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أعو ووهلل ابل الس ووعلي العل وولط م وون ال ،وولطهللا ال وورللطي ،س ووط م ال وور ن ال وور لطي

احلعو و ل حنعو و ونس ووتعلون ونس ووتغفر

ونسته يني ونعوهلل ابل من شرور أنفسوهللا ومن سلئهللات أععهللالوهللاي نن من يهو م فو مضو لوني ومون يضول فو
وأشه أ ال لن ال م و

وهللادي لون

ال شريك لني وأشه أ حمع عب ورسولن فأمهللا ،ع ي

العصور احلجرية يف فلسطني
وذ الل وهللات يف ملوزا

سووهللانوهللا أمعونيي موي

أ ا ومر باهللا ،كط يف ذا اللقهللاء املبهللاركي وأسأل م-عز ول  -أ جيعو
احللقة الثهللالثة من ،رانمج خط الزمن ومهللازلوهللا موي صصوة فلسوطنيي يف احللقوة اللوت فهللانو شوفوهللا اتريو فلسوطني القو مي لو ا اي
شفوهللا العصور احلجرية وخرلوهللا من العصور احلجرية ،بعض القولط املهعوة لو ا ا أوهلوهللاإ أول م يووة أُن،وأت يف العوهللامل كهللانو

م يوووة أر ووة و ووت م يوووة فلسووطلولة  8000سوووة صب و املوول د يع و  10000سوووة موون دلوووصيي وعرفو وهللا أ أول نس وهللا
سكن فلسطني دخ أرض فلسطني من مللو سوة ونصف من دلوصيي وعرفوهللا ،ردو أ ال،عوب اللوت سوكو يف أرض
فلسطني يف العصور احلجرية غري معروفة األص ي لكن دخلوهللا ،ع ك على العصور الربونزية.
وصسعوهللا العصور الربونزية لث ث مرا
عصور ،رونزية ص ميةي ومتوسطة و يثةي يف احللقة اللت فهللانو انكلعووهللا علوى الق ميوة ولعو أ وط موهللا ميلوز العصوور الربونزيوة
أل دخلووهللا يف عصور الكتهللا،وة

الق ميةي وت ال،وعوب الوي سوكو يف أرض فلسوطني عُرفو يف وذ املر لوةي للون عُرفو
أو عصوور التوهللاري ي وصبو كو كوهللا يُسووعى موهللا صبو التوهللاري ي وانكلعووهللا علووى شووع ات ولخش فلسووطني ،عو كو ي و ووو

ال،ووع البهللاالسو و ووو الووذي أعطووى س فلسووطني امسهوهللا ابالسووتني أو فلسووطني و وذا ال،ووع أنوى موون لزيورة كريو يف
وسط الب ر األ،لض املتوسط ومهللا وهلهللا من ُل ُزر.
العصر الربونزي املتوسط
وخش ،ع ك للعصر الربونوزي املتوسوطي ود ،لبتو ي مون سووة  2000صبو املول د لسووة  1550صبو املول دي يعو
فرتة  450سوة مون اتريو فلسوطنيي احلقلقوة العصور د يف غهللايوة األ،لوةي وأان أعتورب مون أ وط العصوور يف اتريو فلسوطني
ُمطل اقهللا للن أل

وذا أول عصور شوه التو لو ل –عوز ولو  -يف أرض فلسوطنيي أرض فلسوطني صبو كو كهللانو أرض

وثولةي يع الكوعوهللانلو والفلولقلوو وغوري ط مون ال،وعوب كوهللانوا وثولوني لكون  ،ايوة التو لو ي و ،ايوة معرفوة رب العوهللاملني-
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سوب هللانن ونعوهللاس -وكلوف يُعبو وكلوف نكووو ال،وريعة علووى موهوهللات سوللطي كهللانو يف وذا العصوور الربونوزي املتوسووط عوو مهللا
هللالرا من مو،ئن األصلت يف أرض العراق.
دخ ،را لط –عللن الص ة والس م -س أرض فلسطني مه ا
،عثة سل ان ،را لط-عللن الص ة والس م -يف أوور يف العراق
عوهللارفني

،ورا لط –عللوون الصو ة والسو م -و ووو أ،ووو األنبلوهللاء ُ،عووا يف أرض العوراق يف م يوووة امسهوهللا أووري وعوهللاش فلهوهللا

فرتة و وهللاك دعهللا س م –عز ول  -و ث مهللا ،لون و،ني الوعرود من صراع وأُلقت يف الوهللار مث نوهللا م –عوز ولو  -كعوهللا

