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  بًزْا اذتبٝب َقض نضَٗا اهلل بشنضٖا ف٢ ايكضإٔ َضات عزٜزٙ نُا اٚف٢ ايضعٍٛ مبقض ٚ بؾض بفتشٗا ٚ ْب٘ اىل

قٛي٘ )) عتفتشٕٛ َقض ٢ٖٚ اصض ٜغ٢ُ  هغٗا رعٛٙ ا٫ع٬ّ ٚ َٔ ر٥٫ٌ سيواُٖٝ٘ حتضٜضٖا َٔ قبن٘ ايضَٚإ ٚ اب٬

 فٝٗا ايكضاط فاعتٛفٍٛ بأًٖٗا خريا فإ هلِ سَ٘  فٗضا (( صٚاٙ َغًِ 

 

 

 م . ّ ٚ قز عا٤ت اسٛاهلا ريٌ ؟ 30ناْت َقض ستتً٘ َٔ ايضَٚإ َٓش عاّ  اإلع٬َٞ بايفتح املقضٜني بصس -- 

 ( ع٢ً ايؾ٦ٕٛ ا٫راصٜ٘ ٚاملايٝ٘ ٚ ايكنا٥ٝ٘ هِ َقض سانِ صَٚا٢ْ ٜكب))ٜغٝرضنإ حي

 با٫عهٓزصٜ٘

 - أف طٔ (135٘ : َٝٛ٘ اثضا٥) َعًْت َقض شتظًْا ملز صَٚا بايغ٬ٍ نا 

ضا٥ب ٚ يشيو نإ عًٝ٘ إ ٜهز ٜٚهزح رتُ٘ ٖ٪٤٫ نإ ايؾعب ٜعا٢ْ َٔ نجضٙ اين -

 املغتعُضٜٔ

 - اٌٖ َقض سضٜتِٗ ايزٜٓٝ٘ ٚ ايعكا٥زٜ٘   فكز 

امرض ايهجريٕٚ َِٓٗ اىل اهلضٚب ٚ ا٫ختفا٤ ف٢  ست٢تعضمٛا اىل ايهجري َٔ ايعًِ ٚ ايكٗض -

برضٜضى ايهٓٝغ٘ ا٫صثٛسنٝ٘ املقضٜ٘ ايش٣ ظٌ شتتفٝا َٔ )) بٓٝاَني (( ايقشضا٤ َجٌ 

 ث٬ث٘ عؾض عاَا ) ٚ مل خيضز َٔ شتب٦٘ ا٫ بعز إ آَ٘ املغًُٕٛ ايفاحتٕٛ برؿ ايضَٚإ 

 

 

 انِ َقض ٜزعٛٙ فٝ٘ اىل بزأ ايتفهري ف٢ رعٛٙ َقض اىل ا٫ع٬ّ َٓش عٗز ايضعٍٛ عٓزَا اصعٌ نتابا اىل املكٛقػ س

 ارتًٝف٘ عُض بٔ ارتراب اعٝز ايتفهري َضٙ اخض٣ ف٢ اَض فتح َقض بعز امتاّ فتح ايؾاّ ف٢ عٗز  ا٫ع٬ّ ثِ

 

 ع٬ُ بأقٛاٍ صعٍٛ اهلل ٚتبؾريٙ بايفتح                يٓؾض ايزع٠ٛ اإلع١َٝ٬ 

  يتقبح َقض عٓزا قٜٛا يًُغًُني 

 سٝح نإ ٚدٛر ايضّٚ يف َقض ٜٗزر  تأَني ايفتٛسات يف ايؾاّ ٚفًغرني َٔ ْاس١ٝ ادتٓٛب ايغضب٢

 تًو ايب٬ر .

  ٭ْٗا قضٜب١ َٔ ايكًظّ ) ايغٜٛػ ) عًٌ ( تأَني املز١ٜٓ ايٓب١ٜٛ ْفغٗا َضنظ ارت٬ف١ اإلع١َٝ٬

 سايٝا ( َٚٔ ٖذُات ايضّٚ املتٛقع١ يًكنا٤ عًٞ املغًُني .

 

  ٙناْت َقض عًٞ ف١ً بايعضب َٓش ايكزّ عٔ طضٜل عٝٓا٤ مشا٫ ايبشض ا٫محض ؽضقا ٚظًت ٖش

   ايق١ً َغتُض٠ ست٢ قبٌٝ ظٗٛص اإلع٬ّ ٚهلشٙ ايزٚافع قضص عُض بٔ ارتراب فتح َقض 

 

أٍالً   

ثاًيا الفتح اإلسالهى لوصر

  الفتح هصر فى 

 حتى قيام الذٍلٔ الوستقلٔ

 

 

  أحَال هصر قبل الفتح االسالهى 
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 مسح ي٘ ارتًٝف١ بكٝارتٗا ٢ٖٚ اصبع١ ايف َكاتٌ َٔ  عاص عُضٚ بٔ ايعال بكٛات املغًُني ايت٢

ّ ٚٚفًٛا ايعضٜؿ ٚفتشٗا بزٕٚ َكا١َٚ َٔ 640ٖـ/20قٝغاص١ٜ ف٢ فًغرني ست٢ َقض ف٢ اٚا٥ٌ عاّ 

 ثِ تابع املغًُٕٛ عريِٖ اىل ايفضَا ) بٛص ععٝز سايٝا ( ايكٛات ايضَٚا١ْٝ 

  ّٝابٛص ععٝز )تابع املغًُٕٛ عريِٖ إىل ايفضَا تبو فٝ٘ ؽض اقَ ضع َٔ أصمأٍٚ َٛ ٚايت٢ ناْت (ساي

  ّٗضا اعتٛىل عُضٚ عًٝٗا ع٠ًٛٓؽاص راّ قَع ايضّٚ،  ٚبعز س#  عُضٚ بٔ ايعال$

    ّٙٝاؾستافع١ اي ػ )ىل بًبٝإعًو عُضٚ طضًٜكا ٜكٛر  عرب ايؾضق١ٝ ايقشضا٤طضٜل  عٔ( ضق١ٝ ساي

ّٝا(  )ايكٓرض٠ ايكٛافض    ) مب تفغض (ساي

 ارترض املفاد٧ َٔ داْب ايعزٚ، ٚايشٟ نإ قًٌٝ ارترب٠ َٔ يًكٛات ا٫ع١َٝ٬ محاٜ٘  ُٔنٜ يه٢

ٚ حيكل املفادأٙ اذتضبٝ٘ يًبٝظْرٝني بعز سيو ٚاد٘ عُض بٔ ايعال ايكا٥ز ايبٝظْر٢  شضا٤قعضب اي

  ٢ ٚ ا٫عض٣ ف٢ ايكتً ذح ف٢ ٖظميت٘ ٚ ناْت خغاصٙ ايضّٚ فارس٘ـا٫صطبٕٛ ٚ ْ

 مشاٍ  طسف٘ يف طضٜك٘ ضتٛ ايٌٓٝ ست٢ اعتٛىل ع٢ً قض١ٜ أّ رْني،# عُضٚ بٔ ايعال$ٌ ايكا٥ز فٚا(

 ض ايكزمي١، قٔ بابًٕٝٛ مبقاٍ سمشٚايت٢ ناْت مبجاب١ َعكٌ َِٗ  ا٫طبهٝ٘ سايٝا (

  َٔ ٕايٞ سقٔ بابًٕٝٛ اّ رْني فض ايضَٚا 

 هــ ؟ 17وضح : اهميه مؤمتر اجلابيه 

 638ٖــ / 17َ٪متضا عغهضٜا بادتاب١ٝ عكز ارتًٝف١ " عُض بٔ ارتراب " : 

 يًتؾاٚص يف أَض فتح َقض باعتباصٖا خر٠ٛ أٚيٞ جتاٙ أفضٜكٝا                                ّ 

 قزّ فٝ٘ " عُضٚ بٔ ايعال " َعًَٛات عٔ أ١ُٖٝ فتح َقض قا٬٥ ي٘ " أْو إٕ فتشتٗا ناْت ق٠ٛ يًُغًُني

هلِ ٢ٖٚ أنجض ا٭صض أَٛا٫ ٚأعذظٖا عٔ ايكتاٍ ٚاذتضب " سٝح نإ عُضٚ بٔ ايعال ٜضٜز إٔ ٜٛمح ٚعْٛا 

 أ١ُٖٝ فتح َقض َٚا ٚفًت إيٝ٘ َٔ معف حتت سهِ ايضَٚإ
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  ٌٖــ )سٝح تٛادز املكٛقػ سانِ َقض  20عاّ  بابًٕٝٛٔ قس بٔ ايعال اىل عُضٚعٓزَا ٚف

ايبٝظْر٢( اق٣ٛ اذتقٕٛ ايضَٚا١ْٝ ف٢ َقض فشافضٙ عُض بٔ ايعال ٚطًب َٔ ارتًٝف٘ عُض بٔ 

ست٢ امرض املكٛقػ اىل ايزخٍٛ ف٢ عبع١ اؽٗض ارتراب املزر َٔ املزٜٓ٘ ٚاعتُض اذتقاص َز٠ 

ٝ٘ يٝتفاٚمٛا َع املغًُني ٜٚرًعٛا ع٢ً ساي١ َفاٚمات َع ايكا٥ز عُض بٔ ايعال فبعح بضعً٘ اي

ادتٝؿ ا٫ع٢َ٬ فبعح عُضٚ بضعً٘ َعِٗ ٚسزر َرايب٘ يًُكٛقػ ٢ٖٚ ايزخٍٛ ف٢ ا٫ع٬ّ اٚ 

 ادتظ١ٜ اٚ ايكتاٍ 

   ٌٚأَضٙ إٔ ٜهٕٛ ، #اَتقعبار٠ بٔ اي$ٚدعٌ ع٢ً صأعِٗ   ػُصُعًَ٘ يًُكٛق# عُضٚ بٔ ايعال$ٚأصع

عبار٠ يغٛارٙ ٚفضط طٛي٘،  ػعٌ املغًُني َعغهض ايضّٚ ٖاب املكٛقٖٛ َتشزخ ايكّٛ  فًُا رخًت ص

ّٜانإٕ ٖشا ا٫عٛر أف$ ٚأصار إٔ ٜهًِ هغريٙ فضر عًٝ٘ املغًُٕٛ بكٛهلِ  ُّا ًٓا صأ ٖٚٛ عٝزْا ٚخريْا  ٚعً

ََُّضٙ ب٘. ٚاملكزّ عًٝٓا ، ٚإْٓا ْضدع مجّٝع ََّضٙ ا٫َري رْٚٓا مبا أ  #إىل قٛي٘ ٚصأٜ٘، ٚقز أ

 فاٚمات ف٢ ايٓٗاٜ٘ عٔ عكز فًح بني املكٛقػ ٚ عُض بٔ ايعال اعفضت امل 

 
 ًٜتظّ ايكباط بزفع رٜٓاصٜٔ عٔ نٌ صدٌ بايغ ٚ ٜعف٢ َٔ رفعٗا ايؾٝٛخ ٚ ايٓغا٤ ٚ ا٫طفاٍ      -1

 تبك٢ يًضّٚ اصمِٗ ٚ اَٛاهلِ ع٢ً َا ٢ٖ عًٝ٘ ٫ ٜتعضض هلِ ايعضب -2

 

 : ٌعُضٚ بٔ ايعال $إىل ٖضقٌ باَض ا٫تفام ايشٟ عكزٙ َع  ػاملكٛقعٓزَا نتب  -َٛقف ٖضق# 

ض ٚنضٖ٘ يًكتاٍ، ٚأَض قٛارٙ َٔ قعٔ محا١ٜ َ ػأْهض عًٝ٘ ًَو ايضّٚ سيو، ٚاتُٗ٘ بايتكاع 

 ١ً ايكتاٍفايضّٚ مبٛا

 : ٖضقٌ َا مت بُٝٓٗا ٚايتظّ ٖٛ بعٗزٙ  )إ٫ إٔ أخرب عُضٚ بضف ػفُا نإ َٔ املكٛق  -َٛقف املكٛقػ

ِٔ أطاع٘ َٔ ا٫قباط . ََ ٚ 

  عٔ ايضّٚ فٔ ٚنبَّض قإىل أع٢ً اذت# ايظبري بٔ ايعٛاّ $عز فٔ بابًٕٝٛ قاص املغًُني ذتقٚملا طاٍ س

ٔ، ففتشٛٙ ، ٚاقتشُ٘ قشاب٘ إىل باب اذتفٔ فٛيٛا ٖاصبني، ٚرخٌ ايظبري ٚأقإٔ ايعضب أقتشُٛا اذت

 املغًُٕٛ

 

 

 

 

 

  ؽٗض ٚحتقٔ ايضّٚ  14ٚافٌ " عُضٚ بٔ ايعال " طسف٘ ظٝؾ٘ فٛفٌ إىل اإلعهٓزص١ٜ ٚفضض عًٝٗا اذتقاص َز٠

باإلعهٓزص١ٜ ٚرافعٛا عٓٗا بك٠ٛ ٚٚمع عُضٚ خر١ سضب١ٝ ْفشٖا دٓٛرٙ بهٌ بغاي١ ٚع٢ً أثضٖا عكرت املز١ٜٓ يف 

 ٜز املغًُني ٚعكز " فًح اإلعهٓزص١ٜ " 
 

 

 

 

بارص ارتًٝف٘ إىل حتكٝل طًب ايكا٥ز عُضٚ بٔ ايعال اثٓا٤ سقاصٙ ٫ّ رْني ٚ أصعٌ عُض بٔ :  

إ٢ْ قز أَزرتو بأصبع١ أ٫ف صدٌ ع٢ً نٌ أيف َِٓٗ صدٌ َكاّ ا٫يف : ايظبري بٔ ايعٛاّ ،  <<ارتراب نتاب ٜكٍٛ فٝ٘ 

  >>املكزار بٔ عُٛص ، عبارٙ بٔ ايقاَت ، َغ١ًُ بٔ شتًز 
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 ٖز١ْ َزتٗا أسز عؾض ؽٗضا ٫ ٜكّٛ اسز ايرضفني خ٬هلا بأٟ عٌُ سضب٢ مز اٯخض  تعكز -1

      ٜتِ تضسٌٝ اذتا١َٝ ايض١َٝٚ يف ايبشض ٚحيٌُ ادتٓٛر َعِٗ َتاعِٗ ٚأَٛاهلِ ِٖٚ إَٓٓٛ عًٞ سيو أَا ادتٓٛر ايشٜٔ  -2
 ٜضسًٕٛ بضا عًِٝٗ رفع ادتظ١ٜ عٔ ؽٗض ٚسيو َز٠ ادتٝاطِٖ ا٭صام٢ املقض١ٜ     

 أ٫ ٜعٛر ايضّٚ ملقض ثا١ْٝ ٚأ٫ حياٚيٛا اعرترارٖا  -3

 أ٫ ٜتعضض املغًُٕٛ يًهٓا٥ػ بغ٤ٛ  -4

 ٜبك٢ ايٝٗٛر باإلعهٓزص١ٜ  -5

 املعاٖز٠ . مُاْا يتٓفٝش بٓٛر تًوَزْٝا  50دٓز٣ صَٚٝا ٚ  150ٜبك٢ يف اإلعهٓزص١ٜ  -6

 

 

 افزص عُضٚ بٔ ايعال بعز امتاّ فتح َقض بٝاْا اظٗض فٝ٘ تغاست٘ يًُقضٜني ريٌ ؟ 

  ِٖأفزص " عُضٚ بٔ ايعال " بٝاْا بعز امتاّ ايفتح أَٔ فٝ٘ املقضٜني ع٢ً عكا٥زِٖ ٚأعضامِٗ ٚأَٛاهلِ ٚأ٫ٚر 

 فضمٗا ايضَٚإ  أيغ٢ فٝ٘ ناف١ اينضا٥ب ايت٢ 

  ٚمجٝع ا٭قباط باذتُا١ٜ ٚا٭َإ ٚعٛر٠ " بٓٝاَني " يض٥اع١ نٓٝغ١ " بٓٝاَني " نُا تعٗز إىل ايبرضٜضى

 . اإلعهٓزص١ٜ برضٜضنا عًٝٗا
ّ اْتكًت خ٬هلا َٔ ١ٜ٫ٚ تابع١ يضَٚا إىل  641ٖـ /  21أفبشت َقض دظ٤ا َٔ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ عاّ ٖهشا  -ًَشٛظ٘ :

 صا٥ز٠ يًعامل اإلع٢َ٬.
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  " ٚايٝا ع٢ً َقض فهإ سيو بزا١ٜ عقض اي٠٫ٛ ايشٟ اَتز َٔ عُضٚ بٔ ايعال " أقض ارتًٝف١ " عُض بٔ ارتراب " ايكا٥ز

 عقض ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ ست٢ قٝاّ ايزٚي١ ايرٛي١ْٝٛ ف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ 

 

 

  ٙبًغ عزر ٫ٚٙ َقض ف٢ عقض ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ مخغ٘ ٫ٚ 

 يش٣ اقضٙ ارتًٝف٘ عُض بٔ ارتراب ٚايٝا ع٢ً َقض َٔ اؽٗض اي٫ٛٙ ف٢ ٖشا ايعقض عُضٚ بٔ ايعال ا 

 

 

بناء مدينة  -1

 الفسطاط

 أمسٗا  عٔ عٛرٙ َٔ ا٫عهٓزصٜ٘ ؽضع " عُضٚ بٔ ايعال " ف٢ بٓا٤ عاف١ُ ملقض اإلع١َٝ٬ (

 ايت٢ بٓاٖا عٓز رخٛي٘ َقض " خُٝت٘ " ْغب١ إىل فغراط٘ ايفغراط ( 

  ايفغراط ف٢ ا٫تغاع ٚا٫طرٖاص ست٢ أفبشت َضنظا َُٗا يًتذاص٠ طٛاٍ عقض اي٠٫ٛاعتُضت 

حفر خليج  -2

 أمري املؤمنني

 ُض بٔ ارتراب اعارٙ سفض ايكٓاٙ ايكزمي٘ ايت٢ ناْت تقٌ ايٌٓٝ  اعتاسٕ عُضٚ ارتًٝف١ ع

" خًٝر أَري باعِ  ٝت فغُح ي٘ ٚمس ) خًٝر تضادإ (ٚناْت تعضف باعِ بايبشض ا٫محض 

  امل٪َٓني " 

 ايٓتا٥ر املرتتب٘ ع٢ً سفض خًٝر اَري امل٪َٓني ؟

 اطرٖاص َزٜٓ٘ ايفغراط ٚ اْتعاـ سضن٘ ايتذاصٙ بٗا -1
 دضت فٝ٘ ايغفٔ ٚٚفًت اىل اذتذاط زتًُ٘ بايغ٬ٍ ٚ ايبنا٥ع ٚ اْٛاع ايرعاّ -2

بناء  -3

مسجد عمرو 

 بن العاص

  تاز ادتٛاَع ((ٜعز َٔ اٚا٥ٌ املغادز ف٢ افضٜكٝا ٚ اؽتٗض بــ (( 

 ٙأبٛاب ٚب٘ عاس١ هغري  6ّ ٚنإ يًُغذز  642ٖـ /  21ف٢ ٚعط َز١ٜٓ ايفغراط ع١ٓ  مت بٓا٤

  ناْت أعُزت٘ ايزاخ١ًٝ َٔ دشٚع ايٓدٌ ٚعكف٘ َٔ ادتضٜز ٚ َغكٛف١ 

 

  

 هصر فى عصر الَالٓثالثا
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 َ٘ٝخاف٘ ف٢ ٚقت اطَتٗا َجًُا سزخ ف٢ عاّ ايضَارٙ  ناْت َقض َقزص خري ي٬َ٘ ا٫ع٬ 

 

 

 

 

 

 

 
  َّ٘ا قاَت َٓش اقزّ ا٫طَٓ٘ فأبكٛا عًٝٗا ٚ انتف٢ ايعضب با٫ؽضاف ع٢ً ا٫راصٙ بٛد ملا فتح ايعضب َقض ٚدزٚا بٗا ْعا

 عاّ 

 اراصٜا إىل َقض ايعًٝا ٚ َقض ايغف٢ً ٚ ٖشإ ايكغُإ ايض٥ٝغإ ناْا َكغُني إىل نٛص بًغت ناْت َقض َكغ ُ٘

 ٫قايِٝ َكغُ٘ اىل قض٣ \ٚ ناْت ا) إقًِٝ ( مثإْٛ نٛص٠ 

  ٘ناْت ا٫قايِٝ حتت عًر٘ ايٛاىل ايش٣ نإ ٜعني َٔ قبٌ راص ارت٬ف 

 

 

 ف٢ عقض ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ ٚ ايزٚي٘ ا٫َٜٛ٘ يف ايزٚي١ اإلع١َٝ٬  ) مبا فٝٗا اي٫ٜٛ٘ ( ناْت َععِ ايٛظا٥ف ايهرب٣

 ٜتكًزٖا ايعضب رٕٚ عٛاِٖ 

  ٚ ( ٚايٝا  26)  عقض ا٭٣َٛ اي قز بًغ عزر اي٫ٛٙ ف٢نإ ٠٫ٚ َقض ف٢ عقض٣ ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ ٚ ا٭َٜٛني َٔ ايعضب

   " عبز ايعظٜظ بٔ َضٚإ " أؽٗضِٖ 
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 : اهه اعنال عبدالعسيس بن مروان- 

  ( 86 – 65سهِ َقض عؾضٜٔ عاَا ) ٖـ 

 ٖـ    69أقاّ قٓرض٠ ع٢ً خًٝر أَري امل٪َٓني برضف ايفغراط  -1

 ب٢ٓ َكٝاعا يًٌٓٝ                      -2

 ٚطار ) ٚعع ( يف داَع عُضٚ بٔ ايعال   -3

 ٖـ 73ف٢ عاّ  اختش َٔ سًٛإ َضنظا ي٘ ٚراصا إلقاَت٘ بعز افابت٘ بادتشاّ ْٚكٌ َع٘ بٝت املاٍ -4

 اٖتِ بتعُري سًٛإ ٚأقاّ بٗا املغادز ٚاملبا٢ْ ٚايبغاتني      ٚ  -5

 ٚاٖتِ بايظصاع١ ٚ مجع بني اذتهِ ٚايفك٘ ٚايؾعب١ٝ ايعضٜن١  -6

 

 

 اٚ ارتًٝف١ " املعتقِ "  ٜعزٚ قاَت ايزٚي١ ايعباع١ٝ عًٞ أنتاف ايفضؼ فربط ايعٓقض ايفاصع٢ يف تكًز ٫ٜٚات ايزٚي١

 اعتُز ع٢ً ا٭تضاى َٔ 

  " ٖــ (253ٖــ :  242) تٛىل سهِ َقض ٠٫ٚ َٔ ايرتى نإ أٚهلِ " ٜظٜز بٔ عبز اهلل ايرتن٢ 
 

 

 ٚسيو ٜعٛر إىل ـقري٠ ف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ ق ٠زتغٝري اي٠٫ٛ ف٢ َ نجضَٚٔ امل٬سغ أْ٘ 

 معف ارتًفا٤ ايعباعني.  -1

 ٍ بايب٬ربعز َكض ارت٬ف١ ايعباع١ٝ عٔ َقض فًِ ٜرتنٛا ٠٫ٚ َقض يف اذتهِ ط٬ٜٛ يهٞ ٫ ٜرُعٛا يف ا٫عتك٬ -2

 ع٢ً إ ٜ٪رٚا َا٫ َعٝٓا يًد٬ف٘  إتباع ايعباعٕٝٛ عٝاع١ إقراع بع) أقايِٝ ايزٚي١ ايعباع١ٝ يبع) ايؾدقٝات  

 ١ ارت٬ف١  ببغزار ٜٚغتدًفٕٛ َٔ ٜكّٛ با٫َض فايبكا٤ يف عا فنًٕٛى ٜاتضض دعًت ٖ٪٤٫ ايكٛار ا٫ق١ٜ٫ٚ َ ناْت

 ْٝاب١ً عِٓٗ ع٢ً إٔ حيٌُ إيِٝٗ ٖ٪٤٫ ايٓٛاب ا٫َٛاٍ ٜٚزعٕٛ هلِ ع٢ً املٓابض بعز ايزعا٤ يًدًٝف١، 

  ٕض عٔ قغتكٌ مبٕ ٜأمحز بٔ طٛيٕٛ ا فكز اعتراعا٫تضاى عًٝٗا،  ٚعٝرضٙعف يف َضنظ ارت٬ف١ نرب اي بعز ا

 ايزٚي٘ ايرٛيْٛٝ٘ ٚ ناْت اٍٚ رٚي٘ َغتكً٘  بٗا رٚي١ َغتك١ً عضفت باعِ ػارت٬ف١ ٚأع
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 ٘ٝف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ عٝرض ايكارٙ ا٫تضاى ع٢ً اَٛص ايزٚي٘ ٚ بزأٚا ٜغتكًٕٛ باي٫ٛٙ  َع معف ارت٬ف٘ ايعباع

 باي٫ٜٛات ايت٢ حتت سهُِٗ . 
 

