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أعوووذ بوواا السووميع العلووي وون ال وويطا الوورجي ب بسو اا الووررمن الوورري ب إ الحموول اب نحموولو ونسووهعينس ونسووه رو
ونسههليسب ونعوذ باا ن شرور أن سنا و ن سيئات أعمالناب إنس ن يهلو اا فا ضل لسب و ن يضولل فوا دواده لوسب
وأشوهل أ

إلوس إ ااب ورولو شوريه لوسب وأشوهل أ حمولا عبوولو ورسوولسب أ وا بعولف فو دا و رربوا ب و فوي دو ا

اللقاء المباركب وأس ل اا -عز وجل -أ يجعل د و اللحظات في يزا رسناتنا أجمعين.
ع الحلقة الرابعة ع ر ن رلقات خط الز نب و ا زلنا وع صصوة فلسوطينب فوي الحلقوة اللوي فاتو ت لمنوا عون ال وه
اإسا ي ل لسطينب وات لمنا علو فوه القولوب وعلو فوه صيسواريةب وعلو تحوول أرض فلسوطين ب ا لهوا إلو أرض
إسوا ية نو العووال الهاسوع ع وور ون الهجووروب وال وال دا بيوافو سونة  ٦٣٩أو  ٦٤٠ياديوةب بعول دوولا طبعوا دخلو
فلسطين وال ال ب ا لها في ر

المسلمينب واتول إ ارو ال ال بما فيها فلسطين أبوو عبيولو بون الجورا -رضوي اا

عنس وأرضاو-ب ل ن ارنا صلنا إ في سنة  ١٨دجرية رصل طاعو عمواوب و ات فيوس أبوو عبيولو -رضوي اا عنوس-ب
وتول

ن بعلو عاذ بن جبل -رضي اا عنس-ب و ات أيضا في طاعو عمواوب فهوول

ون بعولو يزيول بون أبوي سو يا

رضي اا عنس-ب و ات يزيلب دل دا في ز ن سويلنا عمور بون الخطوا -رضوي اا عنوس-ب وات يزيول بون أبوي سو يا-رضي اا عنهما-ب وتول

ن بعلو عاوية بن أبي س يا -رضي اا عنهما -إ ارو ال ال.

و ية عاوية بن أبي س يا إ ارو ال ال
يبق ال ه ول

عاوية بن أبي س يا -رضي اا عنهما -عل إ ارو ال ال ب ا لسب يعني ال ال ب ا لس يعني إيس؟ يعنوي

فلسووطين ولبنووا واأرد وسووورياب دوول دو و المنطقووة الهووي تووول إ ارتهووا فووي ز وون عموور بوون الخطووا دووا عاويووة بوون أبووي
س يا -رضي اا عنس .-وفضل في الو يوة لحول وفواو عمور بون الخطوا -رضوي اا عنوس-ب وتوول خافوة المسولمين
سيلنا عثما بن ع ا -رضي اا عنس-ب وأصور عاويوة طوول فهورو ر و عثموا بون ع وا ب اللوي دوي صعولت تقريبوا ١٢
سنةب ن سنة  ٢٣دجرية عنل وفاو سيلنا عمر بن الخطا -رضوي اا عنوس -إلو سونة  ٣٥دجريوةب  ١٢سونة دا لوةب
يعني ن سنة  ٦٤٤يادية لسنة  ٦٥٥ياديةب طول د و ال هرو ل يحلث في ال ال و في فلسوطين فهنوة وارولوب
طول لو ر

