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: اإلالخو

 اإلاؼاعم حؿلِ وله وبظلً, والاهخماء الهىيت بؾالميت ؤلاؾالمي بالـخذ والخاعيش،ؤنبدذ الهىيت عغبيت ؿلؿُحن  

ٌل اليهىصيت والاصعاءاث  زالٌ ومً, والاؾخعماع الؼؼول عبر اللاثمت صولتهم وقغعيت ؿلؿُحن في الخاعيدي اليهىص خم خى
 كبل ؾىىىها الظيً العغب ألهلها زابذ الخاعيدي الخم بلىوول.ؿلؿُحن عغب يض مىعؾذ التي واللهغ ؤلاعهاب وؾاثل

. والكعىب ألامم مً ػحرهم

ٌل على والضيييىنل الؿياؾيىنل بؾغاثيل كاصة صؤب للض   ؤعى الخاعيسيت بؾغاثيل ؤعى هي ؿلؿُحن ؤعى بإن اللى
 ؿهم لظا اهم،ؾى الكعىب مً لكعب ليؿذ وهي اعى بال لكعب قعب بال اعى ألاعى هظه وؤن ، وؤحضاصهم آبائهم

. عنها ؤػغاب الـلؿُيييىنل العغب وؤن الكغعيىن، ؤصخابها

 مً 18 عكم باآليت الاؾُىعة جبضؤ منها الخاعيسيت الضيييت والاصعاءاث ألاؾاَحر مً مجمىعت على كامذ بؾغاثيل ؿضولت وعليه 
 نهغ مً الاعى هظه اعُي ليؿلً.كاثال ميثاكا ابغام مع الغب كُع اليىم طلً في ) ههها والتي الخيىيً ؾـغ مً 15 ؤلاصخاح

ل: له وكاٌ (إلبغاهيم ؤو ) الغب ظهغ") الخيىيً ؾـغ في وعص ؤيًا بيىما . ( الـغاث نهغ الىبحر النهغ الى مهغ  ؾييىنل وؿلً بنّن

ل
ًا
 وهيتالههي كاصة بضؤ ؿلض طلً مً وبالغػم. باَل عليه  ؿدىضونل الظو الاصعاء ان على صليل وهظا (لهم ليؿذ ؤعى في ػغيبا

ل ويؼعمىنل الخاعيش يؼيـىنل وؤزظوا ألاؾاَحر جلً على بىاءًال ألاعى هظه في العالم يهىص يجمعىنل ل لهم ؤنّن
ًا
ل خلا

ًا
 ؤعى في جاعيسيا

 .الههيىهيت الخغهت عليها جلىم التي الظعاجع ؤهمّنل مً ؿلؿُحن في لهم الخاعيدي الخم ؿىغة وؤن ؿلؿُحن،

Abstract: 

Palestine is an Arab identity an history . It has become an Islamic identity an affliction of the 

Islamic conquest , so all Jewish claims an allegations about the historical right of Jews to 

Palestine fell and the legitimacy of their state via invasion , colonization and by means of terror 

and oppression practiced against Arab of Palestine and the constant historic right to the Arab 

remains to the Arab who lived before other nations and peoples. 

Israeli's political and religious leader have repeatedly said that the land of Palestine is Israel's 

historical land, the land of their fathers and ancestor and that this land is a land without people 

for a people without land which is not a people others. So they are the legitimate owners ant that 

the Palestinian Arabs are strangers. 

Accordingly, the state of Israel has a set of myths and religious allegations, the historical ones 

begin legend verse number 18 of chapter 15 of book of Genesis, which reads in that day the lord 

made a covenant with Arab ham saying give this land, from the river of Egypt to great river, the 

Euphrates River, As also mentioned in the book of Genesis, the lord appeared and said to him 
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"that thy seed shall be a stranger in a land that not theirs, and this is evidence of the prosecution 

which they rely on absurd" . Despite this, the Zionist leaders began gathering Jews of the world 

in this land according to those myths and began to falsify history and claim a historical right to 

the land of Palestine, and that the idea of historical right for them in Palestine is of the most 

important argument on which the Zionist movement is built on.   

 

ٌل اإلاُلب  ؿلؿُحن اعى عغوبت ازباث: الاو

ٌل اإلابدث : الاو

: الههيىهيت الاصعاءاث صخٌ 

ل اإلااعزىنل يظهغ :-  طلً وبيان. م.ق 997-م.ق 3000 ؾىت مً اؾخمغث لـلؿُحن الىىعاهيحن خىم ؿترة ؤنّن

ه
ّن
 ؾاميت ػحر آعيت كباثل ألاعى هظه بلى كضمذ اإلايالص كبل عكغ الثاوي اللغنل وؤواثل عكغ الثالث اللغنل ؤواثل في ؤه

 البدغ بؿاخل اللباثل هظه هؼلذ (هغيذ) بجؼيغة اليىم حعغؾ التي كغيُل حؼيغة مً وطلً ،(ؿلؿخحن) بلباثل حعغؾ
 مهاهغة مً واحخماعيت ججاعيت نالث عبر الىىعاهيت ٌباللبات الـلؿخيىيت اللباثل وػؼة،وازخلُذ ياؿا بحن اإلاخىؾِ
نل الؼمً وبمغوع زلاؿتهم، مً واؾخـاصوا لؼتهم، وجدضزىا عاصاتهم، وؤزظوا بهم، امتزحىا ما وؾغعان وػواج،  في جيىّن

 مً الىاؿض الاؾم عليه وػلب حاهب، مً الؿاميت العغبيت واللؼت العغبي الضم عليه ػلب الؿيان مً مؼيج ألاعى هظه

 .الـلؿُيييحن بالعغب الؿيان ويعغؾ بـلؿُحن، حعغؾ البالص ؿإنبدذ آزغ، حاهب مً (هغيذ) حؼيغة

ا     ل: اليهىص ؤنل العبراهيىنل وؤمّن  عليه ببغاهيم ؤن جظهغ الخىعاة وزانت اليهىصيت واإلاهاصع الخاعيسيت اإلاهاصع ؿةنّن
 بإعى بعض ؿيما عغؿذ التي هىعان، ؤعى بلى -قالعغا ببالص -اليلضاهيحن ؤو بالصهم مً عخلىا كض وؤؾغجه الؿالم

 اللغنل مىخهف: ؤعجخها ولعلّنل ؿلؿُحن، ؤعى كضومهم ػمً جدضيض في الخاعيسيت اإلاهاصع ازخلـذ وكض ؿلؿُحن،
 .ق 1850 ؾىت خىالي ؤو اإلايالص، كبل عكغ الخاؾع

 بل معحن، واخض بلض في الاؾخلغاع حعغؾ لم صخغاويت بضويت كباثل ألانل في العبراهيحن ؤن الخاعيسيت اإلاهاصع جظهغ     
ل وماقيتها بةبلها آزغ بلى ميان مً جغخل واهذ

ًا
 اؾم ػحرهم ؤو الىىعاهيحن كبل مً عليهم وؤَلم واإلااء، الىأل عً بدثا

 ؿلؿُحن ؤعى بلى منهم حماعت حاءث وكض البالص، في جغخالهم لىثرة ؤو الـغاث، نهغ ؤو ألاعصن نهغ لعبىعهم العبراهيىن،

 الؿىحن بمئاث الىىعاهيحن اؾخلغاع بعض ؤو م،.ق 1850 ؾىت ؤو م.ق 2000 ؾىت

 وبعٌ اليهىصيت الاؾـاع هخب في وعص ما زالٌ مً وصخًها الاصعاءاث هظه جـىيض على الًىء ؾيؿلِ البدث هظا وفي

 :الخاعيسيت واإلاغاحع اإلاهاصع

ل

  :البدث مىهج

ٌل جدليلها ومداولت مهاصعها مً اإلاعلىماث بجمع وطلً ،والخدليلي ؿالىنـي الخاعيدي، اإلاىهج الباخث اعخمض  للىنى

. اإلاغحىة الىخاثج بلى
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 -:البدث مهاصع

 عىض ألانيل الخاعيدي اإلاهضع باعخباعها الخىعاة على واعخمض يضيه، بحن اإلاخىؿغة الخاعيسيت اإلاهاصع على الباخث اعخمض

. آلازاع في واإلاخسههحن ناإلااعخي مً ؤوعبيحن وههاعيل يهىص علماء ؤكىاٌ وعلى اليهىص،

: البالص انل

ل   اإلالضؾت والىخب اللضيم الخاعيش في عغؿذ التي للبالص هؿيان الخاعيش في طهغها وعص التي البكغيت ألاحىاؽ ؤكضم بنّن

 .باؾمهم البالص ؾميذ الظيً الىىعاهيىنل هم هىعان ؤعى باؾم والىهاعيل اليهىص عىض

ل   ٌل هم العغب بنّن  وبيان. بعض ؿيما بليها حاءث التي العبريت اللباثل مً طلً في وؤؾبم ؿلؿُحن، ؤعى بلى كضمىا مً ؤوّن

ل: طلً  العغب حؼيغة مً ألاعى هظه بلى العغبيت اللباثل مً ؤؿىاج كضوم ؤزبدذ كض اإلاىزلت الخاعيسيت الضعاؾاث ؤنّن
ىذ إلايالص،ا كبل الغابع ألالف في الكام بالص بلى مهاحغة  اليىم  عغؾ ؿيما اإلاخىؾِ، البدغ ؾاخل اللباثل هظه واؾخَى

