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 تارٌخ الٌهود فً الجزٌرة العربٌة

   : مقدمة 

 ، ون" وهم أول من سكن فلسطيني  ان  ع  ن  ون " و" الك  ي  وس  ب  ، وكان منهم" الي  والشام  العربية لجزيرةماء من اليمن واستمروا في اهاجر العرب المد -
 سميت فلسطين بؤرض كنعان نسبة إليهم كما ورد في التوراة واإلنجيل 

 عاما ، 031واألسباط ما يمرب من سرائيل( إ)يعموب بنيه اسحاق واواستمر بها هو و عام ، 0011بعد حوالي  اهيمرسيدنا إب ثم جاء إليها -
 اسرائيل( و)بنه وخرج يعموب وبن، فلى خزائن مصرلم يملكوا خاللها شبرا من أرض فلسطين ، لبل أن يصبح يوسف عليه السالم ع

 (لبني إسرائيل= الخروج األول الهجرة األولى ) من فلسطين إلى مصر ليستمروا بها 

م الي  خرج بمن ممن منهم من وظلوا بها حتى ظهر منهم سيدنا "موسى" عليه السالعاش بنو اسرائيل بمصر بعد وفاة سيدنا يوسف ،  -
 لبني إسرائيل(= الخروج الثاني  )الهجرة الثانية ، هربا من بطش فرعون ، باتجاه فلسطين مصر

ولما وصل  . . الخ( ،" ، "لن نإمن لن حتى نرى هللا جهرة )العجل عندما يهب "موسى" لميمات ربه ، وجادلوه  سرائيل إبنو أثناء الطريك عبد  -
ا " رفضوا دخول األرض الممدسة معه بهم موسى عليه السالم أبواب بيت الممدس ن ه  وا م  ج  ر  تَّٰى ي خ  ا ح  ل ه  خ  إ نَّا ل ن نَّد  ين  و  بَّار  ًما ج  ا ل و  وس ٰى إ نَّ ف يه  ل ال وا ي ا م 

ل ون   ا ف إ نَّا د اخ  ن ه  وا م  ج  ر  ا ۖ ف اي ه  " وبعدها  (00)المائدة  "ف إ ن ي خ  وا ف يه  ا د ام  ا أ ب ًدا مَّ ل ه  خ  وس ٰى إ نَّا ل ن نَّد  د ون  ل ال وا ي ا م  ب ن  ف م ات ال  إ نَّا ه اه ن ا ل اع  ر   ، (02)المائدة  " ب  أ نت  و 
 ولها أربعين سنة يتيهون في األرضم عليهم دخر  فعالبهم هللا وح  

 رفضوا المن والسلوى ،( مروا بيبحها فؤخيوا يعيدون السإال تلو السإال إمعانا في العناد وعدم تنفيي أوامر هللا أ  التي )أثناء فترة التيه حدثت معهم لصة البمرة  -

 وهارون موسى، ومات  الخ "لن نصبر على طعام واحد " . .بصل وطلبوا الثوم وال

 وبعد  ، بفلسطين " باتجاه " أريحا الثاني من جيل التيهبالجيل  نون " بن "يوشع نبيهم  سارو،  سنة  21خرج بنو إسرائيل  من التيه بعد  -

الصخرة  على التابوتا وونصب  األرض الممدسة سرائيلإبنو  دخل، ،  انتهت لصالح بني إسرائيل ة الكنعانيين العمالمبينهم وبين  معركة حاسمة

 (  من ألواح موسى تبمى ما هب، " = تابوت العهد "عند اليهود " عند المسلمين" = تابوت الرب أو تابوت الشهادة "عند النصارى" تابوت السكينة )الممدسة 

ط ة"  ويؤكلوا من حيث( ؟ بيت الممدس؟ أريحا )أن يدخلوا المرية بعد يلن نبيهم  أمرهم   -        ، (  واغفر لناربنا حط عنا خطايانا )= شاإوا شرط أن يمولوا "ح 
دا ركع فدخلوها             ! بمإخرته بعضهم استدار ودخل المرية،  اوهم يمولون "حنطة" استكبارا على أوامر هللا ، ولما أمرهم أن يدخلوا الباب سج 

غضب هللا ف ويكفرون ويمتلون أنبياءهم، وظلوا يعاندون ( : "كلما مات نبي لام نبي"ملسو هيلع هللا ىلصيمول) وأرسل هللا لهم األنبياءظل بنو إسرائيل في فلسطين  -
األرض الممدسة من لام بطردهم  "جالوت" الي  ، كان من هإالء الجبابرةألوانا من العياب واليل  يييمونهم ملون جبابرةن منهم مك  عليهم و

 ييائهم ..إمعانا في إبماه في األرض الممدسة أالتابوت الممدس و ىبعد أن استولى عل (فلسطين)
ل كا يحمك لهم طلب    -  وجعل له مية بعودة  "طالوت، فاختار هللا لهم "ض الممدسة رويعود بهم إلى األالنصر  بنو إسرائيل من نبيهم أن يجعل لهم م 

ْٓ " التابوت الممدس لهم      ِِ ِٗ َعِى١َٕحٌ  ُُ اٌرَّاتُُٛخ ف١ِ ْْ ٠َأْذ١َُِى ِٗ أَ ِى ٍْ ُِ َّْ آ٠َحَ  ُْ إِ ُٙ ُْ َٔث١ُِّ ُٙ لَاَي ٌَ َل َٚ َّ ٌْ ٍُُٗ ا ِّ َْ ذَْؽ َ٘اُسٚ آُي  َٚ َٛعٝ  ُِ ا ذََشَن آُي  َّّ ِِ تَِم١َّحٌ  َٚ  ُْ ٌَِه ٠٢ََح  َستُِّى َّْ فِٟ رَ َٓ  ِئَِىحُ إِ ١ِٕ ِِ ْؤ ُِ  ُْ رُ ْٕ ْْ ُو ُْ إِ ، " ٌَُى

ل ن  "  به وعاندوا من جديد كفرواو فرفضوه ك  ب ال م  ن  أ ح  ن ح  ل ي ن ا و  ل ن  ع  ال  أ نَّى ي ك ون  ل ه  ال م  ن  ال م  ت  س ع ةً م  ل م  ي إ  ن ه  و  ط ف اه  ع ل ي ك م  إ نَّ ّللاَّ  " ،  "م  ه  ب   اص  اد  ز  ل م  و  س ط ةً ف ي ال ع 

س م ال ج  ،  ليختبر صدلهم وعزيمتهم، "طالوت" عن الشرب منه وفي الطريك مروا بنهر فنهاهم ملكهم  للمتال سوى فئة لليلة ، لم يخرج معهف .. " و 

 منهم ! فشربوا منه إال لليل" مني.. من يشرب من هيا النهر فليس  " أن وأخبرهم

 صغير في  إال شاب "جالوت"ولم يتجرأ منهم لمتال   ، "جالوت"لمواجهة ( = عدد المسلمين يوم بدر ؟ 303لي )حوا وى فئة لليلة جدا وهكيا لم يبك معه س -
 سرائيل فلسطين مرة أخرىإ، ودخل بنو وتحميك النصر لهم ، بضربة ممالع به حجر " جالوت  "استطاع لتل الم ، عليه الس" داود"  السادسة عشر