نعرفي مث أمر ر،وهللا –سب هللا ونعهللاس -ابهلجرة وصهللال هلللك يف كتهللا،ن الكرميإ " َوَنَّلووَهللا ُ َولُوطاوهللا" األنبلوهللاءإ71ي لوطاوهللا ا،ون أخوو
ا ا
سوول ان  ،ورا لط-عللوون الص و ة والس و مَ " -وَنَّلووَ وهللا ُ َولُوطاوهللا ا َس األَر ا
ني"ي و ووت أرض فلس وطنيي
ض الَّو اوي َاب َركوَ وهللا ف َله وهللا لل َع وهللالَ اع َ
فهوهللالر ،وور لط-عللوون الصو ة والسو م -موون العوراق موون أوور س فلسووطني ودخو س م يوووة أو صريووة نُسووعى شووكلطي أو
وطبع وهللا ان،لووا كهللان و مولووودة زي م وهللا صلو وهللا صب و ك و أسس وههللا الكوع وهللانلو صب و هلللووك
ُشووكلط ابلقوورب موون ان،لووا اب ي ا

،ع،رات ومئهللات السووات.

كط اهلجسوس فلسطني فرتة طويلة من الزمن
عهللاش سل ان ،را لط يف شكلط أو يف ان،لا لكن جتول يف ،عض مو

فلسوطنيي هلل و

س القو سي هلل و

س ،لو حلوطي

هلل و س غري وهللا موون امل و وك وهللا كووط أرض فلسووطني يف هلللووك الوص و اهلجسوووسي وا و وهللا ع وهللارفني اهلجسوووس أص و ا
أصوهلط زي مهللا صلوهللا يف احللقة اللت فهللان من ابمورينيي واهلجسوس كعووا فورتة طويلوة مون الوزمن أرض فلسوطني وواس
 200سوة أو ابلت ي  207سوة من سوة  1974ق.مي لسووة  1967ق.مي يعو ابلضوبط  207سووة وانت،وروا مون
فلسووطني س  ،و د ال ،وهللامي مث ا تلوووا ،ع و هلللووك مصوور كع وهللا ووو معووروفي يف ووذ الفوورتة ع وهللاش  ،ورا لط –عللوون الص و ة
والس م.-
أ ط مهللا كهللا ميلز شع اهلجسوس
احلقلقة كوهللا ،لعلوز شوع اهلجسووس هللالوة مهعوة لو ا ا نفعو الو عوة ااميهللانلوة العقهللاة يوة يف أرض فلسوطني نفعو

وذ

ضهللا ،ع هلللك يف أرض مصري و و أ شعوب اهلجسوس كهللان شعوب عو هللا نوع مون احلريوة ال يولوةي يعو موهللا
ال عوة أي ا

طبعوهللا كوهللانوا شوعوب وثولوة لكون موهللا كوهللانش عوو ط صورار علوى عبوهللادة لون
كهللانش يف نوع مون القهور علوى عبوهللادة لون معونيي ا

معنيي ولذلك أعطوا الفرصة ا،را لط –عللن الص ة والس م -أ ي عو س م –عوز ولو  -دو اضوطههللاد أو نضولل
أو ظلط أو ،طش كعهللا كهللا

ث صب هلللك يف أرض العراقي فعهللاش سل ان ،را لط-عللن الص ة والس م -عل،وة هللادةوة

ملعهللا مهللا
 ،و أي نوع من امل،هللاك يف أرض فلسطنيي ونعلط ا

ث لن من أتخر لإلنهللابي مث صو نووع مون اهلجورة س

أرض مصوري و صو ،عووض امل،وهللاك يف مصوور موي ُ كوهللام مصور يف هلللوك الوصو ي وكوهللا لسوون اهلجسووس موهللادخلوش أرض

مصر.
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ُول مسهللاعل عللن الس م يف أرض فلسطني
علووى فكوورة سوول ان  ،ورا لط -عللوون الص و ة والس و م -دخ و س أرض فلسووطني سوووة  1900ق.مي يع و صب و دخ وول
اهلجسوووس ملصوور وووا  100سوووةي لكوون ا و وهللا ع وهللارفني ووو َع َّعوور طوووي ا –عللوون الص و ة والس و م -ع وهللاش نقريباوهللا يف
أصح الرواايت  175سوة فههللالر س مصر يف أواخر لهللانني وعهللاد ابلسل ة هللالر كعهللا و معروفي و ت نعتورب أمورية مون
األمو وريات املص وورايتي ن ووزوت الس وول ة و وهللالر -عللهو وهللا السو و م-ي وأنو و
واملعلومووة دي لوهللايز انس كتووري متعرفهوهللاشي أل ا ووهللا عوهللارفني

مسهللاعلو و –علل وون السو و م -يف أرض فلس ووطنيي

سوول ان مسهللاعلو كوهللا طفو رضوولي يف أرض احلجوهللاز عوو مهللا

فجوور ،ئوور زمووزم والقصووة م،ووهورةي لكوون الووذي نووذكر أ أول موول د سوول ان مسهللاعل و ك وهللا يف أرض فلسووطني مث وهللالر
َّ
،ورا لط –عللوون الصو ة