 .وؿلؿُحن ولبىان بؿىعيا

 باؾخسغاج القخؼالهم الـيييليحن اؾم اإلاخىؾِ البدغ مً الكمالي الؿاخل في اؾخلغث التي اللباثل على ؤَلم وكض 

 اؾم -اليىم اللضؽ مىُلت -هىعان ؤعى وؾِ بجىىب اؾخلغوا الظيً الىىعاهيحن على ؤَلم وكض الـيىىـ، وججاعة
 التي ؤعبع مضيىت ؤكامىا الظيً هم وهاالء العىاكيحن، اؾم هىعان ؤعى حىىب ؤكص ى ؾىىىا الظيً وعلى اليبىؾيحن،

 .( )خبرون باؾم عغؿذ

ل بلى الضعاؾاث جلً وطهبذ        الص،المي كبل الثالث ألالف مىخهف في ؿلؿُحن بلى كضمذ كض الىىعاهيت اللباثل ؤنّن

هم بلى باخثىنل وطهب ٌل مىظ ؿيها اؾخلغوا ؤنّن ل آزغون باخثىنل وازخاع اإلايالص، كبل الثالث ألالف ؤو
ًا
 ،( )طلً ػحر جاعيسا

ل بلى طهبىا خيث  التي اإلاىدكـاث بلى هاالء واؾدىض ،( , )اإلايالص كبل ؾىت آالؾ ؾبعت كبل وان الىىعاهيحن وحىص ؤنّن
 مداَت اإلاضيىت واهذ خيث العالم، مضن ؤكضم مً بل ؤكضمها، مً ؤعيدا حعخبر والتي اللضيمت، اإلاضن في آزاعهم جدبعذ

 ( ).اإلايالص كبل ؾىت آالؾ ؾبعت مىظ كاهغة حجغيت بإؾىاع

ٌل ل: واعهييف.ٌ الضهخىعل الياجب يلى ل اإلاعانغون اليهىص يضعيها التي الباَلت اإلاؼاعم مً بنّن ل لهم بإنّن
ًا
ل خلا

ًا
 في جاعيسيا

ل: طلً على ويل ؿلؿُحن،  خم مً الخاعيسيت وألاؾبليت ؿلؿُحن، ؾىىذ مخىازغة كباثل يمً كبيلت واهىا اليهىص ؤنّن
 الخاعيش، عبر ؿلؿُحن ؾيان هم والىىعاهيىنل الخم، ؤصخاب هم اإلاعانغون ؿالـلؿُيييىنل للعغب، ؿلؿُحن

                                                           
  
 ،42-41م، ص1988 8، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -اليهودية –مقارنة األديان  ,احمد,شلبً -

 
يريل ديورانت. ول-  محمد بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة : ، ترجمة -حياة اليونان -(8)قصة الحضارة : وا 

 324م، الجزء الثاني من المجمد األول ص1973

م، الجزء األول، الفصل 1958جورج حداد وعبد الكريم رافق، بيروت .تاريخ سوريا ولبنان وفمسطين، ترجمة د: يميب حتىف.د - 
 السادس 

 
  .22-21فمسطين القضية الشعب الحضارة ، دار االستقالل لمدراسات والنشر، ص: بيان نويهض الحوت - 
 17م، ص1985 3القديم، دار اقرأ، بيروت، طوثيقة الصهيونية في العهد : انظر جورجي كنعان-2
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ل بالؼؼول كامذ نؼحرة، كبيلت ألانل في وبؾغاثيل
ًا
 طلً بعض ؾميذ ووالذ العاليت، الثلاؿت طاث هىعان ؤعى في َمعا

 ( ).ؿلؿُحن

ل اللباثل ؤؾبم العغب وىنل مً الخاعيسيت الضعاؾاث بليه طهبذ وما   
ًا
ه ؿلؿُحن في اؾخلغاعا  علماء مً مجمىعت ؤهضّن

ل ؤزبخىا خيث واإلاؿلمحن العغب ػحر مً الخاعيش :- العلماء هاالء ومً. والخاعيش الهىيت عغبيت ؿلؿُحن ؤعى ؤنّن

ٌل ل جىحض ال والىاكع: " واعهييف.ٌ الضهخىعل يلى  ومً الضيً، نلت ػحر اللضامى واليهىص اإلاعانغيً اليهىص بحن نلت ؤوّن
ل يمليىنل ال بظلً وهم ألازغي، الكعىب بعكغاث ازخلُىا كض ؿاليهىص ؤلاوؿاهيت العلىم هظغ وحهت

ًا
ل ؤو زابخت، ؤعيا

ًا
 لؼت

ل ؤو واخضة،
ًا
ل ؤو مخجاوؿت، زلاؿت

ًا
ل خياة

ًا
، اإلاعانغون يهىصاٌ  عخبر ال ولهظا واخضة، اكخهاصيت

ًا
هم وبالخالي قعبا  ال ؿةنّن

لىنل
ّن
  ( )". كىميت  كي

ٌل*  ل:" (Arabia Before Muhammad)هخابه في ؤولحرول س ي صو يلى  ؤوؿاٌ هم الخاليحن الـلؿُيييحن الـالخحن معظم بنّن

 ( )".ؤلاؾغاثيليحن ؾبلذ التي ألاكىام جلً

ٌل هم الىىعاهيحن بن: "كاٌ خيث لييخاٌ، ؤلـغيض اليهىصو الياجب*   اللباثل بعضها جخالذ زم ؿلؿُحن بلى حاء مً ؤو
 ( ) .العبريت اللباثل زم العغبيت

ٌل*   العغبيت ألامت نلت بن: "ألامغيىيت اإلاخدضة الىالياث في بيل بجامعت الخىعاجيت الضعاؾاث ؤؾخاط بىعػ ميلغ يلى
 عغب وؤما. هىعان بإعى بؾغاثيل ؤبىاء بِجغ التي الهلت مً وؤوزم ؤكىيل وهى ومباقغة، خليليت نلت بـلؿُحن
نهم هي البالص ؤن هجض ؿةهىا الخهىم وحه على ؿلؿُحن  َىاٌ عاقىا ؿلِ وؤؾالؿهم ؤنهم بمعنى الخاعيدي، َو

 ( )".بـلؿُحن ومؿخمغة خيت ونلتهم واملت، وكغون ؤحياٌ

ٌل*   كاثمت جىً لم يهىصيت صولت بكامت حعاص ؤن الصخيذ مً وان بطا: (الخاعيش مىحؼ) هخابه في  ولؼ. ج.هـ اإلااعر يلى
ل الىعاء بلى وعىص ال ؿلماطا ؾىت ؤلـي َيلت

ًا
 بعىـ الىىعاهيحن بن الىىعاهيت؟ الضولت بكامت ووعيض الؿىحن، مً آزغ ؤلـا

ٌل ( )".هىان ػالىا ما اليهىص ل عحل خياة حكبه ؿلؿُحن في العبراهيحن خياة واهذ وللض:ويلى  َغيم وؾِ ؤلاكامت على يهغٌر

                                                           
محمد عمي حوات، دار األفاق . ترجمة وتقديم  د -رؤية إعالمية -اليهودية والصهيونية في نظر شعوب العالم: انظر كتابه -1

 . 10م، ص 2001 –ه 1421الطبعة األولى  -القاهرة -العربية
 .11المصدر السابق ص  -2

-Kegan Paul -New yorK-1927- p5   -
3
Arabia Before  Muhammad 

 .443م، ص1965 1إسرائيل ذلك الدوالر الزائف، تعريب الديراوي أبو حجمة، دار الماليين، بيروت، ط: انظر كتابه -4
بطالن األسس التي أقيم عميها وجود إسرائيل في األرض العربية وسالمة الموقف العربي من القضية الفمسطينية : حسين جميل -5

 .76ص -األردن-رات وزارة الثقافة واإلعالم ، منشو
 .16م، ص1988مكانة القدس في تاريخ العرب والمسممين، شركة المطابع النموذجية، عمان، : كامل جميل العسمي -6
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ٌل ومً باؾخمغاع، والكاخىاث الخاؿالث ؿخضوؾه صخم،مؼ  جاعيش في َاعتل خاصر ؾىيل مملىتهم جىً لم آلازغ بلى ألاو

 ( )".جاعيسهم مً وؤعظم ؤهبر هى الظو الخاعيش طلً وؿيييليت، وآقىعل وؾىعيا مهغ

ٌل*  ل : "(والضيً السخغ وؾ صعاؾت )الظهبي الؼهً هخابه في ؿغيؼعل حيمـ ؾحر البريُاوي ألاهثروبىلىجي العالم يلى  بنّن
ىذ التي اللباثل عول طعا هم ؿلؿُحن ؿالحي مً بالعغبيت الىاَلحن  يىـيىا لم و ؤلاؾغاثيلي، الؼؼول كبل ؿلؿُحن اؾخَى

 ( )".منها اكخلعىا وال ألاعى عً

ٌل الخلاليض وال العاصاث ال : "اللضؽ في البريُاوي اللىهل ػوحت (ؿً) كالذ م1873 عام في*  ٌل وبحن بييىا جدى ل اللى  بنّن
ل...اللضماء الىىعاهيحن ؤوؿاٌ هم الخاليحن الـالخحن  ( )".طلً جثبذ واللغيل واإلاضن ألاماهً وؤؾماء والخلاليض العاصاث بنّن