سيلنا عاوية بن أبي س يا تح خافة عثما بن ع ا -رضي اا عن الجميع.-

سياسة عاوية -رضي اا عنس -في الح

و ا أدت إليس
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فووي آخوور عهوول سوويلنا عثمووا بوون ع ووا زه ووا انهوووا عووارفين رصوول ال هنووةب ورصوول رصووار بي و سوويلنا عثمووا فووي
الملينة المنوروب ورصل رادث صهل واسه هاد عثما بون ع وا -رضوي اا عنوس-ب عنول ا اسه وهل ظلو وا دموا نعلو
في العال الخا س والثاثين بعل الهجروب  ٦٥٥يادية.
فووي دوول د و و اأروولاث ل و ي ووهرك فووي أروولاث ال هنووة فووي الملينووة المنووورو أه إنسووا وون بوواد ال ووال أو وون أرض
فلسطينب ل ن دا عظ الم هردين ن العراق و ن صر و ن اليمنب ل ن في ال ال -سوبحا اا -دانو الجموو
دلها تعيش في نهه اأ ا والهلوء الن سي والوليني والعقائوله وع عاويوة بون أبوي سو يا ب دوا يسووو النواو خيور
سياسووةب ودووا وون أعظو المسوولمين سياسووة إطاصوا فووي توواريخه ب وعنوول ا سو لوو عوون رسوون دو و السياسووة صووال "بينووي
وبين الناو شعروب إذا شلوا أرخي ب وإذا أرخوا شلدت" ودو ا يعرف في دال النواو ب وعرو عاويوةب الو ه يسوهطيع
أ يح

الناو جميعا هما دان تقلبات الناوب و هما دان بيئات الناو وظروف الناو المخهل ة.

وظل الوضع د له ره جاء ز ن سيلنا علي بن أبوي طالوب -رضوي اا عنوس-ب ورصول طبعوا الم وادل ال بيورو فوي
وصعووة الجموولب و وصعووة تو ينب وصهووال الخوووار ب يعنووي خمووس سوونوات وون الم ووادل

عهوول اأ ووة اإسووا يةب ورصوول
ال برى رت بها اأ ة اإسا ية.

ل ون مووا نو درو أ فووي دو و ال هوورو لو ت ووهل فلسوطينب ولو ي وهل ال ووال ب ا لوس أه نووو ون القاصوول اللاخليوةب نعو
دووا دنوواك روورو بووين جوويش سوويلنا عاويووة بوون أبووي سو يا ب وبووين جوويش سوويلنا علووي بوون أبووي طالووب -رضووي اا عوون
الجميع-ب دا بينه وصعة زه وصعة ت ينب و قل ات واصع أخرى ل ته ب دل ذلوه دوا شوعب ال وال ب ا لوس بموا
فيس فلسطين عل صلب رجل وارل ويل وارلو ع عاوية بن أبي س يا -رضي اا عنس وأرضاو.-
بلء عهل اللولة اأ وية بهنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الح
وطبعا زه ا انهوا عارفين بعل وفاو سيلنا علي بن أبي طالب -رضي اا عنس -شهيلا بعل أ صهولس الخوار ب توول

ون

بعلو الحسن بن علي -رضي اا عنهما-ب وتنازل عن الح و لمعاويوة بون أبوي سو يا فوي سونة  ٤١ون الهجورو الو ه
عرف في الهاريخ بعال الجماعةب وال ال دا دا سنة  ٦٦٠ياديةب وبو له اسوهل عاويوة بون أبوي سو يا -رضوي اا
عنس -ر

المسلمينب وبلأ عهل اللولة اأ وية.

سنوات العز والرفعة لل ال بص ة عا ة وفلسطين بص ة خاتة
طبعا الخافة اأ وية بلأت في عهل سيلنا عاوية بن أبي س يا ب واسهمرت زه ا ارنا عوارفين رووالي  ٩٢سونةب ون
سنة  ٤١دجرية لسنة  ١٣٢دجريةب ودا بيواف ن سنة  ٦٦٠يادية لحل  ٧٥٠ياديةب رووالي  ٩٢سونة دجريوةب
ود و السنوات ب ا لها دان

ن سنوات العز واأبوهة والهوقولل والرفوعوة لل وال ب ا لوسب ول لسوطين بصو ة خاتوةب أ

عاتوومة الح و اأ وووه دانو فووي د و ب ودووي صريبووة جوولا وون القولوب وطبعووا لم انووة القوولو الرفيعووة دووا يهووه بهووا
عا ة خل اء اللولة اأ وية.
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وص ة ع الصحابي الجليل عاوية بن أبي س يا رضي اا عنس
طبعووا بلايووة اللولووة اأ ويووة دانو