  ،( ؟  المسجد األلصى)الهيكل  عاصمة لها ، وشرع في بناء المدس واتخي،  )حوالي خمسين عاما( سرائيل في  فلسطينإبني  حكمتولى داود عليه السالم  -
، ( حوالي أربعين عاما)، ويحكم بني إسرائيل الهيكل  بناء، وي تم والطيرسخر هللا له لوى الطبيعة من الريح والجن الي  ، وجاء بعده سليمان عليه السالم 

  ، وتنمسم مملكة بني اسرائيل إلى مملكتين :يموت بعدها 
  فرعون   يا" ، عاصمتها "أورشليم" ، دمرها"يهو. مملكة الجنوب =        دمرها اآلشوريون،  سرائيل" ، وعاصمتها  " نابلس "إ". مملكة الشمال = 

      )التدمير األول(  دمر الهيكلفيزحف إلى فلسطين ويب ختنصر"  مصر واستولى على مملكة الشمال من اآلشوريين ، مما أثار غضب ملن البابليين "  
 سنة( 01) ملحوظة : لم تدم فترة حكم داود وسليمان أكثر من  )السبي البابلي(سرائيل إلىى بابل إبني  سبيوي    

 ( بدال من دين موسى ديانتهم "اليهودية" ، وسموا" اليهود"  نفسهمأ إسرائيل)مني يلن العهد سمى بنو دوا اليهود إلى أرض يهويا أعاالفرس بابل ، وحتل ثم ا -
بوا "هيرودوس" م -  ىوبمى الحال إلى زمن زكريا ويحيى اليهود بإعادة بناء هيكلهم ، الي  أرضلكا عليها زحف الرومان إلى فلسطين ، ونص 

ى ، فؤنيرهم سيدنا عيسى يوا األنبياء والرسل ، ولاموا بمتل زكريا ويحرابين وسب  حيث تطاول اليهود على ل دسية المكان فجعلوه سولا للم   وعيسى
 بالمتل كما يدعي النصارى ! الوال بالصلب  ولم يتمكنوا منهبؤن هيكلهم سي هدم فحاولوا لتله ، لكن هللا رفعه إليه 

ر الهيكل )المدس( اطور الروماني "طيطس" فحرق المدينة الممدسة رسل ط هللا عليهم اإلمب    -       إلى  ففر اليهودم(  01 -)التدمير الثاني ، ويبح اليهود ، ودم 
   االجتماعية م في كل  جوانب حياتهم وظروفه امباشرً  ابهم اختالطً  وابؤهل البالد األصليين واختلط واوامتزجوالجزيرة العربية ومصر وشرق أوروبا  العراق          

 العنصر  لديانتهم  تمولعهم ورغم تعصبهملعنصرية رغم ضاعت وحدتهم او وأسلوب التفكير والملبس  سية كما شاركوهم في اللغة والتماليدوالسيا  صاديةوااللت           

 .. من عدة لوميات ومن عدة لغات اهجين أصبحواو..  فتكلموا بلغات مختلفة)العبرية( شتركة المكما فمدوا لغتهم            
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 وبيتر"، وبنى معبدا وثنيا أطلك عليه "جثم جاء اإلمبراطور الروماني "أدريانوس" وأزال معالم المدينة  -
" اطورة "هيالنةرالنصرانية أرض فلسطين ، فه دم المعبد الوثني في عهد اإلمبراطور "لسطنطين" الي  اعتنك النصرانية هو وأمه اإلمب ثم سكنت -

المدس  اإلسالمي لمدينة ، ولم يتم بناء الهيكل مرة أخرى حتى تم الفتح)إهانة لليهود( وبنى كنيسة الميامة ، وأمر بإلماء الممامة على الصخرة الممدسة 
ي سل مه مفاتيح المدينة أال  وهو ها "صفرنيوس"مدينة المدس ولت والي  اشترط عليه بطريرنه ( 00)طاب" في عهد أمير المإمنين "عمر بن الخ

 يسمح لليهود بدخول المدينة أواإللامة فيها " الع هدة الع مرية "
انتهى  "ليصارية إمارةثم فتح المسلمون بالي أرض  فلسطين بعد معركتين حاسمتين : "معركة أجنادين" ، و" معركة اليرمون" ، وبسموط  -

عام ، ماعدا  0211ألكثر من سالمية وأسلم أهلها وبمى فيها العرب المسلمون إفلسطين أرضا  أصبحتو الوجود الروماني في أرض اإلسالم ،
 ن إلى أن حررها "صالح الدين األيوبي"يبعندما سمطت في يد الصليعاما(  0 1)حوالي  الصليبية فترة الحروب

 في غفلة من تسلل اليهود  ، وبدأ " .. دخول اليهود المدس أو اإللامة فيها" عدم  الع مرية " بحيف فمرةأثناء ضعف الدولة اإلسالمية تم تزوير " الع هدة  -
 .. ، وعوملوا معاملة أهل اليمة في دار اإلسالمهم الي  كان هيكلعلى مدينة المدس للبكاء  زيارة بحجة المسلمين 

     ١ٌٍٙٛد ال١ِٛ اح ٠ٙٛد٠ح ع١اع١ح ذىْٛ ٚغٕلاِح دٌٚإلٕاع ٠ٙٛد اٌؼاٌُ تفىشج إ٘شذضي"  ش١ٛدٚس  " اٌص١ٟٙٛٔ ؼاٚي غاتغ ػششفٟ اٌمشْ اٌ -

فٟ إٌضٚغ ػٓ  ٌُ ٠شغثٛا اٌىص١ش ِٓ ا١ٌٙٛدْ ِؽاٌٚرٗ تاءخ تاٌفشً ألْ أإال ألطاس ِصً ِٛصِث١ك ، أٚغٕذا ، اٌىٛٔغٛ ، ع١ٕاء ، األسظٕر١ٓ .. اٌخ (  ػذج ُسشؽد)  

 اٌثلد اٌرٟ اعرمشٚا ف١ٙا 

ّٛ  فىش ٘شذضي فٟ غش٠مح ٠ٛاظٗ تٙا ٘زا اٌٛظغ - اٌّىاْ ا١ٌٙٛد ، ٚسأٜ أْ فٍغط١ٓ ٟ٘  ١ح د١ٕ٠ح ٠ٍُٙة تٙا ػٛاغف ظّا١٘شي اٌّٛظٛع إٌٝ لع، فؽ

" وبازلأبال " م في مدينة 0900عام أػٍٓ، ف اٌٛؼ١ذ اٌزٞ ٠ٕاعة ٘زٖ اٌذػٛج اٌعذ٠ذج ؼ١س أْ ١ٌٍٙٛد تفٍغط١ٓ ػلِئك ذاس٠خ١ح ٌُٚٙ ف١ٙا ِمذعاخ د١ٕ٠ح

 .. ػٍٝ اٌٙعشج إ١ٌٙاٚذشع١غ ٠ٙٛد اٌؼاٌُ  – تاػرثاس٘ا أسض ا١ٌّؼاد  -فٍغط١ٓ ت لاِح ٚغٓ لِٟٛإ شجفى في سويسرا

" ٚلف ٌٙزٖ اٌّؽاٚالخ اٌصأٟ اٌؽصٛي ػٍٝ إرْ سعّٟ ١ٌٍٙٛد تاٌٙعشج إٌٝ فٍغط١ٓ ، ٌىٓ اٌغٍطاْ"ػثذ اٌؽ١ّذ ؼاٌٚد اٌص١ٔٛ١ٙح اٌؼا١ٌّح -