و السو م -أبم مسهللاعلو السوول ة وهللالر و مسهللاعلو س األرض الفضوهللاء يف اجلزيوورة العر،لووةي

و د لن ر،وهللا –سب هللانن ونعهللاس -مكهللا معني يوذ

للون و وو مكوة املكرموةي مث ،عو هلللوك كهللانو صصوة مسهللاعلو م،وهورة

يف أرض مكة املكرمة.
نبلوهللا –صلَّى م عللن وسلط -لن لذور من أرض فلسطني

ال،وهللا مون القصوة أ مسهللاعلو عللون السو م ُولو يف أرض فلسولطني يعو نبلووهللا –صولَّى م عللون وسولط -لون لوذور موون
أرض فلسطني و ذا شرف كبري ل ا ا هلذ األرض الع لعة األرض املبهللاركة أرض فلسطنيي طب اعوهللا ُولو لسول ان ،ورا لط ،عو
ضهللا من األنبلهللاء الكرام ُول ،ع سل ان مسهللاعلو ب 13سووة
ضهللا س هللاق –عللن الس م -و و أي ا
ك يف أرض فلسطني أي ا

ضوهللا يف لوهللاة سول ان
من السل ة سهللارة –عللههللا الس م -و،ع سل ان سو هللاق ُولو اسو هللاق سول ان يعقووبي وكوهللا هلللوك أي ا
 ،ورا لط –عللوون الص و ة والس و م -ودلل و هلللووك م وهللا ل وهللاء يف كت وهللاب ر،و وهللا –سووب هللانن ونع وهللاس -عو و مهللا ،،وور ر،و وهللا –سووب هللانن
ا
ا
ونعهللاس -السل ة سهللارة وصهللال" فَوبَ َّ
ب" وودإ71ي التب،وري سو هللاق ويعقووب كوهللا
،ورَان َ هللا ااسو َ هللا َق َومون َوَراء اسو َ هللا َق يَوع ُقوو َ
يف لهللاة سل ان ،را لط والسل ة سهللارة –عللهعهللا الس م.-
سط م مسألة الوزاع على سل ان ،را لط -عللن الص ة والس م-

وطبع وهللا صصووتن ،ع و ك و صصووة مهعووة ل و ا ا وم و ثرة يف
سوول ان يعقوووب ُول و نقريباوهللا يف سوووة  1750ق.مي يف أرض فلسووطني ا
صصوتوهللا مووي فلسووطنيي صبو موهللا نو خ علوى صصووة سوول ان يعقوووب نقووف وصفووة موي سوول ان ،ورا لط –عللوون الصو ة والسو م-
ونقول أ ملي اللهود والوصهللارى واملسلعني يتوهللازعو سل ان ،را لط -عللون الصو ة والسو م -يعو كو فريو يتعو أ
يوتس

س ،را لط –عللن الص ة والس م-ي حنن املسولعني نقوول أنووهللا أوس ،ورا لط –عللون الصو ة والسو م -وكوذلك

يقول اللهود والوصهللارىي ور،وهللا –سب هللانن ونعهللاس -يف كتهللا،ن الكرمي يف سورة ل ععرا سط ذ القضلة وصوهللال –سوب هللانن
ا ا
ونعهللاسَ " -اي أَ ال اكتَ ا
لط َوَمهللا أُن ازلَ ا التَّووَراةُ َو ا
اا انل ُ اَّال امن َ،وعو ا ا أَفَو َ نَوع اقلُوو َ " ل ععورا إ65ي
هللاب املَ ُُتَ ُّ
هللالو َ ايف ،و َرا َ
َ
يهودايي واللهودية مل نكن ال ،ع نزول التوراة على موسى –عللن السو م -و وو ،عو ،ورا لط
يع كلف ن َّ عو أنن كهللا
ا
–عللوون الص و ة والس و م -مبئ وهللات السوووواتي وكلووف نقولووو أنوون نص ورانلاهللا وم وهللا أُنووزل اانل و علووى س ول ان علسووى –عللوون