ووع سوويلنا عاويووة بوون أبووي سو يا -رضووي اا عنووس-ب و بول أ نقووو وص ووة ووع دو ا

الرجل العظي ال ه ظل دثيرا في الهاريخ اإسا ي.
طبعا ي ي أنس ن الصحابة -رضي اا عنه وأرضاد أجمعين-ب ودل اأراديث الهي ذدردا ربيبنوا ورسوولنا -تول
اا عليس وسل  -فوي رو الصوحابة يولخل فيهوا عاويوة بون أبوي سو يا -رضوي اا عنوس وأرضواو-ب وي وي أنوس لوو أن و
أرلنا ثل جبل أرل ذدبا ا بلغ ل أرلد و نصي س.
(الحليث " ..لو أ أرلد أن

ثل أرل ذدباب ا أدرك ل أرلد ب و نصي س" تحي

ل اأرل يعنوي ولء ال ووب و نصويو دو ا يعنوي رهو و نو

سل ).

دو ا اإن واقب يبقو لموا ين و وارول ون الصوحابة -

رضي اا عنه  -بما فويه سويلنا عاويوة بون أبوي سو يا ولء ال وو فقوطب أو رهو نو

ولء ال وو أفضول وا نون و

ارنا ثل جبل أرل ن ال دبب لماذا؟ أنه دؤ ء ال ين أرسوا دعائ اإسال.
وش نا عاوية بن أبي س يا ديو أدخل اإسال إل

نواط دثيورو جولا ون ال والب لعول دوو الو ه أدخول اإسوال إلو

أرض لبنا ب ا لهاب ودو ال ه أدخل اإسال إل صيساريةب ودو ال ه أدخل اإسال إل أنطاديةب وإل أ وادن دثيورو
في جنو ترديا.
ودو ال ه ر

المسلمين وثب دعائ اللولوة اإسوا ية فوي دو و ال هوروب أصوول سونة و اثنوينب ل ون ع ورين سونة

دا ل وة فووي ز ووا الخل وواء الراشوولين -رضووي اا عوونه وأرضوواد -ب وع ورين سوونة دا لووة بعوول دوولا فووي ز ووا خافهووس
للمسلمين بص ة عا ةب يعني ظل واليا عل ال ال أو رادما أرض ال ال أربعين سنة هصلة ثبو فيهوا دعوائ اإسوال
ب

ل واض وصوه.

وي وي يوا إخووواني ويوا أخووواتي أ عمور بوون الخطوا -رضووي اا عنوس وأرضوواو -ال واروق ائهمنووس علو و يووة ال والب ولو
يعزلس ورو وارولو فوي رياتوسب وع أ عمور بون الخطوا دوا

وههرا ب ثورو العوزل لمون ي وه فوي و يهوس أو إ ارتوس رهو

ولو دا اسما دبيرا ن أسماء المسلمينب و ننسو جميعوا أنوس عوزل صبول ذلوه أبوا وسو اأشوعرهب وعوزل صبول ذلوه
العوواء بوون الحضوور يب وعووزل صبوول ذلووه عمووار بوون ياسوورب بوول وعووزل صبوول ذلووه سووعل بوون أبووي وصووا

-رضووي اا عنووس

وأرضاو-ب عزل دل أولئه عنل ا رلث بعض ال هن فوي ر مهو ب أو رولث

ونه بعوض اأخطواء الهوي اعهبردوا عمور

بن الخطا -رضي اا عنس وأرضاو -ين ع أ ت و وجودو في والي يح

صطرا ون أصطوار المسولمينب ل نوس وع

دل د ا العزل لهؤ ء ال رال ن الصحابة ل يعزل عاوية بن أبي س يا رو وارلو في دل إ ارتس.
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رقائ دا ة عن اللولة اأ وية
بلأت عهول اللولوة اأ ويوةب وطبعوا اللولوة اأ ويوة ن سوها دولوة ظلو وة جولا فوي الهواريخب إذا دنوا بنوه ل علو توحابي
جليل بلأ د و اللولة أنس تعرض له ا الظل ب فما بال
فهرو ر