 هظه وؾميذ اإلاخىؾِ، البدغ هدى مخجهت ألاعصن لنهغ الؼغبيت الًـت على ؿلؿُحن في الىىعاهيحن اؾخلغاع ووان     

ها ختى ؤؾـاعها، مً مىيع ػحر في اإلاغاث مئاث الاؾم بهظا الخىعاة ونغخذ ن،هىعا ؤعى: باؾمهم اإلاىُلت  نغخذ بنّن

ل الخىعاة واعترؿذ. آلبائهم ؤعُيذ التي ألاعاض ي حميع بؾغاثيل بةعُاء ؤلالهي الىعض عً الخضيث بعض به
ًا
ل نغاخت  ؤنّن

ل الىىعاهيىنل: هم ألاعى هظه ؾيان
ًا
 . الـلؿُيييحن ؤعى وؤخياها

ل ناإلااعزى ويظهغ    :- طلً وبيان. م.ق 997-م.ق 3000 ؾىت مً اؾخمغث لـلؿُحن الىىعاهيحن خىم ؿترة ؤنّن

ه     
ّن
 ػحر آعيت كباثل ألاعى هظه بلى كضمذ اإلايالص كبل عكغ الثاوي اللغنل وؤواثل عكغ الثالث اللغنل ؤواثل في ؤه

 بؿاخل اللباثل هظه هؼلذ (هغيذ) بجؼيغة اليىم حعغؾ التي كغيُل حؼيغة مً وطلً ،(ؿلؿخحن) بلباثل حعغؾ ؾاميت

 مً واحخماعيت ججاعيت نالث عبر الىىعاهيت باللباثل الـلؿخيىيت اللباثل وازخلُذ ( )وػؼة، ياؿا بحن اإلاخىؾِ البدغ
 الؼمً وبمغوع زلاؿتهم، مً واؾخـاصوا لؼتهم، وجدضزىا عاصاتهم، وؤزظوا بهم، امتزحىا ما وؾغعان وػواج، مهاهغة

نل  الاؾم عليه وػلب حاهب، مً الؿاميت العغبيت واللؼت العغبي الضم عليه ػلب الؿيان مً مؼيج عىألا هظه في جيىّن

 ( ).الـلؿُيييحن بالعغب الؿيان ويعغؾ بـلؿُحن، حعغؾ البالص ؿإنبدذ آزغ، حاهب مً (هغيذ) حؼيغة مً الىاؿض
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: الثاوي اإلابدث   

: العبراهيىنل انل 

ا ل: اليهىص ؤنل العبراهيىنل وؤمّن  الؿالم عليه ببغاهيم ؤن جظهغ الخىعاة وزانت اليهىصيت واإلاهاصع الخاعيسيت اإلاهاصع ؿةنّن

 وكض ؿلؿُحن، بإعى بعض ؿيما عغؿذ التي هىعان، ؤعى بلى -العغاق ببالص -اليلضاهيحن ؤو بالصهم مً عخلىا كض وؤؾغجه

 كبل عكغ الخاؾع اللغنل جهفمً: ؤعجخها ولعلّنل ؿلؿُحن، ؤعى كضومهم ػم جدضيض في الخاعيسيت اإلاهاصع ازخلـذ
 . ( ) م.ق 1850 ؾىت خىالي ؤو اإلايالص،

 بل معحن، واخض بلض في الاؾخلغاع حعغؾ لم صخغاويت بضويت كباثل ألانل في العبراهيحن ؤن الخاعيسيت اإلاهاصع جظهغ     
ل وماقيتها بةبلها آزغ بلى ميان مً جغخل واهذ

ًا
 اؾم ػحرهم ؤو الىىعاهيحن كبل مً عليهم وؤَلم واإلااء، الىأل عً بدثا

 ؤعى بلى منهم حماعت حاءث وكض ) )البالص في جغخالهم لىثرة ؤو الـغاث، نهغ ؤو ألاعصن نهغ لعبىعهم العبراهيىن،
  ( ) .الؿىحن بمئاث الىىعاهيحن اؾخلغاع بعض ؤو م،.ق 1850 ؾىت ؤو م.ق 2000 ؾىت ؿلؿُحن

ل  ل -مىيع ػحر في -جدضزىا الخىعاة بنّن  ؤعى الؿالم عليهم ومىس ى ويعلىب وبسخاق إلبغاهيم حعخبر ؿلؿُحن ؤعى ؤنّن
ل اإلالضؽ الىخاب واعخبرهم ػغبت،

ًا
 بعٌ وبليً ألانليحن البالص ؤصخاب والـلؿُيييحن الىىعاهيحن وؾِ ؤػغابا

 :-الخىعاجيت الىهىم

ل: له وكاٌ (إلبغاهيم ؤو ) الغب ظهغ* " ل ؾييىنل وؿلً بنّن
ًا
 ( )".لهم ليؿذ ؤعى في ػغيبا

ا* " 
ّن
ل ؿلاٌ ببغام على عميم ؾباث وكع اإلاؼيب بلى الكمـ ناعث وإلا ل اعلم إلبغام الغبّن

ًا
ل يليىا  هؼالء ؾييىهىنل وؿلً بنّن

 (] )".الىبحر النهغ بلى مهغ نهغ مً لهم ليؿذ ؤعى في

 ( ) ...".هىعان ؤعى ول ػغبخً ؤعى بعضن مً وليؿلً لً ؤعُي* "

ل الـلؿُيييحن ؤعى في ببغاهيم وحؼغّنب* "
ًا
 ( )".هثحرة ؤياما

ا لعبضه ببغاهيم كاٌ* " 
ّن
 بلى بل ؤعيهم، في ؾاهً ؤها الظيً هىعان بىاث مً البني ػوحت جإزظ ال: "ؾىه وهبر قار إلا

 ( )".جظهب عكحرحي وبلى ؤعض ي،
                                                           

يريل ديورانت. ول -1 محمد بدران، لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة : ، ترجمة -حياة اليونان -(8)قصة الحضارة : وا 
 .48-46ص  -مصدر سابق -، مقارنة األديان 324م، الجزء الثاني من المجمد األول ص1973

. ، د2:24سفر يشوع : انظر: جماعته الذين قدموا إلى فمسطينلمعرفة أسباب إطالق لقب العبرانيين عمى نبي اهلل إبراهيم و-2
 ، 78م، ص1980الطبعة األولى  -بيروت -تاريخ المغات السامية، دار القمم: إسرائيل والفنستون

  :-لمعرفة تاريخ الكنعانيين والفمسطينيين والعبرانيين انظر المصادر التالية-3
 ،  -مصدر سابق -، بيان نويهض الحوت -مصدر سابق -أحمد شمبي. ، د -مصدر سابق –أحمد سوسة  
         3:15سفر التكوين -4
 .       12-15:21سفر التكوين -5
             8:17سفر التكوين -6
            12: 34سفر التكوين  -7
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ل وظهغ* " ل له وكاٌ ( )".ألاعى هظه في حؼغّنب :حغاع الـلؿُيييحن ملً عىض وان عىضما له وكاٌ إلسخاق، الغبّن
ًا
: ؤيًا

 ( )".ػغبخً ؤعى لترر ببغاهيم بغهت ويعُيً"

ا* "
ّن
 ( )".هىعان ؤعى في ؤبيه ػغبت ؤعى في ؾىً: "ؤعام ؿضان مً (بؾغاثيل )  علىب عاص وإلا

ا* 
ّن
، له ظهغ مهغ ؤعى مً مىس ى زغج إلا بىا التي ػغبتهم ؤعى هىعان ؤعى ؤعُيهم: "له وكاٌ الغبّن  ( )".ؿيها حؼغّن

ضجه ؿلؿُحن ؤعى في ػغباء اليهىص وىنل مً الخىعاة به نغّنخذ وما    
ّن
 واإلاىدكـاث الصخيدت الىزاثم وؤزبدخه ؤه

ل: الخبراء يلى ألازغيت،  هى بهما اللؼت ؿيها بما الثلاؿيت اإلالىماث مً عىضهم وان وما ؿلؿُحن، ؤعى عً ػغباء اليهىص بنّن
 الىزاثم ؤزبدذ هما عغبي، ؤنل مً وهما وآلاعاميت، الىىعاهيت لخًاعةوا ؾبلتهم التي الخًاعاث مً ملخبـ

ل الخاعيسيت ما اإلايالص كبل العاقغ اللغنل في كامذ التي الؿالم عليهما وؾليمان صاوص مملىت ؤنّن
ّن
 هىعاوي جغار على كامذ به

  ( ).كغون بعضة اليهىصيت كبل وكإ عغبي

ٌل  الؼازغة، اإلاضن في جليم هىعاهيت كباثل ؿيها وحضوا ؿلؿُحن ؤعى العبراهيىنل صزل عىضما:بغيؿخض هجرول حيمـ ويلى
 وألازالق والخلاليض، العاصاث ؤمغييا بلى الجضص اإلاهاحغون يلخبـ هما الىىعاهيت الخًاعة مً العبراهيحن هاالء واكخبـ

 ( ).ألامغييان مً واإلاالبـ

م
ّن
ٌل ؿلؿُحن في الُاعتل اليهىصو الىحىص على عاهياف اإلااعر ويعل  اإلااعزحن مً هثحر ولمت احخمعذ للض :"ؿيلى