  اإللاِح اٌذاِئّح فٟ فٍغط١ٓ ِٓٚأصذس فشِأاخ ذّٕغ ا١ٌٙٛد  تاٌّشصاد

فرض والتي بموجبها تم ، بيكو"(  -)اتفالية "سايكسى أمالن الدولة العثمانية على الدول الكبربعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية األولى وتوزيع  -
" بإلامة وطن لومي لهم في فلسطين بلفور د من وزير خارجية بريطانيا "استطاع اليهود الحصول على وع نتداب البريطاني على فلسطين ،اال
الهجرة إلى فلسطين  لجمع التبرعات وتشجيع يهود العالم علىاليهودية "  " الوكالةإنشاء ب العالميةلامت الصهيونية ، و )وعد بلفور(0000 عام

 الي  لام بإنشاء "المدس الغربية" لتستوعب أعداد اليهود المهاجرين إلى فلسطين نتداب البريطانيبترحيب من اال
  مما واشتباكات مع المهاجرين نتداب البريطاني ولاموا بعدة ثوراتفلسطين ، ثار عرب فلسطين على اال مع ازدياد أعداد اليهود المهاجرين إلى  -

 ( .. الهاجانا وغيرهاات مسلحة ك)مجموعمسلحة جعل اليهود المهاجرين يمومون بتكوين ميليشيات 
 نتداب البريطاني على فلسطينالعالن بريطانيا نيتها إلغاء اإ .   ← 7491  -

 (.. دارته دوليا إيتم  ككيان منفصل مدينة المدس ى) وتبم األولى عربية والثانية يهودية : دولتين إلىأعلن مجلس األمن عن تمسيمه فلسطين  .                

 مجلس األمن !!لهم من التي ألرها واستيالء اليهود على مساحة أكبربهزيمة العرب  والي  انتهى (91)حرب ع المتال بين العرب واليهود الندا .  ←  7491 -
 أصبحت تحت اإلدارة األردنية ..)بداخلها المسجد األلصى( بما في يلن  مساحة كبيرة من المدس الشرلية ماعدا أجزاء لليلة                  

 الصراع العربي اإلسرائيليفوق أجزاء كبيرة من حدود االنتداب البريطاني على فلسطين وبدأ  " دولة إسرائيل" ليامالكيان الصهيوني  النعإ .               
  من الميابح التي تعرضوا لها إلى البلدان لسرا بالهروب أو بالشراء  ما جبراإ تهجير عرب فلسطين من األراضي التي استولى عليها اليهود .               
 (91)عرب العربية المجاورة                  

 بالنسبة لعرب فلسطين .. أغلبية  حتى كادوا أن يصبحوا إلى فلسطينن المهاجرو البلدان العربيةأوروبا و هودي من تدفك الماليين .               
  الجوالن هضبة ، و حتى الضفة الشرلية لمناة السويس ، وسيناء + الضفة الغربية + غزة المدس الشرليةبالي  ، وسموط :  هزيمة يونيه.   ←  7491 -        

 حتالل اإلسرائيليتحت االبسوريا                              
 سرائيلية "وصاية أبناء الهيكل"إتحت وصاية  رم المدسي()الح ، واعتبار ساحة المسجد األلصي . التوسع في بناء المستوطنات ومحاوالت تهويد المدس                      
 سترالي يهود  متطرفأمحاولة حرق المسجد األلصى على يد    ←  7494   -       

 التحام خط بارليف+  حرب أكتوبر  : عبور الموات المصرية لناة السويس     ←  7411   -       

 سياسية فيما بعد !( )تم استعادة طابا بعد مفاوضات سرائيل(السالم مع إممابل ماعدا "طابا"  )استعادة سيناء: األرض ممابل السالم  لية كامب دافيد"اتفا"    ←  7411  -      

 (لم يتم االعتراف بهذا األمر من قبل المجتمع الدولي الذي اعتبر مناطق القدس الشرقية منطقة محتلة)    عاصمة لدولة إسرائيل)الشرلية والغربية( إعالن " المدس الموحدة "  ←  7411  -       

 : تعهدت فيه اليهود والفلسطيين أوسلو" بالنرويج ، أول اتفاق رسمي بيناتفالية "   ← 7441  -      
 األعمال الفدائية وولف جميع ،العيش في سالم وأمن بل بحك دولة إسرائي ياسر عرفات" ها على لسان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية .               
  للشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل )فتح( بمنظمة التحرير الفلسطينيةعتراف اال"  سحك رابينإ" حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها .                

    اع غزةولط الضفة الغربيةفي  للشعب الفلسطينيومجلس تشريعي منتخب ، (  السلطة الوطنية الفلسطينية)نتمالي فلسطينية اإلامة سلطة حكم ياتي .              
 ،  المستوطنات  ، الحدود .. الخ( عن طريك  91) المدس ، عودة عرب  ضاع الدائمةالوصول إلى حل لكل المضايا األساسية المتعلمة باألو.              

 واستملت بمطاع غزة(وبين منظمة التحريرالفلسطينية )فازت حماس في أول انتخابات تشريعية ، لكن سرعان ما دب الخالف بينها المفاوضات خالل خمس سنوات                 

 )انتفاضة الحجارة(انتفاضة األلصى" بعد زيارة شارون للمسجد األلصى  " ← 0111 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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   باللجنة الرباعية  " رفع  أعدت الخطة بواسطة ما ،  الشرق األوسطهو االسم الي  تعرف به خطة السالم األخيرة في  : "خارطة الطريك" ←- 0110 

   دػدالتي وش" بو "رإية الرئيس األمريكيإلى استنادا  ، وروسيا يواالتحاد األوروب والواليات المتحدة األمم المتحدة تضم التيو ،"  الدولية               

  راخ ؼذٚد  2005ِٓ خلي إلاِح دٌٚح فٍغط١ٕ١ح تؽٍٛي ػاَ  -ػٍٝ شلز ِشاؼً-ِؽادشاخ ٌٍرٛصً ٌرغ٠ٛح ع١ٍّح ٔٙاِئ١ح   فٟ إٌٝ اٌثذء               

  أِا ،اٌؼًّ ِٓ أظً لّغ "اٌّرشذد٠ٓ" اٌفٍغط١١ٕ١ٓ، ع١رؼ١ٓ ػٍٝ  تؼذ االٌرضاَ تاذفاق ٌٛلف إغلق ا١ٌٕشاْٚ ،   2004ػاَ ِؤلرح تٕٙا٠ح               

 فٟ األساظٟ اٌّؽرٍح اٌّغرٛغٕاخ ِٓ اٌّذْ اٌفٍغط١ٕ١ح ٚذع١ّذ تٕاء ع١رؼ١ٓ ػ١ٍٙا االٔغؽاب  إعشاِئ١ً              

 
 وضات مع  المماطلة في المفا  -في بناء المستوطنات في األراضي المحتلة  التوسع   -تهويد المدس الشرلية   –"  نشاء " الجدار العازلإ :. اليهود   ←0100  – 0110 