الس م -ال ،ع أكثر من  1700سوة من وفهللاة ،را لط –عللن الص ة والس م -أف نعقلو .
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انبهللاع ،را لط-عللن الص ة وس م -للا ابلوس وال ابلوس
" وهللا أَنووتُط ا و ُ َال اء وهللالجتُط فالع وهللا لَ ُكووط ،او اون اعلووط فَلاووط ُُتَو ُّ ا
ا لَ ُكووط ،او اون اعلووط َو َّ
ايُ يَوعلَو ُوط َوأَنووتُط َال نَوعلَ ُعووو َ " ل
َ
َ
َ َ
هللالو َ ف َ
َ
َ
لع وهللا لَوول َ
ععرا إ66ي مث يقطي صهللاة ا –سب هللانن ونعهللاس" -مهللا َكهللا َ ا،ورا ا لط يوه ا
ود ااي َوَال نَص َرانالاهللا َوالَ اكن َكهللا َ َ وال افهللا ُّمسلا اعهللا َوَمهللا َكوهللا َ ام َون
َ ُ َُ
َ
َّ ا
هللاس اا،و وورا ا َّ ا
ا
ا
ين َموُ وووا َو َّ
ايُ َوا ُّ
ال ُع،و و ارك َ
ين انَّوبَوعُ ووو ُ َو اَ و و َذا الوَّو وا ُّ َوال ووذ َ
لط لَل ووذ َ
ني" ل ععو ورا 67ي مث يق ووول " َّ أَو َس الوَّو و ا َ َ
ا
ني" ل ععرا 68ي مع كو اي خووا واي أخووان أ انبوهللاع ،ورا لط –عللون الصو ة والسو م -لولا ابلكلعوهللات
ال ُع موا َ
وللا ابلوس وللا ابلوس ي منهللا ابنبهللاع مهللا لهللاء ،ن من داينة ولفلة مسولعةي اعتقوهللاد سوللط يف م –عوز ولو  -واعتقوهللاد
يف البعاي واعتقهللاد يف أنبلهللاء م –عوز ولو  -وكتبون وذا وو الوذي يوبغوت لون أ يتبوي ،ورا لط –عللون الصو ة والسو م-
أو ي َّ عت أنن يوتس للن –عللن الص ة والس م.-
ك م اللهود يف التوراة احملرفة
طو للوون اللهووود ،لتعسووكوا ،سوول ان ،ورا لط مووي أ يعقوووب اللووت ووو سوراةل ي اللووت ووو أ،ووو اللهووود ،عو كو لوهللاء ،عو
،را لط –عللن الص ة والس م -زي مهللا صلوهللا

و فل ا،ن س هللاقي ملهللاهللا يتعسوكو

،ورا لط ابلوذاتي يف التووراة اي

خوووا واي أخووواني الووذي أُعطووت أرض فلسووطني و أُعطووت سوراةل الكووربى ووو ،ورا لط-عللون الصو ة والسو م -ونسو
،ورا لطي يقووول اللهووود يف نووورافط احملرفووة "لاوَسولك" واخلطوهللاب ا،ورا لط-عللوون الصو ة والسو م-ي " لاوَسوولك أُعطووت ووذ

األرض من هنر مصر س الوهر الكبري يف الفرات"ي هنور الفوراتي يعو
كعهللا يقولو يُعطت األرض مهللا ،ني هنر الفرات وهنر الول س نس

وذ ابيوة مولوودة يف التووراة أ م –عوز ولو -

ذا الرل الع لط ،را لط-عللن الص ة والس م.-

الرد على مهللا ي علن اللهود
والإ التووراة حمرفوة فوهللال أعلوط ،صو ة وذ ابايتي اثنلاوهللاإ كهللانو صو ل ة فوسو
وحنن نرد على وذ الروايوة ونقوول أ ا
 ،ورا لط ووو س و هللاق-عللوون الس و م -وموون ،ع و يعقوووب وكووذلك مسهللاعل و –عللوون الس و م-ي ونبلو وهللا –ص ولَّى م عللوون
ذا الو الكرمي مسهللاعل ي اثلثاهللاإ اللهوود اي خووا و وذ املعلوموة يف غهللايوة األ،لوةي اللهوود الوذين

وسلط -وأمتن من نس

يعل،و يف زمهللانوهللا اب مع عهط للا من نس يعقوب وال من نس ،را لط منهللا ط من يهوود اخلوزري ويهوود اخلوزر و الء
دخلوا يف اللهودية يف القر التهللاسي والعهللاشور املول ديي يعو ،عو صورو متتهللاللوة مون يعقووب –عللون السو م -وللسووا مون
األصول اا،را لعلة أو اللعقو،لة.
ولذلك فإ ص

وريا نقوولإأعطى
وذ ابيوة فهو الء ال جيووز هلوط أ ذخوذوا وذ األرض فقو أُعطلو للوسو ي مث أخ ا

م –عووز ولو  -اامهللامووة يف نسو ،ورا لط للصوهللاحلني ومل يعطهوهللا لل وهللاملني صوهللال –سووب هللانن ونعوهللاس -يف كتهللا،وون الكوورمي يصووف
هللال اا ل ا
ا
هللال وامون هللُ اريَّو اي ا صَوهللا َل َال يووَو ُ ا
وك لالوَّو ا
ني" البقورةإ124ي فعون ظلووط
هللاعلُ َ
هللال َعهو ي ال َّوهللال اع َ
َ
صوول ،ورا لط "صَو َ ي َ
ي
هللاس ا َم اهللاموهللا ا صَو َ َ
و ،ل وغري ف يكو لن

