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 الممدمة

 

 

أتذكرنً ذلن الفتى الجاهل فً دٌنه وتؤرٌخه ، ٌحفظ على ظهر الؽٌب 

ًا  معدودة ، وأناشٌداًا منضودة ، أكاذٌبا  

 

( بالد العرب أوطانً من الشاِم لبؽداِن )  

 

 حتى جاءت تلن السحابة السوداء بجٌوٍش جرارة إلحتالل العراق ، 

لكنها حٌن أمطرت تاللحْت النفوس ، من كل نفٍس زوجٌن ، نفس 

متخومة وأخرى محرومة وأخرى مجرمة وأخرى مظلمة وأخرى 

 مظلومة ووووووو ،

 ذان ٌسرق وذان ٌنفك وذان ٌمتل وذان ٌخٌط الجراح بالجراح ،

حٌنها أخترت لنفسً الخروج من المشهد بؤلل الخسائر الممكنة ، 

ًّ أن أبمى  والدخول إلى صومعة الحمٌمة التً تهشمت أرٌكتها ، وعل

.والفا حتى الموت ألدرن ما تبمى من الحمٌمة   

سكت الذباب الطنّان الذي كان ٌملد زئٌر األسد ، ومن كان ٌشعل 

 الحروب وٌفزع الملوب ،

دخلُت بكل كٍد وصعوبة ألصَل إلى كبش العٌد المدعو صدام ساعة  

إعدامه ، كنت أتمنى أن أجد أي شٌئ ٌواسً ضعؾ هذا الشعب طوال 



 العمود المنصرمة ،

عٌناي كانت كالمجنونتٌن وهما تتطلعان له ، علًّ أرى شموخ األمة 

 وعزتها ،

 وٌإسفنً أنً لم أجد شٌئا بعد أعدامه حتى الدم العربً الذي كان 

مادة صفراء واحدة  ذات رائحة  )ٌفتخر به ، وكل ما رأٌته منه ، 

، أنه بول البؽال العربٌة األصٌلة ،  (فاسدة   

كان الجمٌع مرعوب منه حتى نهماته األخٌرة ، وحٌن أماطوا الكٌس 

.األحمر عن رأس المدعو أسد األمة ، رأٌت أذنٌه ترتجفٌن كاألرنب   

عدت لداري ألرى كرارٌسً ولد ماتت كلماتها وتشوهت حركاتها ، 

ووجدت آثار هروب الفتوحات اإلسالمٌة من نافذة المطبخ ، لكن 

العروبة لم تترن أثراًا لهروبها ، حٌث أختارت الهروب من فتحة 

 تصرٌؾ المٌاه الثمٌلة  ، 

 فذهبُت إلى هللا بؤوبتً لٌعٌننً على كشؾ الحمائك ،

دٌنً ، تؤرٌخً ، عدوي ، صدٌمً ، ال أعرؾ أٌهم الحر وأٌهم اللمٌط  

.، لكن هللا كان كما حسبته كرٌما فً إستمبالً سخٌا فً ضٌافتً   

وأوجبُت على نفسً أن ال أنفرد بمعرفة الحمائك وأكتب للجمٌع سلسلة 

 ٌومٌات الفتى األواب ،

 من ضمن عناوٌن الجهل التً كنت أطالعها أٌام ذبابة األسد ، 

،( العدو الصهٌونً  )عنوان    

التً كانت جدتً  (السعلوة  )كنت أخاؾ من كلمة صهٌونً أكثر من  



ونهاراًا  تحكً لً األساطٌر عنها ، جماعة ٌذبحون الفلسطٌنٌٌن لٌال

 وٌسرلون ممتلكاتهم وأراضٌهم ،

كان إهتمامً مختصا بكشؾ الحمائك عن دٌنً ومعتمدي ، وهذا ما 

أّطـلعنا علٌه فً الكتاب األول من هذه السلسلة ، حتى كانت الحمائك 

 األخرى تنتظر فرص المدر الذي جعلنً أدخل الوالٌات المتحدة ، 

ومن ذلن الٌوم وأنا أعانك من أراه من العرب ، وإمتدت صدالاتً 

 ألجمَع العشرات من الفلسطٌنٌٌن ،

كنت أحاول أن أستمد من عبمرٌتهم التً جعلْت منهم أثرٌاء وأصحاب 

 مشارٌع كبٌرة وبناٌات عماللة ، 

فكنت منشؽال دائما لمعرفة أسباب الثراء ال إلى نتائجه ، ولم ٌدم 

إنشؽالً طوٌال فمد عرفت أن ثراء هإالء كان موروثا عن آبائهم 

 وأجدادهم ، 

لال لً مروان ذلن الفتى األصهب ، هل تعتمد إننً بهذه الشطارة التً 

  تجعلنً أستخدم األمرٌكان فً شركتً ؟

لمد باع جدي ملكه فً فلسطٌن بسعر مبالػ فٌه وأشترى وأوالده أمالكا 

 هنا ، وهكذا تكونت لنا هذه الثروة ،

ًا : للُت  باع ؟... مستؽربا  

 فما شؤن الذٌن نراهم على شاشات التلفاز وهم ٌبكون لمٌام الٌهود 

 بإنتزاع أراضٌهم ؟

 سؤضرب لن مثاال لتفهم ، لمد باع جدي بناٌة سكنٌة عام : أجاب 

ًا ،1970   وكانت مشؽولة بالمستؤجرٌن وهم فلسطٌنٌٌن طبعا



ًا ٌسكن فً إحدى الدول  المالن الجدٌد لهذه البناٌة كان ٌهودٌا

 ، فلما عاد كان علٌه أن 1984األسكندنافٌة ، بمً هنان حتى عام 

ٌطرد المستؤجرٌن ، فلم ٌكن بٌنه وبٌنهم عمد لإلٌجار ، ولم ٌدفعوا له 

طٌلة السنٌن الماضٌة أي ماٍل لماء سكنهم ، وألن المبنى لدٌم ال 

ٌتناسب مع طراز البناٌات الحدٌثة ، عمد المالن الجدٌد لطردهم وإزالة 

 المبنى ، طبعا هذا الوضع ؼٌر إنسانً فمد تركهم على عتبة الشارع ،

أكان علٌه أن ٌبنً لهم بناٌة جدٌدة أو ٌتنازل لهم عن بناٌته : للت 

 المدٌمة ، 

ال طبعا لكنهم ال ٌرحمون شٌخا كبٌرا وال طفال صؽٌرا ، حٌن : لال 

 ٌجعلون الشارع مؤواهم الوحٌد ،

وهل كنت تتولع أن ٌكونون أرحم من جدن علٌهم ، الذي باع : للت 

 ملكه وأصبح من أثرٌاء أمرٌكا ؟

 ، ال أن 1970أكان على هذا الٌهودي أن ٌطرد المستؤجرٌن عام 

ٌبمٌهم مجانا أربعة عشر عاما ، فمن هو الرحٌم ومن هو الظالم فً 

.هذه المصة   

من الطبٌعً أن ٌنتهً حواري مع مروان كما ٌنتهً دائما مع -- 

مشاٌخنا أجالؾ الدٌن ، سب وشتم وإتهام بمناصرة الٌهود والتنصل 

عن العروبة ، وهو ال ٌعلم كٌؾ تسللت عروبتً هاربة من فتحة 

 تصرٌؾ المٌاه الثمٌلة ، 

 

جّرنً ذلن الحوار وؼٌره للمراءة المكثفة عن الٌهود فمد بان لً زٌؾ 

 الصور المدٌمة واألناشٌد العتٌمة ،



 ولكً أسترسل فً اإلطالع وأتحبب لمعرفة المزٌد ، بدأت باألحداث 

 التً مرت على الٌهود وهم مظلومٌن فٌها ،

فتجلت أمامً صورة بنً إسرائٌل أٌام نبً هللا موسى ولد بعث هللا 

بؤعظم آٌاته إلنماذهم ، وبعد ذلن المرحلة الوسطى من حٌاتهم والتً 

 مثلت الهولوكوست أعظم مؤساة مرت بها البشرٌة ،

أعتمد إن الصورة فً ظل تلن األٌام كانت وكؤنها تمثل لحاق فرعون 

بموم موسى وؼٌاب موسى عنهم حتى ظفر بهم فرعون فؤزهك أرواح 

 المالٌٌن ،

تؤثرت كثٌرا بهذه المحرلة ، وكتبُت فً شهدائهم عدة لصائد ، 

وتعرضت وأنا فً أمرٌكا لمحاولة إؼتٌال من جماعة مسلحة أعتمد إنها 

 كانت مما ٌدعى بحزب الشباب الصومالً ، 

ًا ألنً أتذكر تلن اللحظات جٌدا ، وكانت لد إختلجت  كان الحادث ؼرٌبا

فً صدري أسئلة كثٌرة ، أهمها عدم إلدامهم على لتلً رؼم إن 

 الفرصة كانت سانحة جدا ، أجابنً أحد أصدلائً ،

أنا أشن إن الفاعل هم الٌهود أنفسهم فهم دائما ٌرٌدوا أن ٌثبتوا للعالم 

 أن اإلسالم دٌن العصبٌة واإلرهاب ،

 أجبته ، نحن أثبتنا ذلن للعالم دون مساعدة الٌهود وتخطٌطاتهم ، 

عموما لم أعد أكترث للجهة التً نفذت هذه العملٌة ألنً عرفت المدبر 

، 

إنه هللا سبحانه وتعالى مسبب األسباب ، الذي جعلنً بعد ما حصل 

أمسن دفتري ودواتً ألكتب عن ما أكتشفته من حمائك بال خوؾ وال 



تردد ، فمد نُزع الخوؾ من خافمً وتمبلُت فكرة المتل فً أي لحظة 

وكؤننً أنتظرها بفارغ الصبر ، وهكذا كانت سلسلة ٌومٌات الفتى 

ًّ من الحمائك ،  األّواب ، ألعرؾ كل ما التبس عل

 ألول كان لً مع الٌهود مرحلتٌن إبتداء ،  

 

أما المرحلة الثالثة واألخٌرة فتمثلت فً العصر الحدٌث ، حٌث أدركهم 

.موسى وأنمذهم وعبَر بهم البحر حتى وطنهم الجدٌد دولة إسرائٌل   

لهذا الملحك ثالث أجزاء لذا سنخصص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الجزء األول

 عصر حكومة األنبٌاء

 

 الجزء الثانً

 عصر حكومة الجبابرة

 

 الجزء الثالث

 عصر حكومة الشعب

 

 

 



 

 الجزء األول

 

 عصر حكومة األنبٌاء

 

 الجنس الٌهودي

كثٌرا ما نرى كتّابنا ٌمتدحون لوما حتى ٌوصلوهم إلى أصناؾ المالئكة 

وٌذمون أخرٌن حتى ٌوصلوهم إلى أصناؾ الشٌاطٌن ، وبٌَن هإالء 

وهإالء نرى بعض المنصفٌن ، وتزداد نسبتهم وتتنالص طردٌا فً 

مناطك التعصب الدٌنً والعرلً ، ولكً أتخذ طرٌما ال ٌنكره أعداء 

الٌهود أصدرُت هوٌة الٌهودي على لسان ألد أعدائهم من نمرود 

وفرعون ونبوخذ نصر وحتى ٌومنا هذا ، علّـنً أجد ما ٌبرر معاداتنا 

 لهم أو على األلل ما ٌبرر عدم محبتنا لهم ،

كانت الحمٌمة األولى عن الٌهود والتً تتعلك بجنسهم البشري أشد 

الحمائك مرارة على أعدائهم والتً ال نمتلن أدنى شن على ثبوتها ، 

وهً إن الجنس الٌهودي هو أرلى أجناس العالم منذ آدم وحتى لٌام 

 الساعة ، ولبل أن تزدري بكالمً تعال معً لنرى ذلن ،

ال خالؾ بؤن الدٌن الٌهودي هو أول األدٌان منذ بدإ الخلك ، فما ٌعنً 

 لنا ذلن ، 

بكل بساطة ٌعنً أن هللا وجد فٌهم مإهالت الرسالة اإللهٌة ، والرسالة 

اإللهٌة تحتاج إلى الرلً الفكري إلستمبالها ، أي إن التطور الفكري 



الذي كان الٌهود فٌه ٌفوق ما كان علٌه العرب بؤلفً سنة تمرٌبا ، ولو 

أن العرب كانوا مإهلٌن لتلمً الرسالة السماوٌة ، لبشرهم نبً هللا 

إسماعٌل ، فإسماعٌل كان اإلبن البكر إلبراهٌم ، فلماذا إعتزل إسماعٌل 

 التبلٌػ بدٌن هللا وهو نبً ؟

الجواب الذي ال مفر منه ، هو إن العرب آن ذان كانوا أمة ألل مستوى 

 من أن ٌحملوا الرسالة اإللهٌة ،

وهو ما جاء فً المرآن ،  (شاهد من أهلهم  )وأعظم الحمائك   

حٌث أن المرآن جاء بعشرات اآلٌات التً ٌكلم بها الٌهود وٌذكرهم 

بفضل هللا علٌهم وٌعٌد تذكٌرهم بؤحكامه ، أما األعراب وكما ذكرنا فً 

الكتاب األول من هذه السلسلة ، ألول أّما األعراب فمد كلمهم هللا كما لم 

 ٌكلم الدواب والبهٌمة ، وهذا ما نجده فً اآلٌة

– األعراب اشد كفرا ونفالا وأجدر ان ال ٌعلموا حدود ما أنزل هللا 

 سورة التوبة 

– من هم األعراب – وهنان آٌات أخرى بهذا الصدد ، راجع مبحثنا 

 الكتاب األول

 

وبعد كل ذلن فإن الٌهود تمٌزوا منذ آالؾ السنٌن عن بمٌة البشر 

باإلنتماء الروحً والطابع الدٌنً فً تكاتفهم ، مما جعلهم أول األمم 

وأكثرها تحضراًا ، فالدستور اإللهً نّظم معامالتهم ولضى على الطبٌعة 

الوحشٌة التً إمتاز بها اإلنسان لدٌما ، فً الولت الذي كان العرب آن 

ًا ،   ذان ٌؽٌر بعضهم على بعض وٌسرق بعضهم بعضا



من هنا جاءت التناحرات بٌن الٌهود واألمم التً نشؤت بعدهم ، 

فالطموس الدٌنٌة التً كان على الٌهود أن ٌإدوها للرب باعدت بٌنهم 

وبٌن معظم من حولهم ، عدم أكلهم للذبائح التً تنحر من دون تذكٌة ، 

صٌامهم ، صالتهم ، أدعٌتهم ، معابدهم ، معامالتهم ، كل ذلن أبعدهم 

عن التجانس مع اآلخرٌن ، وزرع فً أنفس اآلخرٌن الحمد والحسد ، 

فالبد أن هنان الكثٌر من كان ٌسؤل نفسه ، لماذا لم ٌبشرنا هللا وٌبعث 

 لنا األنبٌاء كبنً إسرائٌل ؟

من حولهم  هذا باإلضافة لما ٌشعر به الٌهود من العلو والسمو على

  (األمة األولى فً ممام العباد  )بإعتبار أن هللا جعل منهم 

لكن ذلن لم ٌكن لصالح األمة الٌهودٌة بالنتٌجة ، فمد تعرضوا على مر 

 الزمن لإلضطهاد واإلستعباد خاصة من الجبابرة والطؽاة ،

ومن ناحٌة أخرى لم أجد فً التؤرٌخ الٌهودي دعاةًا ومبشرٌن كما 

المسٌح والمسلمٌن ، فمد شعر الٌهود آن ذان إن الرسالة اإللهٌة 

تختص بهم فمد دون ؼٌرهم ، ولبل المضٌة الفلسطٌنٌة لم أجد أن 

الٌهود شنوا حربا أبدا إال حروبا دفاعٌة ضد من ٌؽزوهم ، ال بل حتى 

 بعد إستٌطانهم لفلسطٌن ،

وكل ما تمدم مثالب تحتسب على رجاالت األمة الٌهودٌة ، ألنهم بذلن 

 جعلوا من الدٌن حزبا طائفٌا تطرفٌا فً إمتداده ،

 ولنتناول بشٌئ من التفصٌل ما تعرضت له األمة الٌهودٌة من معاداة ،

  

 



:ٍؼبداح اىغبٍٞخ   

 

  :السامٌة

  3500، هم الشعوب األساسٌة التً سكنوا ابتداءًا من سنة  السامٌون

ضفاؾ نهري دجلة والفرات ، فاألكدٌون الذٌن سكنوا سومر  (ق م  )

، دعٌوا بالسامٌٌن  

والمٌزة المشتركة لهذه الشعوب لم تكن عرلٌة بمدر ما كانت خصائص 

لؽوٌة متشابهة ، كانت هذه اللؽات ؼنٌّة باألصوات النابعة من أعماق 

ولكن  الحنجرة ومنها اآلرامٌة واألمهرٌة والعربٌة والعبرٌة واألكدٌة ،

حتى تماربهم اللؽوي ال ٌمكن اثباته بالدلٌل العلمً الماطع ألّن المبائل 

.المترّحلة المدٌمة لم تترن أّي أثر مكتوب   

 معاداة السامٌة

لفظ كان ٌمصد به عند نشؤته معاداة الٌهود ، استعمل هذا المصطلح  

    من لبل المفكر النمساوي الٌهودي1860للمرة األولى سنة 

Moritz Steinschneider. 