 محاوالت  - سرائيل دولة يهودية إعالن إمحاولة   -ن في غزة وسائر األراضي المحتلة  يللفلسطيني ومجازر اعتداءات  -ن يالفلسطيني                                             
 ... الخسرائيل إالغربية( عاصمة لدولة  ة +لناع العالم بالمدس الموحدة الشرليإل                                             

 نمسامات بين السلطة الفلسطينية )فتح(  في الضفة الغربية ، ومنظمة حماس في لطاع غزة   !! .. يادة حدة االز ن :. الفلسطينيو                                 
 .. قوة إال باهلل حول وال وال                                                                                        

 

 انحهٕل انًقتشحح نهُزاع انفهسطيُي اإلسشائيهي : 

   : حم انذٔنتيٍ -     
 ٚذىْٛ ػاصّرٙا   ٚلطاع غضج فح اٌغشت١حاٌعاٌراس٠خ١ح ٚ٘ٛ  فٍغط١ٟٓ٘ اٌذٌٚح اٌرٟ ذطاٌة تئٔشاِئٙا اٌعٙح اٌفٍغط١ٕ١ح اٌشع١ّح ػٍٝ ظضء ِٓ أسض  :دٔنح فهسطيٍ .            

 ( فٟ اٌعضاِئش، إال أْ اإلػلْ لذ ذُ ِٓ غشف ٚاؼذ دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌزٌه ذذاػ١اخ ػ١ٍّح ػٍٝ أسض اٌٛالغ 1988ػٍٝ اٌشغُ ِٓ إػلْ ل١اَ اٌذٌٚح اٌفٍغط١ٕ١ح فٟ ػاَ ) اٌمذط اٌششل١ح                     

 .. !! فٍغط١ٓ تٕفظ اٌؽذٚد اٌؽا١ٌحِعاٚسج ٌذٌٚح سشائيم : إدٔنح  .                

 تؽ١س ٠ىْٛ ٌٍغىاْ اٌؼشب ٚا١ٌٙٛد  عشاِئ١ً ٚاٌعفح اٌغشت١ح ٚلطاع غضجإِذ١ٔح ذعُ   إٔشاء دٌٚح ٚاؼذج٠مَٛ ػٍٝ   ًٍٟ ِمرشغ ٌٍصشاع اٌؼشتٟ اإلعشاِئ١٘ٛ ؼ ذج :حم انذٔنح انٕاح  -

 ٢ْ !ّىٓ ٔظشا ٌألِش اٌٛالغ اف١ٗ اٌؽً اٌٛؼ١ذ اٌّ .. ٠ؽظٝ ٘زا اٌؽً ترشؼاب ِؼظُ دٚي اٌؼاٌُ ألٔٙا ذشٜ  اٌى١اْ اٌّٛؼذ شٕاِئٟ اٌم١ِٛحِٛاغٕح ٚؼمٛق ِرغا٠ٚح فٟ                                 

 

  ًاختالف  سرائٌل الٌوم :إأصل الٌهود ف() 

 " نمن العالمي اومتاكم ما لم يإت  أحدً " م ته ألحد في زمانهإتاهم هللا ما لم يمو احينما كانوا أبرارً  مرمنليسوا هم الممصودين في ال -

 (الطاغوتة المردة والخنازير وع ب دهم من ساللة أولئن العصاة اليين تكبروا في األرض فجعلهم هللا لردة وخنازير )وجعل منهم  -

 .. !! مثارهم في التاريخ المديم لد ضاعت  سرائيل(إأبناء يعموب  )= بني اليهود األصليين اليين ينتمون إلى  -

على الطرف الشرلي من أوروبا ما بين  واسيطراعتنك ملوكه اليهودية ، و يهود العالم اليوم ، في غالبيتهم الساحمة ، ينحدرون من شعب مغولي س مي بشعب " الخرز"  -

، وهو اختيار يحير المإرخين  والجنوب الشرلي والدولة المسيحية المحيطة بهوكان يواجه الدولة اإلسالمية في الشرق ، لاز( والفولغا والمما بين ) المرنين السابع والعاشر

على االحتفاظ بشخصيته الخاصة بين الموتين العالميتين حينيان )أ  الموة اليهود   شعب البحرص  ويفسره البعض  ، المإرخين بعضكما أنه لم يكن صدفة كما يمول 

الثاني عشر ـ الثالث عشر( انهارت دولة الخزر، وفروا في اتجاه الغرب إلى المرم وأوكرانيا وهنغاريا وبولندا وليتوانيا. وفي المرن )،  اإلسالمية والموة المسيحية(

 .. يحملون معهم ديانتهم اليهودية التي عرفها العصر الحديث

 ليوم غير بني إسرائيل األمسوبنو إسرائيل ا،  يختلفون عن يهود األمس… ود اليومإين يه                                 

 

 يالحظ : ينمسم اليهود اليوم داخل المجتمع اإلسرئيلي إلى : 

  : نازٌشكالٌهود األ* 

 اليوم بالعبرية  تهميتكلم أغلبي، )ماعدا يهود البلمان( الشرلية الغربية والوسطى ويهود أوروبا تعود أصولهم األولى ليهود ألمانيا ، تطلك اليوم على             

 اإلسرائيليالتصادية داخل المجتمع جميع مفاصل الدولة السياسية واال على ويسيطرون ،  اليهود المعاصرينة غالبي يشكلونو،  ()خارجها ! باإلنكليزيةو إسرائيل( )خاصة في              

 

 : * انيٕٓد انسفاسديى          

 فش٠م١اأاي ؼٛد أصٌُٛٙ ١ٌٙٛد أعثا١ٔا ٚاٌثشذغاي اٌز٠ٓ ُغشدٚا ِٕٙا فٟ اٌمشْ اٌخاِظ ػشش تؼذ عمٛغ اٌذٌٚح اإلعل١ِح فٟ األٔذٌظ ، ٚذفشلٛا فٟ شّذ                          

 ٟ إٌّاغك اٌرٟ ذخعغ ٌغ١طشذٙا ، ٠ٚرؽذشْٛ ٌغاخ اٌثلد اٌرٟ اعرٛغٕٛ٘ا واٌؼشت١ح ٚاٌرشو١ح صّا١ٔح فٚاٌشاَ ٚآع١ا اٌصغشٜ ، ٚوص١ش ُِٕٙ وأٛا ِٓ سػا٠ا اٌذٌٚح اٌؼ                           

 ّا١ٔاوأٛا ٠ؼ١شْٛ فٟ أٌٚاإل٠طا١ٌح .. ٚذغرخذَ اٌىٍّح فٟ اٌٛلد اٌؽاظش ٌإلشاسج إٌٝ ا١ٌٙٛد اٌز٠ٓ ػاشٛا أصل فٟ أعثا١ٔا ٚاٌثشذغاي ، ِماتً األشى١ٕاصاٌز٠ٓ                            

 ٚفشٔغا ِٚؼظُ أٚسٚتا ..                           