ل على وآلازاع، الخـغياث طلً في وجايضهم ٌل اللغنل مىظ مىدكغيً واهىا اليهىص ؤنّن  خىى حهاث حميع في للميالص ألاو

 بلى وحكحر اليهىص حجج جضخٌ الخليلت وجلً. بـلؿُحن نلت لهم جبم لم البعيض الؼمً طلً ومىظ اإلاخىؾِ، البدغ
ل ؿلؿُحن، بلى باليؿبت اليهىص يؼعمها ؤن يمىً كاهىهيت كتعال وحىص عضم ، جىً ولم ؿلؿُحن بلى ؤجىا اليهىص ألنّن

ًا
 زاليت

 ( )".الؿىحن آالؾ اهلُاع صونل مً ؿيها العغبي الىحىص اؾخمغ منها زغحىا وخيىما العغب،  ؿىنها بل

ل حىعيىنل بً صاؿيض الؿابم بؾغاثيل وػعاء عثيـ يؼعم ؿىيف -جاعيسيت خليلت وهى -هظلً ألامغ وان وبطا  ؤعى ؤنّن

ً الخاعيش مً خلبت ؤو في جىً لم ؿلؿُحن  عثيؿت جـترول وهيف ،( )اليهىصو الكعب ػحر آزغ قعب ألو ألاوخض الَى
ٌل خحن ماثحر حىلضا الؿابلت بؾغاثيل وػعاء ىا…ؿلؿُيني قعب يىحض ال:" جلى

ّن
 مً إلزغاحه حئىا الظيً هدً وهإه

                                                                                                                                                                                           
         1:24التكوين  -سفر-1
         1:26لتكوين -سفر-2
 1:28سفر التكوين -3
 1:27سفر التكوين -4
 4:6سفر الخروج  -5
 .-مصدر سابق -انظر مقدمة كتاب مفصل العرب واليهود في التاريخ -6
 .222ص -بيروت -العصور القديمة، ترجمة داود قربان، دار عز الدين: انظر كتابه -7
صحيفة العهد،عدد كانون  -القدس النشأة والمكانة –ق ، ، الدكتور عبد اهلل الحال112ص -مصدر سابق -جورجي كنعان  -8
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ٌل خحن بيؼً مىاخيم يـترول وهيف ( )". لهم وحىص ال-الـلؿُيييىنل -ؿهم ، بلضه على والاؾديالء صياعه  وعضها للض: " يلى

ق هيف والؿااٌ( )؟"ؿيها خم ولىا ألاعى، بهظه  يلغؤ ؤلم ؟ وؤمغييا ؤوعوبا في العام الغؤو اإلاـتريل الىظب هظا يهضّن
ها جهغح التي الخىعاة ههىم هاالء  يؼعم الظو اإلالضؽ  كىع ؾـغ كغئئاو ؤلم الـلؿُيييحن ؤعى…هىعان ؤعى بإنّن

ل ل وزالزحن بخضي هؿغوا اليهىص ؤنّن
ًا
  عيكىنل واهىا اإلالىن هاالء ؤليؿىا( )ؿلؿُحن جالٌ بعٌ على الاؾديالء عمليت في مليا

 ألاعى؟ هظه على

ل   ل بنّن
ًا
ٌل الخاعيش ؿدلاثم اليهىصو، الكعب يىحض ؤن كبل اإلالضؾت ألاعى ؾىىذ اليهىص ػحر ؤزغيل قعىبا ل: جلى  بنّن
 في اهههغوا وكض اإلايالص، كبل الثالث ألالف بضايت مىظ عامغ بً مغج حىىب الىاكعت ألاعاض ي  كؼلىنل واهىا العمىعيحن
ل ؾبلتهم، التي الكعىب ىنل وياؿا، وخيـا عيا في الكغقي، الجىىب ؾىىىا الـلؿُيييحن وؤنّن  هابلـ، في والخىعيّن

ٌل واإلاضياهيىنل الكماٌ، في وألامىيىنل (كضؽاٌ) يبىؽ مضيىت ومنها الضازل، الجىىب في واليبىؾيىنل  ألاعصن، يـاؾ خى

ل اليهىص عنها ويخعامى يخؼاؿل التي الخلاثم بهظه( )اإلالضؽ الىخاب نغّنح وكض
ًا
ل عمضا

ًا
 ( ).وخلضا

 اللضيم ألاوؾِ الكغقل خًاعة آزاع كؿم في ألاؾخاط" هحرحؿىغ ػاثيف" اليهىصو آلازاع عالم كضمها التي الضعاؾت

ٌل الخىعاجيت الاصعاءاث جضخٌ ألازغيت الخلاثم: "بعىىان صعاؾخه وواهذ. بؤبي جل بجامعت " بؾغاثيل قعب جاعيش خى
 التي الهعىبت مضي بلى الضعاؾت ناخب ؤقاع وكض. م1999 ؤهخىبغ 29 يىم ؤلاؾغاثيليت" هأعحـ" صخيـت وكغتها وكض

ذ التي الخلاثم جلبل في ؤلاؾغاثيليحن ؾخىاحه
ّن
 ؤو خياياتها في الخىعاة جىاكٌ جثبذ التي عيت،ألار اإلاىدكـاث عليها صل

 علضيً مىظ ؿلؿُحن صازل الخـغياث في  عملىنل الظيً اليهىص، آلازاع لعلماء معغوؿت باجذ التي الخلاثم مع ؤؾاَحرها

ه. الؼمً مً
ّن
 الخىكعاث بحن الـجىة عً الىاحم ؤلاخباٍ يضعن الخىعاجيت للمضعؾت وهخلميظ اليهىصو للكعب وابً وؤه

ث وكض. ألاعى على جخىكف التي الخلاثم وبحن جاعيدي همهضع اللضيم العهض عً بغهىتلل  هظب الضعاؾت هظه ؤهضّن

ٌل التي الخىعاجيت اليهىصيت اإلاؼاعم ل جداو
ًا
ل بزباث -وحؼغافي جاعيدي همهضع -الخىعاة على الاعخماص زالٌ مً عبثا  ؤنّن

 صوهخه ما ؤن الباخث بحن هما الخاعيش، مغاخل عبر ألاعى بهظه بؾغاثيل قعب واعجباٍ ألاحضاص، ؤعى هي ؿلؿُحن
ل هي ما بـلؿُحن اليهىص عالكت جبني ههىم مً الخىعاة

ّن
ل جدىاكٌ وؤؾاَحر زغاؿاث بال

ًا
ل جىاكًا

ًا
 التي الخلاثم مع علميا

ث بط. الؼمان مً علضيً مىظ اإلاجاٌ هظا في  عملىنل الظيً ؤلاؾغاثيليىنل آلازاع علماء اهدكـها  في عيتألار اإلاىدكـاث ؤصّن
 وعصث التي ألاخضار وػعؼعت بؾغاثيل، لضولت الخاعيسيت ألاؾـ ػعؼعت بلى اإلادخلت ؿلؿُحن ؤعى مً مخعضصة مىاَم

ل. ؿلؿُحن بإعى وعالكتهم بؾغاثيل بني عً الخىعاة في  في آلازاع علماء ؤحغاها التي اإلاىدكـت الىثحرة الخـغياث وؤنّن
 ؤحضاص جاعيش طلً ومً الخىعاة، جغويه هما ؿلؿُحن ؤعى على يلبؾغات لبني الخاعيدي الدؿلؿل ؤبُلذ بؾغاثيل

ا. هىعان ؤعى بلى الؿالم عليه ببغاهيم هجغة جاعيش وهى اإلايالص، كبل عكغ الخاصو اللغنل ختى بؾغاثيل  مملىت وؤمّن
 إلاملىتا وؤن نؼحرة، كبليت مملىت واهذ بل الخىعاة ونـتها هما عظمى جىً لم الؿالم عليهما ؾليمان وابىه صاوص

                                                           
 .154م ص1996الطبعة األولى  -القاهرة -دار الغد العربي: األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية: رجاء جار ودي -1
 .156المصدر السابق ص -2
 1:12انظر سفر يشوع  -3
 .   5:13، سفر القضاة 17:3سفر الخروج : انظر مثالًال  -4
 .118ص -مصدر سابق -انظر وثيقة الصهيونية  -5
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ل جىً لم الخىعاة ونـتها هما الىبريل اإلاىخضة
ًا
ل ببضاعا

ًا
ل جاعيسيا

ًا
ل.الخىعاة لياجب حؼغاؿيا ىا طلً على الخاؾم البرهان وبنّن

ّن
 ؤه

ل واؾعت هىة وحىص مع. اإلاملىت هظه اؾم ختى وعغؾ ال
ًا
 العلماء  ؿخُيع ولً الخىعاة وعواياث ألازغول الىاكع بحن حضا

ل الـلؿُيييت، باألعى ليؤلاؾغاجي الكعب ؤنل بلهاق بظلً
ًا
ل وؤزحرا  ؤزبدخه ما عمض عً ؤػـلذ الخىعاة ؤن الباخث ؤهضّن