باللولة اأ وية؟

اللولة اأ وية وأشهر ر ا ها

اللولووة اأ ويوة صعوولت زه ووا صلنووا  ٩٢سوونةب تنوواو علو خافههووا  ١٤خلي ووةب لعوول وون أشووهرد طبعووا عاويووة بوون أبووي
س و يا -رضووي اا عنووس-ب وعبوول الملووه بوون ووروا ب وأو د عبوول الملووه بوون ووروا اأربعووةف الوليوول وسووليما ويزيوول
ود والب وطبعوا دول اتولووا ر و اأ وة اإسووا ية فهورو طويلوة وون الوز نب ولعول وون أشوهر وأعظو وأدوورل ر وال اللولووة
اأ وية عمر بن عبل العزيز اأ وه -رضي اا عنس وأرضاو.-
انة عاوية بن أبي س يا ودورو في إرساء صواعل اإسال في الباد الم هورة
طبعا أنا ابحبش أصول عمر بن عبل العزيز الخلي وة الخوا س الراشول دموا دوو

وههر عنول دثيور ون النواو وت هوب فوي

دثيور ون ال هوبب أنووا بقوول الخلي وة الخوا س الراشوول دوو الحسون بوون علوي -رضوي اا عنوس وأرضوواو -الو ه توول بعوول
عاويووة بوون أبووي سو يا ب ودثيوور جوولا وون علموواء المسوولمين -وأنووا أديوول دو ا الورأه -يرفعووو عاويووة بوون أبووي سو يا فووي
الق ولر والقيمووة والعظم وة فوووق عموور بوون عبوول العزيووزب أن وس دووو الصووحابي الجليوول ال و ه ائهمنووس الرسووول -عليووس الصوواو
والسووال -عل و ال هابووةب ودووا ي هووب رسووائلسب وفووي بعووض الروايووات دووا ي هووب الوووري لرسووول اا -توول اا عليووس
وسل -ب ودو ال ه لس السب في إرساء صواعل اإسال في د و البادب و ا العمل ال ه عملوس عمور بون عبول العزيوز -
رضووي اا عنووس وأرضوواو -إ فووي اأ ووادن والو يووات الهووي رس وخ اإسووال فيهووا عاويووة بوون أبووي س و يا و ون عووس وون
الصحابة.
ازددار فلسطين وعمرانها في عهل اللولة اأ وية
طبعووا فلسووطين ازددوورت جوولا فووي عهوول اللولووة اأ ويوة دمووا ق لنووا لقلاسووهها و انههووا العظيمووةب ول ربهووا وون د و
عاتمة الخافة اأ ويوةب وظول دو ا ا دهموال بلولوة فلسوطين أو بقطور فلسوطين فوي داخول اللولوة اأ ويوةب و موا يو در
فووي دو ا العهوول أ عبوول الملووه بوون ووروا أن و وون جليوول المسووجل اأصصو ب وبوولأ إن ووادو فووي سوونة  ٦٥وون الهجووروب
وجلدو وترف عليس أ وال ضوخمةب ودوو الو ه بنو صبوة الصوخروب واسوه ملها ون بعولو الوليول بون عبول الملوهب ودوا
بناء في غاية ال خا ةب ودلو اللولة أ وال ضخمة جلاب للرجة إ الخلي ة عبل المله بن روا و ن بعولو الوليول بون
عبوول الملووه أوص وووا خ ورا

صوور دوول ووا ي و تي وون صوور لموولو سووبع سوونوات دا لووة لبنوواء المسووجل اأصص و ولبنوواء صبووة

الصخروب وال رق بين ا تنين دول ه جلا.
ودنه ل عليس إ شاء اا بعل ال اتل.
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اأنظار