 حٌث استعمله 1873بمً هذا المصطلح ؼٌر متداول حتى سنة  

 Wilhelm Marr الصحفً األلمانً فً كتٌبه الذي أصدره بعنوان

ا على تنامً لّوة الٌهود فً " انتصار الٌهودٌة على األلمانٌة"  احتجاجًا

  . (أو أصل)الؽرب واصفًاا إٌاهم بؤشخاص بال مبدأ 

م أسست رابطة المعادٌن للسامٌة ،1879فً سنة   



 

العربٌة والعبرٌة واآلرامٌة :  هذا والسامٌون تحدثوا بعدة لؽات منها

  واالمهرٌة واألكدٌة ،

لكن الٌهود وحدهم من واجه لضٌة الكراهٌة لتوؼلهم فً أوربا أي إن  

الٌهود ولعوا بٌن كره الؽرب للسامٌٌن وكره أبناء جلدتهم من العرب 

  .كونهم ٌهودا

 

وباالعتماد على التوراة، أعٌد نسب كل المبائل المعروفة إلى أوالد النبً 

  .سام، حام، وٌافث:  نوح الثالثة

  بالعبرٌة وשם ) 

Shem 

(باإلنجلٌزٌة   

، سام االبن البكر، اعتُبر فً أوروبا فً المرن الثامن عشر على أنّه 

، اعتُبر أّب الحامٌٌن بٌنما اعتبر  ، االبن الثانً مإسس السامٌٌن ، حام

ٌافث على أنه مصدر شعوب آسٌا الوسطى ، هذه المواعد فً التسمٌة 

، حسب ما ٌثبت المثل  هً عشوائٌة وتخلو من أي أساس منطمً

والفٌنٌمٌون ;  كنعان وصٌدون، رمزان مرتبطان بفٌنٌمٌا: التالً

، بٌنما معروؾ من العهد المدٌم  سامٌون كذلن األمورٌون (الكنعانٌون)

!أّن الكنعانٌٌن واألمورٌٌن من أوالد حام  

 )ولد أجمع المسلمون أن الطوفان عم جمٌع البالد ، لال ابن كثٌر 

  :فً كتابه البداٌة والنهاٌة (مفسر ومإرخ مسلم 



أجمع أهل األدٌان الناللون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس 

فً سائر األزمان على ولوع الطوفان وأنه عم جمٌع البالد ولم ٌبك هللا 

 أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبٌه المإٌد المعصوم 

 وتنفٌذا لما سبك فً المدر المحتوم

 توجد رواٌات ولكن األصح منها هو

 أن كل الناس الٌوم من ذرٌة النبً نوح

ومع هذا فالرواٌات التً تصنؾ الناس إلى سامٌٌن وحامٌٌن وٌافثٌٌن 

 لم تصل درجة الصحة

ولكن فً اإلسالم هنان من ٌمول أن العرب هم سامٌون وذلن جاء فً 

ومِ :"حدٌث   َسامٌم أَبُو اْلعََرِب ، َوَحامٌم أَبُو اْلَحبَِش ، َوٌَافُِث أَبُو الرُّر  

 

إنها : ولو أعطٌنا مفهوما مختصرا عن موضوع معاداة السامٌة نمول 

نزعة التفرلة التً شملت الٌهود فً أوربا ، لّما تفولوا فً التجارة 

وأرتماء المناصب الممٌزة ، ولّما وجد الؽرب رلً جنسهم ولدراتهم 

التً تفولت على علمائهم وتجارهم وحتى عمالهم ، وسٌؤتٌنا الجزء 

الثانً بمفصل ما جمعه هتلر من حجج لمحاربتهم نبعت من حمده الذي 

 زامنه منذ الطفوله ضد الٌهود ،

لذا فإنً أرى إن مصطلح معاداة السامٌة هو فً األساس لد نشؤ 

لمعاداة الٌهود بالذات ، وألن المعادٌن أرادوا جعل المضٌة لومٌة ال 

دٌنٌة ، جاإا بفكرة السامٌة لٌس إال ، ألن هنان الكثٌر من السامٌٌن 

 من ؼٌر الٌهود لم ٌتعرضوا لألضطهاد ما لم ٌكونوا ٌهودا ،



 

 عصر حكومة األنبٌاء

 

رؼم أن مرحلة حكومة الجبابرة تلً هذه المرحلة ، لكن حٌاة بنً 

إسرائٌل لم تختلؾ أبدا منذ المدم ، فكانوا دائما ضحٌة ظلم السالطٌن 

 والفراعنة ،

 

 

 واآلن سنبدأ حكاٌة تارٌخ الٌهود ،

 ولكً ال تكون األحداث التؤرٌخٌة مملة ، وضعت تلن األحداث فً إطار 

لصصً لبطل وهمً وهو أنا ، عاش منذ نبٌنا أبراهٌم وحتى ٌومنا هذا 

.لٌسرد لنا كل التفاصٌل واألحداث   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هوٌة ٌهودي

 

 

 تبدأ أحداث لصتنا وأنا أسمع أصوات البهجة وألحان البشارة ، 

عجوز على محٌاها هالة من الجمال تسجد هلل وتحمد فضله ، تبكً 

وتضحن ال أدري ما ألّم بها ، لكّن المشهد ٌدلنً على إنها فً حدٍث 

 عظٌم وسعادٍة ال تعرؾ كٌؾ تعبّر عنها ، 

إلتمت النساء من كل صوب وإتجهن جمٌعا إلى خٌمة تلن العجوز ، كان 

 المكان وكؤنه خلٌة نحٍل مستنفرٍة ، 

 إنهن ٌباركن للملكة األم ، 

التً بدأ وجهها ٌشرق فً آخر لحظات الؽروب ، إنه األمل  (1)سارة 

،  ( 2 ) التً كانت فً إنتظاره منذ أن بزغ فجرها مع سٌدي إبراهٌم 

لمد بُّشرت بساللة األنبٌاء التً وضعها هللا فً صلب إبراهٌم وولده من 

 بعده ،

هكذا أسماه خلٌل هللا إبراهٌم ، لم أسمع إبراهٌم ٌكلمنً  (  3 ) إسحاق

وسط هذا العرس البهٌج ، كلما فعله أن أشار لً بعٌنه وراح ٌنظر 

لمولوده الجدٌد بإبتسامة رلٌمة ، فهمت من خالل تلن اإلشارة بؤنه 



ٌؤمرنً أن أكون خادما وحارسا إلسحاق ، فالتربت بخطواٍت حثٌثة 

 وخجولة ، ومددت ٌدي ألحمل مهد الرسالة السماوٌة ،

كنت كلما حملته أحّس بالطمؤنٌنة واألمان ، وحٌن أحملك فً عٌنٌة 

ًّ فهمها ، كانت له هٌبة  ٌنتابنً شعور بؤنه ٌكلمنً بكلماٍت ٌصعب عل

علمتنً الخشوع كلما دنوت منه ، كنت ال أفارله أبدا إال حٌن ٌؤتً 

إبراهٌم الخلٌل حامال صحؾ الرب المباركة لٌمرأها على إسحاق ، إال 

 تلن المرة التً دخل علٌنا إبراهٌم منكسراًا ومرتجفا ، 

،  (4)ولال لً إصطحب إسحاق إلى حٌث مؽارة المكفٌلة   

ٌا إلهً ، مؽارة المكفٌلة ، هذا ٌعنً إن عزٌزا لسٌدي إبراهٌم لد مات 

 ، فمد إشترى تلن المؽارة من ملن الكنعانٌٌن لٌدفَن موتاه ، 

نعم إنها سارة ، الكوكب الدرّي الذي كان ٌنٌر حنانا وٌشع جماال ، دعاه 

 ربها إلى جواره ، 

كانت اللٌلة معتمة ، لكننً ما زلت أرى سٌدي إبراهٌم وهو منكٍؾ على 

 لبر ساره ،

 كانت لٌلة الوداع لٌلة طوٌلة ، أكاد أشن بؤن الفجر سٌؤتً ، وكؤنه ال 

 ٌرؼب برإٌة لبر نظٌرته ساره ،

بدأ الملل ٌصٌبنً من بعد طول إنشؽاؾ ، فلم أكن أعً إن دخولً فً 

هذه المصة سٌعرضنً لمآٍس كثٌرة مثل هذه ، الٌوم ساره وؼداًا إبراهٌم 

 وإسحاق والكثٌر الكثٌر ممن سؤرافمهم ثم أفارلهم ،

لمد بدأت تماسٌم الحزن تزداد ٌوما بعد ٌوم فً وجه إبراهٌم ، لكننً 

 أراه الٌوم ولد إنمشع الحزن منه للٌال ،



  ما خطب سٌدي إبراهٌم ؟

أهنان خطب جاء به الوحً ، إلتربت منه ألسمع ما ٌلمنه لخادمته وهً 

 مجهزة براحلة السفر ،

ٌا هللا ، إنه ٌؤمرها أن تتجه نحو العراق حٌث عشٌرة سارة ، لتجلب 

 معها زوجة إلسحاق ،

 ٌاترى أأمره الوحً بذلن ؟ أم هو ولع بسارة وروح منها ، 

لكن فً صدري ما ٌخبرنً بؤن األمر ترابط بٌن أرض فلسطٌن ووادي 

 الرافدٌن ، إن لم ٌكن الٌوم فبالؽد ،

ولفت متطلعا إلى تلن الربوع الخضراء وجمال المنظر ، وأتخٌل ما 

 ستكون فً الؽد ، وأرى بٌن هذا وذان الدموع والدماء والحروب ، 

عشرات المرات التً حاولت بها أن أسؤل سٌدي إبراهٌم عن سبب 

شراءه لتلن المؽارة وما حولها من حمل ، ولماذا أصر على دفع ثمنها 

أمام جمهرة من الناس ، رؼم ان َمِلـن الكنعانٌٌن وهبها له من دون 

 ثمن ،

كل مرة أندفع لسإاله ٌرممنً بنظرة تلهمنً اإلمتناع عن طرح السإال 

، وكؤنه ٌمول لً ، دع األمر كما فهمه الجمٌع ، إشترٌت األرض مدفنا 

 لنا ،

كنت على إستعداد بؤن أنهً رحلتً هذه لو كان لد أجابنً ، فاألرض 

اآلن ، كنت أتمنى أن ٌُشبع  (5)التً إشتراها هً نفسها بلدة حٌرون 

رؼبتً وٌجٌبنً ، هل إشترٌت هذه األرض ألحفادن من بنً إسرائٌل ، 

 أم إلى لوٍم آخرٌن ؟



ٌاترى كم مرة ستشتري ذرٌة إبراهٌم هذه األرض لٌتملكوها ؟ وكم من 

 دٍم سٌنزفون لٌستمرون فٌها ؟

المفاجؤة المضحكة كانت عندما سكنّا وسٌدي إسحاق وزوجته العرالٌة 

، حٌث مّن هللا على إسحاق برزٍق  (7)فً مدٌنة جرار  (6) (رفمة  )

 وفٌر ، وزادت رإس األنعام بسرعة خٌالٌة ، 

لام أهل مدٌنة جرار برمً الحجارة فً آبار الماء حسدا منهم لّما رإوا 

الكثٌر من الخٌر الذي أصاب إسحاق ، كنت ساعتها أحاول كتم ضحكتً 

 ، فالمولؾ محزن جدا ولٌس من األدب أن أضحن ، 

 وبفطنة إسحاق لمس فً وجهً ما أحاول كتمانه لائال ،

 ما ٌدعون للضحن ٌاعالء ؟

للت عفوا سٌدي ، ولكن شر البلٌة ما ٌضحن ، سٌؤتً ٌوم ترى فٌه 

أحفادن ٌلمون بالحجراة من أحفاد هإالء الموم أنفسهم ، ولنفس السبب 

، فبعد أن ٌشرٌها أحفادن مرة أخرى و بؤسعار مضاعفة ، وٌصلحوها 

وٌجعلونها من جنان األرض ٌندفع علٌهم المستوطنون بفلسطٌن ، 

 للإلستٌالء علٌها ، حتى تتدفك شالالت من الدم ،

لال إنها مشٌئة هللا أن ٌبتلً لوما بموم ، فلنمصد وادي جرار ، علهم 

 ٌكفون أٌدٌهم عنا ،

لكن الحمد والحسد تبعنا إلى حٌث وادي جرار ، وعاد الفلسطٌون لردم 

اآلبار وسرلة المواشً لٌال ، فؤمرنا سٌدي إسحاق بالرحٌل إلى حٌث 

، التً كانت مستمرا لنا ومطافنا األخٌر ،  (8)بئر سبع  

لم تكن منطمة البئر خصباء كمدٌنة جرار ووادٌها ، لكنها كانت آمنة 



ملن مدٌنة جرار ،  (9)(أبٌمالن  )بعٌدة عن كل حاسد وحالد ، حتى 

جاء لسٌدي إسحاق ٌطلب الصلح معه ، بعد الكثٌر من المشاكل التً 

 حصلت بٌنهما ،

وبعد هذا اإلستمرار لم تكن واجباتً عسٌرة عند سٌدي إسحاق وأوالده 

، كان كل عملً أن  (11( )العٌص ) وعٌسو  (10)التوأم ٌعموب 

أذهب بضع أٌام من كل شهر مع بعض الخراؾ لاصدا الكأل فً المناطك 

 المجاورة ،

مع ذلن فلم ألصد المناطك البعٌدة بالرؼم من وفرة الكأل فٌها ، فسٌدي 

 على فراش المرض كما أخشى أن ٌفوتنً حدث ما ،

وبالفعل حصل ما كنت أخشاه ، حٌث عدت ولد أكمل إسحاق إتمام 

بركته على ٌعموب ، وكنت لرأت بعد آالؾ السنٌن إن ٌعموب إستؽل 

 ؼٌاب عٌسو لٌؤخذ البركة بدال منه ،

لكننً لم أرى أثرا ٌدلٌنً على ذلن ولم أستطع حتى اإلستمصاء ، 

فسٌدي الجدٌد ٌؤمرنا جمٌعا بالسفر إلى بالد ما بٌن النهرٌن طلبا 

 للزواج من إبنة خاله بناءًا على إلحاح أمه رفمة ،

السرعة التً إنطلمنا بها ولٌام سٌدي ٌعموب بحضنا على اإلسراع ولّد 

فً نفسً شعورا بصحة ما لرأته الحما عن لٌام ٌعموب بؤخذ البركة من 

ًا من الراحة ٌدفعنً  أخٌه ، فإلحاحه بمواصلة الطرٌك دون أخذ لسطا

 للشن بؤنه فً حالة هرب ولٌس فً حالة سفر ،

وما أن أُْجبِرنا على التولؾ خشٌة هالن الراحلة ، جاء لنا ٌعموب بما 

ٌطمئننا به ، لمد رأى فً منامه السعد والبركة ، حٌث وصؾ لنا سلما 

ٌمتد إلى أعلى السماء والمالئكة علٌه ، ومن حٌث أعاله جاءه نداء 



الرب وحلول بركاته علٌه وعلى ذرٌته من بعده ، هكذا أصبحت فً 

مؤمٍن بؤنً مع النبً الحك والهادي المنتخب ، فلم ٌكن لبل هذه اللحظة 

 نبٌا ، 

كنت فً سعادٍة ال توصؾ وأنا أستمع لحدٌث ٌعموب عن رإٌاه ، أظن 

إن مدعاة ذلن حبً الشدٌد وتعلمً بٌعموب ، فلم تكن لً أي عاللة مع 

عٌسو ، فهو فً ؼٌاب دائم عنا بسبب الصٌد ، أما سٌدي ٌعموب فكنت 

أنٌسه وجلٌسه ، وكان ال ٌؽادرنا البته ، كما كان بشوشا هادئا حنونا ، 

 وهذه الصفاة لم ٌكن ٌتمتع بها عٌسو أو لعلنً لم أكتشفها لدٌه ،

اآلن ننطلك بكل شوق وبهجة ، بعد أن أزالة الرإٌا عن كاهلنا ما 

لد بانت ،  (12)تكبدناه من متاعب السفر ، وهاهً مشارؾ حاران 

وكان للب سٌدي ٌعموب لائدا له إلدران ضالته ، فمد بدأ الحدٌث مع 

، والتً لادتنا إلى بٌت أبٌها  (13)فتاة إتضح لنا إنها ابنة خاله راحٌل 

، (14)البان   

أٌام جمٌلة وممتعة تلن التً عشناها فً حاران ، وٌمّن هللا على سٌدي 

 ٌعموب بالمال والبنٌن ، فٌرزق بؤحد عشر ولداًا وبنة واحدة ، 

، فراحٌل تؤخرت فً  (16)وهو من راحٌل  (15)كان آخرهم ٌوسؾ 

اإلنجاب حتى حسبت نفسها عمٌما مما دفعها ألن تهب خادمتها زوجة 

لٌعموب ، وهذه الحكاٌة سبك وأن تكررت مع جده إبراهٌم ومع أبٌه 

إسحاق ، لكن إسحاق بمً على زوجته حتى أنجبت له عٌسو وٌعموب 

 من بطٍن واحدٍة ،

 ومرة أخرى ٌالحمنا الحسد لٌخرجنا من مستمرنا إلى مستمٍر آخر ، 

البان ذلن الرجل الطٌب الحنون ، بدأ بمضاٌمتنا وإٌذائنا حسدا لما 



 أصاب سٌدي ٌعموب من سعٍة فً الرزق ، 

إنها ساعة المرار ، سٌدي ٌعموب ٌخٌر زوجاته بالبماء أو الرحٌل ، 

 وٌلملم أشٌاءه بحزن 

للُت ٌاسٌدي وما عزمت علٌه ؟-   

لال إلى حٌث أبً وأخً وبمٌة أهلً ،-   

لم ٌكن المرار مفرحا لً أبدا ، فمد أخذتنً اآلفاق إلى حٌث المستمبل 

 وأنا أرى ما سٌجري ألمته وبنٌه ، 

 

 ومن مّر إلى أمر ، نشد الرحال إلى أرض الوطن ، 

الكل مضطرب وسٌدي ٌعموب ٌنظر إلى السماء كؤنه ٌسؤل هللا أمراًا ، 

 وراحٌل تكتم أوجاع الحمل بوجٍه محمٍر كؤٌب ،

ورؼم دراٌتً بما سٌجري لنا ، لكننً أكاد أشن بكل األحداث وأخاؾ 

 المفاجآة ، 

ما زلت فً رٌعان الشباب لكنً ال أملن عزما كعزم ٌعموب وهمته ، إنه 

ٌسبمنا دائما وٌستطلع الطرٌك لبل وصولنا إلٌه ، حتى بصرت به وهو 

 مستلٍك على جذع شجرة ،

ٌا إلهً لمد هدّه التعب أم ألّم به مكروه ،-   

ًّ وأنا أسمع أنفاس سٌدي   ما أصعب تلن اللحظات التً مرت عل

ٌعموب تتصاعد إلى السماء وعرله أؼرق مالبسه وكؤنه كان مرتمسا 

 فً البحر ،



سٌدي ٌعموب ماجرى ؟ من فعل بن ذلن ؟ -   

فعل هللا بً خٌرا ، ولاتلُت فً سبٌله حتى أصبحُت أمة ، ولد فّضل - 

هللا أمتً على العالمٌن ، فال تنادٌنً بعد الٌوم بٌعموب ونادنً إسرائٌل 

. 