يف ذ األرض أو ذ اامهللامة الي أعطهللا هللا م –عز ول  -للصهللاحلني فقط.
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نبلوهللا –صلَّى م عللن وسلط -و أوس الوهللاس ،را لط
،سط م واحلع ل والص ة والس م على رسول مي شفوهللا صب الفهللاص صصة ،ورا لط –عللون الصو ة والسو م -وكلوف
دخ س أرض فلسطني وكلوف أنو

مسهللاعلو و،عو هلللوك سو هللاق مث يعقووب اسو هللاقي ويف وذ القصوة هللكوران أ أوس

الوهللاس ،را لط ط الذي انبعو ي ط املسلعو ي ط األنبلهللاء والصوهللاحلو ي و خور األنبلوهللاء وخوهللام األنبلوهللاء وو نبلووهللا حمعو –
صلَّى م عللن وسلط -و و أوس الوهللاس ،را لط.
لزةلة مهعة يف لهللاة سل ان ،را لط-عللن الص ة والس م-
وطبعوهللا صصووة سوول ان يعقوووب مهعووة لو ا ا ابلوسووبة لقصووتوهللاي أل يعقوووب ووو سوراةل
صبو موهللا ووش يف صصووة سوول ان يعقوووب ا

وطبعوهللا عوهللاش يف فلسووطني فوورتة موون الفورتات ولووزء مهووط لو ا ا موون اتريو

ووذ القضوولةي نتعوورف ،ووردو علووى لزةلووة مهعووة يف

لهللاة سل ان ،را لط-عللون الصو ة والسو م -و وت أ م –عوز ولو  -صو أمور ابهلجورة س أرض احلجوهللاز مورة وموراتي

هلل

أول مرة مي سول ان مسهللاعلو وموي السول ة وهللالر ونوركهط كعوهللا نعلوط يف أرض مكوةي و ووهللاك ن،وأ ونرعورع مسهللاعلو –

عللوون السو م -لكوون عوهللاد ،ورا لط-عللوون السو م -للعوولش يف أرض فلسووطنيي ،عو فوورتة أموور ر،ووهللا –سووب هللانن ونعوهللاس -أ
يذ مرة أخرى س أرض مكة لريفي صواع البل احلرام كعهللا و معروفي ويقوول ر،ووهللا "واهلل يورفَوي ا،وورا ا لط ال َقو ا
اعو َ ام َون
َ َ ُ َ ُ َ
البولو و ا وامس ا
ا
وك أَنو و َ َّ ا
ولط" البق وورةإ127ي ف ووذ س وول ان ،و ورا لط –علل وون الصو و ة
هللاعلو و ُ َر،وَّوَو وهللا نَو َقبَّو و اموَّو وهللا ا انَّو َ
َ َ َ
الس ووع ُ
لي ال َعل و ُ
والس م -ورفي صواع البل احلرام وأُن،أت الكعبة كعهللا و معروف يف هلللك الوص .
ملهللاهللا ُمست املسج األصصى هبذا االسط
وهللا س ال ال ،أنوهللا نسألن ع،هللا وو مورنبط ،قضولة الكعبوةي و وو أتسولا املسوج األصصوى يف القو س يف فلسوطنيي مون
الووذي أسووا املسووج األصصووى ومووأ أُسووا ووذا املسووج األصصووى وملوهللاهللا ُمسووت املسووج األصصووى هبوذا االسووط املسووج

األصصووى عُوورف هبووذا االسووط أو أطلو عللوون العوورب ووذا االسووط ألنوون كوهللا أ،عو مكوهللا موون لزيورة العوورب يُعبو فلوون ر،ووهللا –
سب هللانن ونعهللاس-ي فسعهللا العرب املسج األصصى أ،ع املسهللال عن مكوة املكرموةي وا وتف هبوذا االسوط وأ هللكور ر،ووهللا
ا
اا
اا
اا
ا
صووى الَّو اوذي
–سووب هللانن ونعوهللاس -يف كتهللا،وون الكوورمي " ُسووب َ هللا َ الَّووذي أَسو َور اى ،ا َعبو لَوول ا يمو َون ال َعسووج احلَو َر اام ا َس ال َعسووج األَص َ
ضهللا.
َاب َركوَهللا َ ولَنُ" ااسراءإ1ي مل يكن ذا أول نسعلة للعسج ولكن العرب يعرفونن هبذا االسط أي ا
من الذي  ،املسج األصصى
وهللاك اخت ف كبري ل ا ا ،ني الروا ي لتسهل األمر أصول أ أصوح األصووال أ الوذي ،و املسوج األصصوى وو دم –

عللن الس م -وأ الذي  ،الكعبة كذلك و دم –عللن الس م ، -الكعبة مث ،و ،عو هللا املسوج األصصوىي وسوأل
أ،وو هللر –رضووت م عوون وأرضوهللا  -رسوول م –صولَّى م عللوون وسولط -كعوهللا لوهللاء يف البخوهللاري ومسولط سووألن أي املسوهللال

