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غري  ح  و ض إذا نأوه بو ي إالقد اأضيفت على يد   حجامالط السفلية وااللوان وايدات بواسطة احلروف البارزة واملائلة واخلطو كل التشد

 New)"احلديثة العاملية"مأخوذة من النسخة  من هذا الكتاب( االصلية)النسخة االجنليزية الكتاب املقدس يف  كل فقرات .ذلك

International Version “NIV”), كينج جيمز": مع النسخ التالية فحص دقتها هذا وقد مت" (King James) االمريكاين "و

فقرات كل   .(New World Translation)" الرتمجة العاملية اجلديدة"و, (”New American “Catholic) ("الكاثوليكي) اجلديد

كتب موسى : التوراة"ومع  (The Jewish Study Bible) "الكتاب املقدس للدراسة اليهودية" مع مت فحص دقتها العهد القدمي

مت االعتماد على هذا املوقع  رمجة هذه النصوص اىل العربية،عند ت .(The Torah: The Five Books Of Moses) "اخلمسة

http://www.enjeel.com/. 

بينما تتماثل . شاكري. ه.بيكتهال وم. رودويل، اال انه مت فحص دقتها مع ترمجات م. م.أأخذت كل النصوص القرآنية من ترمجة ج

، لذا فقد مت (قل شيوعاً ا)شاكري هو اقدم . ه.بيكتهال وم. من النسخ الثالث، فان االسلوب االديب يف كل  من مالنصوص يف كل 

ومع هذا، فان نسخة رودويل ترقم كل آية عاشرة فقط، ولذا فأأخذ الرتقيم من نسخة . ترمجة رودويل ةفقط لفحص دق ااستعماهل

و  /http://quran.com نياملوقع مت االعتماد على هذين عند ترمجة هذه النصوص اىل العربية،. بيكتهال

http://www.holyquran.net/. 
تكون اآلية مأخوذة من احدى كتب  ،يف كل حالة أأخرى. الكرمي مأخوذة من القرآن آليةفهذا يعين أن ا" سورة"كلمة   كلما تظهر

 .الكتاب املقدس

ذات مت استعمال امساء . من الديانات الثالث هتني اي/متساليت قد  خاصة القاب/مت حذف عناوين ،من أجل احلفاظ على احليادية

لتإال  ،فقط صلة . اخلاصة بالكتب املقدسة، مت حذف التبجيالت بنفس على هذا االساس .اخاص تبجيالً  املقتبسة اآلية يف حال َش 

" الكتاب"تسبق " املقدس"، وكلمة "القرآن الكرمي"ضمنيًا يف عبارة " القرآن"تسبق " الكرمي"ومع ذلك، الحظوا من فضلكم ان كلمة 

 ".الكتاب املقدس"ضمنياً يف عبارة 
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http://quran.com/
http://www.holyquran.net/


 المقدمة
 مبا أن الكتب املقدسة ،أوالً . من فضلكمذلك  أأفسر هذا العنوان افرتاضي؟ دعوين ؟ اليس"*خطة اهلل للسالم يف الراضي املقدسة"

 سبن   يبدو هلذا ،هذه الكتب من كتب لستومبا أين , تزودنا خبطوط إرشاد تدعم هذا احلل يةيهودية واملسيحية واإلسالمديانة اللل

ي شكل ان بأ هذا الكتاب ال حياول ،ثانياً . يف صفحة العنوان "مقدمة على يد"الكلمات  تسبق امسيوهلذا . أمراً عادالً  اخلطة هلل هذه

ما . خرآيء اىل أي ش على التغيري ،ًا أو ضمنياً يعلن ،اً كما وال يشجع أحد  .ية ديانة فوق الخرىأو يأبشر بأية ديانة وال يضع أ قنعيأ 

. غري قابل للتحقيق( فلسطني/اسرائيل)املقدسة  السالم يف الرضيكون  قدبدونه  نه يأخذ بعني االعتبار شيئاً أيفعله هذا الكتاب هو 

فإن الرجوع اىل الكتب  ،يف هذه احلالة. من الشعوب املتورطة يف هذا الصراع هذا الشيء هو الرسائل املقدسة اليت وصلت اىل كل  

 كون السالم يف الرضني االعتبار يأخذ الكتب املقدسة بع من غري. اآلدابثقايف جاف أو لفتة من  املقدسة هو أكثر من مترين  