ل بط ؿلؿُحن، بإعى بؾغاثيل لكعب اؾخلغاع عالكت وحىص عضم مً ألازغيت اإلاىدكـاث  ؿلؿُحن مً واؾعت ؤعحاء ؤنّن
 وبيؿان، ػؼة، في عيتبصا مغاهؼ زالٌ مً اإلايالص كبل عكغ الثاوي اللغنل ؤوازغ ختى اإلاهغيحن لخىم زايعت واهذ
 الؿااٌ يُغح هـؿه الباخث حعل مما الخىعاة، نـداث عً الخلاثم هظه ػابذ وكض ألاعصن، نهغ يـتي على وياؿا

ل :-الخالي
ًا
 ملىلت بإن الًمني الاعتراؾ يخًمً ؤلاؾغاثيليحن ؤنل عً والؿااٌ ؟؟ -ؤلاؾغاثيليحن يلهض -هدً مً بطا

 مً لها ؤؾاؽ ال وؤياليل ؤواطيب بال هي ما العالم ؤكُاع في الههيىهيت لها حذعول التي اإلايعاص ؤعى ؤو ألاحضاص ؤعى

 ( )] ).الخضيث العلم وخلاثم الخاعيش

: الثاوي اإلاُلب

ٌل اإلابدث : الاو

: الاؾالمي العهض في اليهىص

 واعبعىنل ازىحن الى الامىول العهض في عضصهً اعجـع وكض شخها عكغون وان زانت اللضؽ في اليهىص عضص ان اإلاهاصع جظهغ

ٌل ؿغصا  الاكص ى اإلاسجض زضمت في  عملىنل واهىا ( )الاؾالم الى اهثرهم جدى

 الاولى العاميت الخغب ختى والىلهان الؼياصة بً يخظبظب عضصهم بلي وكض 

 اللغنل مُلع في عضصهم كضع خيث هبحر بكيل العثماوي الخىم ظل في ؿلؿُحن ؾيان عضص اهسـٌ الخضيث العهغ في 

 هجغه و ، الجيل في الكباب مً هبحر عضص وججىيض الىؿياث اعجـاع بلى طلً في الؿبب  عىص و وؿمه 200000 ب عكغ الخاؾع
ٌل و العثماوي الخىم ؿتره بنهاء بعض الالجيييت ؤمغييا بلى اإلاؿيديحن زانت الكبان مً الىثحر  بحغاء جم ؤلاهجلحزول الاخخالٌ صزى

 515000  منهم وؿمت 642850 ب 1917 عام الـلؿُيييحن الؿيان عضص صعق خيث والبلضاث اللغيل لؿيان الخلضيغاث بعٌ
ٌل بحغاء جم 1922 عام في.   يهىصو 65300 و مؿيحي 62550و مؿلم  عام وفي وؿمت 752048 العضص ووان ؿلؿُحن في حعضاص ؤو

 عامي وبحن.  ؤزغيل 10101 يهىصو 174606 مؿيحي 88907,  مؿلم 693147 منهم وؿمت 966761 ؿلؿُحن ؾيان عضص بلؽ 1931

. آزغيً 14098 مؿيحي 135549 وصويه 528702 مؿلم 994724 منهم وؿمت 1673071 اإلاسح هظا في الؿيان عضص كضع 1945.1946
 عام وفي مؿلم 805450 الؿيان عضص بلؽ خيث الؼغبيت الًـت في للؿيان عام حعضاص ألاعصهيت الخيىمت هـظث 1961 عام في

 ػؼة وكُاع الؼغبيت للًـت 1967 عام ؾبخمبر في للؿيان خهغ بةحغاء بؾغاثيل كامذ مباقغة ؤلاؾغاثيلي الاخخالٌ بعض 1967
 اإلاغهؼيت ؤلاخهاء صاثغة هـظث 1995 عام وفي وؿمت 356261 ػؼة وكُاع وؿمت 598630 الؼغبيت الًـت ؾيان صصع بلؽ خيث

                                                           
-42م، ص1999، ديسمبر 28الحقائق األثرية تدحض االدعاءات التوراتية ،مجمة الرأي، السنة الرابعة، العدد : محمد النميالت 1

شرق األدنى القديم ، مجمة النشرة، السنة الرابعة عشر، العددان الحادي عشر والثاني الحدث التوراتي وال: ، وانظر فراس السّواح43
 .27-24م، ص1999عشر، ديسمبر 

 
 .م1999أكتوبر  29اإلسرائيمية يوم " هآرتس"صحيفة  
 
  586ص,  الجسء,0 9 , ابن حجر العسقالنً 
 
           ,ص998 دائرة اإلحصاء المركسٌت الفلسطٍنٍت أجندة عام  
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 الضيمؼغاؿيت الخهاثو على للخعغؾ اإلاىحىصة الغواثؼ ؤخض  عخبر الظو واللُاع للًـت صيمىػغاؿيا مسخا الـلؿُيييت

   ( ) الـلؿُيني للكعب

: الثاوي اإلابدث

 :بييى ؾايىـ معاهضة

ٌل بعض ؿلؿُحن في يتزايض الههيىهيت وكاٍ وان بيىما  والغقىة الـؿاص وبؿبب ،1908 ؾىت الثاوي الخميض عبض الؿلُان عؼ
 العثماهيت، الضولت جغهت الكدؿام بينها، ؿيما الؿغيت، الخُِ جغؾم ألاوعبيت الاؾخعماعيت الضواثغ واهذ العثماهيت، ؤلاصاعة في

 بلى ،1916" مايى" ؤياع 16 في وؿغوؿا بغيُاهيا مً ول جىنلذ ؿلض وهىظا،. للعيان باصيت  اعهاواههي جضهىعها مظاهغ واهذ والتي

 بغيُاهيا  بحن مؿخعغة ألاولى العاإلايت الخغب هحران واهذ بيىما وطلً بينهما، ؿيما العغبي اإلاكغقل الكدؿام ؾغيت معاهضة علض
 زاهيت حهت مً ؿائهماوخل وؤإلااهيا العثماهيت والضولت حهت مً وخلـائها وؿغوؿا

 ماعن ؾحر بغيُاهيا ممثل بحن صاعث مداصزاث هديجت بييى، ـ ؾايىـ معاهضة باؾم عغؿذ التي اإلاعاهضة هظه وحاءث 
 في عليها ؿىاؿلذ الليهغيت، عوؾيا على الؿغيت مداصزاتهما هخاثج عغيا اللظيً بييى، حىعج مؿيى ؿغوؿا وممثل ؾايىـ،

 معاهضة وبمىحب  الخغب بعض الهؼغيل آؾيا مً معيىت مىاَم يم في بدلهما وؿغوؿا هيابغيُا ؿيه حعترؾ اجـاق ملابل
 مىاَم زالر مىاَم، زمـ بلى ـ العغبيت الجؼيغة قبه باؾخثىاء ـ العغبي اإلاكغقل وؿغوؿا بغيُاهيا كؿمذ بييى، ـ ؾايىـ

 بلى بؼضاص مً العغاكيت الؿىاخل) مغاءالح ،(لـغوؿا وؤعُيذ الؿىعيت اللبىاهيت الؿىاخل) الؼعكاء اإلاىُلت هي ؾاخليت

 الؿىعيت، الضازليت للمىُلت (ؤ) بدغفي لهما عمؼ صازليخحن مىُلخحن زم ،(ؿلؿُحن) والؿمغاء ،(لبريُاهيا وؤعُيذ البهغة
 العغاكيت الضازليت للمىُلت (ب)و

 1916 بييى ؾايىـ اجـاكيت

 

                                                           
 
 12مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية باألهرام،ص(التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية)عمي الدين هالل ،المجتمع اإلسرائيمي 
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ٌل وجم ٌل زاعحيت وػاعاث بحن وزاثم جباصٌ نىعة على العام طلً مً ؤياع/ومايى هيؿان/ؤبغيل بحن بليها الىنى لالثالر الضو

 ؾاميا مىضوبا بحروث في الؿابم العام كىهلها" بييى حىعج" الـغوؿيت الخيىمت عييذلالليهغيت وعوؾيا وبهجلترا ؿغوؿا)
 اللاهغة، بلى ؾاؿغ ؤن يلبث ولم العغبيت، البالص مؿخلبل في البريُاهيت الخيىمت ومـاويت ألاصوى، الكغقل قاون إلاخابعت

 هظه وؤؾـغث عوؾيا، مىضوب بةقغاؾ ألاصوى، الكغقل لكاون البريُاوي الؿامي اإلاىضوب" ؾايىـ ماعن"بـ واحخمع

 الغوؾيت، بُغؾبرغ مضيىت بلى اهخللىا زم ،"الؿغيت اللاهغة اجـاكيت" باؾم ُعغؿذ اجـاكيت عً واإلاغاؾالث الاحخماعاث
 الىدى على صولت ول هـىط مىاَم لخدضيض وطلً بييى ؾايىـ بةجـاكيت ُؾميّنذ زالزيت كيتاجـا عً اإلاـاوياث هظه وؤؾـغث

 :الخالي

 ؤيىت وواليت ولبىان ؾىعيا ػغب على ؿغوؿا اؾديالء -

 ؿلؿُحن في وخيـا عيا ميىاء وهظلً بؼضاص، مضيىت ؿيها بما العغاق وؤواؾِ حىىب مىُلت على بغيُاهيا اؾديالء -
 هغصؾخان وقماٌ جغهيا في ألاعمىيت الىالياث يعل عوؾيا اؾديالء -