؟ (17)ومن كنت تماتله سٌدي ؟ وما معنى إسرائٌل -   

ال ٌمكنن أن تعرؾ أموراًا لم ٌعرفها أبناء عصرن ، أنت هنا لتكتب - 

 األحداث كما هً ، ولكن ما عسان تفكر فٌه من إجابة للسإال ؟

 (ئٌل  )أنا على ٌمٌن إن إسرائٌل هو إسم من أسماء المالئكة ، ؾ - 

ًا كان أسمه إسرائٌل حتى  تعنً المالن أو الملن ، أي ربما لاتلَت مالكا

 منحت إسمه ومكانته ،

أّما معناه ، فؤعرُؾ إن ئٌل مالكا أّما إسرا ، فال أعرؾ ماتعنً بلؽتكم ، 

فإن كانت بنفس المعنى فً لؽتً ، فؤما أنه المشً لٌال ، أو اإلرتفاع 

إلى الممة العالٌة أو المكانة المرتفعة ، وأظن األخٌرة هً الممصودة 

مهما كان معنى إسرائٌل ، كما كنت فً مستمبلً أربط إسمن دائما مع 

من فرعون وجنوده ، فإن كان من أسرى بهم نبً هللا موسى هربا 

موسى نبً تلن األمة فؤنت إمامها وملكها ومن وّرثت فٌهم الصبر 

.  واإلٌمان   

فما تظن الحكمة من تؽٌٌر إسمً أو أن ٌكون لً أسم ثانً ؟-   

أعتمد إنن ستمثل أول شعوب العالم الداعٌن إلى وحدانٌة هللا ، لذا - 

.فؤسمن الثانً هو أسم سٌخص أمتن المادمة   

وأعتمد إنن إلتربت كثٌرا من الصواب ، -   



علٌن اآلن أن تمؾ بؤهلً هاهنا حتى ألتمً بؤخً عٌسو ، وأرى ما 

.سٌكون فً ذلن اللماء   

تولفنا جمٌعا لرب تلن الشجرة العماللة ، وبعد أن هدأت أنفاس ٌعموب 

 ترجل لمؽادرتنا ،

لم ٌكن على ما ٌرام أبداًا ، إنه ٌكلؾ نفسه جهدا أكبر من طالته ودون 

أن ٌطلب العون من أحد ، لمد رأٌت الكثٌر ممن ٌبنون بٌتا أو لصرا 

 لكننً لم أر لبل هذا الٌوم رجال ٌبنً أّمةًا ،

فً هذه اللحظات ومن هذه األسرة سٌبدأ تؤرٌخ بنً إسرائٌل ، آالم 

 وتعذٌب ، لتل وتسلٌب ، هجرة وتهجٌر ، حرق وتكفٌر ، 

مسكٌن سٌدي ٌعموب ، ال من أخ وال من لرٌٍب ٌعٌن ، إنه ال ٌطلب إال 

أن ٌعٌش بؤماٍن مع أسرته ، أسرته التً تتطلع إلى اإلستمرار بعد طول 

 عناء ، 

 اآلن عٌونهم تتطلع طلّـة ٌعموب علٌنا لنواصل المسٌر ،

 لكّن ٌعموب لم ٌؤِت لوحده ، لمد جاء ومعه مجموعة من الفرسان ، 

إنه عٌسو ورجاله ، حٌث التفوا حولنا بهدوء ، لم تكن الوجوه 

مستبشرة ، ولم نسمع منهم كلمة ترحٌٍب ، لكن عٌسو كان ٌهّز رأسه 

لنا ، وكؤنه ٌحٌٌنا على مضض ، حتى ٌندى اللماء بإبتسامٍة من سٌدي 

ٌعموب وهو ٌشٌر لعٌسو لائال ، إنه أخً عٌسو هٌا سلموا جمٌعا علٌه 

، 

عندها عاد للبً للخفمان وعادت أنفاسً بالدخول ، ٌبدو إن لماء 

ٌعموب وعٌسو إنتهى على خٌر ، وهاهو عٌسو ٌدعونا لمرافمته حٌث 



 ممام لومه ، وسٌدي ٌعموب ٌجٌب دعوته بطرٌمة خجوله ،

لمد أحسسُت إن ما لدٌه من مهام تجعله بعٌداًا عن تلن الدعوة ، وهذا ما 

حدث فعال فبعد أن ذهب عٌسو أمرنا ٌعموب لإلنطالق بإتجاه آخر ؼٌر 

 ما إتجه إلٌه عٌسو ،

وما أن تلمسنا نهاٌة الرحلة حتى تدفع راحٌل ثمنها بحٌاتها ،  لمد أجهد 

سٌدتً السفر وهً حامل ُممرب ، أو كؤنها أرادت أن تموت وتدفن فً 

 أرض المداسة ، 

وما إن صرخ بٌنٌامٌن صرخة الحٌاة ، صرخت سٌدتً راحٌل صرخة 

 الموت ، 

ثمٌلة هً أٌام الحزن تنحت فً صدورنا األوجاع ، كان أهون ما نحن 

فٌه  ؼربتنا وأبتعادنا عن الناس ، ألن المرٌب والبعٌد كانوا أشد إٌذاء 

لنا من آالم الؽربة ، وٌبارن هللا ممام ٌعموب فً أرض الوطن ، فتمطر 

 السماء خٌرا ورزلا وفٌرا ، وعلى همة إبٌهم ٌعموب كانوا أبناءه ، 

حفروا اآلبار ومإالًا لألنعام ، وكان سٌدي ٌعموب ٌجمعهم كل سبٍت 

 لٌرشدهم وٌنصحهم وٌزودهم بمنهج العدل والحكمة ،

لم ٌكن ٌنمصنا من شٌئ إال المناعة بما نحن فٌه ، سٌدي ٌعموب ٌجتبً 

ولدٌه ٌوسؾ وبنٌامٌن لٌحنو علٌهم بمودة األب واألم الراحلة ، وهذا 

ما لم ٌرق ألبناءه البمٌة ، كانو ٌتحٌنون الفرص لٌولعوا بٌوسؾ عّل 

 أبٌهم ٌختار أحدهم لٌمربه بدال عن ٌوسؾ ،

كنت أعرؾ مكان ٌوسؾ من رائحته الزكٌة ، وكؤنه شجرة من أشجار 

اللٌلن تعرؾ بوجودها من بعٌد ، ال أعرؾ كٌؾ ألخوته أن ٌبؽضوه ، 

وهو ٌحمل وجها كالصباح البهً الندي ، لكن األمر كان أعظم من 



 مجرد الحسد ، 

إنه التطلع للخالفة ، تلن المكانة التً سٌدفع ٌوسؾ ثمنها ؼالٌا كما 

 أبٌه ،

بخوٍؾ أتطلع مروري بمصة ٌوسؾ ، ومتى سٌؤخذه أخوته لٌلموه فً 

الجب ، وما كان البد أن ٌكون حتى بتوسلً بسٌدي ٌعموب على أن 

ٌرفض طلبهم أو ٌإجله للٌال ، فٌوسؾ بعد لم ٌشتد ساعده ، ولكننً 

عبثا أحاول وأنا أرى فً عٌنً سٌدي ٌعموب صرخة فً وجهً ، 

صه ، سٌؽدروا به حتى لو عملته فً فراشً ،: وكؤنه ٌمول لً   

كنت أتمنى على ألل تمدٌر أن أرافمهم علًّ أعٌن ٌوسؾ على ما 

سٌجري علٌه ، لكنهم رفضوا ذلن ، وؼادروا إلى حٌث آالم ٌعموب 

 وعناء ٌوسؾ ، 

كنت دائما أذّكـر نفسً بؤنً هنا فً هذه المصة ألعٌشها كما هً ال أن 

 أؼٌّر شٌئا فٌها ، مع ذلن لم أكن أستسلم لألحداث ، 

 أما اآلن فال أجد من محٌص ، إال اإلنتظار والترلب ، 

وكما كنت أنظر فً عٌن سٌدي بحزٍن لما سٌمع لٌوسؾ ، كان هو 

 ٌبادلنً نفس النظرات ، 

 لم ٌكن سٌدي ٌعموب بهذا األسى ال و ال ساعة فمده زوجته راحٌل ،

 لمد هجرنا وسكن بعٌداًا ، ورؼم بعد المسافة إال إننا جمٌعا كنا نسمع 

 فً اللٌل نحٌبه ودعاءه ،

لم ٌكن ٌسمح ألحد بزٌارته إال بنٌامٌن ، وحٌن ٌزوره بنٌامٌن كان 

 ٌتؤخر طوٌال فً الرجوع إلٌنا ، 



 ربما كان بنٌامٌن ٌمثل صورة ألخٌه عند سٌدي ٌعموب ،

ما الذي جنوه األخوة مما فعلوه ، لمد زاد إبتعاد أبٌهم عنهم ، وفمد 

الجمٌع بركة األب التً كانت تؽطٌهم ، فاألمطار بدأت بالبخل والعشب 

 بدأ باإلنحسار ، واألخوة ٌتالومون وٌتشاجرون طوال الٌوم ،

كلٌم مع أسرته أخذ باإلنعزال عن اآلخر ، وأنا ال أجد ما أكتبه وال أعٌشه 

 ، وكؤنً خرجت من المصة إلى صفحاٍت بٌضاء ،

ال أستطٌع الدخول لممر ٌعموب وال الخروج للحاق بٌوسؾ ، لم تستطع 

 حتى خٌاالتً أن تجد لً مخرجا ،

 ماذا سؤلول لسٌدي ٌعموب إن دخلت علٌه ؟

 وماذا سؤفعل لٌوسؾ إن ذهبُت إلٌه ؟

كنُت الوحٌد الذي إستبشرُت بالجدب والمحط حٌنما حال ، ألن ذلن ٌعنً 

 اللماء بٌوسؾ ،

وكنت أسعد حٌنما جاء األخوة من دون بنٌامٌن ، وهم ٌإكدون ألبٌهم 

 إن عزٌز مصر إحتجزه لمٌامه بسرلة صواع الملن ،

لكنً عجبُت من جواب سٌدي ٌعموب إذ لال لهم إبحثوا عن ٌوسؾ 

وأخٌه وال تٌؤسوا من َرْوح هللا ، فلم ٌنس ٌوسؾ حتى فً مصاب 

 بنٌامٌن ،

لمد ظن الجمٌع إن أبٌهم لد فمد عمله بعد أن فمد بصره ، وزادهم حٌرة 

حٌن طلب من ٌكتب له رسالة إلى عزٌز مصر ٌطلب منه اإلفراج عن 

 ولده بنٌامٌن ،



ومع إزدٌاد الحاجة للطعام أخذوا بحاجتهم وحملوا الرسالة متجهٌن إلى 

 مصر مرة أخرى ،

وبمٌنا ومنذ اللحظات األولى على رحٌلهم نتطلع طوب مصر نتؤمل 

 رجوع بنٌامٌن ،

كنت على علٍم بؤننا ال نملن إال أٌاما معدودة فً أرض كنعان بعد أن 

جاء األخوة ومعهم بشارة العودة إلى مصر حٌث ٌوسؾ وبنٌامٌن 

وحٌث المراعً الخصبة واألمان والمستمر األخٌر لٌعموب فً حٌاته ، 

أما جثمانه الشرٌؾ فنمله ٌوسؾ إلى المكفٌلة حٌث أباه وجده إسحاق 

 وإبراهٌم ، لٌدفنه هنان كما عهد له ، 

تلن المؽارة التً تزداد لدسا من بعد لدس كلما زارتها أجساد األنبٌاء 

الطاهرة ، وتزٌد بنً إسرائٌل تمسكا وحنانا ٌشدهم دائما لتلن األرض 

مهما إبتعدوا ، كإنما تصرخ فً ثناٌاهم تلن األجساد المباركة لتدخلهم 

 فً كنؾ بركاتها ،

وهكذا ٌؽادرنا اإلسباط إلى عالم هللا تاركٌن ذرٌاتهم فً أرض مصر 

 موحدٌن ومإمنٌن بما كتب هللا لهم وما أختار ،

لم نجد فً أرض مصر حرفة ؼٌر الزراعة والرعً ، أو األحرى لم 

ٌتسنى لهم ؼٌرهما ، حتى ُعـرؾ بنً إسرائٌل بذلن ، األرض الخصبة 

والمٌاه الوفٌرة التً تحٌط بنا باركتا لنا فً هذه الحرفة ، لكن دوام 

 الحال من المحال ،

الملن الموحد جاء من عكر أجواء مصر ، إنه  (18)فبعد وفاة إخناتون 

الفرعون الذي إدعى األلوهٌة وأخذ ٌفرض  (19)رمسٌس الثانً 

 الضرائب العالٌة علٌنا وٌؤخذ منا الرجال والنساء عبٌدا وإماء ، 



لم ٌكن بممدورنا حتى سد حاجاتنا من الطعام الذي نزرعه ، واألمرُّر من 

عماللة  (20)كل ذلن أنه أخذ الشباب لبناء المبور على شكل أهرامات 

، تاركا الشٌوخ والنساء واألطفال للزراعة ، على أن ٌؤتوه بنفس الؽالة 

 التً كانوا ٌنتجونها فً السابك ، فلم ٌعد لدٌنا ما نؤكله ،

 كان الجمٌع ٌعلم بنبوءة النبً المخلص لبنً إسرائٌل ، 

 لكن متى وكٌؾ ؟ 

هذا ما كان ٌسؤله بعضنا لبعضنا دون إجابة تشفً الصدور وتهون 

 عذاباتنا ،

لم ٌكن الكثٌر من بنً إسرائٌل ٌرحبون بالحدٌث معً ، حتى مع علمهم 

بمصاحبتً لٌعموب وٌوسؾ ، إستمرار الشباب الذي أنا فٌه ٌجعلهم 

 ٌتخوفون من مخالطتً وكؤننً من عالم الجن ،

لونً األسمر كان ٌمٌّزنً عنهم وٌدعوهم للشن بؤنً فرعونً األصل ، 

حتى حكاٌاتً عن المخلص وهالن فرعون لم تكن ناجعة عندهم ، 

أظنهم ٌحتملون بؤنً أتجسس علٌهم ، وأرالب مولد النبً المخلص 

 بٌنهم ، فمنذ سنٌن وفرعون ٌترصد به وفما لنبإات الكهنة ،

( 21)وما زلت أجلس تارة بالمرب من بٌت عمران بن الوي بن ٌعموب 

أترلب مولد سٌدي الجدٌد موسى وتارة عند ضفاؾ النهر ألتؤمل بداٌة 

 مسٌرته  ، وال شٌئ جدٌد ،

ًَّ الشن إن سٌدي  ظهور حمالت التفتٌش عن الموالٌد الجدٌدة أثارت ف

موسى لد ولد ، لكن المٌضة أستمرت طوٌال ، وما كنت أمتلن من حجة 

 أستطٌع من خاللها التكلم مع أهل بٌته ،



 

هارون ٌكبر بالعمر وأخته مرٌم على عادتها تؤتً كل ثالث أٌام لتزور 

أمها وتعود بعد ساعات لمصر فرعون حٌث تعمل فً خدمة السٌدة آسٌا 

، 

عدى تلن األٌام التً كانت تؤتً ومعها بعض الحرس ، فٌمطعون 

الطرٌك وٌمنعون المارة من اإللتراب إلى منزلها ، ربما كانت آسٌا 

تزورهم ، وربما كانت بعض األمٌرات ٌؤتٌن ألم ٌوسؾ لٌتجملن ، فهً 

ال تؽادر البٌت أبدا ، أعتمد إن األمر مهما كان فهو ٌخص شإون 

 النساء هكذا كنت وكان الجمٌع ٌعتمد بذلن ،

بدأت أعمل فً تطبٌب الجراح والتمرٌض ، وهذا ما جعلنً أتمرب 

بعض الشٌئ لبنً إسرائٌل ، فالكثٌر منهم ٌصاب بالكسور والجروح 

 نتٌجة ألعمال البناء و الزراعة ، 

كنت أتمن عملً بمهارة حتى بدأُت أعرؾ عندهم بالحكٌم األسمر ، 

وبدأت التكهنات المرعبة حول شخصٌتً تختفً شٌئا فشٌئا ، ال بل بدإا 

ًّ وكؤنً تركة مباركة مما ترن ٌعموب من بركات ،  ٌنظرون إل

 وٌتفاءلون بدخولً منازلهم ،

رواٌاتً المدٌمة بدأت تتجدد وتاللً آذانا صاؼٌة ، وحٌن أتحدث عن 

 بعض العجائب بدإا ٌبتسمون بدل أن ٌسخرون كما فً السابك ، 

كان الكثٌر منهم ٌإمن بمدرات هللا الخارلة التً ٌعطٌها ألنبٌاءه 

وٌستشهدون دائما بنار النمرود التً أعدها إلبراهٌم وأنجى هللا إبراهٌم 

 منها ،

لكنهم دائما ٌظنون إن المعاجز ٌخص هللا بها أنبٌاءه إلنماذ أولئن 



 األنبٌاء ال إلنماذ بمٌة عباده ، 

ومن هذا التصور بدأت أستمبل وأتفهم معنى شعب هللا المختار ، فبنً 

إسرائٌل بنجاتهم من فرعون باتوا كالناجٌن فً سفٌنة نوح ، وكالناجٌن 

 بصحبة لوط ، فؤلواما للٌلة جدا أنجاها هللا وأهلن أعداءه وأعداءهم ،

 

وتمر األٌام والسنون والحال ٌسوء وٌسوء مع بنً إسرائٌل ، وصرُت 

 أخمن مولد سٌدي موسى وأخمن سنة ظهوره كنبً ،

ًّ اآلن أن أسرع ألرى ما ٌجري فً سوق المدٌنة ، فهنان حران  وعل

 على ؼٌر العادة ، وهنان أعداد ؼفٌرة تجتمع وأصوات ترتفع ،

إنهم ٌنظرون لبعضهم البعض برٌب ، وأراهم ٌتحذرون من الكالم ، ولم 

 أجد أمامً إال بعض الفتٌة ألسؤلهم ما األمر ؟

لمد لُتِل البارحة رجل من آل فرعون ومن لتله – أجاب أحدهم بتثالل 

هو ربٌب فرعون ، لكن الحرس ٌمولون أنه دخل بٌننا وٌرٌدون المجٌئ 

 للتفتٌش ، سٌدمرون حاجٌاتنا وٌإذوننا ،

صرخُت فً أعمالً صرخة ما كدت أكتمها ، إذ كادت تنطلك إلى أرجاء 

 السماء 

إنه سٌدي موسى– إنه سٌدي موسى  –   

   

