اإلٕحىٚط إخالؿل 

بًٔدة  -جزر ـقك  –يٚظ افًُٚين واإلشتٌالل إػ مُٚن هٚدئ ذم جزيرة واإلـت

ؾًِىغ  "بٚدحٔط اهلٚدئ ، وذم أثْٚء افًٍر إػ هذه اجلزيرة يُتنػ هذا افنٚب 

؛ هذه إرض ادَدشٜ اهلٚدئٜ افٌر مُتيٜ بٚفًُٚن .. وهْٚ حُيٚول تٔقدور  "

بىريَٜ روائٜٔ وؿههٜٔ  "ؾًِىغ  "هرتزل أن ُيًِط افوقء ظذ أرض ادًٔٚد 

 جذابٜ وُمٍِتٜ فإلٕتٌٚه.



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وذم افْٓٚيٜ ٕحجٝ جٓقد تٔقدورهرتزل بًد مقتف ، وٕجحٝ افهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ 

 -ذم افؼق افقشط -ول مرة بًٍِىغ م ، 1667ٕذم تُقيـ دوفٜ إهائٔؾ، ظٚم 

، وافتل ٕجحٝ بدورهٚ ذم احتالل ادًجد إؿيص ذم مْذ بًثٜ افٌْل حمّد 

ٚبَٜ مل ينٓدهٚ افًٚمل أمجع مـ ؿٌؾ ، وشط ذهقل ادًِّغ ، وإظساف ـؾ مـ ش

إن أهؿ  افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ واإلحتٚد افًقؾٔتل وبريىٕٚٔٚ بٚفدوفٜ اجلديدة.

ظٓؿ هل خداؿدياًم وٓزافقا يَقمقن هبٚ حديثٚ ًٚ افٔٓقد افهٓٚيْٜ هبخدظٜ ؿٚم 

ًٚ ادًتّر فِْهٚري  فـ يْزل مـ افًامء إٓ  قهلؿ أن ظٔزبَذم إرض مجًٔ

فُْٓؿ ، حرؾٜ فدهيؿ بًد ظقدة افٔٓقد فًٍِىغ مرة أخري ـام تَقل افتقراة ادُ 

ذبحقن ذم ؾًِىغ ظع شقف يُ  -افٔٓقد أي –ن افتقراة تَقل أيوٚ أهنؿ يتْٚشقن أ

 ، وفـ جيدواوشقف تُقن هنٚيتٓؿ ذم مك ظع هٔئٜ ظٌٔد وإمٚء ، أيدي ظٌٚد اهلل 

 . هٌحقن حثٚفٜٕهنؿ شقف يُ  مـ ينسهيؿحتل 

فـ يْزل إٓ ذم آخر افزمٚن بًد ؿٔٚم اخلالؾٜ  حََٜٔ إمر أن ظٔز و

هزيّٜ افٔٓقد ذم ؾًِىغ وضردهؿ بًٌٚضٜ هذا يَتيض و اإلشالمٜٔ ذم ؾًِىغ ،

ظع مْٓٚج  ثؿ ؿٔٚم اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ بًد ذفؽ ددة ثالثقن ظٚمًٚ ، ذ ضردة 

وذم آخر هذه اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ُيرج افدجٚل ومًف شًٌقن أفٍٚ مـ هيقد  ،افٌْقة

ثؿ يْزل ظٔز ابـ مريؿ ، فذا ؾ٘ن ـؾ مٚ ُيروج فف افٔٓقد بغ  - إيران –أصٍٓٚن 

مـ ٕزول ظٔز بـ مريؿ بًد ظقدهتؿ فًٍِىغ ـذب ذم وادًِّغ افْهٚري 



 بين 

وٓ أشٚس فف ، ٜ ذم هرضَٜ وهرضَ، هبتٚن ذم هبتٚن إؾساء ذم إؾساء ، وو، ـذب 

وافْهٚري دائام محَل  ؾٚفٔٓقد ـًٚدهتؿ يُذبقن بّْتٓل افهدق ، مـ افهحٜ 

، ؾٚفٔٓقد ذم إظتَٚدهؿ أشٔٚد هذا  يتًٚمِقن مع مٚ يَقفف افٔٓقد بحّؼ وؽٌٚء صديد

ّؼ ، ويٚٓ افًٚمل ، وافْهٚري مٚ هؿ إٓ ظٌٔدًا هلؿ يٖـِقن ؾتٚت مٚئدهتؿ ؛ يٚٓ احلُ 

 .، ويٚٓ ادذفٜ ذفٜٓة ، ويٚٓ افًٚر ، ويٚٓ ادراحلَٚ

 اهضُٔٚ٘ٚٞ املػٚخٚٞ    -9
افهٓٔقٕٜٔ ادًٔحٜٔ هق آشؿ افذي ُيىِؼ ظٚدة ظذ مًتَد مجٚظٜ مـ ادًٔحٔغ 

ًٚ مـ افُْٚئس افزوتًتٕٚتٜٔ إصقفٜٔ ، وافتل ُتٗمـ بٖن ؿٔٚم دوفٜ  ادْحدريـ ؽٚفٌ

ٕهنٚ ُتتّؿ ٌٕٗات افُتٚب ادَدس  م ـٚن رضورة حتّٜٔ 1667إهائٔؾ ظٚم 

بًٓديف افَديؿ واجلديد ، وُتنُؾ ادَدمٜ دجلء ادًٔح افثٚين إػ إرض ـٍِّؽ 

مْتك ؛ يًتَد افهٓٚيْٜ ادًٔحٔقن إٔف مـ واجٌٓؿ افدؾٚع ظـ افنًٛ افٔٓقدي 

بنُؾ ظٚم ، وظـ افدوفٜ افًزيٜ بنُؾ خٚص ، وُيًٚروقن أي َٕد أو مًٚروٜ 

خٚصٜ ذم افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ حٔٞ ُينُِقن جزءًا مـ افِقيب إلهائٔؾ 

 .ادٗيد إلهائٔؾ

ًىغ بدأت افهٓٔقٕٜٔ ادًٔحٜٔ ذم تٌٔر أؾُٚرهؿ ، ِفُـ بًد إحتالل إهائٔؾ فٍ

وإظٚدة افْير ؾٔٓٚ خٚصٜ بًد افهحقة افًِّٜٔ احلديثٜ افتل ينٓدهٚ افًٚمل ، وبًد 

 .افتقاصؾ اإلجتامظل واإلظالمل افتىقر افتُْقفقجل ذم وشٚئؾ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

فذا أشتىٔع أن أؿقل أن حرـٜ افهٓٔقيْٜ ادًٔحٜٔ افتل تدظؿ إهائٔؾ ؿد 

 .تراجًٝ بنُؾ مِحقطٜ ذم افًْقات إخرة

 حمطقٞ اهٚٔ٘ز أٗ اهل٘ه٘ك٘غت  -91
وادَهقد بٚهلقفقـقشٝ هق اإلبٚدة اجلامظٜٔ أو ادحرؿٜ افتل تًرض هلٚ افٔٓقد ذم 

أثْٚء احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ ظع أيدي هتِر ومًٚؤٕف مـ افْٚزيغ أدٕٚٔٚ وأوروبٚ 

 إدٚن.

ًٚ مْٓؿ دٚ ؾًِقه بٚفنًٛ إدٚين  ومـ ادًروف أن هتِر ؾًؾ بٚفٔٓقد مٚ ؾًؾ إٕتَٚم

مـ هؿٜ وهنٛ فِثروات وإمقال وإٕحالل فِخِؼ وإؾًٚد فِّجتّع إدٚين 

 ظع ـٚؾٜ ضٌَٚتف ومًتقيٚتف.

د ؿٚمقا ب٘شتٌالل هذا احلدث أبنع إشتٌالل فرد افهٚع صٚظغ فُـ افٔٓق

فِنًٛ إدٚين ، وحمٚوفٜ إٕنٚء وضـ ؿقمل فِٔٓقد ذم ؾًِىغ بًد إٕتهٚر 

 احلٍِٚء ذم احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ.

يَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقادذم رمحف اهلل ظـ حمرؿٜ افٔٓقد ذم احلرب افًٚدٜٔ 

 :( 1)افثٕٜٚٔ 

ؿد  –ؿٚئد احلُؿ افْٚزي ذم أدٕٚٔٚ  –افٔٓقد ويًِْقن ويُررون أن هتِر )) يزظؿ 

أبٚد شتٜ ماليغ هيقدي ذم مًًُرات اإلبٚدة واإلظتَٚل  ، وـٚن اهلدف مـ وراء 
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 بين 

، وافًجٔٛ أن ادٗرخغ إشتئهٚل افٔٓقد مـ ظع وجف إرضذفؽ هق 

د هذه اإلبٚدة افًٔٚشٔغ يٗـدون إٔف ٓ تقجد أي وثٚئؼ ئَْٜٔ تدل ظع وجق

 اجلامظٜٔ هبذا افنُؾ افذي ذـره افٔٓقد.. إذن مٚ هق اهلدف ؟؟

م حتل يْٚفقا ظىػ افًٚمل  1667فَد أضِؼ افٔٓقد هذه افنٚئًٜ افَقيٜ ؿٌؾ شْٜ 

ظِٔٓؿ ذم إؿٚمٜ دوفٜ هلؿ بًٍِىغ توّـ هلؿ افٌَٚء وظدم افتؼد ، حتل ٓ تتُرر 

 .اإلبٚدة ادزظقمٜ وٓ ادذابح افقمهٜٔ.

فَد إشتىٚع افٔٓقد مـ خالل هذه افدظٚيٜ إشتْزاف إمقال افىٚئِٜ مـ أدٕٚٔٚ 

ًٚ هلؿ ظام  بهٍٜ دوريٜ متُررة مْذ أـثر مـ مخًغ ظٚمًٚ  وحتل أن تًقيو

 !!حدث

بؾ متُـ افٔٓقد مـ افوٌط ظع احلُقمٜ افٍرًٕٜٔ وـًٛ تًٚضػ افرأي افًٚم 

يَيض   "ؿٕٚقن جًٔق  "بٚشؿ م ؿٕٚقن يًرف  1666حتل صدر ذم بٚريس شْٜ 

بٚفًجـ ظع ـؾ مـ ينُؽ ذم رؿؿ افًتٜ ماليغ هيقدي افذي يَٚل أن هتِر 

 وأظقإف ؿد أبٚدوهؿ(( اهـ.

    هٚػت حطبًا صوٚبٚٞ  -99
، م  1664ظٚم  ظع ديٚر افنٚم بدأتن احلّالت افهٌِٜٔٔ أ ٓ ُيٍل ظع أحد

ُٚثقفُٜٔٔ ذم افًُْٜٔ افتَقدهٚ هذه احلّالت ـٕٚٝ ؿدياًم وم ، 1461وإتٓٝ 

 ،مَرهٚ ذم رومٚ وافًَىْىْٜٔ بٕٚشٚس  ، وافتل ـٚنحتٝ رظٚيٜ افٌٚبٚ وروبٚ أ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

، وـٕٚٝ تتقجف هذه احلّالت افُٚثقفٔؽ أوروبٚ وأمراء مِقك  ويتزظّٓٚ

افهٌِٜٔٔ إيل افنٚم حٔٞ بٔٝ ادَدس وبٔٝ حلؿ ومديْٜ إٔىٚـٜٔ ذم ادَٚم إول ، 

ٌٚ فهِٔٛ ، وـٕٚٝ تُ وـٕٚٝ خترج حتٝ رايٜ ا برظٚيٜ افٌٚبٚ ًٍٕف َدشٜ مُ  ًّل حروب

 .ظع حد زظّٓؿ فِدؾٚع ظـ بٔٝ ادَدسومٌٚرـتف 

مْذ  )افروم( تقؿٍٝ متٚمًٚ بَٔٚدة افْهٚري افُٚثقفٔؽ فُـ هذه احلّالت افهٌِٜٔٔ 

ؿرون بًٌٛ إٕتهٚرات ادًِّغ ادتقافٜٔ ظِٔٓٚ مْذ ظٓد ادِؽ افْٚس صالح 

، ويُّـ اجلزم بٖن هذه احلّالت  )افًجؿ( وحتل جمئ افتتٚرافديـ إيقيب 

أصٌحٝ بال ؿّٜٔ وؽر ُمٗثرة مْذ مًرـٜ حىغ بَٔٚدة افْٚس صالح افديـ 

وحتل ؿٔٚم افثقرة افٍرًٕٜٔ افتل أفٌٝ ادُِٜٔ وؾهِٝ افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ ظـ 

 واحلُؿ وصئقن افدوفٜ افدوفٜ وصئقن احلُؿ ؛ ؾهؾ افديـ ظـ افًٔٚشٜ

 .افًِامٕٜٔ ()

ًٔىر افزمٚن وـٕٚٝ تُ مـ اشتّرت احلّالت افهٌِٜٔٔ ظع ادًِّغ حقايل ؿرٕغ 

ًٚ ؾًِىغ وبٔٝ ادَدس  ، فُـ ادِؽ اديٍر ظامد افديـ (1)ظع افنٚم خهقص

ْل افُرد –زُٕل  ًُ ظثرة  وؿٍٚ ـٖحجٚر ، وإبْف ادِؽ افًٚدل ٕقر افديـ حمّقد - اف

تّر ذم ديٚر افنٚم ، حتل تقافٝ إٕتهٚرات ادِؽ أن تًمـ أمٚم هذه احلّالت 

                                                 
: ٍوّه ؤً٘ اٌْبَ ؤال جييب بٌَهُ  كٍٕبه جال ِلً ، لٍٕب ؛ ِٓ ؤٍٓ مان ؟ لبي ؛ ِٓ  لبي  ((1

 اٌٍَٖجَوْ   اٌجَئَٞوْ ؤج لجً اٌوجَ   جاٌوجَ ُ٘
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ْل ظامد افديـ زُٕل ظع افهٌِٔغ ذم دمنؼ وحِٛ  ًُ وؽرهٚ مـ افُردي اف

ديـ حمّقد قر اف، ثؿ خٍِف إبْف ادِؽ افًٚدل ٕاددن افتل شٔىر ظِٔٓٚ افهٌِٔٔقن

جٚءت ٌغ اهلزائؿ ادتتٚفٜٔ حتل ، وأحلؼ بٚفهِٔافذي واصؾ اجلٓٚد فٔاًل وهنٚراً 

مًرـٜ افْك ادٌغ ذم حىغ بَٔٚدة ادِؽ افْٚس صالح افديـ إيقيب افذي هدم 

   مًٌد اإلشتًامر وؿىع رؤوس ادحتِغ بحّد اهلل وـرمف ومْف.

إبد وإٕتٓٝ احلروب افهٌِٜٔٔ بال رجًٜ إيل  فَد شَىٝ احلّالت افهٌِٜٔٔ إيل

مْذ ؿٔٚم افثقرة افٍرًٕٜٔ  - ُٜٔٔافُٚثقف –فَد إتٓل ظك افًُْٜٔ . و ؿٔٚم افًٚظٜ

؛ ) إصَْقا آخر مِؽ هِٝ افديـ ظـ افدوفٜ وـٚن صًٚرهٚافتل أفٌٝ ادُِٜٔ وؾ

افٍٚتُٔٚن بًٔد و، ومْذ ذفؽ احلغ (  ـٚثقفُٔل – ؿس آخر بٖمًٚء – ـٚثقفُٔل –

احلُؿ وشٔٚشٜ دول أوروبٚ ، مْذ ذفؽ احلغ وافًَىْىْٜٔٔ بًٔدة  ـؾ افًٌد ظـ

ًٚ ـ إدارة صئقـؾ افًٌد ظ ظع ديٚر  مـ ٕقع جديد ن احلُؿ، وطٓرت حروب

حِٜٔ ،  وأؿقي دهٚءً أـثرافْهٚري ثؿ ديٚر ادًِّغ، هذه احلروب أصد مُرًا و

 ُيتٚرون مـ بتٍْٔذهٚ يَقم ثؿ – ادٚشقٕٜٔ –حُيرـٓٚ ويَقم بٚفتخىٔط هلٚ افٔٓقد 

مـ  ٓ ختِق أبداً ، هذه احلروب  -اجلدد  افٔٓقد – افزوشتٕٚٝ مـ أتٌٚظٓؿ مـ

 .ؿقي افؼ وافيالم

احلّالت افهٌِٜٔٔ ظع بالد حدوث أثْٚء  ؿديامً  وافسٗال افذي يىرح ٍٕسف ؛

ؾّـ بٔٝ ادَدس ؛  ًٔىرون ظع بالد افنٚم خهقصًٚ ادًِّغ ، ـٚن افهٌِٔٔقن يُ 
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ويىّح يف افسٔىرة ظع مٚ تبَل ، ؾِسىغبٔٝ ادَدس وظع أن سٔىر افذي يُ 

  ومك..  !مـ افنٚم 

 افٔٓقد . اإلجٚبٜ ببسٚضٜ :

ًٚ هيقديٜ صٓٔقٕٜٔ يدظّٓٚ  ًٚ صٌِٜٔٔ ـام يدظقن ، فُْٓٚ حرب إذن ؾٓل فًٔٝ حرب

 ًٚ ادٚشقن ذم إٔحٚء افًٚمل  وُيروج هلٚ اإلظالم افٔٓقدي افهٓٔقين ظع أهنٚ حرب

ُر صٌِٜٔٔ خلداع افًٚمل وفإليَٚع بغ ادًِّغ وافْهٚري ، وهذه ظٚدهتؿ ذم اد

 واخلديًٜ واإليَٚع بغ افْٚس.

 تىرح ٍٕسٓٚ ؛ افتل إشئِٜ  وهْٚك بًض

 مـ افذي تآمر ظع ؿتؾ ظٔز ابـ مريؿ ؿديام ً؟

 ذم حََٜٔ إمر ؟ ؿٚم بٚفثقرة افٍرًٕٜٔ ودظٚ إفٔٓٚمـ افذي 

 ؟ ب٘شَٚضٓٚ وؿٚم – اإلشالمٜٔ –مـ افذي تآمر ظع اخلالؾٜ افًثامٕٜٔ 

 فٌِنٍٜٔ ذم روشٔٚ وأزاح افُرمِغ وؿيض ظع افَٔكيٜ ؟ؿٚم بٚفثقرة امـ افذي 

 مـ هق ـٚرك مٚرـس ؟

 ًٔىر ظع مٚل افًٚمل ظـ ضريؼ افتحُؿ ذم افٌْؽ افدويل ؟يُ افذي مـ 

 ًٔىر ظع إؿتهٚد افًٚمل ؟يُ افذي مـ 

 ًٔىر ظع إظالم افًٚمل ؟يُ افذي مـ 

 يوع شٔٚشٜ أمريُٚ وافًٚمل ؟افذي مـ 



 بين 

 إمؿ ادتحدة ؟ يَقد مْيّٜافذي مـ 

 يَقد جمِس إمـ افَقمل ؟افذي مـ 

 يتحُؿ ذم دمٚرة ادخدرات واجلْس ؟افذي مـ 

 ؟؛ افتجٚرة افًٚدٜٔ يتحُؿ ذم دمٚرة افًٚمل افذي مـ 

 يتحُؿ ذم بسول وثروات افًٚمل ؟افذي مـ 

 مـ افذي إٔنٖ ادٚشقٕٜٔ ذم افًك احلديٞ ؟

 ديٞ ؟مـ افذي إٔنٖ افهٓٔقٕٜٔ ذم افًك احل

 مـ ..... إفخ ؟

افِقيب افهٓٔقين ذم أمريُٚ  خهقصًٚ ، افٔٓقد ذم افًٚمل ـِف اإلجٚبٜ ببسٚضٜ:

 وادًروف بٚٔيٌٚك.

مـ  إن افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ بٚفًٌْٜ فِٔٓقد ـٕٚداة افٌِٔيٜ افتل تيب هبٚ

  .دون مزر أو شٌٛ واوح تنٚء تنٚء ذم افقؿٝ افذي

ـ ؾًِقا ذفؽ ويًٍِقن ذفؽ ، وـؾ صئ يهٛ ذم مهِحتٓؿ إذا ـٚن افٔٓقد هؿ م

ًٚ صٌِٜٔٔ ؛ إهنٚ  ًٚ مٚشقٕٜٔ صٓٔقٕٜٔ هيقديٜ صؽ  ٓذم افْٓٚيٜ؛ ؾُٔػ تُقن حرب حرب

ًٚ صٌِٜٔٔ، وهذا ٓ يًْل أبدا إٔف ٓ تقجد خالؾٚت بغ  فُْٓٚ أبدا فـ تُقن حرب

 ادًِّغ قجد إتٍٚق ذم وجٓٚت افْير بغافْهٚري أو إٔف ٓ يادًِّغ و

أيوٚ افْير ؛ ؾٚإلختالف ؿٚئؿ حتل ؿٔٚم افًٚظٜ، وتَٚرب وجٓٚت وافٔٓقد
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أمرٕٚ بٚحلديٞ مًٓؿ ودظقهتؿ إيل اهلل  مقجقد حتل ؿٔٚم افًٚظٜ فُـ اهلل 

 ورشقفف بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ.

ًٚرض إحتالل افٔٓقد يُ ـٚن هؾ تًِؿ أن بٚبٚ افٍٚتُٔٚن يقحْٚ بقفس افثٚين 

 .. !!حتل مٚتًٚرض رضب أمريُٚ فًِراق يُ فًٍِىغ ، و

ًٚ صٌِٜٔٔ... !  إذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ ؾُٔػ تُقن حرب

و ٓبد أن يُقن  – اجلدد افٔٓقد –هؾ تًِؿ أن ـؾ رؤشٚء أمريُٚ مـ افزوشتٕٚٝ 

، مٚظدا جقن ـْٔٔدي افذي تؿ إؽتٔٚفف ذم  درجٜ افثٚفثٜ وافثالثغاف  مـ مٚشقين

 مـ افُٚثقفٔؽ .افذي هق مريُل افقحٔد افرئٔس إاخلًّْٔٚت ، وهق 

هؾ تًِؿ أن ـؾ مِقك إٕجِسا مْذ ظٓد ادِؽ هْري افثٚمـ فًٔقا مـ افُٚثقفٔؽ 

 .- اجلدد افٔٓقد –هؿ مـ افزوشتٕٚٝ إٕام و

أو  مـ افُٚثقفٔؽ ٔٚدات أوروبٚ مـ افزوشتٕٚٝ وفًٔقاهؾ تًِؿ أن مًيؿ ؿ

 .افْٚدر إرثقذـس إٓ افَِٔؾ

 ًٚروٜ ذم أوروبٚ مـ افُٚثقفٔؽ أو إرثقذـس.أؽِٛ  ادُ  هؾ تًِؿ أن

 بٖؾُٚر تٗمـ – إرثقذـًٜٔ افؼؿٜٔ افًُْٜٔ –هؾ تًِؿ أن افُرمِغ ذم روشٔٚ 

، وأن افرئٔس افرود دائام يْتّل  وإشتٚفغ فْٔغ وأؾُٚر افٔٓقدي مٚرـس ـٚرل

 .فِحزب افنٔقظل اإلصساـل وٓ يتٌع افًُْٜٔ



 بين 

مِٔقن مـ ادًِّغ وافْهٚري  47رة افٌِنٍٜٔٔ ؿتِٝ أـثر هؾ تًِؿ أن افثق

 إرثقذـس.

هؾ تًِؿ أن جمِس ؿٔٚدة افثقرة افٌِنٍٜٔ ذم روشٔٚ ـٕٚقا شًٌٜ أؾراد أربًٜ مْٓؿ 

 مـ افٔٓقد.

مـ  11وزير مْٓؿ  44هؾ تًِؿ أن أول حُقمٜ صٔقظٜٔ ؿٚمٝ تُقٕٝ مـ 

 افٔٓقد.

 اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ظع احلََٜٔ.هؾ تًِؿ أن هيقد افدوّٕٜ هؿ مـ أشَىقا 

هؾ تًِؿ أن ٕٚبِٔقن ـٚن مـ افزوشتٕٚٝ وـٚن مـ ادٚشقن ، وـٚن يتَرب إيل 

   افٔٓقد بُؾ مٚ ظْده.

رأشٓؿ  افَس إدٚين مٚرتـ هؾ تًِؿ أن افٔٓقد خدظقا افزوشتٕٚٝ ، وظع 

افًٚمل  ، حْٔام ؿٚفقا هلؿ أن افتقراة فًٔٝ حُمرؾٜ وأن افٔٓقد هؿ أشٔٚدفقثر

 وافْهٚري مٚ هؿ إٓ ظٌٔد يٖـِقن مـ ؾتٚت مٚئدهتؿ.

هؾ تًِؿ إن ظٔز ابـ مريؿ فـ يْزل بًد ظقدة افٔٓقد فًٍِىغ فُـ بًد ؿٔٚم 

 اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ذم ؾًِىغ بًد هزيّٜ افٔٓقد وضردهؿ وافَوٚءظِٔٓؿ.

 ٚدظٜ.هؾ تًِؿ أن افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس يًتَدون أن افٔٓقد أمٜ مًِقٕٜ وخم

هؾ تًِؿ أن هْٚك حُقمٜ خٍٜٔ تدير وتَقد افًٚمل مـ افٔٓقد ؾَط ، وهذه 

 احلُقمٜ مـ مًئقفٔتٓٚ ظزل وتقفٜٔ رؤشٚء ومِقك وأمراء أوروبٚ وأمريُٚ.
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هؾ تًِؿ أن ظقام ادًِّغ وافْهٚري ُمٌٌٔغ وخُمدوظغ متٚمٚ ، ويتؿ افًٔىرة 

 . أمجع ظع افًٚملًٔىرذي يُ افٔٓقدي اف وافتحُؿ هبؿ ظـ ضريؼ اإلظالمظِٔٓؿ 

بًد ظقدة افٔٓقد  هؾ ٕزل ظٔز ابـ مريؿ  وافسٗال افذي يىرح ٍٕسف أن :

سٔىرون ظع ؾِسىغ مْذ أـثر مـ ٕهػ بٖهنؿ يُ  إيل ؾِسىغ ـام زظؿ افٔٓقد ظِامً 

 ؿرن مـ افزمٚن ...  ! 

يْزل أو وفـ ، أبدا هذه إيٚم حٚل أن يْزل ظٔز ُّ ؾوفـ يْزل ؛ ، ٓ اإلجٚبٜ :

ًٜ  إٓ بًد خروج افٔٓقديًقد  صٚؽريـ وظقدة اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ  مـ ؾًِىغ أذف

 هنٚيٜ مع مريؿ ابـ ظٔز يْزل ثؿ اهلل، صٚء إن – افزمٚن آخر خالؾٜ –مرة آخري 

ًٚ  ظٚمًٚ  ثالثغ بًد أي اخلالؾٜ هذه  ؾٚفٔٓقد افٔٓقد؛ يدظل ـام ٓ ؿٔٚمٓٚ، مـ تَريٌ

 .يُذبقن بّْتٓل افهدقؾٓؿ ، ن وِِقن ومُ ظقٚدـذبٜ وخُم  ـًٚدهتؿ



 بين 

 اليهود بالسيطرة علي العامل عو طريق السيطرة علي الشعوب عو طريق:يقوم 

 -افَدوة  -تٍريغ ادحتقي افديْل فِنًقب ظـ ضريؼ افىًـ يف افرمقز -1

ْام ضًْقا ذم اإلٕجٔؾ وأثٌتقا ـام حدث ذم افثقرة افٍرًٕٜٔ حٔ ؛وافثقابٝ افدئْٜ 

رف، وحْٔام ؿٚمقا بتنقيف رجٚل افًُْٜٔ افُٚثقفُٜٔٔ فَِس مٚرتـ فقثر إٔف حُم 

حٔٞ ؿٚمقا بٚفىًـ ذم ذم روشٔٚ ، وـام حدث أيوٚ ذم افثقرة افٌِنٍٜٔ  ومِقـٓٚ

 .افُرمِغ وإرثقذـس

 ًُ ْٜ وـذفؽ يًٍِقن مع ادًِّغ ٍٕس إشِقب حٔٞ يىًْقن ذم افَرآن واف

 نقهقن افًِامء وافنٔقخ.ىٓرة ويُ ادُ 

 ، مثؾ ؛ ْحرؾٜ بغ افنًقب فتحؾ ُمؾ افديـٕؼ ادْٚهٟ ادُ  -4

أثْٚء ؿٔٚم افثقرة افٍرًٕٜٔ ، وبًد ؿٔٚمٓٚ ذم حدث ذفؽ  ؛/  أوال

وظَٛ شَقط اخلالؾٜ (؛ ؾ افديـ افْكاين )افُٚثقفُٜٔٔأوروبٚ وأمريُٚ فتحؾ حم

فدمٜٔ افنَل مهىٍل ـامل آتٚتقرك بْؼ افًِامٕٜٔ بٚفَقة وافَوٚء افًثامٕٜٔ ؿٚم ا

يَقمقن بْؼهٚ ذم افؼق إوشط  وحٚفًٔٚ ظع ميٚهر اإلشالم بُؾ مٚ يِّؽ، 

اخلٚضئٜ بغ  بٚإلوٚؾٜ إيل ٕؼ أؾُٚر ُٕٔقٓ مُٔٚؾِٔع فتحؾ حمؾ اإلشالم

 .ادًِّغ وافْهٚري



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ٕؼ أؾُٚر ـٚرل مٚرـس وفْٔغ  ظـ ضريؼ ؛/  ثانيا

 وإشتٚفغ ذم ذق آشٔٚ فتحؾ حمؾ افديـ افْكاين ) إرثقذـز (. 

ًٚ ومِحدًا ذم وأظجٛ صئ يُّـ أن تراه ذم هذه إيٚم هق أن دمد صخه ًٚ هيقدي

!! ؾٖـثر ادالحدة مـ افٔٓقد، وهذا صئ ظجٔٛ ٓ يُّـ تهقره ٍٕس افقؿٝ..

 .. ؟بغ افٔٓقديٜ اإلحلٚد ذم آن واحدافنخص  أو تهديَف أبدًا ؛ ؾُٔػ جيّع

ظْد ادًِّغ وافْهٚري مثؾ ادًجد  خهقصًٚ ؛  تنقيف إمٚــ ادَدشٜ  -1

 وافًُْٜٔ.