الحمل اب والصاو والسال عل رسول اا.
دنوا صبوول ال اتوول بنووه ل علو المسووجل اأصص و وعل و صبووة الصووخروب الوليوول بوون عبوول الملووه أت و د و ا البنوواءب وطبعووا
الوليل بن عبل المله ن اأ راء اأ ويين أو الخلي ة اأ وه اللوي ر و ون سوهة وتموانين لسوهة وتسوعين ون الهجوروب
الخلي ة اأ وه أت د ا البناء وأن عليس أ وال دبيرو جلا زه ا صلنوا خورا
الصوخرو صبوة وضووعها فووق الصووخرو ليحوولد

صور لمولو سوبع سونواتب ودوا بنواء صبوة

وا الصووخروب دووا دو ا البنوواء فووي غايوة ال خا ووة واأبوهوةب ودوا طبعووا دووو

البناء الم هور اللي دو القبة ال دبي الم هوروب والبنواء دلوس دوا فيوس اللوو الو دبيب ودو و القبوة علو

ولار السونوات

المخهل ة لأ ة اإسا ية دثيرا ا دان تولدن بالو دب الخوال ب ذدوب دا ولب أ ووال ضوخمة جولا دانو بهن و علو
د ا البناءب ول لو جمال د ا البناء ل

أنظار ال ثير ن المسلمين أدثر ن المسجل اأصص .

صلاسة المسجل اأصص وأدميهس الخاتة
وطبعووا أنووا عووايز أددوول عل و رقيقووة همووة جوولا أ

ووا الصووخرو ل و ي وون الصووحابة -رضووي اا عوونه وأرضوواد -

والهابعو والعلمواء ون تواريخ اأ وة اإسوا ية يعطونوس أدميوة عينوة عون بقيوة أرض فلسوطينب يعنوي دوو

وا هو دو ه

صطعووة فووي أرض فلسووطينب غيوور المسووجل اأصص و ب المسووجل اأصص و لووس أدميووة أعل و ب وأدميووة أخ و ب والصوواو فووي
المسووجل اأصصو بخمسوومائة توواوب واإدوولاء للمسووجل اأصصو

قولل و عظو دمووا وتووو رسووولنا -توول اا عليووس

وسل -ب واإسراء دا للمسجل اأصصو ب دول ارتباطنوا ورياتنوا والقيموة العاليوة جولا الخاتوة فوي أرض فلسوطين دانو
للمسجل اأصص وليس لمسجل صبة الصخرو.
خطورو شهرو وتعظي صبة الصخرو أدثر ن المسجل اأصص
و ع ذله يا إخواني ويا أخواتي اآ في ربو العال اإسا ي ول هرات طويلة جلا ظل صبة الصخرو أدثر شوهرو ون
المسجل اأصص ب ود ا فيس خطور دبيرو جلا.
أو خطووورو فووي ا تبووا ب أننووا ووابنهبعش اللووي دووا بيعملووس الصووحابة -رضووي اا عوونه وأرضوواد -ب ودو أدوول الخيوور
و صابي الهلىب ابنعملش اللي دانوا بيعملووب بلأنا نردز ادهما نا علو شويء لو يو ت فوي ال ور دليول علو أدميهوس
أدثر ن غيرو ن اأ ادن.
ل وون ال وويء الخطيوور الهوواني إ ووع وورور الوص و نوواو دثيوورو جوولا جوولا وون المسوولمين افه ووروا صوب وة الص وخرو ده دووي
المسجل اأصص ب وإ دل الهعظي ي و له ا الم ا ب فإذا صال اليهوود فوي يوول ون اأيوال أو غيورد ون أعولاء اأ وة
اإسووا ية صووا وا به ولل المسووجل اأصص و ب وأبق ووا صوب وة الصووخروب صوول يعهقوول المسوولمو أنووس ضوويرب ووافيش
المه صبة الصخرو وجودوب الم ا المعظ والمنه ر في الصور وال روت وفي دل
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فلسطين يضع خلو ظهرو تورو صبة الصخرو وليس تورو المسجل اأصص ب وفي دو ا لوبس