 
 ق٠ٛ اقتقار١ٜ نبري٠ ت٪ثض يف اقتقارٜات ارت٬ف١  -1
 املتُٝظ ٚايبعٝز عٔ عاف١ُ ارت٬ف١ مما دعًٗا َرُعا ٭َضا٥ٗا ي٬ْفضار عهُٗا  َٛقعٗا -2
 .َا ٜتُٝظ ب٘ َٔ طٝب١ َٚغامل١ ٚطبٝع١ ايؾعب  -3

 

 

  : أمحز بٔ طٛيٕٛ ) َٔ أفٌ تضن٢ (تٓغب اىل       : ٖــ ( 292:  254َقض ٚ ايؾاّ  ) قاَت ف٢ 

  ايش٣ عٝٓ٘ ارتًٝف٘ ايعباع٣ٛايٝا ع٢ً َقض ) بانباى (إىل َقض ْا٥با عٔ طٚز أَ٘  امحز بٔ طٛيٕٛ آت٢ 

  تٛىل أَض َقض ) ٜاصدٛخ ( ٖٚٛ فٗض ابٔ طٛيٕٛ  ٖـ 256ايرتن٢ عاّ  ٚبعز َٛت بانباى 

 ا٣ دعً٘ ْا٥با عٓ٘ ف٢ اذتهِ   " تغًِ َٔ ْفغو يٓفغو " اىل امحز بٔ طٛيٕٛ ) ٜاصدٛخ (  فهتب 

 تٛطزت قزّ  " امحزبٔ طٛيٕٛ " ف٢ َقض فأفبح ٚايٝٗا املباؽض َٔ قبٌ ارتًٝف١ سٝح أخش ٜعٌُ ٚ ٜاصدٛخ  ثِ َات      
 يًدًٝف٘ ا٫عتك٬ٍ بٗا َع ا٫ستفاظ بتبعٝت٘ يًزٚي١ ايعباع١ٝ ٚايزعا٤ ع٢ً    

 

 

 

 ؽدق١ٝ أمحز بٔ طٛيٕٛ ايراست١ يًشهِ ٚايغًرإ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعزٍ ٚا٫ْقاف ف٢ اذتهِ  -1
 ٚمع َقض ايغٝاع٢ ٚا٫قتقار٣ ٚأُٖٝتٗا دعًٗا ستط أْعاص ايراَعني فٝٗا  -2
 ٚعزّ متهِٓٗ َٔ ايغٝرض٠ ع٢ً اطضاف ايزٚي١  ايعباعٝني معف ارتًفا٤ -3
 شتتًف ايبًزإ ا٫ع١َٝ٬َعاْا٠ ايزٚي١ ايعباع١ٝ َٔ ايجٛصات ف٢  -4

 هصر فى عصرى 

 الطَلًَيي ٍاالخشيجذيي
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

  
 ٔ طضٜل َز ْفٛسٙ اىل ب٬ر ايؾاّ سٝح :عاصار امحز بٔ طٛيٕٛ إ ٜٛعع َٔ رٚيت٘  -

  خضز ظٝؾ٘ اىل رَؾل ٚ رخًٗا ٚ أَ اًٖٗا 

  عاص َٔ رَؾل اىل ايجغٛص ست٢ ٚفٌ اىل طضعٛؼ فزخًٗا ٚ اعًٔ ا٫َإ فٝٗا 

  ايٓاؼ َٔ خ٬ٍ ا٫سغإ ايِٝٗ ٚ قنا٤ َرايبِٗمُٔ ٤٫ٚ 

 
 

 

 

 

 
 ايزاخ٢ً ريٌ ؟ ايعزٍ ٚسفغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ  امحز بٔ طٛيٕٛ ْؾض   

  قن٢ ع٢ً ايجٛصات ايزاخ١ًٝ 

 ٚ َِٗٓ أَٔ ايٓاؼ ع٢ً أصٚاسِٗ ٚأَٛاهلِ مضب ع٢ً أٜز٣ املفغزٜٔ ٚطٗض ايب٬ر 

 

 

  ٘ٝضأت ايزٚي١ ايعباع١ٝ إٔ ايفضف١ عاضت١ ٫عرترار َقض ٚايؾاّ فاعتعاْتفتٛىل سهِ َقض بعز ٚفا٠ أب         

 اْتقض عًٞ قٛات ارت٬ف١  . يهٔ مخاصٜٚ٘ ٚ املٛفٌ  ادتظٜض٠ ايفضات١ٝ ٚاىل" اعشام بٔ نٓز٠ " بـ  

  ٜٚعز  ع١ٓ  30بشيو ٚنتبٛا رتُاصٜٚ٘ ٚأ٫ٚرٙ َٔ بعزٙ ١ٜ٫ٚ َقض ٚايؾاّ َز٠ " املعتُز " طًب ايقًح صسب ارتًٝف١

 ايقًح بزا١ٜ ع٬ق١ دٝز٠ َع ارت٬ف٘ ايعباعٝ٘  

 ارتًٝف١ ايعباع٢ " املعتنز "" قرض ايٓز٣ " ظٚز ابٓت٘ متهٔ مخاصٜٚ٘ َٔ  ت َٔ   ا٥ر سيو ؟َا ْت  

 تكٜٛ٘ ع٬ق٘ مخاصٜٚ٘ بارت٬ف٘ ايعباعٝ٘      -1

 متتع باعتك٬ٍ ْٚفٛس ناٌَ ع٢ً َقض ٚايؾاّ ٚايجغٛص -2 

  ّسٖب مخاصٜٚ٘ إىل ايؾاّ ٚقتٌ ٖٓاى ع٢ً ٜز هغًُاْ٘ فشٌُ ف٢ تابٛت إىل َقض ٚرفٔ ظاْب  895ٖـ /  282ف٢ عا ّ

 أبٝ٘ أمحز بٔ طٛيٕٛ .

  ٜ٘ٚرب اينعف ف٢ ايزٚي٘ ايرٛيْٛٝ٘ مما عاعز ع٢ً عكٛطٗا َا ايٓتا٥ر املرتتب١ بعز َكتٌ مخاص 

  

 

 

ٌّب زذً احّس ثٓ ٌٌْٛٛ زِفك ٚلغ ثٙب حط٠ك ػٕس و١ٕؽخ ِط٠ُ فطوت اثٓ ٌٌْٛٛ ا١ٌٙب  -ِؽئ١ٌٛٗ حبوُ : 

 ِٚؼٗ اثٛظضػخ إٌمطٞ ٚاثٛ ػجساهلل احّس ثٓ ِحّس اٌٛاؼٍٝ  وبرجٗ فمبي اثٓ ٌٌْٛٛ الثٝ ظضػٗ ِب٠ؽّٝ

 ٘صا اٌّٛوغ لبي و١ٕؽخ ِط٠ُ فأِط ثؽجؼ١ٓ اٌف ز٠ٕبض ِٓ ِبٌٗ ٌجٕبئٙب ٚاْ ٠ؼٍٝ ٌىً ِٓ احزطق ٌٗ ـئ 
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

      

 

  -بغبب:  

 نجض٠ ايقضاعات ٚارت٬فات بني أبٓا٤ ايبٝت ايرٛي٢ْٛ بعز َكتٌ مخاصٜٚ٘  -1

 تزخٌ ادتٓز ٚاملٛاىل ٚايغًُإ يف ايؾ٦ٕٛ ايزاخ١ًٝ يًزٚي١ ايرٛي١ْٝٛ  -2

فأصعٌ ارتًٝف٘ ايعباع٢ دٝؾا بكٝارٙ )ستُز بٔ عًُٝإ  صهغب١ ارت٬ف١ ايعباع١ٝ ف٢ اعتعار٠ ْفٛسٖا ف٢ َقض ٚايؾاّ -3

 ايهاتب ( ٫عتعارتٗا َضٙ اخض٣ 

 

 

  

 : ستُز بٔ طغر ا٭خؾٝز  تٓغب اىل               

  : ٖــ (      358:  323َقض ٚ ايؾاّ  ٚ اذتذاط ) قاَت ف٢ 

  ستُز بٔ طغر ا٫خؾٝز نإ اسز ايكارٙ ا٫تضاى ف٢ ادتٝؿ ايعباع٢ 

  ٙ١ٜ٫ٚ رَؾل ف٢ عٗز مخاصٜٚ٘ " طغر " تٛىل ٚايز 
 

 

 أسباب شْرٓ هحوذ بي طغج األخشيذ 
 ٖـ  302َٚٓع٘ َٔ ا٫عت٤٬ٝ ع٢ً َقض عاّ  تقز٣ يًذٝؿ ايفاط٢ُاعتراع ستُز ا٫خؾٝز اي 

  ز٣ ٚ اعتراع ستُز ا٫خؾٝز إ ٜ٪َٔ طضٜل اذتر بعز إ تق" تهني "  اتٛهلاجت٘ ستُز ا٫خؾٝز رَؾل عٓزَا

 يًعضاب ٚ قن٢ عًِٝٗ بعز إ ٖامجٛا قافً٘ اذتذاز املاصٖبب٬ر ايؾاّ فغض ارتًٝف٘ ايعباع٢ بشيو 

 تع٢ٓ ًَو املًٛى بــ )) ا٫خؾٝز (( سهِ َقض ٚ ايؾاّ ٚ يكب٘  ٫ٚٙ ارتًٝف٘ ايعباعض ٚ 

  . صتح ستُز بٔ طغر ا٫خؾٝز ف٢ َز ْفٛسٖا خاصز َقض 

 

 

  أعوال هحوذ بي طغج األخشيذ فى هصر :-  

 تٛطٝز ْفٛسٙ ف٢ َقض ٚايكنا٤ ع٢ً ا٭َضا٤ املٓا٥ٚني ي٘ ٚاملتغببني ف٢ طعظع١ اذتهِ  -1

 إعار٠ ا٭َٔ ٚايٓعاّ بعز فز ٖذُات ايفاطُٝني ع٢ً َقض  -2

 ايغع٢ ٫عتك٬ٍ َقض عٔ ارت٬ف١ ايعباع١ٝ  -3

 اختش َٔ َز١ٜٓ ايعغهض عاف١ُ ي٘  -4
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

  تَلى كافَر : ٍفآ األخشيذ ٍ-  

  ّأبٛ ايكاعِ أْٛدٛص " ّ ٚرفٔ بايكزؼ ٚقز أٚف٢ باي١ٜ٫ٛ َٔ بعزٙ ٫بٓ٘  946ٖـ /  334تٛف٢ ا٭خؾٝز ف٢ رَؾل عا "

عٓزَا تٛىل ايٛفا١ٜ ع٢ً " أْٛدٛص " ٚأفبح ٚ" نافٛص ا٭خؾٝزٟ " ٚملا نإ فغري ايغٔ دعٌ ايٛفا١ٜ عًٝ٘ رتارَ٘ 

ٚفُِ ع٢ً إٔ ٜبك٢ يكب٘ ايش٣ انتغب٘ أٜاّ أ٫ٚر ا٭خؾٝز ٖٚٛ " ا٭َري " صف) إٔ ًٜكب بًكب ٚاذتانِ ايفع٢ً يًب٬ر 

 ّ  960ٖـ /  349ٚست٢ ٚفات٘ عاّ أْٛدٛص طٍٛ َز٠ سهِ ) ا٫عتاس ( 

    ٚايزيٌٝ أْ٘ قاّ بـ / عٓزَا تٛىل نافٛص ايٛفٝ٘ ع٢ً ) اْٛدٛص ( افبح اذتانِ ايفع٢ً يًب٬ر 

 مبط اَٛص ايب٬ر ٚ اقضاص ا٫َٔ فٝٗا عٛا٤ مبقض اٚ ايؾاّ  -1

 ف٢ اَض َقض اثٓا٤ سهِ نافٛص  ايغٝرضٙ ع٢ً َكايٝز اذتهِ ٚ مل تتزخٌ ارت٬ف٘ ايعباعٝ٘ -2

 

              الٌتائج الوترتبِ على ٍفاُ كافَر ؟ 
 دا٤ ٚفات٘ ٚبعز " أمحز بٔ ع٢ً ا٭خؾٝز " تٛف٢ نافٛص ادتُع نباص ايكار٠ ٚصداٍ ايزٚي١ ع٢ً إٔ ٜتٛىل اذتهِ  ملا

 " اذتغٔ بٔ عبٝز اهلل بٔ طغر " َٔ بعزٙ 

 ٚ ِدٖٛض ايقك٢ً " ٖـ بكٝار٠  358ا٭خؾٝز ست٢ رخٌ ايفاطُٝني َقض عاّ ظًت َقض ٚايؾاّ ٚاذتذاط حتت سه "

 . ضٚاعكط سهِ ا٭خؾٝزٜني ٚأعكط َعٗا عًرإ ايعباعٝني ع٢ً َق
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 

  ًِؽهٌ ايقضاع بني ايزٚي١ ايعباع١ٝ ٚايزٚي١ ايفاط١ُٝ َضس١ً ١َُٗ َٔ تاصٜذ املغًُني سٝح ناْت َقض س

ايفاطُٝني َٓش ايًشع١ ا٭ٚىل يتهٜٛٔ رٚيتِٗ ٚحتكٝل ٖزفِٗ ف٢ ايغٝرض٠ ع٢ً َٓاطل ْفٛس ايزٚي١ ايعباع١ٝ يف 

 ايؾاّ ٚاذتذاط . 

 
 

 
 

 

 

  " ا٭ط١َ ٚخضز " دٖٛض ايقك٢ً " " فاْتٗظ  نافض ا٫خؾٝز٣سٝح ناْت َقض تعا٢ْ َٔ اينعف ٚايتزٖٛص َٓش ٚفا٠

 ظٝؾ٘ َٔ َز١ٜٓ ايكريٚإ ست٢ ٚفٌ اإلعهٓزص١ٜ ٚرخًٗا عًُٝا 

  َفاٚمات فًح بعز طًبِٗ ا٭َإ فأدابِٗ دٖٛض إيٝ٘ .  املقضٜٔثِ راصت بٝٓ٘ ٚبني 

  ٕا٭خؾٝزٜني ٚايعباعٝني ٚأفبشت َقض ١ٜ٫ٚ تابع١ يًزٚي١ ايفاط١ُٝ ٖٚهشا طاٍ عًرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌُ رىٓ حٍّٗ جٛ٘ط اٌممٍٝ ػٍٝ ِمط ٘ٝ االٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ثً ؼجمزٙب صالس حّالد اذطٜ ِّٙٗ رٌٛٝ 

 ل١بزرٙب ذ١طٖ صبزٖ اٌج١ٛؾ اٌفب١ٌّٗ ٌىٓ وٍٙب ثبءد ثبٌففً ثؽجت رمسٜ اٌمبزٖ اٌؼجبؼ١ٗ ٌُٙ . 

  الفاطوييي عصرهصر فى 
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  عٓٛات ْا٥با عٔ ارتًٝف١  3سهِ َقض

عٓزَا رخٌ َقض ٚاملعظ يزٜٔ اهلل ايفاط٢ُ 

ْظٍ ف٢ املٛمع ايش٣ ب٢ٓ فٝ٘ َز١ٜٓ 

يفاطُٝني ايكاٖض٠ يتهٕٛ َكضا ذتهِ ا

 ٚعاف١ُ يًزٚي١ ادتزٜز٠ 

  عٓزَا تأنز املعظ َٔ تٛطٝز رعا٥ِ ًَه٘ ف٢ َقض ٚاعتكضاص

ارت٬ف١ ايفاط١ُٝ بٗا ٚاْكراع تبعٝتٗا عٔ ارت٬ف١ ايعباع١ٝ 

 ق١ٜٛاْتكٌ إيٝٗا ٚأقاّ بٗا سه١َٛ 

  أسزخ تغٝريات ًَُٛع١ يف املعاٖض ايز١ٜٝٓ ٚا٫دتُاع١ٝ

دعٌ َٔ َقض قًبا يًعامل اإلع٬َٞ ٚٚايع١ًُٝ ف٢ َقض

بغط ْفٛسٙ عًٞ املغضب َٚقض ٚايفاط١ُٝ َٚضنظا يًزع٠ٛ 

 ٚايؾاّ ست٢ سًب ٚاذتضَني .

 
 ٕتٛاىل ع٢ً سهِ َقض بعز ارتًٝف١ املعظ يزٜٔ اهلل عزر َٔ ارتًفا٤ ايفاطُٝني ايشٜٔ متٝظ عقضِٖ بايك٠ٛ فها    
 .ٚ ِٖ ايعظٜظ باهلل ٚ اذتانِ بأَض اهلل ٚ املغتٓقض باهلل هلِ رٚص ًَُٛؼ ف٢ اعتكضاص ايزٚي١     

 باهلل ايعظٜظ – 1

 ْظاص َٓقٛص أبٛ

 ( ّ 975/  ٖـ 365) 

  تٛىل ارت٬ف١ َٔ بعز ٚايزٙ املعظ يزٜٔ اهلل ايفاط٢ُ 

 ْاطرٖضت ف٢ عٗزٙ ٚساصب ايبٝظْرٝني ف٢ سًب ٚ ذح ف٢ ٖظمي١ ايكضاَر١ ٚاٖتِ بايؾاّ ٚؽ٦ْٛٗاـ

  ) ريٌ ؟ ( ٚايتعُريسضن١ اإلْؾا٤ 
ققٛص )ا٫ٚيٝا٤(  ٚ داَع ايكضاف١ٚققضايشٖب بايكاٖض٠  فأْؾ٦ت ٚدزرت ققٛص َٚٓؾآت عزٜز٠ َٓٗا :

 عني مشػ 

 بأَض اذتانِ – 2

 ع٢ً أبٛ اهلل

  َٓقٛص
 ( 996ّ/  ٖـ 386) 

 ٔتٛىل ارت٬ف١ بعز ٚايزٙ ايعظٜظ باهلل ٚيكب " اذتانِ بأَض اهلل " ٚنإ فغري ايغ  

  ٚعًٞ ايضهغِ َٔ هغضاب١ اطٛاص ؽدقٝت٘  َابني ايؾذاع١ ٚادتدي ٚا٫قزاّ ٚا٫سذاّ ٚايؾز٠ ٚايًني  

  ْ٘قن٢ ع٢ً ايفٛم٢ ايت٢ ناْت عا٥ز٠ أٚا٥ٌ عٗزٙ .ٚعٌُ ع٢ً إقضاص ا٭َٔ ا٫ ا 

 باهلل املغتٓقض – 3

 بٔ َعز متِٝ أبٛ

      ع٢ً

 (  1036/  ٖـ 427) 

 ٘ٝف٢ بزا١ٜ سهُ٘ بغط عٝرضت٘ ع٢ً ايزٚي١ ٫عظاط رٜٔ اهلل"ٚ" ايعاٖض تٛىل ارت٬ف١ بعز أب  

  ٞب٬ر ايؾاّ ٚاذتذاط ٚفك١ًٝ ٚمشاٍ افضٜكٝا َٚز ْفٛسٙ اي 

 ٚأصع٬ٕ ايبغاعري٣ ( ست٢ أقاّ ي٘ ارترب١ ع٢ً َٓابض بغزار عاّ  اعتُاٍ ايكا٥ز ايعباع٢ (

 ناٌَ إىل إٔ دا٤ ايغ٬دك١ فأعارٚا يًد٬ف١ ايعباع١ٝ ٖٝبتٗا ثا١ْٝ 

  ٚف٢ أٚاخض عٗزٙ عاْت ايب٬ر َٔ أط١َ اقتقار١ٜ طاس١ٓ ٚأرت إىل زتاع١ فتهت بايب٬ر

 ٚفاسب١ ا٭ٚب١٦ ٚايرٛاعني .
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 متتعت املضأٙ مبهاْ٘ َضَٛق٘ ف٢ اجملتُع خ٬ٍ ايعقض ايفاط٢ُ ريٌ ؟  

مبها١ْ َضٚق١ ف٢ اجملتُع َٔ خ٬ٍ رٚصٖا باعتباصٖا اَا يًدًٝف١ اٚ اختا ي٘ اٚ طٚد١ يًدًفا٤ ٚنشيو رٚصٖا  متتعت املضا٠

 -ف٢ اذتٝا٠ ايغٝاع١ٝ ٚقز تضنت بقُات ٚامش١ ف٢ ا٫سزاخ اْشاى َٚٔ اَج١ً سيو:

 باهلل املغتٓقض أّ"  صفز"  ايغٝز٠ اهلل بأَض اذتانِ ؽكٝك١ املًو عت

  ِتزخًت ف٢ ؽ٦ٕٛ ايزٚي١ يقغض عٔ اذتان

بأَض اهلل عٓز تٛيٝت٘ ارت٬ف١ ٚبغبب 

ؽدقٝت٘ ايكًك١ ٚاملعامل ايت٢ اصتهبٗا أٚ 

 تًو ايت٢ ْغبت إيٝ٘ .
 

 إثض تٛىل ٚيزٖا املغتٓقض باهلل  بؾهٌ ٚامح بضطت ؽدقٝتٗا

 ارت٬ف١ ٖٚٛ طفٌ مل ٜتذاٚط ايغبع عٓٛات 

  : يكب اختشت َٔ ا٭يكاب َا مل تتًكب بٗا إَضا٠ فاط١ُٝ َٓٗا

املًه١ ٚيكب ٫َٛتٓا ٚايغٝز٠ ٚاعتدزَت ٖشٙ ا٭يكاب َع املًٛى 

  املعافضٜٔ هلا

 . ِتزخًت ف٢ تعٝني ايٛطصا٤ ٚعظهل 

 

   

ا٫َض ايش٣  تغًط ايٛطصا٤ ع٢ً اذتهِفباهلل املغتع٢ً معف ارتًفا٤ بعز عٗز املغتٓقض ٚبزا١ٜ عٗز 

 ف٢ امل٪اَضات ٚايزعا٥ػ يًتدًك َِٓٗ ٕٛؾرتنٜ دعٌ ارتًفا٤ 

 .نإ فضاع ايٛطصا٤ ع٢ً نضع٢ ايٛطاص٠ فضاعا َضٜضا َجٌ ايقضاع بني ؽاٚص ٚمضهغاّ  

 

أٗ وبْ ٠ّٛد ثّمط ػفطٖ االف ٔفػ ٚ ٌُ ٠ؼس ٠طٜ فٝ االؼٛاق احس ٚ ٌُ  -لٛضٖ ِٓ اٌفسٖ اٌّؽزٕمطٖ : 

ٚٔعحذ اِٗ ٚثٕبرٗ اٌٝ ثغساز ٚؼبء ثٗ اٌحبي حزٝ  رجس االضن ِٓ ٠عضػٙب ٚثبع اٌر١ٍفٗ اٌّؽزٕمطِّزٍىبرٙب

 اْ ثؼىُٙ ِّٓ وبٔٛا فٝ ثؼه ا١ٌؽط وبْ ٠زمسق ػ١ٍٗ ثّب ٠أوً فٝ ٠ِٛٗ .  

عٓزَا تفاقُت ا٭سٛاٍ ف٢ عقض يبؾز٠ املغتٓقضٜ٘ امض  -) بزص ادتُاٍ ( : َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ 

املغتٓقض إىل ا٫عتعاْ٘ )) ببزص ادتُاٍ (( ٚاىل عها ا٭ص٢َٓ ذتٌ ا٭طَ٘ ٚ َٓش ٚفٛي٘ 

َقض تبزرت عًر٘ ارتًٝف٘ ٚ بزأ عقض عٝرض٠ ايٛطاص٤ ع٢ً اذتهِ ٚ تٛىل ؽآٖؾاٙ ايٛطاصٙ 

كب با٫فنٌ ٚ ف٢ عٗز اذتافغ يكب ايٛطٜض باملًو فأفبح يكب٘ بعز أبٝ٘ بزص ادتُاىل ايش٣ ي

) ايغٝز ا٭دٌ املًو ا٭فنٌ ( ٚقز اماف بزص ادتُاىل عٓقّضا دزّٜزا يًذٝؿ ٚ ِٖ َٔ ا٭صَٔ 

 مما تغبب ف٢ فضاعات راخًٝ٘ أرت إىل معف ادتٝؿ ايفاط٢ُ 

  



 

 16 

 

 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

ْتٝذ١ يًقضاع ايشٟ راص بني ؽاٚص ٚمضهغاّ دتأٚا با٭عتعا١ْ بايك٣ٛ ارتاصد١ٝ ف٢ ب٬ر ايؾاّ فاعتعإ 

 مضهغاّ بعُٛص٣ ًَو بٝت املكزؼ ايقًٝب٢ اعتعإ ؽاٚص بٓٛص ايزٜٔ ستُٛر ٚ

   ٚبزأ َٔ ٖٓا تزخٌ ايك٣ٛ ارتاصد١ٝ ف٢ ؽ٦ٕٛ ايزٚي١ ايفاط١ُٝ ممج١ً ف٢ ْٛص ايزٜٔ ستُٛر

 عت٤٬ٝ ع٢ً َقض ٚايقًٝبٝني ي٬

ٚبني ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛب٢ " َٚع٘ " " أعز ايزٜٔ ؽرينٛٙ " راص فضاع بني قٛات ْٛص ايزٜٔ ستُٛر بكٝار٠ 

يتشكٝل  بكٝارٙ عُٛص٣ ًَو بٝت املكزؼ ايش٣ ساٍٚ ا٫عتعاْ٘ با٫َرباطٛص ايبٝظْر٢ايقًٝبٝني 

سًُ٘ ف٢ ا٫عت٤٬ٝ ع٢ً َقض ٚ يهٔ مل تغُح قٛات ْٛص ايزٜٔ ستُٛر بشيو فزاصت بُٝٓٗا عزٙ 

 ارت اىل : َعاصى ف٢ بًبٝػ ٚ ا٫عهٓزصٜ٘ 

  اْغشاب عُٛص٣ ٚدٝؾ٘ ٚمٝاع سًُ٘ ف٢ ا٫عت٤٬ٝ ع٢ً َقض 

    متضنظت قٛات ْٛص ايزٜٔ ف٢ َقض يزٜٔ ط٢ُ ايعامز ايٛطاصٙ ٫عز اقًز ارتًٝف٘ ايفا 

ايٛطاص٠ يق٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛب٢ فاعتراع إٔ ) ايعامز باهلل ( بعز ٚفا٠ أعز ايزٜٔ ؽرينٛٙ قًز ارتًٝف١ 

عكرت  َاايٓتا٥ر املرتتب١ ّ 1171ٖـ /  567) ايعامز ( ميغو بظَاّ اذتهِ فٝٗا ٚبٛفا٠ ارتًٝف١ 

ايزٚي١ ايفاط١ُٝ ٚتٛىل ف٬ح ايزٜٔ سهِ َقض ٚيكب بـ " ايغًرإ ايٓافض ف٬ح ايزٜٔ بٔ ٜٛعف 

 بٔ أٜٛب " ٚبزأ عقض دزٜز ٖٚٛ ايعقض ا٭ٜٛب٢ .
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  ٜٛبٝني ٚ املُايٝو َٔ اِٖ ايعقٛص ايتاصخيٝ٘ ا٫ع٬َٝ٘ يٝػ ف٢ َقض ٚسزٖا بٌ ف٢ ايؾضم ا٫ع٢َ٬ ا٫ٜعز عقض رٚيت٢

حتًُت خ٬ي٘ ايزٚيتإ ا٫ٜٛبٝ٘ ٚ املًُٛنٝ٘ ) ايًتإ ْؾأتا ف٢ َقض ( عب٤ ايزفاع عٔ ا٫ع٬ّ ٚ املغًُني ظٝؾٗا 

 ايك٣ٛ . 