لم ٌكن شخص سٌدي موسى ٌثٌر إهتماما لدى بنً إسرائٌل ، كل ما 

ٌعرفون عنه أنه فتىًا لوي رباه فرعون ، إذ لم ٌكن لفرعون ٌومها من 



 أبناء ، 

ال أحد هنا ٌدعً إن ذلن الفتى من بنً إسرائٌل ، بعض الفتٌة كانوا 

ٌعرفون بؤنه رجل صالح ٌدعوهم لفعل الخٌر كلما مر بهم ، لكنهم 

ٌعرفون هارون وٌمدرون ممامه عندهم ، كما ٌتحثون دائما عن عفة 

 أخته مرٌم وحكمتها ،

ٌبدو إننً إبتعدت عن األحداث حتى جرى ما جرى دون علٍم منً ، كما 

ًّ فهمها سابما ، وهً تخص الموكب الذي  بدأت أستنتج أمورا فات عل

كان ٌؤتً بمرٌم أخت هارون وموسى ، فعلى األرجح إنها كانت تؤتً 

ألمها إلرضاع موسى حٌث رفض المرضعات فؤرشدتهم مرٌم على من 

 ٌتكفله بذلن ، نعم بدأت الصورة تتضح ، 

ًّ سوى أن أنتظر تلن السنوات التً سٌمضٌها سٌدي موسى  اآلن ماعل

مع النبً شعٌب لٌعود لنا وأسرته مخلصا لبنً إسرائٌل ومهاجراًا بنا 

 إلى الوطن ،

لكنها لم تكن سنوات هٌنة أبداًا ، كان حال بنً إسرائٌل ٌزداد سوءًا ، 

 وتعامل آل فرعون معهم من سوء ألسوء ،

لمد إعتدنا سماع األنٌن واآلهات ، ذان من جوع وهذا من مرض ، 

وبدأنا نفمد أعزة وأحباب ، وبدأ الجمٌع ٌتململ من لصة ظهور 

 المخلص ،

ًا فكٌؾ سٌصبرون لسنٌٍن لادمة ،  ٌا إلهً وضعهم ال ٌتحمل أٌاما

ولم ٌكن بإستطاعتً مساعدة الكثٌر ، فكل الذي كنت أحصل علٌه من 

التطبٌب لحاشٌة فرعون وممربٌه كنت أنفمه لشراء طعاما لألطفال 

 والنساء الحوامل ، لكن الجوع بدأ ٌهد أشد رجالنا ،



وبدأنا نتعرؾ على أناٍس عظماء النفس ، ولكن مع األسؾ بعد وفاتهم 

 ، لمد كان أحدهم جاري رحمه هللا ، 

كان ٌجود بما عنده حتى مات جوعا ، كنت أراه كثٌرا وهو ٌتردد فً 

تناول طعامه ، وٌمول علّنً أأكل بعد حٌن ، لكنه كان ٌرسله للمنهكٌن 

 جوعا ،

 إنهم حما أناس ٌُلعن التؤرٌخ فً إؼفالهم ،

لٌت الكثٌر من هإالء ٌدركون نبً هللا موسى ، لكانوا خٌر ذخٍر له 

 وعون ،

كان المشهد مرٌعا ، وكانت بعض البٌوتات لد خلت من أهلها تماما ، 

وفً خضم تلن األحداث ٌعلن الحرس الفرعونً عن تجمع كبٌر فً 

 الساحة الكبرى ،

إنه ٌمول إن السحرة سٌجتمعون للمٌام بؤعظم األعمال ، وإنهم 

 سٌتكاتفون ضد ساحٍر ومشعوٍذ كبٌر ،

الحمد هلل إذ أزفت الساعة وجاءنا المخلص ، وعلٌنا اإلستعداد للعودة 

 إلى أرض الوطن ،

كنت لد تخٌلُت فً المستمبل عدة مشاهد للماء موسى بالسحرة ، لكننً 

 أبدا لم أكن أتخٌله كما أراه اآلن ،

 وال أظن إن أحدا فً مصر لم ٌحضر الٌوم ،

وعلى بعد مئات الخطوات من سٌدي موسى وممام فرعون كنت أرى ما 

هم فٌه رؼم إنً لم أكن أسمع شٌئا ، فمد كان األمر مفهوما ولٌس 



بمسموع ، أي فهم الجمٌع إن موسى والسحرة إتفما على أن ٌموم 

السحرة أوال بإلماء سحرهم لبل موسى ألننا نشاهد بوضوح تحرن 

 السحرة ولٌامهم باألعمال ،

لمد رفع فرعون من سمن المنصة التً جمعت المتبارٌن علٌها ، بحٌث 

 ٌمكن أن ٌراهم من كان فً ألصى األفك ،

لكن الرٌح فجؤة بدأت تتحرن وبشكل سرٌع حاملة معها أؼبرة كثٌرة ، 

وهذا ما جعلنا نتدافع نحو المنصة لنرى بشكل أوضح ، ودوت صرخات 

 اإلختنالات ، وانتابت الحضور مشاعر الرعب والتوجس ، 

لعل هنان ؼضب سماوي سٌحل بنا ، ولكن ِمن َمن ، من فرعون إله 

المصرٌٌن أم من إله موسى ، هذا ما كان ٌشؽل الحضور اآلن ، 

وأظنهم كانوا ٌرجحونه لفرعون ، ألن الجولة كانت لفرعون وسحرته ، 

 الذٌن بهروا الناس بما جاإا به من سحر ، 

لمد كانت حركات األفاعً تزمجر كالرعود ، تدعمها أصوات الرٌح 

الهائجة ، حتى ٌنملب المشهد رأسا على عمب وتتزلزل األرض بمعمعة 

كؤنها ثورة بركاٍن هاج من تحت ألدامنا ، ولم نكد نرى ما حصل ، وال 

 نعلم ما جرى لكل ما أتى به السحرة ،

فلم نجد اآلن إال أفعى موسى العماللة وهً تكاد تبتلع فرعون وعرشه 

 ، لكن سٌدي موسى ٌمبض علٌها لٌعٌدها سٌرتها األولى ،

إستبشرنا جمٌعا وبدأ البعض ٌعانك أخاه وجاره وصدٌمه ، حتى من 

 كانت بٌنهم بعض الخصومات أخذوا ٌبتسمون لبعض ،

وَحِسَب الجمٌع إن المضٌة أنتهْت وأفرج عنا للرحٌل ، لكن صباح الٌوم 



التالً لم ٌكن ٌختلؾ عن بمٌة الصباحات ، فالحرس الفرعونً ما زال 

ٌحٌط بنا وٌلوح لنا بالسٌاط  ، لكن الرإى إتضحت لبنً إسرائٌل بعدما 

علم الجمٌع إن موسى هو األخ األصؽر لهارون ، وأتفك الجمٌع على 

 أنه المخلص ،

وتوالت اآلٌات والعذابات آلل فرعون ، لكن رحٌلنا لم ٌكن بالمرار 

الهٌن على فرعون ، فبنً إسرائٌل كانوا ٌمثلون الطبمة الكادحة فً 

دولة الفرعون ، ورحٌلهم ٌعنً نزول الطبمة المالكة للعمل بدال عنهم ، 

والمضٌة ال تمؾ عند موافمتهم بالحلول بدال عن بنً إسرائٌل أم ال ، بل 

المضٌة تخص ما كان علٌه بنً إسرائٌل من مهارات حرفٌة وإمكانٌات 

جسدٌة ونفسٌة على تحمل أعباء الزراعة والرعً واألعمال التً 

 أنٌطت بهم ،

لم أكن بعد إلتمٌت سٌدي موسى ، وال أعرؾ السبٌل لذلن ، فحٌن ٌطل 

علٌنا ٌحتشد الناس من حوله ، وما كانت لنا فرصة للحدٌث معه ، كل 

ما علٌنا أن نستمع ونفهم ما علٌنا فعله الحما ، وبعدها ٌنصرؾ مع 

 أخٌه هارون ٌشدهم حدٌث ما ،

لكن هذا اللٌل لد أختلؾ بعد أن جاء سٌدي موسى مبلؽا إٌانا بساعة 

الرحٌل ، ثم ٌتجه لً لائال ، ٌاعالء علٌن بمساعدة بعض المرضى 

 وتمكٌنهم من السٌر معنا ،

عمتنً الفرحة و شرفنً حدٌث سٌدي موسى معً ومعرفته بً ، مما 

 جعلنً أحملك كالمجنون بالبحث عمن أساعده ،

ٌا إلهً ، سنمر بحدٍث عظٌم ، وسوؾ تطؤ لدماي أرضا لم تشرق 

 الشمس علٌها إال مرة واحدة ، لاع البحر الذي سٌنفلك أمامنا ،



وما لم ٌكن فً الحسبان هو أن ٌؤمرنً سٌدي موسى بالتنحً بعٌدا عن 

موكبهم الذي ٌتجه صوب البحر ، لال لً لن تعبر معنا ستنتظر بعٌدا 

 حتى هالن فرعون ثم علٌن أن تبحث عن ما ٌحملن لعبور البحر ،

 ما معنى ذلن ؟

 هل ٌعنً أننً ال أستحك النجاة بمعجزة أم إن المعجزة أختصت ببنً 

 إسرائٌل ؟

 هذا األمر أحبط حماسً ، وتملكنً شعور المؽضوب علٌه من الرب ،

 لماذا ٌا سٌدي موسى تبعدنً عن مواكبتن والنجاة بصحبتن ،

ًّ أو فً  لكنه أمرنً بإسلوب رلٌك وشفاؾ ، ال أظنه كان ؼاضبا عل

 نفسه بؽض لً ، ال بد أن األمر ٌتعلك بكٌنونتً فً هذا الحدث ،

لم أفك من تساإالتً هذه إال على صوت البحر وهو ٌنفلك سماطٌن 

 لٌنطلك الجمٌع بٌن شمٌه إلى الضفة األخرى ،

تردد فرعون وجنده فً إتباع سٌدي موسى ومن معه ، فماع البحر 

تبدو رخوة وهذا ما سٌعٌك عرباتهم من السٌر بسهولة ، لكن ؼضب 

 هللا على فرعون جعله ال ٌؤبه لشٌئ إال إلدران موسى ولتله ،

لمد أثارته رإٌة موسى ومن معه ٌصلون الضفة األخرى ، فشد على 

جٌشه باإلسراع ، وما أن وصلوا إلى منتصؾ الطرٌك ، حتى أبتلع 

البحر كل شٌئ ، لم ٌبك من آثارهم إال أخشاب مركباتهم طافٌة على 

 السطح ،

كان شعورا محزنا أن ٌؽادر الجمٌع من دونً ، لمد حاولت زجر الدموع 



 التً عصت أمري وانهمرت على خدي ، 

 ولم تمض إال بضع دلائك حتى جاء ما ٌطٌب خاطري وٌكفكؾ دمعتً ،

إنه لارب نجاتً إلى أرض األنبٌاء ، أراه من بعٌد وكؤنه ٌنادٌنً لمضً 

 إلى الجانب اآلخر ،

لم أكن الراكب الوحٌد ، لمد تؤخر بعض من بنً إسرائٌل عن اللحاق 

 بسٌدي موسى ، فجاء لنا ما أوصلنا إلٌهم بكل ٌسر ، 

سؤلت نفسً وأنا فً تلن اللهفة للحاق بركب سٌدي موسى ، لما أرانً 

أحس باإلنتماء والتشوق لموم طالما سمعت عنهم ما ٌجعلنً فً عداء 

ًّ أم عسانً مع لوٍم ؼٌر أولئن الذٌن  دائم معهم ، أترى كذبوا عل

 سمعت عنهم ،

وأرانً فً خضم أسئلة كثٌرة ، أأّجـل التفكٌر ببعضها وأحتار فً 

 المتبمً منها ،

لماذا جاء سٌدي موسى بؤمر إخراج بنً إسرائٌل من مصر ؟ ألم ٌكن 

 بإستطاعته أن ٌهلن فرعون وهو فً مكانه بدل أن نؽادر مصر جمٌعا ؟

ال بد إن إرادة هللا إتجهت إلى شد بنً إسرائٌل إلى أرض الوطن كلّما 

 إبتعدوا عنها ،

اإلبتالءات التً واجهت بنً إسرائٌل بعد خالصهم من فرعون لم تكن 

ألل ضراوة من بؤس فرعون ، لمد تذولوا الجوع والحرمان ومرارة 

الحروب ، وربما كان هنان من ٌتوق للرجوع إلى حكم فرعون عن 

 البماء مع نبً هللا موسى ،



كان نبً هللا موسى ال ٌترن لهم مجاال للفراغ بؤنفسهم ، كان ٌكشؾ لهم 

حتى ما ٌختلج فً صدورهم ، كذا أرى إن سٌدي موسى كان ٌعاملهم 

بشٌئ من الخشونه ، حتى إن معظمهم كانوا ٌصارحون هارون بؤمور 

 ال ٌستطٌعون أن ٌصّرحون بها أو ٌطلبونها من موسى ،

حتى على  (22)إضافة لذلن فمد بدأ موسى ٌإثر خادمه وتلمٌذه ٌشوع 

هارون ، وبات ٌشوع الوسٌط الدائم بٌن الجمٌع وبٌن نبً هللا موسى ، 

 حتى نصبه ولٌا علٌنا ووصٌا من بعده ،

 وهكذا بدأ فٌنا ٌشوع لائداًا ونبٌا بعد وفاة سٌدي موسى ،

 مع ذلن فمد كان للكثٌرٌن منا إعتراضات على شخصٌة ٌشوع كنبً مع 

 إلرار الجمٌع بؤنه الوصً و الخلٌفة من بعد موسى ،

وٌبدو لً إن هللا جعل من حاجة الجٌش أن تستمر الشمس وتتؤخر عن 

ؼروبها دلٌال واضحا للجمٌع  على نبوة ٌشوع ، ففً حرٍب ضروس 

خاضها بنو إسرائٌل لدخول أورشلٌم المدس ، لم ٌكن بإستطاعتهم 

المضً لدما لتحمٌك النصر ما لم تتؤخر الشمس بضع ساعات ، فإن 

حلول اللٌل ٌعنً تولؾ الحرب حتى طلوع الصباح ، وهذا ٌعنً وصول 

 التعزٌزات للعدو وتمكٌنهم من تنظٌم صفوفهم مرة أخرى ،

لذا فمٌام ٌشوع بالدعاء هلل بؤن تستمر الشمس فً موضعها حتى إدران 

النصر كان العامل األكبر فً حسم المعركة لصالحنا ، بٌد أنً ال أنسى 

اإللدام الذي كان فً بنً إسرائٌل ، فنصرهم ٌعنً تخلصهم من التٌه 

 الذي كانوا به فً أرض سٌنا ،

أعتمد إن دخولنا أرض الوطن منتصرٌن مظفرٌن كان بمثابة بداٌة 

حمبة جدٌدة وعهد جدٌد ، وٌمكننً أن ألول إن هذا النصر حمك أول 



تؤسٌس لدولة بنً إسرائٌل وأول تمثٌل لكٌانهم كؤمة ، فمد إجتمعت فً 

كٌانهم الجدٌد كل عناصر وممومات الدولة ، واألكثر من ذلن الدٌن 

الواحد واللؽة المشتركة ، وبما إنهم دخلوا على دٌار تعود ملكٌتها 

آلبائهم وأجدادهم وٌنسبون لها تؤرٌخٌا وعمائدٌا ، فهم بذلن دخلوا 

فاتحٌن ال ؼازٌن وال معتدٌن ، كٌؾ ال ونبً هللا ٌإٌد خطوهم وٌحظهم 

على اإللدام والنصر وٌإٌدهم هللا بمعجزة كبرى ، أال وهً بماء الشمس 

 حتى نصرهم ، 

 هذا الحدث من أهم األحداث التً شؽلتنً فً لصتً هذه ، 

نعم كنت على علم مسبك بكل ما تمدم وما تؤخر ، لكنً كما ذكرت فً 

ممدمة الكتاب ، إن عدم وجود تارٌخ منضود ألنبٌاء بنً إسرائٌل جعل 

 فواصل كثٌرة فً فهم التؤرٌخ الٌهودي ، 

فهنان الكثٌر من شٌوخ اإلسالم ٌلممون األجٌال بؤن بطالن أحمٌة الٌهود 

بإتخاذ فلسطٌن وطنا لهم جاء على أساس أمر هللا أن ٌتٌهوا بسٌناء 

وٌإكدون أن التٌه زاد عن أربعٌن سنة ألنهم لم ٌتوبوا ، كؤن هللا حٌن 

حدد لهم السنٌن األربعٌن لم ٌكن على علم بتوبتهم من عدمها ، وبعٌدا 

عن ذلن فهاهم بعد إنمضاء سنوات التٌه ٌدخلون الوطن بنصرة من هللا 

 ونبٌه ،

لو حاولَت أن تتخٌل منظر لوٍم ٌدخلون وطنهم بمٌادة نبً هللا وبدعم 

ونصرة هللا فلن تشن أبدا إن هللا جعل من هذا األرض أرض الوجود 

 والخلود لبنً إسرائٌل ،

والمخجل بتارٌخً أنهم إشتروها ممن ؼصبها واستحوذ علٌها بحجة 

 الفتح اإلسالمً ،



وفً المرحلة الثالثة من هذا الملحك سنكشؾ لضٌة الوثٌمة التً ولعها 

نبً اإلسالم دمحم لبنً إسرائٌل وبعض األلباط على أن ٌعٌشوا بؤرضهم 

 بسالم دون أن ٌؽزوهم أحدا أو ٌجبرهم على دخول اإلسالم ،

ما ٌعنٌنا اآلن إن دخول بنً إسرائٌل أرض الوطن رسم لهم الحٌاة 

المستمرة التً دامت ردحا من الزمن ، وعلى نهج موسى وهارون 

 وتعالٌم ٌشوع بمً الجمٌع ، 

وكان من الطبٌعً وجود من أزلهم الشٌطان وؼرتهم الحٌاة الدنٌا 

فحتالوا وتالعبوا حالهم فً ذلن حال كل األمم التً تلتهم ، وهإالء لم 

ٌكونوا عبا على نبٌهم فمط ، بل عبؤ علٌهم كذلن ، فهنان من تخاذل فً 

الحرب بالنفس أو بالمال ، وهنان من كان ٌحض اآلخرٌن على 

 التماعس ، وهنان من ٌجادل لٌجد لنفسه مبررا لٌولً دبره ،

، فرؼم  (23)هكذا كانت الوالعة التً إنتصر بها سٌدي الجدٌد داوود 

، (24)للة الناصر مكنهم هللا من سحك جند جالوت   

كان لذلن الفتى األشمر الوسٌم لوي البنٌة الذي ملن عزم الصنادٌد 

وبؤس المؽاوٌر ، كان له أن ٌدخل للوب بنً إسرائٌل بضربة واحدة 

أردت جالوت أرضا ، كان الحدٌد فً ٌدٌه كطٌن الؽرٌن ، ٌجر سٌفه 

فٌطول وٌمبضه فٌمصر ، فتشلن الدهشة وال ٌتحرن فً ذهنن إال سإال 

 واحد ، أِمن لوة أم من آٌة ؟

، وإن كنت  (25)وبدأ سٌدي داوود بالتخطٌط لبناء الهٌكل الممدس 

على علٍم بؤن بناءه سٌبدأ على ٌد إبنه سلٌمان ، لكننً كنت منشؽفا 

 بحدٌث سٌدي داوود عن الهٌكل ،

:لمد خلصت إلمور مهمة تخص الهٌكل   



 من ٌموم ببناءه ٌجب أن تكون له معجزة خاصة ، وهً أن ٌتسلط  -1

 ، ألن لوام البناء ٌحتاج إلى ما هو فوق لدرة اإلنس على اإلنس والجن

.وإلى ما فوق هو تخطٌط الجن   

ٌحوي الهٌكل على عظٌم آٌات هللا من المعاجز التً أعطاها  – 2

وهو للب الهٌكل ، وفٌه  (26)، ولد جمعت فً تابوت العهد ألنبٌاءه 

ورداء   (الشمعدان  )على األرجح ألواح موسى وعصاه والمنارة 

، ولد ٌضٌؾ داوود سٌفه وكذا سلٌمان  (27)هارون  ودرع شمعون 

خاتمه لبل أن ٌحفظ فً الهٌكل ، وال أشن إن األنبٌاء حتى  (28)

  آخرهم لد أودعوا فً هذا التابوت معاجزهم وخصوصٌاتهم المباركة

. 