دبيوور جوولا وتلبوويس عل و المسوولمين وعل و أدوول د و ا الوولين العظووي ب ال و ين يجووب أ يوولافعوا ب و رواره عوون فلسووطين
ب ا لهاب وعن المسجل اأصص بص ة أخ ب فوجب الهنبيس عل د و القضية.
أرض فلسطين عاش فيها ال ثير ن العلماء والهابعين
طبعا أرض فلسطين شهلت ال ثير وال ثير ن علماء المسلمين عاشوا فيها في ز ا اللولة اأ ويةب عواش فيهوا رجواء
بن ريوو ال نله -ررمس اا-ب ودو ن دبار الهابعينب ودو الهابعي العظوي الو ه أشوار علو سوليما بون عبول الملوه
ب يوولي ن بعلو عمر بن عبل العزيوزب وع إ ولوي العهول لو ي ون عمور بون عبول العزيوز -ررموس اا-ب فطبعوا ده ون
أعظ أعمال رجاء بن ريوو -ررمس اا.-
طبعا فيس تابعين دثير جلا عاشوا في أرض فلسطينب نه ن عاش فيهوا فهورو ون الوز نب و ونه ون عواش فيهوا و وات
في أرض فلسطينب ن دؤ ء الهابعين ال ين عاشوا في أرض فلسطين اله بن دينارب اأوزاعيب سو يا الثوورهب ابون
شها الزدره -ررمه اا جميعا-ب ود ن دبار علماء اإسال والمسلمين.
ن أعمال اللولة اأ وية في أرض فلسطين ..إن اء لينة الر لة
سليما بن عبول الملوه -ررموس اا -اللوي اتوول ر و المسولمين ون  ٩٦دجريوة ل و  ٩٩دجريوةب ودوو أرول الخل واء
اأ ووويين المهم وينب أن و لينووة الر لووةب وال ووال دا دووا فووي سوونة سووبعة وتسووعين وون الهجووروب يعنووي تقريبووا سوونة ٧١٧
ياديةب وطبعا ده ن اأعمال اللي عملهها اللولة اأ وية في أرض فلسطين.
انههاء اللولة اأ وية وصيال اللولة العباسية
اللولووة اأ ويووة انههو فووي سوونة  ١٣٢دجريووة يعنووي  ٧٥٠ياديووةب وصا و

وون بعوولدا اللولووة العباسوويةب وزه ووا ارنووا

عارفين صيال اللولة العباسية دوا صيوال د ووه إلو رول دبيورب صهول عولد دبيور ون أ وراء اللولوة اأ ويوةب وطبعوا علو رأو
دووؤ ء الخلي ووة اأ وووه اأخيوور اللووي دووو دووا اسوومس ووروا بوون حموول اأ وووهب ودو ا صهوول فووي صوور فووي رلوووا ب طبعووا
رلوووا سوواعهها دانو صريووة صريبووة وون القووادروب دووي دلوووصهي طبعووا داخوول القووادروب فقهول ووروا بوون حموول وانههو عهوول
اللولة اأ وية وبلأ عهل اللولة العباسية.
لو ر

اللولة العباسية

اللولة العباسية ر م المسلمين يا إخواني علد ضخ جلا ن السنواتب أدثر ن خمسة صرو ب ر م

ون سونة

 ١٣٢دجرية لسنة  ٦٥٦دجريةب يعني ن  ٧٥٠ياديوة لسونة  ١٢٥٨ياديوةب  ٥٢٤سونة بالهموال وال موالب طبعوا
ده فهرو طويلة جلا جلا جلا ن عمر اأ ة اإسا ية.
فهرات القوو والضعو في عهل اللولة العباسية
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ل ن فيس أل از دهيرو جلا في تاريخ اللولوة العباسويةب يعنوي وثا نسومع عون الهوقوللب والرصويب والعظموةب واإنهوا العلموي
وا صهصادهب والسيطرو الواسوعة علو بقوا دثيورو ون العوال اإسوا يب ل ون فوي ن وس الوصو عنول ا نقهور