أوالي أول مسوج يف الو نلهللا كوهللا يون فقوهللال البلو احلورامي املسوج احلورامي فقوهللالإمث أيي صوهللالإ املسوج األصصوىي
ُوضوي ا
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كووذا شوووف املسووج األصصووى صلعتوون يف الت وهللاري أد يووني أول دار عب وهللادة ،ع و البل و احل ورامي فق وهللال أ،ووو هللر -رضووت م
وول ا
عون -فكط ،لوهعهللاي ين امل ة اللت فهللاصلة ،ني االثوني صهللالإأر،عو سوةي احل يا"عن أيب يٍّ
مي
هللر صوهللال إ صلو ُ إ اي رس َ
أي مسج ٍّ و ا
ا
أي صهللال إ املسج ُ األصصى  .صل ُ إ كوط ،لوهعوهللا
ض َي يف
ام .صل ُ إ مث ُّ
ُّ
األرض َّأو ُل صهللالإ املسج ُ احلر ُ
ُ
فصولاين
فص اي فهو مسوج  .ويف و يا أيب كهللامو ٍّ إ مث لثعوهللا أدرَكتوك الصو ةُ َ
صهللال أر،عو سوةا  .وأيوعهللا أدرَكتك الص ةُ َ
فإنن مسج " ص لح مسلط.
سل ان ،را لط و الذي ل د الكعبة ورفي صواع هللا من ل ي
يع و ،ووني ،و وهللاء البل و احل ورام و،ووني ،و وهللاء املسووج األصصووى  40سوووة فقووطي ختللوووا شوووفوا ععوور الب ،ورية مئ وهللات و الف
السووووات لكوون  40سوووة ووو رابض واضووح وثل و ،ووني املسووج ين و،ووني املك وهللانني املق سووني عو و ك و امل و موني يف األرضي
فهللالكعبة انبو و،ع هللا أبر،عني سوة سل ان دم  ،املسوج األصصوى يف فلسوطنيي وذا أصورب اال تعوهللاالتي وعلوى هلللوك
يكووو  ،ورا لط

-عللوون الص و ة والس و م -عو و مهللا هلل و

س مك وة لريفووي القواع و ص و رفووي صواع و ،ل و

ووو ابلفع و

مولودي يع البل كهللا مولود لكن مي مرور األايم وال،هور والسووات والقرو ان رس البل ي اهن م البل ي ضوهللاع
اعو َ امون البولو ا وامس ا
معوهللامل البلو لكوون ،قلو صواعو كعوهللا هللكوور ر،ووهللا "واهلل يورفَووي ا ،وورا ا لط ال َقو ا
هللاعلو ُ"ي كعوهللا هللكووران يف ابيووةي
َ َ َ َ
َ َ ُ َ ُ َ
فهذا اال تعهللال األكرب ويكو سل ان ،را لط ص ل د الكعبة أو رفي القواع من ل ي يف الكعبة امل،رفة.
 ،سل ان سللعهللا -عللن الس م -ل مسج ا ا يف ،ل املق س

نكوو د صصوة سوول ان ،ورا لط لووو كوهللا

اءي يعو
ووو الوذي ،و أ املسوج احلورام ا،تو ا

وفورتض أ روايووة أ سول ان دم ووو

الذي  ،املسج احلرام للس ص ل ةي وأ الذي ،و أ البووهللاء وو ،ورا لط -عللون الصو ة والسو م -يكوو الوذي ،و
املسج األصصى و يعقوب –عللن الس م، -ع ،وهللاء املسج احلرام أبر،عني سوةي فلو سول ان ،ورا لط –عللون الصو ة
والس م -ويف ،عض الرواايت ،تقول أ سل ان سللعهللا -عللن الس م ، -ل مسج ا ا و وذا يف سوون الوسوهللاةت و سوو ٍّ
هللاد
ص و لح يقووول –ص ولَّى م عللوون وسوولط ، -و سووللعهللا -عللوون الس و م -ل مسووج ا ا يف ،ل و املق و س مث سووأل م –عووز
داود ملوَّهللا ،و ،لو َ املقو ا
وأل َّ
وأل
ايَ ع َّوز ولو َّ خو اال ث ثوةا س َ
سس َ
ول  -خ اال ث ثوة س خور احلو ياي" َّ سوللعهللا َ َ ،ون َ
عز ول َّ كعهللا يص ا
وسأل َّ
وسأل َّ
َّ
عز ول َّ ُمل اكهللا ال يوبغت أل ٍّ من ،ع ا ا فأونلَنُ َ
كعنُ فأونلَنُ َ
ايَ َّ
ايَ َّ
هللاد ُ
ايَ ع َّوز ولو َّ
ف ُ َ
ُ ا
الص و ةُ فلو اون أ يرلوون موون خطلئتاو اون كلو ا
ووم ول نوونُ ُّأموونُ" ص و ن
ن موون ،وو اهللاء املسووج ا أ ال ذنلَوونُ أ و ال يوهو ُوزُ َّال َّ
وني فوور َ
َُ
وَ
األلبهللا .
الذي  ،املسج األصصى و ن من األنبلهللاء
ففت ذا احل يا يبني ر،وهللا –سب هللانن ونعهللاس -أ سللعهللا –عللن الس م -ن م الكرمي الع ولط ،و مسوج ا ا ل –عوز