مثؾ افتًهٛ فًِرق أو اجلْس أو ادُٚن أو افِقن ، ؛  إثٚرة افًهبٔٚت -6

وأصٓر مثٚل ظع ذفؽ هق إثٚرة ؾُرة افَقمٜٔ افًربٜٔ واحلدود بٚفدول ؛ افًّؾ 

 ٚظدة ؾرق تًد.بَ

ِؿ ًَ وافتنُٔؽ ذم ـؾ صئ حتل إصٔٚء ادُ  مِئ افٍراغ افًَع بٚفنبٓٚت -5

وإن ـٚن هذا افتنُٔؽ  خهقصًٚ  ٚيل يْتؼ اإلحلٚد ظْد ظٚمٜ افنًقبهبٚ ؛ وبٚفت

 .وادَدشٚت ، ويتؿ اإلشتٓزاء بٚفرمقز زراتف ويٌْع مـ ؾُرة صحٔحٜفف مُ 

ظـ ضريؼ إؽراق فٌىـ وافٍرج ( ) صٓقة ا بٚفنٓقات مِئ افٍراغ افًٚضٍل -4

وإؾالم اهلٚبىٜ وافٌُِٔٚت وافزامٟ افتٚؾٜٓ وافٌْٚء افنًقب ذم اإلبٚحٜٔ 

وتؤِؾ ادرأة وإشتخدامٓٚ ـٖداة افنًقب افٍٚشَٜ ادٚجْٜ وجًؾ احلٛ ؿؤٜ 

افًٍؼ وتْتؼ اإلبٚحٜٔ ؛ وبٚفتٚيل  إلؾسٚد ٍٕسٓٚ ثؿ إؾسٚد ادجتّع مـ حقهلٚ



 بين 

؛ وتًجؾ  بغ ظٚمٜ افْٚست افٌرامٜٔ حتل بًد افزواج وافًالؿٚوادجقن 

اإلحهٚءات أظع ًٌٕٜ منٚهدات فألؾالم اإلبٚحٜٔ وافًالؿٚت اخلٚرجٜ ظـ إضٚر 

% مـ    66، افدراشٚت تَقل أن افزواج بغ افنًقب حتل افنًقب ادًِّٜ 

أؾالم احلٛ وافرومًٕٜٚٔ هدؾٓٚ هق اشتخدام احلٛ دامرشٜ اجلْس وفٔس احلٛ 

% مـ هذه إؾالم يتُِؿ ظـ افقهؿ  66أن وافزوجٜٔ ،  اتف وتزير اخلٕٔٚٚتذ

 .ٌٚفغ ؾٔف ادُ هبذا افتهقر واخلٔٚل حٔٞ أن هذا احلٛ ؽر مقجقد ظع احلََٜٔ

بٚ واإلحهٚءات تَقل أن ًٌٕٜ افنذوذ اجلْز ؿد ارتًٍٝ ذم أمريُٚ وأور

اف ذم اجلْس ودمٚوزت اخلىقط احلّراء، وشٌٛ افنذوذ اجلْز هق اإله

ًٚ اخلٕٔٚٚت افزوجٜٔ وادحٚرم ثؿ ادثِٜٔ اجلًْٜٔ ؛ وهٚ هؿ أن  وافنٓقة خهقص

ًٚ ؛ افسويٟ فٍُرة ادثِٜٔ يُ  ىٚفٌقن بحَقق افنقاذ وحمٚوفٜ اإلظساف هبؿ دوفٔ

 .افًِغ اجلًْٜٔ ؾُرة صٔىٕٜٚٔ مـ تدبر ادٚشقن وختىٔىٓؿ

ٕؼ اإلصٚظٚت يؼ ضرإشتخدام اإلظالم يف تًجٔز ادجتًّٚت ظـ  -1

حتل تْتؼ إمراض افًٍْٜٔ ؛  وافرشٚئؾ افسِبٜٔ ادتًّدة وتؤِؾ ادجتّع

ًجؾ اإلحهٚءات أظع ًٌٕٜ إٕتحٚر وأظع اخلىرة بغ أؾراد ادجتًّٚت ؛ وتُ 

 .بغ افنًقب ذم هذه إيٚموإمراض افًٍْٜٔ ًٌٕٜ فإلـتئٚب 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

قات وافٍْس وافروح بٓٚت وافَِٛ بٚفنٓوبٚفتٚيل تنتٔٝ افًَؾ بٚفُن   -7

ؽر ؿٚدر و ظٚجز متٚمًٚ حُمٌط وفرشٚئؾ افًٌِٜٔ وإمراض افًٍْٜٔ ؾْٔتٟ إًٕٚن بٚ

ًٚ  افًىٚء أو اإلٕتٚجافٌذل وظع   .، وفٔس فديف أي هدف أو رشٚفٜ ؛ إًٕٚن ؾٚرغ متٚم

 تدمر افتًِٔؿ وتٍُٔؽ إِسة. -6

ؾ بْقك افًٚمل ظـ ضريؼ افًٔىرة ظع ـ وأخرا افسٔىرة ادٚفٜٔ واإلؿتهٚديٜ -16

 وإؿتهٚد افًٚمل مـ خالل أمقال ومنٚريع ٓ تًقد بٚفٍْع إٓ ظِٔٓؿ ؾَط.

ٓؿ هل ادٚل وافًِىٜ ومـ أهؿ افىرق فًٔىرة ادٚشقن أيوٚ ظع أتٌٚظ     

 ؛ ثالثٜ أوجف فنٔىٚن واحد.واجلْس

، ٓ يٍنؾ حمتقاه ذم حتَٔؼ أهداؾف ادٚل وافًِىٜ واجلْس هل ادثِٞ افرهٔٛ افذي

وافذي يًتىٔع بف ادٚشقن افًٔىرة ظع ؿٚدة افًٚمل ، وظع مـ يريدون مـ 

 أتٌٚظٓؿ.

 فُـ فمشػ افنديد ٓ يْجح أبدًا مع أهؾ اإليامن وافتَقى ، ويٍنؾ ب٘شتّرار.

وهذا مٚ جيًؾ ادٚشقن ب٘شتّرار وًٍٚء أمٚم ادًِّغ فذا حيرصقن ب٘ظالمٓؿ ظذ 

 إبًٚد ادًِّغ ظـ ديْٓؿ ب٘شتّرار.

وٓ فِقم دائام ظع افٔٓقد ، ٕوع ـٚمؾ ادًئقفٜٔ وافُـ هذا ٓ يًْل أبدًا أن     

وهذه ادْٚهٟ افٍٚشدة وادُْحرؾٜ أو افًٌِٜٔ ٕتٌَؾ هذه إؾُٚريًْل أيوٚ أن 

ٍرووٜ ظِْٔٚ أو أن افٔٓقد ؿد ؿٚمقا ًًٕل إفٔٓٚ ظع افرؽؿ مـ اهنٚ ؿد تُقن مُ 



 بين 

ٔئٜ افهٚحلٜ فّْقهٚ وإشتٌَٚهلٚ ، وؿٚمقا ؾًال بٚفًٍؾ بتٓٔئٜ إرض اخلهٌٜ وافٌ

 حريٜ اإلختٔٚر افٌٚضؾ فِنًقب حتل يٌَِقه دون تردد ؛ فُـ يٌَل أمٚمْٚ غبتزي

ذم رؾض هذا افًٍٚد واإلؾًٚد افٌُر ظـ ضريؼ افٍىرة افهحٔحٜ أو افًِؿ أو 

بغ ؼ ؽر ذفؽ مـ افقشٚئؾ افتل ًٕتىٔع مـ خالهلٚ افتٍريإشتنٚرة أهؾ افًِؿ أو 

أمهٚ اإلٕسٚن تستىٔع أن تَبؾ وحدك إٔٝ ؛   بًٓقفٜاماحلؼ وافٌٚضؾ وافتًرف ظِٔٓ

، إٔٝ  تًٍؾ هذا أو ٓ تًٍِفأن أمهٚ اإلٕسٚن تستىٔع ؾَط هذا أو ترؾوف ، إٔٝ 

 .أمهٚ اإلٕسٚن تستىٔع أن تُقن مع اخلر أو افؼؾحسٛ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اهلل فًْٜ ظِٔٓؿ – إهائٔؾ بْل – افَرآن افُريؿ أن افٔٓقد إن اهلل ظز وجؾ أخزٕٚ ذم

ُِقن ُظِقًا ـٌرًا، ؿٚل تًٚيلذم إرؾًٚدًا ظئام ً ُيًٍدون شقف ؛ ض مرتغ ثؿ يً

بِ " ـَ ا  ُِقًّ َـّ ُظ ُِ ًْ َتْغِ َوَفَت َْرِض َمرَّ ْٕ ِسُدنَّ يِف ا ٍْ ائَِٔؾ يِف اْفَُِتِٚب َفُت َْْٔٚ إَِػٰ َبِْل إِِْسَ  "ًراَوَؿَو

، فُـ افراجح إٔف افتقراة ، ٕن  وافُتٚب هق افِقح ادحٍقظ أو افتقارة، (6 –اإلهاء )

 .اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ُُيٚضٛ بْل إهائٔؾ

ًٚ مٌٚذًا ذم فـ يدوم ضقيالً  (1)ـِتٚ ادرتغ فُـ هذا افًٍٚد ذم ، وفًقف يُقن شٌٌ

ًٜ  "يل؛ ، ؿٚل تًٚإيل إبدافَوٚء ظِٔٓؿ وزوال مُِٓؿ وهالـٓؿ  َِِْؽ َؿْرَي ٚ َأن هنُّ َٕ َوإَِذا َأَرْد

َٚهٚ َتْدِمًرا َٕ ْر ْقُل َؾَدمَّ ََ ٚ اْف َٓ ْٔ َِ ٚ َؾَحؼَّ َظ َٓ َُقا ؾِٔ َس ٍَ ٚ َؾ َٓ ؾِٔ ٚ ُمْسَ َٕ  ، (14– شقرة اإلهاء) " َأَمْر

 ؾٚفًٍؼ وافًٍٚد افٌُر وافيِؿ افًئؿ دفٔؾ مٚدي واوح ظع إؿساب افْٓٚيٜ.

 

ُٕحدد بٚفوٌط أو أن ٕتٍؼ ظذ تٚريخ ادرة إوػ فًٍٚد بْل إهائٔؾ   –وفٔس مٓاًم أن 

فُـ ادٓؿ هق أن ًٕرف وأن ٕتٍؼ ظذ أن هذه ادرة أو هذا افًٍٚد إول  -افٔٓقد 

 حدث ؿٌؾ اإلشالم ، واإلمجٚع بغ افهحٚبٜ وادتَدمغ مـ ادٍنيـ ظذ ذفؽ ، وهق

                                                 
لً ) اٌْبَ جفٍَْٞب ( ِواد ػلٍلح ٌىٕهُ ؤفَلجا ٌٍؼٍُ فةْ اٌَهوك كفٍوا األهٗ ادلم ((1

فَهب ِورْب فمٜ ؛ ادلوح األجيل  وبٔذ يف ؤجي اٌيِبْ ، جادلوح اٌضبَٔخ يف آفو اٌيِبْ  اٌنً حنٓ 

 ٔؼَِ فَٗ اُْ ، مث ػٍو ػٍوًا وجّبًا 



 بين 

أن ادرة إوػ فًٍٚد بْل إهائٔؾ ) افًٍٚد إول ( حدثٝ ؿٌؾ اإلشالم بٌض افْير 

 ظـ وؿتٓٚ بٚفتحديد.

بًد أن  (1) ظِٔٓام افسالموافراجح أن افًٍٚد إول فٌْل إهائٔؾ بدأ ذم ظٓد مقشك وهٚرون 

ٕجٚهؿ اهلل ظز وجؾ مـ بىش آل ؾرظقن هبالك ؾرظقن وإؽراؿف هق وجْده ذم افٌحر 

ْؿ َوَأْؽَرْؿَْٚ آَل  "ٕمحر ـام ذـر افَرآن افُريؿ ، ؿٚل تًٚػ : ا ـُ َْْٚٔ ََٖٕج ٌَْحَر َؾ ُؿ اْف ُُ َوإِْذ َؾَرْؿَْٚ بِ

وؿِْٚ مـ بًده فٌْل  "( ، وؿٚل تًٚػ أيوٚ :  56 –) افٌَرة  " ؾِْرَظْقَن َوَإُٔتْؿ َتُْيُروَن 

 د هالك ؾرظقن.( ، أى مـ بً 166 –) اإلهاء  "إهائٔؾ إشُْقا إرض 

ويتّثؾ هذا افًٍٚد ذم ظٌٚدهتؿ افًجؾ مع افًٚمري ، وظهٔٚهنؿ ٕمر اهلل ظز وجؾ 

بدخقل إرض ادَدشٜ ) بٔٝ ادَدس / ؾًِىغ ( ، وإشتٓزائٓؿ بٖوامر اهلل وإٌٔٔٚئف ، 

ًٚ ـام هلؿ آهلٜ  "؛  ـام أهنؿ ؿٚفقا دقشك  ، وهذا أظيؿ افًٍٚد واإلؾًٚد  "إجًؾ فْٚ إهل

اهلل .. ؾُٕٚٝ افًَقبٜ إوػ أن حُؿ اهلل ظِٔٓؿ بٚفتٍرق وافنتٚت أربًغ شْٜ ، ثؿ  ظْد

شِط ظِٔٓؿ افًامفٔؼ ) جٚفقت اجلذري وجْقده ( ، وهذه هك افًَقبٜ افثٕٜٚٔ ، ثؿ 

مزؿٓؿ ذم إرض وؾرؿٓؿ ذم افًٚمل بًد أن ـٕٚٝ هلؿ دوفٜ ـزي ذم ؾًِىغ حتُؿ افًٚمل 

؛ وافتل إٕتٓٝ ب٘هنٔٚر ممُِٜ إهائٔؾ افنامفٜٔ وممُِٜ هيقذا أمجع بًد وؾٚة شِٔامن 

اجلْقبٜٔ ، وهذه هل افًَقبٜ افثٚفثٜ أمٚ افًَقبٜ افرابًٜ ؾتِٖت ذم آخر افزمٚن ب٘هنٔٚر 

                                                 
ًَ بىل ؤْ اٌفَبك األجي ٌجِب بٍواي –فٍَْٞب  –جٍن٘ت ثؼ٘ اٌجبؽضْب ؤِضبي ك ثَبَ عواه   ((1

ثلؤ ِغ كفوذلُ ثَذ ادلملً جبٔزهي ثبٌَيب اٌجبثٌٍ ِغ بهنَبه ممٍىخ ٍهوما هنبيًَب جرلِّب ثَذ 

َ ٔجوءح ؤَ  2022ادلملً دتبًِب ػٍي ٍل ٔجوفن ٖٔو لجً ادلَالك ) وزبة ىجاي بٍوايًَ ػبَ 

 زلبٙواد ك ثَبَ عواه ػٍي اإلٔزؤذ (  –ٕلف هلَّخ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

دوفتٓؿ افتل ُتَٚم ذم ؾًِىغ ذم آخر افزمٚن ) اإلحتالل افهٓٔقين ( ، وتدمر مُِٓؿ ، 

افًَقبٜ اخلٚمًٜ ؾٓك تًِٔط افيٚدغ واجلٌٚبرة وإهٕٚتٓؿ وإذٓهلؿ بًد ظِقهؿ ، أمٚ 

ُٔذيَقهؿ شقء افًذاب ذم افدٕٔٚ إػ يقم افَٔٚمٜ ، ؿٚل تًٚػ ؛  َؽ  "ظِٔٓؿ ف َن َربُّ َٖذَّ َوإِْذ َت

َذاِب  إِنَّ  ًَ ْؿ ُشقَء اْف ُٓ قُم ًُ ِٜ َمـ َي ََٔٚم
َِ ْؿ إَِػٰ َيْقِم اْف ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ ٌْ َٔ ََ  َف ًِ يُع اْف َؽ َفَنِ ُف  ِٚب َربَّ َّٕ َوإِ

ِحٌٔؿ  قٌر رَّ ٍُ ٌَ  (. 141 –) إظراف  " َف

 - ؾًِىغ –َدشٜ ادُ  إرض يدخِقا أن – افٔٓقد –مـ بْل إهائٔؾ  أراد مقد 

ًٚ جٌٚريـ و أنفف ٓؿ ذفؽ فُْٓؿ رؾوقا، وؿٚفقا مْ وضِٛ هٚ قدخِيفـ  ؿهنأؾٔٓٚ ؿقم

إذهٛ إٔٝ وربؽ ؾَٚتال إٕٚ ، ثؿ ؿٚفقا فف ب٘شتٓزاء مْٓٚ حتل ُيرج هٗٓء اجلٌٚريـ

هٚهْٚ ؿٚظدون، وهذا دفٔؾ ظع أهنؿ جٌْٚء ومحَل ـًٚدهتؿ ، ؾُتٛ اهلل ظِٔف افتٔف 

ًٚ، ؿٚل تًٚيل؛  وا  "أربًغ ظٚم َٓ َتْرَتدُّ ْؿ َو ُُ َٛ اهللَُّ َف َت ـَ َٜ افَّتِل  َش دَّ ََ َْرَض ادُْ ْٕ ُِقا ا َيٚ َؿْقِم اْدُخ

ُِِبقا ََ ْؿ َؾَتْ ـُ ـَ  َظَذٰ َأْدَبِٚر ي ٚ  -َخِِٚسِ َٓ َِ ْدُخ َّٕ ٚ َفـ  َّٕ ـَ َوإِ ٚ َؿْقًمٚ َجبَِّٚري َٓ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشٰك إِنَّ ؾِٔ

ُِقنَ  ٚ َداِخ َّٕ ٚ َؾِ٘ َٓ ٚ َؾِ٘ن خَيُْرُجقا ِمْْ َٓ َؿ اهللَُّ  -َحتَّٰك خَيُْرُجقا ِمْْ ًَ ْٕ ـَ خَيَُٚؾقَن َأ ـَ افَِّذي َؿَٚل َرُجاَلِن ِم

ؿُ  ِٓ ْٔ َِ ُِقا َظ اَم اْدُخ ِٓ ْٔ َِ ْؿ َؽٚفُِبقَن   َظ ُُ َّٕ قُه َؾِ٘ ُّ ُت ِْ ُِقا اهللَِّ َوَظَذ اْفَبَٚب َؾَِ٘ذا َدَخ َـّ ُْتؿ إِن َؾَتَق  ـُ

ِمِْغَ  ْٗ ٚ   - مُّ َٓ ٚ َداُمقا ؾِٔ ٚ َأَبًدا مَّ َٓ َِ ْدُخ َّٕ ٚ َفـ  َّٕ ْٛ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشٰك إِ َٝ  َؾْٚذَه َؽ  َإٔ ٚتاَِل  َوَربُّ ََ ٚ َؾ َّٕ  إِ

ِز َوَأِخل   َؿَٚل  - َؿِٚظُدونَ  َهُٚهَْٚ ٍْ َٕ  َّٓ َٓ َأْمُِِؽ إِ ََْْْٔٚ َؾْٚؾُرْق َربِّ إيِنِّ  ْقمِ  َوَبْغَ  َب ََ َِغَ  اْف ِٚش ٍَ  اْف

ْؿ   - ِٓ ْٔ َِ ٌٜ َظ َم َٚ ُُمَرَّ ًِغَ َؿَٚل َؾ٘هِنَّ ًٜ  َأْرَب قنَ   َشَْ ُٓ َْرضِ  يِف  َيتِٔ ْٕ َْٖس  َؾاَل   ا ْقمِ  َظَذ  َت ََ  اْف

َِغَ  ِٚش ٍَ  (  26 – 22شقرة ادٚئدة ؛ ) "اْف



 بين 

 بْق –دخؾ افٔٓقد بٍسة  وظْدمٚ جٚء يقصع بـ ٕقن أو بًد يقصع بـ ٕقن 

ذم إرض مل متر إيٚم وافًْقات حتل ؾًدوا إرض ادَدشٜ، فُـ  -إهائٔؾ

، ومـ ؾًٚدهؿ وإؾًٚدهؿ؛ هق إٕتنٚر افربٚ، وـثرة افزٕٚ، وأؾًدوا إؾًٚدًا ـٌراً 

وأتٌٚظف  - ادِؽ افيٚمل - (1)جٚفقت اجلزريؾًِط اهلل ظِٔٓؿ . وافؼك.. وؽر ذفؽ 

أذاؿقهؿ شقء افًذاب وأخرجقهؿ افذيـ  (ؿقل ابـ ظٌٚس وؿتٚدة / ابـ ـثرافيٚدغ )

، ؿٚل د ضٌٔٚهنؿ وؾًٚدهؿ وإؾًٚدهؿ ؾٔٓٚادَدشٜ أذفٜ صٚؽريـ بً مـ إرض

                                                 
مٖوك هبنٖ اٍُخ ، فّٕهُ ِٓ م٘ت بيل ؤٔٗ خبزٕٖو ٍِه بفزٍف ادلفَوجْ يف حتلٍل ِٓ ادل ((1

ثبثً ، جِٕهُ ِٓ م٘ت بيل ؤٔٗ ووهُ ٍِه اٌفوً ، جِٕهُ ِٓ ٍموي ؤٔٗ ٍوعوْ ٍِه اُّوهٍٓ 

، جِٕهُ ِٓ م٘ت بيل ؤٔٗ ادلٍه  عبٌود جعٕوكٖ ِٓ اٌؼّاللخ ) ج٘نا لوي اثٓ ػجبً جلزبكح اٌنً 

 عؾٗ جؤًَِ بٌَٗ ٌوعوك ِب ٍلي ػٍَٗ  يف اٌموآْ اٌىومي  مووٖ اثٓ وضّب ( ، ج٘نا اٌموي ٘و ِب ؤه

ثً  –جِٓ اٌواٙؼ ؤْ ثِب بٍوايًَ )اٌَهوك( كفٍوا ؤهٗ اٌْبَ )األهٗ ادلملٍخ ( ِواد ػلٍلح 

، جرؼوٙوا  - وبٔذ ؤهٗ اٌْبَ ٌ٘ ؤهٙهُ لجً ٔيجي ػٌََ ثٓ ِومي جلجً ثؼضخ زلّل 

ٍالَ ألهنُ ؤِخ فبٍلح رمزً األٔجَبء جرخؾوف ؤوضو ِٓ ِوح ٌٍجِٞ جاٌَيب لجً ادلَالك جلجً اإل

اٌزوهاح ، ج٘نا ِب ٍنووٖ اٌزبهٍـ ، ٌىٓ ادلوح األوضو لوح جاألّل ب٘بٔخ جلَوح ٌ٘ اٌٍب ؽلصذ يف 

ػهل ادلٍه عبٌود اٌنً ؤفيػهُ جؤفوعهُ ِٓ األهٗ ادلملٍخ  ؽٍب ؤٕجؾوا فبيفْب ِنػوهٍٓ 

ػهل عبٌود ّلٍل جػظَُ ػٌٍ لله اٌفَبك  ِٓ كفوذلب ، جوبْ ؽغُ اٌجِٞ جب٘بٔخ اٌَهوك يف

 اٌنً ؤؽلصٗ اٌَهوك ٌلهعخ ؤٔٗ ؤمذلُ جؤفوعهُ ِٓ األهٗ ادلملٍخ 

 جٍنوو اٌموآْ اٌىومي ؤٍٚب ؤْ ثِب بٍوايًَ هفٚوا كفوي األهٗ ادلملٍخ يف ػهل ِوٌٍ 

ِخََٞوٍٓ ػٍَهب لجً عبٌود جعٕوكٖ ، ج٘نا ِٖلالًب ٌموٌٗ ػي  جعً ٌوعوك لوًِب عجبهٍٓ ٕ٘بن 

ٌَي؛  ُْ ِب َِْه ٍَ َّ َػ ََْجَؼَض َْ َهثَُّه ٌَ َِ َجِبْم َرَإمَّ َِِخ ٍَْو ََب ٌِْم ُْ َِٓ ا ِخهخ َخو ٌَْؼَناِة ٍخوَء ٍَ َّ  ا ََِوٍغخ َهثََّه ِب ٌَ 

ٌِْؼَمبِة ٗخ  ا َّٔ ٌُ ٌََغُفوٌه َجِب  فبهلل ػي جعً وبْ ٍخٍَٜ ػٌٍ اٌَهوك ِٓ ٍظٍّهُ جٍإفن ؤهٙهُ  هَِّؽَ

 الذلُ ثَجت ظٍهُ جفَبكُ٘ جبفَبكُ٘ يف األهٗ جثموَ ثة٘بٔزهُ جبم



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ْؿ ِظَبًٚدا "ًٚيل؛ ت ُُ ْٔ َِ ثَْْٚ َظ ًَ ٚ َب ُُهَ َٓ ٍْٖس َصِديٍد َؾَجُٚشقا َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ُأو فََّْٚ ُأويِل َب

َيِٚر   ٚنَ ِخاَلَل افدِّ ـَ ًٓ  َوْظًدا َو ق ًُ ٍْ  .(5 –شقرة اإلهاء ) " مَّ

َـّ بْل إهائٔؾ  أحًقا بٚخلٌٜٔ وصًروا بٚخلزي وافًٚر دٚ ؾًِف ادِؽ  –افٔٓقد  –فُ

ًٚ يَٚت( 1)جٚفقت واتٌٚظف هبؿ ، ؾىٌِقا مـ ٌٍٕل هلؿ  ِقن مًف ذم أن ُيرشؾ إفٔٓؿ مُِ

َأمَلْ َتَر  "ؿٚل تًٚيل؛ شٌٔؾ اهلل ود جٚفقت وأتٌٚظف افيٚدغ إلشسداد إرض ادَدشٜ ،

ٚتِْؾ يِف  ََ ُّٕ  ٚ ًُ ْٞ َفَْٚ َمِِ ًَ ُؿ اْب ِد ُمقَشٰك إِْذ َؿُٚفقا فَِْبِلٍّ هلَُّ ًْ َٔؾ ِمـ َب
ائِ  إَِػ ادَََْلِ ِمـ َبِْل إِِْسَ

َٛ  إِن ُتؿْ َظَسْٔ  َهْؾ  َؿَٚل َشبِِٔؾ اهللَِّ  
تِ ُِقا  ظَ  ـُ ٚتِ ََ َّٓ ُت َتُٚل َأ َِ ُؿ اْف ُُ ْٔ َّٓ  َفَْٚ َوَمٚ َؿُٚفقاَِ ٚتَِؾ  َأ ََ ُٕ 

ٚ ِمـ ُأْخِرْجَْٚ َوَؿْد  اهللَِّ َشبِٔؾِ  يِف  َٕ َْٚ ِدَيِٚر
امَّ   َوَأْبَْٚئِ َِ َٛ  َؾ

تِ ؿُ  ـُ ِٓ ْٔ َِ َتُٚل  َظ َِ َّٓ  َتَقفَّْقا اْف  َؿِِٔاًل  إِ

ؿْ  ُٓ ْْ اهلل ؿد أرشؾ ، ؾَٚل هلؿ ٌٕٔٓؿ أن 464 -شقرة افٌَرة  " غَ بِٚفيَّٚدِِ  ؿٌ َظِِٔ َواهللَُّ  مِّ

،ًٚ ْؿ َضُٚفقَت  "ؿٚل تًٚيل؛  إفُٔؿ ضٚفقت مُِ ُُ َٞ َف ًَ ْؿ إِنَّ اهللََّ َؿْد َب ُٓ ُّٔ بِ َٕ ْؿ  َوَؿَٚل هَلُ

  ٚ ًُ َّٕكٰ  َؿُٚفقاَمِِ قنُ  َأ ُُ ُِْؽ  فَفُ  َي َْْٔٚ ادُْ َِ ـُ  َظ ْح َٕ ِْ  َأَحؼُّ  َو ـَ ادَِْٚل   ِمْْفُ  ِؽ بِٚدُْ ًٜ مِّ ًَ َت َش ْٗ َومَلْ ُي

ٚهُ  اهللََّ  إِنَّ  َؿَٚل  ٍَ ؿْ  اْصَى ُُ ْٔ َِ ًٜ  َوَزاَدهُ  َظ ِْؿِ  يِف  َبْسَى ًِ ْسؿِ  اْف ِت  َواهللَُّ   َواجْلِ ْٗ فُ  ُي َُ ِْ   َيَنٚءُ  َمـ ُم

ؿْ  َوَؿَٚل  - َظِِٔؿٌ  َواِشعٌ  َواهللَُّ ؿْ  هَلُ ُٓ ُّٔ بِ َٜ  إِنَّ  َٕ ُِِْفِ  آَي َٔ يَ  َأن ُم ـ ْٖتِ ٌٜ مِّ ُؿ افتَُّٚبقُت ؾِِٔف َشَُِْٔ ُُ

  ُٜ َُ ُف اْدَاَلئِ ُِ ِّ َّٚ َتَرَك آُل ُمقَشٰك َوآُل َهُٚروَن حَتْ ٌٜ ِّمِّ َّٔ
َِ ْؿ َوَب ُُ بِّ فَِؽ  يِف  إِنَّ رَّ ًٜ  َذٰ َي ؿْ  َٔ ُُ  إِن فَّ

ُْتؿ ِمِْغَ  ـُ ْٗ  .461 –افٌَرة  " مُّ

                                                 
1
 ٌقول ابن جرٌر الطبري هو شموٌل بن بالً ) سمعون ( ، وٌقول ابن الجوزي هو حزقٌل بن بوذي. ((



 بين 

 –يل إرض ادَدشٜ إ – قدافٔٓ –ادِؽ ضٚفقت تقجف بٌْل إهائٔؾ ؿ أن ادٓ

، وظْدمٚ وحترير بٔٝ ادَدس مْٓؿ حٚربٜ جٚفقت وأظقإف افيٚدغدُ  - ؾًِىغ

الؿٚة جٚفقت وجْقده، وؿٚفقا ٓ ضٚؿٜ فْٚ ؾزظقا وخٚؾقا مـ مُ صِقا إيل هْٚك و

ـؿ مـ ؾئٜ ؿِِٜٔ ؛ افٔقم بجٚفقت وجْقده ؾرد ظِٔٓؿ افذيـ ييْقن أهنؿ مالؿقا اهلل

ُْقِد َؿَٚل إِنَّ اهللََّ  "ؿٚل تًٚيل؛ رة ب٘ذن اهلل، ؽٌِٝ ؾئٜ ـث امَّ َؾَهَؾ َضُٚفقُت بِٚجْلُ َِ َؾ

َف   اْؽَسَ
ـِ َّٓ َم ُف ِمِّْل إِ َّٕ ُف َؾِ٘ ّْ ًَ ْ َيْى َْٔس ِمِّْل َوَمـ ملَّ َِ َب ِمُْْف َؾ ـ َذِ َّ ٍر َؾ َٓ ؿ بَِْ ُُ ُمْبَتِِٔ

َِٔدِه   ًٜ بِ ُبقاُؽْرَؾ َّٓ  ِمْْفُ  َؾَؼِ ْؿ  َؿِِٔاًل  إِ ُٓ ْْ امَّ  مِّ َِ ـَ  ُهقَ  َجَٚوَزهُ  َؾ فُ  آَمُْقا َوافَِّذي ًَ  َٓ  َؿُٚفقا َم

 َٜ َْٔقمَ  َفَْٚ َضَٚؿ ٍٜ   َوُجُْقِدهِ  بَِجُٚفقَت  اْف َِ ٍٜ َؿِِٔ ـ ؾَِئ ؿ مِّ ـَ اَلُؿق اهللَِّ  ُؿ مُّ ـَ َيُيُّْقَن َأهنَّ َؿَٚل افَِّذي

ثَِرًة بِِْ٘ذِن اهللَِّ  َواهللَُّ ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ ـَ َؽ ٚبِِري ثؿ بدأت  ، 466 –افٌَرة شقرة  "  َمَع افهَّ

، وإٕتٓٝ هبزيّٜ جٚفقت وجْقده هزيّٜ ُٕراء وشٚحَٜ ، ادًرـٜ ومحل افقضٔس 

 "، ؿٚل تًٚيل ؛  جٚفقت وأتٚه اهلل ادِؽ واحلُّٜ وظِّف ممٚ ينٚء ثؿ ؿتؾ داود 

 َْٚ ُٚفقَت َوُجُْقِدِه َؿُٚفقا َربَّ ٚ َظَذ َودََّٚ َبَرُزوا جِلَ َٕ ْٝ َأْؿَداَمَْٚ َوإُكْ ا َوَثبِّ َْْٔٚ َصْزً َِ َأْؾِرْغ َظ

ـَ  ٚؾِِري َُ ْقِم اْف ََ َٜ  -اْف َّ ُْ
َؽ َواحْلِ ِْ َزُمقُهؿ بِِْ٘ذِن اهللَِّ َوَؿَتَؾ َداُووُد َجُٚفقَت َوآَتُٚه اهللَُّ ادُْ َٓ َؾ

َّٚ َيَنُٚء   ُف ِِّم َّ َِّ َٓ َوَظ َـّ اهللََّ  افََّْٚس بَ اهللَِّ َدْؾعُ  َوَفْق
َْرُض َوَفُِٰ ْٕ َسَدِت ا ٍَ ًٍْض فَّ ؿ بَِب ُٓ َو ًْ

ٚدَِغَ  ًَ   .451: 456 –افٌَرة شقرة  "ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اْف

 افذيـ جٚشقا تٌٚظف افيٚدغجلزري وأظع جٚفقت ا وبٕ٘تهٚر شٔدٕٚ داود 

 –بذفؽ ؿد رد افُرة  خالل افديٚر وإشتقفقا ظع ادًجد إؿيص يُقن اهلل 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

َة  " ؛ تًٚيل ؿٚل ،(  افٔٓقد)  إهائٔؾ فٌْل -وافْك ٌِٜافٌ رَّ َُ ُؿ اْف ُُ ٚ َف َٕ ُثؿَّ َرَدْد

ًرا ٍِ َٕ َثَر  ـْ ْؿ َأ ـُ َْٚ ِْ ًَ َْٖمَقاٍل َوَبَِْغ َوَج ؿ بِ ـُ ٚ َٕ ْؿ َوَأْمَدْد ِٓ ْٔ َِ ،  4 –شقرة اإلهاء  "(1) َظ

َزُمقُهؿ بِِْ٘ذِن اهللَِّ َوَؿَتَؾ َداُووُد  "ؿٚل تًٚيل ؛  َٓ َٜ َؾ َّ ُْ
َِْؽ َواحْلِ َجُٚفقَت َوآَتُٚه اهللَُّ ادُْ

َّٚ َيَنُٚء  ُف ِِّم َّ َِّ  .451 -شقرة افٌَرة  "َوَظ

 

اَم  "ؿٚل تًٚيل؛  ـَ ُِقا ادَْْسِجَد  َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ َُٔسقُءوا ُوُجقَه

ِخَرِة فِ ْٔ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

ُِقُه أَ  ْقا َتْتبًِراَدَخ َِ وا َمٚ َظ ُ َُٔتزِّ
ٍة َوفِ َل َمرَّ وهذه ادرة افثٕٜٚٔ ،  1 –شقرة اإلهاء  " وَّ

م ، ثؿ ُتقجٝ ووصِٝ  1176وإخرة حدثٝ  مع ؿٔٚم افثقرة افٍرًٕٜٔ ظٚم 

روة بدخقل افٔٓقد ؾًِىغ   ؿٚمٝ ثؿ ،م ،  1667ظٚم  –بٔٝ ادَدس  –فِذِّ

 بدوفٜ إهائٔؾ. بٚإلظساف افًقؾٔتل اإلحتٚدو إمرئُٜ ادتحدة افقٓيٚت

َدشٜ مْذ ظٚم زال اإلحتالل اإلهائٔع مقجقد بًٍِىغ وإرايض ادُ يوٓ

 م إيل أن.1667

 :  (2)يَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقاديف رِحف اهلل 

)) وممٚ يٌٌْل ظع ـؾ مًِؿ أن يْتٌف فف أن افٔٓقد هؿ أصؾ ـؾ ؾًٚد وؿع ذم 

افذيـ أوؿدوا ٕران مجٔع احلروب افتل وؿًٝ ذم افًٚمل ، ؾ٘هنؿ ـام إرض ، وهؿ 

                                                 
 يف ػهل كاجك جٍٍَّبْ ػٍَهّب اٌَالَ  ((1
 ( 8 -6وزبة اٌَهوك ْٔإح جربهخيًب ٓ )  ((2



 بين 

ََٖهٚ اهللَُّ    "؛ وصٍٓؿ اهلل ٍَ َِْحْرِب َأْض ًَٕٚرا فِّ اَم َأْوَؿُدوا  َِّ ْقنَ ـُ ًَ ًْ َْرضِ  ذِم  َوَي ْٕ ًٚدا ا ًَ   َؾ

ُّٛ  َٓ  َواهللَُّ
ـَ  حُيِ ِدي ًِ ٍْ  (. 46 –)ادٚئدة  "  ادُْ

اإلحلٚد، وؾًٚد إخالق، وؾًٚد افتْهر وافتٍُر،  ؾَد ـٚن افٔٓقد وراء ؾًٚد

وؾًٚد إؾُٚر، وؾًٚد افَقمٔٚت وافًهٌٔٚت، وؾًٚد اإلؿتهٚد، وؾًٚد إه 

 وافٌٔقت، وؾًٚد افهحٚؾٜ واإلظالم.