 .متاماً قدسة شبه مستحيل أو مستحيل امل
الفلسطينيون واليهود الشكيناز , املقدسة ن من الناس الذين يعيشون يف الرضهنالك جمموعتا: التايل الشكلميكن تبسيط املسألة ب

ا تلكل( الديانات)إلميان تبدو أنظمة ا ،بشكل عام.  جينياً نيغري مرتبط ويبدو اهنم ،"(يهود شرق اوروبا"أو " اخلزر"ب ايضاً  يأعرفون)

ضع و قوم بتوجيههمااجملموعتني أهنا ت مبا أن املاليني من املشرتكني يؤمنون . الخرى بناًء على كوهنا دخيلة ااو تطرد كاًل منهم/بأن ُتأ

 .السالم يتطلب الرجوع اىل أدهبم املقدس يؤدي اىلفإجياد حل  ،ولن معتقداهتم تؤدي اىل اعمال عنف ،هبذا

. "اهلل اعطانا هذه الرض"بأن  ملا ادعى اليهود اً،هذا صحيح كان لو ،يست هنالك عالقة بني الصراع والدينقد يقول البعض أنه ل

 متعلق صغرية يف صراع   مصلحة ،الدولة الفارسية, وقد يكون إليران. بأمهية من ِقب ل الناس مل حيظ إنفلن يكون معىن هلذا االدعاء 

 كما ولن  .خلفيات متنوعة لدعم الفلسطينيني من سلمنياملالذي جيمع  هو الرابط الديين. عنها مئات االميال بشعوب سامية تبعد

 .كأتبهم املقدسةهتم لاءكيفية قر   املسيحيني االمريكان اسرائيل لوال ان دعمهم هذا مبين على من الينياملدعم ي

احتلوا ارضهم بعد  بالفلسطينيني كأجانب ى اليهودير . االرض طبيعية يف ابأن للفلسطينيني حقوق همءوحألفا نيونالفلسطييؤمن 

 مل ان. فهم يدعمون اسرائيلهذا الرأي وهلذا  على أغلب املسيحيني يوافقون. هم ونفيهم على يد الرومان قبل ما يقارب الفي عامتميهز 



 خلةاالتقاليد املقدسة لكال االطراف املتد ماستخديستمر افسوف  ،يف تلك املنطقة جذور تارخيية مشرتكة باقتفاء كال االطراف ينجح

 .لزيادة الصراع

ولكن بداًل من ان اقول . مقدسة هي اراض   كل االراضي على الكرة االرضيةان   ;"ض املقدسةاالر "مصطلح  الستعمالبالنسبة * 

ن الناس ومبا ا, وأأهني االسرائيليني" فلسطني"وأأهني الفلسطينيني او ان اقول " اسرائيل"ان اقول او " اسرائيل والضفة الغربية وغزة"

 .فاخرتت استعماله, "املقدسة االرض"معتادون على مصطلح 

 

من  مجيعها تاحندر  اذ وحتماً ليس اىل املدى املتوقع. زبني الفلسطينيني واليهود االشكينا جداً  اً ضعيف اً الفحوصات اجلينية رابط وجدت

الذي بإمكانه ان يثبت أي ( من علم احلفريات واآلثار)كما وليس هنالك الكثري او رمبا أي دليل اثري   .جد مشرتك قبل آالف السنني

ونعلم أن الكثري من  كما. وأن القبائل هتاجر من منطقة اىل أخرى ،علم أن بإمكان الدليل املادي أن خيتفي على مر الزمنحنن ن  . شيء

 الذي كاناملكل هذه العوامل تلعب دورًا يف لغز (. حديث)قد ال ينحدر اجلميع من جد مشرتك و  ,احلضارات خمتلطة العرق/القبائل

 .وكذلك االمر بالنسبة للفلسطينيني. اليهود االشكينازاتى منه 

عندها لن . لكان حتقيق السالم اسهل بكثري, شاركة ارض قدميةمالتفاقية  متبادلة فاً ا اجملموعتني كانتا اطراتاذا استطعنا االثبات بأن كل

 عادل   صرف الناس يف كل مكان بشكل  وقد يت. بأن يؤذي الخر ما اطرف يانةكما ولن تأمر د. ور أي طرف كسارق او كجاينيأص  

. ماً حمتامراً  عاسة املستمرة واحلروبفستكون الت ،لإلثباتإن كان هذا غري قابل  ،من ناحية أخرى. نيتاجملموع تافراد من كلاالاكثر حنو 