 ؿلؿُحن في اإلالضؾت ألاماهً في ألاعزىطهـ مهالح عً الضؿاع في عوؾيا خم -
ٌل اجداص جيىنل بغيُاهيا عليها جدهل التي وجلً ؿغوؿا، عليها جدهل التي ألاكاليم بحن اإلادهىعة اإلاىُلت - ٌل ؤو عغبيت صو لصو

 بالص قغقل الـغوس ي الىـىط ويكمل وؿغوؿيت، بغيُاهيت هـىط مىاَم بلى جلؿم صولتاٌ هظه ؿةن طلً ومع مىخضة، عغبيت
 ؤلايغاهيت الخضوص وختى بؼضاص واليت مً الكمالي والجؼء ألاعصن قغقل بلى يمخض البريُاوي الىـىط بيىما اإلاىنل، وواليت الكام

 صوليت إلصاعة ؿلؿُحن مً الباقي الجؼء يسًع -
 اخغ بؾىىضعون ميىاء يهبذ -

ٌل الاجـاق عً الىكف جم  الظو الؿىعو الكعب ػًب ؤزاع مما 1917 عام عوؾيا في الخىم ؾضة بلى الكيىعيحن بىنى
ه  وبغيُاهيا ؿغوؿا وؤخغج مباقغة الاجـاق يمؿّن

ٌل حىىب مً هبحر وحؼء الكام بالص مً ألاهبر الجؼء على ؿغوؿا ؿدهلذ الاجـاق بمىحب اإلاىُلت جلؿيم جم  ألاهايى
 قغكا باالججاه مخىؾعا الجىىبي الكام بالص َغؾ مً ؾيُغتها مىاَم ؿامخضث بغيُاهيا ؤما العغاق، في نلاإلاى ومىُلت
لالـغوؿيت واإلاىُلت العغبي الخليج بحن الىاكعت اإلاىاَم وحميع والبهغة بؼضاص لخًم

 
 
 بحن بالدكاوعل عليها الاجـاق ميذ صوليت بصاعة جدذ" ؿلؿُحن" ؾىعيا حىىب مً بعض ؿيما اكخُعذ التي اإلاىُلت ويع جلغعل هما

ل) وؿغوؿا بغيُاهيا
ًا
  (بؾغاثيل صولت لبىاء للههايىت ؿلؿُحن ؤعُيذ لليهىص، بلـىعل وعض وبمىحب الخلا

 ؿغوؿا ومىدذ خيـا، ميىاء اؾخسضام خغيت لـغوؿا ييىنل ؤن على وعيا خيـا ميىاءو بغيُاهيا مىذ على هو الاجـاق لىً

 .ؾيُغتها صاثغة في ؾيلع وان الظو بؾىىضعون ءميىا اؾخسضام باإلالابل بغيُاهيا

  :الاجـاكيت بىىص

 :ألاولى اإلااصة

 (ؾىعيا صازليت)" آ" اإلاىُلخحن في عغبي عثيـ بغثاؾت عغبيت صولت وجدميا حعترؿا ؤن مؿخعضجان العظمى وبغيُاهيا ؿغوؿا بن

 خم (ب) مىُلت في وإلهجلترا (آ) مىُلت في لـغوؿا ييىنل. الاجـاق بهظا اإلالخلت الخغيُت في اإلابيىت (العغاق صازليت)" ب"و
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 واإلاىظـحن اإلاؿدكاعيً بخلضيم (ب) مىُلت في وبهجلترا (آ) مىُلت في ؿغوؿا وجىـغص اإلادليت، واللغوى اإلاكغوعاث في ألاولىيت

 .العغبيت الخيىماث خلف ؤو العغبيت الخيىمت َلب على بىاء ألاحاهب

 الثاهيت اإلااصة

 مً به جغػبان ما بوكاء (البهغة مىُلت) الخمغاء اإلاىُلت في وإلهجلترا (الؿاخليت ؾىعيا) الؼعكاء هُلتالم في لـغوؿا يباح

 .العغبيت الخيىماث خلف ؤو الخيىمت مع الاجـاق بعض اإلاغاكبت، مً ؤو بالىاؾُت ؤو مباقغة الخىم قيل

  الثالثت اإلااصة

 قغيف وممثلي الخلـاء بليت مع وباالجـاق عوؾيا اؾدكاعة بعض قيلها ن عي ،(ؿلؿُحن) الؿمغاء اإلاىُلت في صوليت بصاعة جيكإ

.  مىت

 الغابعت اإلااصة

 يلي ما بهجلترا جىاٌ :

 : وعيا خيـا ميىاءو-

 جخسلى بإال حهتها مً اإلالً حاللت خيىمت وجخعهض ،(ب) للمىُلت (آ) اإلاىُلت في والـغاث صحلت مياه مً مدضوص ملضاع يًمً -

ٌل ؤزغيل ولتص مع ما مـاوياث ؤو في ل الـغوؿيت الخيىمت مىاؿلت بعض بال كبرم حؼيغة عً للخىاػ
ًا
 .ملضما

 
 الخامؿت اإلااصة

ل ميىاء بؾىىضعون ييىنل
ًا
 حؿهيالث جـغى وال اإلايىاء، عؾىم في مسخلـت معامالث جيكإ وال البريُاهيت، ؤلامبراَىعيت لخجاعة خغا

 اإلاىُلت في الخضيض وؾىت بؾىىضعوهت َغيم عً ؤلاهجلحزيت ياجعللب الىلل خغيت وجباح. البريُاهيت والبًاجع للمالخت زانت
 .منهما ناصعة ؤو (ب)و (آ) اإلاىُلخحن بلى ؤو الخمغاء اإلاىُلت بلى واعصة واهذ ؾىاء الؼعكاء،

 جمـ اإلاظوىعة اإلاىاَم مىاوئ مً ميىاء ؤو في ؤو الخضيض ؾىً مً ؤو على مباقغة ػحر ؤو مباقغة مسخلـت معامالث جيكإ وال

ل ميىاء خيـا جيىنل. البريُاهيت والبىازغ لبًاجعا
ًا
 يلع وال خمايتها، جدذ الىاكعت والبالص ومؿخعمغاتها ؿغوؿا لخجاعة خغا

ل البًاجع هلل وييىنل الـغوؿيت، والبًاجع للمالخت حؿهيالث بعُاء يغؿٌ وال اإلاعامالث في ازخالؾ
ًا
 وعلى خيـا بُغيم خغا

 مً ؤو الخمغاء، ؤو الؼعكاء اإلاىُلت مً ناصعة البًاجع واهذ ؾىاء ،(ؿلؿُحن) مغاءالـ اإلاىُلت في ؤلاهجلحزيت الخضيض ؾىت

 .بليها واعصة ؤو (ب)و (آ) اإلاىُلخحن
 ؾىً مً ؾىت ؤو في الـغوؿيت البىازغ ؤو البًاجع يمـ مباقغ ػحر ؤو مباقغ بُغيم اإلاعاملت في ازخالؾ ؤصوى يجغول وال

 ةاإلاظوىعل اإلاىاوئ مً ميىاء في وال الخضيض
 الؿاصؾت اإلااصة

، اإلاىنل بعض ما بلى (آ) اإلاىُلت في بؼضاص خضيض ؾىت جمض ال
ًا
، ؾامغاء بعض ما بلى (ب) اإلاىُلت بلى وال حىىبا

ًا
 يخم ؤن بلى قماال

ل بدلب بؼضاص يهل خضيضو زِ بوكاء
ًا
 .الخيىمخحن بمؿاعضة طلً وييىنل الـغاث، بىاصو ماعا
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 الؿابعت اإلااصة

 طلً عضا ما لها وييىنل ،(ب) باإلاىُلت خيـا يهل خضيضو لخِ الىخيض اإلاالىت وجيىنل وجضيغ وش ئث ؤن العظمى لبريُاهيا يدم
ٌل على وان وكذ ؤو في الجىىص بىلل صاثم خم  الخِ هظا َى

ل ييىنل ؤن ويجب
ًا
 زِ بوكاء صونل خالذ بطا وؤهه ببؼضاص، خيـا اجهاٌ  ؿهل ؤن يجب الخِ هظا ؤن الخيىمخحن لضي معلىما

، بوكاءه ججعل إلصاعجه واؿغة هـلاث ؤو ؿىيت مهاعب الؿمغاء َلتاإلاً في الاجهاٌ
ًا
 حؿمذ الـغوؿيت الخيىمت ؿةن مخعظعا

  (ب)اإلاىُلت بلى يهل ؤن بلى مؼايغ -ػؿُا -بيضاع -مللا -كيـ ؤم -بغبىعة َغيم في بمغوعه

 الثامىت اإلااصة

 ؿال ،(ب)و (آ) اإلاىُلخحن في والخمغاء الؼعكاء ناإلاىُلتي حهاث حميع في ؾىت عكغيً هاؿظة الترهيت الجماعن حعغيـت جبلى
. الخيىمخحن بحن باجـاق ييىنل ؤن بال العحن، ؤزظ بلاعضة الغؾىم في الخثمحن كاعضة جبضٌ وال الغؾىم، على عالوة ؤيت جًاؾ

 بًاجعاٌ على حمغهيت عؾىم مً يـغى وما ؤعاله، اإلاظوىعة اإلاىاَم في وؤزغيل مىُلت ؤو بحن صازليت حماعن جيكإ وال
 البًاجع بليها اإلاغؾلت اإلاىُلت إلصاعة ويعُى اإلايىاء في يضؿع اإلاغؾلت