وفذفؽ أضِؼ افَرآن صٍٜ هلؿ بٚفًًل ذم إرض ؾًٚدًا، ومل ُيص مـ افًٍٚد 

ًٚ ، وٌٕف ب٘ضالؿف ظع أهنؿ  ًٚ مًْٔ  وراء ـؾ ؾًٚد.ٕقظ

افدفٔؾ ظع أن  (1): أؿٚم ادٗفػ"ؿٌؾ أن هيدم إؿيص"وذم ـتٚبف افَٔؿ بًْقان 

وهذا افًٍٚد واإلؾًٚد  "افٔٓقد هؿ ادهدر إصع فًٍٚد افًٚمل وخرابف ، ؾَٚل : 

ًٚ ظـ افٔٓقد ، وصٚهدًا ظع  ؿد ترك بهامتف افًقداء ظع صٍحٚت افتٚريخ تقؿًٔ

 ."ُـ اإلؾًٚد ؾٔف حوقرهؿ ذم ـؾ جمٚل يّ

ـًٛ بـ إذف( وافٔٓقدي )ابـ أيب احلَٔؼ( ( وافٔٓقدي )ؾٚفٔٓقدي )أبق ظٍؽ

ـٕٚقا مـ أوائؾ مـ ؿٌِقا إحَٚد، وؿٌِقا إمقر ذم افدوفٜ اإلشالمٜٔ افْٚصئٜ ذم 

ادديْٜ، ؾجًّقا بغ افٔٓقد مـ بْل ؿرييٜ وؽرهؿ ، وبغ ؿريش مـ مُٜ ، وبغ 

 اجلزيرة ظع حمٚربٜ ادًِّغ. افٌَٚئؾ إخري ذم
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 بين 

 

وافٔٓقدي ) ظٌد اهلل بـ شٌٖ ( هق افذي أثٚر افًقام، ومجع افؼاذم، وأضِؼ 

 ، ومٚ تال مـ افٌُْٚت.افنٚئًٚت ذم ؾتْٜ مَتؾ ظثامن بـ ظٍٚن 

وافٔٓقدي ) مدحٝ بٚصٚ ( ـٚن وراء إثٚرة افًْرات افَقمٜٔ، وإشتخدام 

ٜ افًثامٕٜٔ ممٚ أدي ذم افْٓٚيٜ إيل شَقط تِؽ ادخىىٚت ادٚشقٕٜٔ ذم دوفٜ اخلالؾ

 اخلالؾٜ ظع يد افٔٓقدي إصؾ ) مهىٍل ـامل أتٚتقرك (.

وافٔٓقدي ) ـٚرل مٚرـس ( هق افذي ـٚن وراء ادقجٜ اإلحلٚديٜ افتل أصٌحٝ 

ًٚ ، بْل ًٍٕف ظع إَٔٚض بالد ادًِّغ  ؾٔام بًد ؿقة ودوفٜ ؛ بؾ مًًُرًا دوفٔ

 وصًقهبؿ.

ًٚ  (1)ي ) ؾرويد (  ـٚن وراء افْزظٜ احلٔقٕٜٔ وافٔٓقد افتل أصٌحٝ ؾٔام بًد مْٓج

ًٚ ظع إٔف ظِؿ وتَدم.  تتِقث بع ظَقل افْٚصئٜ ، ؾٔام يهْػ تًًٍ

) جٚن بقل شٚرتر ( ـٚن وراء ٕزظٜ أدب اإلٕحالل ذم ظالؿٚت إؾراد  يوافٔٓقد

 واجلامظٚت.

اق افتل إشتؼى ؾًٚدهٚ ، وافٔٓقدي ) جقفد تًٓر ( ـٚن وراء حرـٜ اإلشتؼ

 وظؿ طِّٓٚ وإطالمٓٚ.

                                                 
 اجلََٕخ  ((1



 بين 

وافٔٓقدي ) صّقيؾ زويّر ( هق افذي خىط حلرـٚت افتٌنر أو بٕٚحرى ؛ 

افتٍُر ذم بالد ادًِّغ ؛ ٓ دجرد إدخٚل ادًِّغ ذم افْكإٜٔ ، بؾ إلخراجٓؿ 

 مـ اإلشالم.

ٜ افًك ادًامة وافٔٓقدي )ثٔقدور هرتزل( هق افذي ووع افٌذرة إوػ ذم حمْ

بٖزمٜ افؼق إوشط؛ ظْدمٚ خىط ورشؿ مًٚمل )افدوفٜ افٔٓقديٜ( ذم ـتٚبف 

ًٚ، ؾُٕٚٝ بٗرة  ادًّك هبذا اإلشؿ؛ تِؽ افدوفٜ افتل وفدت بًد ممٚتف ِشٍٚح

 فإلؾًٚد ذم إرض.

 وأخرًا ...

ٚد ؾ٘ذا أردٕٚ أن ٕهدق أن افٔٓقد ؿد ختِهقا مـ صٍٜ افٌدر واخلٕٜٔٚ أو صٍٜ افًٍ

واإلحلٚد ؾٕ٘ف يٌٌْل ظِْٔٚ افتهديؼ أن ب٘مُٚن اجلّؾ أن يِٟ ذم شؿ اخلٔٚط!! 

 .!!... (( اهـوـالمهٚ مًتحٔؾ ، وفٔس إفٔف شٌٔؾ

ـتٛ إشتٚذ حمّد خٍِٜٔ افتقٕز ـتٚبف ) اخلىر افٔٓقدي بروتقـقٓت حُامء 

ـقٓت حُامء صٓٔقن ، ؿدم هلٚ صٓٔقين ( ، وافذي يتوّـ ترمجٜ أمْٜٔ فزوتق

 افُٚتٛ ادكي افٌُر إشتٚذ ظٌٚس حمّقد افًَٚد.



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

يَقل إشتٚذ حمّد خٍِٜٔ افتقٕز ظـ خمىىٚت افٔٓقد ومٗامراهتؿ ظع افٌؼيٜ ، 

 : (1)وافتل ُتًّك بروتقـقٓت حُامء صٓٔقن  

ؿدره إٓ  هذا افُتٚب هق أخىر ـتٚب طٓر ذم افًٚمل ، وٓ يًتىٔع أن يَدره حؼ))

مـ يدرس افزوتقـقٓت ـِٓٚ ـِّٜ ـِّٜ ذم إٔٚة وتٌك ، ويربط بغ أجزاء 

ًٚ بتٔٚرات افتٚريخ وشْـ  اخلىٜ افتل رشّتٓٚ ظع ذط أن يُقن بًٔد افْير ، ؾَٔٓ

اإلجتامع، وأن يُقن مِاًم بحقادث افتٚريخ افٔٓقدي وافًٚدل بًٚمٜ ٓ شٔام 

ورائٓٚ ، ثؿ يُقن خٌرًا بًّرؾٜ اإلدمٚهٚت  احلقادث احلٚرضة وأصٚبع افٔٓقد مـ

افتٚرُئٜ وافىٌٚئع افٌؼيٜ ، وظْدئذ ؾحًٛ شتُْنػ فف مٗامرة هيقديٜ جّْٜٓٔ 

هتدف إيل إؾًٚد افًٚمل وإٕحالفف إلخوٚظف ـِف دهِحٜ افٔٓقد وفًٔىرهتؿ دون 

 شٚئر افٌؼ.

ًٚ مـ أظتك إبٚفًٜ إذار ؿد إًَٕد فٔت ٌٚرى أؾراده أو وفق تقمهْٚ أن جمتًّ

ضقائٍف مٍْرديـ أو متًٚوٕغ ذم إبتُٚر أجرم خىٜ فتدمر افًٚمل وإشتًٌٚده ، إذن دٚ 

ًٚ ظـ مٗامرة ذ مـ هذه  ًٚ وخًٜ وظٍْ تٍتؼ ظَؾ أصد هٗٓء إبٚفًٜ إجرام

َس  1761ادٗامرة افتل متخض ظْٓٚ ادٗمتر إول حلُامء صٓٔقن شْٜ  م ، وؾٔف َدرَّ

رامٜٔ فتُّغ افٔٓقد مـ افًٔىرة ظع افًٚمل، وهذه ادٗمترون خىٜ إج

ًٚ مـ هذه اخلىٜ.  افزوتقـقٓت تقوح أضراؾ

                                                 
 ثوجروووالد ؽىّبء ٕهَوْ ؛ ِملِخ اٌٞجؼخ األجيل  –اخلٞو اٌَهوكً  ((1



 بين 

 -يَهد ـتٚبف اخلىر افٔٓقدي بروتقـقٓت حُامء صٓٔقن  –إن هذا افُتٚب 

فْٔوح بؾ ئٍض بٚحلَد واإلحتُٚر وافَّْٜ ظع افًٚمل أمجع ، ويُنػ ظـ ؾىْٜ 

افتٍس افٌؼيٜ مـ خًٜ وؿًقة ي ظِٔف حُامء صٓٔقن إيل مٚ يُّـ أن تْىق

، ـام يُنػ ظـ مًرؾتٓؿ افقاشًٜ بٚفىرق افتل يًتىٚع هبٚ إشتٌالل ٕزظٚهتٚ وفٗم

ًٚ، بؾ  افؼيرة افًٚرمٜ دهِحٜ افٔٓقد ومتُْٔٓؿ مـ افًٔىرة ظع افٌؼ مجًٔ

 .اهـ((..ٔٓقد فِقصقل إيل هذه افٌٚيٜيُنػ ظـ افقشٚئؾ افْٚجحٜ افتل أظدهٚ اف

 

بًِرا "ؿٚل تًٚيل؛  ـَ ا  قًّ ُِ َـّ ُظ ُِ ًْ وهذا افًِق افٌُر حدث  (،6 –شقرة اإلهاء ) " َوَفَت

مع تُقيـ مٚ ُيًرف أن بٚفهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ، ومع إٕنٚء مٚ ُيًّل أن بٚدٚشقٕٜٔ 

ف افٔٓقد ًٔىرظِٔ، وافذي يُ اخلٍل أو افْيٚم افًٚدل اجلديد افًٚدٜٔ أو حُقمٜ افًٚمل

ًٚ افِقيب افهٓٔقين افٔٓقدي ذم افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ،   افذيوؾَط خهقص

يَقل شامحٜ ، ورؤشٚء دول اإلحتٚد إورويبهٚ يوع شٔٚشتٓٚ وُيتٚر رؤشٚء

 :(1)افنٔخ صٍقت افنقاديف رِحف اهلل 

ء رتُزان ظع افٍْٚق وشقإن افسٔٚشٜ افًٚدٜٔ وـذفؽ افْيٚم افًٚدل اجلديد ي)) 

؛ إذ أن افسٔٚشٜ ادًٚسة ٓ يُّـ أن تِتَل أو جتتّع مع إخالق إخالق 
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 بين 

 

افٍٚضِٜ، وثّٜ ظالمٚت إشتٍٓٚم ـثرة يف أمقر صتل ؿد ٓ يًرف هلٚ ادسِؿ 

 ((اهـ. !! ادًٚس تٍسرًا وٓ تٖويالً 

 ذم دوفٜ أؿقي – افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ افِقيب افهٓٔقين افٔٓقدي يًتخدمو

رضب ، و، وافتحٚفػ مع ؿقي افؼ ِْٔؾ مـ خهقمٓؿ ف ـًهٚ ؽِٔيٜ - ٚملافً

، وأظجٌتْل مَقفٜ خريمـ ؿقي افًٚمل إ ونريدذم افقؿٝ افذي يُ  ونريدمـ يُ 

ًٚ ظع بِدي حْٔام  "افرئٔس إمريُل تقمٚس جٍٔرشقن افتل يَقل :  أرجتػ خقؾ

 ."إيل إبد  أؾُر أن افرب ظٚدل ، و أن ظدافتف ٓ يُّـ أن تيؾ ٕٚئّٜ

ادٗشس احلََٔل فِقٓيٚت  هق – ادًروف افٔٓقدي – افًؿ شٚمهؾ تًِؿ أن 

 .ادتحدة إمرئُٜ

 فُِِّّٜ احلََٔل ادٗشس هل – ثريٜ هيقديٜ ظٚئِٜ – آل روتنِٔدهؾ تًِؿ أن 

، وهل افداظؿ احلََٔل إلؿتهٚد وشٔٚشٜ  احلديٞ افًك ذم – إٕجِسا – ادتحدة

 أوروبٚ ـِٓٚ. 

ظـ ضريؼ مٚ بٚفىٌع إن افِقيب افٔٓقدي إمريُل هق افذي ُئًىر ظع افًٚمل 

هًٌّٜل يُ  ًُ ذم أن  متّرـزافِقيب  هذا، وإمؿ ادتحدة مْيّٜ إمؿ أو ب

 ( :1)افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ ، يَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقادذم رمحف اهلل 
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 بين 

َٚرئغ أن يتدبروا ويتٍُروا يف هذه ؾَبؾ أن أبدأ حديثل أرجق مـ افُرام اف)) 

  احلََٜٔ افتل تَقل :

 أمريُٚ = إمؿ ادتحدة = افٔٓقد 

 .(( اهـ حدة ...إهنٚ ثالث ـِامت مسادؾٜ أو هل ثالثٜ أوجف فًِّٜ وا

وؿد شًّْٚ هذه إيٚم ظـ ساع ظئؿ داخؾ أضراف افْيٚم افًٚدل اجلديد بغ 

ئٓٚ إوروبٔغ وبغ روشٔٚ وافهغ ، ممٚ ؿد افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ وحٍِٚ

ادخيم هْري ادٚشقين ـام يَقل افٔٓقدي  حرب ظٚدٜٔ ثٚفثْٜذر ويتًٌٛ ذم يُ 

قدي صٓٔقين ومٚشقين ذم وؿٝ ، وبٚدْٚشٌٜ ؾ٘ن هْري ـًْٔجر هي ـًْٔجر

نٚرك ذم ؿٔٚدة افًٚمل مع ؛ ؾٓق يدظؿ اإلحتالل اإلهائٔع بُؾ مٚ يِّؽ ، ويُ واحد

 .ٚشقناد

إن أحالم افٔٓقد فـ تتقؿػ أبدًا ذم افًٔىرة ظع افًٚمل وشِٛ مقارده مٓام ـِػ 

إمر وبٖي وشِٜٔ ـٕٚٝ مٓام ـٕٚٝ بنًٜ ، ؾٚفٔٓقد أصٌف مٚ يُقن بٚحلؼات 

ادتىٍِٜ افتل تتٌذى ظذ أخريـ ، وتًتّد حٔٚهتٚ مْٓؿ ، حتك وإن ـِػ إمر 

ًٚ ؛ ٓ يًرؾقن افتُ ٚمؾ وٓ افتُٚؾؾ ، ؾَط افتىٍؾ ، وافتىٍؾ بٖبنع أن يّقتقا مجًٔ

ٕحـ افٔٓقد فًْٚ إٓ شٚدة افًٚمل ،  ":  (1)صقره ، يَقل افدـتقر أوشُٚر فٍٔل

 ."وُمًٍديف ، وحُمرـل افٍتـ ؾٔف ، وجالديف 

                                                 
 (  1946 – 1867وبرت جٝجَت ٍهوكً ثوٍٞبين )  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ْٝ  "تًٚيل :  ففقَوٓ يًًْل إٓ أن أختؿ ب  ٌَ ًَ ـَ ٌَْحِر باَِم  ُٚد ذِم اْفَزِّ َواْف ًَ ٍَ َر اْف َٓ  َط

قنَ  ًُ ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ ًَ ُِقا َف ِّ َض افَِّذي َظ ًْ ؿ َب ُٓ ََ ُِٔذي
ِس فِ  (.61 –) افروم  "  َأْيِدي افَّْٚ



 بين 

إٔف بّجرد ظقدة افٔٓقد مرة آخري إيل ؾًِىغ ؾ٘ن هذا يٗدي ( 1)يًتَد افْهٚرى 

بـ مريؿ ( افذي يَقد افًٚمل ، وحُيَؼ هلؿ إيل ٕزول ادًٔح ادخِص يًقع ) ظًٔك 

ادِؽ إبدي ، وبْٚء ظع هذا اإلظتَٚد ؾَد شٚرظقا ذم حتَٔؼ ـؾ اإلجراءات 

وتذفٔؾ ـؾ افًٌَٚت افتل متُـ افٔٓقد مـ إحتالل بٔٝ ادَدس مرة آخري خالل 

 افَرون افثالثٜ إخرة.

افَدس ؾ٘ن هذا يًٚظد ظع  بْٔام يًتَد افٔٓقد بٖٕف بًقدهتؿ ذم هنٚيٜ افًٚمل إيل

خروج مًٔح افوالفٜ ) ادًٔح افدجٚل ( افذي يَقدهؿ إيل ادِؽ إبدي واحلٔٚة 

 إبديٜ.

وؿد إظتّد افٔٓقد ذم ذفؽ ظع إحٚديٞ افٌْقبٜ افهحٔحٜ افتل ذـرهٚ افرشقل 

ٕصحٚبف ، وافتل ؾٔٓٚ أن ظٔز بـ مريؿ يْزل ذم آخر افزمٚن ، وأن  حمّد 

 دجٚل فديف ؿدرات خٚرؿٜ ، ويتًٌف شًٌقن أفٍٚ مـ افٔٓقد.ادًٔح اف

؛ مًٔح افوالفٜ بْٔام يْتير افْهٚرى ادًٔح ؾٚفٔٓقد يْتيرون ادًٔح افدجٚل

 يًقع ؛ ظًٔك بـ مريؿ.ادخِص 

                                                 
 فٖوًٕب اٌربجرَزبٔذ  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اهلُٔؾ ذم افٌِٜ افًزيٜ بًّْل بٔٝ اإلفف.

ب افٔٓقد وظَقهلؿ حٔٞ يزظّقن إٔف أهؿ مُٚن وفُِٓٔؾ مْزفٜ خٚصٜ ذم ؿِق

ًٚ فٌْل إهائٔؾ وفِٔٓقديٜ ، فذا ؾٓؿ  فًٌٚدة افٔٓقد ؿد بْٚه شِٔامن  خمهقص

يًتَدون إٔف ٓبد ظِٔٓؿ مـ إشسجٚظف مٓام ـِػ إمر حتل تًتَٔؿ ديٕٚتٓؿ 

 ويًتَٔؿ مُِٓؿ.

ؾ أن يؼع ذم هق مـ أشس فٌْٚء اهلُٔؾ ، فُْف مٚت ؿٌ يًتَد افٔٓقد أن داود 

بْٚئف ، وإشتُّؾ إبْف شِٔامن بْٚءه ؾقق جٌؾ مقريٚ ادًروف بٚشؿ هوٌٜ احلرم ، 

وهق ادُٚن افذي يقجد ؾقؿف ادًجد إؿل ، فذا ٓبد مـ هدم ادًجد إؿل 

 ، وبْٚء اهلُٔؾ مُٕٚف حتك يًسجع افٔٓقد ظيّتٓؿ وجمدهؿ مرة أخري.

أن افٔٓقد يتىًِقن إيل  "م :  1644ضًٌٜ تَقل ) دائرة ادًٚرف افزيىٕٜٚٔ ( 

إجتامع افنًٛ افٔٓقدي يف ؾِسىغ ، وإشتًٚدة افدوفٜ افٔٓقديٜ ، وإظٚدة بْٚء 

 اهـ. " اهلُٔؾ ، وإؿٚمٜ ظرش داود يف افَدس ثٕٜٚٔ ، وظِٔف أمر مـ ٕسؾ داود

وافراجح واهلل أظِؿ إٔف فٔس مُٚن فًٌِٚدة ، وفُْف بْٚء ـٌر إلدارة افدوفٜ 

ٔٓقديٜ ، وشٔٚشٜ احلُؿ ، وتكيػ أمقرهٚ ظع افىريَٜ افهحٔحٜ ، بؾ اف

وافًٔىرة ظع افًٚمل ، وفُـ افٔٓقد ـًٚدهتؿ حيٚوفقن إخٍٚء مٚ ُيٌىْقن حتل ٓ 

 ئًَٓؿ أحد أو يًّْٓؿ فِقصقل إيل مٚ يىّحقن.



 بين 

وافراجح أيوٚ واهلل أظِؿ أهنؿ هيدؾقن مـ بْٚئف إيل تدمر ادًجد إؿل ، ممٚ 

ًٚ ، وإشتًٚدة افًالؿٜ افٔٓقديٜ ي ٗدي إيل ؿىع ظالؿٜ ادًِّغ بٕٚرض ادَدشٜ هنٚئٔ

 افَديّٜ بف.

وٓ يقجد أي أثر أو أي ذـر هلذا اهلُٔؾ ادزظقم إٓ ذم افتقراة اُدحرؾٜ ؾَط ، ؾال 

يقجد ذـر هلذا اهلُٔؾ ادزظقم بغ ـتٛ افتٚريخ ادًروؾٜ أو ادهٚدر ادقثَٜ 

ٚ أو افَرآن افُريؿ أو ـتٛ افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة ، وهذا إن دل ؾٕ٘ام ادتًٚرف ظِٔٓ

 يدل ظع أهنٚ فًٔٝ إٓ جمرد خراؾٜ ٓ أصؾ هلٚ وٓ وجقد هلٚ ظع احلََٜٔ.

إن بْٚء اهلُٔؾ هق خرايف وخٔٚيل ، ٕسبف  "يَقل صٚحٛ مقشقظٜ بٔٝ ادَدس : 

ف هبٚ افتٚريخ ، وفٔس هلٚ افٔٓقد إيل شٔدٕٚ شِٔامن ، وؿهٜ بْٚء اهلُٔؾ ٓ يًس

 اهـ. " مهٚدر إٓ ـتٛ افٔٓقد

، ويزظؿ افٔٓقد (1)ٓ يقجد ذـر فُِٓٔؾ ادزظقم إٓ ذم شٍري ادِقك إول وافثٚين 

أن أرمٔٚ افٌْل هق ـٚتٛ هذه إشٍٚر ، وهذا بٚضؾ ، ٕن افًٍر افثٚين متتد أحداثف 

 .(4)هق ـٚتٌفإيل مٚ بًد ظك آرمٔٚ افٌْل ، ؾال يًَؾ أن يُقن 

وؿد ذـر افىٌٔٛ افٍرٕز مقريس بقـٚي ذم ـتٚبف دراشٜ افُتٛ ادَدشٜ ذم وقء 

ادًٚرف احلديثٜ أن أشٍٚر صّقئٔؾ وادِقك ؿد صؽ افًِامء ذم ؿّٔتٓٚ افتٚرُئٜ 

                                                 
 اٌَهوك ؤؽل ؤٍفبه اٌؼهل اٌملمي ػٕل  ((1
  99ؽجَت ٍؼَل ٓ  –ادللفً بيل اٌىزبة ادلملً  ((2



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

حٔٞ ختتِط إحداث بٕٚشٚضر ، وأن ؾٔٓٚ أخىٚء متًددة ، وأن احلدث افقاحد 

 ٜ.فف روايٚت مزدوجٜ وحتل ثالثٔ

ـِف  "افًٓد افَديؿ / افتقراة  "ـام صُؽ ظِامء ـثرون مـ افٔٓقد وافْهٚري ذم 

ديقرإٝ( صٚحٛ ـتٚب ؿهٜ ـّهدر مقثقق بف ، ومـ هٗٓء )وئِٚم 

مقريس بقـٚي( افىٌٔٛ )، و) بٚروخ شٌْٔقزا ( افًٍِٔقف افٔٓقدي، واحلوٚرة

 افٍرٕز ... إفخ.

ٓقد إًٍٔٓؿ ُيتٍِقن ؾٔام بْٔٓؿ ذم حتديد وافًجٔٛ ذم ؿهٜ اهلُٔؾ ادزظقم أن افٔ

اهلُٔؾ ومُٕٚف ؛ ؾٔٓقد ممُِٜ افًٚمرة يَقفقن ؛ أن هُِٔٓؿ ذم مديْٜ ) ٕٚبِس ( ، 

وفٔس ذم افَدس ، وآخرون يَقفقن ؛ إٕف ذم ؿريٜ ) بٔتغ ( صامل افَدس ، وجمقظٜ 

ٗـد أن ثٚفثٜ تَقل ؛ إن هُِٔٓؿ أؿٔؿ ظذ تؾ افَٚيض ) دان ( ، وهُذا ـِف ممٚ ي

ؿهٜ اهلُٔؾ مٚ هل إٓ حمض أشىقرة ، ٕن ـؾ هذه اهلٔٚـؾ ٓ وجقد هلٚ ظع 

 احلََٜٔ ، ومل يًثر هلٚ ظع أي أثر.

تؿ تدمره ظدة  "ادزظقم  "أن هُٔؾ شِٔامن  "ادحرؾٜ  "يذـر افٔٓقد ذم ـتٌٓؿ 

 مرات :

 ق.م. 574ادرة إوػ ظع يد ) بختْك( ادِؽ افٌٚبع ظٚم 

فثٕٜٚٔ ظع يد افَٚئد افرومٚين )تٔىس( ذم ظٓد اإلمزاضقر افرومٚين ادرة ا

 م.16)فقشٌٚشٕٔٚقس( ظٚم 



 بين 

م ؛ حٔٞ  115 – 116ادرة افثٚفثٜ ذم ظٓد اإلمزاضقر افرومٚين ) أدريٚن ( ظٚم 

ؿٚم أدريٚن بىرد افٔٓقد، وتدمر مديْٜ افَدس ، وبْٚء مديْٜ جديدة ظع افىراز 

مْٓٚ أضِؼ ظِٔٓٚ )إئِٚ ـٚيب تقفْٔٚ (، وبَٔٝ حتّؾ هذا  افرومٚين احلديٞ بدًٓ 

هـ ، وُشّٔٝ مْذ  15اإلشؿ حتل افٍتح اإلشالمل ذم ظٓد ظّر بـ اخلىٚب ظٚم 

 ذفؽ احلغ بـ ) افَدس ( أو ) بٔٝ ادَدس (.