 ًُٛف٢ ايؾضم ا٫ع٢َ٬  نٝ٘ ٫بز إ ْتعضف ا٫ٚماع ايغٝاعٝ٘قبٌ إ ْزصؼ نفاح ايزٚي٘ ايظْهٝ٘ ٚ ا٫ٜٛبٝ٘ ٚ امل

 قبٌ قٝاَٗا .

 
 

 

 

 ٔاي٫ٜٛات ايتابع١ هلا  ف٢ هِايٝز اذتعٝرضتٗا ع٢ً َك ع٢ً فضضقارص٠  ارت٬ف٘ مل ته 

  عزّ ٚدٛر دٝؿ ق٣ٛ حتت قٝارٙ ارتًٝف٘ ميهٓ٘ ايٛقٛف ف٢ ٚد٘ ايظسف ايقًٝب٢ 
 

  : اْكغِ ايعامل ا٫ع٢َ٬ ٚ تفههت ايك٣ٛ ايغٝاعٝ٘ ب٘ ٚ َٓٗا  

               ايزٚي١ ايفاط١ُٝ ايؾٝع١ٝ ف٢ ايكاٖض٠   -

 ايغًذٛق١ٝ ف٢ ب٬ر ايؾاّ ٚاإلَاصات  - 
 مما عٌٗ يًقًٝبٝني اسضاط ايٓقض ف٢ مح٬تِٗ ا٭ٚىل -

 

 

 
ف٢ ٚعط َعاٖض تفهو ايك٣ٛ اإلع١َٝ٬ ف٢ ايعقٛص ايٛعر٢ ْؾبت اذتضٚب ايقًٝب١ٝ ٚناْت أٚىل مح٬تِٗ ع٢ً ب٬ر 

ع٢ً املغًُني ف٢ ايؾضم ٫ْتظاع ا٭صام٢ املكزع١ املغٝش١ٝ َٔ أٜزِٜٗ ٛيٝو ()ايهاثايؾاّ ٚقارٖا َغٝشٝٛ هغضب أٚصبا 

 ٚاعتربٖٚا سضب َكزع١ ٚناْت ٖٓاى عز٠ أعباب أرت إىل اذتضٚب ايقًٝب١ٝ . 

 

 

فمس جبء فٝ األصط ػٓ ِمط إْ جٕس٘ب  ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ :

ذ١ط أجٕبز االضن ٚ ُ٘ فٝ ضثبي إٌٝ ٠َٛ اٌس٠ٓ ٚ ٠حًّ 

ج١ؿ ِمط ا١ٌَٛ ػتء ِٛاجٙخ االض٘بة ٚ االض٘بث١١ٓ ال 

 ٌحّب٠ٗ ِمط فمً ثً ٌحّب٠ٗ اٌؼطة ٚ اٌؼبٌُ ِٓ شٌه اٌرٍط 

  عصرىهصر فى 

  األيَبييي ٍالوواليك
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 ف٢ ايؾضم . تتُجٌ ف٢ صهغب١ ا٭َضا٤ بأٚصٚبا ف٢ إْؾا٤ إَاصات َغتك١ً هلِ

 تتُجٌ ف٢ صهغب١ ايباباٚات بايغضب ف٢ اإلعت٤٬ٝ ع٢ً ا٭صام٢ املكزع١ ف٢ ايؾضم .

 تتُجٌ ف٢ صهغب١ ايٓب٤٬ ٚايفضعإ بأٚصبا ف٢ اذتقٍٛ ع٢ً خريات ايؾضم ٚممتًهات٘ .

 ٚا٫دتُاع١ٝ ايراس١ٓ ف٢ أٚصبا .تتُجٌ ف٢ صهغب١ ايعبٝز ف٢ ارتضٚز َٔ ا٭طَات ا٫قتقار١ٜ 

 ْ ف٢ إثاص٠ ؽعٛب أٚصٚبا بعز دت٤ٛ ا٭َرباطٛص ايبٝظْر٢ يًبابا١ٜٚ ع٢ً أثض ٖظميت٘ ف٢ ذح ايبابا " أٚصبإ ايجا٢ْ " ـٚقز

ّ  1096ٖـ /  490ٚقز دا٤ت ابتزا٤ َٔ ع١ٓ  ٚؽٔ مح٬ت فًٝب١ٝ مز ايعامل اإلع٢َ٬" َاْظنضت "  ٬َسنضت َعضن١

 َغتغ١ً ساي١ اينعف ٚا٫ْكغاّ ايت٢ ناْت تعا٢ْ َٓٗا ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ آْشاى .

 
   ؟ اًتصار الصليبييي على الوسلويي عٌذ قذٍهْن إلى بالد الشرقبن تفسر : 

 اْعزاّ املكا١َٚ املٓع١ُ ف٢ إَاصات ايؾاّ  -2          تفٛم دٝٛؽِٗ ف٢ ايعزر  -1

 اذتضٚب ايزاخ١ًٝ بني ا٭َضا٤ ايغ٬دك١ -3

 

  جاح الحولِ الصليبيِ ؟ـالٌتائج الوترتبِ على ً

 ٚ ِٖ : ذشت اذت١ًُ ايقًٝب١ٝ ا٭ٚىل ف٢ إقا١َ ث٬خ إَاصات ٚممًه١ هلِ ف٢ ايؾضمـْ

      اَاصٙ ايضٖا      اَاصٙ طضابًػ     ٘ٝاَاصٙ اْران ممًه٘ بٝت املكزؼ  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 ؼفه فٟ أفطي لِٕٛب اٌّمسغ ) ٌمس ث١ذ اٌم١ٍج١١ٓ زذٛي ٚالفب( زاج١ً ض٠ّٛٔس) أثٛغ وب٘ٓ شوطِحزً:  لؽٛح

 وبٔٙب رؽجغ اٌّجزٛضح األ٠سٞ ٚوبٔذ. ٕٚ٘بن ٕ٘ب اٌؽبحخ فٟ اٌمزٍٝ رؼَٛ جضش ٚوبٔذ ؼ١ٍّبْ، ١٘ىً فٟ اٌسِبء

 إثبزح ػٍٝ ف١ٗ أجّؼٛا فؼمسٚا ِٛرّعا ثصٌه اٌم١ٍج١ْٛ اٌفطؼبْ ٠ىزف ٌُٚ ػٕٙب، غط٠جخ ثجضش أْ رمً رط٠س

ثىطح  ػٓ فبٔزُٛ٘ - أٌفب ؼز١ٓ ػسزُ٘ وبْ اٌص٠ٓ - إٌمبضٜ ٚا١ٌٙٛز ٚذٛاضط اٌّؽ١ٍّٓ ِٓ اٌمسغ ؼىبْ ج١ّغ

 (.ـ١رب ٚال ٌٚسا ٚال اِطأح ُِٕٙ ٠ؽزجمٛا ٌُٚ أ٠بَ، صّب١ٔخ فٟ أث١ُٙ
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  بعز إ تعضفٓا ا٫ٚماع ايغٝاعٝ٘ ف٢ ايعامل ا٫ع٢َ٬ قبٌ زت٧ اذت٬ُت ايقًٝبٝ٘ ع٢ً ايؾضم ا٫ع٢َ٬ ْتعضف فُٝا

 ٢ًٜ ايهفاح مز ايقًٝبني 
 

 

ٚممًه١ ِٖ ايضٖا ٚاْران١ٝ ٚممًه١ بٝت املكزؼ ٚاَاص٠ طضابًػ عضعإ َاتقز٣ ث٬خ اَاصات  بعز إ نٕٛ ايقًبني 

أرصى إٔ ايٛسز٠ ايغبٌٝ ايٛسٝز يرضر ايقًٝبٝني اس نإ أَريا يًُٛفٌ ٚهلِ عُار ايزٜٔ طْه٢ اسز اتابه١ ايغ٬دك١ 

  يشيو

   ٘ٝمِ  محك ٚسًب ٚمحا٠ إي 

 ٚ1144ٖـ /  539عاّ إَاص٠ ايضٖا  ني ٢ٖٚ ٝاعتٛيٞ عًٝٗا ايقًب اٚىل ا٫َاصات ايت٢ متهٔ َٔ اعرترار؟  ّ 

  ِٚتضى ّ  1147ٖـ /  541اعتؾٗز ع٢ً ٜز أسز ممايٝه٘ عاّ ا٫اْ٘ ظسف ع٢ً عا٥ض َعاقٌ ايقًٝبٝني اعتهٌُ ايث

 ١َُٗ ايهفاح ٚايٓناٍ ٫بٓ٘ ْٛص ايزٜٔ ستُٛر 
 

 

بزأ ٜترًع إىل مِ َقض ٚاعتغٌ فضف١ يشيو أرصى ْٛص ايزٜٔ ستُٛر أ١ُٖٝ َٛقع َقض ٚإَهاْاتٗا املار١ٜ ٚايبؾض١ٜ  

ب٘ فأصعٌ ؽرينٛٙ َٚع٘ ف٬ح ايزٜٔ ايش٣ صتح ف٢ إعار٠ َقض إىل ؽاٚص " اعتٓذز " ٚ" ؽاٚص ٚمضهغاّ " ايٓظاع بني ايٛطٜضٜٔ 

ا٠ " ْٛص ايزٜٔ ستُٛر " أفبح ) ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛب٢ ( ٖٛ ايغًرإ ايفع٢ً ارت٬ف١ ايغ١ٝٓ ٚاعكاط ارت٬ف١ ايفاط١ُٝ ٚبٛف

 ٚبشيو ٜبزا ايزٚص ايجا٢ْ ٚ ٖٛ رٚص ايزٚي٘ ا٫ٜٛبٝ٘ . ملقض ٚأخش ع٢ً عاتك٘ َٛاف١ً ايهفاح مز ايقًٝبٝني 

 

 

 دٗٛرٙ َٔ أدٌ إقا١َ ايزٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ ٚتٛسٝز ادتب١ٗ اإلع١َٝ٬ بني  ف٬ح ايزٜٔ ٚافٌ 

  -بزٚصٜٔ أعاعني ُٖا :) َقض ٚايؾاّ ٚايعضام ٚادتظٜض٠ ( يرضر ايقًٝبٝني احملتًني يب٬ر ايؾاّ ٚقز َض سيو 

 
 -ايزٚص ايزفاع٢ مز ايقًٝبٝني : -1

  ني ملعضف١ قزصاتِٗ ٚأَهاْاتِٗ ٚقز اؽتبو َعِٗ ف٢ َعاصى ستزٚر٠ ف٢ ايهضى ٚايؾٛبو ٚتأَني طضٜل ايكٛافٌ ب

َقض ٚايؾاّ ٚتأَني طضٜل اذتر ٚعكز ٖز١ْ َع ًَو بٝت املكزؼ ايقًٝب٢ َزتٗا مخػ عٓٛات يٝتفضغ يتٛسٝز ايك٣ٛ 

 اإلع١َٝ٬ حتت طعاَت٘ .

 -ايزٚص اهلذ٢َٛ مز ايقًٝبٝني : -2

أخش ف٬ح ايزٜٔ ٜتأٖب بعز فضاهغ٘ َٔ تٛسٝز ادتب١ٗ ا٫ع١َٝ٬ ّ (  1192 – 1186ٖـ /  588 – 582ميتز َٔ عاّ )  

 ني " ملعضن١ سامس١ َع ايقًٝبٝني ٢ٖٚ " سر
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 ّ ( 1187ٖـ / 583) َٛقع١  سرني

 

 : ايغبب املباؽض يًُعضن١-  

  ّز باتباع عٝاع١ اعتفظاط١ٜ دعًت ف٬ح ايزٜٔ ٜتدش قضاصات سامس١ مأَري سقٔ ايهضى ٛر٣ ؽاتٝٛ ( ٓأصْاط ) صٜقٝا

 ايٛدٛر ايقًٝب٢ ف٢ ب٬ر ايؾاّ 

 ٚ ٕهغري إٔ أصْاط خضم اهلز١ْ  1180ٖـ /  576عكز ٖز١ْ َع ف٬ح ايزٜٔ قز ًَو بٝت املكزؼ ) بًزٜٚٔ ايضابع ( نا ّ

 ٚنإ ٣ٜٛٓ ا٫عت٤٬ٝ ع٢ً َه١ ٚاملز١ٜٓ اذتذازأخش ٜٗادِ قٛافٌ ٚ

  فأثاص ٖشا ايغًٛى ف٬ح ايزٜٔ فأصعٌ إيٝ٘ بإٔ ٜضر َا اعتٛىل عًٝ٘ َٔ َاٍ املغًُني ٚاط٬م عضاح ا٭عض٣ فاَتٓع

 ٚأفض ع٢ً عقٝاْ٘

  اّ فأعًٔٚ ٜتدش قضاصات سامس٘ مز ايٛدٛر ايقًٝب٢ ف٢ ب٬ر ايؾبٝزٙ  اصْاط إٔ ٜضٜل رّ ف٬ح ايزٜٔ اقغِيشيو 

 ع ق٣ٛ املغًُني ٚناف٘ َٛاصرِٖ ايبؾضٜ٘ ٚ املارٜ٘ ٚ املعٜٓٛ٘ . ادتٗار ٚ قاّ عضن٘ تعب٦٘ ؽاًَ٘ دتُٝ

 

   اسزاثٗا:-  

 ّاملا٤ إىل طضٜك٘ عزٚٙ قاطّعا ع٢ً طرب١ٜ عري٠ ع٢ً ٚاعتٛىل ا٫صرٕ ْٗض ضتٛ ظٝؾ٘ ايزٜٔ ف٬ح تكز  

 َٚٓعِٗ سرني فأٚقفِٗ َضتفعات عٓز ايٛاقع ايزصب بادتٝاط ايجايح صميْٛز بكٝار٠ ايقًٝيب ادتٝؿ قٛات قاَت ٚعٓزَا 

  ايبشري٠ َا٤ إىل ايٛفٍٛ دٝٛـ املغًُني َٔ

 ٚايكتٌ  ادتضح فِٝٗ ٚأنجضٚا املغًُني، عٗاّ ٚأخشتِٗ َا٤ َٔ َعِٗ َا ٚفضغ ايعُأ بِٗ فاؽتز 

 أصْاط فِٝٗ مبا أعض٣ ٚايفضعإ ا٫َضا٤ ٚنباص ذٓإ(ـيٛطْ )داٟ ؼاملكز بٝت ًَو َت املعضن٘ ٚٚقعاٚق  

 باذتذاز َٚهضٙ هغزصٙ ع٢ً ي٘ دظا٤ّا يًكغِ بٝزٙ ٚفا٤ إصْاط قتٌ بُٝٓا املكزؼ، بٝت ًَو عٔ ايزٜٔ ف٬ح فعف٢. 

 

 ِفتش٘ َٔ متهٔ إٔ إىل ٚسافضٙ املكزؼ بٝت إىل ايغاس١ًٝ املزٕ َٔ نجري ع٢ً اعت٥٬ٝ٘ بعز ايزٜٔ ف٬ح تٛد٘ ث 

 ٚاملعضاز إ٫عضا٤ سنض٣  سيو ٚفارفّ 1187/ ٖـــ583 صدب َٔ ٚايعؾضٜٔ ايغابع ادتُع١ ّٜٛ ٚرخً٘

  ٚايٓغا٤ ٚايؾٝٛخ أْفغِٗ عٔ ايفزا٤ رفع َٔ ايكارصٜٔ هغري ٚأعف٢ ٚأَٛاهلِ أصٚاسِٗ ع٢ً ٚأَِٓٗ ايقًٝبٝني عٔ فعف٢ 

 .ادتظ١ٜ رفع َٔ ٚا٫أطفاٍ
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   : ْـتـا٥ـر َعضن١ سرني- 

 ايقًٝبٝني ٚاعرترار املغًُني يبٝت املكزؼ  ٖظمي١ -1

 صفع ايضٚح املع١ٜٛٓ يًُغًُني ٚصر اعتباص  ايؾضم اإلع٢َ٬ َٔ دزٜز  -2

 أفبح ايقًٝبٕٝٛ ف٢ َٛقف ايزفاع بز٫ َٔ اهلذّٛ ٚاعتشاٍ بكا٥ِٗ ف٢ ب٬ر ايؾاّ  -3

 ٚايكٝار١ٜ أظٗضت أ١ُٖٝ ايٛسز٠ بني املغًُني ٚقزصات ف٬ح ايزٜٔ ايعغهض١ٜ  -4

 

 

 

   

 

 ستاٚي١ ايقًٝبٝني ايغٝرض٠ ع٢ً بٝت املكزؼ َض٠ أخض٣  أعبابٗا

قار٠ 

 اذت١ًُ

  " اَرباطٛص املاْٝا فضرصٜو بضبضٚعا "  –ًَو فضْغا " فًٝب أهغغرػ "  –ذًرتا ـًَو اْصٜتؾاصر قًب ا٭عز 

" 

 

 ْتا٥ذٗا

 فؾًت بفنٌ َكا١َٚ ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛب٢ 

  ايش٣ ْك ع٢ً ) استفاظ املغًُني ببٝت  1192ٖـ /  588بني ايرضفني عاّ " فًح ايض١ًَ " اْتٗت بعكز . ّ

 زؼ َكابٌ إ ٜهٕٛ يًقًٝبٝني اذتل ف٢ تأر١ٜ اذتر إىل بٝت املكزؼ ( املك

  ّعُضٙ ُغٚارت غابع٘ ّ ٖٚٛ ف٢ اي 1193ٖـ /  589بعز ايقًح عار صٜتؾاصر إىل ب٬رٙ ٚتٛف٢ ف٬ح ايزٜٔ عا َٔ ٕٛ

 تكضٜبا .
 

 

ٚ اؽٗضِٖ املًو ايعارٍ ٚ املًو ايهاٌَ ٚ متجٌ رٚصِٖ ف٢ ايتقز٣ يًش٬ُت   

 ايقًٝبٝ٘ ارتاَغ٘ ٚ ايغارع٘ ٚ ايغابع٘ 

 

 

  

) ؽكٝل ف٬ح ايزٜٔ ( ايش٣ ٚصخ اَض ايزٚي٘ ا٫ٜٛبٝ٘ ف٢ ايٛقت ايش٣ ارصى فٝ٘ ايقًٝبٕٝٛ إ َقض 

 ٘ ايتقز٣ يرُٛساتِٗ ف٢ ا٫عت٤٤٬ٝ ع٢ً بٝت املكزؼ ٚ ايؾضم عايعامل ا٫ع٢َ٬ ٚقً تضعاْ٘

  ّاعتٛيت عًٝٗا ٚسافضت َزٜٓ٘ رَٝاط ّ 1218ٖــ /  615يشيو دا٥ت اذتًُ٘ ايقًٝبٝ٘ ارتاَغ٘ اىل َقض عا ٚ

 يهٓ٘ تٛف٢ ف٢ ايرضٜل قضب رَؾل ٚ تٛىل ابٓ٘ ايهاٌَ .  ٚيشيو اصعع املًو ايعارٍ بايكزّٚ َٔ ايؾاّ يقز اذتًُ٘

 
 

َ ثم١بزٖ وٛٔطاز اٌضبٌش إِجطاٌٛض أٌّب١ٔب ٚ ٠ٌٛػ 1147ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ : جبءد اٌحٍّٗ اٌم١ٍج١ٗ اٌضب١ٔٗ ػبَ 

 اٌؽبثغ ٍِه فطٔؽب الؼزطزاز اٌط٘ب ٚ ٌىٕٙب ففٍذ 
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 تٛىل َُٗ٘ ايزفاع عٔ َقض ٚ ايتقز٣ يًشًُ٘ ايقًٝبٝ٘ ارتاَغ٘ بعز ٚفاٙ ابٛٙ املًو ايعارٍ   

 ًِٗٝتغًِٝ بٝت املكزؼ َكابٌ ا٫ْغشاب َٔ رَٝاط يهِٓٗ صفنٛا  ابز٣ ايهاٌَ تغا٬ٖ َع ايقًٝبٝني ٚ عضض ع ٚ

 ) مب تفغض ؟ (ٚ يهٔ اذتًُ٘ ارتاَغ٘ فؾًت تكزّ ايقًٝبٝني بأجتاٙ ايزيتا  

بغبب دت٤ٛ املقضٜني اىل فتح ايغزٚر ٚ ايرتع ٚ اهغضام ا٫صض باملٝاٙ مما عظٍ ايقًٝبٝني عٔ قاعزتِٗ ايعغهضٜ٘   -

 بزَٝاط فامرضٚا اىل ادت٤٬

  ّرٕٚ ا٣ ؽضٚط ٚ عكز ٖزْ٘ ملزٙ مثا٢ْ عٓٛات 1221ٖــ /  618مسح املًو ايهاٌَ يًقًٝبٝني بايضسٌٝ عا ّ 
 

 

  

  ًواملاعتعإ ٚ ل ٚسًب بارتٛاصط١َٝؾًَو رَاملععِ عٝغ٢ أر٣ ا٫خت٬ف ايشٟ سزخ يف ايبٝت ا٫ٜٛبٞ إىل اعتعا١ْ 

بح فاع تبزيت بعز َكتٌ املععِ عٝغ٢ ٚأمإَرباطٛص أملاْٝا، هغري إٔ ا٫ٚ"فضٜزصٜو ايجاْٞ" ستُز با٫َرباطٛصايهاٌَ 

 اّ ب٬ َٓاطع، ؾض ٚايقايهاٌَ عًراّْا ع٢ً َ

 اّ بكٝار٠ إَرباطٛص أملاْٝا قاّ املًو ايهاٌَ بايتفاٚل َع٘، ْتٝذ١ ؾًٝب١ٝ ايغارع١ إىل ايقٚعٓزَا دا٤ت اذت١ًُ اي

 املرتتب١ عًٞ اذت١ًُ ايغابع١ َا ايٓتا٥رَرباطٛص أَاّ ايبابا ف٢ صَٚا ٫ذتاس٘ ست٢ حيفغ َٛقف ا٫

 يًقًٝبٝني ذتِ ٚبٝت املكزؼ بٝت تغًِٝ َكابٌ ٜافا مبعاٖز٠ عضفت 1228ّ/ٖـ626 يف فًح ايرضفإ َعاٖز٠ فأبضّ

 املكزؼ بٝت ف٢ ايغًرإ ايهاٌَ يتفضٜط املغًُني هغنب املعاٖز٠ فاثاصت ا٭قق٢، املغذز َٓرك١ يًُغًُني ٜٚبك٢

 ايهاٌَ املًو ابٔ أٜٛب ايزٜٔ صتِ ايقاحل املًو عٗز يف 1245ّ/ٖـ643 عاّ املكزؼ بٝت َٔ ايقًٝبٕٝٛ خضز ٚقز

 .  ارتٛاصطَٝني أْقاصٙ ٜز ع٢ً

 

  

 ػايغابع١ بكٝار٠ يًٜٛٝب١ٝ قًٝبٝني يًش١ًُ ايقيًُغًُني َض٠ أخض٣ إصعاٍ اي ؼعٛر٠ بٝت املكز  اعبابٗا

 ّ ،1248ٖـ/646ض ع١ٓقايتاعع ًَو فضْغا إىل َ

 

 

 اسزاثٗا 

 ٚٚض مل٬قا٠ قاّ إىل َؾاحل صتِ ايزٜٔ أٜٛب بايكزّٚ َٔ ايقًت إىل رَٝاط فاعضع املًو ايف

 ًٝبٝني ٚيهٓ٘ تٛف٢قاي

 ٘بزٚص باصط سفع٘ هلا ايتاصٜذ  سٝح أخفت خرب ٚفا٠ طٚدٗا ٚاعتزعت ابٓ٘ # ذض ايزصؽ$ فكاَت طٚدت

 #اٙؽتٛصإ $

 ًٝبٝني،  قٚناْت ا٫عتعزارات جتض٣ ع٢ً قزّ ٚعام راخٌ املعغهض ا٫ع٬َٞ اْتعاّصا يكزّٚ اي

ٚايش٣ # ايبٓزقزاصٟ ؼبٝرب$ضٜني ا٫َري قٛاصع  ٚتٛىل قٝار٠ املؾٛص٠ عاس١َ ذتضب ايقشت املٓففا

   ػٔ ٖظمي١ يٜٛمتهٔ َ

 ٚعٝل  مز ايقًٝبٝني اْتٗت بأعض املًو يٜٛػ ايتاعع اٙ ؽفاصعهٛ بكٝار٠ تٛصإ َعضن١  راصت

 َهب٬ً با٫هغ٬ٍ إىل ايغذٔ

 ف ايفز١ٜقبعز رفع ْ# ايتاعع ػيٜٛ$ًٝبٝني ٚمت ايعفٛ عٔ قٚاي# اٙؽتٛصإ $ًّشا َع ف  ْتا٥ذٗا 

  ٕ1250ّ/ـ648ٖاٙ إٔ ُقتٌ عاّ ؽٚمل ًٜبح املععِ تٛصا   
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01228008015 

 

 

  ٕاٙ ؽع٢ً َكتٌ املععِ تٛصإ ٚيعٌ َٔ أِٖ ا٫َٛص اييت تضتبت   1250ّ/ـ648ٖاٙ إٔ ُقتٌ عاّ ؽٚمل ًٜبح املععِ تٛصا

 ضم إ٫ع٬َٞ نً٘ ؾاّ بٌ ٚايؾض ٚب٬ر ايقَا سزخ َٔ ترٛص خرري يف تاصٜذ َ

 ٚ َِٛٓتؾض ٚايقٚقٝاّ رٚي١ ع٬طني املُايٝو يف سهِ َ ط رٚي١ ا٫ٜٛبٝنيعك # ذض ايزصؽ$  اّ ٚاذتذاط ٚسيو بعزَا أُعًِ

 ض١ٜفا٤ ا٫َضا٤ املُايٝو ايٓامبض اّؾض ٚايقعًراّْا ع٢ً ب٬ر َ

 ٖٓا بزأت رٚي٘  ٚايشٟ تكَّز ايغًر١ ٚيكب باملعظ# عظ ايزٜٔ أٜبو$عٔ ايغًر١ يظٚدٗا # ذض ايزصؽ$ ثِ تٓاطيت َٔٚ

 يٝو ف٢ َقض ٚ ايؾاّ ٚ اعتراع عظ ايزٜٔ اٜبو مِ دظٜضٙ قربل . املُا

 

 1- للوغَل  ٍالتصذٕ قطز الذيي سيف السلطاى:- 

 ستٌ ظاٖضّٜا يٝشٌ املكتٍٛ ايغًرإ ابٔ بتٛي١ٝ املُايٝو أعضع أٜبو ايزٜٔ عظ َكتٌ بعز َقض يف ا٫سٛاٍ امرضبت عٓزَا

ُِض نإ ٚملا  ٚتغتكضا٫أسٛاٍ ا٫َٛصتٗزأ  ست٢ ٚسيو أبٝ٘  ا٫َري ُعني فغرّيا أٜبو بٔ باملٓقٛصع٢ً يكب ايش٣ ايغًرإ ُع

 .يًغًر١ٓ ْٚا٥ّبا ي٘ أتابها قرظ ايزٜٔ عٝف

  رخٍٛ َٔ ٫ٖٛنٛ بكٝار٠ املغٍٛ متهٔ ا٫ثٓا٤ تًو ٚف٢

 ٚتزَريٖا بغزار  

 ٌ1258/ ٖـ656 عاّ ايعباعٞ باهلل املقتعقِ ارتًٝف١ ٚقت،ّ 

 ّرَؾل ثِ سًب ع٢ً فاعتٛىل ايؾاّ ب٬ر ضتٛ املغٍٛ دٝؿ ٚتكز  

 ٚتزَريٖا عًٝٗا ٚايغٝرض٠ َقض إىل يًظسف ٜغتعز ٚأخش . 