 . املتطرفني الكثري من يؤمن هبا احلروب الشاملة النووية القاتلة واليت تندلعان  ايضاً  رمباو 

من نوعه  وحيد   من هذه الكتب كلف, ا اجملموعتني اتفاقية قدمية هي الرجوع اىل كتبهم املقدسةتالطريقة الوحيدة لإلثبات ان لدى كل

عتقدات امل ذووعندما يتفق اخلصوم . اىل حد  ماحتتوي الكتب املقدسة على احداث تارخيية . فرادهالكل ا ك  لكل جمموعة ومشرت 

. على ان احلدث صحيح ،بالرغم من كونه ظريف ،فإن هذا دليل قوي ،ختلفة على نفس االحداث التارخيية املوجودة يف كتاب واحدامل

خصومهم الذين ينتمون اىل دين  من قبل احلدث الوارد يف كتاب احدى الديانات يدعم االدعاءات التارخيية كان  ان ،اضافة اىل هذا

 إثباتاتب ناجند ان الكتاب املقدس يزود ،عندما نعود للكتب املقدسة ،وبشكل مفارق. مبثابة دليل ظريف وقوي فإن هذا ايضاً  ،آخر



لإلثبات ان اليهود االشكيناز ينتمون اىل هذه  فتاح  مباالدب االسالمي املقدس  يزودناكما و  ،االرض ه ينتمون اىل هذنين الفلسطينيبأ

تنطلق الكتب املقدسة لتزودنا س ،ت هذاثبأسرعان ما . الثالثيتم التطرق اىل هذه املواضيع بعمق يف الفصل الثاين و س. ايضا االرض

 .الفصل االولاملقدمة يف و خطة السالم هذه  من خالللسالم ابتفاصيل 

من مصدر مقدس  تنبع هذه االدلةاالفضل ان  منف ،(كل كتاب دين لوحده) ديناليف كتب  يف حني ان هنالك قيمة ما لوجود ادلة

 ،من الدب املقدس ء  ز جب يةواملسيحية واإلسالم اليهودية الديانات تشاركتوهكذا . عندما تصل االمور اىل صياغة اتفاقية سالم للجميع

 .االدب املقدس املشرتك هو العهد القدمي. ال يأخذونه بعني االعتبار بشكل عام إال اهنم

على  كتأثريهففي الواقع لديه تأثري على املسيحيني او املسلمني   ,"يهوديك"بالعهد القدمي  يرى احلقيقة بأن الكثري من الناسبالرغم من 

 شمل التلمود واملشناةت يتوال ،كتب اليت كأتبت بعد العهد القدميالعلى اكثر  واحلسيديني لرثوذوكسينيااليهود  من كليعتمد  . اليهود

عين ت. لب حياة مزدهرة وطويلةجي" تقبيل التوراة" ان فهنالك مقولة يهودية تقول ،بالرغم من هذا. وكذلك االمر التقاليد املنقولة شفهياً 

وليس خطة  قدسامل مكتاهب  آتية من كونوا اكثر انفتاحًا خلطة سالم  اليهود أن يفعلى  ،ولذلك. العودة اىل العهد القدمي "تقبيل التوراة"

 .الكرمي مستمدة من العهد اجلديد او القرآن

ولذلك فالتشديد  ،أال وهو العهد القدمي "القانون"فقد تعلموا بأن يسوع حررهم من . خمتلطةفللعهد القدمي قيمة  نيبالنسبة للمسيحي

 :ما يليفقد قال يسوع  ،بالرغم من هذا. بكثري على العهد اجلديد اقوى

 

 :يسوع, ١:-٧١:٥متى 

 .لكمل بل لنقض جئت ما. النبياء أو الناموس لنقض جئت أين تظنوا ال" 07

 .الكل يكون حىت الناموس من واحدة نقطة أو واحد حرف يزول ال والرض السماء تزول أن إىل: لكم أقول احلق فإين 0١

 فهذا م،وعل   عمل من وأما. السماوات ملكوت يف أصغر يدعى هكذا، الناس موعل   الصغرى الوصايا هذه إحدى نقض فمن 09

 ."السماوات ملكوت يف عظيما يدعى

 



ى يبقس يف أي حالة أخرى. يحفقط اذا قبلوهأ بأنه املس نه قد حيصل هذاإال أ, "القانون"فيما اذا حرر يسوع الناس من  اجملادلةميكن 