وممٚ شٌؼ ًٕتْتٟ أن مديْٜ افَدس ؿد دمرت بٚفُٚمؾ ظدة مرات بام ؾٔٓٚ هذا 

ًٚ مْذ أفٍل شْٜ هق ظٌٞ ذم اهلُٔؾ ادزظقم ، فذا ؾ ٘ن افٌحٞ ظـ بْٚء ؿد دمر هنٚئٔ

ًٚ مـ اجلْقن.  ظٌٞ ، ورضب

؛ بْٚه بًد افًٌُٜ ادؼؾٜ  وؿد ثٌٝ أن أول مـ بْل ادًجد إؿيص هق آدم 

ًٚ ، وؿد شٖل أبق ذر افٌٍٚري  َيٚ َرُشقَل ، ؾَٚل : رشقل اهلل  بٖربًغ ظٚم

َل   اهللَِّ ، َأيُّ َمْسِجٍد ُوِضَع يِف  ُٝ :، َؿَٚل ش ادَْسِجُد احَلَراُم »  َؿَٚل : إَْرِض َأوَّ ِْ ُثؿَّ  : ُؿ

ُٝ :ش ادَْسِجُد إَْؿَل »  َؿَٚل :َأير    ِْ اَم    ، ُؿ ُٓ َْ ْٔ َٚن َب ـَ ْؿ  ًٜ ، ُثؿَّ »  َؿَٚل :ـَ ًُقَن َشَْ َأْرَب

ْف ، َؾِ٘نَّ ا ِِّ ُد َؾَه ًْ اَلُة َب ْتَؽ افهَّ ـَ ْوَؾ ؾِِٔف َأْيَْاَم َأْدَر ٍَ  . (1)شف

فَٔقمٚ ب٘شتُامل افٌْٚء وافسمٔؿ بٖمر مـ ووفده إشامظٔؾ  ثؿ جٚء إبراهٔؿ 

ِٝ َوإِْشاَمِظُٔؾ  " اهلل شٌحٕٚف وتًٚيل ، ؿٚل تًٚػ : ْٔ ـَ اْفَب َقاِظَد ِم ََ َوإِْذ َيْرَؾُع إِْبَراِهُٔؿ اْف

                                                 
 هجاٖ اٌجقبهً جٍَُِ جإٌَبيٌ جاثٓ ِبعٗ جؤمحل جاثٓ فيديخ جاثٓ ؽجبْ  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

بَّْؾ ِمَّْٚ   ََ َْٚ َت ََّٕؽ َربَّ َٝ  إِ ٔعُ  َإٔ ِّ ًَ  افسَّ ( ، وشٌٛ ذفؽ هق  141 –) افٌَرة  " ِِٔؿُ اْف

 . افىقؾٚن افذي حدث أيٚم شٔدٕٚ ٕقح 

ذم  ممُِٜ بْل إهائٔؾ ادقحدة مـ بًد أبٔف داود  وظْدمٚ تقيل شِٔامن 

بٔٝ ادَدس ؿٚم بًِّٔٚت افسمٔؿ وإشتُامل افٌْٚء أيوٚ ٕن ادًجد ـٚن مقجقد 

ـْ بَِِْٚء  ": ، ؿٚل رشقل اهلل مْذ زمٚن إبراهٔؿ  ـُ َداُوَد ِم ْٔاَمُن ْب َِ دََّٚ َؾَرَغ ُش

ـْ  ََحٍد ِم َٕ ٌِل  َٓ َيَْْب  ٚ ًُ ِْ ُف ، َوُم َّ ُْ اًم ُيَهِٚدُف ُح ُْ ََٖل اهللََّ َثاَلًثٚ : ُح ِدِس ، َش َْ ِٝ ادَْ ْٔ َب

اَلَة ؾِٔفِ  َّٓ افهَّ َٓ ُيِريُد إِ ِتَ َهَذا ادَْْسِجَد َأَحٌد 
ْٖ َّٓ َي ِدِه ، َوَأ ًْ َْٔقِم  َب ـَ قبِِف  ُٕ ـْ ُذ َّٓ َخَرَج ِم ، إِ

ُف   ِلُّ  "َوَفَدْتُف ُأمُّ َٚل افٌَّْ ََ قَن َؿْد  " :، َؾ ُُ اَم ، َوَأْرُجق َأْن َي ُٓ َٔ
ْد ُأْظىِ ََ ٚ اْثََْتِٚن َؾ َأمَّ

 َٜ دٚ بْل بٔٝ  أن شِٔامن بـ داود  "، وذم روايٜ آخري :  (1)" ُأْظىَِل افثَّٚفَِث

 .(2)"...  ادَدس شٖل

ؿد ؿٚم بٌْٚء  ؾٓذا دفٔؾ سيح مـ افًْٜ افٌْقيٜ ادىٓرة ظع أن شِٔامن  

 وفٔس بْٚء اهلُٔؾ ادزظقم. -أو إشتُّؾ بْٚءه  -ادًجد إؿيص 

 ٕن مٚ ؾًِف شِٔامن  "ادزظقم  "ؾال وجقد ظع احلََٜٔ فَهٜ هُٔؾ شِٔامن 

فذي هق ؿٌِٜ ادٗمْغ ظع احلََٜٔ هق إشتُامل أو إظٚدة بْٚء ادًجد إؿيص ا

                                                 
 هجاٖ بثٓ ِبعٗ جٕؾؾٗ األٌجبين  ((1
 هجاٖ إٌَبيٌ ثةٍٕبك ٕؾَؼ  ((2



 بين 

ثؿ إبراهٔؿ وإشامظٔؾ  وادًِّغ ظع وجف إرض ـام ؾًؾ ـؾ مـ أدم 

 ظِٔٓام افًالم.

وذهٛ ـثر مـ افٌٚحثغ ذم هذا افنٖن إيل أن ؿهٜ اهلُٔؾ هل ؿهٜ مًتقحٚة مـ 

افَديّٜ افتل ـٕٚٝ تًقد افًراق وشقريٚ ومك مْذ افَدم ، ؾُٚن  افقثْٜٔافًَٔدة 

ًتَدون أن أهلٜ تًُـ ذم افًامء ، وأهنٚ إذا رؽٌٝ ذم افْزول إيل افقثْٔقن ي

إرض ؾال تَٔؿ إٓ ذم بٔقت ـٌرة ، هذه افٌٔقت افٌُرة ُتًّك اهلُٔؾ أو ادًٌد ، 

 ومـ هْٚ طٓرت ادًٚبد افقثْٜٔ وادًٚبد افٔٓقديٜ.

اهلُٔؾ ؛ حٔٞ ذهٛ إيل افتنُٔؽ ذم ؾُرة (1)ومـ هٗٓء افٌٚحثغ ) أمحد شقشٜ ( 

ظع  دخِٜٔافتل جٚءت ذم افُتٚب ادَدس ظْد افٔٓقد، وذهٛ إيل أهنٚ ؾُرة 

 فًٔٝ إٓ. ـًْٕٜٚٔ وثْٜٔافٔٓقديٜ ، وأهنٚ ؾُرة 

م ؛ بدأ افٔٓقد ظِّٔٚت احلٍر وافتَْٔٛ فٌِحٞ ظـ آثٚر وبَٚيٚ  1647ذم ظٚم 

ًٚ ظع اإل "ادزظقم  "هُٔؾ شِٔامن   ضالق.حتٝ ادًجد إؿيص ؾِؿ جيدوا صٔئ

وؿد ذـر ظٚمل أثٚر افٔٓقدي )إهائٔؾ ؾُِْنتٚيـ( أن ظِامء أثٚر مل يًثرو ظع 

أي صقاهد أثريٜ تدل ظع أن اهلُٔؾ ـٚن مقجقدًا بٚفًٍؾ ، وإظتز أن ؾُرة وجقد 

اهلُٔؾ هل جمرد خراؾٜ ٓ وجقد هلٚ ، وأن ـتٌٜ افتقراة ذم افَرن افثٚفٞ أوٚؾقا 

ًٚ مل حتدث.  ؿهه

                                                 
 ؤمحل ٍوٍخ ؛ ٘و ثبؽش ٍهوكً بػزٕك اإلٍالَ  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

إٔف ٓ تقجد دٓئؾ ظع وجقد  (1)ؽقردن ؾرإز (ٚمل أثٚر إمريُل )وؿد سح ظ

، ودٚ شئؾ : أيـ مقؿع اهلُٔؾ ؟!  -أشٍؾ ادًجد إؿيص  –اهلُٔؾ ذم هذا ادُٚن 

 أجٚب : ٓ أظرف ، وٓ أحد يًرف.

وؿد ظثر ظِامء أثٚر ظع بًض إصٔٚء افتل تًقد ٕزمٚن شٚبَٜ فزمـ داود 

، وأصٔٚء أخرى ٕزمٚن ٓحَٜ ، وهذا دفٔؾ ؿقي ينر إيل حََٜٔ افسالم ظِٔٓاموشِٔامن 

 واحدة، وهل أن هُٔؾ شِٔامن مٚ هق إٓ خراؾٜ ٓ أصؾ هلٚ ظع وجف احلََٜٔ.

 –وـؾ مٚ شٌؼ ٓ يثٌٝ إٓ حََٜٔ واحدة ، وهل حتريػ افٔٓقد فُِتٚب ادَدس 

َؾَقْيٌؾ "فػ شْٜ ، ؿٚل تًٚيل : ، وهذا مٚ ذـره افَرآن افُريؿ مْذ أـثر مـ أ-افتقراة 

ًْٚ َؿِِٔاًل  َّ وا بِِف َث َْٔنَسُ
ـْ ِظِْد اهللَِّ فِ َذا ِم قُفقَن َهٰ َُ ْيِدهيِْؿ ُثؿَّ َي َٖ ٌُقَن اْفَُِتَٚب بِ ُت ُْ ـَ َي ِذي َِّ   فِّ

ُؿ َؾَقْيٌؾ  َّٚ هلَّ ْٝ  ممِّ ٌَ َت ُؿ َوَوْيٌؾ  َأْيِدهيِؿْ  ـَ َّٚ هلَّ ٌُقنَ  ممِّ
ًِ ُْ ُؾقَن "( ؛  16 –) افٌَرة  "  َي حُيَرِّ

فِ  ًِ َقاِو َِِؿ َظـ مَّ َُ  ( ؛ 11 –( ، ) ادٚئدة  64 –) افًْٚء  "  اْف

فِ   "  ًِ ِد َمَقاِو ًْ َِِؿ ِمـ َب َُ ُؾقَن اْف  (. 61 –) ادٚئدة  "  حُيَرِّ

ًٚ ، وأيٜ افثٕٜٚٔ  ؾٚٔيٜ إوػ تنر إيل  حتريػ أفٍٚظ افتقراة وتٌديؾ حروؾٓٚ متٚم

ٍٚظ افتقراة مـ حٔٞ ادًْل أي يكؾقن  ـِامت افتقراة ظـ تنر إيل حتريػ أف

 .ادًْل افذي أراده اهلل 

                                                 
 ٍّبء اُصبه اٌنٍٓ ّبهووا يف احلفوٍبد حتذ ادلَغل األلٖي غوهكْ فوأي ؛ ِٓ ػ ((1



 بين 

ًٚ أن  هق جزء مـ  حٚئط ادبُك، افذي يًّقٕف حٚئط افزاقويزظؿ افٔٓقد أيو

ًٚ حٔٞ أثٌتٝ افدراشٚت افًِّٜٔ احلديثٜ  هُِٔٓؿ ادزظقم ، وهذا ؽر صحٔح متٚم

م،  1616أحداث افزاق افتل وؿًٝ ظٚم  افتل ؿٚمٝ هبٚ جلْٜ حتَٔؼ دوفٜٔ ظَٛ

ًٚ، أن مُِٜٔ حٚ ًٚ تٚرُئ ئط افزاق تًقد فًِرب وـٚن ظّؾ افِجْٜ ظِّٔ

 (.)ادًِّغ

ـؾ إدفٜ وافنقاهد تدل ظع أن ؿهٜ اهلُٔؾ ادزظقم مٚهل إٓ أشٚضر وأـٚذيٛ 

ط ديْل إلجيٚد رابو، ٕهداف شٔٚشٜٔ وإشتًامريٜ إختَِٓٚ افٔٓقد وًٌٕقهٚ إيل اهلل 

ًٚ بغ ادًِّغ وتٚرُيل بْٔٓؿ وبغ ادديْٜ ادَدشٜ ذم ؾًِىغ ، وف َىع افهِٜ متٚم

ادًجد إؿيص ظـ ضريؼ هدمف وإؿٚمٜ هُِٔٓؿ ادزظقم ، وظْدمٚ تُقن ؿؤٜ و

اهلُٔؾ ؿؤٜ مَدشٜ ، ؾ٘ن هذا شقف يُقن فف داؾع مًْقي ـٌر وحٚؾز ديْل 

ٚدة مُِٓؿ افذي شَط ووٚع وإٕدثر مْذ ظئؿ إلجتامع افٔٓقد مرة أخري وإشتً

ًٚ وأن بْٚء اهلُٔؾ شقف يتؿ بًد تدمر ـؾ مٚ يتًِؼ  آٓف افًْغ ، خهقص

 بٚدًِّغ وافْهٚري ذم ادديْٜ ادَدشٜ.

ؾٚهلُٔؾ بٚفًٌْٜ فِٔٓقد هق رمز ينر إيل ظقدة ممُِٜ إهائٔؾ افُزى مرة آخري 

إفٔٓؿ ؿؤٜ مهر ، وحِؿ فـ يتقؿٍقا بًد زواهلٚ مْذ آٓف افًْغ ، وهق بٚفًٌْٜ 

 ظـ حتََٔف مٓام ـِػ إمر .. فُـ بال جدوى !!



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ِٜ افْيٚم افًٚدل أو  ٓ أحد يستىُٔع ِخداع افْيٚم افدويل ، وٓ أحد يَدُرظذ ُُمٚهب

ًٚ فقجف ، فُـ ُيُّـ تٌٔر أؾُٚره افسِبٜٔ جتٚهْٚ ) ٕحـ ادسِّ قن ( ، ُُمٚربتِف وجٓ

وترويض شٔٚشٚتف افًَّٜٔ ضدٕٚ )ٕحـ ادسِّقن( إذا ؿٚومْٚ بندة . وإذا ٕٚضِْٚ 

 ًٜ َُٕدم أؾُٚرًا إجيٚبٔ ًٚ أن  ًٚ مجًٔ بَقة وـٚؾحْٚ بؼاشٜ ـام يْبٌل ، ٕستىٔع مً

 ووجٓٚت ٕير جديدة ظـ اإلشالم وادسِّغ .

تٍقز هبٚ ، ؾَط ٕٚضؾ وـٚؾح مـ أجؾ ؿؤتؽ حتل تيٓر فًِٚمل ـِف وتستىٔع أن 

ا ـٚن مًٍقٓ ، وإذا مل أو راوغ ـٚفثًِٛ حتل ٓ َّتْس ـؾ صئ إػ أن يَيض اهلل أمرً 

 ن فؽ أظداء .تستىع أن تتخذ فؽ صداؿٚت ؾال ُتُقّ 

ٌٜ ، وفديف مَ بىريَٜ ُُمٍٜٔ إن افْيٚم افًٚدل ُُئط بْٚ ًِقمٌٚت وأِساٌر ُمقثَٜ وأدف

ٌٜ ٓ يّتُِٓٚ افُثرون ظـ افدول وبقاضـ ْيامت وادجتًّٚت وإؾراد واد دامٌ

ٚ خهقًص  -صقٍب ، وإخىر مـ ذفؽ هق أن افًٚمل أمجع حدٍب وإمقر يف ـؾ 

ييٓر أمٚم ؿٚدة هذا افْيٚم ظع صُؾ ُرؿًٜ ـبرة مـ افنىرٕٟ  -افًٚمل افًرِب 

حتقي افًديد مـ افَىع ادختٍِٜ افتل يتكؾقن ؾٔٓٚ ـٍٔام صٚؤوا يف افقؿٝ افذي 

ؾٓؿ يًِبقن وٓ أحد يًِٛ أو يستىٔع أن جُئد افًِٛ أمٚمٓؿ ، ًٕؿ ٓ  ينٚؤوا ،

ؿٚدمٜ ، ؾًِٔبقن بدٓ ظْٚ ، وإن فًبٜ أحد يستىٔع أن جُئد افًِٛ أمٚمٓؿ يف ـؾ 

 جترأ أحٌد ظع إجٚدة افًِٛ أمٚمٓؿ ؾدائاًم افُثرة تٌِٛ افنجٚظٜ . 



 بين 

ٍٜ ودهٚءٍ  َٜ  إن هٗٓء افَٚدة ُُيرـقن ؿىع افنىرٕٟ بُؾ حِٔ ومٍُر فُٔنٍقا هبٚ فًب

ِٜ ، بؾ وإـثر مـ ذفؽ ؾٓؿ يتًّدون أن ُيؤَقا  اخلهِؿ ادَُبِٜ وحرـَتف افَٚدم

ظِٔف اخِلْٚق وجُيزوه ظذ فًبٜ مًْٜٔ أو حرـٜ بًْٔٓٚ ، وافتل ؿد تُقن يف صٚحلٓؿ 

يف إضٚر  -اخلهؿ  -ٓ يف صٚحلف ، بؾ وإدهل مـ ذفؽ أهنؿ مجًٔٚ ؿد ُُيٚسوه 

غ حتل يستٍْذ ـَؾ ؿقتِف وضٚؿتف ، ويؤع ظَِف وترـٔزه ، ؾٚفُثرة تٌِٛ ُمً

 افنجٚظٜ ـام يَقل افًرب .

مٚ هذا افدهٚء   ومٚ هذه احلِٜٔ   ومٚ هذا ادُر   ومٚذا إٔٝ ؾٚظٌؾ أمهٚ اخَلهُؿ  

افًرب يف بالدٕٚ مـ هذا افْيٚم  مـ ادسُغ   ومٚذا يْتير افٌقؽٚء واحلَّل

  هؾ يْتيرون أن ُيدث هبؿ ـام حدث يف افًراق أم افهقمٚل أم  افًٚدل وؿٚدتف

أؾٌٕٚستٚن أم ؾِسىغ أم... أم ؾٔتْٚم أم افٔٚبٚن ...   هؾ يْتيرون مـ افْيٚم 

ًٚ ظٚدٜٔ مثؾ احلرب افًٚدٜٔ إويل أم افثٕٜٚٔ ...   هؾ يْتير هٗٓء  افًٚدل حرب

ًٚ ظٚدٜٔ ٕقويٜ ضخّٜ ُمتُٚمِٜ إرـ ٚن بغ أؿىٚب هذا افْيٚم افًٚدل احلَّل حرب

وأضراؾف حتل مهِؽ اجلّٔع ومـ بْٔٓؿ مـ ٓ يٍٓؿ حتل مٚ مًْل ـِّٜ ٕقوي 

 أصال   

ًٕؿ ، ؾَٚدة افْيٚم افًٚدل ُمبدظقن يف إثٚرة احلروب وافكاظٚت افسٔٚشٜٔ 

  افًرؿل واإلبٚدة اجلامظٜٔ.وافتىٓر



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ثٕٜٚٔ ، أم يْتيرون حربٚ أم اف هؾ يْتيرون ؿتع ـَتع احلرب افًٚدٜٔ إويل 

، أم إبٚدة مجٚظٜٔ ، أم تىٓر ظرؿل   اشٖفقا افنٔنٚن ، اشٖفقا افبقشْٜ ـٔامويٜ

ل ، اشٖفقا واهلرشؽ ، اشٖفقا افًراق ، اشٖفقا أؾٌٕٚستٚن ، اشٖفقا افهقمٚ

، اشٖفقا افٔٚبٚن ، اشٖفقا ؾِٔتْٚم ؛ ـٔػ ُدؾِْٝ حوٚراتؿ ، وُؿتِٝ ؾِسىغ

ُْٚتؿ ، وُبَرت بىقُن ، وُخَْٝ أضٍٚهُلؿ ، واؽُتِهبٝ ٕسُٚئٓؿ وب ِرجُٚٓتؿ

 .. !أمِٓٚتؿ

َصقٍب ـام تداَظل حدٍب وإن هذا افْيٚم افُدويل يتداَظل ظذ ادسِّغ مـ ـؾ 

ثِٚء افسِٔؾ ، وفُـ  ٌُ ُٜ إيل ؿهًتِٓٚ ، وفسْٚ ٕحـ ادسِّقن أبدا ِؿِٜ بؾ ُؽثٚء ـ إـِ

، ؾْحـ ٕتبًٓؿ يف ـؾ صٌرة وـبرة ( 1)ٓٚبٜ وٓ رأي ٓ ؿّٜٔ فْٚ وٓ هٔبٜ وٓ م

ٍّٛ فدخِْٚ خٍِٓؿ ، فُـ افيالم ٓبد فف مـ افْقر ،  (4)حتل فق دخِقا ُجحَر َض

 وافِٔؾ ٓبد فف مـ ؾجر .

                                                 
ؤٔٗ لبي ) ٍخوّه ؤْ رلاػٌ ػٍَىُ األُِ ِٓ وً ؤفك  ِخمجٌ ِٓ ؽلٍش صوثبْ ػٓ إٌيب  ((1

! فّٓ لٍخ ٍوِئن ؟ لبي : ال ، ج ٌىٕىُ  ، وّب رلاػٌ األوٍخ بيل لٖؼزهب ، لًَ ؛ ٍب هٍوي اهلل 

ٓ يف لٍوثىُ ، ج ٍخَبع اٌوػت ِٓ لٍوة ػلجوُ ؛ حلجىُ غضبء وغضبء اًٌََ ، ٍخغؼً اٌو٘

 اٌلَٔب ج وواَ٘زىُ ادلود ( ؽلٍش ٕؾَؼ ، هجاٖ ؤمحل ج ؤثو كاججك  
ٍَىُ  ِخمجٌ ِٓ ؽلٍش ؤيب ٍؼَل اخللهً ػٓ إٌيب  ((2 َٓ ِٓ وبْ َلْج َٕ ٍَ ؤٔٗ لبي ) ٌززجؼٓ 

َٙتٍّ  ِّربًا ج مهاػًب ثنهاع ، ؽٍب ٌو كفٍوا عخْؾَو  ِّربًا  ّخوخُ٘   لٍٕب ؛ ٍب هٍوي اهلل ، اٌَهوك ،  َرِجؼزخ

ْٓ ؟! ( ؽلٍش ٕؾَؼ ، هجاٖ اٌجقبهً يف ٕؾَؾٗ   َّ  ج إٌٖبهً ؟! لبي ؛ ف



 بين 

ًٕؿ فسْٚ ٕحـ ادسِّقن ضًٍٚء أبدا فُْْٚ أيوٚ ؽر ُمستًديـ ـام يْبٌل ، وٍٕتَر 

افتُِّغ بَهٍد أو بدوِن ؿهٍد ، فُـ ظذ ـٍؾ ؛ بندة إيل ـثٍر مـ أشبِٚب افَقِة و

ؾِْْٚضؾ وفُْٚؾح مًٚ مجًٔٚ بام تبَل فديْٚ مـ أشبٍٚب فَِقة ، وفْبحٞ ظـ ـِؾ 

افثٌرات ادُُِّْٜ إلخساِق هذا افْيٚم ، فًْتذر إيل اهلل ، وحتل يَيض اهلل أمرا ـٚن 

 مًٍقٓ .

ؿًٚت واإلشتْتٚجٚت وٓ ُأخٍل ظُِٔؿ ِسًا ؛ ؾُثٌر مـ افْيريٚت وافتق

ٌٜ وٓ تَبؾ افنؽ يف ـثر  وافتحِٔالت افتل يَقم هبٚ هذا افْيٚم افوخؿ صحٔح

مـ إحٔٚن ٕن ظبٚؿرَة افزمٚن وأشٚتذَة افًِقم وُرواَد افٍْقِن هؿ مـ وضًقا 

 ؿقاظَده وُأُشَسف ومْٚهَجف بٖشِقٍب ظٍِّل ُمسٍف ودؿٍٔؼ ومرن . 

ًٚدل اجلديد تَقم يف إشٚس ظع مبدأ افٍْٚق بٚإلضٚؾٜ إيل أن شٔٚشٜ افْيٚم اف

 :(1)وشقء إخالق ، يَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقاديف رِحف اهلل 

إن افسٔٚشٜ افًٚدٜٔ وـذفؽ افْيٚم افًٚدل اجلديد يرتُزان ظع افٍْٚق وشقء  "

إخالق ؛ إذ أن افسٔٚشٜ ادًٚسة ٓ يُّـ أن تِتَل أو جتتّع مع إخالق 

 ، وثّٜ ظالمٚت إشتٍٓٚم ـثرة يف أمقر صتل ؿد ٓ يًرف هلٚ ادسِؿ افٍٚضِٜ

 اهـ. "ادًٚس تٍسرًا وٓ تٖوياًل  
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 بين 

 

ًٚ ـثرة َّترج هذه افتقؿًٚت  ٌٜ ظذ هذه إرض ؛ ؾٖحٕٔٚ فُـ ٓ يقجد ـامٌل أو ِمثٚفٔ

 واإلشتْتٚجٚت ظـ ادْىؼ وافًَؾ ، وُتْٚيف افسْـ افُقٕٜٔ ، وَُّتٚفػ إدفٜ ادٚديٜ

ًٚ مـ ِصْقِف اخلٔٚل ، وهْٚ تٍنؾ  ًٚ مـ ِِضوِب افقهؿ وِصٍْ افدامٌٜ ، ؾُتهبح ِضب

ًٚ ، و  .تٖت افريٚح بام ٓ تنتٓٔف افسٍـهذه افتقؿًٚت ؾناًل ذريً

إن هذا افْيٚم افًٚدل يّتِؽ مـ وشٚئؾ افَقة مٚ ٓ ُيُّـ ٕحٍد مٓام ـٚن ُشِىٕٚف 

أو  افتُْقفقجٔٚ مٚ ؿد جيًِؽ حٚئراً أن يَػ أمٚمٓٚ ، ويّتِؽ مـ وشٚئؾ افًِؿ و

 ًٚ ـثرة مـ افًِقم وافٍْقن وأداب ، وفديف مـ  ُيهٔبؽ بٚفذهقل ، ويّتِؽ صْقؾ

ادٓٚرة واخلزة وافًّؾ افدؤوب مٚ ؿد ُيًجزك وُيًجز افُثريـ مًؽ ، فُْف حَٚ 

يٍتَر إيل إخالق افَقيّٜ وافديـ افهحٔح وافوّر احلل واهلدف احلََٔل 

 افْٚؾع وـِّٜ احلؼ ...  وافٍرد

إن هدف هذا افْيُٚم افًٚدل وؿٚدُتف هق افَقة مـ أجؾ افَقة ، وافًِؿ مـ أجؾ 

افًِؿ ، وافٌٚيٜ ظْدهؿ ُتزر افقشِٜٔ ؛ ٓ رشٚفٜ هلؿ ، وٓ ؿؤٜ فدمهؿ ، وٓ أخالق 

ظْدهؿ ، وٓ هدف واضح يَقمقن مـ أجِف ؽر اجتامظٓؿ ظع ُمٚربٜ اإلشالم 

فق ادظق ـٚن فقهنؿ أو جْسٓؿ أو زمهؿ أو ؾُرهؿ أو ظرؿٓؿ  حتل وأهِف مٓام 

 .وزظّقا أو ؿٚفقا ظُس ذفؽ



 بين 

وظع افرؽؿ مـ ذفؽ ؾ٘ن افْيٚم افًٚدل إيل زوال، وإن ؿٚدتف إيل هالك ويف مزبِٜ 

ضٚدٚ أهنؿ يٍُرون بٍْس افًَِٜٔ آشتًامريٜ وٍٕس افٍُر افدمقي ، افتٚريخ 

 ه شْٜ ـقٕٜٔ وؿٕٚقن اهلل يف إرض(:) هذوٍٕس ادْىؼ آشتبدادي

، ام يْبٌل فُْٓؿ فٔسقا أيوٚ ضًٍٚءأؿقيٚء ـ ؾَٚدة هذا افْيٚم افًّالق فٔسقا حًَٚ 

وفٔسقا حَٚ أذـٔٚء ـام يْبٌل فُْٓؿ فٔسقا أيوٚ أؽبٔٚء، وٓ يستىًٔقن تٌٔر 

أؿدارهؿ ؾوال ظـ تٌٔر أؿدار افنًقب، وٓ يَدرون ظذ افتحُؿ بّهٚئرهؿ 

ًٚ وٓ ِضًا ، وٓ ؾوال  ظـ افتحُؿ بّهٚئر افنًقب، وٓ يُِّقن ٍٕٕسٓؿ ًٍٕ

مقتٚ وٓ حٔٚة وٓ ٕنقرا ، وإن ـِّٜ احلؼ فُتٓز ظروَصٓؿ هزًا ، وإن افًدل واحلريٜ 

ًٚ ، ؾٓؿ مجًٔٚ إيل هالك وإيل زوال مٚ  وادسٚواة وحَقق اإلٕسٚن فتُدُك ُحُهقهَنؿ دـ

، ؿٚل تًٚيل  (1)ؿِقهبؿ صتل (ًٚيل ) حتسبٓؿ مجًٔٚ وؼ : ؿٚل تمل يتٌروا إيل جٕٚٛ احل

، ؿٚل (4)) ٓ يَٚتِقُٕؿ إٓ يف ؿري ُمهْٜ أو مـ وراء جدر * بٖشٓؿ بْٔٓؿ صديد (

، ؿٚل (6)، ؿٚل تًٚيل ) واهلل ؽٚفٛ ظذ أمره ((1)تًٚيل ) واهلل مـ ورائٓؿ مـ ُمٔط (

، ؿٚل تًٚيل ) ومُروا ومُر  (5)تًٚيل ) ويُّرون و يُّر اهلل * واهلل خر ادٚـريـ (

                                                 
 (   14ٍوهح احلْو اٍُخ )  ((1
 (  14ٍوهح احلْوح اٍُخ )  ((2
 (  20ٍوهح اٌربجط )  ((3
  ( 21ٍف ) ٍوهح ٍو ((4
 (  30ٍوهح  األٔفبي )  ((5



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

، ؿٚل تًٚيل ) وإن ـٚن مُرهؿ فتزول مْف اجلبٚل * ؾال  (1)اهلل * واهلل خر ادٚـريـ (

، ؿٚل تًٚيل ) إن افذيـ  (4)حتسبـ اهلل ُمِػ وظده رشِف * إن اهلل ظزيز ذو إتَٚم (

ٔٓؿ ـٍروا يٍَْقن أمقاهلؿ فٔهدوا ظـ شبٔؾ اهلل * ؾسٍَْٔقهنٚ * ثؿ تُقن ظِ

ُِقُبقن ٓ ُمٚفٜ ، و( 1)حْسة * ثؿ يٌِبقن ( ٌْ إن احلؼ ُمْتِكٌ ٓ مٍر ، . ؾٓؿ َم

ن اهللُ مـ يْكه  .(6)وفُْٔكَ

                                                 
   ( 54( ٍوهح آي ػّواْ ) (1
 (  47-46بثواَُ٘ )  ٍوهح ((2
  ( 36ٍوهح األٔفبي )  ((3
 ( 40ِمزجٌ ِٓ ٍوهح احلظ اٍُخ )  ((4



 بين 

دشٜ ف قجدٕٚ أن شٔدٕٚ إشحٚق بـ فق تتًٌْٚ مًٚر افتٚريخ وافُتٛ ادَُ

 :ًٔق(ظمهٚ يًَقب )إهائٔؾ( وافًٔص ) هنام تقأمٚنفف وفدان ُيَٚل أ افسالمظِٔٓامإبراهٔؿ

 :  عوٍٚٔ اهػالَأٗاًل / ٙعق٘ب ابّ إغخاق ابّ إبطآٍٚ 
هق إهائٔؾ ، ومْف جٚء بْق إهائٔؾ ، وبْق إهائٔؾ ، وهؿ افٔٓقد  ويًَقب 

 ظِٔٓؿ فًْٜ اهلل.

 ثاُٚا / اهعٚط ابّ إغخاق ابّ إبطآٍٚ عوٍٚٔ اهػالَ : 
، ومْف ل ظًٔق أو ظٔهق ، وهق إخ افتقأم فًٔدٕٚ يًَقب ُيَٚل افًٔص وُيَٚ

 جٚء افروم.