 

 

 

 

 رسالٔ َّالكَ إلى قطز  :-  

  ايغًرإ قرظ حتٌُ ايتٗزٜزٚايٛعٝز ٚترًب عضع١ ا٫عتغ٬ّ ٚارتنٛع  ٚمما أصعٌ ٫ٖٛنٛ طعِٝ املغٍٛ بضعاي١ إىل

 دا٤ فٝٗا) اتععٛابغرينِ ٚأعًُٛا أَضنِ قبٌ إٔ ٜٓهؾف ايغرا٤ فتٓزَٛا ٜٚعٛر عًٝهِ ارترأ ( 

 

  : ٔهَقف قطز هي تلك الرسال-

  ض يضفع ايضٚح املع١ٜٛٓ ملٛاد١ٗ املغٍٛ َُٗا نًف قايفٛص عكز قرظ إدتُاّعاا َع أَضا٤ املُايٝو ٚعًُا٤ ايزٜٔ يف َع٢ً

شٝات، ٚأَض قرظ بكتٌ صعٌ املغٍٛ ٚتعًٝل ص٩ٚٚعِٗ يف دٗات َتفضق١ َٔ ايكاٖض٠ ْٚار٣ ايعًُا٤ ع٢ً نض َٔ تقَ

 املٓابض بارتضٚز رفاّعا عٔ ايب٬ر، 

  َِٟض مجع ا٭َٛاٍ إلعزار ادتٝٚأخش قرظ بضأ باخشٖا َٔ ا٫َضا٤ ٚ اَضٙ ايؾٝذ يًذٗار  ؿايعظ بٔ عبز ايغ٬ّ  يف أ

 ٚا٫ثضٜا٤ أ٫ًٚ ثِ َٔ ايضع١ٝ 

 -ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ :

 اٌّّب١ٌه اٌجحط٠ٗ ) اٌزطو١ٗ ( ُ٘ ِّب١ٌه اٌؽٍٍبْ اٌمبٌح ٔجُ اٌس٠ٓ ا٠ٛة ٚ ِمطُ٘ لٍؼٗ  جع٠طٖ اٌطٚوٗ  

 ( ُ٘ ِّب١ٌه اٌؽٍٍبْ إٌّمٛض لالْٚٚ ٚ ِمطُ٘ أثطاط لٍؼٗ اٌججً  اٌّّب١ٌه اٌجطج١خ ) اٌجطاوؽٗ
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 ٝٗا باذتضب ايٓفغ١ٝ ايت٢ ساٍٚ املغٍٛ ؾض ٚدٝقعب َؽضٟ نٌ قارص ع٢ً محٌ ايغ٬ح، ٚمل ٜٗتظ قامل ؿٚايتشل بادت

 ض عٓز عني دايٛت..قر َضٖا بٌ خضز مل٬قا٠ عزٚٙ خاصز سزٚؾْ

 هعركٔ عيي جالَت 

 

 ادتٝؿ املقض٣ بكٝارٙ قرظ مز ارترض املغٛىل بكٝارٙ نتبغا 

  ارترض املغٛىل ع٢ً َقض ٚ ايعامل ا٫ع٢َ٬ 

 ٚايغُاح اذتٝار ايتظاّ ع٢ً ايقًٝبٝني َع ٚاتفل  ايؾاّ اجتاٙ يف َقض َٔ دٝؿ صأؼ ع٢ً قرظ خضز 

 فًغرني يف دايٛت عني فٛب فاجت٘ باملضٚص يكٛات٘

 عاّ عبتُرب َٔ ايجايح  ٖـ658 ع١ٓ صَنإ َٔ ٚايعؾضٜٔ ايغارؼ املٛافل ادتُع١ ّٜٛ فبٝش١ ٚيف 

 دايٛت عني عٓز عا١َ َعضن١ يف ٚا٫ع٬َٞ املغٛيٞ:ادتُعإ ايتك٢  1260ّ

 (خٛست٘ قرظ ايغًرإ أيك٢ سيو ٚعٓز املغًُٕٛ فامرضب املقضٜني ع٢ً املغٍٛ ف٢ بزاٜ٘ ا٫َض اْك 

 " ٚاإع٬َاٙ" قرظ ايفاْٞ عبزى أْقض ايًِٗ فٛت٘ باع٢ً ٚفضخ ا٫صض إىل صأع٘ عٔ

 ٜفكزٕٚ دعًِٗ مما املغٍٛ ٚمحًٛاع٢ً املقض١ٜ ايكٛات سٛي٘ ٚايتفت ايعزٚ ع٢ً بٓفغ٘ اهلذّٛ ٚقار 

 يباقٕٛ إىل ايفضاصأ اٚدت نتبغاِٗ ٚقا٥زِٖ ؾخغا٥ض دغ١ُٝ فكز قتٌ َععِ دٝ ٜٚتهبزٕٚ فٛابِٗ

 ٍٖٛظمي١ عاسك١ ٚقنت ع٢ً اعرٛص٠ إ ادتٝؿ املغٛىل ٫ٜٗظّ ٖظمي١ املغ 

  ٚصر اعتباص ايؾضم ا٫ع٢َ٬ صفع ايضٚح املع١ٜٛٓ عٓز املغًُني 

  ّحتت سهِ املُايٝو    رٚي٘ ٚاسزٙ أفبشت َقض ٚ ايؾا 

  ٫ٕ املغٍٛ عٓافض شتضب٘ ٚ َزَضٙ أْكشت ايعامل ا٫ع٬َٞ َٔ ايزَاص 

 

 

 



 

 25 

 

 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

مز نٌ  اذتضبٞ ايزٚص اعتهٌُ ٚايش٣ بٝربؼ ايعاٖض ع٢ً املُايٝو ا٫َضا٤ اختٝاص ٚقع قرظ املعفض املًو َكتٌ بعز

 ايقًٝبٝني ٚ املغٍٛ 

 املغٍٛ ايقًٝبٝني

 إَاص٠ أْران١ٝ ضتٛ دٝؾ٘ صأؼ ع٢ً خضز 

  1268ّ/ ٖـ666عاّ  ٚاعرترٖا

 ٜٚافا ٚأصعٛف ايهضى سقٔ ع٢ً اعتٛىل 

  طضابًػ ع٢ً ي٬عت٤٬ٝ َٚٗز 

 ٍٚبايظسف أبغا فكاّ دايٛت عني بعز بجاصِٖ ا٫خش املغٍٛ سا 

  تاب ٚعني ايغادٛص: َجٌ َٓاطل عز٠ ع٢ً

 مز ايغ٬دك١ َع فتشايفٛا خا٥بني صرِٖ ايغًرإ إٔ إ٫ 

 عاّ ا٫بًغتني َعضن١ يف يكِٝٗ ايشٟ بٝربؼ ايعاٖض

 عاسك١ ٖظمي١ ٚعًفا٥ِٗ بِٗ ٚأذتل 1277ّ/ٖـ676

 

 

 

 مز نٌ َٔ  :    اذتضب ق٬ٕٚٚ ٚافٌ ايغًرإ -3

 1285ّ/ ٖـ 684 عاّ املضقب سقٔ ع٢ً اعتٛىل    

 1289 ع١ٓ طضابًػ اعرتر   ّ  

 ع٢ً عها ي٬عت٤٬ٝ َٚٗز 

  اْتقض ع٢ً ايتاص بكٝارٙ ابغا ف٢ حتايفِٗ َع        

 عًِٝٗ ٚاْتقض ايقغضٟ أص١َٝٓٝ ( ًَو ايجايح يٝٛ )

 1281ّ/ٖـ680محك  َعضن١ يف ايغًرإ

  

 

 

 

 

 

 

  ٚبزأّ    1291/ـ ٖـ 690عاّ عًٝٗا ا٫عت٤٬ٝ يف ٚصتح َعاقًٗا ٖٚزّ  ؽٗض َٔ أنجض عها خًٌٝ ايغًرإ سافض 

 ٚطضطٛؼ ٚفٝزا فٛص: َجٌ ا٭خض٣ املزٕ تٛايت عها عكٛط ٚبعز ًَذًا هلِ ٚاختشٖٚا قربل إىل اهلضٚب يف ايقًٝبٕٝٛ

 . ايؾاّ بب٬ر ايقًٝيب ايٛدٛر اْتٗٞ ٚبشيو
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 ٌيف ٚايؾاّ َقض دٝٛـ قٝار٠ فتٛىل املغٍٛ َٛاد١ٗ يف املًُٛن١ٝ ايزٚي١ رٚص ق٬ٕٚ بٔ ستُز ايٓافض ايغًرإ ٚاف 

 رٜاص ع٢ً ا٫عتزا٤ بعزٖا املغٍٛ ٜغترع فًِ املغٍٛ ع٢ً فٝٗا اْتقض ٚاييت  1302ّ/ ٖـ701عاّ فضاُيق َضز َعضن١

 .ايٓافض ايغًرإ َع فًّشا ٚعكزٚا إ٫ع٬ّ،

 

 

 
 

 ايغٛاسٌ ع٢ً ي٬هغاص٠ دزٜزا َضنّظَا قربل دظٜض٠ َٔ ايقًٝبٕٝٛ ٚافٌ ادتٗار مز ايقًٝبٝني سٝح اِْٗ اختشٚا 

ّٝا خضٚدِٗ بعز ايعضب١ٝ  ايبٝٛت ٚرَضٚا ادتُع١ ف٠٬ أثٓا٤ 1365ّ/ ٖـ766 عاّ فٗامجٛاا٫عهٓزص١ٜ ايؾاّ َٔ ْٗا٥

  ٚا٫طفاٍ ايٓغا٤ ع٢ً ٚاعتزٚا ا٫أعٛام ْٚٗبٛا ٚاملغادز

 ادتٝؿ ٚصتح ايتٛاىل ع٢ً عض١ٜ مح٬ت قربل فاصعٌ إىل بضعبا٣، ا٫ؽضف ايغًرإ هغنب ا٫عُاٍ ٖشٙ ٚقزأثاصت 

 ايكاٖض٠ ٚمل ؽٛاصع يف يٝظفٛا َقض إىل ْكًٛا ايشٜٔ دٓٛرٙ َٔ ٦َات َع أعضٙ ٚ" داْٛؼ" قربل ًَو ٖظمي١ يف املقضٟ

  املاٍ َٔ نبري٠ فز١ٜ رفع إٔ بعز إ٫ قربل ًَو عضاح ُٜرًل

 1517/ٖــ923 عاّ َقض ايعجُإْٝٛ رخٌ إٔ إىل يًُُايٝو ادتظ١ٜ تزفع قربل ٚظًت ّ 

 .   ا٫ع٬َٞ املؾضم ع٢ً ٚاملغٛيٞ ايقًٝيب ارترضٜٔ ع٢ً ايكنا٤ مت املًُٛنٞ ايزٚص ٚبٗشا
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 نإ ي٬ع٬ّ اثض ع٢ً قٝاّ اذتناصٙ ا٫ع٬َٝ٘ ؟ 

 ايزٜٔ اإلع٬َٞ إيٞ اإلْغإ عًٞ أْ٘ ق١ُٝ نبري٠ فٗٛ املغتدًف يف ا٭صض ٚ نإ يإلع٬ّ أثض نبري يف تأعٝػ  ٜٓعض

 اذتناص٠ اإلع١َٝ٬ 

  َٔ َٓبعني أعاعني ُٖا ) نتاب اهلل ٚع١ٓ صعٛي٘ ( ٚتؾضبت َٔ تعايُٝ٘ ثكافتِٗ سٝح اعتكت اذتناص٠ أعغٗا

  ٚتٗشٜب ايٓفػ ٚفهضِٖ ست٢ تضبٞ ٚدزاِْٗ عًٞ َهاصّ ا٭خ٬م

 

 

 

 َٞا ْتا٥ر سيو ؟    ا٭طًغٞ هغضبا احملٝط  ٚفًت ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ إيٞ أققٞ اتغاع هلا َٔ ايقني ؽضقا إي 

 

 نِ ؽعٛبا َتعزر٠ يهٌ َٓٗا تضاث٘ ايعًُٞ ٚايفهضٟ افبشت ت  -1

 سناص٠ َٔ ْتاز ؽعٛب عضب١ٝ ٚفاصع١ٝ ٚتضن١ٝ ٚصَٚا١ْٝ ٖٚٓز١ٜ ٚهغريٖا.  ف٢ٗ ارتربات تؾهٌٝ سناص٠ َتعزر٠ -2

ايٓك١ًٝ ٚايعك١ًٝ اييت عاُٖت يف تؾهٌٝ اذتناص٠ ظٗض ْبٛغ ايهجرئٜ َٔ أبٓا٤ ايؾعٛب اإلع١َٝ٬ املدتًف١ يف ايعًّٛ  -3

 ٚأفبشت صافزا َٔ صٚافزٖا

 

 

 

 

 ريٌ : ناْت اذتناصٙ ا٫ع٬َٝ٘ تعٌُ ع٢ً ا٫ْفتاح ع٢ً اذتناصات ا٫خض٣ ٚ ا٫عتفارٙ َٓٗا ؟ 

ناْت  برتاثٗا ٚثكافتٗا ايٛقت ايشٟ ناْت بع) اذتناصات نايْٝٛا١ْٝ ٚايضَٚا١ْٝ تضف) ا٫ْفتاح عًٞ ايعامل يف -1

 اذتناص٠ اإلع١َٝ٬ تعٌُ عًٞ ا٫ْفتاح عًٞ سناصات اٯخضٜٔ ٚا٫عتفار٠ َٓٗا.

ت بٌ اعتفارٚا َٓٗا ٚأخشٚا عًٞ ايضهغِ َٔ فتٛسات ايعضب ٚاْتقاصاتِٗ املش١ًٖ إ٫ أِْٗ مل ٜزَضٚا َا ٚدزٚٙ َٔ سناصا -2

 . َٚا ٜتٛافل َع قُِٝٗ ٚعكا٥زِٖ ٚثٛابت رِٜٓٗ  َا ٜٓفعِٗ

ناْت سضن١ ايرتمج١ اييت بزأت يف ايعقض ا٭َٟٛ ٚاطرٖضت يف ايعقض ايعباعٞ َٔ أِٖ ا٭َج١ً اييت عربت عٔ اْفتاح  -3

 اذتناص٠ اإلع١َٝ٬ عًٞ اذتناصات ا٭خض٣

 

٠مٛي ػّط ثٓ اٌرٍبٌت ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ :  

وٕب أشالء فأػعٔب اهلل ثبالؼالَ فئشا اثزغ١ٕب 

 اٌؼعح ثغ١طٖ أشٌٕب اهلل 

٠مٛي اثٓ ضـس : ٕٔظط فٝ اٌصٜ لبٌٖٛ ِٓ شٌه ٚ ِب اصجزٖٛ فٝ وزجُٙ ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ :  

ٚ ـىطٔبُ٘ ػ١ٍٗ ح ِب وبْ ِٕٙب غ١ط فّب وبْ ِٕٙب ِٛافًمب ٌٍحك لجٍٕب ٚ ؼطضٔب ثٗ  

 ِٛافك ٌٍحك ٔجٕٙب ػ١ٍٗ ٚ حصضٔبُ٘ ِٕٗ ٚ ػصضٔبُ٘ 

أسس قيام الحضارٓ االسالهئ 

 ٍخصائصْا
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

عع١ ا٭فل ٫ تضتبط مبهإ ٫ٚ دٓػ بؾضٟ بٌ اْتؾضت يف مجٝع أضتا٤ ايعامل ٖٚشا سناص٠ ٚاف٢ٗ 

 اْشايو  َا أنزٙ ايكضإ ايهضِٜ ٚأنزٙ صعٍٛ اهلل َٔ خ٬ٍ إصعاٍ ايضعا٥ٌ إيٞ ًَٛى ٚأَضا٤ ايعامل

 اإلع٬ّ ايقشٝحعًّٛ ايزْٝا فٗٞ متجٌ ٚعر١ٝ ٚ عًّٛ ايزٜٔ جتُع بني ادتاْب املارٟ ٚايضٚسٞ ٚبني

ٚ  َغتُزٙ َٔ ايكضإ ٚايغ١ٓ ٚتٓعِ نٌ َٓاسٞ اذتٝا٠ ٚايغًٛى ايؾدقٞ ٚايٓعاّ ايغٝاعٞ

 ا٫قتقارٟ ٚايجكايف. 

تغعٞ ملٛاد١ٗ املؾه٬ت برضٜك١ ع١ًُٝ ٜٚعٗض سيو يف عًّٛ ايفك٘ ٚادتٗار ايعًُا٤ ملٛاد١ٗ 

 .ؼ اي١َٝٛٝ ٚسادات ايٓا املؾه٬ت يف اجملتُع

 َتٓٛع١ يف رٜاْاتٗا ٚأعضاقٗا ٚيغاتٗا ٚثكافتٗا ٚيشيو فٗٞ حتكل ايتعاٜؿ َع اٯخضٜٔ رٕٚ إققا٤ 

 تؾٌُ نٌ ْٛاسٞ اذتٝا٠ ٚزتا٫تٗا ايغٝاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ. 

  

 

 َ٘ٝبٓعاّ عٝاعٞ خال مل تغبكٗا إيٝ٘ أٜ٘ رٚي١ َٔ ايزٍٚ اييت ناْت قا١ُ٥ بتًو ايعقٛص ٖٚٛ  متٝظت ايزٚي٘ ا٫ع٬

ْعاّ ارت٬ف١ ٚعًٞ ايضهغِ َٔ إٔ ايعامل قز عضف أْع١ُ عٝاع١ٝ َتعزر٠ َجٌ املًهٝات ٚاإلَرباطٛصٜات إ٫ إٔ رٚي١ 

  ار٠ ا٭خ٬م.اإلع٬ّ ناْت شتتًف١ ٜكّٛ ْعاَٗا ايغٝاعٞ عًٞ أعػ َٔ ايعزاي١ ٚايؾٛص٣ ٚعٝ

 عٓافض ايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚاإلراصٟ يف ايزٚي١ اإلع١َٝ٬       

 

 

 

  

 

 

 

 

ضئبؼٗ ػبِٗ الِٛض اٌّؽ١ٍّٓ ج١ّؼب ال٠جبز إٌّبخ االجزّبػٝ اٌصٜ رحمك ف١ٗ اٌؼساٌٗ ٚ االِٓ  -اٌرالفٗ :

 ٚٚحسٖ االِٗ ٚضػب٠ٗ ِمبٌح افطاز٘ب ٚفمب ٌزؼب١ٌُ اٌفطع
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

    ْؾأت بعز ٚفات ايضعٍٛ سٝح اْ٘ مل ٜرتى ْقا فضحيا ٜٓك ع٢ً َٔ ٜتٛىل اذتهِ َٔ بعز بٌ تضى ا٫َض

 ؽٛص٣ بني املغًُني 

 

  
 ف٢ عقض ارتًفا٤ ايضاؽزٜٔ مت عٔ طضٜل ا٫ْتداب ع٢ً اعاؼ َبزأ ايؾٛص٣ ٚ ايبٝع٘ ٚسيو بعزٙ اٚد٘  -        

 ب ا٫ختٝاص ) اٌٖ اذتٌ ٚ ايعكز ( خيتاصٙ افشاب ايؾٛص٣ اٚ افشا -

 اَا إ ٜعٝٓ٘ ) ٜضؽش٘ ( ارتًٝف٘ ايش٣ قبً٘  -

 ف٢ ايعقض ا٣َٛ٫ ٚ ايعباع٢ تغري ْعاّ تٛيٝ٘ اذتهِ َٔ ْعاّ ا٫ْتداب اىل ْعاّ ًَه٢ ٚصاث٢  -2

       :  نإ ارتًٝف٘ ٜكّٛ َٗاّ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ تتُجٌ ف٢ 

  محا١ٜ ايزٚي١ يف ايزاخٌ ٚارتاصز. -2                            سفغ ايزٜٔ -1                                              

 َباؽضٙ َٗاّ ايزٚي١ بٓفغ٘. -4                     ٚتعٝني اي٠٫ٛ.    -3                                              

 

  
ايع٬ق١ بني ارتًٝف١ ٚايؾعب قا٥ُ٘ يف هغايب ا٭َض عًٞ املؾاصن١ ٚايضمح١ ٚقبٍٛ ايٓقٝش١ ٚا٫ٖتُاّ ناْت  -

 ٚناْت ٖشٙ َععِ مسات خًفا٤ ايزٚي١ ا٫ع١َٝ٬ بأسٛاٍ ايب٬ر

زاي١ ٚايعًِ ٜغتعني ارتًٝف١ بأٌٖ اذتٌ ٚايعكز َٔ ايعًُا٤ ٚايفكٗا٤ ٚايكنا٠ ِٖٚ ايشٜٔ تتٛفض فِٝٗ ؽضٚط ايع -

 ٚايضأٟ

 

  

 

 َٕٓٗر اتبع٘  ايضعٍٛ سضٜقا عًٞ املؾاصن١ َع أفشاب٘ يف بٓا٤ املغذز ٚسفض ارتٓزم فأعػ نا

 ارتًفا٤ َٔ بعزٙ

  نإ ارتًٝف١ املعتقِ منٛسدا يًشضل عًٞ ا٫ٖتُاّ بايضع١ٝ فعٓزَا هغظا دٝؿ ايضّٚ َٓرك٘ ايجغٛص

ٚعيب نجري َٔ املغًُات مسع باعتغاث١ اَضأ٠ ٚقعت يف اٯعض ٚقايت ٚاَعتقُاٙ فاعتذاب هلا رفعا 

 ٫عتزا٤ ايضّٚ ْٚقضٙ ٫عتغاث١ املضأ٠ ٚسفعا يٓغا٤ املغًُني

 ؟  ايفضؼ صعٍٛ إيٞ عُض بٔ ارتراب فًُا رخٌ املز١ٜٓ عأٍ أًٖٗا  أٜٔ ًَهِ أصعٌ ًَو 

فأدابٛٙ يٝػ يزٜٓا ًَو بٌ يزٜٓا أَري فشٖب إيٞ عُض فضآٙ ْا٥ُا يف ايؾُػ عًٞ ا٭صض فٛم ايضٌَ 

فًُا صآٙ ٚقع ارتؾٛع يف قًب٘ ٚقاٍ ) صدٌ تٗاب٘ مجٝع املًٛى ٚتهٕٛ ٖشٙ ساي٘!! ٚيهٓو سهُت 

 بعز سيو فُٓت فغًُت ٜا عُض ٚقز أعًِ صعٍٛ ًَو ايفضؼفعزيت فأَٓت 

ـطٚي رؼ١١ٓ اٌر١ٍفٗ ٚ اذز١بضٖ ٘ٝ : اٌؼساٌٗ ٚ اٌؼٍُ ٚ ؼالِٗ اٌحٛاغ ٚ ضجبحٗ اٌطأٜ ٚ ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ : 

 اٌفجبػٗ 
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 هإ ايضعٍٛ عًٝ٘ ايق٠٬ ٚايغ٬ّ ٜغتعني يف ف يفعايهٓٗا مل تعضف  َعين ايٛطاص٠ َٓش  ت ايٛطاصٙ عضف

 تقضٜف أَٛص ايزٚي١ ٚقنا٤ َقاحل ايٓاؼ  بقشابت٘ َجٌ أبا بهض ايقزٜل ٚعُض بٔ ارتراب.