 وهنا نسؤل عن المؽزى من وراء بناء الهٌكل ؟ – 3

ال خالؾ إنه بٌت من بٌوت هللا ولكن ألجل ماذا ؟ ألجل أن ٌعبد هللا فٌه 

 أم ألجل بٌان لدرته ؟

ال ٌمكن أن تكون اإلجابة بنعم ، ألن الفترة التً ظهر فٌها واندرس أو 

 على األرجح ؼاب عن الناظرٌن ، ال تعد كافٌة لتلن اإلعتبارات ، 

 فهل كان هدؾ سلٌمان من بناءه أن ٌكون عرشا له ؟ 

 كٌؾ ذلن وسلٌمان لد مات ولت إتمامه  ،

ما نراه فً خلٌفة  )ورؼم إن هذا الموضوع من إختصاص ٌومنا المادم 

فالبؤس بومضة سرٌعة ، (هللا   

الحمٌمة التً ال ٌمكن تمبل حمٌمة ؼٌرها ، إن الهٌكل بما فٌه من تركة 

لألنبٌاء هو عرش الخلٌفة المادم ، بؽض النظر عن كنه الخلٌفة الذي 



سنتطرق له فً ٌومنا المادم ، وبعٌدا عن مجاذبات أصله وفصله وما 

ٌعتنك من دٌن ، فما فً التابوت ٌدل بشكل لاطع على إن ما به من 

حاجٌات إذا ما آلت إلى شخص فلن ٌكون ؼٌر الخلٌفة الذي تترلبه كل 

 األدٌان وكل الملل ، ُكـاّل على إعتماده ،

وللهٌكل أعمدة سبعة كما سٌمر بنا ذكره فً المرحلة الثانٌة ، لكن له 

زواٌا ستة فكل عمد تمابله زاوٌة و العمد السابع ٌمع فً الملب وهو 

 )مكان التابوت وممر الخلٌفة ، وهو عٌن األمر الذي شّكل المنارة 

( 29)وعٌن نجمة داود  (الشمعدان الٌهودي الذي صنعه موسى 

.السدادسٌة الزواٌة   

من ٌدخل هذا الهٌكل وٌفتح التابوت دون أن ٌمسه السوء سٌحكم  – 4

المعمورة كلها بإنسها وجنها وعفارٌتها وشٌاطٌنها ، لذا لم ٌُذكر أبدا 

إن التابوت لد فتح للناس أو إن أحداًا إستولى علٌه ، ومن إستولى علٌه 

من الفلسطنٌٌن لبل حكم داوود أصابهم الطاعون حتى أعادوه مكرهٌن 

 . لبنً إسرائٌل

ولد فُـتح من لبل على ٌد طالوت كآٌة من هللا على ملكه ، لذا علٌنا أن 

نعمل إن هذا التابوت هو آٌة الملن ، واألخطر من ذلن إنه ٌّملن حامله 

 سواء كان نبٌا أم وصٌا أم مجرد عبد صالحا ، 

إن من ٌمعن فً البحث عن أهم األسباب لبعثة نبً هللا داوود  – 5

 وسلٌمان سٌجدها متمثلة بالتابوت والهٌكل ،

معنى الهٌكل هنا العرش المعنوي ولٌس البناء ، فلو لصدنا  – 6

الهٌكل كبناء سنشٌر إلى البناء ؼٌر المكتمل ، كؤن ٌكون مجرد فضاء 

وأعمدة ، أما المعنى المراد هنا فهو الهٌكل الرئاسً للدولة ، والدولة 



 – 3– هنا هً األرض بماراتها السبعة ، أي وكما ذكرنا فً الفمرة 

عرش الحاكم اإللهً لألرض ، وكما هو معروؾ لدٌنا اآلن بالهٌكل 

 . اإلداري للدولة

ال ٌمكننا الٌوم العثور على هٌكل سلٌمان بالبحث والتمصً  – 7 

العملً عن طرٌك الحفرٌات والتنمٌب ، ألن الهٌكل ٌمتلن لدرة على 

التخفً من أعٌن الناس ، وهذا السبب الرئٌسً لمٌام الجن والعفارٌت 

والشٌاطٌن ببناءه ، فنحن اآلن ال ٌمكننا إدران أبنٌة الجن الموجودة 

فعال على األرض ، إلمتالكها لدرة التخفً عن األعٌن ، وهذه المدرة ال 

تعدوا أن تكون أمواج بصرٌة تفوق لدرة العٌن البشرٌة عن إدراكها ، 

لذا ٌمكننا أن نراه جلٌا بؤجهزة خاصة تساعد العٌن البشرٌة ، والمضٌة 

مشابهة لألمواج الصوتٌة العالٌة التً تصدرها بعض الحٌوانات 

والحشرات ولكننا ال نتمكن من إدراكها ، والسبب فً ذلن وجود 

التابوت ، أي إن إختفاء الهٌكل جاء حماٌة للتابوت فمط ، وكل ذلن 

 سٌكون بٌانه واٍؾ فً الجزء الخاص بالهٌكل من هذا الملحك ،

 

كلهم كانوا الٌد التً  (30)سٌدي داوود وصموئٌل وناتان وسلٌمان 

عّمدت دولة بنً إسرائٌل ، دولة تعاضد فٌها األنبٌاء ، ولم أجد نبٌا إال 

ولد مَر بها ، ولم أر نبٌا من أنبٌاء بنً إسرائٌل إال وسكنها ومن ثم 

 جعل لجسده بها المثواى األخٌر ،

أي بلد فً العالم منذ أن خلك الخلك تظافر فٌها األنبٌاء هكذا ، إنها 

.أرض األنبٌاء والمعاد   

 وهاهو نبً هللا سلٌمان ٌشٌد الصرح العظٌم والعرش المهٌب ،



 إنه الهٌكل الذي لو إطلعت علٌه لما صدلت بمعجزة ؼٌره ،

 تنتهً لم كما إسرائٌل ، بنً أنبٌاء آخر السالم علٌه سلٌمان ٌكن لم

 وجوهر لصتً ٌخص فٌما ولكن معاناتهم تنتهً ولم عنده األحداث

 الن األنبٌاء ، حكومة لعصر نهاٌة ٌعد سلٌمان هللا نبً فإن فٌها انطاللً

 بدأ حتى الٌهودٌة لالمة بالنسبة رتٌبة احداث تعد بعده حصل ما كل

 والذي الجبارة حكم عصر فً الٌهودٌة األمة ادخل الذي البابلً السبً

  الثانً الجزء فً بحثنا مجال سٌكون

 

 

دٌن أم لومٌة الٌهود  

 

 وامنوا ، األخرى األمم اعتزلوا الٌهود ان الرواٌة من مضى فٌما تطرلنا

 الذي االمر األخرى، األمم دون بهم خاصا جاء دٌن من لدٌهم ما ان

 لم انهم ذكرنا وكما ، حولهم عمن تبعده كبٌرة عزلة فً ٌعٌشون جعلهم

 بمٌة فعلته كما دٌنهم لنشر تعبٌرات وال فتوحات وال بؽزوات ٌموموا

 لٌامهم هو فلسطٌن على االستٌالء فً العرب فضل ان أي ، األدٌان

 الصالة نزول منذ االمر هذا الٌهود ولوفعل دٌنهم نشر باسم بالؽزوات

 البشر بنً وكل الممر عند تنتهً دولتهم حدود لكانت علٌهم السماوٌة

  ، الجزٌة لهم ٌدفعون

 لجنً دٌنهم استؽالل وعدم هكذا لالنؽالق دعاهم الذي ما ، هنا السإال

 ❓ ؼٌرهم فعل كما االماء و الؽنائم

ب ذلن عن اإلجابة ٌمكننا  



 عن تحدثنا كما مرعبة وأخرى شرسة حروب من به مروا ما ان – 1

مستبعدة خطوة الحرب على الدامهم جعل والشٌاطٌن الجن مع حروبهم   

 ٌعود عمٌدتهم نشر بحجة ؼزوات من مثال العرب به لام ما ان – 2

 بعضها تؽٌر المبائل فكانت ، فٌها كانوا التً والعدوانٌة الهمجٌة للطبٌعة

 طبٌعة اما ، لوم نساء لوم وٌؽتصب بعض بعضها وتسترق بعض على

 انبٌاءهم سٌرة فً حتى ، تماما ذلن فعكس علٌها جبال التً إسرائٌل بنً

 بٌعموب مرورا فلسطٌن الى وطنه هجر الذي إبراهٌم االب فمنذ ،

 .... واسحك

 ٌعطون انهم إسرائٌل بنً طبٌعة فان السابمة بالفمرة الحالا – 3

 لوانٌنهم الى ذلن تسلل حتى ، البشر بنً لدماء والحرمة المدسٌة

، اإلعدام عموبة بإلؽاء الوضعٌة   

 الستحصال عالٌة لدرة وٌمتلكون اؼنٌاء كانوا انهم ذلن إلى اضؾ

 اتسموا انبٌاءهم فحتى بنا مر وكما ، االن حتى علٌه ما وهم ، الرزق

 طبٌعته كانت فكذا العرب اما ، األنبٌاء ٌمتله لم ما وملكوا الرزق بسعة

 لطاع ) بالحرابة ٌسمى وما ، الؽنائم وجنً الؽزوات على االسترزاق

، ( الطرق  

 ان ٌعتمدون كانوا انهم ، علٌهم تحتسب التً الوحٌدة المثلبة تبمى – 4

األخرى واألمم الشعوب دون بهم خصت السماوٌة الرسالة  . 

 ، بحت دٌنً رباط هو البعض ببعضهم الٌهود ٌربط كان ما ان ونمول

 هو النظرة تلن اكد وما ، لومً بمنظار لهم تنظر كانت األخرى األمم لكن

 وطن لبناء جاءت الصهٌونٌة فكرة ان رؼم ، الصهٌونً الكٌان لٌام

 بالضبط الخطوة بذات المسلمٌن نبً لام فمد ، الٌهودٌة باألمة خاص

 سماها التً ٌثرب ومن ، للمسلمٌن األول الوطن فجعلها لٌثرب لدم حٌن



 ان أي ، الدمحمٌة الرسالة انطلمت المنورة بالمدٌنة بعد فٌما العرب

  .بذلن الٌهود لٌام لبل لهم إسالمٌا كٌانا أسس من أول هم المسلمون

 فعلت امة اخر وكان ، بالفاتٌكان ٌسمى ما هم بإنشاء المسٌح ذلن وبعد

 األمة وهً األنبٌاء وبساطة هللا بؤمر كٌانا لها كانت أمة اول هً ذلن

  ، الٌهودٌة

 البعض ببعضهم الٌهود جمعت التً المشتركة الروابط ازدادت فمد وبعد

 لهم اآلخرٌن نظرت ، المشترن المصٌر ، الواحد التارٌخ ، اللؽة الدٌن ،

  ، وافعالهم ألوالهم كل على تهٌمن التً الشرٌعة ، تجاراتهم ، انسابهم ،

 

 دٌنٌة روابط جمعتهم امة انهم على للٌهود الى ننظر ان فعلٌنا لذا

، تارٌخهم بامتداد وممتدة فٌهم متؤصلة ولومٌة  

 الروابط فان ، انحٌاز أي ٌشوبها ال التً الحمٌمة بعٌن النظر اردنا ولو

  .أبدا بعدهم ومن لبلهم من امة تجمع لم جمعتهم التً

 

؟ دٌنهم عن الٌهود انحرؾ هل  

 فٌهم األدٌان رجاالت كل الن ، المٌامة ٌوم إجابته ٌنبؽً السإال هذا

، الرب تعالٌم على بموا من وفٌهم المنحرفٌن  

عدو من شهادة وهذه ، الٌهود بحك المرآنً بالنص جاء ما تفحص  

 

 ، أخرى ادٌانا اعتنموا الذٌن الخلك بمٌة لٌس كما ممٌسٌن بذلن انهم أي

 من علٌه كما هم والنصارى الٌهود ان بوضوح ٌصرح هنا فاالسالم



 ما جرٌرة فعلٌه مفسدا سعى ومن أجره له امن من ، الجدٌد الدٌن تابعوا

، فعل  

 األكثر انهم نعترؾ ان ٌجب اننا اال الٌهودي الدٌن لدم ورؼم وبعد

 جاء ما لانونها ٌخالؾ ال دولة شكلوا لد تمرٌبا فهم ، بشرائعهم التزاما

، لبلهم من األنبٌاء به  

؟ دٌنهم بعد من األدٌان هللا انزل اذا فلماذا ، ٌسؤل سائل ورب  

 الجواب

 فً ونشره بدٌنهم بالتبشٌر لٌامهم عدم من انفا ذكرناه ما – 1

السماء رسالة تبلٌػ باستاناؾ هللا لٌام إلى أدى ، المعمورة  . 

 النه ابدا الٌهودي الدٌن باعتبار ٌمس فال اإلسالمً للدٌن بالنسبة – 2

 اباءهم انذر ما لوما لتنذر ، المرآنً النص فً جاء كما لوم على انزل

، ؼافلون فهم   

 ناسخا جاء اإلسالمً الدٌن ان من السفسطائٌٌن بعض ٌدعٌه ما اما

 هذه من األول بالجزء الخاصة المالحك مراجعة فعلٌن ، السابمة للدٌانة

  ، السلسلة

 وربما السالم علٌه موسى بشرائع ٌلتزموا لم انهم اعتبار على وحتى

 ان ذكرنا وكما بل ، األدٌان كل على مر لد فهذا ، شرائعه بعض حرفت

  ، ؼٌرهم من التزاما األكثر زالوا وما كانوا إسرائٌل بنً

 الٌهودٌة فً للولوج هذه دراستً اخصص لم اننً أشٌر ان اود لكننً

 بعض فلنا ذلن مع ، والتارٌخً الدٌنً وطنها اختٌار وحك كامة بل كدٌن

  .النازٌة المحرلة لضٌة فً علٌنا سٌرد الراي

  األدٌان بالً مع الٌهود عاللة



 األخرى األمم مع التجانس ٌحاولوا لم الٌهود أن إلى اإلشارة بنا مرت

 لم فهم ، لومٌة أو دٌنٌة أساسات على تشكلت األمم تلن كانت سواء

 ٌحاولوا لم كما ، به االعتراؾ أو بدٌنهم الدخول على أحدا ٌجبروا

 ألن ، اإلسالمٌة الدٌانة خاصة ، األخرى األدٌان الى كثٌرا التمرب

 من خطا فهموه ما على بناء الٌهود مع خالفاتها من صعدت األخٌرة

 دارت اذ ، مضى فٌما دارت التً التارٌخٌة األحداث على وبناء ، دٌنهم

 الجزٌرة منطمة الٌهود استٌطان نتٌجة كثٌر حروب الفرٌمٌن بٌن

 للٌهود ٌكن لم الحوادث تلن عدى وفٌما ، اإلسالمٌة للدولة ومجاورتهم

 المسلمٌن بٌن حدثت التً كتلن األخرى الدٌانات مع خطٌرة خصومات

 فهم ، اإلسالمٌة والؽزوات الصلٌبٌة بالحمالت ٌعرؾ وما والنصارى

  .الدٌانات بالً من سلما األكثر الدٌانة

 

 نتٌجة جاءت انها اجمعوا لد فالكثٌر الٌهود تسمٌة مع ولفة هنان------ 

 ٌثٌر ما المرانً النص فً نرى لكننا ، ٌوسؾ اخو وهو لٌهوذا اتباعهم

 - إسرائٌل بنً معً ارسل ان - لفرعون موسى فخطاب ذلن فً الشن

 ٌمل لم فلماذا ، تمدٌر الل على بجٌلٌن ٌوسؾ بعد جاء موسى ان رؼم

 ٌفهمه ما ٌطابك ان ٌجب موسى فكالم الٌهود معً ارسل لفرعون

، ذان ان تسمٌتهم مع ٌنسجم وما فرعون  

 الٌهودٌة للشرٌعة أبا ٌعتبر السالم علٌه موسى ان هو ذلن من األكثر

 ، سٌناء الى عدة معجزات وله بهم اسرى من وهو التوراة حامل وهو

 او تشرٌع أي عنه ٌنمل لم لٌوسؾ أخ اسم على ٌهودا ونسمٌهم ذلن كل

 جعلوه الذي ، العزٌر او عزرا واتهمهم األنبٌاء من موسى وبعد حدٌث

 ان ذلن كل بعد ٌعمل فهل ، معجزات كذلن فٌهم وله هلل ابنا منهم لسما

  ، ذكرنا ما أساس على ٌهودا انفسهم ٌسمون



 بنً هم لوم الى هللا ارسله حٌن إبراهٌم السالم علٌه انه ذلن الى اضؾ

 لهم ٌعموب انبعاث حتى الفترة تلن ومن ، ذلن بعد انفسهم إسرائٌل

؟؟ دٌانتهم اسم كان ما إسرائٌل هللا اسماه وحتى  

 كبً تسمٌتهم ان تعتمد كنت لو فٌما المرانً بالنص جاء ما االن الحظ

الٌهود كلمة من هللا الى احب إسرائٌل  

 

  هادوا والذٌن

 مع انسجاما بالتموى ٌصفهم وكانه جاء الخطاب ان االن نالحظ 

 كموله النداء مفهوم أي ، هللا عند انصاري من ، بموله والنصارى

 نرى المتمدم النص وفك ، اسلموا كالذٌن او المسٌح انصار هم والذٌن

 تسمٌة اطالق ان كما ، التسمٌة هذه عن الرضى اشد راض هللا ان

 كما ، هودا كونوا لوله كذا اسم ولٌست صفة هنا فهادوا ، هادوا والذٌن

 ٌطلك ولم عن دونا النصارى مع هادوا او هودا كلمة التران نالحظ

 والٌهود والنصارى لوله فً جاء ما كذا ، علٌهم المسٌح تسمٌة

، كدٌن التسمٌة بهذه االعتراؾ على ٌدلل ذلن كل والمصابٌن  

  ؟ ٌكون ان عساه فما ٌهودا الٌهود اسم ٌكن لم لو وبعد

 ؼٌر هللا كان لو أي ، الموسوي او مثال اإلسرائٌلً الدٌن نسمٌه هل

، لهم تسمٌة من ٌراه بما ٌشٌر ان فاألولى التسمٌة هذه على رلض  

 تمت ال تكهنات كلها الٌهود لتسمٌة اصل من ذكر ما ان أرى فانً لذا

  ، رساالته ألول هللا اختاره الذي االسم هو الٌهودٌة وان بصلة للحمٌمة

 من الكثٌر لكن ، لها اشتمالا نرى كً عربٌة لٌست الٌهود كلمة طبعا

 فً هً كما وردت وانها خاصة ، عبرٌة أصول لها العربٌة الكلمات



 ؼٌر أي ، العاجٌة المفردات من خالٌا ٌكون ان ٌنبؽً الذي المران

 للمفهوم لرٌبة التسمٌة هذه كانت فاذا علٌه ، المعربه ؼٌر او العربٌة

 للمفهوم لرٌبة تكن لم فان ، األول هللا دٌن الى الهداٌة تعنً فهً العربً

  .ذكرناه الذي المفهوم عن تختلؾ ال انها ٌمٌن على فانا العربً

 