( حتٝ ظْقان ذـر  51يَقل افهحٚري ذم ـتٚبف إًٕٚب فِهحٚري ) صٍحٜ 

ابْٜ ظّف ٕسّٜ  ظِٔٓام افسالموُٕح افًٔص بـ إشحٚق )) :  ظِٔٓام افسالمافًٔص بـ إشحٚق 

فًٔص ، وـٚن افًٔص رجاًل بْٝ إشامظٔؾ إبـ إبراهٔؿ ، ؾقفدت فف افروم بـ ا

أِحر أصًر اجلِد ، وـٚن افروم رجاًل أصٍر يف بٔٚض صديد افهٍرة ؛ ؾّـ أجؾ 

َر افًٔص مٚئٜ وشبًٜ وأربًغ شْٜ ،  َّّ ذفؽ شّٔٝ افروم بْق إصٍر ، وَظ

َر يًَقب ، وُدؾْٚ يف ادزرظٜ ظْد ؿز أبٔٓؿ  َّّ  .وـذفؽ َظ

وفد افًٔص بـ إشحٚق ؛ ؿد ـٕٚٝ  وفٔسٝ افروم ـِٓٚ مـ ؿٚل وهٛ بـ مٌْف :

افروم ؿبِف وؿبؾ إبراهٔؿ ؛ وهؿ افٔقٕٕٚٔقن ، مْٓؿ اإلشُْدر وحُامء افٔقٕٕٚٔغ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

مثؾ بىِّٔقس وأرشىٚ ضٚفٔس ، وهؿ مـ وفد يٚؾٞ ، وفُْف تزوج إفٔٓؿ وفد 

 ... (( اهـافًٔص ، واختِىقا هبؿ ، ؾُثر وفده ؾٔٓؿ ، ؾُْسبقا إفٔف 

 – 14اجلامن ذم افتًريػ بٌَٚئؾ ظرب افزمٚن ) صٍحٜ يَقل صٚحٛ ـتٚب ؿالئد 

11  : ) 

وافٔقٕٚن، ؿٔؾ: هؿ مـ وفد يقٕٚن ، وهق يٚوان بـ يٚؾٞ. وؿٚل افبَٔٓل: مـ بْل )) 

يقٕٚن بـ ظِجٚن بـ يٚؾٞ ، وصذ افُْدي ؾَٚل: يقٕٚن بـ ظٚبر، وذـر إٔف خرج 

ًٚ ٕخٔف ؿحىٚن، ؾْزل ذؿل اخلِٟٔ اف َسىْىْٔل، ؾتْٚشؾ مـ بالد افًرب مٌٚضب

 . ورد ظِٔف أبق افًٌٚس افْٚصئ بَقفف :بْقه هْٚك

          ًٜ َِّ ـــ ـــٚن ِو ْحى ََ ًٚ ب ـــ ـــط يقٕٕٚ ِِّ  خُت

    

ـــّداً   ـــْٓام ج ـــدَت بٔ ـــد بٚظ ـــري فَ  فًّ

 

وافٔقٕٕٚٔقن ظذ ثالثٜ أصْٚف: افَِّىْٔٔقن، وهؿ بْق افَِّىغ بـ يقٕٚن؛ 

، وهؿ بْق ـٔتؿ ابـ يقٕٚن، وإػ ؿؿ بْق إؽريَـ بـ يقٕٚن، وافُٔتواإلؽرئَقن ، وه

 .اهـ.. ((هذه افٍرؿٜ مْٓؿ يرجع ٕسٛ افروم ؾٔام ؿبؾ

وهؿ افٔقٕٕٚٔقن وُيىِؼ ظِٔٓؿ افروم إول، وـٕٚقا مقجقديـ ؿٌؾ اهقػٍ األٗي

رومل بـ فٔىل بـ ؛ مـ ًٕؾ ظِٔٓام افسالم، وهؿ مـ أبْٚء يٚؾٞ بـ ٕقح إبراهٔؿ 

 .ظِٔٓؿ افسالميقٕٚن بـ يٚؾٞ بـ ٕقح 



 بين 

ِلَّ  ـِ ُجُْْدٍب َأنَّ افٌَّْ َرَة ْب ُّ ـِ ُحَهْغٍ َوَش َراَن ْب ّْ ـْ ِظ ًٜ : » :  َؿَٚل   َوَظ ُٕقٌح َثاَلَث َوَفَد 

وِم  ُٞ َأُبق افرُّ
ِٜ ، َوَيٚؾِ َبَن َرِب ، َوَحُٚم َأُبق احْلَ ًَ ذم جمّع  : ؿٚل اهلٔثّلش َؾَسُٚم َأُبق اْف

قَن.161/ 1افزوائد ومٌْع افٍقائد ) َُ ٌِِر ، َوِرَجُٚفُف ُمَقثَّ َُ ايِنُّ ذِم اْف َزَ  ( ؛ َرَواُه افىَّ

 

وهؿ ، وادَهقد بٚفروم ذم هذا احلديٞ هؿ افروم إول ؿٌؾ إبراهٔؿ 

 ، ؿٚفف ابـ ـثر ذم افٌدايٜ وافْٓٚيٜ. افٔقٕٕٚٔقن

ـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ ظِٔٓؿ افًٔص بوهؿ افروم مـ أبْٚء اهقػٍ اهجاُٛ

، وهؿ بْق إصٍر ، ويٌِٛ ظِٔٓؿ افْكإٜٔ ، وهؿ أبْٚء ظّقمٜ مع افٔٓقد افسالم

) بْل إِسائٔؾ ؛ أبْٚء يًَقب بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ بـ ... بـ شٚم بـ ٕقح 

 ظِٔٓؿ افسالم ( ، وؾٔٓؿ جٚءت إحٚديٞ افْبقيٜ افؼيٍٜ.

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ؿَ  ُٞ ، َؾَقَفَد »  :َٚل : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ َوَظ ُٕقٍح : َشُٚم َوَحُٚم َوَيٚؾِ َوَفُد 

َك  ْ ُجقَج َوافسُّ
ْٖ ُْٖجقَج َوَم ُٞ َي ْؿ ، َوَوَفَد َيٚؾِ ِٓ ْرُ ؾِٔ وَم َواخْلَ َرَب َوَؾِٚرَس َوافرُّ ًَ َشُٚم اْف

ْبطَ  َِ ْؿ ، َوَوَفَد َحُٚم اْف ِٓ َٓ َخْرَ ؾِٔ َٜ َو ٚفَِب ََ قَداَن  َوافهَّ َبَر َوافسُّ : رواه افٌزار ذم ش َواْفَزْ

، فُـ متْف ٓ بٖس بف،  (1)مًْده، وأبق بُر افزبٔدي ذم افٍقائد، وذم شْده وًػ

 وفف صقاهد مـ افتٚريخ وافقاؿع.

                                                 
 ٙؼفٗ األٌجبين يف ٍٍٍَخ األؽبكٍش اٌٚؼَفخ  ((1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

بـ  أبْٚء افًٔص بـ إشحٚقوادَهقد بٚفروم ذم هذا احلديٞ: هؿ افروم مـ 

 .ظِٔٓام افسالمإيل شٚم بـ ٕقح  افذي يْتٓل ًٌٕف ظِٔٓؿ افسالمإبراهٔؿ 

 اهِتائج :
  ؛ ؾٚفٔٓقد مـ وفد (  1)هؿ أوٓد ظّقمٜ افروم) بْل إهائٔؾ ( وافٔٓقد أن

 .، وافْهٚري مـ افروم وفد افًٔص بـ إشحٚق يًَقب 

  هؿ أبْٚء ظّقمٜ ؛ ٕن افًرب مـ أبْٚء إشامظٔؾ  افرومو افٔٓقدو افًربأن

 .ظِٔٓام افسالمافٔٓقد وافروم مـ أبْٚء إشحٚق بـ إبراهٔؿ ، و ظِٔٓام افسالمابـ إبراهٔؿ 

  شٚم بـ ٕقحأن افًرب وافروم وافٍرس ينسـقن ذم ٍٕس اجلد وهق 

 .ظِٔٓام افًالم ؿٌؾ إبراهٔؿ 

 مما غبق ٙتغح أْ : 
افروم ادَهقد هبؿ افْهٚري ادُثِثٜ مـ ًٕؾ افًٔص بـ إشحٚق بـ إبراهٔؿ ظِٔٓام 

ٍِظ ُيتص ويْىٌؼ أـثر ظع افرومٚن افُٚثقفٔؽ ادُثِثٜ ذم افًالم ، وفُـ هذا اف

ًٚ.     -افٍٚتُٔٚن –رومٚ   حٚفٔ

، وبٚفتٚيل ؾٓؿ ينسـقن مع افًرب وافروم أيوٚ هؿ أبْٚء شٚم بـ ٕقح 

 وافٍرس ذم ٍٕس اجلد ؛ وهق شٚم بـ ٕقح.

                                                 
ٌَهوك جإٌٖبهً جبعزّبػهُ ثْب ا -اٌزبهخيَخ جاٌلٍَٕخ  –ِغ ِالؽظخ اٌؼلاجح اٌْلٍلح  ((1

 ػٌٍ ؤً٘ اإلديبْ جاإلٍالَ 



 بين 

ذم  وذم افَرن افثٚفٞ ظؼ اهلجري وافرابع ظؼ اهلجري ظال افٔٓقد ظع افْهٚري

إرض ظِقًا ـٌرًا ، وأؾًدوا ؾٔٓٚ إؾًٚدًا ـٌرًا ، هذا افًٍٚد واإلؾًٚد هق ادرة 

افثٕٜٚٔ وإخرة فًٍٚد بْل إهائٔؾ ذم إرض ـام ؿٚفٝ افتقراة وأخزٕٚ افَرآن 

افُريؿ بذفؽ، وهق ظالمٜ مـ ظالمٚت افًٚظٜ افهٌري افٌْٜٔ، ؿٚل تًٚيل ذم 

إيل بْل إِسائٔؾ يف افُتٚب فتٍسدن يف إرض  وؿؤْٚمَدمٜ شقرة اإلهاء؛ ) 

 (. مرتغ وفتًِـ ظِقًا ـبراً 

حٔٞ بدأ افٔٓقد ذم تٍْٔذ خمىىٚهتؿ فًِٔىرة ظع افًٚمل بنُؾ ظّع مْذ ؿٔٚم 

وبًد خداع افَس ، افثقرة افٍرًٕٜٔ بًد افثقرة ادُْيّٜ ظع افُٚثقفٔؽ ذم أوروبٚ

ًٚ ، وـٚن فِٔٓقد دور ـٌر ذم ؿٔٚمٓٚ إدٚين مٚرتـ فقثر وإشتٌالفف إشتٌالًٓ   بنً

، ثؿ ؿٔٚم افثقرة ، وإظتّدوا ذم ذفؽ ظع أؾُٚر مُٔٚؾِٔع وإٕتنٚرهٚ ذم ـؾ أوروبٚ 

افٌِنٍٜٔٔ ذم روشٔٚ ، وافتل ـٚن مًيؿ ؿٚدهتٚ مـ افٔٓقد ، وؿٚم افٔٓقد بْؼ أؾُٚر 

ب افًٚدٜٔ إويل ـٚرل مٚرـس افٔٓقدي ذم ذق آشٔٚ وافًٚمل أمجع ، ثؿ ؿٔٚم احلر

 وافثٕٜٚٔ ، وـٕٚقا افًٌٛ افرئٔز ذم ؿٔٚم هذه احلروب. 

أمٚ افًِق افٌُر ؾحدث بًد تُقيـ افهٓٔقٕٜٔ افًٚدٜٔ وادٚشقٕٜٔ وجمِس إمـ 

وإمؿ ادتحدة وافْيٚم افًٚدل اجلديد ممٚ أدي إيل شٔىرة افٔٓقد ظع ـؾ مـ 

حدة إمرئُٜ وأوروبٚ بًد تىقيؼ ـؾ مـ اإلحتٚد افًقؾٔتل ؿدياًم وافقٓيٚت ادت

ًٚ ، وهذا ـِف  ًٚ ودئْ ًٚ وثَٚؾٔ ًٚ وشٔٚشٔ افُٚثقفٔؽ وإرثقذـس وحهٚرهؿ إظالمٔ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

شّح فِٔٓقد ب٘حتالل ؾًِىغ وتدٕٔس افَدس افؼيػ بًّٚوٕٜ افروس 

ًٚ أن يًِق افٔٓقد ظع افْهٚري وأمؿ  وإمريُٚن ؛ ومل يثٌٝ ذم افتٚريخ إضالؿ

افنُؾ وهذا افقوع ادخٔػ حتل يهٌحقا هؿ ادتحُّغ  إرض هبذا

إشٚشغ وافرئًٔغ ذم افثَٚؾٜ واإلظالم واإلؿتهٚد وافتجٚرة وافهْٚظٜ 

ضٌٔٛ وـٚتٛ  –، حتل ؿٚل ؿٚئِٓؿ افدـتقر أوشُٚر فٍٔل وافزراظٜ وؽر ذفؽ

ٍتـ ٕحـ افٔٓقد فسْٚ إٓ شٚدة افًٚمل ، ومٍسديف ، وُمرـل اف ":  -هيقدي بريىٚين 

 ."ؾٔف وجالديف 

، ويًِق ِق افْهٚري افُٚثقفٔؽ ظع افٔٓقدأمٚ افَرن اخلٚمس ظؼ اهلجري ؾًٔ

ؾ٘ذا ، فَقفف تًٚيل ؛ )ويرتٍع صٖهنؿ ادًِّقن ظع اجلّٔع ) افٔٓقد وافْهٚري (،

جٚء وظد أخرة فٔسقؤا وجقهُؿ ، وفٔدخِقا ادسجد ـام دخِقا أول مرة، 

(، وؿٚل ثؿ هدٕٜ بُْٔؿ وبغ بْل إصٍر: ) وفَقفف  (، وفٔتزوا مٚ ظِق تتبراً 

ًٚ ثؿ تٌزون إٔتؿ وهؿ ظدوًا مـ ورائُؿأيوٚ : )  ًٚ آمْ  (. شتهٚحلقن افروم صِح



 بين 

خالق ، وفٔس ديـ افًْػ أو إن اإلشالم ديـ احلٛ وافًالم ومُٚرم إ     

ب ، ومل يْتؼ اإلشالم أبدا بحد افًٔػ وفُـ احلروب أو افتىرف أو اإلرهٚ

؛ ظداء إمٜبٚفدظقة إيل اهلل بٚحلُّٜ وادقظيٜ احلًْٜ وبٕٚخالق افٍٚوِٜ ، فُـ أ

يٍتًِقن إحداث، وُيٗججقن افكاظٚت، وُيقجدون افْزاظٚت وافيروف 

افهًٌٜ ذم بالد اإلشالم وبٚفَرب مـ ادًِّغ حتل يٍروقن ظع ادًِّغ 

ًٚ ظـ إًٍٔٓؿ وأمقاهلؿ وأظراوٓؿ خقض احل روب واجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل دؾٚظ

وًٕٚئٓؿ وأهِٓؿ ومَدشٚهتؿ ، ؾًْدمٚ حُتتؾ أروؽ مـ ؿٌؾ ظدو ؽٚصؿ طٚمل ؾال 

ُيقجد أمٚمؽ شٌٔؾ ِشقي احلرب واجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل ، وظْدمٚ ُيْتٓؽ ِظروؽ 

 ذم شٌٔؾ اهلل . أو ِظرض ًٕٚئؽ ، ؾال ُيقجد شٌٔؾ امٚمؽ ِشقي احلرب واجلٓٚد

ؿد تُقن احلرب هل افًٌٔؾ افقحٔد  "ؿٚل بًض احلُامء : ؿٚل بًض احلُامء :  

فتحَٔؼ افًالم ٕٕؽ ٓبد أن هتزم ظدوك افيٚمل اُدحتؾ ، ودُمزه ظع اإلشتًالم 

 . "وافِجقء إيل وؿػ احلرب ، حتل يًتتٛ إمـ ويتحَؼ افًالم 

حؿ وأذاط افًٚظٜ مٚ دل ظع خقض فذا ؾَد وردت ذم أحٚديٞ افٍتـ وادال  

ادًِّغ بًض احلروب وصْٚظٜ افُثر مـ افتحٚفٍٚت فتحَٔؼ افًالم واحلٍٚظ 

ظع إمـ وٕؼ افًدل ، وذفؽ بًد اإلٕتهٚر ظع افٔٓقد افهٓٚيْٜ وافنًٜٔ 

افراؾوٜ ، ؾال يُّـ حتَٔؼ افًالم إٓ بًد ؿٓر إظداء وافَوٚء ظِٔٓؿ ، وـن 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

دراشٜ ادًٚدٓت افًٔٚشٜٔ ذم افًٚمل خٚصٜ افؼق إوشط ؛  صقـتٓؿ ، وبًد

 ًٚ ًٚ بغ بَٚع افًٚمل ، تٌغ أن احلروب افَٚدمٜ هل حروب افًٌَٜ إـثر شخقٕٜ وإفتٓٚب

 دئْٜ ب٘متٔٚز ، وهل ساع ظَٔدة وديـ ، وإْٔٚ ذم آخر افزمٚن .

 حطب املػوٌني اهُػِٞ عس اهؿٚعٞ اهطافغٞأٗال ;  (9

 بْٚن ، افًراق ، افّٔـ (.) يف شقريٚ ، ف

ـْ َخٚفٍِد  (1 َثِْل َبِحٌر، َظ ُٜ ، َحدَّ َّٔ
َِ َثَْٚ َب ِملُّ ، َحدَّ ْيٍح احْلَْيَ ـُ ُذَ َْٔقُة ْب َثَْٚ َح َحدَّ

َٜ َؿَٚل : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ـِ َحَقاَف ـِ اْب َٜ ، َظ َِ ْٔ ـِ َأيِب ُؿَت ـِ اْب َداَن ، َظ ًْ ـَ َم ِْل اْب ًْ  :َي

" َ ْٕ َِٔهُر ا ـِ ، َوُجٌْْد َش َّ َٔ ِٚم ، َوُجٌْْد بِْٚف ُٕقا ُجُْقًدا ُُمَََّْدًة ُجٌْْد بِٚفنَّ ق ُُ ْمُر إَِػ َأْن َت

َراِق  ًِ َٜ : "بِْٚف ـُ َحَقاَف ُٝ َذفَِؽ  ، َؿَٚل اْب ـْ َٚل :ِخْر يِل َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِْن َأْدَر ََ  " ، َؾ

َٚ ِخَرُة اهللَِّ ِٚم ، َؾ٘هِنَّ َْٔؽ بِٚفنَّ َِ ٚ إِْن  َظ مَّ
َٖ ـْ ِظَبِٚدِه ، َؾ ٚ ِخَرَتُف ِم َٓ ْٔ َتبِل إَِف ـْ َأْرِضِف ، جَيْ ِم

ِٚم َوَأْهِِِف  َؾ يِل بِٚفنَّ َـّ ْؿ ، َؾِ٘نَّ اهللََّ َتَق ـُ ـْ ُؽُدِر قا ِم َُ ْؿ ، َواْش ُُ
ِْ َّ َٔ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ًَ ُْٔتْؿ ، َؾ ،  "َأَب

  ]ؿٚل إفٌٚين[: صحٔح 4671( شْـ أيب داوود)

َثَْٚ (2 ـِ  َحدَّ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ ـَ َأيِب َمْرَيَؿ ، َظ ِْل اْب ًْ ٍر َي ُْ َثَْٚ َأُبق َب َٔاَمِن ، َحدَّ َأُبق اْف

ََِّؿ ، َأنَّ  ِْٔف َوَش َِ ٍد َصذَّ اهلُل َظ َّّ َثَْٚ َأْصَحُٚب حُمَ ـْ َأبِِٔف ، َؿَٚل : َحدَّ ، َظ ْرٍ ٍَ ُٕ ـِ  ٌَْرِ ْب ُج

 ْٔ َِ ََِّؿ َؿَٚل :َرُشقَل اهللَِّ َصذَّ اهلُل َظ ُتُؿ ادََِْْٚزَل  " ِف َوَش ْ ُٚم ، َؾَِ٘ذا ُخرِّ ُؿ افنَّ ُُ ْٔ َِ َتُح َظ ٍْ َشُت

ـَ اداََْلِحِؿ ،  َغ ِم
ِّ ُؾ ادُْْسِِ َِ ًْ َٚ َم ٚ : ِدَمْنُؼ ، َؾ٘هِنَّ ُٚل هَلَ ََ  ُي

ٍٜ
ِديَْ َّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ًَ ٚ ، َؾ َٓ ؾِٔ

ٚ : افْ  ُٚل هَلَ ََ َْٖرٍض ُي ٚ بِ َٓ ٚ ِمْْ َٓ ُٜ َوُؾْسَىُٚض قَض   ( 17477 –مسْد أِحد ). "ٌُ



 بين 

   حطب املػوٌني اهُػِٞ عس اهٚٔ٘ز يف فوػطني :ثاًُٚا  (7
 حى اهقغٚٞ اهفوػطِٚٚٞ  

 : (1)يَقل شامحٜ افنٔخ صٍقت افنقاديف رِحف اهلل 

ًٚ ـٌرًا مـ ظِامء افٔٓقد ؿٌؾ أن  )) إن ظٌد اهلل بـ شالم ، ريض اهلل ظْف ، ـٚن ظٚد

إن  "؛ قمف افٔٓقد صٓٚدة حؼ ـ يَقل ؾٔٓٚد صٓد ظع ؿيدخؾ ذم اإلشالم ، وؿ

قٕف، وهل صٓٚدة تهدق ظع ، أي ؛ ؿقم يٍسون افُذب وُيتَِ"افٔٓقد ؿقم هبٝ 

واؿع افٔٓقد افٔقم، وتىٚبَف ـام ـٚن صٖهنؿ ذم ادٚيض، وهقٍٕس افقاؿع افذي 

 شُٔقن ظِٔف ؽدًا ضٚدٚ أهنؿ هيقد !!

ًٚ وٓ جديد ًٚ وٓ ؽريٌ ًا أن يتُْر افٔٓقد حلَقق ادًِّغ ذم ؾًِىغ أو ؾِٔس ظجٌٔ

أن حيٚوفقا هتقيد افَدس إن إشتىٚظقا أو أن يٌدروا بٚدًٚهدات واإلتٍٚؿٔٚت 

ادزمٜ فُـ افًجٔٛ أن يتًجٛ افًرب ، وافٌريٛ أن يًتٌرب افًرب مـ أؾًٚل 

 افٔٓقد ـٖهنؿ ٓ يًِّقن!!

 قاثٔؼ.إْٕٚ مل وفـ ٕري مـ افٔٓقد وؾًٚء بٚفًٓقد واد

أمٚ ادتًجٌٜ ادًتٌربٜ ؾٓل أم رئٔس وزراء إهائٔؾ احلٚيل افتل أظِْٝ أهنٚ ذم ؽٚيٜ 

 ًٚ احلرج واخلجؾ، وهل تري إبْٓٚ حُيٚول افهِح مع افًرب بْٔام هل أروًتف فٌْ

 حُيرم هذا افهِح ـام حُيرم افزواج بٖخٝ افروٚع !! (( اهـ.
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 بين 

 

 :(1)ثؿ يستُّؾ رِحف اهلل ويَقل 

يٌحٞ مجٔع ادًِّغ ظـ حؾ وخمرج ، وهذا احلؾ فٔس ذم اهلتٚؾٚت وٓ )) وافٔقم 

اديٚهرات وٓ ادًرات، وٓ افتكحيٚت، وٓ ادٗمترات، وٓ افالءات ادتتٚفٜٔ 

 وؽر ادتتٚفٜٔ .. إن احلؾ يُّـ ذم حََٔتغ : 

،  ـِامت وتقجٔٓٚت ٕىؼ هبٚ جالفٜ ادِؽ ؾٔهؾ بـ ظٌد افًزيز رمحف اهللإوػ : 

 وصػ ؾٔٓٚ افداء وافدواء ؛

فَد مرت ظع اإلشالم  "هـ ذم خىٌٜ احلٟ ، يَقل رمحف اهلل :  1176وذفؽ ظٚم  

وادًِّغ حَٛ تْٚشك افْٚس ؾٔٓٚ مٚ هق مىِقب مْٓؿ دمٚه رهبؿ ، وتًٚهِقا ؾٔام 

جيٛ ظِٔٓؿ ، وهتٚوٕقا وتٌٚؾِقا ، وهلذا ؾْٕ٘ٚ ٕري افٔقم أن افنًقب اإلشالمٜٔ ذم 

ؿىٚر ؿد يْير إفٔٓٚ ٕيرة إحتَٚر أو إزدراء ، وهذا أهيٚ إخقة مٚ شٌٌْٚه ـؾ إ

رامٜ فُيل فْٚ ، وإٕام ريض فْٚ افًزة وإًٍْٕٚ ٕحـ ، ومل يروف اهلل شٌحٕٚف وتًٚ

وافَقة، وإذا ٕحـ أخِهْٚ افًٌٚدة، ومتًُْٚ بام أمرٕٚ اهلل بف شٌحٕٚف وتًٚيل، وإتًٌْٚ 

 ."مف ظِٔف شٌٔؾ ٌْٕٔٚ صِقات اهلل وشال

هـ  خىٛ ادِؽ ؾٔهؾ رمحف اهلل ذم احلجٟٔ خىٌٜ جٚء ؾٔٓٚ  1166وذم حٟ ظٚم 

 وصػ ادْٟٓ وافدواء ، إذ يَقل : 
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 بين 

أهيٚ إخقة ؛ إْٕٚ ذم حٚجٜ ؿهقى إيل حمٚشٌٜ إًٍْٔٚ ، جيٛ ظِْٔٚ أن ًٕقد إيل  "

 إًٍْٔٚ ، وٕحٚشٌٓٚ ، دٚذا تهٌْٔٚ افٌُْٚت  ؟؟

 أظداء اإلشالم ؟؟ ودٚذا ٕتًرض فًِدوان مـ

 وأظداء افٌؼيٜ وأظداء اإلًٕٕٜٚٔ ؟؟

ظِْٔٚ أن ٕحٚشٛ إًٍْٔٚ ؾال بد أن هْٚك ؾْٔٚ ، وذم إًٍْٔٚ مٚ يًتقجٛ أن ٕهٚب 

هبذه افٌُْٚت ، ؾْٕ٘ٚ ٕري افٔقم ذم ظٚدْٚ اإلشالمل مـ يتُْٛ ظـ اإليامن ، وظـ 

 ."افًَٔدة اإلشالمٜٔ 

رؾع رايٜ اجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل ؛ إٕف افىريؼ افذي ؾٓل رضورة وأمٚ احلََٜٔ افثٕٜٚٔ : 

ًِرض ، وفَد جربْٚ ـؾ احلِقل ؾِؿ  إختٚره اهلل فِْك ، واحلٍٚظ ظع إرض واف

تٍِح ومل تْجح ، وإن افنًقب ادًِّٜ ذم منٚرق إرض ومٌٚرهبٚ تتىِع إيل 

ويقمٓٚ  افٔقم افذي يًِـ ؾٔف حُٚمٓٚ وؿٚدهتٚ ظـ ؾتح بٚب اجلٓٚد ذم شٌٔؾ اهلل ،

ؾَط شِٔتزم افٔٓقد بٚفًٓقد وادقاثٔؼ واإلتٍٚؿٚت ادزمٜ إفتزام ؿٓر وصٌٚر ، ٓ 

 إفتزام ؿْٚظٜ ووؾٚء ، ويقمئذ يٍرح ادٗمْقن بْك اهلل  .. (( اهـ.



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 يف ثٕٜٚٔ مرة مك إيل - افٔٓقد أمهٚ –ويردـؿ افرب  " :يَقل مقد          

وإمًٚء  ظبٔداً  ٕظدائُؿ هْٚك ؾُتبٚظقن ، تراهٚ تًد ٓ فؽ ؿِٝ افتل افىريؼ يف شٍـ

 28؛ اإلصحٚح ، شٍر افتثْٜٔ ، آخر وصٚيٚ مقد ) افتقراة "وفٔس مـ ينسي 

 (.68افًدد 

 ، ؾَد خرج : ويردـؿ افرب إيل مك مرة ثٕٜٚٔ(1)تًِٔؼ افنٔخ أِحد ديدات 

أن اهلل شًٔٔدهؿ إيل مك مرة ثٕٜٚٔ يف َقل فِٔٓقد : افٔٓقد مْٓٚ ، ومقد أن ي

برؽؿ أن مقد أخزهؿ أهنؿ فـ  - شٍـ يف افىريؼ افتل ؿِٝ فؽ ٓ تًد تراهٚ

يًقدوا إفٔٓٚ مرة أخري وحررهؿ مْٓٚ ، وفُـ افرب شًٔٔدـؿ ، أهيٚ افٔٓقد ، 

أي إُٔؿ   - ؾُتبٚظقن هْٚك ٕظدائؽ ظبٔدًا وإمٚءً ،  -إفٔٓٚ مرة أخري ، إيل مك 

أهيٚ افٔٓقد شتًقدون دك ـل ُتٌٚظقن ـٚفًٌٔد واإلمٚء ، رجٚفُؿ وًٕٚؤـؿ 

ًُٔٔدـؿ إيل مك مرة أخري ـل ُتٌٚظقا ؾٔٓٚ  ٌُٔٚظقن ـٚفرؿٔؼ . افرب يَقل إٔف ش ش

ـٚفًٌٔد ، ؾَد ـْتؿ ظٌٔدا ؾٔٓٚ مرة شٚبَٚ ؿٌؾ أن حُيررـؿ مقد مـ مك . أمٚ هذه 

وفٔس مـ  –يتقظد ؾٔٓٚ اهلل ظقدة افٔٓقد إيل مك ـًٌٔد ؾًتُقن ادرة افثٕٜٚٔ افتل 

   ؛ شتُقٕقن حثٚفٜ فدرجٜ أن افْٚس فـ تريض أن تنسيُؿ ـًٌٔد حتل . ينسي

                                                 
ِٓ زلبٙوح ) ً٘ رزهَإ بٍوايًَ ٌٍلِبه ( اٌَْـ اٌؼالِخ ؤمحل كٍلاد همحٗ اهلل ِغ  ((1

 22ىؤغوً األِوٍىٌ اٌَبثك ػٓ جالٍخ بٌَٕوً دللح إٌََبروه األِوٍىٌ ثوي فَٕليل ؛ ػٚو اٌ

 ٍٕخ ، ٕبؽت وبرت " جِٓ جيوئ ػٍي اٌىالَ " ، جوزبة " ال ٍىود ثؼل اٌَوَ " 



 بين 

ْٜ افهحٔحٜ ظع خروجٓؿ أذفٜ صٚؽريـ ذم ادرة افثٕٜٚٔ         ًُ ثؿ دفٝ اف

غ ، ثؿ ظقدهتؿ مرة آخري مع افدجٚل وإخرة مـ بٔٝ ادَدس ظع يد ادًِّ

مـ أصٍٓٚن ) مديْٜ ب٘يران حٚفٔٚ ( فُـ هذه ادرة ٓ يٖتقن مـ صتل بَٚع إرض 

 –وفُـ ؾَط مـ إيران ، وٓ يُقن هلؿ أي شِىٜ أو أي ظِق ، فُـ اهلل ُُيرجٓؿ 

 . أبٔٓؿ بُرة ظـ ظِٔٓؿ فَِوٚء افدجٚل ادًٔح مع إيران مـ – مْٓؿ تٌَل مٚ أي

.... ( احلديٞ ، رواه أمحد ) ظّران بٔٝ ادَدس خراب يثرب ، : ؿٚل -1

 وأبق داود ظـ مًٚذ ، وصححف إفٌٚين . 

ؿٚل ادحدثقن : وظّران بٔٝ ادَدس ٓ يُقن إٓ بٚخلالؾٜ افْٚزفٜ ؾٔف ، بًد      

 ضرد افٔٓقد مـ ؾًِىغ وافَوٚء ظِٔٓؿ مـ ؿٌؾ ادًِّغ .