 

 * انيٕٓد انًزساحيٌٕ :              

 ِصطٍػ ػثشٞ  ٠ُطٍك ػٍٝ ا١ٌٙٛد اٌماد١ِٓ ِٓ اٌششق األٚعػ ٚتؼط اٌثٍذاْ اإلعل١ِح و١ٙٛد ا١ٌّٓ   (= ِششلٟ")فٟ اٌٍغح اٌؼثش٠ح "ِضساؼٟ                         

 ٠ٚٙٛد افش٠م١ا و١ٙٛد اش١ٛت١ا )اٌفلشا( ٠ٚٙٛد اٌغٛداْ ..)اع١ا اٌٛعطٝ( ٠ٚٙٛد تخاسٜ )ظٛسظ١ا ٚوشدعراْ( ٚعٛس٠ا ٚاٌعض٠شج اٌؼشت١ح ٚإٌٙذ ٚاٌثٍماْ  ِٚصش                         

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 فتشاءاخ :ا

 ٔرسيتّ يٍ تعذِ قذ ٔعذ إتشاْيى  يا جاء في انتٕساج أٌ هللاعهى  تُاء  ،  : يذعي انيٕٓد أٌ فهسطيٍ ْي األسض انتي ٔعذْى هللا تٓا*افتشاء 

  جاء ٔ كًا  ،(   5-3يٍ  55)سفش انتكٕيٍ  نُْسِهك أعطي ْزِ األسض يٍ َٓش يصش إنى انُٓش انكثيش، َٓش انفشاخ ""  :فهسطيٍ إلَشاء دٔنح فيٓا  أٌ يعطيّ            

ِو اْدُخهُٕاْ "  انقشآٌ انكشيى عهى نساٌ يٕسى  في             ْٕ الَ تَْشتَذُّٔاْ  يَا قَ َٔ َسحَ انَّتِي َكتََة ّللّاُ نَُكْى  قَذَّ ًُ ٍَ  أَْدتَاِسُكىْ  َعهَى   األَْسَض ان  (  15انًائذج)"  فَتَُقَِهثُٕا َخاِسِشي

ا إٌٝ ا١ٌٙٛد ٚؼذُ٘ ، ٚإّٔا ٘ٛ ٚػذ إلتشا٘*←اٌشد     ٙ  ٠رغاٜٚ فٟ رٌه اٌؽك إعؽاق  ،  ٚإعؽاق  ٚرس٠رٗ : إعّاػ١ً  ١ُ اٌؼٙذ اإلٌٟٙ ١ٌظ ِٛظ

ا ػٍٝ ا١ٌٙٛد ، ٚإّٔا ٘ ، ٚػٍٝ رٌه فاٌؽك فٟ فٍغط١ٓ ، ٚإعّاػ١ً ظذ اٌؼشب ا١ٌٙٛد ظذ                           اٌؼشب ٚا١ٌٙٛد  ٛ ٌزُس٠ح إتشا١ُ٘ ػٍٝ اإلغلق ..١ٌظ ِمصٛس 

 ٠ّأُٙ ..(إ)ورة هللا ٌىُ = ١ٌظ ذ١ٍّىا تً ٘ثح فٟ ؼاي  إٌٝ رس٠ح اتشا١ُ٘ فٟ ؼاٌح إ٠ّأُٙ ، أِا فٟ ؼاٌح وفشُ٘ ف١ٍظ ٌُٙ ف١ٙا ؼك ! ِٛظٗاٌؼٙذ اإلٌٟٙ *              

 :" رس٠ح إتشا١ُ٘ "  ذٍه اٌؽماِئك ػٓ، ٚ٘ٛ ِا ٠رعػ فٟ  ٓ األؼم١ح فٟ ذٍه األسضاٌؼذي ٠رطٍة أْ ٠ىْٛ ٕ٘ان ِا ٠فصً فٟ إٌضاع ، ٠ّٕٚػ أؼذ اٌطشف١*              

 ٗ ا ِٓ ٔغٍءٚ، ١ٌٚغٛا فمػ ِٓ ظا رٗ، ٚاذثاع ٔٙط إتشا١ُ٘ ٍِٚ رس٠ح إتشا١ُ٘ ُ٘ اٌز٠ٓ ظٍٛا ػٍٝ ػٙذ اإل٠ّاْ.      

ّ   د٠ٓ األٔث١اء.       ٍِ ْغ ُِ ١ِٕف ا  َْ َؼ ْٓ َوا ٌَِى َٚ اَل َْٔصَشا١ًِّٔا  َٚ ِٛد٠ًّا  ُٙ َ٠ ُُ ١ ِ٘ َْ إِْتَشا ا َوا َِ  ٚلٛي ،  [ 67]آي ػّشاْ/ا" وٍُٙ ٘ٛ اإلعلَ ٚإْ اخرٍفد اٌششاِئغ : " 

         " َٓ ٌِِؽ١ ا ٌِْؽْمِٕٟ تِاٌصَّ أَ َٚ ا   ّ ٍِ ْغ ُِ  ِٟ فَّٕ َٛ ْٕذَ  [101]٠ٛعف/٠ٛعف " ذَ َٓ ِػ ٠ َّْ اٌذِّ َُ " ، "إِ ْعَل ِ اإْلِ   ، فّٓ  ٚ٘ٛ د٠ٓ اٌرٛؼ١ذ اٌخاٌص [19]آي ػّشاْ/َّللاَّ

 تشا١ُ٘ ..إُ ظ١ّؼ ا ُ٘ رس٠ح ٚعٍُ ػ١ٍٙهللا تمٟ ػٍٝ اٌرٛؼ١ذ اٌزٞ ٘ٛ د٠ٓ إتشا١ُ٘ ٚإعّاػ١ً ٚإعؽاق ٠ٚؼمٛب ِٚٛعٝ ٚػ١غٝ ٚدمحم صٍٝ         

 ؼشفٛا د٠ُٕٙ ٌُ ٠ؼٛدٚا ٠ّصٍٛٔٗواْ ا١ٌٙٛد ٚإٌصاسٜ لثً اٌرؽش٠ف ػٍٝ اٌرٛؼ١ذ ٠ّصٍْٛ اإلعلَ ، فٍّا  .     

 دينهم واشتروا وحرفوا ، وسبوا هللا وأنبياءه ، األنبياء، ولتلوا  ليس من أبنائه من حادوا عن التوحيد ، ونمضوا عهد هللا ، وعبدوا العجل .             

  بؤنه زنا بابنتيه ، وأن  لوًطا ا مغلولة" ، واتهمو "يد هللا لالوا، و بناء هللا"لالوا نحن أ ، و" "عزير بن هللا" ، ولالوا للياًل  بآيات هللا ثمنًا                 

رًما على وجه األرض إال ارتكبوه   ويحيى ولد زنا ، ولتلوا زكريا  عيسى                   بؤن لعنهم وجعل  عالبهم هللاوكيف  ،، ولم يتركوا ج 

 ؟ براهيم إفهل يمكن المول بؤن هإالء من يرية .. بسوء العياب في الدنيا واآلخرة  ، وتوعدهمالمردة والخنازيرمنهم                  

 ُ٘ أٌٚٝ إٌاط تئتشا١ُ٘، ٌزا تشا١ُ٘ إد٠ٓ اٌرٛؼ١ذ ٍِٚح  إلعل١َغ اٌّشع١ٍٓ ِّصٍح ٌاٌىرة إٌُّضٌح ٚتعّ ذؤِٓ تع١ّغ( ) شُ وأد أِح دمحم.      