 

  

                                                                               

  

 

 الفصل األول

 بنً إسرائٌل فً ظل حكومة نبوخذ نصر

 نبوخذ نصر الثانً

 

باآلرامٌة نبوكاد نٌزار، وبالعبرٌة نٌبوكادنٌسار )نبوخذ نصر 

أو بختنصر أو بختنصر (وبالٌونانٌة نبوخدنسور وبالعربٌة نبوخذ نصر

م أشهر ملون الدولة البابلٌة الحدٌثة لاد .ق(563-605)الكلدي 

الجٌوش البابلٌة فً معارن حاسمة على منطمة بالد الشام ودمر عدة 

ممالن منها مملكة ٌهوذا ، حسب الكتاب الممدس فً حملتٌن وسبى 

الكثٌرٌن من سكان منطمة بالد الشام إلى بابل ، ولام ببناء الجنائن 



المعلمة التً اعدت من عجائب الدنٌا السبع ، االسم االكدي لنبوخذ نصر 

هو نبو كودورو اوسور، ومعناه نابو ٌحمً ذرٌتً، و نابو هو إله 

التجارة عند البابلٌٌن وهو ابن االله مردوخ ، وكان أحٌانا ٌطلك علٌه 

 اسم بختنصر ومعناه السعٌد الحظ

 

 حٌاته

نبوخذ نصر هو االبن األكبر لنبوبوالسر والذي حسب المإرخ الكلدانً 

بٌروسوس حول بابل من االحتالل االشوري إلى امبراطورٌة عظٌمة ، 

والذي لام بإسماط نٌنوى عاصمة اإلمبراطورٌة اآلشورٌة بمساعدة 

 المٌدٌٌن ،

 

ولبل أن ٌصبح نبوخذ نصر ملكا ، لاد نبوخذ نصر الكلدان إلى هزٌمة 

اآلشورٌٌن مرة أخرى ، الذٌن حظٌوا بدعم الملن المصري نخاو الثانً 

وتمكن من هزٌمة الفراعنة واآلشورٌٌن فً معركة كركمٌش فً عام 

وبعد هزٌمة الفراعنة وعودتهم إلى مصر، تمكن نبوخذ ,  ق م 605

نصر من السٌطرة على المناطك التً كانت محتلة من لبل اآلشورٌٌن 

، لكن فً نفس العام وفً شهر أؼسطس توفً  ومنها سورٌا وفٌنٌمٌة

، فعاد نبوخذ نصر إلى بابل ملكا  والد نبوخذ نصر الملن نبوبوالسر

 شرعٌا علٌها

 

هذا ولد مدّ نبوخذ نصر جٌوشه إلى سورٌا وٌهوذا ووصل إلى حدود 

مصر بالتحدٌد فً ارض ؼزة الحالٌة و ُهـزم فٌما ٌعرؾ بالحرب 



المصرٌة البابلٌة التً انتهت بؤنسحاب البابلٌٌن من ارض المعركة 

،   ق م601وعودتهم مرة اخرى إلى بابل وذلن فً عام   

لم ٌمم نبوخذ نصر بتدمٌر المدن التً كان ٌدخلها واكتفى فمط بفرض 

، إال أن مملكة ٌهوذا لم تمبل بدفع الجزٌة إلى بابل ولرر  الجزٌة علٌها

، ففرض نبوخذ نصر الحصار  ٌهوٌالٌم ملن ٌهوذا العصٌان على بابل

على أورشلٌم عاصمة مملكة ٌهوذا وسبى بعض من سكانها ومنها 

، إال أن نبوخذ نصر لم ٌسمط مملكة ٌهوذا والام الملن  ملكهم ٌهوٌالٌم

حزلٌا ابن الملن ٌهوٌالٌم مكانه ، وبعد فمد لرر الٌهوذٌٌن العصٌان 

،  مرة أخرى وبمٌادة حزلٌا وبدعم من المصرٌٌن  

 فمام البابلٌون فً البداٌة بهزٌمة المصرٌٌن الذٌن جائوا لمساعدة ٌهوذا

فمام البابلٌون بحصارها  ، وثم اتجه البابلٌون لمحاربة مملكة ٌهوذا ،

لسنة كاملة وبعدها تمكن نبوخذنصر من إختراق مدٌنة أورشلٌم وثم 

دخلوا إلى اورشلٌم وسبوا معظم سكانها ومنهم ملكهم حزلٌا ، وبهذا 

  . ق م587انهى حكم ساللة داوود على مملكة ٌهوذا وذلن فً عام

ولكن بعد ذلن لامت مدٌنة أخرى بالعصٌان وهً مدٌنة صور الكنعانٌة  

، إلى ان لبل الكنعانٌون ( ق م572-585) عام13فحاصرها لمدة 

، وبذلن ٌعد هذا الحصار االطول فً التارٌخ على مدٌنة  الهٌمنة البابلٌة

وحسب ما ٌمول نبوخذنصر فً إحدى االلواح األثرٌة بؤنه تمكن من , 

عزل ملكها الشرٌر وهزم وشك الطرق الى صور بٌن الجبال وشتت 

  سكانها االشرار الى إتجاهات اآلرض اآلربعة وإختار ملكا أخر علٌها

 

 من حكمه 37، فً السنة  وحسب أحد األلواح الموجودة حالٌا فً لندن

جهز نبوخذ نصر جٌشا إلى مصر لمواجهة الملن الفرعونً أحمس 



الثانً فعندما سمع الفرعون رعمسٌس بذلن أٌضا جهز جٌشا من 

المصرٌٌن وتوجه نحو فٌنٌمٌة لكن ال ٌعرؾ نتائج تلن الحرب الن 

 النص المسماري ؼٌر واضح ومخروم

 

و فً اخر اٌام نبوخذ نصر لام ببناء امبرطورٌة كلدانٌة بابلٌة عظٌمة 

امتدت لوتها المنطمة لخلٌج العربً وبالد الفرس وكانت بابل 

 44االمبراطورٌة االلوى فً زمنه وفً الشهر السادس فً سنة حكمه 

 مات نبوخذ نصر وخلفه امٌل مردوخ

 

 

 

 

 

 نبوخذنصر فً كتاب الٌهود

 

ٌروي التناخ أن نبوخذ نصر حلم حلما وازعجته افكاره فطلب من 

حكماء بابل أن ال ٌفسروا له الحلم فمط بل أن ٌحكوا له الحلم ولما عجز 

الحكماء طبعا فً أن ٌخبروه بالحلم لرر أن ٌبٌدهم لوال نبً هللا دانٌال 

المسبً الذي دعى إلى هللا وهللا أخبره بالحلم وبتفسٌره وهذا الحلم 

 عبارة عن اعجوبه وإلٌن المصه كلها من سفر دانٌال اإلصحاح الثانً



 

ا،  1 ُر أَْحالَمًا َر، َحلََم نَبُوَخْذنَصَّ َوفًِ السَّنَِة الثَّانٌَِِة ِمْن ُمْلِن نَبُوَخْذنَصَّ

 فَؤََمَر اْلَمِلُن بِؤَْن ٌُْستَْدَعى اْلَمُجوُس 2. فَاْنَزَعَجْت ُروُحهُ َوَطاَر َعْنهُ نَْوُمهُ 

افُوَن َواْلَكْلدَانٌُِّروَن ِلٌُْخبُِروا اْلَمِلَن بِؤَْحالَِمهِ  فَؤَتَْوا َوَولَفُوا . َوالسََّحَرةُ َواْلعَرَّ

ا َواْنَزَعَجْت ُروِحً »:  فَمَاَل لَُهُم اْلَمِلنُ 3. أََماَم اْلَمِلنِ  لَْد َحلَْمُت ُحْلمًا

ِعْش أٌَُّرَها اْلَمِلُن »:  فََكلََّم اْلَكْلدَانٌُِّروَن اْلَمِلَن بِاألََراِمٌَّةِ 4. «ِلَمْعِرفَِة اْلُحْلمِ 

 فَؤََجاَب اْلَمِلُن َولَاَل 5. «أَْخبِْر َعبٌِدََن بِاْلُحْلِم فَنُبٌََِّن تَْعبٌَِرهُ . إِلَى األَبَدِ 

إِْن لَْم تُْنبِئُونًِ بِاْلُحْلِم َوبِتَْعبٌِِرِه، : لَْد َخَرَج ِمنًِّ اْلمَْولُ »: ِلْلَكْلدَانٌٌِِّنَ 

 َوإِْن بٌََّْنتُُم اْلُحْلَم َوتَْعبٌَِرهُ، 6. تَُصٌَُّروَن إِْربًاا إِْربًاا َوتُْجعَُل بٌُُوتُُكْم َمْزبَلَةًا 

ا ا َعِظٌمًا فَبٌَِّنُوا ِلً اْلُحْلَم . تَنَالُوَن ِمْن لِبَِلً َهدَاٌَا َوَحالَِوٌَن َوإِْكَرامًا

ِلٌُْخبِِر اْلَمِلُن َعبٌِدَهُ بِاْلُحْلِم فَنُبٌََِّن »:  فَؤََجابُوا ثَانٌَِةًا َولَالُوا7. «َوتَْعبٌَِرهُ 

إِنًِّ أَْعلَُم ٌَِمٌنًاا أَنَُّكْم تَْكتَِسبُوَن َوْلتًاا، إِْذ »:  أََجاَب اْلَمِلُن َولَالَ 8. «تَْعبٌَِرهُ 

ٌْتُْم أَنَّ اْلمَْوَل لَْد َخَرَج ِمنًِّ   بِؤَنَّهُ إِْن لَْم تُْنبِئُونًِ بِاْلُحْلِم فَمََضاُإُكْم 9َرأَ

ألَنَُّكْم لَِد اتَّفَْمتُْم َعلَى َكالٍَم َكِذٍب َوفَاِسٍد ِلتَتََكلَُّموا بِِه لُدَّاِمً إِلَى أَْن . َواِحدٌم 

َل اْلَوْلتُ   10. «فَؤَْخبُِرونًِ بِاْلُحْلِم، فَؤَْعلََم أَنَُّكْم تُبٌَِّنُوَن ِلً تَْعبٌَِرهُ . ٌَتََحوَّ

ٌَْس َعلَى األَْرِض إِْنَسانٌم ٌَْستَِطٌُع »: أََجاَب اْلَكْلدَانٌُِّروَن لُدَّاَم اْلَمِلِن َولَالُوا لَ

ا ِمثَْل هذَا . أَْن ٌُبٌََِّن أَْمَر اْلَمِلنِ  ٌَْس َمِلنٌم َعِظٌمٌم ذُو ُسْلَطاٍن َسؤََل أَْمرًا ِلذِلَن لَ

، 11. ِمْن َمُجوِسًٍّ أَْو َساِحٍر أَْو َكْلدَانًٍِّ   َواألَْمُر الَِّذي ٌَْطلُبُهُ اْلَمِلُن َعِسرٌم

ٌَْسْت ُسْكنَاُهْم َمَع  ٌَْر اآلِلَهِة الَِّذٌَن لَ ٌَْس آَخُر ٌُبٌَِّنُهُ لُدَّاَم اْلَمِلِن َؼ َولَ

 .«اْلبََشرِ 

 

. ألَْجِل ذِلَن َؼِضَب اْلَمِلُن َواْؼتَاَظ ِجدًّدا َوأََمَر بِِإبَادَِة ُكِلّ ُحَكَماِء بَابِلَ  12

فََطلَبُوا دَانٌِآَل َوأَْصَحابَهُ .  فََخَرَج األَْمُر، َوَكاَن اْلُحَكَماُء ٌُْمتَلُونَ 13

 ِحٌنَئٍِذ أََجاَب دَانٌِآُل بِِحْكَمٍة َوَعْمل ألَْرٌُوَخ َرئٌِِس ُشَرِط 14. ِلٌَْمتُلُوُهمْ 



 15: اْلَمِلِن الَِّذي َخَرَج ِلٌَْمتَُل ُحَكَماَء بَابَِل، أََجاَب َولَاَل ألَْرٌُوَخ لَائِِد اْلَمِلنِ 

. ِحٌنَئٍِذ أَْخبََر أَْرٌُوُخ دَانٌِآَل بِاألَْمرِ « ِلَمإذَا اْشتَدَّ األَْمُر ِمْن لِبَِل اْلَمِلِن؟»

.  فَدََخَل دَانٌِآُل َوَطلََب ِمَن اْلَمِلِن أَْن ٌُْعِطٌَهُ َوْلتًاا فٌَُبٌَُِّن ِلْلَمِلِن التَّْعبٌِرَ 16

ٌْتِِه، َوأَْعلََم َحنَْنٌَا َوِمٌَشائٌَِل َوَعَزْرٌَا 17  ِحٌنَئٍِذ َمَضى دَانٌِآُل إِلَى بَ

 ِلٌَْطلُبُوااْلَمَراِحَم ِمْن لِبَِل هللا تعالى ِمْن ِجَهِة هذَا 18أَْصَحابَهُ بِاألَْمِر، 

ًْ الَ ٌَْهِلَن دَانٌِآُل َوأَْصَحابُهُ َمَع َسائِِر ُحَكَماِء بَابِلَ  ، ِلَك  .الِسِّرّ

 

ٌْلِ  19 فَبَاَرَن دَانٌِآُل إِلهَ . ِحٌنَئٍِذ ِلدَانٌِآَل ُكِشَؾ الِسّرُّر فًِ ُرْإٌَا اللَّ

ِلٌَُكِن اْسُم هللِا ُمبَاَركًاا ِمَن األََزِل »:  أََجاَب دَانٌِآُل َولَالَ 20. السََّمؤَواتِ 

.  َوُهَو ٌُؽٌَُِّر األَْولَاَت َواألَْزِمنَةَ 21. َوإِلَى األَبَِد، ألَنَّ لَهُ اْلِحْكَمةَ َواْلَجبَُروتَ 

ا. ٌَْعِزُل ُملُوكًاا َوٌُنَِصُّب ُملُوكًاا . ٌُْعِطً اْلُحَكَماَء ِحْكَمةًا، َوٌُعَِلُّم اْلعَاِرفٌَِن فَْهمًا

ٌَْعلَُم َما ُهَو فًِ الظُّرْلَمِة، َوِعْندَهُ ٌَْسُكُن .  ُهَو ٌَْكِشُؾ الحمَائَِك َواألَْسَرارَ 22

ةَ 23. النُّرورُ   إٌَِّاَن ٌَا إِلهَ آبَائًِ أَْحَمدُ، َوأَُسبُِّح الَِّذي أَْعَطانًِ اْلِحْكَمةَ َواْلمُوَّ

 فَِمْن أَْجِل 24. «َوأَْعلََمنًِ اآلَن َما َطلَْبنَاهُ ِمْنَن، ألَنََّن أَْعلَْمتَنَا أَْمَر اْلَمِلنِ 

ذِلَن دََخَل دَانٌِآُل إِلَى أَْرٌُوَخ الَِّذي َعٌَّنَهُ اْلَمِلُن إِلبَادَِة ُحَكَماِء بَابَِل، َمَضى 

أَْدِخْلنًِ إِلَى لُدَّاِم اْلَمِلِن فَؤُبٌََِّن ِلْلَمِلِن . الَ تُبِْد ُحَكَماَء بَابِلَ »: َولَاَل لَهُ هَكذَا

 .«التَّْعبٌِرَ 

 

: ِحٌنَئٍِذ دََخَل أَْرٌُوُخ بِدَانٌِآَل إِلَى لُدَّاِم اْلَمِلِن ُمْسِرعًاا َولَاَل لَهُ هَكذَا 25

ُؾ اْلَمِلَن بِالتَّْعبٌِرِ »  26. «لَْد َوَجْدُت َرُجالًا ِمْن بَنًِ َسْبًِ ٌَُهوذَا الَِّذي ٌُعَِرّ

رُ  َهْل تَْستَِطٌُع أَْنَت »: أََجاَب اْلَمِلُن َولَاَل ِلدَانٌِآَل، الَِّذي اْسُمهُ بَْلَطَشاصَّ

ٌُْت، َوبِتَْعبٌِِرِه؟ فَنًِ بِاْلُحْلِم الَِّذي َرأَ  أََجاَب دَانٌِآُل لُدَّاَم 27« َعلَى أَْن تُعَِرّ

الِسّرُّر الَِّذي َطلَبَهُ اْلَمِلُن الَ تَْمِدُر اْلُحَكَماُء َوالَ السََّحَرةُ َوالَ »: اْلَمِلِن َولَالَ 



ُموَن َعلَى أَْن ٌُبٌَِّنُوهُ ِلْلَمِلنِ   لِكْن ٌُوَجدُ إِلهٌم فًِ 28. اْلَمُجوُس َوالَ اْلُمنَِجّ

َر َما ٌَُكوُن فًِ  َؾ اْلَمِلَن نَبُوَخْذنَصَّ السََّمؤَواِت َكاِشُؾ األَْسَراِر، َولَْد َعرَّ

 أَْنَت ٌَا أٌَُّرَها 29: ُحْلُمَن َوُرْإٌَا َرأِْسَن َعلَى فَِراِشَن ُهَو هذَا. األٌََّاِم األَِخٌَرةِ 

اْلَمِلُن أَْفَكاُرَن َعلَى فَِراِشَن َصِعدَْت إِلَى َما ٌَُكوُن ِمْن بَْعِد هذَا، َوَكاِشُؾ 

فَُن بَِما ٌَُكونُ  ًَّ 30. األَْسَراِر ٌُعَِرّ ا أَنَا فَلَْم ٌُْكَشْؾ ِلً هذَا الِسّرُّر ِلِحْكَمٍة فِ  أَمَّ

ًْ تَْعلََم أَْفَكاَر  َؾ اْلَمِلُن بِالتَّْعبٌِِر، َوِلَك ًْ ٌُعَرَّ أَْكثََر ِمْن ُكِلّ األَْحٌَاِء، َولِكْن ِلَك

 .لَْلبِنَ 

 

31 « هذَا التِّْمثَاُل اْلعَِظٌُم . أَْنَت أٌَُّرَها اْلَمِلُن ُكْنَت تَْنُظُر َوإِذَا بِتِْمثَال َعِظٌمٍ 

ًُّر ِجدًّدا َولََؾ لُبَالَتََن، َوَمْنَظُرهُ َهائِلٌم   َرأُْس هذَا التِّْمثَاِل ِمْن ذََهٍب 32. اْلبَِه

 َسالَاهُ ِمْن 33. بَْطنُهُ َوفَْخذَاهُ ِمْن نَُحاٍس . َصْدُرهُ َوِذَراَعاهُ ِمْن فِضَّةٍ . َجٌِّدٍ 

 ُكْنَت تَْنُظُر إِلَى 34. لَدََماهُ بَْعُضُهَما ِمْن َحِدٌٍد َواْلبَْعُض ِمْن َخَزؾٍ . َحِدٌدٍ 

ٌِْن ِمْن َحِدٌٍد  ٌِْه اللَّتَ ٌِْن، فََضَرَب التِّْمثَاَل َعلَى لَدََم ٌِْر ٌَدَ أَْن لُِطَع َحَجرٌم بِؽَ

 فَاْنَسَحَك ِحٌنَئٍِذ اْلَحِدٌدُ َواْلَخَزُؾ َوالنُّرَحاُس 35. َوَخَزٍؾ فََسَحمَُهَما

ٌِْؾ، فََحَملَتَْها  ٌْدَِر فًِ الصَّ َواْلِفضَّةُ َوالذََّهُب َمعًاا، َوَصاَرْت َكعَُصافَِة اْلبَ

ٌُح فَلَْم ٌُوَجْد لََها َمَكانٌم  ا اْلَحَجُر الَِّذي َضَرَب التِّْمثَاَل فََصاَر َجبَالًا . الِرّ أَمَّ

ا َوَمألَ األَْرَض ُكلََّها فَنُْخبُِر بِتَْعبٌِِرِه لُدَّاَم اْلَمِلنِ .  هذَا ُهَو اْلُحْلمُ 36. َكبٌِرًا . 