ؾَد ٝ اخلالؾٜ ؿد ٕزفٝ إرض ادَدشٜ ؛ )يٚ ابـ حقافٜ إذا رأيؿٚل  -4

، رواه أمحد وأبق داوود واحلٚـؿ دٕٝ افزٓزل وافٌاليٚ افًيٚم...( احلديٞ

 وصححف إفٌٚين.  

، ض ادَدشٜ ؾَط إٓ ذم آخر افزمٚنؿٚل أهؾ احلديٞ؛ وٓ تْزل اخلالؾٜ إر         

بدا ذم إرض وهذا هق افزمـ افذي ٕحـ ؾٔف، وٓ يُّـ أن تْزل اخلالؾٜ أ

ادَدشٜ إٓ بًد هزيّٜ افٔٓقد هزيّٜ شٚحَٜ وضردهؿ ذ ضردة مـ افنٚم ؛ 

 ؾًِىغ وإرض ادَدشٜ .



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ثؿ يًقد افٔٓقد مرة أخري مع افدجٚل مـ بالد ؾٚرس )إيران ( أثْٚء ؿٔٚم       

يتبع افدجٚل مـ مهقد أصبٓٚن شبًقن أفػ ظِٔٓؿ : )اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ؛ ؿٚل 

 ( احلديٞ، رواه مًِؿ وأمحد وصححف إفٌٚين.افىٔٚفسٜ

ثؿ يتُِؿ احلجر وافنجر فٔخز ادًِّقن ظّـ خٍِف مـ افٔٓقد إٓ صجر        

افٌرؿد ، ؾْٔٓزمقن مجًٔٚ ويّقتقن ظـ بُرة أبٔٓؿ ويَتؾ ظٔز ابـ مريؿ افدجٚل 

 بحربتف.

 حتاهف املػوٌني اهُػِٞ ًع اهِضاضٜ; ثاهجًا  (3

 افرواؾض افنًٜٔ ود مقآة ؽر ذم – افْهٚري –ثؿ يتحٚفػ ادًِّقن وافروم 

ا )هدٕٜ بُْٔؿ أذـق وافذيـ ، افٔٓقد مـ تٌَل ومٚ ،( ؾٚرس) إيران بالدهؿ ذم

 وبغ بْل إصٍر(:

بْل ؛ اظدد شتٚ بغ يدي افًٚظٜ ، ثؿ ذـر ؛ ثؿ هدٕٜ بُْٔؿ وبغ ؿٚل  -1

... احلديٞ ، رواه افٌخٚري وأمحد وؽرمهٚ وصححف  -افْهٚري  -إصٍر

 إفٌٚين.

ًٚ  ُصِحًٚ  - افْهٚري –؛ شُتهٚحلقن افروم ؿٚل  -4  وهؿ إٔتؿ ؾتٌزون ، أمْ

 ، - افنٚم – تِقل ذي بّرج تْزفقن ثؿ ، وتٌّْقن ؾتًِّقن ، ورائٓؿ مـ ظدواً 

ٛ افهِٔٛ! ؾَٔقم إفٔف رجؾ ِؽ:  ويَقل افهِٔٛ ؾرؾع افروم مـ رجؾ ؾَٔقم



 بين 

مـ ادًِّغ ؾَٔتِف ، ؾٌٔدر افَقم وتُقن ادالحؿ ؾٔجتًّقن فُؿ ؾٖٔتقُٕؿ ذم 

ثامٕغ ؽٚيٜ مع ـؾ ؽٚيٜ ظؼة آٓف . احلديٞ ، رواه أمحد وأيب داوود وابـ حٌٚن 

 وصححف إفٌٚين. 

؛ تٌزون ؾٚرس ؾٍٔتحٓٚ اهلل.... احلديٞ . رواه مًِؿ وأمحد ؿٚل  -1

 إفٌٚين.وصححف 

 ( املوخٌٞ حطب املػوٌني اهُػِٞ عس اهِضاضٜ)ضابعًا ;  (4
ًٚ ، وُيىِؼ ظِٔٓٚ افٔٓقد ذم افتقراة        وهذه هل احلرب افْٓٚئٜٔ وهنٚيٜ ادالحؿ متٚم

، ومـ أهؿ إؿقال وإحٚديٞ افهحٔحٜ افتل ثٌتٝ ؾٔٓٚ  مًرـٜ هرُمدوناشؿ 

 يع :مٚ 

 روم بٕٚظامق ... احلديٞ. ؛ ٓ تَقم افًٚظٜ حتل يْزل افؿٚل  -1

؛ اظدد شتٚ بغ يدي افًٚظٜ ، ثؿ ذـر ؛ ثؿ هدٕٜ بُْٔؿ وبغ بْل ؿٚل  -4

 إصٍر ؾٌٔدرون ؾٖٔتقُٕؿ حتٝ ... احلديٞ.  

 ؛ ثؿ تٌزون افروم ؾٍٔتحٓٚ اهلل ... احلديٞ.ؿٚل  -1



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ِّ اهلل اهلُُ٘ٚٞغ (9
ًٜ  ًٚ ن هلل ظز وجؾ شْْإ وهذه افًْـ هل افتل حتُؿ هذا ٓ تتٌدل وٓ تتٌر ،  ـقٕٔ

افُقن وهذه إرض ، وٓ ختتِػ هذه افًْـ ب٘ختالف افزمٚن أو ادُٚن أو 

 إمؿ وإصخٚص.تٌرب

ؿ  "ْٜ افدؾع ، ؿٚل تًٚيل : ومـ هذه افًْـ افُقٕٜٔ ُش  ُٓ َو ًْ َٓ َدْؾُع اهللَِّ افََّْٚس َب َوَفْق

َـّ اهللََّ
َْرُض َوَفُِٰ ْٕ َسَدِت ا ٍَ ًٍْض فَّ َٚدِغَ بَِب ًَ  وؿٚل ، 451 –افٌَرة  "  ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اْف

َْٚ اهللَُّ  ":  أيوٚ تًٚيل َُقُفقا َربُّ َّٓ َأن َي ْرِ َحؼٍّ إِ ٌَ ـَ ُأْخِرُجقا ِمـ ِدَيِٚرِهؿ بِ َٓ  ۖ  افَِّذي  َوَفْق

َقا اهللَِّ َدْؾعُ  َِ ٌَٔع َوَص ْٝ َصَقاِمُع َوبِ َم دِّ ًٍْض هلَُّ ؿ بَِب ُٓ َو ًْ ٚ افََّْٚس َب َٓ ُر ؾِٔ ـَ ٌت َوَمَسِٚجُد ُيْذ

ثًِرا   ـَ نَّ اْشُؿ اهللَِّ  َُْٔكَ هُ  َمـ اهللَُّ َوَف ِقير  اهللََّ إِنَّ   َيُْكُ ََ أن  وهل ، 66 –احلٟ  " َظِزيزٌ  َف

فِحٍٚظ ظع  ظِّف وحُّتفؿدره ووبَوٚئف افْٚس بًوٓؿ بًٌض دؾع ي اهلل 

اخِٓٚ وفِحٍٚظ ظع ادَدشٚت إرض افتل ًٕٔش ؾٔٓٚ وإلشتَٚمٜ احلٔٚة بدهذه 

 ْع افًٍٚد.دو

ًِط افيٚدغ بًوٓؿ ظع بًض ، يُ تًٚيل ويدخؾ ذم شْٜ افدؾع أيوٚ أن اهلل 

فتًتَٔؿ أمقر احلٔٚة ، وُيًِط أهؾ احلؼ ظع  ًِط افٍٚشديـ بًوٓؿ ظع بًضويُ 

 أهؾ افٌٚضؾ فَٔؾ افًٍٚد وتًتَٔؿ أمقر احلٔٚة.



 بين 

ْذر هبالك هذه إمٜ ظـ بُرة يُ  ـ إمؿ ؾٕ٘ف هذاذم أمٜ موافًٍؼ وإذا ظؿ افًٍٚد 

ٚ  "أبٔٓٚ ، ؿٚل تًٚيل ؛  َٓ ْٔ َِ ٚ َؾَحؼَّ َظ َٓ قا ؾِٔ َُ َس ٍَ ٚ َؾ َٓ ؾِٔ ٚ ُمْسَ َٕ ًٜ َأَمْر َِِْؽ َؿْرَي ٚ َأن هنُّ َٕ َوإَِذا َأَرْد

َٚهٚ َتْدِمًرا َٕ ْر ْقُل َؾَدمَّ ََ فِ  "وؿٚل تًٚيل أيوٚ ؛ ،  14 -شقرة اإلهاء  " اْف َذٰ ـَ َؽ َأْخُذ َو

  ٌٜ َرٰى َوِهَل َطٚدَِ َُ وؿٚفٝ  ، 164 –هقد  " َصِديٌد  َأفِٔؿٌ  َأْخَذهُ  إِنَّ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ اْف

قنَ  ؛ اهلل فرشقل –ريض اهلل ظْٓٚ  -جحش ٝزيْٛ بْ ٚحِلُ ُؽ َوؾَِْٔٚ افهَّ
   َأهَنِِْ

ُٞ » َؿَٚل : ُثَر اخَلَب ـَ ْؿ إَِذا  ًَ  .3346( افبخٚريش ، )َٕ

، ظـ أيب مقد أن  افًْـ افُقٕٜٔ أن اهلل يًتٌدل افيٚدغ وافىٌٚةومـ هذه 

ِِْتُف » ؿٚل : رشقل اهلل  ٍْ ِع فِِيَّٚمِلِ َحتَّك إَِذا َأَخَذُه مَلْ ُي ّْ ُٔ  " ، َؿَٚل : ُثؿَّ َؿَرَأ :إِنَّ اهللََّ َف

ٌٜ إِنَّ َأْخ  َ
َرى َوِهَل َطٚدِ َُ َذفَِؽ َأْخُذ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ اف ـَ ، هقد :  "َذُه َأفٌِٔؿ َصِديٌد َو

 ًٚؿٌٜ افيِؿ وخّٜٔ ذم افدٕٔٚ وآخرة .ؾ . 6474( افبخٚري، ) ش164

ومـ هذه افًْـ أن اهلل يًتٌدل افذيـ يتَٚظًقن ظـ افًّؾ فديْف وٕؼه ومحٚيتف 

ـَ آَمُْقا َمـ َيْرَتدَّ  "ٌقٕف ، ؿٚل تًٚيل ؛ ٌٓؿ وحُي بٖٕٚس آخريـ حُي  ٚ افَِّذي َ ْؿ َظـ  َيٚ َأمهُّ ُُ ِمْ

ٚؾِرِ  َُ ٍة َظَذ اْف ِمَِْغ َأِظزَّ ْٗ  َظَذ ادُْ
ٍٜ ُف َأِذفَّ َٕ ْؿ َوُُيِبُّق ُٓ ْقٍم ُُيِبُّ ََ ِْٖت اهللَُّ بِ ـَ ِديِِْف َؾَسْقَف َي ي

ئٍِؿ   َٓ  َٜ َٓ خَيَُٚؾقَن َفْقَم فَِؽ جُيَِٚهُدوَن يِف َشبِِٔؾ اهللَِّ َو تِٔفِ  اهللَِّ َؾْوُؾ  َذٰ ْٗ  َواهللَُّ  َيَنٚءُ  َمـ ُي

ظع إهالك افيٚدغ وافٍٚشديـ  ؾٚهلل ظز وجؾ ؿٚدرٌ  .56 –ادٚئدة  " َظِِٔؿٌ  َواِشعٌ 

ًٜ  "ؿٚل تًٚيل ؛ وإشتٌداهلؿ بٚفهٚحلغ وإخٔٚر ،  ْٝ َطٚدَِ َٕ ٚ ـَ  
ٍٜ َْٚ ِمـ َؿْرَي ّْ ْؿ َؿَه ـَ َو



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ـَ  َدَهٚ َؿْقًمٚ آَخِري ًْ ٚ َب َٕ ْٖ ظع إشتٌدال ٚدرٌ واهلل ظز وجؾ ؿ .11 –إٌٕٔٚء  " َوَإَٔن

ًٚ وٓ يُ   ًجزه صٌئ ذم إرض وٓ ذم افًامء ،افْٚس مجًٔ

ـَ   "ؿٚل تًٚيل ؛   ِْٖت بِآَخِري َٚ افَُّْٚس َوَي ْؿ َأمهُّ ُُ  ُيْذِهْب
ْٖ ٚإِن َيَن ـَ فَِؽ َؿِديًراَو  َن اهللَُّ َظَذٰ َذٰ

ِٜ   " ؛ أيوٚ وؿٚل ، 111 –افًْٚء  " ِْحَ ِْلُّ ُذو افرَّ ٌَ ْٖ  إِنَوَربَُّؽ اْف ؿْ  َيَن ُُ  ُيْذِهْب

ؿ ِمـ َوَيْسَتْخِِْػ  ـُ ِد ًْ ٚ َب اَم  َيَنٚءُ  مَّ ؿ ـَ ـُ َٖ ـ َإَٔن ِٜ  مِّ يَّ ـَ  َؿْقمٍ  ُذرِّ   ،111 –إًٕٚم  " آَخِري

ؼِّ   " ؛ أيوٚ وؿٚل َْرَض بِٚحْلَ ْٕ اَمَواِت َوا َؼ افسَّ َِ ْٖ  إِنَأمَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َخ ؿْ  َيَن ُُ ِْٖت  ُيْذِهْب  َوَي

 ِْ  " َجِديدٍ  ٍؼ بَِخ

ٍؼ َجِديدٍ  " ؛ أيوٚ وؿٚل ، 16 –إبراهٔؿ   ِْ ِْٖت بَِخ ْؿ َوَي ُُ ْٖ ُيْذِهْب  .14 –ؾٚضر  " إِن َيَن

وأهنٚ وٓ تدوم ٕحد ، ، ومـ هذه افًْـ افُقٕٜٔ أن افدٕٔٚ ٓ تًتَٔؿ ظع حٚهلٚ 

ٗمْغ ، وأن اهلل يًتخِػ ظٌٚده اد دار إمتحٚن وإختٌٚر وإبتالء ٓ دار ًٕٔؿ أو ؿرار

، ومٓام ـٕٚٝ ؿقة ومٓام ـٚن إشتوًٚؾٓؿ افهٚحلغ ذم افْٓٚيٜ مٓام ـٚن وًٍٓؿ 

ـَ  "ؿٚل تًٚيل ؛ ،  افٌٚضؾ ، ومٓام ـٕٚٝ شٔىرة أهؾ افؼ َـّ َظَذ افَِّذي ُّ َّٕ ِريُد َأن  ُٕ َو

ُؿ اْفَقاِرثِغَ  ُٓ َِ ًَ ْج َٕ ًٜ َو َّّ
ْؿ َأئِ ُٓ َِ ًَ ْج َٕ َْرِض َو ْٕ قا يِف ا ٍُ ًِ ، (5–رة افَهصشق) " اْشُتْو

ْؿ يِف  "وؿٚل تًٚيل أيوٚ؛  ُٓ َّْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ قا افهَّ ُِ ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ َوَظَد اهللَُّ افَِّذي

ْؿ  ٰ هَلُ َٙ ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ هَلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف
ِٓ ـَ ِمـ َؿْبِِ ََِػ افَِّذي اَم اْشَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ ا

ؿ  ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ ْؿ َأْمًْٚ  َوَف ِٓ
ِد َخْقؾِ ًْ ـ َب ِْلمِّ َٕ ُبُدو ًْ قنَ  َٓ  َي ـُ ًْٔئٚ ِِب  ُيْؼِ رَ  َوَمـ  َص ٍَ َد  ـَ ًْ فَِؽ  َب  َذٰ

ُٖوَفٰئَِؽ  َُقنَ  ُهؿُ  َؾ ِٚش ٍَ  .(55 –شقرة افْقر ) " اْف



 بين 

ـتٛ ذم افتقراة وافُتٛ افًامويٜ إخري : أن إرض ذم افْٓٚيٜ يرثٓٚ  ؾٚهلل 

بٚفَقة وٓ أبدا  ٝؾٚفًزة فٔس،  و مستوًٍغقا ضًٍٚء أمٓام ـٕٚ، ظٌٚده افهٚحلغ 

ْد  "، ؿٚل تًٚيل ؛  وافتَقيبٚفوًػ ، وفُـ افًزة بٚإليامن وافًّؾ افهٚفح  ََ َوَف

قنَ  ٚحِلُ ٚ ِظَبِٚدَي افهَّ َٓ َْرَض َيِرُث ْٕ ِر َأنَّ ا ـْ ِد افذِّ ًْ ُبقِر ِمـ َب َتْبَْٚ يِف افزَّ شقرة إٌٕٔٚء  " ـَ

وا   " ؛ أيوٚ ٚيلتً وؿٚل ، 165 – ُْٔقا بِٚهللَِّ َواْصِزُ
ًِ ْقِمِف اْشَت ََ  إِنَّ َؿَٚل ُمقَشٰك فِ

َْرَض  ْٕ ٚ هللَِِّ ا َٓ ـْ  َيَنٚءُ  َمـ ُيقِرُث َِغَ َوا  ِظَبِٚدهِ  ِم
تَّ ُّ ِْ

ُٜ فِ ِٚؿَب ًَ   .147 –إظراف  " ْف

ؾٚفًزة دائاًم بٚإليامن وافتَقي وافًّؾ افهٚفح ، وفًٔٝ افًزة بٚفَقة أو 

ؿْ  "ؿٚل تًٚيل ؛ ، افوًػ ـُ ٚ ََ ْؿ ِظَْد اهللَِّ َأْت ُُ َرَم ـْ ، وؿٚل  11 –احلجرات  " إِنَّ َأ

ُٕقنَ  "تًٚيل ؛  َز َٓ ُهْؿ َُيْ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ َٓ َخْقٌف َظ ََٔٚء اهللَِّ 
َٓ إِنَّ َأْوفِ ُٕقا  - َأ ٚ ـَ ـَ آَمُْقا َو افَِّذي

َُقنَ  ؿ َؿَٚل افَّ  " ؛ أيوٚ وؿٚل ، 41: 44 –يقٕس  " َيتَّ ـَ اَلُؿق اهللَِّ  ُؿ مُّ ـَ َيُيُّْقَن َأهنَّ ِذي

ثَِرًة بِِْ٘ذِن اهللَِّ   ـَ  ًٜ ْٝ ؾَِئ َب َِ  َؽ
ٍٜ َِ ٍٜ َؿِِٔ ـ ؾَِئ ٚ َمعَ  َواهللَُّمِّ ـَ افهَّ  .466 –افٌَرة  " بِِري

َدر إؿدار مـ اخلر وافؼ فتهٛ ذم افْٓٚيٜ ذم ـٍِٜ ظٌٚده ادٗمْغ ؾٚهلل يُ 

ؾ٘ن أؿيص مٚ يًتىًٔقن ؾًِف هق تٍْٔذ ( 1)ـ تدابر افٌؼ ؾال تَِؼ مافهٚحلغ ، 

ب٘ذن اهلل ، ، وٓ يّقت إًٕٚن وٓ ئًش آخرظع وجف إرض إٓ  إرادة اهلل ؾٔؽ

، وٓ ُيًز أؿقام وُيذل أؿقام إٓ إٓ بّنٔئٜ اهلل ،  أو يسـف مٍِؽ وٓ يهؾ إًٕٚن إيل 

بنئ مل يًٍْقك إٓ بنئ ؿد ـتٌف وفق إجتًّٝ إمٜ ظع أن يًٍْقك ب٘رادة اهلل ، 
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 بين 

 

، ييوك إٓ بنئ ؿد ـتٌف اهلل ظِٔؽاهلل فؽ، وفق إجتًّقا ظع أن ييوك بنئ مل 

َِْػ َرُشقِل اهللَِّ  ُٝ َخ ْْ ـُ ٌٍَّٚس ، َؿَٚل :  ـِ َظ ـْ اْب َٚل : َظ ََ َيٚ ُؽاَلُم إيِنِّ  " َيْقًمٚ ، َؾ

ْيَؽ  ٍَ ِظ اهللََّ َُيْ ٍَ ِاَِمٍت ، اْح ـَ َؽ  ُّ ِِّ َِٖل  ُأَظ َٝ َؾْٚش َْٖف َٚهَؽ ، إَِذا َش ِظ اهللََّ جَتِْدُه جُتَ ٍَ ، اْح

قَك  ًُ ٍَ ْٝ َظَذ َأْن َيْْ ًَ َّ َٜ َفْق اْجَت ْؿ َأنَّ إُمَّ َِ ـْ بِٚهللَِّ ، َواْظ
ًِ َٝ َؾْٚشَت ْْ ًَ اهللََّ ، َوإَِذا اْشَت

َتَبُف اهللَُّ َفَؽ ، ـَ ٍء َؿْد  َّٓ بَِقْ قَك إِ ًُ ٍَ ٍء مَلْ َيْْ ٍء مَلْ  بَِقْ وَك بَِقْ قا َظَذ َأْن َيُُضُّ ًُ َّ َوَفْق اْجَت

ُحُػ  ْٝ افهُّ ٍَّ  إَْؿاَلُم َوَج
ِٝ
ًَ
َْٔؽ ، ُرؾِ َِ َتَبُف اهللَُّ َظ ـَ ٍء َؿْد  َّٓ بَِقْ وَك إِ   "َيُُضُّ

ـٌ َصِحٌٔح "  :ؿٚل افسمذي ٌٞ َحَس ]ؿٚل  2516( شْـ افسمذي، ) "َهَذا َحِدي

  .إفبٚين[: صحٔح

إٓ  - اإليامن –ُيًىل افدٕٔٚ مـ حُيٛ ومـ ٓ حُيٛ وٓ ُيًىل افديـ   وإن اهلل

، وؿد دظٚ رشقفْٚ ( 4)افٍَراء يدخِقن اجلْٜ ؿٌؾ إؽْٔٚء إن ، و(1)مـ حُيٛ 

 . (1)ادًٚـغؼه يقم افَٔٚمٜ ذم زمرة ربف أن حي افُريؿ

                                                 
1
َْؼخوٍك  (( َِ  ِٓ ْٓ َػْجِل اهلِل ْث ٍخوُي اهلِل  -هٌٙ اهلل ػٕٗ  -َجَػ َّ اهلَلَٓلبَي: َلبَي َه ََب : " ِب ْٔ ٌِٞ اٌلُّ  ٍخْؼ

ْٓ ٌَب ٍخِؾتُّ َِ ْٓ ٍخِؾتُّ ، َج ْٓ ٍخِؾتُّ " َِ َِ َْ ِبَّب  ٌِْةدَيب ٌِٞ ا ٍخْؼ ، هجاٖ اإلمسبػٌٍَ يف ادلؼغُ ،  ، َجٌَب 

 جاٌجقبهً يف األكة ادلفوك ، جٕؾؾٗ األٌجبين يف اٌٍٍََخ اٌٖؾَؾخ 
2
)) ُّ ٌَْإْىِك ٍَّل ا ِخَؾ ٓخ  ِٗ ْث َّ َٔب َػْجلخ اٌ َْ، َؤْفَجَو َّب َْ ٍَ ٍخ ٓخ  َٔب َػْجَلُح ْث َُ، َؤْفَجَو َِ٘ ٓخ ِبْثَوا ٍَْؾبقخ ْث َٕب ِب ، َؽلََّص

 ِٗ ٍَّ ٍخوِي اٌ ْٓ َه ٍَْوَح، َػ ٘خَو ْٓ َؤِثٌ  ََّخ، َػ ٍَ ٍَ َٕب َؤثخو  ٍّْوج، َؽلََّص ٓخ َػ َّلخ ْث ِخَؾ َٕب  ًُ  َٓؽلََّص ٍَْلفخ ، َلبَي: "

ٌَْإ ًَ ا ََّٕخ َلْج ٌَْغ َِْٕب ا ِِ ّخْا ٌْ ٍَٕخ"  )هلُ ٝجؼخ ثب جىٍو: ُفَمَواُء ا ٍَ ِِبَيِخ   ٌِ ّْ ٍَ َف ٍَْو ِْٖف  ِٕ ََبِء ِث ِٕ ( ، 674ْغ

(، "اٌزؼٍَك ػٍي وْف األٍزبه" 5243"ادلْىبح" ) -]لبي األٌجبين[: ؽَٓ ٕؾَؼ  676)ؽت( 

 ٓ(106 ) 



 بين 

ذم مهٚرؾف  ٍَْفوإن أؾوؾ مْٚزل افدٕٔٚ ؽٌْل ظٚملٌ ؾٓق يرظل اهلل ذم مٚفف ، ويُ 

افؼظٜٔ ، وٓ يًيص ؾٔف ربف ، وإٕام إظامل بٚفْٔٚت ، ؾٚدٗمـ يًتىٔع أن يهؾ 

 ٜ إيل أظع ظِٔغ رؽؿ ؿِٜ ظِّف وؾَره افنديد.ىٌٜٔ واحلًْبْٔتف اف

 ذم ادٚل ، وؾتْٜ بْل إهائٔؾ ـٕٚٝ ذم افًْٚء. وإن ؾتْٜ أمٜ حمّد 

                                                                                                                            

ُْ ََب ٍخْف َٕب  َُٖخ َلبَي: َؽلََّص َٕب َلِجَ َْ َلبَي: َؽلََّص ٍَب َْ ٓخ َغ ّخوكخ ْث َِْؾ َٕب  ْٓ َؤِثٌ َؽلََّص ٍّْوج، َػ ِٓ َػ َِّل ْث ِخَؾ  ْٓ ، َػ

 ِٗ ٍَّ ٍخوُي اٌ ٍَْوَح، َلبَي: َلبَي َه ٘خَو ْٓ َؤِثٌ  ََّخ، َػ ٍَ ِّبَيِخ ٍَٓ َِ ّْ ََبِء ِثَق ِٕ ٌَْإْغ ًَ ا ََّخ َلْج ٌَْغ ٌُْفَمَواُء ا ًُ ا ٍَْلفخ " :

َِٕؾٌَؼ ، )د(   ٌٓ ََ ََ٘نا َؽِلٌٍش َؽ  "ٍَ ٍَْو ِْٖف  ِٔ  ٍَ  ؽَٓ ٕؾَؼ]لبي األٌجبين[:  2353َػب

٘خَو ْٓ َؤِثٌ  ََّخ، َػ ٍَ ٍَ ْٓ َؤِثٌ  ٍّْوج، َػ ِٓ َػ َِّل ْث ِخَؾ  ْٓ ٌُّ، َػ َٕب ادُلَؾبِهِث ٍٍْت َلبَي: َؽلََّص َٕب َؤثخو ُوَو ٍَْوَح، َؽلََّص

 ِٗ ٍَّ ٍخوُي اٌ ٍََٓلبَي: َلبَي َه ِْٖف ٍَْو ِٕ ُْ ِث ََبِيِه ِٕ ًَ َؤْغ ََّخ َلْج َِّْب اجَل ٍِ َْ ًُ ُفَمَواُء ادُل ٍَْلفخ ِّبَيِخ  : " َخ ّْ ٘خَو َف َج

َِٕؾٌَؼ ، )د(   ٌٓ ََ ََ٘نا َؽِلٌٍش َؽ  "ٍَ  ]لبي األٌجبين[: ؽَٓ ٕؾَؼ 2354َػب

 
1
ُّ َلبَي:  (( ٍَّل اٌَؼبِثلخ اٌُىوِف ِخَؾ ٓخ  َٕب َصبِثذخ ْث ُّ َلبَي: َؽلََّص ًٍ اٌُىوِف ِٕ ٓخ َجا ٍَي ْث َٕب َػْجلخ اأَلْػ َؽلََّص

َّب ُّْؼ ٓخ اٌ َٕب احَلبِهُس ْث ِٗ َؽلََّص َّ ٍخوَي اٌ َّ َه ٌٍ، َؤ َٔ ْٓ َؤ ُّ، َػ َِْض َّ ًٕب  ِْٓ اٌ َِْىَ ِِ  ٌِٕ َِ َّ َؤْؽ ٍَّهخ َلبَي: "اٌ

َِِخ"  ََب ََ اٌِم ٍَْو ََبِوِْب  َِْوِح ادَل ٌِٔ ِفٌ ىخ ْخْو ًٕب َجاْؽ َِْىَ ِِ  ٌِٕ ِِْز ِٗ؟ ، َجَؤ ٍَّ ٍخوَي اٌ ٍَب َه  َُ َُْخ: ٌِ َفَمبٌَْذ َػبِي

َْ ا ٍُو ُْ ٍَْلفخ َّٔهخ ُْ ِثَإْهَثِؼَْب َفِوًٍفب " ، )د( َلبَي: "ِب ََبِيِه ِٕ ًَ َؤْغ ََّٕخ َلْج  ]لبي األٌجبين[: ٕؾَؼ 2352جَل

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 حعُِٙٞٔاٙٞ  (7
ووشٚئؾ افتُّغ مٚ يٗدي هبؿ إيل ؿٓر افَقة شٌٚب مـ أن افٔٓقد مٓام إمتُِقا إ

 ؛ٕن وشٚئِٓؿ ؿذرة وظٚهرة وشٚؾِٜ ظدوهؿ ؾ٘هنؿ مٌِقبقن ذم افْٓٚيٜ ٓ حمٚفٜ 

 ؾَِد ذـرت افتقراة ظقدة افٔٓقد إيل ؾًِىغ ذم هنٚيٜ افزمٚن ، وؿد حتَؼ ذفؽ متٚمًٚ 

يدي ظٌٚد اهلل ذبحقن ظع أفُْٓٚ أيوٚ ذـرت أن افٔٓقد شقف يُ ـام أرادوا 

ًٚ هلرافهٚحلغ ذم إرض ادَدشٜ،  افُثر مـ افٔٓقد مـ  وبوـٚن ذفؽ شٌٌ

 .إفٔٓٚ مـ ـؾ دول افًٚمل جٚؤواهٚجروا وؾًِىغ بًد أن 

ظٌٔدًا ؾٔٓٚ ٌٚظقن أيوٚ أهنؿ شقف يًقدون مرة ثٕٜٚٔ إيل مك ؾُٔ افتقراة وذـرت 

ٜ بؾ أحَر مـ ذفؽ هٌحقن حثٚفوإمًٚء، وٓ يقجد مـ ينسي ٕهنؿ شقف يُ 

ويردـؿ افرب  "؛ بًٌٛ طِّٓؿ وؾًٚدهؿ وإؾًٚدهؿ افنديد ، يَقل مقد 

إيل مك مرة ثٕٜٚٔ يف شٍـ يف افىريؼ افتل ؿِٝ ٓ تًد تراهٚ ،  -مهٚ افٔٓقد أ –

، افتقراة ، شٍر افتثْٜٔ "( 1)ؾُتبٚظقن هْٚك ٕظدائُؿ ظبٔدًا وإمًٚء ، وفٔس مـ ينسي 

 .47 افًدد – 47إلصحٚح ؛ ا آخر وصٚيٚ مقد

                                                 
1
جٍوكوُ اٌوة بيل ِٖو ِوح صبَٔخ ، فمل فوط اٌَهوك ِٕهب ، : رؼٍَك اٌَْـ ؤمحل كٍلاد ((

 جِوٌٍ اُْ ٍموي ٌٍَهوك : ؤْ اهلل ٍَؼَلُ٘ بيل ِٖو ِوح صبَٔخ يف ٍفٓ يف اٌٞوٍك اٌٍب لٍذ

ثوغُ ؤْ ِوٌٍ ؤفربُ٘ ؤهنُ ٌٓ ٍؼوكجا بٌَهب ِوح ؤفوً جؽوهُ٘ ِٕهب ،  -ٌه ال رؼل روا٘ب 