  يف عٗز ايزٚي١  أفبشت ايٛطاص٠ َٓقبا   

 اتغاع صقع٘ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ ٚتأثض ايعباعٝني بايٓعاّ ايغٝاعٞ ٚاإلراصٟ يًفضؼ. ٚسيو بغبب 

       ْ٘ايعف٘         ايقري        اذتهُ٘        ا٫َا 

 

 

 

 ٜ٘ٓٚمع ْعاَا اراصٜا يًزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ٚ ظٗضت اذتاد٘ اىل ا٫عتعاْ٘ باي٫ٛٙ ع٢ً  عٓزَا ٖادض ايضعٍٛ اىل املز

ايبًزإ بعز ايفتٛسات ا٫ع٬َٝ٘ ٚ اْتؾاص ا٫ع٬ّ خاصز املزٜٓ٘ فأْاب عا٬َ ع٢ً ايكبا٥ٌ ٚ ع٢ً املزٕ ايت٢ رخًت ف٢ 

 ا٫ع٬ّ يٝكَٛٛا باَاَ٘ املغًُني ف٢ ايق٬ٙ ٚمجع ايظناٙ . 

 
            محا١ٜ ايزٜٔ ٚاذتفاظ عًٝ٘. -1

 دبا١ٜ ارتضاز ٚمجع ايقزقات ٚتٛطٜعٗا. -2

 ايٓعض يف ا٭سهاّ ٚتكًٝز ايكنا٠ ٚاذتهاّ ٚ ايٓعض يف تزبري ادتٝٛـ. -3

 اقا١َ اذتزٚر ف٢ سل اهلل ٚسل ا٫فضار                  -4

 .ٓعض يف تزبري ادتٝٛـاي -5
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

  ّأعًٛب احملاعب٘ ٚ املغا٤ي١ ي٠٫ًٛ  عُض بٔ ارتراباعتدز 

 ِٗنإ ٜرًب عُض بٔ ارتراب َٔ ايٛاىل تكزِٜ سَت٘ املايٝ٘ قبٌ ٚ بعز اي١ٜ٫ٛ ٚ ٜرًب تكضٜض عِٓٗ ف٢ ٫ٜٚت 

 ٙٚنإ عُض بٔ ارتراب حياعب اي٠٫ٛ إسا طارت ثضٚتِٗ طٜارٙ نبريٙ خًٛفا َٔ اعتغ٬هلِ يٓفٛسِٖ ف٢ تُٓٝ٘ ايجض 

  نإ عُض بٔ ارتراب حياعب اي٠٫ٛ ع٢ً اهلزاٜ٘ ايت٢ حيقًٕٛ عًٝٗا َٔ ايٓاؼ 

 ١ بٔ فضقز ٯْ٘ نإ عُض بٔ ارتراب ٜضاقب اي٠٫ٛ ٚ ٜضف) اهلزاٜ٘ َِٓٗ سٝح هغنب عُض ع٢ً ٚاىل أسبٝذإ عتب

" إْ٘ يٝػ َٔ نزى ٚ ٫ َٔ نز أبٝو ٚ ٫ َٔ نز اَو فأؽبع فهتب إيٝ٘ عُض : أٖٗزاٙ خبّٝقا ) ْٛع َٔ اذت٣ًٛ ( 

 " . املغًُني ف٢ صساهلِ مما تؾبع َٓ٘ ف٢ صسًو ٚ إٜانِ ٚ ايٓعِٝ 

 

 

  

  ْ٘عاّ ايزٚاٜٚٔ فايزٜٛإ ؽبٝ٘  ارترابعُض بٔ اعتهُا٫ يًُٓعَٛ٘ ا٫راصٜ٘ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ فكز ٚمع ارتًٝف

 ايٛطاصٙ ف٢ عقضْا ٚقز تعزررت ف٢ ايعقض ا٣َٛ٫ ٚ ايعباع٢ . 

 

  
 اذتاد١ إيٞ َضاقب١ أعُاٍ ايعُاٍ ٚاي٠٫ٛ.                          -1

 اذتاد١ يتٓعِٝ ادتٝؿ َٚعضف٘ ايتفافٌٝ ارتاف١ بأفضارٙ. -2

 نجضٙ ا٭َٛاٍ املتزفك١ عًٞ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ َٔ دضا٤ ايفتٛسات.    -3

 اتغاع صقع٘ ايزٚي١ ٚاذتاد١ إيٞ تٓعُٝٗا.  -4

  
 إسقا٤ ادتٓز ٚحتزٜز صٚاتبِٗ َٚٛاعٝزٖا ٚ َُٗت٘ أْؾاٙ عُض بٔ ارتراب 

 ٚاملغضب  تٓعِٝ ارتضاز يف أقايِٝ ايزٚي١ يف املؾضمٚ َُٗت٘  أْؾأٙ عُض بٔ ارتراب

 ختِ ايضعا٥ٌ بايؾُع َٓعا يًتظٜٚض ٚايتعزٌَُٜٚٗت٘ أْؾأٙ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ عفٝإ 

 تأَني طضم َٛاف٬ت ايربٜز ٚايعٌُ عًٞ مُإ ْكٌ املعًَٛات ٚا٭خباص.

 ٜؾضف عًٞ ايضعا٥ٌ ايٛاصر٠ َٔ اي٫ٜٛات إيٞ ارتًٝف١ أٚ َٔ ارتًٝف١ إيٞ عُاي٘ 

 

 

قاّ ارتًٝف٘ ا٣َٛ٫ عبزاملًو بٔ 

 َضٚإ بتعضٜب ايزٚاٜٚٔ
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     العربى وليد أ:
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  ٍٚاستٌ ايكنا٤ َهاْ٘ نبريٙ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ٚ نإ صعٍٛ اهلل سانِ ايزٚي٘ ٚقامٝٗا ا٫ 

  
  ايفقٌ بني ايٓاؼ يف ارتقَٛات ٚايٓظاعات طبكا يٮسهاّ ايؾضع١ٝ املغتكا٠ َٔ ايهتاب ٚايغ١ٓ -1

 اإلؽضاف عًٞ عز٠ أْع١ُ َٓٗا ا٭سباؼ ) ا٭ٚقاف ( ٚاذتغب١ ٚهغريٖا. -2

 

  { ّايتشًٞ با٭خ٬م  - ع١َ٬ اذتٛاؼ - ايعًِ بآٜات ا٭سهاّ -ايبًٛغ  - ايعكٌ -اإلع٬}. 

 

 ريٌ : سضل ارتًفا٤ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ع٢ً اجيار قنا٤ َتدقك ببع) ٚظا٥ف اجملتُع ؟  

  .. سٝح نإ ٜٛدز 

 املٗزٟ.قامٞ ادتٓز ٚأٍٚ َٔ عٝٓ٘ ارتًٝف١ ايعباعٞ  -1

ا٫ ْزيػ يهجضٙ  قامٞ أٌٖ ايش١َ يًفقٌ يف املٓاطعات بني أٌٖ ايزٜٔ ايٛاسز ٚقز تعزر ٖشا املٓقب يف ٫ٜٚات -2

 املغتعضبني فٝٗا.

 

 

 

 

  

 

 

 

 -      ْظٜٗا خًٛقا ف٢ عًٛن٘  -ؽذاعا      -سا عكٌ صفني       -عٝاعٝا باصعا 

 ٚسيو ٫ْ٘ نجريا َآٜٛب ف٢ اراص٠ سهِ اي١ٜ٫ٛ عٔ ايٛاىل ف٢ ساٍ ٜاب٘ عٓٗا ٫َض َا                                                        

  
 تٓفٝش ا٭سهاّ ايقارص٠ عًٞ أفشابٗا ٚإقا١َ اذتزٚر عًٞ اجملضَني. -1

 محا١ٜ ارتًفا٤ ٠٫ٚٚ ا٭َقاص مز َٓا٥ِٚٝٗ يف ايزاخٌ. -2

 َغاعزٙ ادتٝؿ مز أعزا٤ ايزٚي١ يف اذتفاظ عًٞ أَٔ اجملتُع يف ايزاخٌ -3

سفغ ا٭عٛام َٚغاعزٙ احملتغب يف أرا٤ عًُ٘. -4

 

ُٚ٘ ِجّٛػخ ِٓ اٌجٕس ٠ؼزّس ػ١ٍُٙ اٌر١ٍفخ اٚ اٌٛاٌٝ فٝ حفظ االِٓ ٚإٌظبَ ٚاٌمجه ػٍٝ  -اٌفطٌٗ :

 اٌجٕبح ٚاٌّفؽس٠ٓ ثّب ٠ىفً ؼالِخ اٌّجزّغ ٚإِٗ . 

نإ ايضعٍٛ قبٌ إ ٜضعٌ ايكنا٠ ٜت٫ِٖٛ بايٓقٝش٘ ٚ املٛعع٘ فكز اٚث٢ ع٢ً بٔ أب٢  

إسا دًػ إيٝو ارتقُإ ف٬ تك) بُٝٓٗا ست٢ تغُع َٔ ا٭خض نُا مسعت َٔ طايب سات َضٙ فكاٍ " ٜا ع٢ً 

 )صٚاٙ امحز ٚ أبٛ راٚر ٚ ايرتَٝظ٣(                         ا٫ٍٚ فإْو إسا فعًت سيو تبني يو ايكنا٤                               
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| 

 

 

 

 

  

 

 .ٚ تأَني سزٚر ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ -2            ْؾض ايزع٠ٛ اإلع١َٝ٬  -1

  ٚنإ ايٓيب ٖٛ قا٥ز ادتٝؿ. عٗز ايٓيب بزأ تهٜٛٔ ادتٝؿ َٓش قٝاّ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ يف ٚيشيو 

 ٚفاٙ ايضعٍٛ ْٚعضا يتعزر ادتٝٛـ ٚاملعاصى ٚنجضٙ َٗاّ ارتًٝف١ أعٓز ادتٝؿ إيٞ قا٥ز ٜتغِ بايؾذاع١ ٚاذتظّ  بعز

 ٚسغٔ ايتزبري.

  َقض ،ايعضام  ،قٓغضٜٔ  ،دٓز ايؾاّ قغُت ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ إيٞ عزٙ أدٓار عُض بٔ ارتراب يف عٗز،  

  أفضٜكٝ٘. -ز خضاعإ بغبب اتغاع ايزٚي١ فأْؾأ دٓاطرار ايعقض ا٭َٟٛ يف 

 

بغبب تكاعػ نجري َٔ املغًُني عٔ اذتضب ٚاْؾغاهلِ يف اذتضف ٚاملٗٔ املدتًف١.

 
      1-  :ايغٝٛف ٚايضَاح ٚا٭قٛاؼ ٚايزصٚع.  ---ا٭عًش١ ارتفٝف١ 

 املٓذٓٝل ٚايٓاص اإلهغضٜك١ٝ ٚاملٛار اذتاصق١. ---ا٭عًش١ ايجك١ًٝ: -2                                            

 

 

 

 

  أْؾ٧ ا٭عرٍٛ اإلع٬َٞ برًب َٔ َعا١ٜٚ بٔ أبٞ عفٝإ عجُإ بٔ عفإ يف عٗز 

  ٘ٓٚايت٢ اظٗضت املغًُني  655ّٖـ  34ّ ٚ َعضن١ سات ايقٛاصٟ 649ٖـ 28َٔ أؽٗض املعاصى َعضن١ فتح قربل ع

 نك٠ٛ عض١ٜ ف٢ سٛض ايبشض املتٛعط

 ٚتْٛػ ٚا٭ْزيػ. اٖتِ املغًُٕٛ بإْؾا٤ رٚص فٓاع٘ ايغفٔ يف دظٜض٠ ايضٚم١ مبقض  نشيو يف ب٬ر ايؾا ّ 

 

٢ً باب٢ أصبع٘ ٜكٍٛ ارتًٝف٘ أبٛ دعفض املٓقٛص "" َا نإ أسٛد٢ٓ إىل إٔ ٜهٕٛ ع 

ْفض ، ٫ ٜهٕٛ ع٢ً باب٢ اعٓف َِٓٗ . ِٖ اصنإ املًو : قام٢ ٫ تأخشٙ ف٢ اهلل ي١َٛ ٥٫ِ ، ٚفاسب ؽضط١ 

ٜٓقف اينعٝف َٔ ايك٣ٛ ٚ فاسب خضاز ٜغتكق٢ ٚ ٫ ٜعًِ ايضعٝ٘ فإ٢ْ عٔ ظًُٗا هغ٢ٓ، اَا ايضابع فاسب 

  بضٜز ٜهتب خرب ٖ٪٤٫ ع٢ً ايقش١ ""

 كان لى دورًا بارزًا فى الفتوحات و املعارك اإلشالمية و التصدى لإلخطار التى واجوت األمى اإلشالمية   اجليش املصرى :
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

  

 :يف عٗز ايزٚي١ ا٭ٜٛب١ٝ  

اٖتِ ف٬ح ايزٜٔ ا٭ٜٛبٞ با٭عرٍٛ فكز خضز قا٥ز ا٭عرٍٛ سغاّ ايزٜٔ ي٪ي٪ با٭عرٍٛ  ذتُا١ٜ عٛاسٌ ب٬ر  -

 ايؾاّ َٔ ايقًٝبٝني.

 : يف عٗز ايزٚي١ املًُٛن١ٝ-  

 اؽضف  بٝربؼ عًٞ رٚص ايقٓاع١ يف ايفغراط ٚدظٜض٠ ايضٚم١ ٚاإلعهٓزص١ٜ ٚرَٝاط  -

 ٚيشيو ٜعترب بٝربؼ َ٪عػ ايبشض١ٜ املًُٛن١ٝ. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٜشنض عٝبٛؼ ٚفًفا َغّٗبا ع٢ً داْب ععِٝ َٔ ا٫ُٖٝ٘ يًغفٔ املقض١ٜ  

ُا٥٘ ٚ نٌ َٓٗا حيٌُ أيف صدٌ ٚ ـثإ عزر ايغفٔ ايهرب٣ ث٬ايت٢ أصعًت يغظٚ بٝظْر١ ف٢ عٗز َعاٜٚ٘ دا٤ فٝ٘ 

منا٥٘ َٔ أصعًٛ بايبشض يغظٚ بٝظْر١ ثـُا عزر ايرضارات مخغ١ أ٫ف ٚ نٌ َٓٗا حيٌُ َا٥٘ صدٌ فٝهٕٛ عزر

أيف صدٌ ٚ ٖشا عزر َٔ أصعًِٗ َعاٜٚ٘ بايرب إىل ) خًكز١ْٝٚ ( ٚ ٜناف إىل سيو َا نإ حتٌُ ايغفٔ َٓو ا٫٫ت  

 . ١ْٛ٦َ ٚ ايغ٬ح ٚ ارتٝاّ ٚ ارتٍٝٛٚ
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 اإلع١َٝ٬ سناص٠ صا٥زٙ يف تٓعِٝ املٛاصر املاي١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ يًُذتُعات فكز عضفت ايبؾض١ٜ أٍٚ ٚطاصٙ  اذتناص٠

 يًُاي١ٝ عًٞ ْفػ ايُٓط ٖٚٞ بٝت املاٍ ٚنإ ايٓعاّ املايٞ اإلع٬َٞ َٔ أنجض ا٭ْع١ُ ا٫قتقار١ٜ اعتك٫ً٬. 

 

   
  ادتُع بني ايجبات ٚاملض١ْٚ ٚايترٛص. -2     ْابع َٔ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ - 1

  صقاب١ ايزٚي١ ٚمُري ايفضر.   -4      ايتٛاطٕ بني املار١ٜ ٚايضٚس١ٝ   -3

 

   
 قز تزفعِٗ ملدايف٘ ا٫ٚاَض ٚ ايٓٛا٢ٖ  ٚحتضٜري ايٓاؼ َٔ اذتاد٘ ايت٢ سز ايهفا١ٜ املعٝؾ١ٝ -1

 ا٫عتجُاص ا٭َجٌ يهٌ  املٛاصر ا٫قتقار١ٜ.  -1

 

 

 

 

 

 

 
 نإ ٜضعٌ ايعُاٍ دتُع ايف٤ٞ ٚايقزقات فكز أصعٌ عُضٚ بٔ ايعال دتُع فزقات عُإ. -:عٗز ايضعٍٛيف  -1

 .نُا نإ ف٢ عٗز ايٓب٢  ٚنإ حيفغ املاٍ يف بٝت٘ نُا نإ ف٢ عٗز ايضعٍٛ اعتُض -: يف عٗز أبٛ بهض ايقزٜل -2

 ) مب تفغض ؟ ( نزٜٛإ َٔ ايزٚاٜٚٔ  أْؾ٧ بٝت َاٍ املغًُني -يف عٗز عُض بٔ ارتراب : -3

  .بغبب ايفتٛسات ايعع١ُٝ اييت متت يف عٗزٙ ٚارتريات  ايٛفري٠  

  نإ بٝت املاٍ إراص٠ َضنظ١ٜ يف عاف١ُ ارت٬ف١ ٚإراصات فضع١ٝ يف اي٫ٜٛات 

 ٞضف٘ ايعامل سايٝا ٚ بشيو ٜهٕٛ طبل َا ٜع دعٌ عُض بٔ ارتراب يبٝت املاٍ آَٝٓا َغتك٬ً يف عًُ٘ عٔ ايٛايٞ ٚايكام

 . ) ريٌ ؟ ( ايش٣ ٜعضف باعِ ) َبزأ ايفقٌ بني ايغًرات (  

عني عُاص بٔ ٜاعض ٚايٝا عٓزَا  فقٌ عُض بٔ ارتراب بني اإلراص٠ ايغٝاع١ٝ ٚاملاي١ٝ تفارًٜا يًُؾه٬تسٝح قز  -

 عًٞ ايهٛف١ ٚ عبز اهلل بٔ َغعٛر عا٬ًَ يبٝت املاٍ"

 ٚقز نإ ايٓاؼ هلِ سل ف٢ اْقب٘ بٝت املاٍ تأخشٙ ف٢ ٚقت َعًّٛ َٔ ايغٓ٘ .  -

 

اٚد٘  اصر ٚ َا خيضز َٓٗا َٔ َقضٚفات ف٢ٖٛ امل٪عغ٘ ايت٢ تؾضف ع٢ً َا ٜضر اىل ايزٚي٘ َٔ َٛ  

  ايٓفكات املدتًف٘

وبْ ضؼٛي اهلل  ِؼٍِٛٗ أصطائ١ٗ : 

٠طالت االؼٛاق ثٕفؽٗ ٚ ػٕسِب فزح 

ِىٗ أضؼً ِٓ ٠طالت اؼٛالٙب ٚ ِٓ 

ٕ٘ب ظٙطد ٚظ١فٗ اٌّحزؽت ٌّطالجٗ 

اٌٝ االِط  إٌفبي االلزمبزٜ ثبالوبفٗ

 ثبٌّؼطٚف ٚ إٌٙٝ ػٓ إٌّىط . 

 الٌظام الوالى
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
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 -يف ايعقض ا٭َٟٛ : -4

 .طارت َٛاصر بٝت املاٍ ٚأؽضفت ايزٚي١ عًٝٗا إؽضافا نا٬ًَ 

  ٍأَض عُاي٘ مبٓع بٝع ا٭صامٞ ارتضادٝ٘.,أعار عُض بٔ عبز ايعظٜظ ٖٝهً٘ بٝت املا 

 كٝل ايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ فظارت يف عٗزٙ أَٛاٍ بٝت املاٍ. طار َٔ اإلْفام عًٞ ايضع١ٝ يتش 

  -يف ايعقض ايعباعٞ : -5

   ريٌ ( ؟بًغت ا٭١َ هغين ٫ ٚفف ي٘ يف َٛاصرٖا ( 

 قٓراص يف نٌ ع١ٓ (. 7500نإ قُٝ٘ َا ٜزخٌ إيٞ بٝت املاٍ يف عٗز ٖاصٕٚ ايضؽٝز ) سٝح   -

-  

 

 

 

 

 

 

    

 

 . ٘تعز اصق٢ فٛص ايتهاٌَ ٚ ايرتاسِ ا٫دتُاع٢ ٚ ايش٣ ٫ ٜعضف ْعريٙ ف٢ ا٣ زتتُع َٔ اجملتُعات ايغابك٘ اٚ اي٬سك 

   : تٓكغِ ايظناٙ ٫صبع٘ اقغاّ ٢ٖ 

 طنا٠ ايضناط ٚاملعارٕ -4   طنا٠ ايظصٚع ٚايجُاص -3   طنا٠ ايغٛا٥ِ ) ا٭ْعاّ املاؽ١ٝ( . -2  طنا٠ ايٓكز) املاٍ( . -1  

  

  

  َكزاص َٔ املاٍ أٚ دعٌ عُض بٔ ارتراب ا٫صض املفتٛس١ يعُّٛ املغًُني ع٢ً َض ايعقٛص ٚدعٌ ع٢ً ٖشٙ ا٫صض

 عاّ بعز اذتقار " احملقٍٛ ٜزفع نٌ

  قاّ َعاٜٚ٘ بٔ اب٢ عفٝإ بفقٌ ٫ٜٚ٘ ارتضاز عٔ ايٛاىل سٝح دعٌ يٛاىل ارتضاز ف٢ ا٫قايِٝ َكزصٙ ع٢ً تقضٜف اَٛص

 ا٫قًِٝ َٔ ايٓاسٝ٘ املايٝ٘ 

 َ٘بايفك٘ ٚ عًَٛ٘ ست٢ ٜغترٝع إ ٜقٌ بايعزٍ اىل ْقاب٘  نإ ٜؾرتط َٔ ٜتٛىل ارتضاز املعضف٘ ايتا 

 

 ٟ٘ أحس أضوبْ اإلؼالَ ٚفط٠ىخ ِحىّٗ ٟٚ٘ ِمساض ِؼٍَٛ ِٓ ِبي األغ١ٕبء ٠طز إٌٟ اٌفمطاء  -اٌعوبٖ : 

أَض عُض بٔ عبز ايعظٜظ إ خيضز يًٓاؼ أعرٝاتِٗ فأخضدا ٚفاض ايهجري َٔ املاٍ . فرًب  َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ : صخا٤ ايزٚي٘ : 

إٔ ٜكن٢ رٜٕٛ املعغضٜٔ فغز عٔ ايٓاؼ ٚ فاض َاٍ نجري فأَض إ ٜظٚز املعغضٜٔ َٔ ؽباب ٚ بٓات ايعضام ففعٌ ٚ فامٌ 

 ٚ بك٢ اَٛاٍ نجريٙ .  َاٍ نجري فأَض إ ٜكّٛ بعًُ٘ ايتغًٝف ايظصاع٢ ٚ تكزِٜ قضٚض يًف٬سني ففعٌ
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
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  : ٜفضض ع٢ً ْٛعني َٔ ا٭صامٞ ايظصاع١ٝ ُٖٚا : ا٭صامٞ اييت ٜفضض عًٝٗا ارتضاز- 

   ٚبك٢ اًٖٗا ع٢ً رِٜٓٗ رٕٚ إ ٜزخًٛا ا٫ع٬ّ رترباتِٗ ايظصاعٝ٘ فٝزفعٕٛ خضادٗا ٚ  -: ضبأصض فتشٗا املغًُني باذت -1 

 ٜٓتفعٕٛ بايباق٢ َكابٌ عًُِٗ ف٢ ا٫صض                                                                  

 ٚ اتفل املغًُٕٛ َع اًٖٗا ع٢ً ارا٤ خضادٗا َكابٌ إ تبك٢ ف٢ اٜزِٜٗ ٚ اٜز٣ ٚصثتِٗ  -أصض فتشٗا املغًُٕٛ فًشًا : -2

 ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ بني مجٝع ا٭صامٞ يف رفع ارتضاز  ؟ ٣ غاٚت ريٌ : مل 

 مل تغاٟٚ ايزٚي١ بني مجٝع ا٭صامٞ فكز نإ ارتضاز ٜظٜز أٚ ٜٓكك تبعا ٫خت٬ف دٛرٙ ا٭صامٞ ٚقُٝ٘  اذتاف٬ت    

 . ٚدٛرٙ احملقٍٛ ْٚعاّ ايضٟ عٛا٤ نإ َٔ ا٭ْٗاص أٚ اٯباص أٚ ا٭َراص  

 

  

  ْٕ َظاو إساليي يطهك عهيانعشٕز 
      عؾض ايقزقات أٚ طنا٠ ايضناط ) ارتاصز َٔ ا٭صض (.2       عؾض ايتذاص٠ ٚايبٝٛع. -1

: فًِ تهٔ مجٝع اصام٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ اصام٢ خضادٝ٘ بٌ ٖٓاى ْٛع اخض َٔ ا٫صام٢ ٫ ٜفضض  ا٭صامٞ ايعؾض١ٜ -3

 ٚ ٢ٖ ث٬خ ٫صام٢ ايعؾضٜ٘ عًٝٗا ارتضاز ٚ ٢ٖ ا٫صام٢ ايت٢ ٜفضض عًٝٗا ُعؾض هغًتٗا طناٙ ٚامسٗا ا 

 ا٫صام٢ ايت٢ اعًِ اًٖٗا ٚ ِٖ عًٝٗا َٔ هغري قتاٍ ٚ ٫ سضب  -

 ا٫صام٢ ايت٢ مل ٜعضف هلا فاسب ٚٚطعت ع٢ً ايفاحتني باسٕ اذتانِ  -

 ا٫صام٢ ايبٛص اٚ املٛت ايت٢ فتشٗا املغًُٕٛ ٚقاَٛا باعتق٬سٗا  -

 

- ٫ جيٛط حتٌٜٛ ا٫صض ايعؾضٜ٘ اىل اصام٢ خضاز نُا ٫ جيٛط حتٌٜٛ اصض ارتضاز اىل عؾضٜ٘  يهحٕظّ :

 

 

   

 

 مل  عٓز فتح ا٣ بًز ٚدب ع٢ً املغًُني تربٝكا يًؾضٜع١ ا٫ٚ رع٠ٛ اًٖٗا ي٬ع٬ّ ٫ٕ ايزع٠ٛ ٢ٖ ايغا١ٜ َٔ ا٫ع٬ّ فّأا

 ٜغًُٛا ٜبكٕٛ ع٢ً رِٜٓٗ ٜٚزفعٕٛ ادتظ١ٜ 

 اجلزيح نيسد يٍ يسرحدثاخ اإلسالو ... اثثد صحح ذنك ؟ 

   ُٞفضمٗا ايْٝٛإْٝٛ ع٢ً عهإ عٛاسٌ أعٝا ايقغض٣ َكابٌ محاٜتِٗ َٔ ٖذُات ايفٝٓٝكٝني ٚناْت  تغ         { 

 بايكضٕ ارتاَػ قبٌ امل٬ٝر  {مضٜب١ ايض٩ٚؼ 

    . فضمٗا ايفضؼ ٚايضّٚ ع٢ً ايؾعٛب اييت سهُٖٛا 

 

َكزاص َٔ املاٍ ٜفضض ع٢ً اٌٖ ايشَ٘ َكابٌ رفاع املغًُني عِٓٗ ٚ متتعِٗ ظُٝع سضٜاتُِٗ ٢ٖٚ  -: اجلزيّ 

   تكابٌ ايظناٙ املفضٚم٘ ع٢ً املغًُني
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  مب ذفسس : فسض اندٔنح اإلسالييح اجلزيح عهي غري ادلسهًني  ؟
  يشيو صتز إ َٔ ٜزفع ادتظٜ٘ ِٖ ايضداٍ ادتظ١ٜ ناْت بز٫ً َايًٝا عٔ ارتز١َ ايعغهض١ٜ املفضٚم١ عًٞ املغًُني

  ٬ح  ايكارصٜٔ ع٢ً محٌ ايغ

 .ّتغكط ادتظ١ٜ عٔ ايشَٞ إس مل تغترٝع ايزٚي١ محاٜتِٗ أٚ رخٍٛ ايشَٞ اإلع٬ 

 

 : مساحّ اإلسالو جتاِ أْم انريح ؟ يا اندنيم عهي 
 ا٤. ناْت ُت٪خش ادتظ١ٜ َٔ ايضداٍ ايكارصٜٔ فكط ٜٚعفٞ َٓٗا ايٓغا٤ ٚا٭طفاٍ ٚاملضمٞ ٚايفكض 

  َكزاص ادتظ١ٜ  خيتًف َٔ ساي١ إيٞ أخضٟ ففٞ عٗز ايضعٍٛ ناْت رٜٓاصًا ٚاسزًا ٚيف ايعقض ا٭َٟٛ ناْت أصبع١

 رْاْري.