 

أَْنَت أٌَُّرَها اْلَمِلُن َمِلُن ُملُوٍن، ألَنَّ إِلهَ السََّمؤَواِت أَْعَطاَن َمْملََكةًا » 37

ا ا َوُسْلَطانًاا َوفَْخرًا ٌْثَُما ٌَْسُكُن بَنُو اْلبََشِر َوُوُحوُش اْلبَِرّ 38. َواْلتِدَارًا  َوَح

ٌَْها َجِمٌِعَها أُْس ِمْن . َوُطٌُوُر السََّماِء دَفَعََها ِلٌَِدَن َوَسلََّطَن َعلَ فَؤَْنَت هذَا الرَّ

 َوبَْعدََن تَمُوُم َمْملََكةٌم أُْخَرى أَْصؽَُر ِمْنَن َوَمْملََكةٌم ثَاِلثَةٌم أُْخَرى ِمْن 39. ذََهبٍ 

 َوتَُكوُن َمْملََكةٌم َرابِعَةٌم َصْلبَةٌم 40. نَُحاٍس فَتَتََسلَُّط َعلَى ُكِلّ األَْرِض 



ءٍ  ًْ َوَكاْلَحِدٌِد الَِّذي ٌَُكِسُّر . َكاْلَحِدٌِد، ألَنَّ اْلَحِدٌدَ ٌَدُقُّر َوٌَْسَحُك ُكلَّ َش

ٌِْن َواألََصابَِع بَْعُضَها ِمْن 41. تَْسَحُك َوتَُكِسُّر ُكلَّ هُإالَءِ  ٌَْت اْلمَدََم  َوبَِما َرأَ

ةُ  َخَزٍؾ َواْلبَْعُض ِمْن َحِدٌٍد، فَاْلَمْملََكةُ تَُكوُن ُمْنمَِسَمةًا، َوٌَُكوُن فٌَِها لُوَّ

ٌَْت اْلَحِدٌدَ ُمْختَِلطًاا بَِخَزِؾ الِطٌّنِ  ٌُْث إِنََّن َرأَ  َوأََصابُِع 42. اْلَحِدٌِد ِمْن َح

ٌِْن بَْعُضَها ِمْن َحِدٌٍد َواْلبَْعُض ِمْن َخَزٍؾ، فَبَْعُض اْلَمْملََكِة ٌَُكوُن لَِوًٌّدا  اْلمَدََم

ا ٌَْت اْلَحِدٌدَ ُمْختَِلطًاا بَِخَزِؾ الِطٌِّن، فَِإنَُّهْم 43. َواْلبَْعُض لَِصمًا  َوبَِما َرأَ

ٌَْختَِلُطوَن بِنَْسِل النَّاِس، َولِكْن الَ ٌَتاَلََصُك هذَا بِذَاَن، َكَما أَنَّ اْلَحِدٌدَ الَ 

 َوفًِ أٌََّاِم هُإالَِء اْلُملُوِن، ٌُِمٌُم إِلهُ السََّمؤَواِت َمْملََكةًا 44. ٌَْختَِلُط بِاْلَخَزؾِ 

لَْن تَْنمَِرَض أَبَدًاا، َوَمِلُكَها الَ ٌُتَْرُن ِلَشْعٍب آَخَر، َوتَْسَحُك َوتُْفنًِ ُكلَّ هِذِه 

ًَ تَثْبُُت إِلَى األَبَدِ  ٌَْت أَنَّهُ لَْد لُِطَع َحَجرٌم ِمْن َجبَل 45. اْلَمَماِلِن، َوِه  ألَنََّن َرأَ

ةَ َوالذََّهبَ  ٌِْن، فََسَحَك اْلَحِدٌدَ َوالنُّرَحاَس َواْلَخَزَؾ َواْلِفضَّ اهلَلُ اْلعَِظٌُم . الَ بٌَِدَ

َؾ اْلَمِلَن َما َسٌَؤْتًِ بَْعدَ هذَا اَْلُحْلُم َحكٌّق َوتَْعبٌُِرهُ ٌَِمٌنٌم . لَْد َعرَّ ». 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



  

   

 

 

  

 

اسحك هو ابن وورٌث إبراهٌم وهو أبو ٌعموب وعٌسو كما هو مكتوب 

1]فً سفر التكوٌن من كتاب التوراة ]. 

ًَ اسحك ألن أمه سارة ضحكت عندما سمعت بؤنها حامل بولد بٌنما  سٌمم

2]كانت طاعنة جداًا بالسن ]. 

ذكر " العهد المدٌم"بعض المعلمٌن ٌعتمدون بؤن فً كتاب عاموس 

والذي ٌمترحونه على أنه االسم اآلخر الذي اٌمعطً " إسرائٌل " السم 

لد أٌم " إسرائٌل"مع ذلن نرى فً الكتاب الممدس بؤن اسم . [3]السحك

ًا إلبن اسحك الذي هو ٌعموب ًَ الحما 4]عط ]. 

عدل]اسحك فً التوراة ] 

زلا , اسحك هو ابن إبراهٌم من زوجته سارة وكان الطفل الوحٌد الذي رٌم

ًا بالسن. به لوحدهما ولد َختََن إبراهٌم ابنه . [5]وكان إبراهٌم طاعنا

ولد ألام إبراهٌم ولٌمة . [6]اسحك عندما أصبح عمره ثمانٌة أٌام فمط

 .كبٌرة عندما فٌمطَم اسحك

ًا " اسحك"اختارت له سارة اسم  . ألن المالن وعدها بؤنها ستصبح أٌمما



لذلن ضحكت , وال تستطٌع اإلنجاب, كانت سارة آنذان طاعنة بالسن

لد الطفل لالت سارة لَمَْد أَْضَحَكنًِ : " عندما سمعت بذلن، وعندما وٌم

بُّر  وأرَضعَت سارة ابنها ". ُكلُّر َمْن ٌَْسَمُع َهذَا األَْمَر ٌَْضَحُن َمِعً . الرَّ

اسحك ولم تدع إسماعٌل ٌكون الورٌث إلبراهٌم مع ابنها اسحك، لذلن 

 .طلبت من إبراهٌم أن ٌٌمخرج هاجر وابنها إسماعٌل من بٌته

عندما وصل اسحك األربعٌن من العمر، أرسل إبراهٌم خادَمهٌم إلى بالد 

ما بٌن النهرٌن لٌختار البنه اسحك زوجة من البان الذي هو من عائلة 

تم إرسال رفمة لتكون زوجة السحك، لكنها كانت عالرا، . زوجته سارة

, لذلن صلى اسحك لكً ٌمَن هللا رفمة نعمة الحمل، فحَملَت رفمة بتوأم

 .عٌسو وٌعموب، ففضل اسحك عٌسو، ولكن رفمة فََضلَت ٌعموب

فرحل اسحك إلى مدٌنة َجَراَر، , وبعد عدة سنٌن، حدث جوع فً البالد

ًا  ولد ادعى اسحك بؤن رفمة هً أخته، ولكن . حٌث أبٌمالن كان ملكا

 .أبٌمالن َكَشَؾ خدعة اسحك

وكانت لطعانه تزداد أكثر وأكثر، وكان شعب , أصبح اسحك ؼنٌا جداًا 

مدٌنة َجَراَر من الفلسطٌنٌٌن كانوا حسودٌن، حٌث ردموا جمٌع اآلبار 

 .التً حفرها عبٌد أبٌه إبراهٌم فً أٌامه

, وألام هنان, فؤنصرؾ اسحك من هنان ووضع خٌامه فً وادي جرار

وتم , وأعاد اسحك حفر آبار المٌاه التً كان لد تم حفَرها أٌام إبراهٌم

. ردمها من الفلسطٌنٌٌن، ولد واجه اسحك مشاكل وصعوبات أخرى

وفً هذا المكان . بعدها ذهب اسحك إلى بئر سبع وثبت مسكنَهٌم هنان

ًا جاء  ظهر هللا السحك وجدد العهد معه بؤنه سٌبارن نسلهٌم، وأٌضا

 .أبٌمالن إلى اسحك لٌعمد الصلح معه

وضعؾ بصره، لذلن دعى ابنه ,  سنة137وبلػ , تمدم اسحك بالسن



وأَمَرهٌم أن ٌجهز لهٌم طعاما من لحم الؽزال، لكن بٌنما كان , األكبر عٌسو

وبذلن ٌترن , عٌسو ٌصطاد، تسلل ٌعموب لٌؤخذ البركة من أبٌه أوالًا 

 .ألخٌه البركة الثانٌة

ولد تم إرسال ٌعموب إلى بالد ما بٌن , عاش اسحك للٌال بعد ذلن

 النهرٌن لٌؤخذ لنفسه زوجة من عائلته

     

 

 

 

 ٗأٗه ٍِ آٍِ ثٔ ، ٕٜٗ أً اىْجٜ ٕٜ صٗعخ ّجٜ هللا إثشإٌٞ: عبسح 

 ، ثْٜ إعشائٞو ٗاىزٛ ْٝؾذس ٍِ ّغئ أّجٞبء ٝؼق٘ة أث٘ اىْجٜ إعؾبق

.ٗمبّذ عبسح ٍزَٞضح ثؾغْٖب ٗعَبىٖب ػِ ثقٞخ ّغبء ػصشٕب   

 وهً َممرا، تجاه المكفٌلة حمل مؽارة فً إبراهٌم هادفن وفاتها وبعد

 ملكا فٌه التً والمؽارة الحمل وأصبح ، كنعان أرض فً ، حبرون

  . بنا سٌمر كما إلبراهٌم

 

خشعْذ عبسٓ ٍٖبعشح فٚ عجٞو هللا ٍغ إثشإٌٞ ، ٍِ ثالد اىشافذِٝ إىٚ 

فيغطِٞ خالصب ٍِ ؽنٌ اىَْشٗد ، ٗاألصؼ أُ ّق٘ه ألُ هللا أٍشٓ ثأُ 

َُ ىٔ ػذً قذسرٔ ػيٚ إثشإٌٞ   ٝؤدٛ سعبىزٔ فٜ فيغطِٞ ، ألُ َّشٗد ثَب

، ٗىٌ ٝؼذ إثشإٌٞ ألسض اىؼشاق ؽزٚ ثؼذ ٍ٘د اىَْشٗد ، ٕٗزٓ قعٞخ 

 ثبىغخ األَٕٞخ ّغزْزظ ٍْٖب أٍ٘س ٍَٖخ ، 

فؾِٞ ّغأه ٕو إُ هللا إخزبس إثشإٌٞ ألسض ٍؼْٞخ أً ىقً٘ ٍؼِْٞٞ ؟ أٛ 

ٕو مبُ أٍش ٕغشح إثشإٌٞ ٍْصجب ػيٚ إخزٞبس أسض ٍجبسمخ ٍضو 

فيغطِٞ أً ألعو قً٘ ٍجبسمِٞ ٝؼٞؾُ٘ فٖٞب ، أً سثَب األٍشِٝ ٍؼبً ، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


فيَبرا ىٌ ٝؤٍش إثشإٌٞ ثٖذاٝخ قٍ٘ٔ ثذه أُ ٝشؽو إىٚ قً٘ آخشِٝ 

ٝخزيفُ٘ ػْٔ فٜ ىغزٌٖ ٗرقبىٞذٌٕ ، فئثشإٌٞ ىٌ ٝغٖذ ؽزٚ فٜ أُ ٖٝذٛ 

 أثٞٔ ،

مَب ىٌ ٝغٖذ أثْبءٓ ٍِ األّجٞبء ثٖذاٝخ أص٘ىٌٖ فٜ ٗادٛ اىشافذِٝ ، 

ٗمبُ عٖذٌٕ ٍْصجب فقػ ػيٚ اىضٗعخ اىزٜ مبّ٘ا ٝخزبسّٖٗب ٍِ أص٘ىٌٖ 

، ٗاىقصخ اىَؼشٗفخ ػِ ٝؼق٘ة خٞش دىٞو ، ؽٞش ػبػ غ٘ٝال ٍغ خبىٔ 

دُٗ أُ ْٝضْٜ األخٞش ػِ ػجبدح األصْبً ، مَب ّالؽع فٜ ريل اىقصخ إُ 

ؽزٚ إعزبص أسض اىؼشاق ٍغ  (إعشائٞو  )ٝؼق٘ة ىٌ ٝجؾش ثئعَٔ اىغذٝذ 

.صٗعبرٔ قبصذا فيغطِٞ    

مو ريل اىؾ٘ادس ٗاىقصص رذىْب ػيٚ إُ هللا مبُ ٝشٝذ أُ رْزؾش اىشعبىخ 

اإلىٖٞخ  فٜ أسض ٍؼْٞٔ ٗفٜ قً٘ ٍؼِْٞٞ ، ٗع٘ف ّشٙ مٞف إُ أسض 

فيغطِٞ ؽَيذ فٜ ٗقذ ٗاؽذ أمضش ٍِ ّجٜ ، ٗدفِ ثأسظٖب إثشإٌٞ 

ٗإعؾبق ٗٝؼق٘ة ٗثبقٜ أّجٞبء ثْٜ إعشائٞو ٌٕ ٗصٗعبرٌٖ ، مَب ؽَيذ 

ٕزٓ األسض ٗسس األّٞبء ، ٗأػظٌ ٍب ثْٜ ػيٚ األسض ثأٍش ٍِ هللا ، 

ٗثَؾبسمخ ٍِ مو أصْبف خيقٔ ، ٗفٖٞب ّضىذ أٗه اىنزت اىغَبٗٝخ 

ٗأٍ٘س مضٞشح ال ٍغبه ىؾصشٕب ، (اىضث٘س ٗ اىز٘ساح  )ٗصبّٖٞب   

  

ب اؽزذ  َّ ّٗق٘ه ، ثؼذ ٍب إعزقش إثشإٌٞ فٜ أسض فيغطِٞ غبدسٕب ى

 اىغفبف فٖٞب ٕٗبعش ٍغ صٗعزٔ إىٚ ٍصش ،

  ٗثؼذ رىل سعؼب إىٚ فيغطِٞ ٍشح أخشٙ ،

ٍٗشد األٝبً ٗاىغُْ٘ ٗىٌ رْغت عبسح ثؼذ اثًْب إلثشإٌٞ ىٞنُ٘ ىَٖب 

 ٗاسصبً ٗعْذًا ،

ؽزٚ أصبثٖب اىٞأط ٗأدسمذ إّٖب ػبقش ال ريذ ، ٗثقٞذ ػيٚ ٕزا اىؾبه 

 ؽزٚ أصجؾذ ػغ٘صاً ػْذئز أرزٖب اىجؾبسح ،

 إر عبء ّفٌش ىضٝبسح إثشإٌٞ ػيٞٔ اىغالً ، 

فزثؼ ىٌٖ ػغو عَِٞ، ٗقذٍٔ إىٌٖٞ ، ىنْٔ دٕؼ ىَب ٗعذٌٕ ال ٝأميُ٘ ، 

فٚ - ػيٞٔ اىغالً-ٗمبُ ٕؤالء اىْفش ٍِ اىَالئنخ عبءٗا إىٚ إثشإٌٞ 

 ٕٞئخ رغبس ،

 



ثؾشٗٓ ثأُ صٗعزٔ عبسح - ػيٞٔ اىغالً-ٗقجو أُ رزشك اىَالئنخ إثشإٌٞ 

 ع٘ف ريذ ٗىذًا اعَٔ إعؾبق ،

.ٗأُ ٕزا اى٘ىذ عٞنجش ٗٝزضٗط ، ٗٝ٘ىذ ىٔ ٗىذ ٝغَٞٔ ٝؼق٘ة   

 

ىٌ ٝنِ إعٌ عبسٓ ٗال ؽزٚ إثشإٌٞ مَب ػيٞٔ اُٟ فٜ ٗادٛ اىشافذِٝ ، 

 ابرام اسم تبدل ولد،  (عبساٛ ٗ اثشاً  )ؽٞش مبّب ٍِ األعَبء اىنيذاّٞخ 

 التكوٌن سفر )كنعان أرض دخولهم بعد سارة إلى وساراي إبراهٌم إلى

،( 17 اصحاح  

 

 

 

 اىَشاعغ

1. .عفش اىزنِ٘ٝ, اىز٘ساح ^   
2. .21:6-7 و 18:10-15 إصؾبػ, عفش اىزنِ٘ٝ, اىز٘ساح ^   
3. 7:16 و 7:9 إصؾبػ عفش ػبٍ٘ط ^   
4. 28 إصؾبػ وخاصةًا  32:22-28 إصؾبػ, عفش اىزنِ٘ٝ ^   
5. 21:1-3 إصؾبػ, عفش اىزنِ٘ٝ ^   
6. 21:4-7 اصؾبػ, عفش اىزنِ٘ٝ ^   
7.   ^Jump up to 84 اآلٌة, ع٘سح األّؼبً, اىقشآُ اىنشٌٝ ة أ:   

8.   ^Jump up to 71 اآلٌة, ع٘سح ٕ٘د, اىقشآُ اىنشٌٝ ة أ:   

9.   ^Jump up to 49 اآلٌة, ع٘سح ٍشٌٝ, اىقشآُ اىنشٌٝ ة أ:   

10. 72 اآلٌة, ع٘سح األّجٞبء, اىقشآُ اىنشٌٝ ^   
11. 27 اآلٌة, ع٘سح اىؼْنج٘د, اىقشآُ اىنشٌٝ ^   
12. 113 اآلٌة, ع٘سح اىصبفبد, اىقشآُ اىنشٌٝ ^   
13. 73 و 72 اآلٌتٌن, ع٘سح ٕ٘د, اىقشآُ اىنشٌٝ ^   
14. 112 اآلٌة, ع٘سح اىصبفبد, اىقشآُ اىنشٌٝ ^   
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16. رفغٞش اثِ مضٞش ^   