           " َّْ ٝ  إِ ٌَ ْٚ َ َٓ  أ َُ ٌٍََِّز٠ ١ ِ٘ َ٘ إٌَّاِط تِئِْتَشا َٚ ُّٟ  ازَ ـ  اذَّثَؼُُٖٛ  َٚ َٚ إٌَّثِ ُٕٛا  َِ َٓ آَ َٓ "اٌَِّز٠ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ُّٟ ا ٌِ َٚ  ُ   [68]آي ػّشاْ/ َّللاَّ

ا تاألٔث١اءؼ١س صٍٝ  ٌُ ٠ؼشض تٗ ِٓ ِىح إٌٝ اٌغّاء ِثاششج ( )١ٌٍح اإلعشاء ٚاٌّؼشاض  ىح إٌٝ اٌمذطِٓ ِ ()اء إٌثٟ عشإ .                ِ   فٟ اٌّغعذ األلصٝ إِا

  ذؤِٓ ٌٝ أِح إ خ١أحٚ اِح ِألخ ذاس٠خٙا غذس  ِٓ أ ، ) اٌّغ١ٍّٓ( إٌٟ أِح تٕٟ إعّاػ١ً  )ا١ٌٙٛد(تٕٟ إعشاِئ١ً ِٓ أِح اٌضػاِح اٌذ١ٕ٠ح تأرماي  إ٠زأ ا                   

 فٍغط١ٓ ؼك اٌّغ١ٍّٓ فٟ  وذ ٠ؤ  تشا١ُ٘إٍِٚح  تذ٠ٓ اٌرٛؼ١ذ                   

 ،  في امتالن هيه األرض هللا عند ليس لهم عهدو ، عح١ٌظ ٌُٙ ؼك فٟ األسض اٌّمذ ٚسعٍٗ تاهلل ٚتأٔث١اِئٗ تظٍُّٙ ٚوفشُ٘ ا١ٌٙٛدف ٌزا         

  لموله تعالى : براهيم وبملكية تلن األرض الممدسةأولى الناس بإهم  دمحم   وأمة                  

                             ٝ إِِر اْترٍََ َٚ ٠َّرِٟ لَاَي اَل  " ْٓ رُّسِ ِِ َٚ ا لَاَي   ِ ا َِ َّٕاِط إِ ٍ ٌِ َّٓ لَاَي إِِّٟٔ َظاِػٍَُه  ُٙ َّّ َ اٍخ فَأَذ َّ ٍِ ُ تَِى َُ َستُّٗ ١ ِ٘ ِّ إِْتَشا ٌِ ا ِذٞ اٌظَّ ْٙ  (124)اٌثمشج/ ١ٓ "٠ََٕاُي َػ

                           " َْ ٌُِؽٛ ا َٞ اٌصَّ ا ِػثَاِد َٙ ُ َّْ اأْلَْسَض ٠َِشش ْوِش أَ ٓ تَْؼِذ اٌزِّ ِِ تُِٛس  ٌَمَْذ َورَْثَٕا فِٟ اٌضَّ َٚ  [105]األٔث١اء:" 

صٔىٟ ٌرؽش٠ش٘ا ِٓ أ٠ذٞ  ظٙٛد ٔٛس اٌذ٠ٓ ِؽّٛد اٌفاسٚق ػّش، شُ ذٛظٙد، فٕٙعٛا العرلَ ِفاذ١ػ اٌمذط أ٠اَ  ِغرمشج فٟ ؼظ اٌصؽاتح وأد ٘زٖ اٌؽماِئك ٍِؽٛظح :)  

 (ؼشس٘ا صلغ اٌذ٠ٓ األ٠ٛتٟ اٌص١ٍث١ثٓ ؼرٝ 

 في فهسطيٍ يٍ حيث أقذييح انسكُى ٔانًٕاطُح اتاسيخي اادعاء انيٕٓد أٌ نٓى حقافتشاء : *
 ىٕٝ :ِٓ ؼ١س ألذ١ِح اٌغُ  -← اٌشد 

 (ِٓ تطْٛ اٌؼشب األٚاِئً).  أٚي ِٓ عىٓ فٍغط١ٓ ُ٘ "ا١ٌثٛع١ْٛ"                

  اٌّصشٞ  ٛاغ ذً اٌؼّاسٔح تاٌّرؽف، ٚٚسد فٟ أٌ ٌٚٗ روش فٟ ذٛساذُٙ)٠ثٛط( ألذَ اعُ ٌث١د اٌّمذط ٘ٛ .                 

 اٌرٛساج ٚاإلٔع١ً " تأسض وٕؼاْ" ) ذغّٝ فٍغط١ٓ فٟ  (اٌؼشب)شاسوُٙ فٟ عىٕا٘ا اٌىٕؼا١ْٔٛ  .                

 )شاٌُ= ِؼثٛد ا١ٌثٛع١١ٓ ( شاٌُ"  ، أٚ ِذ٠ٕح " ُ"١غٍك ػٍٟ ت١د اٌّمذط "أٚسشاٌ. أُ                  

   ، ٚاألعثاغ ( اعشاِئ١ً  = ٠ٚؼمٛبعؽاق إ) ٚألاَ تٙا ٘ٛ ٚرس٠رٗ)ِٓ اٌؼشاق(  تمشْٚ غ٠ٍٛح أذٝ إ١ٌٙا إتشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌغلَ ألٚي ِشج تؼذ رٌه .                

 .. أٞ أْ اٌؼشب  إٌٝ ِصشعشاِئ١ً( إ ٛ)تٕٖ ٛفٍغط١ٓ ، لثً أْ ٠خشض ٠ؼمٛب ٚتٕ ػاِا ، ٌُ ٠ٍّىٛا خلٌٙا شثشا ِٓ 230ػٓ  دضِذج ٌُ ذ                      

 ، وّا ظاء ِٓ ٔغٍٗ اٌؼشب .. ! ٛداٌزٞ أذٝ ِٓ ٔغٍٗ ا١ٌٙ تشا١ُ٘ ٚرس٠رٗإ فٟ فٍغط١ٓ لثً ىٌُٕٝٙ أعثم١ح اٌغُ                   

 ( عىٕٛ٘ا لثٍُٙ !  ألُٕٔٙصاسٜ ٌٚا دػاء تأْ ِصش ِٓ ؼمُٙ دْٚ اٌّغ١ٍّٓ ً ؼما ، ٚإال ظاص ١ٌٍٙٛد االىٕٝ الذىفُ ٍِؽٛظح : أعثم١ح اٌغُ  )            
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 : )= وْٛ فٍغط١ٓ ٚغٓ لِٟٛ ١ٌٍٙٛد (ؼ١س ألذ١ِح اٌّٛاغٕح  ِٓ  -        

 ١ٌٍٙٛد  ال١ِٛ الاِح دٌٚح ٠ٙٛد٠ح ع١اع١ح ذىْٛ ٚغٕإلٕاع ٠ٙٛد اٌؼاٌُ تفىشج إفٟ تذا٠ح اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ؼاٚي "٘شذضي"  .                    