 

 

 

 

 ِٜٛمع ف٢ بٝت املاٍ ٫ْفاق٘ ع٢ً املقاحل ايعاَ٘  ٫ ٜزخٌ َٓٗا يف بٝت املاٍ إ٫ ارتُػبني املكاتًني ٚ ٜتِ تكغِٝ ايغٓا٥  

   ِٚاعتج٢ٓ عُضبٔ ارتراب ا٫صض ايت٢ تبك٢ ف٢ أٜز٣ افشابٗا َٔ ايغٓا٥ 

 

 

 

 

  

 

 ايضعٍٛ ٚيشٟ ايكضب٢ ٚايٝتا٢َ ٚاملغانني ٚابٔ ايغبٌٝ (. -:ايف٧ ع٢ً نٌ َٔ  ٜٛطع( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ِضب بعز اذت بايكٛٙ ٚ ايكتاٍ َٔ ا٭عزا٤ ٚأخشٚٙ َٔ أَٛاهلِ َٚعزاتِٗ املغًُٕٛنٌ َا اهغتُٓ٘  -ايغٓا٥ 

 

: فًشا ( املغًُٕٛ َٔ أَٛاٍ بزٕٚ قتاٍَا أفا٤ اهلل ب٘ عًٞ املغًُني رٕٚ قتاٍ َٚا أخشٙ  -ايف٧ ( 

 

َِٰٝ ١ٌََْزب َٚا ٌُْمْطَثٰٝ  ٌَِِٚصٞ ا ٌٍَِٚطَُّؼِٛي   ِٗ ٌُْمَطٰٜ َفٍَِّ ًِ ا ْ٘ ْٓ َأ ِِ  ِٗ ُٗ َػٍَٰٝ َضُؼٌِٛ ًِ َّب َأَفبَء اٌَّ ِٓ اٌؽَِّج١ َٚاْث  ِٓ ََّؽبِو١ ٌْ  َٚا
 

 : ٘ٝايغٓا٥ِ نإ ٫ ٜزخٌ َٓٗا ف٢ بٝت املاٍ ا٫ ارتُػ ٚ نإ ٜٛطع ع٢ً ) عِٗ يًضعٍٛ ٚ قز َعًَٛ٘ أثضا٥

ايكضب٢ ٚ ِٖ قضاب١ ايٓب٢ ٚ قز اعكط اب٢ بهض ٖشٙ ايغِٗ اٜنا  عِٗ س٣ –اعكر٘ اب٢ بهض بعز ٚفاٙ ايضعٍٛ 

 عِٗ ٫بٓا٤ ايغبٌٝ (  –عِٗ يًُغانني  –عِٗ ايٝتا٢َ –
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 

 
 َا ٜفضض هغري املغًُني إسا اْتكًٛا َٔ بًز  إيٞ بًز راخٌ ب٬ر اإلع٬ّ. -عؾٛص ادتُاصى ٚعؾض ايتذاص٠ : -1

 ناملعارٕ َٚا خيضز َٔ ايبشاص َٚكزاص طنا٠ املعارٕ ارتُػ. -:ٚاصرات ا٫َت٬ى ايعا١َ يًزٚي١ -2

  ٚا٭َٛاٍ اييت ٫ فاسب هلا ) ٚتغُٞ املٛاصٜح اذتؾض١ٜ (. -:ايرتنات اييت ٫ ٚاصخ هلا -3

 ت٢. ترٛص سٝح أفبح ي٘ رٜٛإ خال ٜضأع٘ ْاظض ٖٛ ص٥ٝػ رٜٛإ املٛاصٜح اذتؾض١ٜ ٜٚنِ تضنات املٛ

  .ٚيف ساي٘ َٛادٗ٘ ايزٚي١ ناصث١ أٚ زتاع١ ٜهٕٛ رٚص ا٭هغٓٝا٤ َٔ هغري إنضاٙ إلْكاس اجملتُع 

 

 

  دنم : ذرُٕع يصازيف تيد ادلال ؟ 
 ْفكات ارتًٝف١ ٚاي٠٫ٛ ٚايكنا٠ َٚٛظفٞ ايزٚي١ ٚايعُاٍ ٚادتٓز. -1

 جتٗٝظ ادتٝٛـ َٚعزات ايكتاٍ. -2

 املقاحل ايعا١َ يبًزإ املغًُني َٔ إْؾا٤ املغادز ٚايرضم ٚادتغٛص.  -3

 َقضٚفات امل٪عغات ا٫دتُاع١ٝ َجٌ املغتؾفٝات ٚايغذٕٛ.  -4

 تٛطٜع ا٭صطام يًفكضا٤ ٚايٝتا٢َ ٚا٭صاٌَ ٚنٌ َٔ ٫ عا٥ٌ ي٘.  -5

 اإلْفام عًٞ هغري ايكارصٜٔ. -6

 

 

 

 

 

 

 ا٫ع٬َٝ٘  مضٜب١ ثا١ْٜٛ تفضمٗا ايزٚي٢ٖ١  -:املهٛؼ 

 

عٓزَا سًت اجملاع٘ ف٢ عٗز اب٢ بهض ايقزٜل تقزم عجُإ بٔ عجفإ بأَٛاٍ طا٥ً٘ يٓذزٙ املغًُني ٚ  َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ :

 بايبُجٌ فعٌ عبزايضمحٔ بٔ عٛف ف٢ اجملاع٘ اٜاّ عُض بٔ ارتراب .  

عٗز خايز بٔ ايٛيٝز ٫ٌٖ اذتريٙ )) أميا ؽٝذ معف عٔ ايعٌُ اٚ افابت٘ أف٘ َٔ ا٫فات اٚ نإ هغٓٝا  َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ :

 فأفتكض ٚ فاص أٌٖ رٜٓ٘ ٜتقزقٕٛ عًٝ٘ طضست دظٜت٘ ٚ عٌٝ َٔ بٝت َاٍ املغًُني .   
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

  َٔ ٌتعز اذتٝاٙ ا٫قتقارٜ٘ ٚ ا٫دتُاعٝ٘ صنٝظٙ َٔ ايضنا٥ظ ايعاَ٘ ف٢ قٝاّ اذتناصات ا٫ع٬َٝ٘ سٝح اْرًل ن

ت٪نز ع٢ً دٛرٙ ايعٌُ ٚ ا٫ْتاز ٚ ايتعاٜؿ َع ا٫خض ٚ اسرتاَ٘ ٚ ايتهافٌ  اعػ ٚ قٛاعز ايزٜٔ ا٫ع٢َ٬ ايت٢

 ا٫دتُاع٢ ٚ تكزٜضٙ رٚص املضأٙ . 

 

 

 

 ٘ايُٓٛ  محٌ ايٓعاّ ا٫قتقار٣ يًزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ف٢ طٝات٘ ايعزٜز َٔ ايكِٝ ٚ املبار٨ ايت٢ تٗزف اىل حتكٝل ايعزاي ٚ

 َع ا٫عتجُاص ا٫َجٌ يهاف٘ املٛاصر . 

 

 

 

  َع اعتكضاص ايزٚي٘ ٚ اْتؾاص ايفتٛسات بزأ املغًُٕٛ ا٫ٖتُاّ بايظصاع٘ فأقاَٛا ايهجري َٔ املؾضٚعات َجٌ بٓا٤ ايغزٚر 

  ٌَ٢ٖٚ : عاعز ع٢ً اطرٖاص ايظصاع٘ عزٙ عٛا 

 ا٫صام٢ ايت٢ تقًح يًظصاع١  -٠3 املٝاٙ                 ٚفض -2تٓٛع املٓاخ                  -1                

  خ٬ٍ :سضل املغًُٕٛ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بايظصاع٘ ٚ ترٜٛضٖا َٔ   

 ا٫ٖتُاّ بايعًّٛ ايظصاعٝ٘  -3ايعٓاٜ٘ بايف٬ ٚصعاٜت٘        -2ترٜٛض َؾضٚعات ايض٣          -1

 

 َ٘ٝسٝح  بايٓٗٛض بايظصاع٘ اٖتُت ايزٚي٘ ا٫ع٬ 

  عًٞ زتاصٟ ا٫ْٗاص ٚزتاصٟ ايغٍٝٛ َجٌ )عز َعاٜٚ٘ ايشٟ اقاَ٘ ارتًٝف٘ َعاٜٚ٘ عًٞ  غزٚرفاقاَت ادتغٛص ٚؽٝزت اي

 ٚارٟ ارتٓل باملزٜٓ٘ املٓٛصٙ (

   ٘ٚاقاَٛا املكاٜٝػ َجٌ َكٝاؼ ايٌٓٝ ظظٜضٙ ايضٚم 

  ٍارخٌ املغًُٕٛ يف ا٫ْزيػ ْعاّ طصاع٘ املزصدات يف ادتباٍ ٚسفضٚا ايرتع ٚاقاَٛا ايكٓاطض ٚادتغٛص با٫ماف٘ ايٞ ارخا

 ايعزٜز َٔ ايٓباتات 

 ) تعضف باعِ ايٓٛاظِ ٫ْٗا تٓعِ تٛطٜع املٝاٙ  اقاّ ايعباعٕٝٛ ؽبه٘ َٔ قٓٛات ايضٟ َا بني ايٓٗضٜٔ )ردً٘ ٚايفضات 

 الحيآ 

 االقتصادئ ٍاالجتواعبٔ
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

  سضفت ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ عًٞ ا٫ٖتُاّ بايف٬سني ٚاسرٖضت ايظصاع٘ بغبب تؾذٝع ارتًفا٤ ٚا٫َضا٤ 

  ٌصاعٞ ارتًفا٤ ٚا٫َضا٤ عًٞ إ ٜعاٌَ ايف٬سني َعاًَ٘ طٝب٘ ٚعزّ اصٖام ايف٬سني باينضا٥ب ٚختفٝ) اينضا٥ب اسا ق

 احملقٍٛ 

 

 

  ًُٞيًظصاع١تكزَت ايعًّٛ ايظصاعٝ٘ يف ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ بغبب ٚمع َٓٗر ع  

 اعتدزاّ ا٫مسزٙ ادتزٜزٙ يظٜارٙ ا٫ْتاز ايظصاع٢ 

  ارخاٍ ستافٌٝ دزٜزٙ ٚايظصاع٘ افبشت عًُا ي٘ افٍٛ ٚقٛاعز 

 ْتازسضل ايعضب املغًُٕٛ عًٞ ابتهاص طضم دزٜزٙ يًضٟ ٚاعتدزاّ ا٫مسزٙ ادتٝزٙ يظٜارٙ ا٫ 

  ٘اعتدزَٛا ايزٚصٙ ايظصاعٝ٘ ٚاٖتُٛا بٛمع تكِٜٛ يتٓعِٝ َٛاعٝز ايظصاع٘ نُا يف َقض ٚقضطب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٌحث االسالو عهى انعًم ٔ اذماٌ انصُاعّ ٔلد ضسب انكثري يٍ انصحاتّ ازٔع االيثهّ عهى اذما
 انصُعّ يثم : 

 خٝاطا نإ عجُإ بٔ طًش٘  -                      ارتباب بٔ ا٫صّت سزارا  نإ -

 أٖتِ ارتًٝف١ عُض بٔ ارتراب بايتقٓٝع اذتضبٞ  -

 اٖتِ َعاٜٚ٘ بٔ اب٢ عفٝإ بقٓاع٘ ايغف ف٢ عٗز ارتًٝف٘ عجُإ بٔ عفإ  -

 يف ايعقضٜٔ ا٭َٟٛ ٚايعباعٞ اخرتع املٗٓزعٕٛ املغًُٕٛ احملضنات يضفع املٝاٙ  -

 عاِٖ ايتكزّ ايقٓاع٢ يًشناصٙ ا٫ع٬َٝ٘ ف٢ قٝاّ ايجٛصٙ ايقٓاعٝ٘ ف٢ اٚصبا  -

 

صعاي١ عبزاهلل بٔ اذتغني بٔ طاٖض أَري خضعإ إىل مجٝع ٫ٚت٘ " يكز أخشت اذتهِ  اعٝزٚا ايف٬ح َا نإ عًٝ٘  :

ٚ جتزٚا ف٢ ف٬ح أْفغهِ ٚ تزاصٚ ععُا٤ ٚ ٫ ٜتهِ ٚ  عًٝهِ ست٢ تغتٝكعٛا َٔ عباتهِ ٚ تتدًقٛا َٔ اذتريٙ

تغاْزٚا ايف٬ح ايش٣ فاص معٝفا ، آَشٛٙ ايك٠ٛ ٚ أعٝٓٛٙ إىل َا نإ عًِٝٗ فإٕ اهلل عبشاْ٘ ٚ تعاىل دعٌ ايرعاّ ف٢ 

 اٜزِٜٗ ٚ ايغ٬ّ ع٢ً أيغٓتِٗ ٚ سضّ ايعًِ عًِٝٗ " 

هتب ايت٢ تٗتِ بايعًّٛ ايظصاعٝ٘ َجٌ نتاب " ايف٬س٘ ا٫ْزيغٝ٘ " ٫بٔ ايعٛاّ ايعضب بضعٛا ف٢ تقٓٝف اي َعًَٛ٘ اثضا٥ٝ٘ :

 ا٫ؽب٢ًٝ ) أٍٚ َٔ اؽاص اىل ْعاّ ايض٣ بايتٓكٝط ( ف٢ ايكضٕ ايغارؼ اهلذض٣ ٚ نشيو نتاب " ايف٬س٘ " ٫بٔ ٚسؾٝ٘ . 
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 انطٕائف احلسفيّ ( :ذُظيى انصُاعّ فى اندٔنّ االساليي ( ّ-  
  نإ يهٌ طا٥ف١ سضفٝ٘ )ْكاب٘(اَني هلا ٜتٛيٞ متجًٝٗا إَاّ احملتغب 

  ١ّٝ ص٠ عٔ جتُعات متجًٝٗا أَاّ احملتغب ٚناْت ٖشٙ ايتٓعُٝات عبا أَني هلا ٜتٛىل "ْكاب١" ٚنإ يهٌ طا٥ف١ سضف

ِٔ ٜعٌُ يف اذتضف١ ايٛاسز٠ أٚعزر َٔ اذتضف ايكضٜب١ َٔ بعقٓاع١ٝ، ٜٓتغب إيٝٗا ايفسضف١ٝ ١َٝٓٗٚ ٚ ََ ٗا نٓاع  ٚ

 ٝٛخٗا ٚأعضافٗا ؽٚنإ يهٌ ْكاب١ إراصتٗا ٚ

 امل١ٓٗ ٚأعضاصٖااذتفاظ ع٢ً  -2                                            ا٥ٗا نَغاعز٠ أع  -1ا٥ف ايرا٥ف٘ : َٚٔ ٚظ  

     تكزٜض أععاصٖا ٚا٭دٛص ٚأٜاّ ايعٌُ ٚأٚقات٘. -4           ٓاعتٗا فٚتٓعِٝ إْتادٗا ٚرق١  املٗٓ٘ ترٜٛض -3                     

  أْى انصُاعاخ فى اندٔنح االسالييح:-  

انغزل 
 ٔانُسيج

 اؽتٗضت فٓاع٘ ايهتإ ف٢ َقض ف٢ ايعقضا٫خؾٝز٣ ٚ ايفاط٢ُ  

  ٘اذتضٜض يف فاصؼ ٚايعضام ٚايؾاّاؽتٗضت فٓاع 

 عضف املغًُٕٛ فٓاع٘ ايٛصم عٔ طضٜل ايقني يف عقض ايزٚي١ ايعباع١ٝ   صُاعّ انٕزق

 ٟأَض ٖاصٕٚ ايضؽٝز باقاَ٘ َقاْع٘ يف خضاعإ ٚسٌ تزصجيٝا ستٌ ٚصم ايربر 

انصُاعاخ 
 ادلعدَيح

 ايقٓاعات اذتزٜز١ٜ ٚفٓاع٘ ايشٖب ٚايفن١ اْتؾضت ف٢ ناف٘ اضتا٤ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ن

فن١ خاف١ يف املٛفٌ فٓاع٘ تهفٝت )ترعِٝ (املعارٕ َٚٓٗا ايربْٚظ ٚايٓشاؼ بايشٖب أٚ ايٚ

 َٔ أَجً٘ تًو املقٓٛعات )ايكٓارٌٜ ٚايؾُعزْات(

انصُاعاخ 
 انغرائيح

  اصتبرت بايغهض ٚقز اؽتٗضت َقض بقٓاعت٘ ٚقز أقاّ املغًُٕٛ أٍٚ َعاٌَ يتهضٜض ايغهض

 فٓاعات أخضٟ َجٌ اذت٣ًٛ

انصُاعاخ 
 انزجاجيح

  َٔٝٓات ٓأرم ايقٓاعات ايهُٝا١ٜٚ اييت ْبغ املغًُٕٛ فٝٗا َٚٔ أَجًت٘ طداز ا٭ٚاْٞ ٚايك

 يًظٜٓ٘ 

 انصُاعاخ
 اخلشثيح

اي٬سق١ٝ ٚفٛص يف ايؾاّ ( فٓاع٘ ٚ فٓاع٘ ايغفٔ )ا٫عهٓزصٜ٘ ٚرَٝاط ٚايفغراط يف َقض

 ا٫صابٝغو ٚاعتدزَت يف فٓاع٘ املؾضبٝات ٚايؾضفات ٚفٓع اثاخ املٓاطٍ 

 

 

 

تكٍٛ " طجيضٜز ْٖٛه٘ " ف٢ نتابٗا ) مشػ ايعضب تغرع ع٢ً ايغضب (     يكز ناْت  ايغضب :مشػ املعاصف تغرع ع٢ً  

٘ عًع٘ ُنتب عًٝٗا ايقٓاع٘ ايعضبٝ٘ ٚ ا٫ع٬َٝ٘ ف٢ ايعقٛص ايٛعر٢ َٛمع فدض ا٫ٚصب٢ ٚ اعتظاطٙ فعٓزَا ٜض٣ بني ٜزٜ

ُٜفاخض بٗإْٗا َٔ فٓع ر  ا َٔ سٛي٘ ٫ْٗا فٓاع٘ عضبٝ٘  َؾل أٚ بغزار أٚ ايكاٖضٙ أٚ قضطب٘ ..... تضاٙ 
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 وؤرخاتىالسلسلٔ 

     العربى وليد أ:
01228008015 

 

 

 

 

  ٌٜات ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ ٫ايغًع بني شتتًف ٚمل تكٝز ْك 

 اع١ أٚ متٓع َباريتٗا نب أٟ مل حتتهض جتاص٠ 

 دتُاعٞ يًعٌُ ٚاذتضف ت ايتذاص٠ ٚايتٛطٜع ا٫ٓاعات بايزٚي١ اإلع١َٝ٬ بزأت تتغع زتا٫قاص اذتضف ٚايؾَع تظاٜز اْت

 ١َٝ٬. شاب املٗٔ ٚتتٛطع ٚعط املزٕ اإلعما طٛا٥ف اذتضف ٚأؾباملكابٌ تٓ ٚأخشت

 

  

ٌّٗ سضن٘ عري ايبنا٥ع ٚايغًع      -1    ٚدٛر ؽبه٘ َٛاف٬ت ٚاعع٘  يتغ

 تؾٝٝز املغًُني ارتاْات ٚايفٓارم  -2

    بٓا٤ ا٭عاطٌٝ ذتُا١ٜ ايغٛاسٌ َٔ قضفٓ٘ ايًقٛل                              -3

 اٖتُاّ ارتًفا٤ بغو أيعًُ٘ ٚاذتضل عًٞ مبط َعاٜريٖا  -4

 ٚ املضانظ ايتذاصٜ٘ٛام ا٫ٖتُاّ باقاَ٘ ا٭ع -5

 

  

ٖٓاّ ع٬ق٘ بني ايتذاصٙ ٚ اْتؾاص ا٫ع٬ّ  سٝح :  

 ضم ؾ١ٜٝٓ بار١ٜ ٚرق٬ت عٝاع١ٝ ٚاقتفب٘ ادتظٜض٠ ايعضب١ٝ ؾاصتبط املغًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ بايكاص٠ اإلفضٜك١ٝ سٝح إٔ  ي

 إفضٜكٝا 

 شضا٤ ايهرب٣قض عكٝز٠ اإلع٬ّ يف َا ٚصا٤ ايؾُاٍ إفضٜكٝا بزٚص نبري يف ْؾنُا عاُٖت ايهٝاْات ايغٝاع١ٝ ب 

 ْٚ ّبضَْٛجٌ: ضٙ يف بعك املزٕ ؾنُا عاِٖ ايتذاص املغًُٕٛ عغٔ تعاًَِٗ ٚأَاْتِٗ َع عهاْٗا بايزع٠ٛ إىل اإلع٬ 

 ٓغٞ فٚداٚ نُا تهْٛت فٝٗا ممايو إع١َٝ٬ َجٌ: هغاْا َٚايٞ ٚ َٚزٜٓتا متبهتٛ

 ؽن٠ًٛ ٚممبغ١ َٚكزَجٌ: ضم إفضٜكٝا ؽاملضانظ ايجكاف١ٝ يف  )نُا ظٗضت بع.ٛٝ 

 ٝني، قاهلٓز ٚايَجٌ: ٖشا فشغب بٌ اطرٖضت ادتايٝات اإلع١َٝ٬ يف نجري َٔ ا٭طضاف اييت تغًب عًٝٗا املغًُني  ػي

  اص اإلع٬ّ يف ٖشٙ ايب٬رؾٚيكز عاِٖ سيو نجرّيا يف اْت (ايفًبني)ٚدظص عٛيٛ 

 

 

 

 -عٝشاب ع٢ً ايبشض ا٫محض –عزٕ  –ايبقض٠  –َٔ اِٖ املضانظ ايتذاصٜ٘ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ ) افبٗإ  َعًَٛ٘ اثضا٥ٝ٘ : 

 اؽبًٝ٘ با٫ْزيػ .  –ا٫عهٓزصٜ٘ ع٢ً ايبشض املتٛعط  –رَٝاط 
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 اص١ٜ اييت عضفتٗا عِٓٗ أٚصبا بعز سيوابتهاص املغًُٕٛ ايهجري َٔ ايٓعِ املاي١ٝ ٚايتذ 

  ْؾض ا٫ع٬ّ ٚ ا٫ْفتاح ع٢ً ؽعٛب ايعامل  

  َ٘ٝحتكٝل ا٫عتكضاص ٚ ايجضا٤ ف٢ ايزٚي٘ ا٫ع٬ 

 ؼ٩ٕٛ اذتٝا٠،ٚاملعضف١ بأخ٬م ايٓاؾاعتفارٚا ب. 