ولو و  -ووو املس ووج األصص ووى يف داخو و أرض فلس ووطنيي وعل ووى ووذا يك ووو وو وهللاك ا تعو وهللال أ س وول ان س ووللعهللا -علل وون
الس م -ص ل د البوهللاء الوذي ،ووهللا صبو هلللوك دم –عللون السو م -أو الوذي ،ووهللا ،عو هلللوك يعقووب –عللون السو م-ي
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و،عوض الورواايت نوذكر أ داوود وو الوذي ا،تو أ البووهللاء –عللون السو م -مث أكعلون ،عو هلللوك سوللعهللا ي ال،وهللا
ووذ القصو

مون كو

أ الووذي ،و املسووج احلورام نو موون أنبلوهللاء مي والووذي ،و كووذلك املسووج األصصووى نو موون أنبلوهللاء مي

والفهللارق ،لوهعهللا أر،عونة سوةي و ذ داللة على ش ة الصلة ،ني ذا املسج احلرام الع لط و،ني املسوج األصصوى الع ولط
ضهللا يف أرض فلسطني.
أي ا
أين عهللاش سل ان سراةل –عللن الس م-
يعقوب-عللن الس م -و سراةل -عللن الس م -يع نفا االسط الذي لوهللاء يف التووراة ابسوط سوراةل ي وو موهللا نعولون
يف القوور الكوورمي ويف أ هللاديووا املصووطفى –ص ولَّى م عللوون وسوولط، -لعقوووب –عللوون الس و م -و،وووو سووراةل ووط أ،و وهللاء
يعقوب -عللن الس م -سل ان يعقوب زي مهللا صلوهللا ول يف أرض فلسطني يف لهللاة سل ان ،را لطي لكون يبو و أنون وهللالر
ووذ يف لووووب نركلوهللا اب ي فهوهللالر للهوهللا و ووهللاك عوهللاش وأنو أوالد األ و ع،ووري

س مكوهللا ،علو يُقوهللال و َّورا و و َّورا
يع و سوول ان يعقوووب –عللوون الس و م -أن و أوالد األ و ع،وور اللووت هللكووروا ،ع و ك و يف صص وة سوول ان يوسووف –عللوون
طبعوهللا
السو م -يف سووورة يوسوف –عللوون السو م -أنووبهط يف َّورا مث وهللالر هبوط ،عو هلللوك س أرض فلسووطنيي ،عو كو
ا
أنو وا و ات اللووت ووو ال  12للووت ووو سوول ان ،ولوهللامنيي أنبوون ،عو أ هلل و سوول ان يوسووف س أرض مصوور كعوهللا وو
معروف.
هلل هللاب يعقوب-عللن الس م -س أرض مصر مي أوالد
ملوهللا راس سوول ان يوسووف س أرض مصوور يف القصووة الطويلووة امل،ووهورةي وهلل و ،وون خونوون س غلهللا و اجل و ي مث انتق و ،ع و
هلللك ،ع أ ،لي يف األسواق انتق ،ع هلللك س أرض مصري وعهللاش يف أرض مصر فورتة مون الفورتات ونووس الووزارة كعوهللا
و معوروف ،عو ر لوة طويلوة لو ا ا لو ا ا مون العووهللاء والتعو والضووك يف أرض مصور يف السوجن ويف غري وهللا مون الفو ي مث

،ع و هلللووك اسووت عى يعقوووب –عللوون الس و م -وأوالد س أرض مصووري فهللانتق و يعقوووب –عللوون الس و م -أبوالد األ و

ع،ر وزولهللافط وأوالد وط س أرض مصوري ويُقوهللال أ عو د الوذي انتقو موي

طبعهللا ،ع والدة ،ولهللامنيي أبوالد األ
ع،ر ا
يعقوووب –عللوون الس و م -س أرض مصوور ك وهللانوا وووا  72رل و وام ورأة موون عهللاةلووة يعقوووب –عللوون الس و م -وأصووبح
أوالد يعقوب –عللن الس م -ال، 12لعل،وا يف أرض مصر و ط دول األسبهللاض الذين كوهللانوا أصو صصوة اللهوودي أصو
صصة ،

سراةل ال 12أخ والد سل ان يعقوب اللت ،وهللا ال 12سوبط أو  12عللوةي أو  12صبللوة كو وا و ،عو كو

نفرع لن أوالد ُكثر يف داخ أرض مصر ومهللا ،ع هللا.
القر متواف مي التهللاري اانسهللا
،ردو ،و