  اٌٚرٗ تاءخ تاٌفشً ألْ  اٌىص١ش ِْٓ ِؽأإال ) ُسشؽد ػذج ألطاس ِصً ِٛصِث١ك ، أٚغٕذا ، اٌىٛٔغٛ ، ع١ٕاء ، األسظٕر١ٓ .. اٌخ (                        

 وأٛا ػذ٠ّٟ اٌشغثح فٟ إٌضٚغ ػٓ اٌثلد اٌرٟ اعرمشٚا ف١ٙا  ا١ٌٙٛد                       

 ٚسأٜ ،  ا١ٌٙٛد ١ح د١ٕ٠ح ٠ٍُٙة تٙا ػٛاغف ظّا١٘ش، فؽٛي اٌّٛظٛع إٌٝ لع . فىش ٘شذضي فٟ غش٠مح ٠ٛاظٗ تٙا ٘زا اٌٛظغ                       

 ِمذعاخ ذاس٠خ١ح ٌُٚٙ ف١ٙا  ٠ذج ؼ١س أْ ١ٌٍٙٛد تفٍغط١ٓ ػلِئكفٍغط١ٓ ٟ٘ اٌّىاْ اٌٛؼ١ذ اٌزٞ ٠ٕاعة ٘زٖ اٌذػٛج اٌعذأْ                           

  ِٕز ؼ١ٕٙا ١ٌٍٙٛد فٟ فٍغط١ٓ  ٚاسذفؼد دػٜٛ ؼك اٌّٛاغٕح - تاػرثاس٘ا أسض ا١ٌّؼاد -، فظٙشخ فىشج فٍغط١ٓ  د١ٕ٠ح                          

 ذؽ٠ًٛ ا١ٌٙٛد٠ح ِٓ د٠أح إٌٝ ظٕغ١ح ! ٙذفت ػا١ٌّااٌص١ٔٛ١ٙح  ٚسٚظد ٌٙا                          

  سرائٌل من أكثر القصص ورودا فً الٌقرآن لمنزلتهم عند هللا ولكونهم "شعب هللا المختار" الذي فّضلهم إقصة بنً افتراء : * 

 على العالمٌن ! !  

ًِ ذاس٠ِخُٙ ذؽذَّز ػْٓ اٌمشآْ إ ←اٌشد       : تٕٟ إعشاِئ١ً فٟ ِشاؼ

عاَصفح أٚ  ػلء اٌشأْ ٚاٌر٠ٕٛٗ تاٌّىأحفّشج ٠َرٕاٌُٚٙ تاٌّذغ ٚإ .  ُِ خراس، ٚأْ اخر١اَسُ٘ ٌُ ٠ىٓ ػٓ  ُّ ٍَ اٌشَّؼَة اٌ             فمذ وأٛا راخ ٠ٛ

ُْ  " ، تً اخرشٔاُ٘ ػٍٝ ِػٍُ ػٓ إ٠صاس ف١ٗ ِؽاتاج ُ٘ ٌَمَِذ اْخرَْشَٔا َٚ  ٝ َٓ  َػٍَ ١ ِّ ٌْؼَاٌَ ٍُ َػٍَٝ ا ٍْ ًَ "  ، ( 32اٌذخاْ: )" ِػ ٌَمَذْ آذ١ََْٕا َتِٕٟ إِْعَشاِئ١ِ َٚ
  ٝ ُْ َػٍَ ُ٘ ٍَْٕا فَعَّ َٚ َٓ اٌط١َِّّثَاِخ  ِِ  ُْ ُ٘ َسَصْلَٕا َٚ جَ  َّٛ إٌُّثُ َٚ  َُ ٌُْؽْى ا َٚ ٌِْىرَاَب  َٓ  ا ١ ِّ ٌْؼَاٌَ ا اْخرَ * ا َّ ِش َف ِْ َ َٓ اأْل ِِ ُْ ت١ََِّٕاٍخ  ُ٘ آذ١ََْٕا ُُ  ٍَفُٛاْ َٚ ُ٘ ا َظاَء َِ ْٓ تَْؼِذ  ِِ إاِلَّ 

ا َوأُٛاْ  َّ ِح ف١ِ َِ ٌِْم١َا ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ُٙ َٕ َّْ َستََّه ٠َْمِعٟ َت١ْ ُْ إِ ُٙ ُُ تَْغ١ ا ت١ََْٕ ٍْ ٌِْؼ َْ  ا فُٛ ٍِ ِٗ ٠َْخرَ  (17، 16اٌعاش١ح:  ) " ف١ِ

  . ُِّ ٝ   ف١مٛي " ذثاسن ٚذؼاٌٝ  ُٙ اٌٌّٛٝٚفٟ آ٠اخ أخشٜ ٠ز ُْ إٌَِ ِٙ َّٓ َػ١ٍَْ َْ َستَُّه ١ٌََْثَؼصَ إِرْ ذَأَرَّ َٚ  َّْ ٌْؼَزَاِب إِ ُْ ُعَٛء ا ُٙ ُِ ْٓ ٠َُغٛ َِ ِح  َِ ٌِْم١َا َِ ا ْٛ َ٠ 

 ٌُ إَُِّٔٗ ٌَغَفٌُٛس َسِؼ١ َٚ ٌِْؼمَاِب   (167األػشاف: ) "َستََّه ٌََغِش٠ُغ ا

ى١ٓ،  تاٌشفؼح ٚاٌٛظاػح تاألِش٠ٓ ٠خرثش  هللا .  ، ؼرٝ ذَٕمِطغ األػزاس، ٚذخشط ٚاٌغٕٝ تاٌفمش ،  تاٌَخٛف ٚاألِٓ ، تاٌضٌضٌح ٚاٌرَّّ

 ُِ ُِششوْٛ ٠ٚمٌْٛٛ هلل ؛ فئْ ٔاع ا عٛف ٠ُثؼصْٛ ٠َٛ َٔد ػٍٝ اٌعذيشّ األٌغٕح اٌرٟ  ا ُوَّٕا "  اٌم١اِح ُٚ٘  َِ ِ َستَِّٕا  َّللاَّ َٚ َٓ ْشِشِو١ (  23األٔؼاَ: )"  ُِ

ٓ إلا ْ الاىف ، ِِ ٓ ػٍُّٙ تذٌّ  ِِ   ِح اٌذ١ًٌ ػٍٝ إٌاط 

 ثاَيح جاء في انقشآٌ نقٕنّ تعانى  :      يزعى انيٕٓد أٌ دخٕنٓى انًسجذ األقصى )انٓيكم ؟( اآلٌ  نهًشج انافتشاء :   *

ا "                ًَ ْسِجَذ َك ًَ ِنيَْذُخهُٕا اْن َٔ َُْكْى  ُجٕ ُٔ ْعُذ اآْلِخَشِج ِنيَُسُٕءٔا  َٔ ِنيُتَ فَِإرَا َجاَء  َٔ ٍج  َل َيشَّ َّٔ اَدَخهُُِٕ أَ ا تَتْثِيش  ْٕ  ء (اإلسشا) ّثُِشٔا َيا َعهَ

 ؼ١س ٠خثشُ٘ هللا ذؼاٌٝ ػّا ٠فؼٍٗ اٌّؤِْٕٛ تُٙاِئ١ً عشإخاغة فٟ ا٠٢ح ُ٘ تٕٛ . اٌّ  ←اٌشد    

 ٚتأرظاس ٚػذ ا٢خشج ٌذخٌٛٗ  ،ع١ذٔا ػّشٟ ٌّذ٠ٕح اٌمذط فٟ ػٙذ . اٌذخٛي األٚي ، ٠شٜ اٌثؼط أٔٗ ٠شاد تٗ اٌفرػ اإلعلِ               