 ٚهلا ايغٝار٠ يف اصت٘ نبشت ايتذاص٠ اإلع١َٝ٬ يف ايكضٕ ايضابع اهلذضٟ َعّٗضا َٔ َعاٖض عع١ُ اإلع٬ّ ٚسفيكز أ

 ايب٬ر ٚهغزت عفٔ املغًُني ٚقٛافًِٗ جتٛب نٌ ايبشاصٚاستًت املها١ْ ا٭ٚىل يف ايتذاص٠ ايعامل١ٝ.

  

  

مما أرٟ ايٞ تهٜٛٔ َٓعُات ٚ اٚصبا  عاِٖ املٛقع املتُٝظ يًعامل ا٫ع٬َٞ يف منٛ املبار٫ت ايتذاصٜ٘ بٝٓ٘ ٚبني بٝظْر٘ -1

 جتاصٜ٘ َٚضانظ جتاصٜ٘ يف دٓٛب أٚصٚبا ٚاييت أرت ايٞ اْتكاٍ ايعًّٛ ٚارتربات ايعضبٝ٘ ايٞ ايغضب 

أرٟ تٓكٌ ا٫ٚصبٕٝٛ بني املزٕ ا٫ع٬َٝ٘ عًٞ ؽٛاط٧ ايبشض املتٛعط ايٞ ا٫ط٬ع عًٞ ثكاف٘ ايعامل ا٫ع٬َٞ ٚسناصت٘  -2

 ْٚكًٗا عٓز عٛرتِٗ ايٞ ايغضب ا٫ٚصٚبٞ

)سني اعتٛيٞ ايٓٛصَإ عًٞ فكًٝ٘ َٔ املغًُني سضفٛا عًٞ ابكا٤ املغًُني فٝٗا ي٬عتفارٙ َٔ سناصتِٗ ٚخرباتِٗ  فُج٬ 

 ٚهلشا فإ ًَٛى ايٓٛصَإ قاَٛا بغو ايعًُ٘ ْٚكٛر حتٌُ يف أسز ٚدٗٝٗا اٜ٘ قضأْٝ٘ نضمي٘(ٚنشيو ارتربٙ ايعغهضٜ٘ 

)ايبرٝذ ٚايجّٛ  َجٌَٔ ْاسٝ٘ ايظصاع٘ تأثض ايغضب بايعامل ا٫ع٬َٞ فأرخًٛا ايهجري َٔ ايٓباتات ايؾضقٝ٘ ايٞ ب٬رِٖ  -3

 يتٛابٌ ٚايعكاقري ٚايغهضٚا٫صط ٚايغُغِ ٚايًُٕٝٛ ٚققب ايغهض ٚا

 

 

 

  ٚ ٕاتغُت اذتناصٙ ا٫ع٬َٝ٘ عٔ هغريٖا َٔ اذتناصات برابع َتُٝظ ف٢ ادتاْب ا٫دتُاع٢ ٚ ايش٣ ٜتغِ بايتٛاط

 ايتهاٌَ يٝشكل ايعزٍ ٚ املغاٚاٙ ٚ ايضعاٜ٘ يهاف٘ ف٦ات اجملتُع 

  ٘ا٫ع٬َٝ٘ اىل عضب ٚ َٛاىل اْكغُت عٓافض ايغهإ ف٢ ايزٚي 

 

 

 

 

 

ًُٕٛ َٔ هغري ايعضب َجٌ ايفضؼ ٚ املٛاىل : ِٖ املغ َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ :

 ٫تضاى ٚ ا٫نضار ٚ ايرببض ٚ ايضّٚ ٚ هغريِٖ    ا
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ايربك١ 

 ايعًٝا

 ٚنباص صداٍ ايزٚي١ َٔ ايٛطصا٤ ٚأفشاب ايزٚاٜٚٔ ٚنباص قارٙ ادتٓز ٚتنِ ارتًفا٤ ٚايغ٬طني

ايربك١ 

 ارتاف١

 تنِ ايعًُا٤ ٚا٭ربا٤ ٚنباص ايتذاص 

 نإ ايٓاؼ ٜضدعٕٛ يًعًُا٤ يف أَٛص رِٜٓٗ ٚنإ يٮربا٤ ْفٛس أربٞ نبري

ايربك١ 

 ايٛعرٞ

 ِٖ َٔ أفشاب امل٬ى ٚايتذاص ٚص٩عا٤ اذتضف ايقٓاع١ٝ

 ناْٛا ميجًٕٛ صنٝظ٠ أعاعٝ٘ يف اجملتُع  ٜٚكاؼ باتغاع ٖشٙ ايربك١ َزٟ صقٞ اجملتُع

ايربك١ 

 ايعا١َ

 ميجًٕٛ عٛار أ٫َ٘ َٔ أٌٖ ايف٬س١ ٚفغاص ايتذاص ٚأٌٖ اذتضف ايبغٝر١ 

 ٜناف إيِٝٗ َٔ عضفٛا يف ايعقض ايعباعٞ بايعّٝاصٜٔ ٚايؾراص ٚارتزّ 

 

 

 

 

 

 

بٛتك٘ ٚاسزٙ يف ظٌ َا نفً٘ ا٫ع٬ّ َٔ أعػ ص٥ٝغ٘ سزرت قٛاعز ٖشا اْقٗضت طبكات اجملتُع ا٫ع٬َٞ ٚعٓافضٙ يف 

 رٕٚ متٝٝظ يزٜٔ اٚ عضم اٚ يٕٛ سٝح : اجملتُع َٔ عزٍ َٚغاٚاٙ ٚصمح٘ ٚتعاٜؿ بني أفضارٙ 

  ٞتعاٜؿ عًُإ ايفاصعٞ َع فٗٝب ايضَٚٞ ٚب٬ٍ اذتبؾٞ ٚستُز فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ايعضب 

 فهإ َِٓٗ ايكناٙ  ا بضطت ٬َست٘ يف بًٛهغِٗ أعًٞ رصدات ايعًِ ٚايفهض ٚا٫ربٚدز املٛايٞ َٔ هغري ايعضب تغاست

 ٚايٛطصا٤ ٚأفشاب ايزٍٚ  ٚايفكٗا٤ ٚايعًُا٤ ٚا٫طبا٤

 ) َ٘ٝعاـ ايرباَه٘ ٚايرٛيْٛٝني ٚا٫خؾٝزٜٕٛ ٚايغ٬دك٘ يف نٓف ارت٬ف٘ ا٫ع٬(  

  ٚعاـ اٌٖ ايشَ٘ يف قًب اجملتُع ا٫ع٬َٞ فهاْٛا دٗابشٙ ٖشا ايظَإ ٚؽهًٛا ْغٝذا ٚاسزا يف اجملتُع 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ :

 : اعض٠ فاصعٝ٘ عاؽت ف٢ ايعقض ايعباع٢ ٚ طار ْفٛسٖا ٚ تٛيت َٓقب ايٛطاصٙ ف٢ عٗز ارتًٝف٘ ٖاصٕٚ ايضؽٝزايرباَه٘  

 : قبا٥ٌ تضنٝ٘ اعتراعت تهٜٛٔ رٚي٘ ف٢ اعٝا ايقغض٣ حتت عًر٘ رت٬ف٘ ايعباعٝ٘  ايغ٬د٘ 

ؽاٚص ايٓب٢ أّ عًُ٘ ف٢  َعًَٛ٘ أثضا٥ٝ٘ :

 اذتزٜبٝ٘ ٚ عٌُ بضأٜٗا   اسزاخ فًح 



 

 46 
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 ٜ٘باعتباصٖا اَا ٚ اختا ٚ ابٓ٘ ٚطٚد٘ ٚقزصٖا ٫ ٜكٌ  صفع ا٫ع٬ّ َٔ َهاْ٘ املضأٙ ٚ اساطٗا بغٝاب َٔ ايضعاٜ٘ ٚ اذتُا

 صٚاٙ امحز . ≫امنا ايٓغا٤ ؽكا٥ل ايضداٍ  ≪عٔ ايضدٌ باعتباصٖا نُا قاٍ صعٍٛ اهلل 

 

 ايغٝاعٞ ٚاذتظبٞ

  : ؽاصنت يف بٝع٘ ايعكب١ ايجا١ْٝ ف٢ عقض ايٓب٢ 

 ٚ ؽاصنت يف ايكتاٍ بزا١ٜ َٔ هغظٚٙ اسز ٚخٝرب ٚسضٚب ايضر٠ ٚايريَٛى 

  : نإ هلا ْفٛس ٚاعع ف٢ ايزٚي٘ ف٢ ايعقض ا٣َٛ٫ ٚ ايعباع٢ 

ض ا٭٣َٛ قزص اإلع٬ّ ٚايعفضف١ ف٢ ؾسع٢ ايتاصٜذ اإلع٬َٞ بايهجري َٔ ايُٓاسز امل  ايزعٟٛ ٚايعًُٞ

 ٝات ٚايربمٚايعباع٢ ٚسيو ف٢ عًّٛ ايفك٘ ٚاذتزٜح ٚايب٬هغ١ ٚا٭رب ٚايضٜا

 ملغاعزٙ ا٫ٜتاّ ٚايفكضا٤  املغادز ٚايضبط )مجع صباط (ايعٌُ ارتريٟ ٚبٓا٤   ايزٚص ا٫دتُاعٞ

 ٔٗٚناْت اهغًبٝ٘ َغاعزتٗا ا٫دتُاعٝ٘ يقاحل ايٓغا٤ ْعضا ٫ستٝاد 

 

 

يًعامل ا٫ع٬َٞ بع٬هلا عًٞ ايعامل ايغضبٞ فعٗض تأثري قُٝٗا َٚبار٥ٗا عًٞ ايغضب يف عزٜز  أيكت اذتٝاٙ ا٫دتُاعٝ٘ -1

 َٔ اجملا٫ت

 تأثض ايغضب بايعضب املغًُني يف امل٬بػ ٚايظٜٓ٘ ٚا٫عٝار ٚا٫ستفا٫ت َٚٛا٥ز ايرعاّ ٚطضم ايقٝز ٚهغريٖا  -2

ا فٔ تٓعِٝ اذتزا٥ل َٚٔ أصٚع ا٫َجً٘ اييت تنضب عًٞ تأثض أخشٚا طضٜك٘ اعتدزاّ اذتُاّ ايظادٌ يٓكٌ ايربٜز ٚعضفٛ -3

 يف نتاب٘ سناصٙ ايعضب عٔ تعًِ  ايغضب ايضفل باذتٝٛإ دٛعتاف يٛبٕٛ (ايغضب باملغًُني َا سنضٙ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلؼالِٟ  اٌّجزّغ فٟ اٌّطأح ٌسٚض ّٔبزط  ِؼٍِٛٗ اصطائ١ٗ  :

 :ٚاٌؼطثٟ اٌؽٍٟٙ -أ

 اٌر١ٍفخ اٌر١عضاْ ظٚط:  اٌؼجبؼٟ اٌؼمط ٚفٟ ، األٔمبض٠خ ٠ع٠س ثٕذ کؼت ٚأؼّبء ثٕذ ٔؽ١جخ اٌّؽ١ٍّٓ ربض٠د فٟ اٌمحبث١بد أـٙط ِٓ

 ثؼه ٠ٚؼس٘ب اٌس٠ٓ أ٠ٛة، ٔجُ اٌمبٌح ظٚجٙب ٚفبح ثؼس األ٠ٛث١خ اٌسٌٚخ أزاضد اٌسض اٌزٟ ٚـجط اٌطـ١س، ظٚط ظث١سح ٚاٌؽ١سح اٌّٙسٞ،

 . اٌٍّّٛو١خ اٌسٌٚخ ؼال١ٌٓ أٚي اٌّؤضذ١ٓ

 ٚاٌؼٍّٟ اٌسػٛح -ة

 اٌؼمط ٚفٟ ػٕٙب، ضوٟ اهلل ػبئفخ ٚاٌؽ١سح ػٕٙب اهلل ضوٟ ذس٠جخ اٌؽ١سح اٌفمٗ ٚاٌحس٠ش ػٍَٛ فٟ اإلؼالَ لسض فٟ اٌمحبث١بد أـٙط ِٓ

 ِضً اٌؼجبؼٟ اٌؼمط ٚفٟ اٌٙط١ٔٚخ، ،ٚأَ ٘بٟٔ األٔمبض٠خ اٌر١ط ؼؼس ثٕذ ٚفبٌّخ اٌٍّه، ػجس ثٓ اٌر١ٍفخ ا١ٌٌٛس ظٚجخ اٌج١ٕٓ أَ: ِضً األِٛٞ

 .اٌمطٌج١خ أحّس ثٕذ ػبئفخ اٌؽ١سح األٔسٌػ ٚفٟ ـز١زخ اٌجغساز٠خ ٚاٌؽ١سح األٔمبض٠خ ضٚف١سح ٚاٌؽ١سح ٍِکفبٖ ظٚجخ اٌؽٍٍبْ ذبرْٛ رطکبْ

 ثٓ ثىط أثٟ ؼ١ف اٌس٠ٓ اٌؼبزي اٌؽٍٍبْ ثٕذ ذبرْٛ ٚظ٘طح ،( ذبرْٛ ظِطز) ٌس٠ٓ اهلل، إٌبلط اٌر١ٍفخ أَ:  ِضً إٌؽبء ِٓ وض١ط ثٗ اـزٙطد

 . اٌظب٘ط ث١جطغ اٌؽٍٍبْ اثٕخ ذبرْٛ ٚثبٞ أ٠ٛة،

 . لٛاػس اٌؽٍٛن ) فٓ االر١ى١ذ (   ِؼٍِٛٗ اصطائ١ٗ  :

 شاع حزٝ األٔسٌػ ٚلً إٌٝ أْ ٌجش فّب اإلؼالِٟ، ثبٌؼبٌُ رأصط اٌغطة ٌّسٜ ّٔٛشجب - ثغساز فٟ اٌّٛؼ١م١١ٓ اٌّؽ١ٍّٓ أـٙط ِٓ - ظض٠بة وبْ

 ثّفطزٖ فىبْ اٌّٛائس، ػٍٝ رمب١ٌس اٌجٍٛغ جبٔت إٌٝ اٌّبئسح؟ أزٚاد ٚو١ف رمٕغ اٌّالثػ، اضرساء فٓ ِٕٗ ٚرؼٍُ األٚضث١ْٛ ث١ُٕٙ، ل١زٗ

 ِؤؼؽخ

 .ٚالزسٜ ثٙب اٌغطة ِٕٙب اؼزفبز ػ١ٍّخ رطث٠ٛخ
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  ًٞدا٤ ا٫ع٬ّ سا٬َ صعاي٘ ععُٝ٘ ايٞ ايبؾضٜ٘ رعا ايٞ أمجٌ ايكِٝ ٚاملعاْٞ ٚسح عًٞ ايتزبض ٚايتأٌَ ٚايزيٌٝ ع

  )اقضأ باعِ صبو ايشٟ خًل(سيو ا٫ٜ٘ ا٫ٚيٞ اييت دا٤ بٗا ايٛسٞ 

 َ٘ٝتكٛر اذتناصات  بضع املغًُٕٛ يف ناف٘ ايعًّٛ ايزٜٓٝ٘ ٚايزْٜٝٛ٘ ٚيف ايٛقت ايشٟ ناْت فٝ٘ اذتناصٙ ا٫ع٬

ا٫ْغاْٝ٘ يف ايعقٛص ايٛعرٞ فإ اٚصٚبا ناْت تعاْٞ َٔ تزخٌ ايهٓٝغ٘ يف ايؾ٦ٕٛٚ ايعًُٝ٘ ٚتعاقب نا عامل 

 )بايعقٛص املعًُ٘ أٚ عقٛص ايع٬ّ (خيايف افهاصٖا فعاؽت بشيو اٚصبا عقضا ٜغُٞ 

 

 

 

 

 اٖتُت ايزٚي٘ ا٫ع٬َٝ٘ بايعًُا٤  سٝح :

ناْٛا ٜعٕٝٓٛ يف املزاصؼ ٚرٚص اذتزٜح ٚايبُٝاصعتإ سٝح تكامٞ ايعًُا٤ صٚاتب ؽٗضٜ٘ تٛفض هلِ َعٝؾ١ نضمي٘   -1

 ٚخيقك هلِ َٔ أٚقافٗا صٚاتب

ٚٚدٛر عهٔ يًرًب٘ املدرتبني َجٌ ختقٝك أَانٔ يف رٚص ايعًِ يًغهٔ بٗا أٚ ٫عرتاستِٗ َا بني ايزصٚؼ ٚايق٠٬  -2

 بكاٜا َزصع٘ ايغًرإ سغٔ ف٢ ايكاٖضٙ

 تؾذٝعا ي٘ ع٢ً ايعًِ ٚ ايرتمج٘ ٚطٕ ايهتاب املرتدِ يًعضب١ٝ سٖبا  نإ املإَٔٛ ٜعرٞ -3

 إٔ ٜنِ زتايغِٗ ايعًُا٤ ٚاملإَٔٛ حيضفإ ٞ أخش َؾٛصتِٗ فهإ َعا١ٜٚتٛقري ايعًُا٤ ٚاسرتاَِٗ ٚاذتضل عً -4

 

 

 

 ًِٝعضّٜعا،نايتاىل : ترّٛصا اإلع١َٝ٬ ايزٍٚ عقض يف ترٛصايتع 

 َع بزاٜ٘ ظٗٛص ايزعٛٙ ا٫ع٬َٝ٘ نإ ا٫ٖتُاّ بايعًّٛ ايزٜٓٝ٘  -1

 ف٢ ايعقض ا٣َٛ٫ اٖتُٛا بايعًِ ايتذضبٝ٘  -2

 ف٢ ايعقض ايعباع٢ ناْت قُ٘ ا٫طرٖاص ايع٢ًُ ف٢ مجٝع ايعًّٛ  -3

 يًُغذز رٚص عًُٞ صا٥ز سٝح تزصؼ فٝ٘ عًّٛ ايكضإٔ ٚتفغريٙ ٚاذتزٜح ٚعًَٛ٘ ٚايفك٘ َٚشاٖب٘  :  املصجد  -أ 

  اإلَاّ ايؾافعٞ يف َغذز عُضٚ بٔ ايعال ٚ سًك٘ اإلَاّ َايو يف َغذز املز١ٜٓ   َجٌناْت ايزصاع١ تتِ يف سًكات

 )عٓهضٟ بتُبهتٛ (يف َقض سًكات ايعًِ يف َغذز 

إٕ َجٌ ايعًُا٤ ف٢ ا٫صض َهاْ٘ ايعًُا٤ :  

نُجٌ ايٓذّٛ ف٢ ايغُا٤ ٜٗتز٣ بٗا ف٢ ظًُات 

ايرب ٚ ايبشض فأسا اْرُغت ايٓذّٛ ، اٚؽو إ 

 تنٌ اهلزاٜ٘

 " ادتاَع ايقغري يًغٝٛط٢ "  

 يٛبٕٛ "إ أٚصبا تزٜٔ يًعضب املغًُني عناصتٗا " دٛعتاف َهاْ٘ ايعًُا٤ :  

 الحيآ العلوئ 

 ٍفٌَى العوارٓ
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  : الكتاتيب  -ب 

 اف١ إىل ارتط مُعضفت ايهتاتٝب  َٓش بزا١ٜ اإلع٬ّ ٖٚزفٗا تعًِٝ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاذتغاب إ

ّٝا.ك  ٚناْت ايهتاتٝب تكّٛ بزٚص املزصع١ ا٫قايعضبٞ ٚايك  بتزا١ٝ٥ ساي

 

   :  املدارس -ج

 ٜٚضدع باملزاصؼ اإلع٬َٞ ايعامل اَتٮ ٚقز اهلذضٟ ارتاَػ ايكضٕ يف ٚاطرٖضت اهلذضٟ ايضابع ايكضٕ يف املزاصؼ ْؾأت 

 . ايعًّٛ يف ايتٓٛع ٚظٗٛص ٚاطرساَٗا املغادز يف  اذتًكات نجض٠ إىل ْؾأتٗا يف ايغبب

 

- 

 ايزٚي١ عًٝٗا تؾضف َزاصؼ  -2             . أفشابٗا عًٝٗا ٜؾضف َزاصؼ أ١ًٖٝ  -1 

 ٚايضٜامٝات  ٚايرب ناهلٓزع١ ايربٝع١ٝ ٚايعًّٛ ايز١ٜٝٓ ايعًّٛ تزصٜػ بني فذُعت املزاصؼ تًو َٓاٖر تعزرت ٚيكز

  املغتٓقض١ٜ ٚاملزصع١ ايٓعا١َٝ املزصع١ َٚٔ أَجًتٗا

 ايعقض يف سغٔ ايغًرإ داَع َٚزصع١ ا٭ٜٛبٞ ايعقض يف ايكُش١ٝ املزصع١ َجٌ َقض يف املزاصؼ اؽتٗضت ٚقز 

 .املًُٛنٞ

 

 

 :   املكتبات -د 

 يف املهتبات ٖشٙ اْتؾضت ٚيكز أخض٣ سناص٠ أ١ٜ تعضفٗا مل املهتبات َٔ َتعزر٠ أْٛاّعا اإلع١َٝ٬ اذتناص٠ عضفت 

   اإلع١َٝ٬ ايزٚي١ أصدا٤ مجٝع

 
 .املغذز ْؾأ٠ َع ْؾأت: ادزغَهتبات امل

 بغزار اذته١ُ( )بٝت َهتب١:  َجٌ  ادتُٝع َتٓاٍٚ يف يٝهٕٛ ايرتاخ فٝٗا ُٜشفغ ع١ًُٝ َ٪عغات: املهتبات ايعا١َ

 ايعًّٛ عا٥ض َٔ ايهتب ْفا٥ػ  ارتًٝف١ َٔ بأَض إيٝٗا محٌ فكز ايفاطُٕٝٛ أعغٗا ٚاييت بايكاٖض٠ ايعًِ راص َٚهتب١

 ". َجً٘ َُٜض٣ َامل" ٚاٯراب

 . بزَؾل ايعاٖض١ٜ املهتب١:  َجٌ باملزاصؼ ًَشك١: ؼَهتبات املزاص

 تٛدز يف بٝٛت ارتًفا٤ ٚا٭َضا٤ ٚايعًُا٤ ٚايتذاص: املهتبات ارتاف١

 

 

 

املزصع٘ ايٓعاَٝ٘ تعز َٔ اؽٗض املزاصؼ ٚ تٓغب اىل ايٛطٜض ايغًذٛق٢ ْعاّ املًو ايرٛع٢ ٚ تعز أٍٚ ْٛع َٔ اثضا٥ٝ٘ : َعًَٛ٘ 

 امل٪عغات ايعًُٝ٘ ايُٓٛسدٝ٘ ايت٢ ظٗضت ف٢ تاصٜذ اذتناصٙ ا٫ع٬َٝ٘  

َٔ ا٫عباب ايت٢ نإ هلا َعًَٛ٘ اثضا٥ٝ٘ : 

تأثري ع٢ً اذتٝاٙ ايعًُٝ٘ سضن٘ ايرتمج٘ ايت٢ 

 اطرٖضت ف٢ ايعٓقض ايعباع٢  
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 ٚتٓكغِ إيٞ :ٖٞ اييت تغتُز أفٛهلا َٔ ْقٛل رٜٓٝ٘)ايكضإٓ ٚايغٓ٘(  ايعًّٛ ايٓكًٝ٘ -أ

 

 

تفغري 

 ايكضإ

ٖٛ عًِ ٜضار ب٘ فِٗ نتاب اهلل َٚٔ أؽٗض نتب ايتفغري تفغري ايرربٟ ٚتفغري ايكضطيب )ادتاَع ٭سهاّ 

 ايكضإٓ (ٚتفغري ابٔ نجري 

عًِ 

 ايكضا٤ات

ٜبشح يف نٝفٝ٘ تضتٌٝ آٜات ايكضإٓ ايهضِٜ ٚاخت٬فٗا )َٓغٛبا يٓاقً٘(ظٗض َع رخٍٛ أدٓاؼ َتعزر٠  عًِ

 يف اإلع٬ّ سضفا عًٞ ع٬َ٘ ْرل اٯٜات

عًِ 

 اذتزٜح

ٖٛ أقٛاٍ ٚأفعاٍ ٚتكضٜضات ٚففات ايٓيب ستُز ارتًك١ٝ ْؾأ َع ٖشا ايعًِ عًِ َقرًح اذتزٜح ذتفغ 

 (ض َٔ مجع اذتزٜح )ا٭َاّ ايبداصٟ ٚا٭َاّ َغًِأسارٜح ايضعٍٛ عٓزا َٚتٓا أؽٗ

 

عًِ 

 ايفك٘

  ٖٛ ايعًِ ايشٟ ٜتٓاٍٚ ا٭سهاّ أيؾضعٝ٘ َٔ عبارات َٚعا٬َت ٚسزٚر ٚهغريٖاتعضٜف١: 

 ظٗضت املشاٖب ايفك١ٝٗ ا٫صبع٘ يف ايكضٕ ايجاْٞ اهلذضَٟيت ظٗض : 

 ريٌ تاثري اذتناص٠ ا٫ع١َٝ٬ ع٢ً اٚصبا ف٢ ايعًّٛ ايز١ٜٝٓ

نإ ٫تقاٍ اير٬ب ا٫ٚصبٝني باملزاصؼ ٚادتاَعات ا٫ع٬َٝ٘ يف ا٫ْزيػ ٚهغريٖا اثض نبري يف ْكٌ  -1