ون ريواو

دثير ن الخل اء ال ين ر موا اللولة العباسية نجل دناك بوعل عن ال ريعةب بوعل عن اللينب شر للخموورب لعوب وع
الجاريووات والراصصوواتب تب و ير اأ وووال ب و ل غيوور قبووولب نجوول أل وواز غيوور هو ووةب ديووو يصووب له و و اللولووة د و و
السويطرو علو دو و المسوارات ال اسووعة ون الوباد؟ وديووو ي وو فووي تواريخ بعوض الخل وواء فيهوا أو دثيوور ون الخل وواء
فيها د و الصورو الهي نرضادا أبلا لمسل فضا عن خلي ة يح

المسلمين؟

عل ا ن ه د ا الل ز زل نقس تاريخ اللولة العباسية ل هرتين رئيسيهين
فهوورو بنسووميها عهوول القوووو وده ال هوورو اأولو

وون ريوواو اللولووة العباسوويةب وده اسووهمرت وون سوونة  ١٣٢وون الهجووروب

لسنة  ٢٤٧ن الهجروب يعني  ١١٥سنة هصلةب اللي دي ال هرو اأول في عهل اللولة العباسية.
بييجووي ورادووا بعوول دوولا فهوورو الضووعو فووي عهوول اللولووة العباسوويةب اللووي دووي روووالي  ٤٠٩سوونةب ابهوولاء وون سوونة ٢٤٧
دجرية لسنة  ٦٥٦دجرية عنل ا سقط اللولة العباسية.
ال هرو اأول ده دي ال هرو الم هورو في تاريخ اللولة العباسويةب دوي ال هورو اللوي فيهوا أبوو جع ور المنصوورب اللوي فيهوا
دارو الرشيلب اللي فيهوا المعهصو ب اللوي فيهوا المو و ب اللوي فيهوا اأسوماء ال بيورو ون خل واء اللولوة العباسويةب ودوي
ده ال هوورو اللووي ع و فيهووا اإسووال عظو و ربووو الوولنياب وورث و فيهووا اللول ووة العباسووية عظ و أ وواك اللولووة اأ وي ووةب
ور م فيها دولة إسوا ية تصول ون الجزائور أو الم ور فوي بعوض أوصوات اللولوة العباسوية إلو أطوراف الصوين دولوة
وارلو تعهبر أدبر دولة في العال في ذله الز ن .ودا الح

فيها ردزه في ب لادب ودا فعا عظو دو و المنواط

أو دل د و المناط يلين بالو ء لللولة العباسية و نها طبعا أرض فلسطين.
ع شلو رب الناو لللولة اأ وية لماذا ل تحلث ثورات عنل سقوطها؟
يعني فلسطين انهقل انهقال طبيعي جولا ون ر و اللولوة اأ ويوة لح و اللولوة العباسويةب إ اللولوة العباسوية دانو
فووي ز ووا صوووو فووي د و و ال هووروب و ارصوولش فووي فلسووطين أه نووو وون القاصوولب ووع إ دووا هوص وع يحصوول نووو وون
الثووورات فووي داخوول فلسووطينب أو فووي داخوول ال ووال بصو ة عا ووةف ل وولو و ء دو و المنوواط لللولووة اأ ويووةب ودووا طبعووا
الناو دلها بهحب اللولة اأ ويوة ربوا دبيوراب و وا زالو دو و المنواط إلو اآ تحوب اللولوة اأ ويوة ربوا دبيورا لحسون
سياسة الخل اء اأ ويين لل عب بص ة عا ة وأدل ال ال بص ة خاتة.
وأنووا برجووع أصووول وأف ورد بووإ اللولووة اأ ويوة دانو

وون الوولول العظيمووة جوولا اللووي انه وور فيهووا العلو ب وانه وورت فيهووا

الولعووب وانه ورت فيهوا ال هوروات اإسوا يةب ودخلو فيهووا اأنوللس للسوالب ودخلو فيهوا الهنول للسوالب وعوواش
فيها ال ثير ن الهوابعينب ودوا فيهوا جهواد سوهمر الصووائو وال وواتيب يعنوي الصووائو الجيووش تخور فوي الصويوب
الح قة (" )14ف سطين في عصر ال افة اأموية وأوائل الع اسية" من س س ة "خط الزمن"