، فزخجبػوْ ٕ٘بن ألػلايه  -جٌىٓ اٌوة ٍَؼَلوُ ، ؤٍهب اٌَهوك ، بٌَهب ِوح ؤفوً ، بيل ِٖو 

ؤً ؤٔىُ ؤٍهب اٌَهوك ٍزؼوكجْ دلٖو وٌ رخجبػوْ وبٌؼجَل جاإلِبء ، هعبٌىُ   -ػجَلًا جبِبًء 

َخؼَلوُ بيل ِٖو ِوح ؤفوً وٌ رخجبػوا فَهب جٔ َخجبػوْ وبٌولَك   اٌوة ٍموي ؤٔٗ ٍ َبئوُ ٍ



 بين 

ظام ؿريٛ ظِٔٓؿ ب٘ذن اهلل ًقف يَِْٛ فإن ـؾ هذا افًِق افذي ئًش ؾٔف افٔٓقد 

إيل ذٍل وهقان ٕن مُرهؿ وطِّٓؿ جٚوز اددي واحلدود وإظراف وافزمٚن 

ُر اهللَُّ   "، ؿٚل تًٚيل ؛  وادُٚن ُُ ّْ ُروَن َوَي ُُ ّْ ـَ  َخْرُ  َواهللَُّ َوَي  (16 –ٍٕٚل إ) " ادَْٚـِِري

قهَنَٚ  " ؛ أيوٚ وؿٚل َُ ٍِ ُْٔ وا َظـ َشبِِٔؾ اهللَِّ  َؾَس َُٔهدُّ
ْؿ فِ قَن َأْمَقاهَلُ َُ ٍِ ُروا ُيْ ٍَ ـَ ـَ  إِنَّ افَِّذي

ُبقَن   َِ ٌْ ًة ُثؿَّ ُي ْؿ َحْْسَ ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ ـَ ُثؿَّ َت ُروا َوافَِّذي ٍَ َّْؿَ  إَِػٰ  ـَ َٓ ونَ  َج  –إٍٕٚل ) " ُُيَْؼُ

ُرُهْؿ  " ؛ وٚأي وؿٚل ،( 14 ُْ َٚن َم ـَ ُرُهْؿ َوإِن  ُْ َرُهْؿ َوِظَْد اهللَِّ َم ُْ ُروا َم َُ َوَؿْد َم

َبُٚل  َْٖهِِفِ  " ؛ أيوٚ وؿٚل ، 64 –إبراهٔؿ  "  فَِتُزوَل ِمُْْف اجْلِ َّٓ بِ ُِّٔئ إِ ُر افسَّ ُْ َٓ َُئُِؼ ادَْ   َو

 .(61 -ؾٚضر )"

ًقف يَِْٛ ظِٔٓؿ ف أمجع ملافًٚ بف يًحرون افذي – اإلظالم –إن هذا افًحر 

 .ؿًتخدم ظام ؿريٛ ودهـام يَِْٛ افًحر ظع افًٚحر ، وفًقف يُ 

                                                                                                                            

وبٌؼجَل ، فمل وٕزُ ػجَلا فَهب ِوح ٍبثمب لجً ؤْ ٍخؾوهوُ ِوٌٍ ِٓ ِٖو   ؤِب ٘نٖ 

جٌٌَ ِٓ ٍْزوً ؛  –فَزىوْ ادلوح اٌضبَٔخ اٌٍب ٍزوػل فَهب اهلل ػوكح اٌَهوك بيل ِٖو وؼجَل 

 خ ٌلهعخ ؤْ إٌبً ٌٓ روٌٙ ؤْ رْزوٍىُ وؼجَل ؽٍب    ٍزىؤوْ ؽضبٌ

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 ؿطٜ غاضُٝب (3
  اهطائفٞ املِض٘ضٝ إهٛ قٚاَ اهػاعٞ 

ٌِْد اهللِ (1 ـُ َظ َثْل َهُٚروُن ْب ِٚظرِ  َحدَّ ـُ افنَّ ُٚج ْب َٓ  ، َوَحجَّ ـُ  ، َؿٚ ُٚج ْب َثَْٚ َحجَّ : َحدَّ

دٍ  َّّ ٍٟ  : َؿَٚل  ، َؿَٚل  حُمَ ـُ ُجَرْي ٌِْد اهللِ  اْب ـَ َظ َع َجٚبَِر ْب ِّ ُف َش َّٕ ، َأ َبْرِ يِن َأُبق افزُّ ،  : َأْخَزَ

ُٝ َرُشقَل اهلِل  ًْ
ِّ قُل: َش َُ قُل  َي َُ ٌٜ  " : َي ٍَ ُِقَن َظَذ  (1)َٓ َتَزاُل َضٚئِ ٚتِ ََ تِل ُي ـْ ُأمَّ ِم

 ِٜ ََٔٚم
َِ ـَ إَِػ َيْقِم اْف ؼِّ َطِٚهِري  (1641) - 111( ؿصحٔح مًِ، ) " احْلَ

                                                 
جبفزٍف ؤً٘ اٌؼٍُ يف جٙغ رفَّب ذلنٖ اٌٞبيفخ ؛ فمبي اٌجؼ٘ ُ٘ اً٘ احللٍش ، جلبي  ((1

اٌجؼ٘ اُفو ُ٘ اجملب٘لجْ يف ٍجًَ اهلل ، جلبي آفوجْ ؛ ُ٘ ٍٝجخ اٌؼٍُ ، جلبي آفوجْ ُ٘ 

 اٌلػبح بيل اهلل  

بيفخ ٕ٘ب ّبًِ جػبَ ؛ ُ٘ ؤً٘ إٌَخ جاجلّبػخ اٌنٍٓ ٍٍزيِوْ ٌىٓ احلمَمخ ؤْ ِؼِب اٌٞ

ثلٍٕهُ جحيبفظوْ ػٍَٗ جٍلافؼوْ ػٕٗ جال خيبفوْ يف اهلل ٌوِخ اليُ ؛ فبٌلاػَخ بيل اهلل ػٌٍ 

ثّٖبح ٘و ِٓ ؤرجبع ٘نٖ اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح  ، جٝبٌت اٌؼٍُ اٌنً ٍزَّه ثبحلك جٍؼٍّٗ ٌٍٕبً 

ادلٕٖوهح ، جاجملب٘ل يف ٍجًَ اهلل اٌنً فوط ِٓ ثَزٗ ٌَلافغ  ٘و ؤٍٚب ِٓ ؤرجبع ٘نٖ اٌٞبيفخ

ػٓ اإلٍالَ جادلٍَّْب ال ٍوٍل بال اهلل جال ٍٚوٖ ِٓ فنٌٗ ٘و ؤٍٚب يف ٍجًَ اهلل ج٘و بْ ّبء اهلل 

ِٓ اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح ، جاٌناووٍٓ اهلل وضّبا جاٌناوواد ُ٘ ؤٍٚب ِٓ ٘نٖ اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح ، 

 ٘نٖ اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح   جاٌؼخجبك ُ٘ ؤٍٚب ِٓ

بيل ٔيجي  ج٘نٖ اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح ٌٌَ ذلب ىِبْ ِؼْب ؤج ِىبْ زللك ؛ جٌ٘ ِٓ ىِٓ إٌيب 

ػٌََ ثٓ ِومي جلَبَ اٌَبػخ ، جلل بفزٍف اٌؼٍّبء يف حتلٍل ِىبهنب جلبٌوا ؤهنب  ثبٌْبَ جثَذ 

اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح ٌ٘  ادلملً جِب ؽوٌٗ ، ٌىٕٗ ال ٍوعل كًٌَ ٕؾَؼ ػٌٍ مٌه ، جاحلمَمخ ؤْ

وً ٍَُِ يف ؤً ِىبْ ٍمف ػٌٍ صغو ِٓ صغوه اإلٍالَ جٍلافغ ػٕٗ ثٕفَٗ جِبٌٗ جػوٙٗ جؤٍ٘ٗ 

؛ فبدلٍَُ اٌنً ٍلافغ ػٓ كٍٕٗ يف ؤِوٍىب ؤج اٌْٖب ؤج اذلٕل ؤج هجٍَب ؤج ؤجهجثب ؤج بفوٍمَب ال 

 ؤج اٌؼواق ؤج احلغبى  ٍمً ّإًٔب ؤج ؤعوًا ػٓ ادلٍَُ اٌنً ٍلافغ ػٓ كٍٕٗ يف ِٖو ؤج اٌْبَ



 بين 

ـُ َأيِب إَْشَقدِ  (2 ٌُْد اهللَِّ ْب َثْٚ َظ َٔك َحدَّ َثَْٚ حَيْ ـْ إِْشاَمِظَٔؾ  ، َحدَّ ٌْٔس  ، َظ َثَْٚ َؿ ،  ، َحدَّ

 َٜ ٌَ ًْ ـَ ُص َرَة ْب ٌِ ُٝ اُد ًْ
ِّ َِّؿَ  َش ِْٔف َوَش َِ ِلِّ َصذَّ اهلُل َظ ـِ افٌَّْ ـْ » : ، َؿَٚل  ، َظ ٌٚس ِم َٕ َٓ َيَزاُل 

تِل طَ  ْؿ َأْمُر اهللَِّ َوُهْؿ َطِٚهُرونَ ُأمَّ ُٓ َٔ
ْٖتِ ـَ َحتَّك َي  1466( افبخٚري، )ش ِٚهِري

ـُ إِْشاَمِظَٔؾ  (3 َثَْٚ ُمقَشك ْب َثَْٚ مَحَّٚدٌ  َحدَّ ـْ َؿَتَٚدةَ  ، َحدَّ ٍف  ، َظ ـْ ُمَىرِّ ـْ  ، َظ ، َظ

ـِ ُحَهْغٍ َؿَٚل  َراَن ْب ّْ ٍَ  " :: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ِظ ُِقَن َٓ َتَزاُل َضٚئِ ٚتِ ََ تِل ُي ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم

َٚوَأُهؿْ  َٕ ـْ  ـَ َظَذ َم ؼِّ َطِٚهِري َٚل  َظَذ احْلَ جَّ ٚتَِؾ آِخُرُهُؿ ادَِْسَٔح افدَّ ََ شْـ )،  " ، َحتَّك ُي

 ]ؿٚل إفٌٚين[: صحٔح 4676 ( أيب داوود

4)  َٜ َّ َِ ـُ َش َثَْٚ مَحَُّٚد ْب ٌز، َحدَّ َثَْٚ هَبْ َثَْٚ َؿَتَٚدةُ  َحدَّ ٍف  ، ، َحدَّ ـْ ُمَىرِّ َراَن  َظ ّْ ـْ ِظ ، َظ

ـِ ُحَهْغٍ  ـَ  » : َؿَٚل  ، َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  ْب ؼِّ َطِٚهِري تِل َظَذ احْلَ ـْ ُأمَّ ٌٜ ِم ٍَ
،  َٓ َتَزاُل َضٚئِ

ِتَ َأْمُر اهللَِّ
ْٖ َٚوَأُهْؿ َحتَّك َي َٕ ـْ  ـُ َمْرَيؿَ  َظَذ َم  ( مًْد أمحد)، ش  ، َوَيِْْزَل ِظَٔسك اْب

16751  

 باهتٌلني عبازٖ اهضاذتنياهلل ٗعس  

ٚ ِظَبِٚدَي  "ؿٚل تًٚيل ؛  (1 َٓ َْرَض َيِرُث ْٕ ِر َأنَّ ا ـْ ِد افذِّ ًْ ُبقِر ِمـ َب َتْبَْٚ يِف افزَّ ـَ ْد  ََ َوَف

قنَ  ٚحِلُ  .165 –إٌٕٔٚء  " افهَّ

وا   "ؿٚل تًٚيل؛  (2 ُْٔقا بِٚهللَِّ َواْصِزُ
ًِ ْقِمِف اْشَت ََ َ  إِنَّ َؿَٚل ُمقَشٰك فِ ْٕ هللَِِّ  ْرَض ا

ـْ ِظَبِٚدِه   ٚ َمـ َيَنُٚء ِم َٓ ُٜ ُيقِرُث ِٚؿَب ًَ َِغَ  َواْف
تَّ ُّ ِْ

 .147 –إظراف  " فِ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ْؿ   "ؿٚل تًٚيل ؛  (3 ُٓ َِ ًَ ْج َٕ َْرِض َو ْٕ قا يِف ا ٍُ ًِ ـَ اْشُتْو َـّ َظَذ افَِّذي ُّ َّٕ ِريُد َأن  ُٕ َو

ُؿ اْفَقاِرثِغَ  ُٓ َِ ًَ ْج َٕ ًٜ َو َّّ
 .5 –افَهص  " َأئِ

ْؿ  "ًٚيل؛ ؿٚل ت (4 ُٓ َّْ ٍَ
َْٔسَتْخِِ ِٚت َف ٚحِلَ ُِقا افهَّ ِّ ْؿ َوَظ ُُ ـَ آَمُْقا ِمْ َوَظَد اهللَُّ افَِّذي

ْؿ  ٰ هَلُ َٙ ُؿ افَِّذي اْرَت ُٓ ْؿ ِديَْ َـّ هَلُ َْ ُِّ َّ ُٔ ْؿ َوَف
ِٓ ـَ ِمـ َؿْبِِ َػ افَِّذي َِ اَم اْشَتْخ ـَ َْرِض  ْٕ يِف ا

ْؿ أَ  ِٓ ِد َخْقؾِ ًْ ـ َب ؿ مِّ ُٓ َفَّْ َُٔبدِّ ِْلْمًْٚ  َوَف َٕ ُبُدو ًْ قنَ  َٓ  َي ـُ ًْٔئٚ ِِب  ُيْؼِ رَ  َوَمـ  َص ٍَ َد  ـَ ًْ فَِؽ  َب  َذٰ

ُٖوَفٰئَِؽ  َُقنَ  ُهؿُ  َؾ ِٚش ٍَ  .(55 –افْقر ) " اْف

اعٚٞاهلل املِٞ ُغفػسّٙ امُلاهعاملني ٗ ٓالُن 
َس  "ؿٚل تًٚيل؛  (1 ٍَ ٚ َؾ َٓ ؾِٔ ٚ ُمْسَ َٕ ًٜ َأَمْر َؽ َؿْرَي

ِِْ ٚ َأن هنُّ َٕ ٚ َؾَحؼَّ َوإَِذا َأَرْد َٓ قا ؾِٔ َُ

َٚهٚ َتْدِمًرا َٕ ْر ْقُل َؾَدمَّ ََ ٚ اْف َٓ ْٔ َِ  .14 –شقرة اإلهاء  " َظ

ٌٜ  "؛ ؿٚل تًٚيل (2 َرٰى َوِهَل َطٚدَِ َُ فَِؽ َأْخُذ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ اْف َذٰ ـَ  َأْخَذهُ  إِنَّ  ۖ  َو

 .164 –هقد  " َصِديٌد  َأفِٔؿٌ 

قنَ أَ  ؛  اهلل فرشقل  رِض اهلل ظْٓٚ ؿٚفٝ زيْٛ بْٝ جحش (3 ٚحِلُ   هَنُِِْؽ َوؾَِْٔٚ افهَّ

ُٞ » َؿَٚل : ُثَر اخَلَب ـَ ْؿ إَِذا  ًَ  .3346( افبخٚريش ، )َٕ

َدَهٚ َؿْقًمٚ  "؛ ؿٚل تًٚيل (4 ًْ ٚ َب َٕ ْٖ ًٜ َوَإَٔن َ
ْٝ َطٚدِ َٕ ٚ ـَ  

ٍٜ َْٚ ِمـ َؿْرَي ّْ ْؿ َؿَه ـَ َو

ـَ   .11 –إٌٕٔٚء  "آَخِري



 بين 

ِع فِِيَّٚمِلِ َحتَّك إَِذا َأَخَذُه إِنَّ » ؿٚل : ظـ أيب مقد أن رشقل اهلل  (5 ّْ ُٔ اهللََّ َف

ِِْتُف  ٍْ ْ ُي ٌٜ إِنَّ َأْخَذُه  " ، َؿَٚل : ُثؿَّ َؿَرَأ :مَل َ
َرى َوِهَل َطٚدِ َُ َذفَِؽ َأْخُذ َربَِّؽ إَِذا َأَخَذ اف ـَ َو

 . 6474( افبخٚري، ) ش164، هقد :  "َأفٌِٔؿ َصِديٌد 

ٞ اهقٚاًاهٚٔ٘ز ٙػتٌط إهٛ َٙ٘ عصاب  
  : ْؿ  "ؿٚل تًٚيل ُٓ  َمـ َيُسقُم

ِٜ ََٔٚم
َِ ْؿ إَِػٰ َيْقِم اْف

ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ َْٔب َؽ َف َن َربُّ َٖذَّ َوإِْذ َت

َذاِب   ًَ يعُ  َربََّؽ  إِنَّ ُشقَء اْف ِٚب  َفَْسِ ََ ًِ فُ   اْف َّٕ قرٌ  َوإِ ٍُ ٌَ  –شقرة إظراف ) " ِحٔؿٌ رَّ  َف

141.) 

 فتح اهؿاَ 

ـُ ُذَ  (1 َْٔقُة ْب َثَْٚ َح ِملُّ َحدَّ ُٜ  ْيٍح احْلَْيَ َّٔ
َِ َثَْٚ َب ـْ َخٚفٍِد  ، َحدَّ َثِْل َبِحٌر، َظ ، َحدَّ

َدانَ  ًْ ـَ َم ِْل اْب ًْ َٜ  َي َِ ْٔ ـِ َأيِب ُؿَت ـِ اْب َٜ َؿَٚل  ، َظ ـِ َحَقاَف ـِ اْب  " : : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ، َظ

قا ُجُْقًدا ُُمَََّْدًة ُج  ُٕ ق ُُ َْمُر إَِػ َأْن َت ْٕ َِٔهُر ا ٚمِ َش ـِ  (1)ٌْْد بِٚفنَّ َّ َٔ ، َوُجٌْْد (2) ، َوُجٌْْد بِْٚف

َراِق  ًِ َٜ  " (3)بِْٚف ـُ َحَقاَف ُٝ َذفَِؽ  ، َؿَٚل اْب ـْ َٚل  : ِخْر يِل َيٚ َرُشقَل اهللَِّ إِْن َأْدَر ََ :  ، َؾ

ٚمِ " َْٔؽ بِٚفنَّ َِ َظ
ـْ َأْرِضفِ  (4) َٚ ِخَرُة اهللَِّ ِم ٚ ِخ  ، َؾ٘هِنَّ َٓ ْٔ َتبِل إَِف ـْ ِظَبِٚدهِ ، جَيْ ٚ إِْن  َرَتُف ِم مَّ

َٖ ، َؾ

                                                 
ٍخؾبهثوْ اٌٞبيفخ اٌؼٍوٍخ جاٌَْؼخ اٌوجاف٘ يف ٍوهٍب جٌجٕبْ فٖوًٕب ، جِٕٞمخ اٌْبَ  ((1

 ػّوًِب 
 ٍخؾبهثوْ احلوصَْب ِٓ اٌَْؼخ جِٓ جاالُ٘ ِٓ اٌفبٍلٍٓ جاٌظبدلْب يف آٌَّ  ((2
 ؼواق ٍخؾبهثوْ اٌَْؼخ اٌوافٚخ جاجملوً جِٓ ػبجهنُ ججلف بيل عواهُ٘ يف اٌ ((3
ألْ اٌفزٕخ ٍوف رىوْ يف اٌْبَ ػظَّخ ، جونٌه اٌجالء جاإلثزالء يف اٌْبَ ٍوف ٍىوْ  ((4

 ػظًَّب ٌىٕٗ ٍوػبْ ِب ٍيجي جرؼوك اخلالفخ اإلٍالَِخ ِوح ؤفوً بْ ّبء اهلل  



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

ُْٔتؿْ  ؿْ  َأَب ُُ ِْ َّ َٔ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ًَ ؿْ  ، َؾ ـُ ـْ ُؽُدِر قا ِم َُ ِٚم َوَأْهِِفِ  ، َواْش َؾ يِل بِٚفنَّ َـّ ،  " ، َؾِ٘نَّ اهللََّ َتَق

 ]ؿٚل إفٌٚين[: صحٔح 4671 ( شْـ أيب داوود)

َٔاَمنِ  (2 َثَْٚ َأُبق اْف َثَْٚ َأُبق بَ  َحدَّ ـَ َأيِب َمْرَيؿَ ، َحدَّ ِْل اْب ًْ ٍر َي ـِ  ُْ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ ، َظ

ـْ َأبِٔفِ  ، َظ ْرٍ ٍَ ُٕ ـِ  ٌَْرِ ْب ٍد  ، َؿَٚل  ُج َّّ َثَْٚ َأْصَحُٚب حُمَ  َؿَٚل: ، َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ  : َحدَّ

ٚمُ  " ُؿ افنَّ ُُ ْٔ َِ َتُح َظ ٍْ ٚ(1) َشُت َٓ ُتُؿ ادََِْْٚزَل ؾِٔ ْ ٚ ، َؾَِ٘ذا ُخرِّ ُٚل هَلَ ََ ٍٜ ُي ِديَْ َّ ْؿ بِ ُُ ْٔ َِ ًَ :  ، َؾ

ـَ اْدَاَلِحؿِ  ِدَمْنُؼ  َغ ِم
ِّ ُؾ ادُْْسِِ َِ ًْ َٚ َم ٚ ، َؾ٘هِنَّ ُٚل هَلَ ََ َْٖرٍض ُي ٚ بِ َٓ ٚ ِمْْ َٓ :  ، َوُؾْسَىُٚض

 ُٜ قَض ٌُ  11616 ( ) مسْد أِحد "اْف

ٍٚر َؿَٚل  (3 ـُ َبنَّ ُد ْب َّّ َثَْٚ حُمَ ـُ  َحدَّ ُٛ ْب َثَْٚ َوْه َثَْٚ َأيِب  َجِريٍر َؿَٚل : َحدَّ :  ، َؿَٚل  : َحدَّ

ـَ َأيُّقَب  َٔك ْب ُٝ حَيْ ًْ
ِّ ٍٛ  َش ـِ َأيِب َحٌِٔ ـْ َيِزيَد ْب ُث َظ ـِ  ، حُيَدِّ ـِ ْب مْحَ ٌِْد افرَّ ـْ َظ ، َظ

 َٜ ٍٝ  ِصاَمَش ـِ َثٚبِ ـْ َزْيِد ْب َّْٚ ِظَْْد َرُشقِل اهللَِّ  ، َؿَٚل  ، َظ ـُ ـَ افرِّ  :  ْرآَن ِم َُ فُِّػ اف َٗ َؿِٚع ُٕ

َٚل َرُشقُل اهللَِّ  ََ ٚمِ " :َؾ َْٚ"ُضقَبك فِِنَّ ِْ َُ َيٍّ َذفَِؽ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ  : ، َؾ
 " َؿَٚل:   ِٕ

ٚ َٓ ْٔ َِ ٚ َظ َٓ ٌٜ َأْجَِْحَت ـِ َبِٚشَى ِْحَ َٜ افرَّ َُ
َنَّ َماَلئِ

هذا حديٞ حًـ  "ؿٚل افسمذي : : " ِٕ

]ؿٚل (  1656افسمذي ) ، شْـ  "ؽريٛ إٕام ًٕرؾف مـ حديٞ حئل بـ أيقب 

 إفٌٚين[: صحٔح 

                                                 
جمٌه ثؼل ٘الن اٌٞبيفخ اٌؼٍوٍخ يف ٍوهٍب ، جؽية اٌَْٞبْ اٌَْؼٌ يف ٌجٕبْ ثمَبكح ؽَٓ  ((1

 يديخ اٌَهوك يف فٍَْٞب جٝوكُ٘ ِٕهب ؤمٌخ ٕبغوٍٓ ىِّبح ، ج٘



 بين 

َٕٚؾٍِع، َؿَٚل  (4 ـُ  ُؿ ْب َُ َثَْٚ احْلَ َّٔٚشٍ  َحدَّ ـُ َظ َثَْٚ إِْشاَمِظُٔؾ ْب ـِ  : َحدَّ ـْ إِْبَراِهَٔؿ ْب ، َظ

ـِ اجْلَُرِرِّ  مْحَ ٌِْد افرَّ ـِ َظ ـِ اْفَقفِِٔد ْب ْٔاَمَن، َظ َِ َٜ  ُش َّ َِ ، َأنَّ َش ْرٍ ٍَ ُٕ ـِ  ٌَْرِ ْب ـْ ُج ٍْٔؾ،  ، َظ ٍَ ُٕ ـَ  ْب

ِلَّ  ُف َأَتك افٌَّْ َّٕ ُهْؿ َأ َٚل  َأْخَزَ ََ َْٔؾ  : َؾ ُٝ اخْلَ ّْ اَلَح  إيِنِّ أَش ُٝ افسِّ ْٔ ََ ِٝ  ، َوَأْف ًَ ، َوَوَض

ْرُب َأْوَزاَرَهٚ ُٝ  احْلَ ِْ ِلُّ  ، َٓ ِؿَتَٚل  : ، ُؿ َٚل َفُف افٌَّْ ََ َتُٚل  » : َؾ َِ َن َجَٚء اْف ْٔ َٓ َتَزاُل  ا  ،

 ٌٜ ٍَ ـَ َظَذ افَّْٚسِ َضٚئِ تِل َطِٚهِري ـْ ُأمَّ ُِقَب َأْؿَقامٍ  ِم ُِقهَنُؿْ  ، َيْزيُِغ اهللَُّ ُؿ ٚتِ ََ ُٔ ُؿ  ، َؾ ُٓ ، َوَيْرُزُؿ

ؿْ  ُٓ ِتَ َأْمُر اهللَِّ َظزَّ َوَجؾَّ َوُهْؿ َظَذ َذفَِؽ  اهللَُّ ِمْْ
ْٖ ِمَِْغ  ، َحتَّك َي ْٗ َر َداِر ادُْ َْ َٓ إِنَّ ُظ ، َأ

ٚمُ  ِٜ ، َواخلَْ  افنَّ ََٔٚم
َِ ْرُ إَِػ َيْقِم اْف ٚ اخْلَ َٓ َقاِصٔ َٕ قٌد يِف  َُ ًْ  14645 ( مًْد أمحد)شُْٔؾ َم

 فتح بٚت املقسؽ 

ٌَؾٍ  (1 ـِ َج ِٚذ ْب ًَ ـْ ُم َِْدسِ " :: َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ، َؿَٚل  َظ ِٝ اْدَ ْٔ َراُن َب ّْ ُظ
(1) 

ِٜ  َخَراُب َيْثِرَب  َّ َح ِْ َٜ  ، َوَخَراُب َيْثِرَب ُخُروُج ادَْ َّٔ
 َؾْتُح ُؿْسَىْْىِِْٔ

ِٜ
َّ َح ِْ ،  ، َوُخُروُج ادَْ

ٚلِ  جَّ  ُخُروُج افدَّ
ِٜ
ْسَىْْىَِِّْٔٔ َُ َثفُ  " َوَؾْتُح اْف َِٔدِه َظَذ َؾِخِذ افَِّذي َحدَّ َب بِ َأْو  -،  ، ُثؿَّ رَضَ

ٌُِِِف  ََّٕؽ َهُٚهَْٚ " : ُثؿَّ َؿَٚل  -َمْْ اَم َأ ـَ ؼر  ََّٕؽ َؿِٚظٌد ـَ  "، َأْو  " إِنَّ َهَذا حَلَ ِْل  " اَم َأ ًْ ، َي

ـَ َجَبؾٍ  َٚذ ْب ًَ  رواه أمحد وأبق داود وصححف إفٌٚين.،  ُم

                                                 
لبي ؤً٘ احللٍش ؛ جال ٍىوْ ػّواْ ثَذ ادلملً بال ثبخلالفخ إٌبىٌخ فَٗ ،  ثؼل ٘يديخ اٌَهوك   ((1

 جٝوكُ٘ ّو ٝوكح ِٓ فٍَْٞب ؤمٌخ ٕبغوٍٓ 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

َٜ  ": َؿَٚل رشقل اهلل  (2 ـَ َحَقاَف ْٝ َأْرَض  َيٚ اْب َزَف َٕ َٜ َؿْد  اَلَؾ
َٝ اخْلِ ، إَِذا َرَأْي

 ِٜ َش دَّ ََ ُُمقرُ ( 1)ادُْ ْٕ ِزُل َواْفَباَلبُِؾ َوا َٓ  افزَّ
ِٝ َٕ ْد َد ََ ًَِيٚمُ  َؾ ـَ  اْف ُٜ َيْقَمئٍِذ َأْؿَرُب ِم َٚظ ، َوافسَّ

ـْ َرْأِشَؽ  ـْ َيِدي َهِذِه ِم َٜ مِحْيِصٌّ ":  ، َؿَٚل َأُبق َداُودَ  " افَِّْٚس ِم ـُ َحَقاَف ٌُْد اهللَِّ ْب ،  "َظ

 ]ؿٚل إفٌٚين[: صحٔح 4515 ( شْـ أيب داوود)

 ع٘زٝ ارتالفٞ اإلغالًٚٞ ًطٝ أخطٜ 

ْٔاَم  (1 َِ َثَْٚ ُش َٔٚفِِزُّ َحدَّ ـُ َداُوَد افىَّ ـُ إِْبَراِهَٔؿ اْفَقاِشىِلُّ  ُن ْب َثِْل َداُوُد ْب ،  ، َحدَّ

ِجِد َمَع َرُشقِل  ًْ قًدا ذِم ادَْ ًُ َّْٚ ُؿ ـُ ـِ َبِنٍر، َؿَٚل:  اَمِن ْب ًْ ـِ افُّْ ـُ َشٚمِل، َظ ُٛ ْب َثِْل َحٌِٔ َحدَّ

ػُّ َحِديثَ  اهللَِّ  ُُ َٚن َبِنٌر َرُجاًل َي ـَ َٜ اخْلَُنِْلُّ  فُ ، َو ٌَ َِ ًْ َٚل  ، َؾَجَٚء َأُبق َث ََ : َيٚ َبِنُر  ، َؾ

َٞ َرُشقِل اهللَِّ  ُظ َحِدي ٍَ ٍد َأحَتْ ًْ ـَ َش   ْب
ِ
َُمَراء ْٕ ُٜ  ، ذِم ا ٍَ َٚل ُحَذْي ََ ُظ  ؟ َؾ ٍَ ٚ َأْح َٕ : َأ

ٌََتفُ  ُٜ  ُخْى ٍَ َٚل ُحَذْي ََ ، َؾ َٜ ٌَ َِ ًْ ََِس َأُبق َث ُة  » : : َؿَٚل َرُشقُل اهللَِّ  ، َؾَج قُن افُّْبُقَّ ُُ َت

قنَ  ُُ ْؿ َمٚ َصَٚء اهللَُّ َأْن َت ُُ ٚ ؾِٔ َٓ ًَ ٚ إَِذا َصَٚء َأْن َيْرَؾ َٓ ًُ ٌٜ َظَذ  ، ُثؿَّ َيْرَؾ قُن ِخاَلَؾ ُُ ، ُثؿَّ َت

ةِ  ِٚج افُُّْبقَّ َٓ قنَ  ِمْْ ُُ قُن َمٚ َصَٚء اهللَُّ َأْن َت ُُ ٚ إَِذا َصَٚء اهللَُّ َأنْ  ، َؾتَ َٓ ًُ ٚ ، ُثؿَّ َيْرَؾ َٓ ًَ ، ُثؿَّ  َيْرَؾ