 أخشِٜشج                   

ِ تُي إسشائيم في األسض  أشاس هللا سثحاَّ ٔتعانى افتشاء  :  * ّٕ    سٕسج اإلسشاء : ، كًا جاء في يُشافِقًٓا فساد ،إنى يشحهتَيٍ ِيٍ ُعه

قََضْيَُا إَِنى  "                    ا  َٔ ا َكِثيش  ًّٕ ٍَّ ُعهُ نَتَْعهُ َٔ  ٍِ تَْي ٌَّ ِفي اأْلَْسِض َيشَّ ُِي إِْسَشائِيَم فِي اْنِكتَاِب نَتُْفِسُذ  ( 4اإلسشاء: )" تَ

َ٘رُّٙا  ←اٌشد    ِ ا١ٌٙٛدٞ اٌؽاٌٟ  ٕ٘ان سأ٠اْ ٌّٙا ٚظا ّٛ ُ اٌؼٍُ ْٙ  :  إْ واْ ٘ٛ اٌؼٍٛ األٚي أٚ اٌصأٟفٟ ف

ُّٛ اٌصأٟأْ ا ٠شٜ وص١شْٚ.                   َّٛ اٌؽاٌٟ ٘ٛ اٌؼٍ  ٌؼٍ

 :  األٚيٌىٓ ٠َخرٍفْٛ فٟ اٌؼٍٛ  .                 

   ػ١ٍٙا اٌرٟ لَعٝ ٚ، ٓ ػاِا ( ذغؼ١ )فٟ ػٙذ داٚٚد ٚع١ٍّاْ اٌزٞ اعرّش تٕٟ إعشاِئ١ً فٟ فٍغط١ٓ ٍِّىحأشٕاء  أٔٗ واْ  اٌثؼطف١شٜ  -

ْ ٚاٌثات١ٍْٛ ِ  ا٢شٛس٠ُّٛ ّٞ ِ ػٍٝ ٠ذ ٚ،   " عشظْٛ اٌصأٟ"ػٍٝ ٠ذ اٌٍّه ا٢شٛس ّٟ  "خرّٕصشتُ "اٌٍّه اٌثاتٍ

ذ١ٌٍِّٓ أْ ػٍٛ تٕٟ إعشاِئ١ً أ٠اَ داٚد ٚع١ٍّاْ  - ُِ َّٛ ا١ٌٙٛدٞ اٌؽاٌٟ ٘ٛ اٌؼٍٛ األٚي  ٓ ٠شٜ أْ اٌؼٍ َِ  ٌُ ٠ىٓ  -ػ١ٍّٙا اٌغلَ  -ٕٚ٘ان 

ٚإْ ذؽمَّك ف١ٗ فغاد إال أٔٗ ٌُ ٠َشًّ  ، اٌؽعاساخ ٚاألُِ، ٚتؼذ رٌه واْ شأْ ا١ٌٙٛد ظؼ١ف ا غ١ش ِؤشِّش ت١ٓ  إفغادٚال  فغاد  ف١ٗ

ٓ خلي لٛذُٙ ُٚٔفٛرُ٘ اٌذٌٟٚ األسض ِِ ا  ، ٚذأش١شُ٘ فٟ ِشاوض اٌمَشاس  ، أِا ا٢ْ ف١َشْٚ أْ فَغادُ٘ ٚإفغادُ٘ ٠َشًّ األسض وٍَّٙ

 ُدٚي اٌؼاٌفٟ ألٜٛ 

١ُ٘ذ ٘ؤالء ٚأرٜ  ع١ُص١ة اٌّؤ١ِٕٓ تغثة وَ ٕ٘ان ظشس ٍِؽٛظح :  ِ ّٛ تاٌرضاَ ٟ  ، ٌٚىٕٗ ظشس ػاِسض ع١َٕرٙ ا١ٌٙٛد ُٚػٍ

 عثؽأٗ ٚذؼاٌٝ تإٌصشٚذَؽم١ك ْٚػذ هللا اٌّؤ١ِٕٓ تِذ٠ُٕٙ 

                        " َْ َْٕصُشٚ َُّ اَل ٠ُ ُ ُُ اأْلَْدتَاَس ش ٌُُّٛو َٛ ُ٠ ُْ ْْ ٠ُمَاذٍُُِٛو إِ َٚ ُْ إاِلَّ أَرٜ   ُٚو ْٓ ٠َُعشُّ  (111آي ػّشاْ: ) "ٌَ
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 انفهسطيُيٌٕ ْى يٍ تاعٕا أسضٓى نهيٕٓد .. * افتشاء  : 

 :فمط من األراضي الفلسطينية  ويلن  %4هو ق شرعية وغير شرعية ألصى ما ملكه اليهود بطر:  1948لثً ػاَ    -  ←اٌشد    

 (!   باستخدام الرشاو  من بعض األتران الفاسدين في السلطة أيام الحكم العثماني ) نتعيش في فلسطين مني مئات السني أللية كونهمل.                 

 نتداب البريطاني على فلسطينأثناء فترة االلليهود   خاصة اياهدكمنحة مجانية أو بؤسعار رمزية أو ك االنتداب البريطاني مساعدة. ب                

  ، األراضي الفلسطينيةن الكثير من يملكوكانوا  إلطاعيين لبنانيين وسوريين منوليام الكثير بالد الشامتفرق األمالن بعد تمسيم .                 

 يعيشون في  هم كثير منالصبح أ  تحت الحكم العثماني ي سمى بالد الشام ، اا واحدً بلدً سوريا ولبنان واألردن وفلسطين  نتكاا عندم                 

 ..  خيالية اهود اليين دفعوا لهم فيها أسعارً وأمالكهم في بلد مخر، فانتهز كثير منهم الفرصة وباعوا أرضهم في فلسطين لليد بل                  

  فة جحضع فيها الشعب الفلسطيني والموانين الم  التي و  السيئة  ظروف. المليل فمط  من الفلسطينين هم من لاموا ببيع أرضهم لليهود نظرا لل               

 نيالفلسطيني مت تصفية الكثيرين منهم على أيد وت ، ابر كل من باع أرضه لليهود خائنً ولد اعت  البريطاني ،  التي سنها المندوب السامي                 

  والسمسار والوسيط  لبائعد  اع  وت   ، م بيع أ  شبر من أراضي فلسطين لليهودحر   فتوى باإلجماع ت   7411 ر علماء فلسطين األولأصدر مإتم .               

 ومماطعتهم في كل شيء مين مانهم من الدفن في ممابر المسل، وحر ، خارجين من زمرة المسلمين المستحل للبيع مارلين من الدين                 

 !! والتشهير بهم                  

   تمسرائيل إعالن دولة إو 7491حرب هزيمة الجيوش العربية في بسبب  لخسارة الحميمية ألرض فلسطينا:  كانت 7491بعد عام  -

 ، فلسطين مباشرة وبموة السالح بطرد أبناء كيان الصهيونيال وليام ، % من أرض فلسطين11على االستيالء  بعدها           

 واالستيالء على أراضيهم           

 ،  مباشرة وبموة السالح بطرد أبناء فلسطين اليهود ولياماحتالل بالي أرض فلسطين م ت وهزيمة الجيوش العربية :7491بعد حرب  -

 والتوسع في بناء المستوطنات في االراضي المحتلة .. تحت مختلف اليرائعالفلسطينية  األراضي مصادرةو
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