( خاصًة اليهود)الناس  م أحدأ اذا عل   :بعدها يسوع وقال. ما زال قائم لليهود فهو .(يهوداً أي ) مل يزولالذي " القانون"حتت  الناس

للمسيحيني باإلصغاء  فال بد أن تكون هنالك قيمة, لذلك". القل يف ملكوت السماوات"فسوف يكون , هذه الوصايا واينقأضبأن 

ت على يد اهلل لليهود والفلسطينيني يف  صأك   أن يدعموا خطة سالم   ملسيحينيعلى اف ،نتيجًة لذلك. لليهود يف أرضهم القانون ينصملا 

 .اىل االسالم ومعظم الفلسطينينيننتقل االن . جبأِّل  على يد أجدادهم كتاب  

 

 ٦٤ العنكبوت  سورة

ادلوا أهل  الكتاب"  ..." إلينا وأأنزل  إليكم وإهلنا وإهلكم واحد نزلا بالذي أأ وقولوا آمن  .. وال ُتأ

 

 ٣٤: البقرة سورة

ن ا أأنزِل   و م ا بِالل هِ  آم ن ا قأولأوا  " ب اطِ  و ي  ع قأوب   و ِإس ح اق   و ِإمس  اِعيل   ِإب  ر اِهيم   ِإىل   أأنزِل   و م ا إِل ي    ِمن الن ِبيُّون   أأوِت   و م ا و ِعيس ى مأوس ى أأوِت   و م ا و ال س 

 ..."مِّن  هأم   أ ح د   ب  ني    ن أف رِّقأ  ال   ر هبِِّم  

إال , للجدال طروح  الدين م لم  عِ إن , مرة أأخرى. كتب الكتاب املقدس  مصداقيةالنيب حممد لشعبه  أك د   فيها مثلةال العديد من هنالك

اجملموعتني  تااستعمال العهد القدمي للوصول اىل حل لعضاء كل .إما للحياة أو لآلخرة الكرمي القرآن بقراءة أن للمسلمني اخليار

قيمة العهد ب الفقرة التاليةتتخصص  .خرىأراض  أأ يف املوجودين سلمني امل يقيد وال بأي شكلال  حالياً يف الراضي املقدسةاملوجودتني 

 :شكل  سليمب قطب  كما يأ   –القدمي 

 

 ١: االحقاف سورة

ا و ر ْح  ةً  ِإم اًما مأوس ى ِكت ابأ  ق  ب ِلهِ  و ِمن" ِسِنني   و بأش ر ى ظ ل مأوا ال ِذين   لِّيأنِذر   ع ر بِيًّا لِّس انًا مُّص دِّق   ِكت اب   و ه ذ   ".لِل مأح 



ِسِنني   بأش ر ى" سنني ،"لِل مأح  القانون اليهم يف عطي الذين أأ نسل هؤالء تطبيق قانون العهد القدمي على . على املسلمني أن يكونوا حمأ

 (.من الكتاب املقدس) دلداو  عاً ية اليت تشمل مرجاآل اسبقتامت . ال خيرق الشريعة بتاتاً  القانون يف الصل فيها نزل يتنفس الرض ال

 

 ٨٦االنعام  سورة

ن ا ب   ي  ن ا كأالًّ  و ي  ع قأوب   ِإس ح اق   ل هأ  و و ه  ي  ن ا و نأوًحا ه د  ِلك   و ه ارأون   و مأوس ى و يأوسأف   و أ يُّوب   و سأل ي م ان   د اوأود   ذأرِّي ِتهِ  و ِمن   ق  ب لأ  ِمن   ه د   جن  زِي و ك ذ 

ِسِنني    .ال مأح 

 

 :باملوضوع ذا صلةداوود شيئاً قال 

 ١داوود, ::-١١١:مزامير 

 .كلها عادلة حق الرب أحكام. البد إىل ثابت نقي الرب خوف 9

 .الشهاد وقطر العسل من وأحلى الكثري، واإلبريز الذهب من أشهى 02

 .عظيم ثواب حفظها ويف هبا، حيذر عبدك أيضا 00

 

 .الشرق االوسط يف للمسلمنيمصلحة خاصة  ع ربأ عنت أ نبوءة من العهد القدمي , وأخرياً 

 ١١١٧: ءاشعيا

 .إسرائيل ومرياثي أشور، يدي وعمل مصر، شعيب مبارك: قائال اجلنود رب يبارك هبا

 