  الخاؾعت اإلااصة

ٌل وكذ ؤو في مـاويت ججغول ال الـغوؿيت الخيىمت ؤن عليه اإلاخـم مً  في الخلىقل مً لها ما حعُي وال خلىكها، عً للخىاػ
ٌل لخلف ؤو للضولت ؾىيل ؤزغيل لضولت الؼعكاء اإلاىُلت ل طلً على جىاؿم ؤن بضونل ،العغبيت الضو

ًا
 التي اإلالً حاللت خيىمت ملضما

 الخمغاء اإلاىُلت في الـغوؿيت للخيىمت طلً بمثل جخعهض
 العاقغة اإلااصة

 جمخلً ؤن زالثت لضولت حؿمدا وال جمخليا ال ؤن على العغبيت، للضولت خاميخحن بهـتهما والـغوؿيت، ؤلاهجلحزيت الخيىمخان جخـم
ل
ًا
ل يمىع ال هظا ؤن على الكغقي، اإلاخىؾِ البدغ ؾاخل على بدغيت كاعضة جيش ئ ؤو العغب، ةحؼيغ قبه في ؤكُاعا

ًا
 في جصخيدا

ل يهبذ كض عضن خضوص
ًا
 ألازحر الترن عضاء بؿبب يغوعيا

  عكغة الخاصيت اإلااصة

ٌل خلف ؤو الضولت خضوص لخدضيض الخيىمخحن كبل مً الؿابلت الُغيلت بىــ العغب مع اإلاـاوياث حؿخمغ  عغبيتاٌ الضو

  عكغة الثاهيت اإلااصة

ٌل بلى الؿالح حلب إلاغاكبت الالػمت الىؾاثل في الخيىمخان جىظغ ؤن طهغه عضا ما عليه اإلاخـم مً . العغبيت الضو

: 1948 عام لـلؿُحن الههيىوي الاخخالٌ :الثالث اإلابدث   

 الخغب اؾباب

ً إلكامت اليهىص ؾعي وان ٌل بمعاوهت -ؾعىا ؿلض الخغب، لهظه عثيؿيا ؾببا ؿلؿُحن في لهم َو  مً ؿلؿُحن لخـغيؽ -ػغبيت صو

 صولت ال" بلىله ؿىعث بً  كعياهى الؿابم ؤلاؾغاثيلي الىىيؿذ عًى ؤهضه ما وهى بؾغاثيل، صولت وبكامت العغب، ؾيانها
 ".وحؿييجها ؤعاييهم ومهاصعة ؿلؿُحن مً العغب بزالء بضونل يهىصيت
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 وصعاويل بحجج ألانليحن ؾيانها َغص بعض الـلؿُيييت، ألاعاض ي على الاؾديالء ؤؾاؾها ؿلؿـت اليهىصو الاؾديُان واهخهج

". ؤعى بال لكعب قعب بال ؤعى" إلالىلت والترويج مؼعىمت، وجاعيسيت صيييت

 ألاعاض ي مً مؿاخت ؤهبر على للؿيُغة عكغ الخاؾع اللغنل مً الثاوي الىهف في" الههيىهيت الخغهت" ؾعذ وكض

 الىىيؿت عاعي ؤولهم ووان ،(ؿلؿُحن) نهيىنل ؤعى بلى العىصة بلى اليهىصَدل ألامحرهيىنل اإلابكغون صعا هما الـلؿُيييت،

. 1914 ؾىت ماهضوهالض حىنل اللـ ؤلاهجيليت

 اإلاغخلت هظه واؾخمغث. 1840 عام لىضن ماجمغ اوعلاص بعض ؾيما وال الاؾديُان، مغاخل ؤولى العثماهيت الضولت ؿترة صثقه

 صو ليىهيل البريُاوي اليهىصو اإلاليىهحر بلى وؿبت" الغوحكيلضو الاؾديُان" اؾم عليها بعٌاٌ وؤَلم ،1882 عام ختى
ىاث بوكاء جىلى الظو عوحكيلض، ىت 39 بلى عضصها ونل ختى الـترة، هظه في اإلاؿخَى . يهىصو ؤلف 12  ؿىنها مؿخَى

 العهض في ؿلؿُحن في ألاعاض ي خياػة ظامن ؤن بال ؿلؿُحن، في اليهىصو باالؾديُان العثماهيت الضولت جغخيب عضم وعػم
 يهىص وجغخيل الاؾديُان لخىثيف الظغوؾ ول العاإلايت اليهىصيت اإلاىظماث اؾخؼلذ خيث جىؾيعه، على ؾاعض العثماوي

. ؿلؿُحن بلى العالم

 بلـىعل وعض: الثالث اإلابدث

ً بةوكاء يلط ي الظو ،1917 ؾىت بلـىعل وعض نضوعل وبعض ٌل ؿلؿُحن، في لليهىص كىمي َو  الاهخضاب جدذ ؿلؿُحن وصزى
 خاثمؿا على الؿيُغة مً اليهىص جمىحن في هبحرا صوعا الاهخضاب خيىمت ولعبذ الههيىهيت، اإلااؾؿاث وكُذ البريُاوي،

. الـلؿُيييت ألاعاض ي مً هبحرة

 بلـىع، بىعض ملتزمت وهي ؿلؿُحن بغيُاهيا صزلذ خيث لالؾديُان، الظهبيت اإلاغخلت البريُاوي الاهخضاب مغخلت وحعخبر

. وجضعيمه مؿاهضجه على عملذ عظمى صولت عكابت جدذ يخم اليهىصو الاؾديُان ؤنبذ وبظلً

ىاث ؿإكيمذ واؾتراجيجيت، ؾياؾيت العخباعاث الاؾديُان زًع اإلاغخلت هظه في  على وواهذ اؾتراجيجيت، مىاَم في مؿخَى

". ػيخى" مؼللت مجخمعاث قيل

 الؿىىاث زالٌ بالهجغة لهم اإلاؿمىح اليهىص ؤعضاص وخضص الضولخحن، جلؿيم ؤكغ الظو ،1930 ؾىت ألابيٌ الىخاب نضوعل ومع
 ؤوؾع لدكمل اليهىص،  ؿىنها لم التي اإلاىاَم في الاؾديُان عملياث في ؤلاؾغاع الههيىهيت اإلاىظمت كغعث الالخلت، ألاعبع

ٌل خالت في ممىىت حؼغاؿيت مؿاخت . لـلؿُحن جلؿيم خهى

ىاث بخىػيع الاهخضاب ؿترة زالٌ يُاهيتالاؾذ الؿياؾت وجمحزث ٌل خضوص على بؾتراجيجيا جىػيعا الؼعاعيت اإلاؿخَى  العغبيت الضو

ىت 12 ؤكيمذ خيث لـلؿُحن، اإلاخازمت ىاث زماوي وؤكيمذ ،لبىان خضوص على ومثلها ،ألاعصن خضوص على مؿخَى  على مؿخَى
. ؾىعيا خضوص على وؾبعت ،مهغ خضوص

 قماٌ) خيـا بحن الؿاخلي الؿهل في الاؾديُان بؾغاثيل لليام الؿابلت ثالؿىىا في الههيىهيت اإلاىظمت وهثـذ

 الجىىب وبلى الخىلت، ؾهل في وزانت لؿُحنؾ مً الكمالي اللؿم في هبحرة مؿاخاث جملىذ هما ،(ػغبا)وياؿا (اللضؽ ػغب
ٌل على َبريا بدحرة مً . مهبه وعىض ألاعصن نهغ َى

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/427ef559-ba0b-4a73-b8b7-5bcd7a616e1b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/f7ce5797-bfc5-4a09-b604-145b24db55d7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/31238f8a-f82c-4836-bd9a-4987965666c3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f931e0f8-cb7a-4106-8761-fd419bfe7076
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2affef12-f952-4747-a029-2285df39cd5e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/8d8c0094-8425-484e-ad70-4a1b77771682
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/984401c2-9fa4-4e8d-8390-3ef2aceb49e3
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-1939 بحن ما الـترة ؿـي ،ػؼة ومىُلت الكمالي والىلب ،الؿبع بئر يىاحي وفى اللضؽ، مىُلت في اليهىص ؤمالن وجىؾعذ

ىت 79 ؤكيمذ 1948 . صوهم مليىها ججاوػث مؿاخت على مؿخَى

 بخإؾيـ ؿلامىا مبىغ، وكذ في اإلاسُِ هظا إلاىاحهت وؾعىا اليهىص، وهجغة الاؾديُان مساَغ والعغب الـلؿُيييىنل ؤصعن

 والتي" الىابلؿيت الكبيبت" مؿمى جدذ حمعيت بحروث في جإؾؿذ و اليهىصيت، الهجغة إلالاومت والجماعاث، ألاخؼاب مً عضص

 باإلاىُلت الههيىوي الخُغ عً الىكف بلى وهضؿذ لها، ملغ اللضؽ مً اجسظث التي" الـاعوق" حمعيت بضوعها قيلذ

. ومجابهخه

 حؼحر بمياهيت على يغاهً وان هه،حي في الىَىيت الخغهت مىكف ألن الهجغة، جؼايض جمىع لم والعغبيت الـلؿُيييت اليلظت لىً
 حعيل واهذ الـلؿُيييت الؿياؾيت ألاخؼاب ؤن هما حهت، مً الههيىوي للمكغوع الضاعم البريُاهيت الخيىمت مىكف