( صفحة  7من ) 8

موقع الطريق إلى ه

http://www.way2allah.com

وال ووواتي تخوور فووي ال ووهاء للحوور فووي سووبيل اا وللجهوواد فووي سووبيل ااب د و و دووي اللولووة اأ ويووةب فالنوواو دان و
بهحبها رب دبير جولا جولاب ولوو جواء رواد ون ر وال اللولوة اأ ويوة إلو دو ا الوز ن عهبور بوين النواو صليسواب إ
طبعووا ووع دوول اأخطوواء والم ووادل اله وي روولث فووي عهوول اللولووة اأ ويووةب و نقووول أنه و ائ ووةب أديوول دووا عنوولد
أخطاء إ أنه دانوا فعا ن أفضل وأعظ ر ال المسلمين فوي طوول عهول المسولمينب وإلو ز اننوا اآ ب ولوو عنولنا
دولة إسا ية بهح

المسارة اللوي دانو بهح مهوا اللولوة اأ ويوةب أددول ل و دو و اللولوة تح و العوال ب أ عنولنا

اللولة اأ وية دان بهح

سارة ن اأنللس إل الصينب ف ان طبعا اللولة اأ وية حبوبة عنل الجميع.

و ووع ذلووه لو يحوولث بعوول سووقوطها ثووورات فووي عهوول اللولووة العباسوويةب لو يحوولث ثووورات فووي فلسووطين و فووي ال ووال
بصو ة عا وةب ولعوول ذلووه يرجووع إلو بطووش العباسوويين عنوول بلايووة عهوولد ب وسو ه الوول اء ب و ل دبيوورب يعنووي ادووانش
قبول رقيقة شرعيا في د و ال هروب ل ن زه ا صلنا انهقل فلسطين انهقا طبيعيا إل ر

العباسيين.

انة أرض فلسطين في اللولة العباسية
العباسيو ادهموا الحقيقة ب رض فلسطين وبالقلو بص ة خاتةب وبسوارل فلسطين بص ة عا وةب ادهمووا بهوا إ دوي
برضووس أرض باردووة وأرض قل وةب ل وون ل و ي وون ادهمووا ه بهووا دادهمووال اللولووة اأ ويووة ب و رض فلسووطينب ول و ي وون
دادهمووا ه د و العباسوويو ب و رض الع وراقب طبعووا إ اللولووة العباسووية نقل و عاتوومة الخافووة وون د و إل و ب وولادب
فبوع ولت فلسووطين عوون ردووز الخافووةب ل وون ظوول ا دهمووال بهووا صائمووا لوجووود القوولو بهوواب ولوجووود المسووجل اأصص و ب
ولوجووود عوولد دبيوور وون الموول السووارلية المهمووة الهووي دان و تعهبوور ث ووور لللولووة العباسووية عل و سووارل البحوور اأبوويض
المهوسطب وطبعا عل سبيل المثال يافاب وري اب وع اب وصيساريةب وغزوب وغيردا ن ل السارل في فلسطين.
د ا ا سنعرفس في الحلقة القاد ة بإذ اا
يا ترى إيس اللوي رصول بعول دولا فوي ز ون اللولوة العباسوية عنول ا ضوع

بعول سونة  ٢٤٧دا اللوي دنعرفوس بوإذ اا فوي

الحلقة القاد ة.
أس ل اا -عز وجل -أ ي قهنا في سننسب وأ يعلمنا ا ين عناب وأ ين عنا بما علمناب إنس ولي ذله والقادر عليس.
والسال علي

وررمة اا وبرداتس.

ت بحمل اا
شادلوا اللرو للن ر عل الن في صس ت ريغ اللروو في نهليات الطري إل اا وت ضلوا دنا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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