نقول أ سل ان يعقول عو ان انتق س مصري وسل ان يوسف-عللن الس م -ملوهللا كوهللا عوهللايش يف مصوري كوهللا

د يف زمن اهلجسوس مهللاكهللانش يف زمن الفراعوةي يع مصر كهللان سوهللاعتههللا ُتو اال وت ل اهلجسوسوتي واهلجسووس زي
زي مهللا صلوهللا صب ك كهللا عو ط نوع من احلرية ال يولة ولذلك مس وا لسل ان يوسف-عللن الس م -ولسول ان يعقووب-
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عللن الس م -وألوالد سل ان يعقوب-عللون السو م-ي أب يو عوا س التو لو وأ يعل،ووا لوهللافط ال يولوة دو أي نووع
وطبعوهللا وذا
وطبعهللا يف شهللارات للللة لو ا ا يف القور الكورمي نُثبو أ القور متوافو موي التوهللاري اانسوهللا ي ا
من الت خ ي ا
عجهللاز اتريت ع لط يف القر .
فرتة ولود يوسف-عللن الس م -يف مصر كهللان فرتة ُ كط اهلجسوس

أ فوورتة يوسووف –عللوون الس و م -يف صصووة يوسووف مل يوُوذكر فله وهللا زعوولط مصوور علووى أنوون فرعووو ي أل الفراعو وة مل يكونوووا
كعوا مصر يف هلللك الزمني ولكن كهللانوا ُ كعو ابهلجسوس ولذلك ُمست ابلعزيزي اي أيههللا العزيزي لهللاءت أكثور مون مورة

يف السورة والعزيز و امللك من اهلجسوس يف هلللك الوص ي املهط أنن عهللاش سول ان يوسوف و خوانون يف مصور فورتة طويلوة
من الزمن وموهللات سول ان يوسوف واسوتعر خووة سول ان يوسوفي أو صبهللاةو ،و

سوراةل يف مصور فورتة مون الزموهللا ي يُقوهللال

ووت وووا  150سوووة نقريباوهللاي ال 150سوووة دول موهللا كوهللانش فوولهط أي نوووع موون امل،وهللاك ي ك وهللانوا ،لو و وا ر،ووهللا –سووب هللانن

ونعهللاس -كهللانوا يف ك

ذ الفرتة على ملة من على ملة ،را لط –عللون الصو ة والسو م -حلو دلووصي كوهللا لسون مفولش

نوووراةي مفوولش هللالوون امسهوهللا يهوديووةي مفوولش هللالوون امسهوهللا شوريعة يهوديووةي كو دول ،لعبو وا ر،ووهللا –سووب هللانن ونعوهللاس -علووى
موهج ،را لط-عللن الص ة والس م-ي والك م دي زي مهللا صلوهللا استعر  150سووة مون سوهللاعة دخوول سول ان يعقووب س
مصر س أ ُ زم اهلجسوس على ي أ ا األول.
اضطههللاد الفراعوة لبوو سراةل يف مصر
مل وهللا صوول

ووذ اهلزميووة وطُوورد اهلجسوووس موون أرض مص وري ونوووس الفراعوووة  ،ايووة موون أ ووا األولي مث ،ع و هلللووك ،قلووة

الفراعوووة ص و نوووع موون التغووري السلهللاسووت اخلطووري يف أرض مصوور واعتوورب الفراعوووة أ و الء  ،و سووراةل ك وهللانوا أعووو ااان
للهجسوسي وكهللانوا متعوهللاوانني موي اهلجسووش فبو أ االضوطههللاد لبو سوراةل يف أرض مصور واسوتعر وذا االضوطههللاد فورتة
موون الووزمن ،لغ و  300سوووةي وال  300سوووة دول  ،وهللا اللووت غووريوا كث وري ل و ا ا ل و ا ا موون طب وهللاةي  ،و

س وراةل وخلووو ط

ابلصووورة اللووت ا ووهللا عهللارفلوهوهللاي والصووور اللووت غووريت لو ا ا ،عو كو يف مسوورية التوهللاري ي كلووف غووري الفراعوووة موون طبلعوة ،و
سوراةل وموهللا ووو رد فعو ،و سوراةل علووى هلللووك ومووأ ُ،عووا موسووى-عللوون السو م -وكلووف كهللانو صصووتن مووي فرعووو

مصري وكلف كهللان صصتن ،عو هلللوك يف فلسوطنيي وذا موهللا سووعرفن يف احللقوة القهللادموةي أسوأل م –عوز ولو  -أ يفقهووهللا
يف سووني وأ يعلعوهللا مهللا يوفعوهللاي وأ يوفعوهللا مبهللا علعوهللاي نن و هلللك والقهللادر عللني والس م عللكط و ر ة م و،ركهللانن.

م ع م
شهللا وا ال رس للو،ر على الو يف صسط نفريغ ال روس يف موت ايت الطري س م ونفضلوا وهللاإ
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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