. هذه االداة يفعل املسلمون بدونسن تلخصان ما ان التاليتاالفقرت. ه االداة الرائعة للسالمأن يستخدموا هذبلكل الناس  فائدةهنالك 

 .على عالقاهتم مع امريكا هذايؤثر وكيف  الفقرة االوىل تفسر كيف يرى املسلمون الوضع يف الشرق االوسط

 



 ١-٥ الممتحنة سورة

ن كأم   جي  ع ل   أ ن الل هأ  ع س ى 7  .ر ِحيم   غ فأور   و الل هأ  ق ِدير   و الل هأ  م و د ةً  مِّن  هأم ع اد ي  تأم ال ِذين   و ب  ني    ب  ي  

ينِ  يف  ي أق اتِلأوكأم   مل    ال ِذين   ع نِ  الل هأ  ي  ن  ه اكأمأ  ال ١ بُّ  الل ه   ِإن   إِل ي ِهم   و ت أق ِسطأوا ت  ب  رُّوهأم   أ ن ِدي ارِكأم   مِّن خيأ رِجأوكأم و مل    الدِّ  .ال مأق ِسِطني   حيِأ

ر جأوكأم الدِّينِ  يِف  ق ات  لأوكأم   ال ِذين   ع نِ  الل هأ  ي  ن  ه اكأمأ  ِإَن  ا 9 ر اِجكأم   ع ل ى و ظ اه رأوا ِدي ارِكأم   مِّن و أ خ   هأمأ  ف أأول ِئك   ي  ت  و هل أم   و م ن ت  و ل و هأم   أ ن ِإخ 

 .الظ اِلمأون  

غالبية . همهأجِّر العديد من 09٦7 عامبعد احلرب  ،وبعدها. ىل بيوهتمالعودة امن  094١ عامحرب بعد ن و الفلسطينيمأنع  

على يد اسرائيل حبق  ب  كِ ارتأ الظلم الذي  فقد مت اُتاذ, وبغض النظر إن كان االمر صحيحًا أم خاطئاً , الفلسطينيني مسلمون

أي ل او كل املسلمني من صنع السالم مع اسرائي 9آية رقم  ، متنعحبسب هذا املعتقد. كدين  عامةً  كظلم حبق االسالم  الفلسطينيني

ايضاً عندما يتبعون التوراة  "أتقياء" وناليهود يأعترب  ان واأأذكر , من أجل فهم ما تقوله الفقرة التالية. النزاع لداعم إلسرائيل حىت حيأ  طرف

 .والعهد اجلديد

 

 ١:-١الحجرات  سورة

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا اق  ت ت  لأوا ال مأؤ ِمِنني   ِمن   ط ائِف ت انِ  و ِإن 9 امهأ ا ب  غ ت   ف ِإن ب  ي   د  ر ى ع ل ى ِإح   ف ِإن الل هِ  أ م رِ  ِإىل   ت ِفيء   ح ىت   ت  ب ِغي ال يِت  ف  ق اتِلأوا الأخ 

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا ف اء ت   لِ  ب  ي   بُّ  الل ه   ِإن   و أ ق ِسطأوا بِال ع د   .ال مأق ِسِطني   حيِأ

ِمنأون   ِإَن  ا 02 و ة   ال مأؤ   .ت أر ْح أون   ل ع ل كأم   الل ه   و ات  قأوا أ خ و ي كأم   ب  ني    ف أ ص ِلحأوا ِإخ 

فإن االوامر مبشاركة االرض  ،إسرائيلبين بالنسبة ل. لمسلمني هو عدم اهناء احلرب حىت يطيع كل االطراف اوامر اهللاملوجه لاالمر 

اليهم ال كما والرجوع . الكرمي مشاركة االرض املقدسة يف القرآن عهودهنالك حاجة إلعادة ذكر  تسفلي. موجودة يف العهد القدمي

 واملظلمة القاتلةالنبوءات  ضد كل فع ال كرتياقمبا  ر ، و من كسب رْحة اهلل هذه العهود متأ ِكنه ،على العكس. هللغري مطيع  سلماملجيعل 

 .فهذه نبوءة تتنبأ اخلري ,سئمناهااليت قد و  يف يوم القيامة

 



 ١١::هوشع 

 .بسخط آت فال وسطك يف القدوس إنسان، ال اهلل لين أفرامي، أخرب أعود ال.  غضيب ْحو أجري ال 9