 ( ).التهىيض مسُِ مىاحهت في صوعها ؤيعف اللياصة على نغاعا

 
: زخاما

 واإلاؿاعضة البريُاوي الاؾخعماع لىال هظا يىمىا الى اللضيمت عةالـذ مً ؿلؿُحن في وحىص ؤو لليهىص لبـ اهه لىا يدبحن وله لهظا 

 جىعاتهم مً ازغ هىع من ؤسعي وعوص خىاكًه لليهوص الملصؿت األعى بخملين المـخعي  اإللهي الوعص بن.   الاوعوبيت
 ؿي ؿثلي ألىها الوعوص هطه ٌخخجاه اليهوصيت ولىن ، الملصؿت خوعاخهم طىعخها  بعصه من وىؿله إلبعاهيم ؤعٍيث

  ( )؛الوعيص والهالن بالسعاب وخىطعهم ؿلؿٍين الملصؿت الاعى على  ببىائها ال الصولت بـىاء وعوص بىها مهلختها

 ما مع يدىاكٌ خىلها وما ؿلؿُحن ؤعى في بدلهم بؾغاثيل لبني اإلاُلم هللا وعض مً الخىعاجيت الىهىم هظه ؤن قً وال  
 لـترة بؾغاثيل لبني ؤعُيذ ألاعى هظه ؤن طهغ وحعالى ؾبداهه ؿاهلل اإلاؿلمىن، هدً به هامً وما الىغيم اللغآن في حاء

ا:" بؾغاثيل بني مساَبا  -الؿالم عليه  -مىس ى هبيه لؿان على حعالى كاٌ الخىخيض، ؤمت يمثلىنل واهىا عىضما مدضوصة ل يَد مِم
ىْو
َد
 ك

ىا
ُ
ل
ُ
ز ل اصْو عْوىَد

َد ْو
ل ألا

َد
ت ؾَد ضَّد

َد
ل
ُ ْو
ي اإلا تِم

َّد
ل ال بَد خَد

َد
هُل ه

َّد
مْول الل

ُ
ى
َد
ل ل

َد
ال وا وَد ضُّ

َد
ج غْو
َد
ىٰىل ج

َد
ل مْول عَد

ُ
اعِمه

بَد صْو
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َد
ل ؿ ًَد ي غِم اؾِم

َد
 ،(21 آلايت اإلااثضة،)" ز

 هللا لعىت اؾخدلىا بعضما وطلً ألامم، بحن مً الخىخيض لغؾالت بدملهم واإلاخمثلت اإلاؼيت هظه ؿلضوا بؾغاثيل بني ؤن ػحر
 حعالى هللا كبل مً لهم مىعىصة ألاعى هظه جظل ؤن م ؿخلي ؿىيف ألهبيائهم، وكخلهم حعالى هلل وعهيانهم للعهىص بىلًهم

ل. ولعىخه حعالى هللا ػًب عليهم خل وكض

ٌل لْول:" ججزيله مدىم في حعالى يلى
ُ
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ؤ ل وَد ًْو اءِمل عَد ىَد ل ؾَد يلِم بِم

 (60 آلايت اإلااثضة، ؾىعة)" الؿَّد

                                                           
 
بٍروث, المكتبت العصرٌت للطباعت  -حول الحرآة العربٍت الحدٌثت, الجسء الثانً, صٍدا: اب محمد عسة دروزةكحسن الرجوع خاصت إلى عدة مصادر ي 

 07 - 8 ص ,990 والنشر, 

 :المراجع االلكترونٍت

 لقراءة المزيد إضغط عمى... منتديات المطاريد 

http://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=40306#ixzz4O5l5FbkV 
Follow us: @Almatareed on Twitter 

 
 
   -  ص .بٍروث  لاالستقال دار  القضٍت ,  الشعب,   الحضارة فلسطٍن الحوث,   نوٍهض بٍان:   

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ecc1b791-bcd5-4bc0-884d-4832747d60ee
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7809c83c-78f3-40f3-8674-1ec8c3c48366
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/b516c6a4-9221-400d-a291-05ba54a0bc72
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/7a011a49-0abf-46e6-971c-2db5db9c1913
http://www.almatareed.org/vb/showthread.php?t=40306#ixzz4O5l5FbkV
http://ec.tynt.com/b/rw?id=d4WTw-Avur4kHAadbi-bpO&u=Almatareed
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 في ؾبداهه كاٌ خيث ؿيه لبـ ال قيل في وطعيخه - الؿالم عليه  -ببغاهيم ؾيضها بمامت مؿإلت ؤوضح الىغيم اللغآن لىً

ل: " الىغيم اللغآن طِم بِم
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 .(124 آلايت البلغة، ؾىعة)" الظ

 ؤوضخذ ؤنها بال جـؿحره، في هثحر ابً طهغ اهم ظالم هى مً طعيخه مً ؾييىنل بإهه  -الؿالم عليه  -إلبغاهيم حكحر بط ؿاآليت

ٌُل ال هللا عهض بإن  !بؾغاثيل بني ظلم مً ؤعظم ظلم وؤو عباصه، مً الظلمحن يىا

ل اؿتريىا لى ختى بهىا زم
ًا
 ؿةهه ؿلؿُحن، ؤعى في بدلهم -الؿالم عليه  -ببغاهيم ليؿل حعالى هللا مً الىعض هظا بصخت حضال

 ؤليـ ؿلِ، بؾغاثيل بني على كهغهم والتزويغ الظلم مً ؤليـ الؿالم، عليه ببغاهيم ٌوـ هم مً هىا هدؿاءٌ ؤن خلىا مً

 كبيلت جيخمي بليهم والظيً ،"الىعض" بهظا معىيىنل ؤيًا هم -الؿالم عليه  -ببغاهيم بً بؾماعيل ؤخـاص العضهاهيىنل العغب
 عبيضة وؤبى الخُاب بً عمغ هظلً و اإلاؿلمحن، ثضكا -وؾلم عليه هللا نلى  -مدمض عؾىلىا بليها يىدؿب التي العغبيت، كغيل

  .ؿلؿُحن ؤعى ؿخدىا الظيً  -ؤحمعحن عليهم حعالى هللا عيىان - الىليض بً وزالض الجغاح بً

ٌل ؤؾلـنها ما ول بن زم  حعالى هللا وؤمغ ؿلؿُحن، ؤعى في بؾغاثيل بني بدم اإلادغؿت الخىعاة في طهغ الظو اإلاؼعىم" الىعض" خى
ٌل يضوعل وله اإلالضؾت، ألاعى يضزلىا بإن  -الؿالم عليه  -مىس ى ؾيضها لؿان على بؾغاثيل لبني العؼيؼ جابهن في اإلاثبذ  بني خى

 عً ال ؿلؿُحن، باججاه مهغ مً -الؿالم عليه  -مىس ى مع زغحىا الظيً اللىم ؤولئً وبسخم، ببغاهيم ؤخـاص مً بؾغاثيل
 عليه -بةبغاهيم وال بؾغاثيل ببني العظمى ػالبيتهم في وؿبهم يغجبِ ال الظيً الههيىوي اإلاكغوع ؤصخاب الخاليحن اليهىص

 اليهىصو؛ الضيً خملت وبهما ؤلاؾغاثيليت اللىميت ؤبىاء ؤهـؿهم هم ليؿىا اليىم اليهىص بن بط بعيض، مً وال كغيب مً  -الؿالم
 ؿيهىص. وػحره وىؾخلغ آعزغ ؤمثاٌ منهم هىصالي ختى الخاعيسييىنل الباخثىنل بليه  كحر ما طلً ألامغيً، بحن قاؾع ؿغقل وهىان

ل "ألاقىىاػ" الخؼعل
ًا
 ؤنىلهم حعىص الههيىوي، باإلاكغوع ويخدىمىنل الخالي عهغها في العالم يهىص مً% 80  كيلىنل الظيً و مثال

ىذ لكعىب " الخؼعل زاكان" ملىهم اعخىم عىضما اإلايالصو الثامً اللغنل في اليهىصيت واعخىلذ كؼويً بدغ خىى اؾخَى
 ؤؿغيليا مً اللاصمحن لليهىص باليؿبت الخاٌ وهظلً. الخؼعو هاليـي يهىصا واجبهم يظهغه ما وهظا عآها، عئيا بعض اليهىصيت

 .وػحرهم والهىض والهحن

ل اليىم اليهىص خم مً ليـ ؿةهه وبالخالي
ًا
 الخىعاة في مؼعىم وعض بلى اؾدىاصا خىلها وما ؿلؿُحن ؤعى في بدلهم الاصعاء بَالكا

 مً وال اليؿب خيث مً ال  -الؿالم عليه  -بةبغاهيم مغجبُحن ليؿىا ؤنهم طلً ،- الؿالم عليه  -ببغاهيم لىبيه حعالى هللا مً

 عليضتهم وعزت ؿىدً منهم، - الؿالم عليهم  -ومىس ى ويعلىب وبسخم بةبغاهيم ؤخم اإلاؿلمىنل هدً بهىا بل العليضة، خيث
  .ؤحمعحن بهم هامً بإن يإمغها وصييىا ، -لموؽ عليه هللا نلى  -مدمض بها حاءها التي
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