 زتُٛع٘ َٔ ا٫فهاص ايفكٗٝ٘ ٚايتؾضٜعٝ٘ ايٞ يغاتِٗ 

 ٚقز تأثض ايكإْٛ املزْٞ ايفضْغٞ ببع) أسهاّ ايفك٘ املايهٞ  -2

ّ مبا دا٤ يف ايؾضٜع٘ ا٫ع٬َٝ٘   1967نُا تأثض اع٬ٕ امل٪متض ارتال بايكنا٤ عًٞ ايتُٝٝظ مز املضأٙ  -3

ٚتهار تهٕٛ ايعباصات ارتاف٘ عل املضأٙ يف ايتًُو ٚاملرياخ ٚهغريٖا تهٕٛ ْغد٘ مما نتب يف ايفك٘ 

 ا٫ع٬َٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ػٍٝ ٚجٗ اٌرمٛق  أِط ٔبث١ٍْٛ ثٛٔبثطد ثزطجّٗ اٌفمٗ اٌّبٌىِٝؼٍِٛٗ اصطائ١ٗ : 

 َ 1804ٚ اذزبض احىبَ وض١طٖ ِٕٙب ٚٚوؼٙب وّٓ اٌمبْٔٛ اٌّسٔٝ اٌفطٔؽٝ ػبَ 
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َٔ أؽٗض  عًِ سكا٥ل ا٭ؽٝا٤ ٚقز عضف املغًُٕٛ ٖشا ايعًِ بعز اطرٖاص سضن٘ ايرتمج١ يف ايعقض ايعباعٞ ايفًغف١

 )ابٔ صؽز ٚايفاصابٞ ٚاإلَاّ ايغظايٞ (ايف٬عف١ املغًُني 

اْتؾاص ٚ نإ بزا١ٜ تزٜٚٔ ايتاصٜذ اإلع٬َٞ يف أٚاخض ايكضٕ ايجاْٞ اهلذضٟ َٔ ادٌ تزٜٚٔ عريٙ ايضعٍٛ ايتاصٜذ

 ٚاؽتٗض ف٢ َقض أبٔ عبزاذتهِ ٚاملكضٜظ٣  سضن٘ ايرتمج٘ َٚٔ اؽٗض امل٪صخني )ايرربٟ،ابٔ ا٫ثري(

ف ايعًُا٤ فافٝا ف٢ ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ ْعّضا يضس١ً ايعًُا٤ ف٢ طًب ايعًِ ٚايتذاص٠ فٛاطرٖض عًِ ادتغض ادتغضافٝا

ُّا بارتضا٥ط َٚٔ أبضط عًُا٤ ٖشا ايعًِ ابٔ َسَٛقٌ ٚاإلرصٜغ٢ فايبًزإ ٚ  ًفا رقًٝكا َزع

عًِ 

 ا٫دتُاع

َّ ٜعز ابٔ خًزٕٚ ضٟ ٚؾدتُاع أثٓا٤ رصاع١ ابٔ خًزٕٚ يًعُضإ ايبع ايًبٓات ا٭ٚىل يعًِ ا٫ميكز مت ٚ َٔ ث

 ٖشا ايعًِ ػَ٪ع

 

 

 

  ايًغ١ ايعضب١ٝ ٢ٖ يغ١ ايكضإ ٚؽعاص ا٫ع٬ّ يشيو نٔ هلا اثض نبري ف٢ تهٜٛٔ ١ٜٖٛ ا١َ٫ ٚهلا ا١ُٖٝ بايغ١ ف٢ متٝظ

 اذتناص٠ ا٫ع١َٝ٬ عٔ هغريٖا ست٢ باتت اصق٢ يغات ايعامل 

 ايًشٔ إيٞ أيغٓ٘ نجري َٔ ايعضب ْتٝذ١ اخت٬طِٗ بؾعٛب ايب٬ر املفتٛس١ عبب ْؾأت٘ تغضب

 أٍٚ َٔ نتب يف عًِ ايٓشٛ)أبٛ ا٭عٛر ايز٩يٞ ثِ عٝبٜٛ٘ َٔ بعزٙ(ٚ

 ٜبشح فٝ٘ عٔ أفٍٛ ا٭ٚطإٚ  عًِ أٚطإ ايؾعض املٛافل ٭ؽعاص ايعضب

 ايؾعض عت٘ عؾض عضآٜغب ٖشا ايعًِ ايٞ ارتًٌٝ بٔ امحز ايفضاٖٝزٟ ٚايشٟ قغِ 

اٖتِ ايعضب با٭رب قبٌ اإلع٬ّ َٚع ظٗٛص اإلع٬ّ طار رٚصٙ َٚهاْت٘ ٚتعزرت فضٚع٘ فهإ 

 أبضطِٖ ايفضطرم ٚبٔ عٓا٤ املًو َٚٔ ايٓجضٜني ادتاسغ عضا٤ رٚص يف إثضا٤ ا٭رب ايعضبٞ َٚٔؾيً

 ربتأثري اذتناص٠ ا٫ع٬َٝ٘ عًٞ أٚصبا يف زتاٍ ايًغ١ ٚا٭

 ايؾعض ٜٓعِ نإ ٚبعنِٗ نبرّيا، تاثّضا ايعضبٞ با٭رب ا٭عبإ ؽعضا٤ ٚخاف١ تأثضايغضبٕٝٛ

 فاقتبػ ايكقك، فٕٓٛ َٔ ايعضب عٓز نإ مبا ْؾاتٗا يف ا٭ٚصب١ٝ ايكق١ تاثضت ٚيكز ايعضبٞ

 يف فتأثض" راْيت" أَا ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيف ققك َٔ"بارتٛاتِٝ ايعرب٠" َغضسٝت٘ َٛمٛع" ؽهغبري"

 ٜ٪نز نُا ايعضب٢ ابٔ املغًِ ٚايفًٝغٛف يًُعَّضٟ" ايغفضإ" بضعاي١" اإلهل١ٝ ايهَٛٝزٜا" نتاب٘

 .املكاصٕ ا٭رب يف ايباسجٕٛ سيو
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أؽٗض اخش املغًُٕٛ عٔ ا٫َِ ا٫خض٣ ايعًّٛ ايرب١ٝ ثِ عاُٖٛا بؾهٌ نبري ف٢ ترٜٛض ايرب َٚٔ 

 )ايضاطٟ ٚايظٖضاٟٚ ٚابٔ عٝٓا ٚابٔ ايٓفٝػ ٜٚٛسٓا بٔ َاعٜٛ٘ (ا٭طبا٤ 

 ْؾا٤ ايبُٝاصعتإ ٚاٍٚ بُٝاصعتإ إع٬َٞ اْؾاٖا ايٛيٝز بٔ عبز املًو يف ايعقض ا٫َٟٛ يع٬ز ادتشاّا

 عضفٛا ايتدقك فهإ َِٓٗ اطبا٤ عٕٝٛ ٚدضاس٘ ٚأَضاض ايٓغا٤ 

  ايكٝقض١ٜ ٚخٝاط٘ ادتضٚحمتهٓٛا َٔ إدضا٤ عًُٝات دضاسٝ٘ َجٌ اي٫ٛر٠ 

  املدزص(ٚعادتٛا ايؾًٌ ٚأطايٛا املٝاٙ َٔ ايعٕٝٛ ٚعضفٛا ايرب ايٛقا٨)عضفٛا املضقز 

 انتؾفٛا عكاقري دزٜز٠ ٚأؽٗض َٔ نتب يف ايقٝزي١ )ابٔ ايبٝراص(نتاب٘ داَع َفضرات ا٫رٜٚ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 دابض بٔ سٝإ أٍٚ َ٪عػ يعًِ ايهُٝٝا٤ سيت أطًكت أٚصبا عًٞ ايهُٝٝا٤ فرتٙ ط١ًٜٛ اعِ )فٓع٘ دابض(

 انتؾاف ايهشٍٛ ٚصٚح ايٓؾارص ٚتضنٝب ا٫رٜٚ٘ ٚاملغتشنضات ٚتٓكٝ٘ املعارٕ ٚفٓاع٘ ايٛصم

 

 

 

 

 ايقٛت يعًِ ٚأمافٛا ايفٝظٜا٤ زتاٍ يف ٚأبزعٛا"  ٚأصؽُٝٝزؼ ٭صعرٛ"" ايربٝع١ نتب املغًُٕٛ تضدِ

  أْٛاع إىل قغُ٘  َٔ أٍٚ فهاْٛا

 ابٔ اذتغٔ" دا٤ بعزٙ َٚٔ ايبقضٜات عًِ َٔ اٚا٥ٌ املغًُني ايشٜٔ نتبٛا ف٢" ايهٓز٣ ٜٛعف أبٛ"ٜعز 

 ايعًِ هلشا امل٩ٛعػ" اهلٝجِ

 ايج٬ث١ اذتضن١ يكٛاْني  صٜام١ٝ َعار٫ت ٚمع إىل ْٝٛتٔ ٚفٍٛ يف عبّبا املغًُٕٛ ايعًُا٤ نإ نُا

 ايبغزارٟ ًًَها بٔ اهلل ٖٚب١ عٝٓا ابٔ:َِٚٓٗ ا٭صم١ٝ ادتاسب١ٝ ٚقٛاْني

دٛص ٚادتباٍ ٚاملعارٕ ٚاعتراعٛا إٔ ٜعًًٛا نجرّيا قذح املغًُٕٛ يف تفغري ايعٛاٖض ايربٝع١ٝ ٚرصاع١ ايـْ

 ػاصٜنف تفز ٚادتظص، ٚعضفٛا تٛطٜع ايٝابغ١ ٚاملا٤ َٚٚٔ ايعٛاٖض ادتٝٛيٛد١ٝ، َجٌ:ايظيظٍ ٚايربانني ٚامل

 هًٝٗاؾعرح ا٭صل ٚايعٛاٌَ ارتاصد١ٝ اييت تتغبب يف ت

 

 

 ٚامع عًِ املٓاظري ادتضاسٝ٘  اٍٚ َٔ ادض٣ دضاس٘ ف٢ ايكقب٘ اهلٛا٥ٝ٘ ٚ ٖٛ: ايظا٢ٖ 

 ابٔ ايٓفٝػ : انتؾف ايزٚصٙ ايزَٜٛ٘  

 اخ٬م طبٝب   

نإ ايضاط٣ ٜٗتِ باملضم٢ ايفكضا٤ ٚ ٜعادتِٗ باجملإ ٚأيف نتاب ) طب ايفكضا٤ ( ٜقف فٝ٘ ا٫َضاض ٚ 

ايع٬ق٘ بني ايربٝب ٚ املضٜ) ٚ ايع٬ق٘ بني أعضامٗا ٚ طضم ع٬دٗا ، ٚ أيف نتاب ) اخ٬م ايربٝب ( ٜقف 

 ايربٝب ٚ ط٥٬َ٘ 

  

) خايز بٔ ٜظٜز بٔ َعاٜٚ٘ ( ايش٣ تتًُش  بزأ ظٗٛص عًِ ايهُٝا٤ عٓز ايعضب املغًُني َٔ خ٬ٍ ا٫َري ا٣َٛ٫

 ع٢ً ٜز ايضاٖب ايض٢َٚ  " َضٜاْٛؼ " ٚ تعًِ َٓ٘ فٓ٘ ايرب ٚ ايهُٝا٤   
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٠٬ قعا٥ض ايز١ٜٝٓ فعٗضت اذتاد١ إىل رصاعت٘ يتشزٜز أٚقات ايؾاصتبط عًِ ايفًو عٓز املغًُني باي

 ّٛ ٚسرفٗٛص اهلذض١ٜ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ  ؾٚاجتاٙ ايكب١ً  َٚتابع١ سضن١ ايكُض يتشزٜز أٚا٥ٌ اي

 َٚٔ إعٗاَات املغًُني يف ٖشا ايعًِ

ز ا٭دضاّ ايغُا١ٜٚ فعضفٛا فيض ػز ايفًه١ٝ ايزقٝك١ يف ْٝغابٛص ٚبغزار ٚايكاٖض٠ ٚا٭ْزيفبٓا٤ املضا 

عٗا ايعامل أبٛ عًٞ ماييت ٚ ضٚصمسٛا خرٛط ايرٍٛ ٚرٚا٥ض ايعض ضٚتكزٜض ستٝط ا٭ص ػُؾع ايمَٛ

 انض. ؽستُز بٔ َٛع٢ بٔ  ٞ َٚٔ عًُا٤ ايفًوؾملضانا

 

 

 

 

بتهاص ٖشا ايعًِ ٚايشٟ ترٛص ع٢ً ٜز نجري َٔ ايعًُا٤ املرياخ يف ايفك٘ اإلع٬َٞ عبّبا ٫اٜا نناْت ق

 ٌ نبري يف ابتهاص سغاب املجًجات.نضٟ ٚعُض ارتٝاّ  نُا نإ يًعضب فقذاع املؽَِٓٗ: أبٛ ناٌَ 

 رخٌ عًِ اهلٓزع١ إيٞ ايعضب عرب تضمج١  نتاب إقًٝزؼ )أفٍٛ اهلٓزع١ (

املٓتعُ٘ ٚ ٚ قز أيف املغًُٕٛ َقٓفات نجريٙ ف٢ املغا٥ٌ اهلٓزعٝ٘ َجٌ تكغِٝ ايظٚاٜ٘ ٚ صعِ املنًعات 

 صبرٗا مبعار٫ت دربٜ٘ ٚ ظٗض سيو ف٢ فِْٓٛٗ املعُاصٜ٘ َٔ َغادز ٚ ققٛص ٚ َزٕ ٚ هغريٖا 

 

 

 

 املٝهاْٝها

 تأثري اذتناص٠ ا٫ع٬َٝ٘ عًٞ أٚصبا يف ايعًّٛ )عًِ املٝها ْٝها( عًِ اذتٌٝ ايٓافع0١أطًكٛا عًٝ٘ اعِ 

 َٚٔ إعٗاَات املغًُني يف ٖشا ايعًِ

 اإلعرض٫ب ْٚكًٛا آ٫ت فٓاع٘ ايٛصم ٚاإلبض املغٓاطٝغ١ٝ ١املغًُٕٛ أعايٝب ايظصاع١ ٚايأخشت أٚصبا عٔ 

 )ايبٛفً٘(

 َقزصا أعاعٝا يف ايضٜامٝات يف ادتاَعات ا٫ٚصبٝ٘ أفبح  نتاب ارتٛاصطَٞ )ادترب ٚاملكاب١ً (

 

 

 

 

 

 

 

 َعًَٛ٘ اثضا٥ٝ٘ : 

ُٜعز عًِ ا٫طٜاز ) عًِ تكِٜٛ ايؾٗٛص ( َٔ اِٖ املعاصف ايفًهٝ٘ ايت٢ امافٗا املغًُٕٛ يًعامل ٚ َٔ اؽٗض ا٫طٜاز 

 قاطب٘ ايظٜر ايقاب٢ ايش٣ ٚمع٘ ايبتا٢ْ  ) برًُٝٛؼ ايعضب ( 

 اصطائ١ٗ : ِؼٍِٛٗ 

( ٚ رطجّذ اٌٝ اٌؼطث١ٗ ثبؼُ اٌٍٛغبض٠زّبد ٚ ٘ٝ Alguarisomُػطفذ اٌؼ١ٍّبد اٌحؽبث١ٗ ثأؼُ ) 

 فٝ االلً ِٕؽٛثٗ اٌٝ اٌرٛاضظِٝ ٚ اٌمح١ح أٙب رزطجُ اٌٝ ) اٌرٛاضظ١ِبد ( 

 ِؼٍِٛٗ اصطائ١ٗ : 

 ف١ؽمً ؛ ؼبػخ وً رّبَ ػٕس اٌّبء ثمٛح رزحطن اٌمٕغ ِزمٕخ ؼبػخ"  ـبضٌّبْ"  اٌفطٔجخ ٌٍّه"  اٌطـ١س ٘بضْٚ"  أ٘سٞ

 أْ اٌط٘جبْ ٚاػزمس ، ٚحبـ١زٗ اٌٍّه ز٘فخ اٌؽبػخ أصبضد ، ِٛؼ١م١ب ض١ٕٔب ػٕٙب ٠مسض ٔحبؼ١خ لبػسح ػٍٝ ِؼس١ٔخ وطاد ِٕٙب

 حبٚي اٌصٞ ـبضٌّبْ اٌٍّه أحعْ ِّب ؛ ا٢الد ؼٜٛ ـ١ئب ثساذٍٙب ٠جسٚا ٌُ أُٔٙ إال ثزح١ٍّٙب فمبِٛا ـ١ٍبٔب ثساذٍٙب

 فط٠مب إضؼبي اٌطـ١س ٘بضْٚ اٌر١ٍفخ ِٓ ٠ٍٍت أْ ِٓ ثبٌرجً ـؼط وّب ، ثبٌففً ثبءد اٌؼٍّبء ِحبٚالد وً ٌىٓ إلالحٙب

 " وٍٙب فطٔؽب ثبؼُ ػبًضا اضرىجٕب إٔٔب ثغساز ٍِه ٠ؼطف أْ ـس٠س ثرجً أـؼط إٕٟٔ"  فمبي إللالحٙب ػطث١ب
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  :ذعد ادلُشآخ انعًساَيح يٍ أْى خمسجاخ احلضازج اإلسالييح فمد ذعددخ إَٔاعٓا، فًُٓا 

 تؾتٌُ ع٢ً املغادز ٚايظٚاٜا ٚا٭صبر١

 تؾتٌُ ع٢ً ايك٬ع ٚاذتقٕٛ ٚا٭عٛاص

 هغريٖاٚمتجٌ املٓؾآت ايعا١َ يف اجملتُع َجٌ: اذتاْات ٚايفٓارم ٚاذتُاَات ٚا٭عٛام ٚا٭عب١ً 

ٚاييت متجًت يف ايكقٛص ٚايبٝٛت سٝح أخشت نٌ َز١ٜٓ إع١َٝ٬ طابّعا خافا يف اهلٓزع١ 

عُاص٠ َٔ ٖشٙ املعُاص١ٜ ملٓاطهلا فاختًف املٓظٍ ايؾاَٞ عٔ ايكاٖضٟ عٔ املغضبٞ، ٚنإ يهٌ 

 ا٭ْٛاع بٗا٩ٖا ٚمجاهلا ٖٚٓزعتٗا املعُاص١ٜ ايضا٥ع١

    ٔخترهف انعًازج حسة ذازيخ ٔيُطمح ظٕٓزْا ٔيُٓا:. ريٌ ع٢ً تٓٛع ايرضاظ  املعُاص٣ ؟

َٚغذز عُضٚ بٔ ايعال يف  ملسو هيلع هللا ىلصايشٟ ٜعٛر إىل ا٭ٜاّ ا٭ٚىل يف اإلع٬ّ ٚميجً٘ َغذز صعٍٛ اهلل 

 َقض

 ْغب١ اإىل ا٭ٜٛبٝني يف َقض ٚايؾاّ ٚمتجً٘ قًع١ ف٬ح ايزٜٔ بايكاٖض٠ ٚقًع١ سًب  

ٚمتجً٘ نجري َٔ ايعُاص٠ املًُٛن١ٝ َجٌ: بُٝاصعتإ املٓقٛص  ْغب١ إىل املُايٝو يف َقض ٚايؾاّ

 ق٬ٕٚٚ بايكاٖض٠  ٚقًع١ قاٜتباٟ باإلعهٓزص١ٜ،  ٚخإ ارتًًٝٞ،  ٚٚناي١ ايغٛصٟ بايكاٖض٠ .

اإلع١َٝ٬ يف ا٭ْزيػ َجٌ: )ايشٟ ٜعٛر ٭ٌٖ مشاٍ إفضٜك١ٝ ٚا٭ْزيػ( ٚمتجً٘ ايعُاص٠

 ققٛصهغضْاط١، ٚداَع ايكضٜٚني بفاؼ.

 ٖشا فنًا عٔ ايرتاخ ايغًذٛقٞ ٚايفاصعٞ ٚايقفٟٛ ٚهغريٖا َٔ طضط َعُاص١ٜ أخشت مسات نٌ عقض أْؾ٦ت فٝ٘ .

 

 

 اٌى١ّ١بء اثزسػٛا اٌص٠ٓ ُ٘ ٠ىْٛٔٛ اٌّؽٍّْٛ ٠ىبز ز٠ٛضأذ ٠ًٚ ٠زحسس اٌؼٍَٛ ِجبي فٟ اٌّؽ١ٍّٓ أجبظاد ػٓ

 ٔزبئجٙب ثطلس ٚاٌؼٕب٠خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزجبضة اٌسل١مخ اٌّالحظخ أزذٍٛا اٌّؽ١ٍّٓ أْ شٌه:  اٌؼٍَٛ ِٓ ػٍّب ثٛلفٙب

 ظِالئه ٔبٌؿ ، اٌغبِىخ ٚاٌفطٚن اٌمٕبػ١خ اٌرجطح ػٍٝ ٔؼٍُ ِب ػٍٝ ا١ٌٛٔبْ ف١ٗ الزمط اٌصٞ ا١ٌّساْ فٟ

 إٌك ٘صا فٟ ٚضز ِب حٛي
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  اإلسالييحٔيٍ أْى مساخ انعًازج :-  

ايقدض٠ يف قب١ ذشٛا يف سغاباتٗا املعكز٠ َٚٔ أَجًتٗا: ـ)بضع املغًُٕٛ يف تؾٝٝز ايكباب ايند١ُ ْٚ

 بٝت املكزؼ.

ناْت ا٭عُز٠ َٔ أِٖ مسات ايفٔ اإلع٬َٞ ٚقز اختشت تٝذاّْا ٚعكّٛرا َزبََّب١، ٚصٚابط خؾب١ٝ، ست٢ 

ّٔ  املعُاصٟ اإلع٬َٞ ٍُّ ع٢ً ايف ُِٜعَضُف بعًِ عكٛر ا٭ب١ٝٓ، ٚقز أفبشت أقٛاؼ سز٠ٚ ايفضؼ تز  ظٗض َا 

ّٔ  املعُاصٟ اإلع٬َٞ ست٢ تهار تٓفضر ايعُاص٠  نشيو ناْت املكضْقات َٔ أبضط خقا٥ك ايف

١َٝ َٔ ايغكف ٚاملكضْغات َٓٗا راخ١ًٝ ٚخاصد١ٝ  ٚاْتؾضت ايزاخ١ًٝ  اإلع١َٝ٬ بٗا ٚتعين ا٭دظا٤ املتزيِّ

 يف احملاصٜب ٚايقكٛف ٚناْت ارتاصد١ٝ يف فشٕٛ املآسٕ ٚأبٛاب ايكقٛص ٚايؾضفات.

ٍَّ َا ظٗض  َّ يف أ َٔ عٓافض ٚأؽهاٍ اهلٓزع١ املعُاص١ٜ عٓز املغًُني ٖٛ )ايعكز املٓفٛخ( ايشٟ اِعُتِدِز

املغذز ا٭َٟٛ بزَؾكل ٚقز أفبح عٓقّضا ممِّّٝظا يًعُاص٠ اإلع١َٝ٬، ٚخاَّف١ يف ب٬ر املغضب ٚا٭ْزيػ ثِ 

 ِ.اقتبغ٘ ايبٓا٩ٕٚٚ ا٭ٚصبٕٝٛ ٚأنجضٚا َٔ اعتدزاَ٘ يف بٓا٤ نٓا٥غِٗ ٚأرٜضتٗ

 

  ذؤثري حلضازج أالسالييح عهى أٔزتا يف جمال ا نعًازج :-  

 ِٖايغضبٕٝٛ سٝح اقتبػ   نإ تأثري فٕٓٛ ايعُاص٠ اإلع١َٝ٬ يف فٕٓٛ ايعُاص٠ ايغضب١ٝ ٚامّشا يف نجري َٔ عُا٥ض

 :  ع٢ً عبٌٝ املجاٍايعضام بعك ا٭عايٝب املعُاص١ٜ َٔ ايعضب فُٔ 

 ع٢ً ايكغرٓر١ٝٓٝ ايبٝظْرٞ عفرّيا إىل بغزار يزصاع١ فٔ ايعُاص٠ اإلع٬َٞ ٚب٢ٓ ي٘ ققّضا بايكضب َٔ  أصعٌ املرباطٛص

 طضاط ققٛص بغزار ٚخرط سزا٥ك٘ ع٢ً منط اذتزا٥ل اإلع١َٝ٬.

  نُا اْتكًت ا٭عايٝب املعُاص١ٜ ٚايظخضف١ٝ إىل ب٬ر ايغضب عٔ  طضٜل ا٭ْزيػ فك١ًٝ ٚٚمح سيو يف نٓٝغ١ َز١ٜٓ

اييت ظٗض يف َعُاصٖا َجاٍ يًعكٛر اإلع١َٝ٬، ٚدا٤ بضز ايهٓغ١ٝ َؾابٗا يتدرٝط املآسٕ يف املغادز عر١ عضاقٛ

 ٚاعتدزَٛا فٝٗا املكضْقات اإلع١َٝ٬ َغذز ايكريٚإ ا٭ْزيغ١ٝ ٚاإلفضٜك١ٝ،  ٚخاف١ ٦َش١ْ 

 ات عضب١ٝ طٜٓٛا بٗا ا٭عكف صهغِ أْٗا ٚأخش صعاَٛا أٚصبا فهض٠ تظٜني ا٭عكف بايقٛص امل١ًْٛ إىل رصد١ أِْٗ ْكًٛا نتاب

 سات طابع إع٬َٞ

 

 