 

  ٦:-٧٦١:٣ اشعياء

 .كثريا بنيك وسالم الرب، تالميذ بنيك وكل 0٣

 .منك يدنو فال االرتعاب وعن ُتافني، فال الظلم عن بعيدة تثبتني بالرب04 

 

 ٧٧١:١ اشعياء

 .باليادي تصفق احلقل شجر وكل ترَنا، أمامكم تشيد واآلكام اجلبال. حتضرون وبسالم ُترجون بفرح لنكم 00

 

 ١٧-١١١٣: ١اشعياء

 .الشوريني مع املصريون ويعبد ، أشور إىل واملصريون مصر إىل الشوريون فيجيء ، أشور إىل مصر من سكة تكون اليوم ذلك يف 0٣

 .الرض يف بركة ولشور، ملصر ثلثا إسرائيل يكون اليوم ذلك يف 04

 .، ومرياثي إسرائيلمبارك شعيب مصر، وعمل يدي أشور: هبا يبارك رب اجلنود قائال 0٢

تدمري  عن طريق ازياً جم ان تتحقق أخريا ةاملذكور  النبؤات على ,مالظالو  القتل نبوءات اىل جانبنبوءات اخلالص املساملة  تحققلكي ت

 .نووية عن طريق حرب   حرفياً وليس , االنظمة الظاملة واحلكومات القامعة للناس

 بأية طريقة برأيكم يريدهم اهلل أن يتحققوا؟

 

   : ,٣١, :٣:١٣ارمياء 

 .جديدا عهدا يهوذا بيت ومع إسرائيل بيت مع وأقطع الرب، يقول تأت، أيام ها ٣0



 .الرب يقول فرفضتهم، عهدي نقضوا حني مصر، أرض من لخرجهم بيدهم أمسكتهم يوم آبائهم مع قطعته الذي كالعهد ليس ٣0

 .شعبا يل يكونون وهم إسرائيل، عشائر لكل إهلا أكون الرب، يقول الزمان، ذلك يف 0

وهلذا السبب ما . كال الطرفني العهد القدمي  ه قد نكثتخمتلفا عن االول لن سرائيلمع بين االعهد اجلديد سيكون , ٣0 اآليةحسب 

كيف يبدو   لنر  , واآلن. خمتلفة عن عهدهم السابق بعض عناصر عهدهم اجلديدستكون . االمور تتغيري. زال احفادهم يتقاتلون اليوم

 ...ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل االول

 خطة اهلل للسالم في االراضي المقدسة

 ةص نقاط مفتاح الخطملخ
" افراييم"و" يهودا" اامسهم فيها واليتني لسبطني ،وغزة الضفة الغربيةو  واليت تتكون من اسرائيل" اسرائيل"تكوين أأمه جديدة امسها . 0

الضفة  تتألف من" افرامي" ،اليوم" اسرائيل"تتألف من ما يأسمى ب" يهودا. "كل والية حبكومتها املدنية اخلاصة  حتظى .على التوايل

 .09٦7ما قبل حرب ال حسب حدود تكون احلدود. الغربية وغزة

قوات السالم تبقى . تتدبر أمن القدس قوات سالم دولية مقبولة على يد الطرفني. قسمةاملغري تكون القدس العاصمة القطرية . 0

 .هذه الوظائف اىل سيطرة اسرائيلة الدولية حىت يوافق الربملان االسرائيلي اجلديد بإمجاع على إعاد

 .اخلليل كما ذأكر بالنسبة للقدس مدينة مشاكل أمنتأدب ر . ٣

 .كمواطنني يف دولة اسرائيل املتحدة اجلديدة   ،كاإلسرائيليني يهوداً كانوا أم عرباً او غري ذليأعرتف بكل الفلسطينيني وكل . 4

تعود االراضي املصادرة يف الضفة الغربية وغزة . سكنوا االرض وأن يكونوا مواطننيليميكن لكل الفلسطينيني أن يعودوا . حق العودة. ٢

 ".يهودا"يتم تعويض الفلسطينيني مالياً مقابل اراضيهم اليت صودرت منهم يف . اىل الفلسطينيني اليت صودرت منهم

 ."يهودا"منطقة أو غزة مساكن جديدة يف /ن يف الضفة الغربية ويتلقى املستوطنون االسرائيليو . ٦