ٚ ٚ َظٚضًّ ًُ ِْ قُن ُم ُُ قنَ  َت ُُ قُن َمٚ َصَٚء اهللَُّ َأْن َي ُُ َٔ ٚ ، َؾ َٓ ًَ ٚ إَِذا َصَٚء َأْن َيْرَؾ َٓ ًُ ، ُثؿَّ  ، ُثؿَّ َيْرَؾ

 ًٜ يَّ ٚ َجْزِ ًُ ِْ قُن ُم ُُ قنَ  َت ُُ قُن َمٚ َصَٚء اهللَُّ َأْن َت ُُ ٚ إَِذا َصَٚء َأْن يَ  ، َؾَت َٓ ًُ ٚ، ُثؿَّ َيْرَؾ َٓ ًَ ،  ْرَؾ

                                                 
األهٗ  األهٗ ادلملٍخ ٌ٘ فٍَْٞب ) ثَذ ادلملً ( ، لبي ؤً٘ احللٍش : جال رَبي اخلالفخ ((1

ادلملٍخ فمٜ بال يف آفو اٌيِبْ ، ج٘نا ٘و اٌيِٓ اٌنً حنٓ فَٗ ، جال ديىٓ ؤْ رَبي اخلالفخ ؤثلًا 

يف األهٗ ادلملٍخ بال ثؼل ٘يديخ اٌَهوك ٘يديخ ٍبؽمخ جٝوكُ٘ ّو ٝوكح ِٓ اٌْبَ  وٍهب فٖوًٕب 

 ثَذ ادلملً جفٍَْٞب 



 بين 

ةٍ  ُبقَّ ُٕ ِٚج  َٓ ًٜ َظَذ ِمْْ قُن ِخاَلَؾ ُُ َٝ ش  ُثؿَّ َت َُ ٌٛ  ُثؿَّ َش ٌِْد  ":  ، َؿَٚل َحٌِٔ ـُ َظ ُر ْب َّ َِامَّ َؿَٚم ُظ َؾ

ـِ َبِنٍر ذِم َصَحَٚبتِفِ  اَمِن ْب ًْ ـُ افُّْ َٚن َيِزيُد ْب ـَ ِزيِز، َو ًَ ِٞ  اْف َذا احْلَِدي ِْٔف هِبَ ُٝ إَِف ٌْ َت َُ ، َؾ

رُ  ِـّ ٚهُ ُأَذ ُٝ َففُ  ُه إِيَّ ِْ َُ ِمِْغَ  ، َؾ ْٗ قَن َأِمُر ادُْ ُُ ِِْؽ  : إِينِّ َأْرُجق َأْن َي َد ادُْ ًْ َر، َب َّ ِْل ُظ ًْ ، َي

 ِٜ يَّ ٚضِّ َواجْلَْزِ ًَ ٌَُف  اْف ِزيِز َؾُنَّ بِِف َوَأْظَج ًَ ٌِْد اْف ـِ َظ َر ْب َّ ُْٖدِخَؾ ـَِتٚيِب َظَذ ُظ مًْد  ."، َؾ

 (17664 ) أمحد

َذ َأْخَزَ  (2 ًْ ِد اجْلَْقَهِريُّ  َٕٚ َأُبق َي ًْ ـُ اجْلَ َثَْٚ َظِعُّ ْب َٜ  ، َحدَّ َّ َِ ـُ َش َٕٚ مَحَُّٚد ْب ،  ، َأْخَزَ

 َٜ َْٔ ٍِ ـْ َش َٚن، َظ َٓ ـِ مُجْ ِٔد ْب ًِ ـْ َش ُٝ َرُشقَل اهللَِّ  ، َؿَٚل  َظ ًْ
ِّ قُل : َش َُ ُٜ  " : ، َي اَلَؾ اخْلِ

 ًٜ ًِْدي َثاَلُثقَن َشَْ قنُ  َب ُُ ٚ ، ُثؿَّ َت ًُ ِْ ٍر َريِضَ اهللَُّ َظُْْف  ، َؿَٚل " ُم ُْ َٜ َأيِب َب ْؽ ِخاَلَؾ ًِ : َأْم

َر  َشََْتْغِ  َّ ا ، َوُظ ةَ  ، َوُظْثاَمَن  َظْؼً ، َؿَٚل َظِعُّ  ِشتًّٚ ، َوَظِعٍّ  اْثََْتْل َظْؼَ

دِ  ًْ ـُ اجْلَ َٜ  ْب َّ َِ ـِ َش ِد ْب ُٝ حِلاَمَّ ِْ ِٚئُؾ  : ُؿ ََ ُٜ اْف َْٔ ٍِ ْؽ : َأمْ  : َش ؿْ ":  ؟ َؿَٚل  ًِ ًَ ]رؿؿ  ."َٕ

]ؿٚل إفٌٚين[: حًـ  (4661 صحٔح بـ حٌٚن )( ، 4666ضًٌٜ بٚ وزير[ = )

 (.4441تَدم ) -صحٔح 

 ُٔائًٚا فتح فاضؽ ٗاهقغاء عوٛ اهؿٚعٞ اهطافغٞ 

  ٍٔد ًِ ـُ َش ُٜ ْب ٌَ ْٔ َثْٚ ُؿَت ، ظَ  َحدَّ ْرٍ َّ ـِ ُظ ِِِؽ ْب ٌِْد ادَْ ـْ َظ َثَْٚ َجِريٌر، َظ ـْ َجٚبِِر ، َحدَّ

َرةَ  ُّ ـِ َش َٜ  ْب ٌَ ـِ ُظْت َٕٚؾِِع ْب ـْ  َّْٚ َمَع َرُشقِل اهلِل  ، َؿَٚل  ، َظ ـُ ََٖتك  ، َؿَٚل  ، ذِم َؽْزَوةٍ :  : َؾ

ِلَّ  ِرِب افٌَّْ ٌْ ٌَِؾ اْدَ ـْ ِؿ ُْؿ  ، َؿْقٌم ِم ، َؾِ٘هنَّ ٍٜ
َّ ـَ قُه ِظَْْد َأ َُ قِف، َؾَقاَؾ َُٔٚب افهُّ

ْؿ ثِ ِٓ ْٔ َِ ، َظ

ٌَٔٚم َورَ 
َِ ِز  ، َؿَٚل  َؿِٚظدٌ  ُشقُل اهلِل َف ٍْ َٕ ْٝ يِل  َٚف ََ َٓ  : َؾ َُْْٔف  ْؿ َوَب ُٓ َْْٔ ْؿ َب َُ ْؿ َؾ ِٓ : اْئتِ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

فُ  َٕ َتُٚفق ٌْ ُٝ  ، َؿَٚل  َي ِْ ؿْ  : ُثؿَّ ُؿ ُٓ ًَ َِٕجلٌّ َم ُف  َِّ ًَ َْْٔفُ  : َف ْؿ َوَب ُٓ َْْٔ ُٝ َب ّْ َُ ْؿ َؾ ُٓ ُْٔت َت َٖ :  ، َؿَٚل  ، َؾ

ِاَِم  ـَ ُٝ ِمُْْف َأْرَبَع  ْي ٍِ َـّ ذِم َيِدي، َؿَٚل:َؾَح ُه ٚ  " ٍت، َأُظدُّ َٓ َتُح ٍْ َٔ َرِب َؾ ًَ ُزوَن َجِزيَرَة اْف ٌْ َت

، ُثؿَّ َؾِٚرَس  اهللُ
ٚ اهللُ( 1) َٓ َتُح ٍْ َٔ ٚ اهللُ َؾ َٓ َتُح ٍْ َٔ وَم َؾ ُزوَن افرُّ ٌْ َٚل  ، ُثؿَّ َت جَّ ُزوَن افدَّ ٌْ ، ُثؿَّ َت

َتُحُف اهللُ ٍْ َٔ ٚؾِعٌ ، " َؾ َٕ َٚل  ََ َٚل خَيُْرُج  َجٚبِرُ  َيٚ:  َؿَٚل: َؾ جَّ ََٕرى افدَّ  َٓ وم.  ،  َتَح افرُّ ٍْ ، َحتَّك ُت

 .(4666) - 17( صحٔح مًِؿ)

                                                 
فزؾوْ بٍواْ جٍٕزٖوجْ ػٌٍ اٌَْؼخ جفبهً ٌ٘ بٍواْ ؽبًٌَب ، جادلمٖوك ؤْ ادلٍَّْب ٍ ((1

اٌوافٚخ ٕ٘بن جٍىَوجْ ّووزهُ يف ػمو كاهُ٘  ، جٍَؾموُ٘ ٍؾمًب ّلٍلًا ، لبي هٍوي اهلل 

 ؛ بما ٍ٘ه وَوً فال وَوً ثؼلٖ  



 بين 

اَم  "ؿٚل تًٚيل :  ـَ ِجَد  ًْ ُِقا ادَْ َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ قُءوا ُوُجقَه ًُ َٔ

ِخَرِة فِ ْٔ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

وا َمٚ  ُ َُٔتزِّ
ٍة َوفِ َل َمرَّ ُِقُه َأوَّ َِْقا َتْتًٌِراَدَخ  (.1 –) اإلهاء  "  َظ

ن ًِٚط ظع افٔٓقد ذم هنٚيٜ افزمشقف يُ اهلل ظز وجؾ ٌغ فْٚ أن يٜ افُريّٜ تُ أهذه 

، يًسد بٔٝ ادَدس مْٓؿوُيرجٓؿ مـ ؾًِىغ أذفٜ صٚؽريـ، مـ يذهلؿ و

، ، وذفؽ بًد شَقط افْيٚم افًٚدل اجلديدويدمر هذا افًِق افذي صٚر هلؿ

 .، فُـ هذا حيتٚج إيل وؿٝ إن صٚء اهلل هؿ ادًِّقن إن صٚء اهللوهٗٓء 

 



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

وأحٛ أن أختؿ هبذه أيٚت افُريّٜ افتل ُتِخص ؿهٜ افٔٓقد مْذ افٌدايٜ حتل 

 وافٍرؿٜ :افْٓٚيٜ ، وافتل تهػ حٚهلؿ مـ افذفٜ وافًٚر 

ُٜ  "ؿٚل تًٚيل :  َْ َُ ًْ ُٜ َوادَْ فَّ ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ـَ اهللَِّ   َورُضِ ٍٛ مِّ َو ٌَ فَِؽ َوَبُٚءوا بِ ُؿْ  َذٰ َٖهنَّ  بِ

ُٕقا ٚ ُرونَ  ـَ ٍُ ُْ ُِقنَ  اهللَِّ  بِآَيِٚت  َي ُت َْ ِّٔغَ  َوَي ِ ْرِ  افٌَّْ ٌَ فَِؽ   احْلَؼِّ  بِ ُٕقا بِ  َذٰ ٚ ـَ اَم َظَهقا وَّ

َتُدونَ  ًْ  (. 41 –) افٌَرة  "َي

ـَ مَ  "ؿٚل تًٚيل :  ُٜ َأْي فَّ ُؿ افذِّ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ِس رُضِ ـَ افَّْٚ ٌٍْؾ مِّ ـَ اهللَِّ َوَح ٌٍْؾ مِّ َّٓ بَِح قا إِ ٍُ َِ ٚ ُث

  ُٜ َْ َُ ًْ ُؿ ادَْ ِٓ ْٔ َِ ْٝ َظ َب ـَ اهللَِّ َورُضِ ٍٛ مِّ َو ٌَ فَِؽ َوَبُٚءوا بِ َٖ  َذٰ ُروَن بِآَيِٚت بِ ٍُ ُْ ُٕقا َي ٚ ـَ ُْؿ  هنَّ

ْرِ َحؼٍّ   ٌَ ََٔٚء بِ ٌَِٕ ْٕ ُِقَن ا ُت َْ فَِؽ اهللَِّ َوَي ُٕقا َظَهقا باَِم  َذٰ ٚ ـَ َتُدونَ  وَّ ًْ  (.114 –) آل ظّران  " َي

َْرِض ُأمَمًٚ   "ؿٚل تًٚيل :  ْٕ َُْٚهْؿ ذِم ا ًْ ؿُ َوَؿىَّ ُٓ ْْ ٚحِلُقنَ  مِّ ؿْ  افهَّ ُٓ فَِؽ  ذَٰ  ُدونَ  َوِمْْ

َُٕٚهؿ ْق َِ َِْٚت  َوَب ًَ َِّٔئِٚت  بِٚحْلَ ًَّ ؿْ  َواف ُٓ َِّ ًَ قنَ  َف ًُ  (.147 –) إظراف  " َيْرِج

 ُجُدٍر   َٓ  "ؿٚل تًٚيل : 
ِ
ٍٜ َأْو ِمـ َوَراء َْ َهَّ َّٓ ذِم ُؿًرى حمُّ ٚ إِ ًً ْؿ مَجِٔ ُُ َٕ ُِق ٚتِ ََ ؿُي ُٓ ُْٖش ؿْ  َب ُٓ َْْٔ  َب

ؿْ   َصِديدٌ  ُٓ ٌُ ًَ ٚ حَتْ ًً فَِؽ ُِقهُبُْؿ َصتَّٰك  َوؿُ  مَجِٔ ُؿْ  َذٰ َٖهنَّ ُِقنَ  َّٓ  َؿْقمٌ  بِ َِ
ًْ  (.16 –)احلؼ  "  َي

َٓ َُيْ   "ؿٚل تًٚيل :  ـْ ُأْخِرُجقا  وهَنُْؿ َوَفِئـ َفِئ َٓ َيُْكُ ُِقا  ْؿ َوَفِئـ ُؿقتِ ُٓ ًَ ُرُجقَن َم

ونَ  َٓ ُيَْكُ َْدَبَٚر ُثؿَّ  ْٕ َـّ ا َُٔقفُّ وُهْؿ َف  (. 14 –)احلؼ  " ََّٕكُ

ْؿ ُشقَء  "ؿٚل تًٚيل :  ُٓ قُم ًُ ِٜ َمـ َي ََٔٚم
َِ ْؿ إَِػٰ َيْقِم اْف ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ ٌْ َٔ َؽ َف َن َربُّ َٖذَّ َوإِْذ َت

َذاِب  ا ًَ يعُ  َربََّؽ  إِنَّ ْف ِٚب  َفَنِ ََ ًِ فُ   اْف َّٕ قرٌ  َوإِ ٍُ ٌَ ِحٔؿٌ  َف  (.141 –) إظراف  "  رَّ



 بين 

اَم   "ؿٚل تًٚيل :  ـَ ِجَد  ًْ ُِقا اْدَ َْٔدُخ
ْؿ َوفِ ُُ قُءوا ُوُجقَه ًُ َٔ

ِخَرِة فِ ْٔ َؾَِ٘ذا َجَٚء َوْظُد ا

َِْقا تَ  وا َمٚ َظ ُ َُٔتزِّ
ٍة َوفِ َل َمرَّ ُِقُه َأوَّ  (. 1 –) اإلهاء  "  ْتًٌِراَدَخ

 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 اٌموآْ اٌىومي   -

 إٌَخ إٌجوٍخ   -

 ادلَٕل ادلوٙوػٌ اجلبِغ ٌٍىزت اٌؼْوح  -

 ٔجوءاد اٌوٍوي يف آفو اٌيِبْ  -

 رفَّب اٌموآْ الثٓ وضّب   -

 رفَّب اٌموآْ ٌٍٞربً  -

 رفَّب اٌموآْ إلثٓ ادلٕنه  -

 رفَّب اٌوٍَٜ  ٌٍَْـ ٍَل ٕٝٞبجً  -

 ٌٍٞربً ) ربهٍـ اٌوًٍ جادلٍون (  اٌزبهٍـ -

 ادلٕزظُ يف ربهٍـ األُِ جادلّبٌه الثٓ اجلوىً  -

 اٌٞجمبد اٌىربً إلثٓ ٍؼل  -

 األػالَ ٌٍيهوٌٍ  -

 اٌجلاٍخ جإٌهبٍخ إلثٓ وضّب  -

 وزبة األَٔبة ٌٍٖؾبهً  -

 لاليل اجلّبْ يف اٌزؼوٍف ثمجبيً اٌؼوة  -

ٍوٍَفوً ربهٍـ احلوجة اٌَهوكٍخ ٙل اٌوجِبْ ٌٍّاهؿ اٌَهوكً  -

  " ربهٍـ ٍوٍَفوً اٌَهوكً ؤج ربهٍـ ؽوة ٍهوكا ٙل اٌوجِبْفالفَوً : " 

 ؤؽغبه ػٌٍ جهق اٌْٞؤظ ٌٍغٕواي جٌَبَ غبً وبه  -

 اٌزبهٍـ اإلٍالٌِ  -



 بين 

 ٕفود اٌْواكيف  –اٌَهوك ْٔإح جربهخيًب  -

 ك ػجل اٌؼيٍي ِٖٞفٌ وبًِ  –لجً ؤْ ٍهلَ األلٌٖ  -

ك ثَبَ عواه ،  –لف هلَّخ َ ٔجوءح ؤَ ٕ 2022ىجاي بٍوايًَ ػبَ  -

 فٍَْٞب 

األٍزبم زلّل فٍَفخ  –اخلٞو اٌَهوكً ثوجروووالد ؽىّبء ٕهَوْ  -

 اٌزؤٌَ، رملمي األٍزبم اٌىجّب ػجبً زلّوك اٌؼمبك 

 زلبٙواد ك هاغت اٌَوعبين يف اٌزبهٍـ  -

 ٕ٘وً وََٕغو اٌََبٌٍ اٌَهوكً األِوٍىٌ إٌظبَ اٌؼبدلٌ اجللٍل ؛  -

 َ ؛ إٌََبروه األِوٍىٌ ثوي فَٕليل جِٓ جيوئ ػٍي اٌىال -

 اٌوجٗ األٔف يف اٌَّبح إٌجوٍخ أليب اٌمبٍُ اٌَهٌٍَ  -

ختوٍظ ؤؽبكٍش بؽَبء ػٍوَ اٌلٍٓ ٌٍؾبفظ اٌؼوالٌ جاثٓ اٌَجىٌ  -

 جاٌيثَلً 

 ِولغ جٍىَجَلٍب  -

 ِولغ لٖخ بٍالَ ٌٍلوزوه هاغت اٌَوعبين  -

 ِولغ بٍالَ جٍت  -

 جل اٌمبكه اٌَمبف ِولغ اٌلهه إٌََخ ٌٍَْـ ػٍوً ثٓ ػ -

 ِولغ اإلٍالَ ٍااي جعواة ٌٍَْـ زلّل ٕبحل ادلٕغل  -

 اٌؼهل اٌملمي ) اٌزوهاح (  -

 اإلجنًَ  -

 وزبة اٌزوهاح ، ك ِٖٞفي زلّوك  -



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 رقم الصفحة ادلوٙوع 

 3 اإل٘لاء

 4 ادلملِخ 

 ٔظوٍخ ادلااِوح

 9 اٌؼلج احلمَمٌ  -1

 21 ادلااِوح للديخ  -2

 24 احلوة إٌفََخ  -3

 25 ال رَزّو ادلااِوح ؤثلًا -4

 25 ؽَّٕب ٍوعل هعبي  -5

 29 ؤلوى جٍٍَخ ٌٍلفبع اذلغوَ  -6

 12 ال ٍٕجغٌ ؤْ ٔؼٌٞ األِوه ؤورب ِٓ ؽغّهب -7

 ٕفبد اٌَهوك ِٓ اٌموآْ اٌىومي

 13 اجلنب جاحلّك -1

 14 اٌَؼٌ يف اٌفَبك جبّؼبي احلوجة جاٌفًب  -2

 14 ؤوً اٌَؾذ جادلَبهػخ يف اإلمث جاٌؼلجاْ -3

 15 لزٍخ األٔجَبء -4

 15 ؽبجٌوا لزً ػََي ثٓ ِومي  -5

 15 َِـ اهلل ِٕهُ ٝبيفخ بىل لوكح جفٕبىٍو -6



 بين 

 16 ٍخّٚوجْ اٌَوء جاٌىفو جٍخظهوجْ اخلّب جاإلديبْ  -7

 16 إٌبً ثبٌجبًٍٝزؼبٍِوْ ثبٌوثب جٍإوٍوْ ؤِواي  -8

 16 ٍموٌوْ يف ِومي هبزبًٔب ػظًَّب -9

 16 ٍخؾوفوْ اٌىٍُ ػٓ ِواٙؼٗ ) حتوٍف اٌزوهاح( -10

 12 مسبػوْ ٌٍىنة -11

 12 ُ٘ ؤٕؾبة اٌَجذ  -12

 12 ٍإٌوا ِوٍي ؤْ ٍخوٍهُ ههبُ عهوح رؼغَيًا ٌٗ  -13

 19 بختنجا ػخيٍوًا بثًٕب هلل  -14

 19 ليَ َِوفيْ يف األهٗ -15

ِخؼزلجْ   -16 ٌَ ػخٖبح ج  19 اٌَهوك لو

 19 اٌَهوك ٍلػوْ ؤهنُ ؤجٌَبء هلل جؤؽجبئٖ -17

 32 ؤؽوٓ إٌبً ػٍي ؽَبح  -18

 32 ٍٕمٚوْ اٌؼهوك جادلواصَك -19

 32 ؤّل إٌبً ػلاجح ٌٍنٍٓ إِٓوا -20

 32 ٍٍجَوْ احلك ثبٌجبًٝ جٍىزّوْ احلك -21

 32 ٍإِوجْ إٌبً ثبٌرب جال ٍفؼٍؤٗ -22

 31 اٌفبٍموِْٕهُ ادلإِوْ جؤوضوُ٘  -23

 ػمبة اٌَهوك يف اٌلَٔب

 31 اٌٍؼٕخ يف اٌلَٔب  -1

 31 ادلَـ بىل لوكح جفٕبىٍو -2



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 33 رٍََٜ ٍوء اٌؼناة ػٍَهُ بىل ٍوَ اٌمَبِخ -3

 33 اٌنٌخ جادلَىٕخ  -4

 33 اٌزَٗ يف ػهل ٍَلٔب ِوٍي ػٍَٗ اٌَالَ  -5

 34 جاٌزفوق يف األهٗ  خاٌفول -6

ادلٍَّْب يف آفو ػٍي ؤٍلً ٘يديخ اٌَهوك  ّو ٘يديخ  -7

 اٌيِبْ

34 

َخقرب ػٓ اٌَهوك ىِبْ ادلهلً  -8  34 رىٍُ احلغو جاٌْغو ٌ

 35   رْبثٗ اٌَهوك ِغ اٌنٍٓ ؤّوووا

 ٍِقٔ ربهٍـ ثِب بٍوايًَ جػاللزهُ ثجَذ ادلملً

 36 ثلاٍخ ظهوه ثِب بٍوايًَ  -1

 36 ػاللخ ثِب بٍوايًَ ثبٌوجَ جاٌؼوة جادلٖوٍْب  -2

 36 ىِٓ ٍوٍف ػٍَٗ اٌَالَ  -3

 32 ىِٓ ِوٍي ج٘بهجْ ػٍَهّب اٌَالَ -4

 39 األٍجبٛ  -5

 39 رىبصو ثِب بٍوايًَ بىل بصُب ػْو ؤِخ  - ؤ

 42 ؤجالك ٍؼموة ) بٍوايًَ ( ػٍَٗ اٌَالَ  - ة

 42 رفًَٚ ثِب بٍوايًَ ػٍي ٍبيو األُِ  - د

بهٍبي إٌمجبء ػٍي وً ؤِخ ِٓ ؤُِ ثِب  - س

 بٍوايًَ ٌزورَجهُ 

41 

 41 رفوٍك ؤُِ ثِب بٍوايًَ يف األهٗ  - ط



 بين 

ػوكح ثِب بٍوايًَ بىل ثَذ ادلملً يف آفو  - ػ

 اٌيِبْ

41 

 43 ىِٓ ٍوّغ ثٓ ٔوْ ػٍَٗ اٌَالَ -6

 43 ؽمجخ اٌمٚبح  -7

 44 ألجي اٌفَبك  -8

 49 اٌىوح األجىل  -9

ثٕو بٍوايًَ ٍظٍجوْ ٍِىًب ِٓ اهلل ٌَمبرٍوا  - ؤ

 اٌؼّبٌَك

49 

 49 ادلٍه ٝبٌود ػٍَٗ اٌَالَ - ة

 52 ممٍىخ بٍوايًَ ادلوؽلح  -10

 52 ادلٍه كاجك ػٍَٗ اٌَالَ - ؤ

 52 ادلٍه ٍٍَّبْ ػٍَٗ اٌَالَ - ة

 53 ؛ٍٍَّبْ ِوؽٍخ اإلٔمَبَ ثؼل جفبح ادلٍه -11

 55 ىِٓ اُّوهٍْب  -12

 55 ٍوعوْ  - ؤ

 55 ٍٕؾبهٍت - ة

 56  (اٌَيب اٌجبثٌٍىِٓ اٌجبثٍَْب اٌىٍلأَْب ) -13

 56 (اٌَيب اٌجبثٌٍ( )ٔجوفن ٖٔو) وخبزٕٖ -

 52 ىِٓ اٌفوً  -14

 52 ووهُ اٌؼظَُ  - ؤ



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 52 لّجَي  - ة

 52 ىِٓ اٌَؤبْ  -15

 52 اإلٍىٕله ادلملجين - ؤ

 52 ثٍَّٞوً ادلملجين - ة

 52 ؤَٔٞوفَوً اٌواثغ - د

 59 ىِٓ ػََي ثٓ ِومي ػٍَهّب اٌَالَ  -16

 63 ىِٓ اٌوجِبْ  -17

 63 رٌَٞ اٌوجِبين جاإلِرباٝوه ؤكهٍبْ  - ؤ

 66 ٔيجػ اٌَهوك بىل اجليٍوح اٌؼوثَخ  - ة

 66 ىِٓ اٌجؼضخ إٌجوٍخ  -18

 66 ػلاء اٌَهوك ٌٍٕيب زلّل جٌٍوٍبٌخ إٌجوٍخ -

 66 ِملِخ  - ؤ

 62 لٖخ وؼت األؽجبه - ة

 62 لٖخ ؽٌَ ثٓ ؤفٞت - د

 22 ؽرب اٌَهوك –لٖخ بٍالَ ػجل اهلل ثٓ ٍالَ  - س

 22 بٍبءح اٌَهوك األكة ِغ اٌوٍوي يف اٌزؾَخ  - ط

ّبً ثٓ لٌَ اٌَهوكً  ِااِوح اٌَهوكً - ػ

 ػٍي ادلٍَّْب

22 

 24 غله اٌَهوك ثبٌوٍوي  - ؿ

 26 ؽوجة اٌوٍوي ِغ اٌَهوك  - ك



 بين 

محالد اٌَهوك اإلػالَِخ ٌزْوٍٗ اإلٍالَ  - م

 جهٍوي اٌَالَ

22 

 22 فزؼ ثَذ ادلملً  -19

 22 يف ػهل ػّو ثٓ اخلٞبة - ؤ

 24 يف ػهل ٕالػ اٌلٍٓ - ة

 اٌَهوك يف اٌؼٖو احللٍش

 22 ؤفٞو ٍهوكٍبْ يف اٌزبهٍـ -1

 22 اٌَهوك جاٌلجٌخ اٌؼضّبَٔخ ) ٍهوك اٌلجمنخ ( -2

اٌىََٕخ اٌَهوك جاٌىََٕخ اٌىبصوٌَىَخ األجهجثَخ ) -3

 اٌغوثَخ (

92 

/ ٌْولَخاٌىََٕخ اخ اُهصوموََخ )اٌَهوك جاٌىََٕ -4

 اٌىوٍِْب (

94 

اإلحتبك اٌَهوكٍخ اُهصوموََخ يف هجٍَب اإلحتبكٍخ ) -5

 اٌَوفٍَب ٍبثمًب(

95 

 96 (اٌربجرَزبٔذاٌَهوك اجللك ) -6

 99 ادلبٍؤَخ -7

 226 اٌٖهَؤَخ اٌؼبدلَخ  -8

 229 اٌٖهَؤَخ ادلََؾَخ  -9

 222 زلولخ اٌَهوك ؤج اذلوٌوووٍذ  -10

 222 ٌََذ ؽوثًب ٍَٕجَخ -11



 

 
 

 
 

 

 

 بين 

 

 229 وَف ٍموَ اٌَهوك ثبٌََٞوح ػٍي اٌؼبمل 

 214 فَبك اٌَهوك جػخٍوُ٘ يف األهٗ 

 214 ؤجاًل ؛ ادلوح األجىل إلفَبك اٌَهوك يف األهٗ  -1

 232 صبًَٔب ؛ ادلوح اٌضبَٔخ إلفَبك اٌَهوك يف األهٗ  -2

 233 ثوجروووالد ؽىّبء ٕهَوْ  -

 235 صبٌضًب ؛ اٌؼخٍو اٌىجّب -3

 239 ِب ٘و اذللف احلمَمٌ ِٓ ٍَٞوح اٌَهوك ػٍي اٌملً ؟!

 242 اذلَىً ثْب اٌوُ٘ جاحلمَمخ جاخلَبي 

 242 إٌظبَ اٌؼبدلٌ اجللٍل 

 255 اٌؼاللخ ثْب اٌَهوك ) ثِب بٍوايًَ ( جاٌوجَ 

 262 احلوجة اٌمبكِخ يف ٙوء اٌىزبة جإٌَخ إٌجوٍخ اٌٖؾَؾخ 

 261 ؤجاًل ؛ ؽوة ادلٍَّْب إٌَخ ٙل اٌَْؼخ اٌوافٚخ  -1

صبًَٔب ؛ ؽوة ادلٍَّْب إٌَخ ٙل اٌَهوك يف  -2

 فٍَْٞب 

263 

 263 ؽً اٌمَٚخ اٌفٍَََٕٞخ  -

 266 ِبما لبٌذ اٌزوهاح ) اٌؼهل اٌملمي ( ؟! -

 262 ِبما لبٌذ إٌَخ اٌٖؾَؾخ ؟! -

ثؼل ٔيجي اخلالفخ اإلٍالَِخ ثَذ  ً٘ ٍؼوك -

 ادلملً ؟!

262 



 بين 

 262 صبٌضًب ؛ حتبٌف ادلٍَّْب إٌَخ ِغ إٌٖبهى  -3

هاثؼًب ؛ ؽوة ادلٍَّْب إٌَخ ٙل إٌٖبهى  -4

 ادلٍؾّخ ()

269 

 222 إٌهبٍخ 

 222 ٍٕٓ اهلل اٌىؤَخ  -1

 226 هنبٍخ ؽيٍٕخ  -2

 222 ثْوى ٍبهح  -3

 222 اٌٞبيفخ ادلٕٖوهح بىل لَبَ اٌَبػخ  - ؤ

 229 جػل اهلل ػجبكٖ اٌٖبحلْب ثبٌزّىْب  - ة

 222 ٘الن اٌظبدلْب جادلفَلٍٓ ٍٕخ اهلل ادلبَٙخ  - د

 222 ػناة اٌَهوك ٍَزّو بىل ٍوَ اٌمَبِخ  - س

 222 فزؼ اٌْبَ  - ط

 223 فزؼ ثَذ ادلملً  - ػ

 224 ػوكح اخلالفخ اإلٍالَِخ ِوح آفوى  - ؿ

فزؼ فبهً جاٌمٚبء ػٍي اٌَْؼخ اٌوافٚخ  - ك

 هنبيًَب 

225 

 222 جػل اُفوح 

 222 اخلبدتخ 

 292 ادلواعغ 

 