 

 

 

 

 

 

(2)  

 لبل ( 2000 – 2200 ) ، ذان آن الكلدانٌة اللؽة حسب إبرام : إبراهٌم

 ولد أن ذكر ولد أور أرض من ساره وزوجته مهاجرا جاء ، المٌالد

 ( لار ذي أو الناصرٌة ) اآلن تسمى التً المدٌنة فً الرافدٌن بالد جنوب

 على ( واإلسالمٌة والمسٌحٌة الٌهودٌة ) الثالث األدٌان أجمعت ولد ،

 إشتركت ولد ، إسرائٌل بنً ساللة تنحدر ومنه والرسل لألنبٌاء أبا أنه

 األحداث وبنفس آزر وأبٌه النمرود مع لصته ذكر فً الدٌانات كل تمرٌبا

 ، أبناءه من الذبٌح شخصٌة فً المسلمٌن مع ٌختلفون الٌهود إن إال ،
 ٌتضمن الذي ) التناخ فً ذكر كما ، إسماعٌل أم إسحاق هو كان هل

 ، لنسله ومباركته لذرٌته باإلنتصار هللا وعده ولد ( التوراة كتاب

   ، كنعان أرض إلى ثم ومن ، سورٌا شمال حران إلى إبراهٌم هاجر ولد

 

 

 إسحاق

ولد اسحاق وألبيو مائة سنة تقريبا ، بعد أخيو إسماعيل بأربع عشر 
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  .، وكان عمر أمو سارة حين ُبّشرت بو تسعين سنة سنة

أن اسحاق لما تزوج رفقا بنت بتواييل في حياة أبيو كان عمره  وذكر
، فولدت غالمين  ، وأنيا كانت عاقرًا فدعا هللا ليا فحممت أربعين سنة

وىو الذي تسميو العرب  (عيصو أو عيسو)توأمين أوليما اسمو 
والثاني خرج وىو آخذ بعقب أخيو فسموه .  العيص، وىو والد الروم

 .وىو إسرائيل الذي ينتسب إليو بنو إسرائيل" يعقوب"

، ألنو بكره، وكانت   يحب عيصو أكثر من يعقوبوقيل كان إسحاق
 .أميما رفقا تحبُّ يعقوب أكثر ألنو األصغر

 إسحاق لما كبر وضعف بصره اشتيى عمى ابنو وقيل كذلك إن
، وأمره أن يذىب فيصطاد لو صيدًا، ويطبخو لو ليبارك  العيص طعاماً 

عميو ويدعو لو، وكان العيص صاحب صيد فذىب يبتغي ذلك، فأمرت 
رفقا ابنيا يعقوب أن يذبح َجْدَيْيِن من خيار غنمِو ويصنع منيما 

، ويأتي إليو بو قبل أخيو، ليدعو لين فقامت  طعامًا كما اشتياه أبوه
،  فألبستو ثياب أخيو، وجعمت عمى ذراعيو وعنقو من جمد الجديين

 ، ويعقوب ليس كذلك ألن العيص كان أشعر الجسد

 من أنت: فمما جاء بو وقربو إليو قال

و وجعل يقول ولدك:  قال   : ، فضمو إليو وجسَّ



أما الصوت فصوت يعقوب، وأما الُجسُّ والثياب فالعيص، فمما أكل 
وفرغ دعا لو أن يكون أكبر إخوتو قدرًا، وكممتو عمييم وعمى الشعوب 

 .بعده، وأن يكثر رزقو وولده

فمما خرج من عنده جاء أخوه العيص بما أمره بو والده فقربو إليو، 
 ما ىذا يا بني؟: فقال لو

  .ىذا الطعام الذي اشتييتو: قال

 أما جئتني بو قبل الّساعة وأكمت منو ودعوت لك؟: فقال

  . ال وهللا: فقال

.  وعرر أن أخاه قد سبقو إلى ذلك، فوجد في ننسو عميو وجدًا كثيراً 
وذكروا أنو تواعده بالقتل إذا مات أبوىما، وسأل أباه فدعا لو بدعوة 

  .، وأن يكثر أرزاقيم وثمارىم ، وأن يجعل لذريتو غميظ األرض أخرر 

، أمرت ابنيا  فمما سمعت أميما ما يتواعد بو العيُص أخاه يعقوب
، وأن يكون  الذي بأرض حران" البان"يعقوب أن يذىب إلى أخييا 

، وأن يتزوج من بناتو، وقالت  عنده إلى حين يسكن غضب أخيو
  .لزوجيا إسحاق أن يأمره بذلك ويوصيو ويدعو لو فنعل

 فخرج يعقوب عميو السالم من عندىم من آخر ذلك اليوم

فما قدم يعقوب عمى خالو أرض حران إذا لو ابنتان اسم الكبرر : قالوا



وكانت أحسنيما وأجمميما فطمب يعقوب " راحيل"واسم الصغرر " ليا"
، فأجابو إلى ذلك بشرط أن يرعى عمى غنمو سبع  الصغرر من خالو

، صنع طعامًا وجمع الناس "البان"سنين، فمما مضت المدة عمى خالو 
، وكانت ضعينة العينين قبيحة "ليا"، وزّر إليو ابنتو الكبرر  عميو

 .المنظر كما ذكر 

، وأنت  لم غدرت بي:  ، فقال لخالو"ليا"فمما أصبح يعقوب إذا ىي 
  .إنما خطبت إليك راحيل؟

، فإن أحببت  إنو ليس من سنتنا أن نزوج الصغرر قبل الكبرر : فقال
  .، وأزوجكيا أختيا فاعمل سبع سنين أخرر 

 فعمل سبع سنين وأدخميا عميو مع أختيا وكان ذلك سائغًا في مّمتيم

 ثم نسخ في شريعة التوراة. 

لكل واحدة من ابنتيو جارية فوىب لميا جارية اسميا " البان"ووىب 
  ."بميى"، ووىب لراحيل جارية اسميا  "زلنى"

، فكان أول من  بأن وىب ليا أوالدا" ليا"وجبر هللا تعالى ضعف  ًً
، فغارت عند  ، ثم ييوذا ل، ثم شمعون، ثم الوي  ولدت ليعقوب روبي

 راحيل"ذلك 

وسألتو أن ييب ليا غالمًا من يعقوب " راحيل"ثم دعت هللا تعالى 



فسمع هللا ندائيا وأجاب دعائيا فحممت من نبي هللا يعقوب فولدت لو 
 ".يوسف"غالمًا عظيمًا شرينًا حسنًا جمياًل سمتو 

كل ىذا وىم مقيمون بأرض حران وىو يرعى عمى خالو غنمو بعد 
دخولو عمى البنتين ست سنين أخرر، حتى صارت مدة مقامو عشرين 

  .سنة

فذىب إلى .. فطمب يعقوب من خالو البان أن يسّرحو ليمر إلى أىمو 
 أىمو و اجتمع بأخيو العيص

، ورفع العيُص عينيو  فمما رآه العيص تقدم إليو واحتضنو وقبمو وبكى
من أين لك ىؤالء؟ فقال ىؤالء : ، فقال ونظر إلى النساء والصبيان

 الذين وىب لعبدك

، ولحقو يعقوب بأىمو وما معو من األنعام  ورجع العيص فتقدم أمامو
 ".ساعير"، قاصدين جبال  والمواشي والعبيد

، ثم مر عمى أورشميم  فمما مر بساحور، ابتنى لو بيتًا ولدوا بو ظالالً 
، واشترر مزرعة ، فضرب ىنالك فسطاطو، وابتنى  ، فنزل قبل القرية

إلو إسرائيل وأمره هللا ببنائو ليستعمن لو فيو ، " إيل"، فسماه  ثم مذبحاً 
، الذي جدده بعد ذلك سميمان بن داود  وىو بيت المقدس اليوم

 عمييما السالم



 

إاّل أنيا جيدت في طمقيا " بنيامين"فولدت غالمًا ىو " راحيل"ثم حممت 
، فدفنيا يعقوب في بيت لحم، وصنع  ، وماتت عقيبو بو جيدًا شديداً 

 ، وىي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم يعقوب عمى قبرىا حجراً 

روبيل، : وكان أوالد يعقوب الذكور اثني عشر رجاًل، فمن ليا. 
يوسف، : وشمعون، والوي، وييوذا، وايساخر، وزابمون، وِمْن راحيل 

جاد، واشير، : ومن أمة ليا. دان، وننتالي: وبنيامين، ومن أمة راحيل
 .عمييم السالم

، التي في أرض  وجاء يعقوب إلى أبيو اسحاق فأقام عنده بقرية حبرون 
، ومات عن مائة  ، ثم مرض إسحاق ، حيث كان يسكن إبراىيم كنعان

وثمانين سنة ، ودفنو ابناه العيص ويعقوب مع أبيو إبراىيم الخميل في 
  .المغارة التي اشتراىا

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

صػٌٞ هلل فٜ ٗعطْب، فٜ أفعو قج٘سّب أدفِ ٍٞزل، فيٞظ أؽذ ٍْب ٝشفط 

فقبً إثشإٌٞ ٗؽنش إٔو اىجيذ، أٛ ىجْٜ ؽش، ". ىل قجشٓ ىزذفِ فٞٔ ٍٞزل

إُ غبثذ ّف٘عنٌ ثأُ أدفِ ٍٞزٜ ٍِ اً ٗعٖٜ، فئعَؼ٘ا : "ٗميٌَٖ قبئال

أُ ٝؼطْٜٞ - ؽبمٌ اىَذْٝخ اىنْؼبّٜ - ىٜ ٗأعأى٘ا ىٜ ػفشُٗ ثِ عؾش 

ٍغبسح اىَنفٞيخ اىزٜ ىٔ فٜ غشف ؽقئ فٜ ٗعطنٌ، ٝؼطْٜٞ إٝبٕب ثضَْٖب 

، ٗرزمش ثؼط اىشٗاٝبد أُ إثشإٌٞ اؽزشٙ "اىنبٍو ىزنُ٘ ىٜ ٍيل قجش

 فعٜ، ٗاىؾبقو ٕٜ اىؼَيخ اىنْؼبّٞخ ؽبقو 400اىَنفيٞخ ٍِ ػفشُٗ ثـ 

. فٜ رىل اىضٍِفيغطِٞاىَزؼبٍو ثٖب فٜ   

 إثشإٌٞٗ مبُ ػفشُٗ عبىغب فٜ ٗعػ ثْٜ ؽش، فأعبة ػفشُٗ اىؾضٜ 

ال ٝب »: "ػيٚ ٍغبٍغ ثْٜ ؽش، أٍبً مو ٍِ دخو ثبة ٍذْٝزٔ، قبئال

اىؾقو قذ ٕٗجزٔ ىل، ٗاىَغبسح اىزٜ فٞٔ أٝعب ٕٗجزٖب . عٞذٛ، إعَغ ىٜ

فؾنشٓ إثشإٌٞ ". إدفِ ٍٞزل. ىل ٍْٜ، ػيٚ ٍؾٖذ ثْٜ قٍٜ٘ ٕٗجزٖب ىل

. أعأىل أُ رغَغ ىٜ: "أٍبً إٔو اىجيذ، ٗميٌ ػفشُٗ ػيٚ ٍغبٍؼٌٖ قبئال

فأعبة ػفشُٗ ". أػطٞل صَِ اىؾقو؛ فخزٓ ٍْٜ فأدفِ ٍٞزٜ ْٕبك

أسض رغبٗٛ أسثؼَبئخ ٍضقبه: ٝب عٞذٛ، إعَغ ىٜ: "إثشإٌٞ ٗقبه ىٔ  

".، ٍب ػغٚ أُ رنُ٘ ثْٜٞ ٗثْٞل؟ إدفِفعخ  

 ىٔ اىفعخ اىزٜ رمشٕب ػيٚ ٍغبٍغ ثْٜ ٗصُفيَب عَغ إثشإٌٞ رىل ٍْٔ، 

فؾقو ػفشُٗ اىزٛ . ؽش، أسثؼَبئخ ٍضقبه فعخ، ٍَب ٕ٘ سائظ ثِٞ اىزغبس
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َشا اىؾقو ٗاىَغبسح اىزٜ فٞٔ، ٗمّو ٍب فٞٔ ٍِ  ٍَ فٜ اىَنفٞيخ اىزٜ رغبٓ 

اىؾغش ثغَٞغ ؽذٗدٓ اىَؾٞطخ ثٔ، رىل مئ أصجؼ ٍينب إلثشإٌٞ ثَؾٖذ 

ٗثؼذ رىل،. ثْٜ ؽش ٗمّو ٍِ دخو ثبة ٍذْٝزٔ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)توطئة   

 

 وإلى ضحاٌا المحرلة أهدي لصٌدة



 من أنٌن المحرلة

 

   مـــبّْذ ػــصـبَك ّـغـبرَـٌٖ ٝـبعـــٞذٛ

   أٝـِ اىؼصب أٝـِ اىجٞـبُض ػـيٚ اىٞـذٛ

   

   أعـَـؼـَذ ثـؼـَط أّـٞـٌَْٖ ٗصـشاَخٌٖ

 أسأٝــَذ آالف اىعـــيــ٘ع ِ ثـــَــشقــذ ِ 

  

ُِ سَٗػٌٖ َُ ُٝـغـنـ  أسِعــْو ىٌٖ ٕـبسٗ

 ٗادػـــــ٘ ىــٌٖ ٝـبّـــــبس الرـزـــ٘قّــذ ِ

 

ؾبِػالً  ٍَ  فـــعـو ِ ٍِ رـغذٗ اىشرُٗط 

ــذ ِ ّٖ  ٗرــــغــبدُس األسٗاُػ ثـــؼــذَ رـــْــ

 

 ٗألعــو ِ ٍـِ رـيل اىصـغـٞـشحُ قـٞـّـذد

 ىــزشٙ ؽــفـب األغــاله ِ أَٗه ٍـؼـعـذ ِ

 

 ٗظـؼـْذ ػـيٚ مـــّف اىَــْٞخ خــذّٕـب

 سظـؼـْذ ثقـبٝب اىغـَـش ظـّْزٖب اىضـذٛ

 

 غـيّــْذ ػــيٚ ٗعـــْبرِـٖب اىـجـٞـعـــبء

ـزـفـّصـذ ِ َُ  ٍــؾـْـقخ ٌ رـي٘ػ ىــقيـجٖب اى

 

ٖب ٍِ  ػـزـجْذ ػـيٚ اىـذّــٞب ٗٝـً٘ قــذٗ

 ىـٌ رـؼـِطـٖب ثـؼط اىؾـــْبُ ِ ىـزـصَذ ِ

 

 رـؾـنـ٘ ىـغـبسح ٍـِ ػـــظـٌٞ ثـالئِـٖب



ــــــبٓ غـــبه رـؾـّشدٛ ٍّ  ٗرـــقـ٘ه ٝـب أ

 

 ؽــــزٚ أرـــٞـزـِل ٗاىـقـــجــ٘س ّـــذّٝـخ ً

ـز ٍــ٘ىـذٛ ٍُ  أخــفٜ اىـذٍــ٘ع رـشفـؼبً 

 

َِ ثــَب عــشٙ ىـجَـْـّٞـل  ٕــــو رـؼـيَـٞ

ٌِ ُ ٗرــفــّشد ِ ـغ ٍ ؽــــشقُـــٕ٘ـ َّ  ثــزــغــ

 

 قــ٘ىٜ ألثشإــٌٞ فـبىٞـذػـ٘ اىغــــَب

 أُ رــغــزؾٜ اىْـٞــشاُ إُ ىـٌ رـجـشد ِ

 

ـذْ  ََ ًَ أغــالٍه َعــ َِ أٍــب  ىيــــ٘اقــفــٞـ

 أُْؽــــُن٘ا ىـِـزاد ِ هللا ٕــ٘ه َ اىَـؾـٖذ ِ

 

ُِ إُ ؽـٖـذْد ثـزىـَل ىــٞـيـخ ً  ٗاىؼــــٞـ

ـذ ِ ّٖ  الثـــذَّ أُ رَــْؾـنــ٘ قــــشَٗػ رــغـ

 

 

ُّٛ ّــَــشٗد اىـٖــــ٘ٙ ٖب اىْــبص  ٝـب أُٝـّ

ٌَ داً ىـــؾــبقـذ ِ  أظـــْـْـَذ أُ اىؾــــــن

 

 

 

 أّـــظـْش ىـــَـِ خــيّـــذرــٔ ُ ثـؼُــشّٝـٔ ِ

 ٗاّـــظْش ثُؼَـٞـذَ األٍظ ِ ٍـبرا رـشرـذٛ

 

 

ُٖـٌ فـٜ عـــــّْخ ٍ  اىخــــيـذُ ثبَد ىجـبعـ



ٌَّ اىٞـً٘ مـــّو ٍـغـْـذ ِ ُٛ ظـــ  ٗاىخــض

 

 

ـُ ٍــضـيَل عـبؽـذاً   مـٌ أّـغـَت اىزـبسٝـ

 ىـــنــّْـُٔ أىـــــــقبٓ ثـــؼـــذَ رــَـــّغـذ ِ

 

 

ـٌ ِٕ  الرــغزـؾـٜ ٝـبقـجش ٍِ أعـــغبد

 فــــيقـذ مــغـبٕب هللا ٍـــب ىـٌ رــشرـذ ِ

 

 

 صـ٘ثبً ٍِ اىفـشدٗط ِ خـٞػ َ ألعـيـٖب

 ٗػـــجبءح ً ٍـِ مــّو ّــ٘س ٍ عــشٍـذ ِ

 

 

ٌُٖ فــَب مـبّ٘ا مــزا ــْ ٍِ  الرــغزـؾـٜ 

ُٛ ٝعفٜ اىؼطش ىيغصِ اىْذٛ  ٗاىـؼش

 

 

 ٗغـذاً عزــَُْؾٌٖ ظـَبئشّٗب اىؼُــال

ـٌٖ سُٗػ اىغـنـِْٞخ فٜ اىغــذ ِ َّ  ٗرـعـ

 

 

 ىيـؼبئـذٝـِ إىـٚ اىغــــَبء ػــــجبسح ً

 ُمـزِـجَْذ ػيٚ األسٗاػ غ٘فٜ ٗاخيذٛ

 

 

 ٝـــب ٗاصــــفـِٞ هللا أسؽـــٌ ساؽـــٌ ٍ

 ٕـــــــال رــشاؽــَْب ثـغٞـش رـــؾـــذّد



 

عــندمـا ٌـعـظـمُ  هللا عــند والخـــٌر  

تــجرد بعـد  ِ  المــظـلوم عـلى نـبكـً  

 

 عالء الصائػ

 كتبت فً

 2010الوالٌات المتحدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