 .هذا وبشرط انه مل يقتل مدنيني ،(أي يف كل الدولة) كال املنطقتني يف ابأن يشرتي أرض خيول كل مواطن من كال اجملموعتني. 7

 .حرية الديانة يف كال املنطقتني. ١

 .جيش وطين مكون من كال االطراف. 9

 .اورئيس امنتخب 04ف من حكومة وطنية واحدة مع برملان منتخب دميقراطيا والذي يتأل. 02

 .ف تدعم الكتب املقدسة هذا احللواالن سوف نرى كي



 أُمة واحدة

 ٣٥١١١حزقيال 
 ."مملكتني اىل بعد ينقسمون وال امتني بعد يكونون وال ...االرض يف واحدة امة وأصريهم"

 

 ١٧-١١١٣: ١اشعياء

 .الشوريني مع املصريون ويعبد ، أشور إىل واملصريون مصر إىل الشوريون فيجيء ، أشور إىل مصر من سكة تكون اليوم ذلك يف 0٣

 .الرض يف بركة ، ولشور ملصر ثلثا إسرائيل يكون اليوم ذلك يف 04

 .مبارك شعيب مصر ، وعمل يدي أشور ، ومرياثي إسرائيل: هبا يبارك رب اجلنود قائال  0٢

كامسًا لألأمة قد يشكل مشكلة لدى " اسرائيل" بُّل  ق  ت    ،ولكن". اسرائيل"امسها  أأمة متحدة لبين اسرائيل النبؤة يف حزقيالتفوض 

. ال ان استعمال هذا االسم هو أمر عادل ومناسبا. بالرغم من أنه االسم املستعمل يف نبؤة السالم مع العراقيني واملصريني ،املسلمني

وقد  ،"يعقوب"كان امسه هو رجل  " اسرائيل" ".اهلل جماهدة"حرفيًا تعين " اسرائيل. "قولكنه صاد ،إطرائيًا بالتحديد هو ليس باسم  

اسرائيل قد تصارع مع رجل /يأقال أن يعقوب. ٣2-٣0:00 كنتيجًة لشيء  قد فعله يف سفر التكوين  حصل على هذا اللقب

 النك .اسرائيل بل يعقوب بعد ما يف امسك يدعى ال فقال": 0١مقطعأ من عدد  اليكم. اهلل؟ فهذا لقب مكتسب/مالك؟/؟ما

فقد  ،لسوء احلظ. ض واهلل ملدة اآلف السننيعجاهد الشعوب يف االراضي املقدسة بعضهم الب" .وقدرت والناس اهلل مع جاهدت

 .اين على يقني بأن ليس له أية صلة بالتفضيل. هلذا السبب اختار اهلل هذا االسم يف البداية. اكتسبوا هذا اللقب

 

 ١٤٥:-أُمة واحدة على حدود ما قبل حرب الواليتان داخل 
كما يفصل فيما )وهلا حكومة وطنية واحدة  ،اجلديدة تشمل دولة اسرائيل العصرية وكل الضفة الغربية وغزة" االسرائيلية"الأمة املتحدة 

 .املدين اخلاص اونظامه اكالً منهم  ،"افرامي"و" يهودا" ،ومنطقتني قبلييتني ،(بعد

 (:هلل ممكن ان يكون غريهمعند ا)اسباب منطقية  اليكمملاذا واليتني؟ 



مبا انه يوجد . يف الواقعولكن هذا ليس صحيحًا  ،من والية واحدة مع صوت دميوقراطي لكل مواطن يبدو أمرأ عادالً  أأمة متحدة

صوت واحد يعين حسب التعريف أن اجملموعة /فإن أأمة واحدة ،ن يف االراضي املقدسة أكثر بكثري من اليهود االسرائيلينيفلسطينيو 

سنة  هذه اجملموعة عرب االلفي ا خاضتهاالعتبار كل معني آخذين ب. اليهودية االسرائيلية ُتسر كل شعور من احلكم الذات والمن

اال  ان حل الدولتني . د اليهود االسرائيلينيكما وال يريد الفلسطينيون ان يكونوا حمكومني على ي. ابداً  فلن يوافقوا على هذا ،االخرية

زد . املقدس اخلاص رف للطرف اآلخر السيطرة على مكانهولن مينح أي ط ،حل الدولتني يتطلب تقسيم القدس. هو ايضا ليس عملياً 

لو ان حرية التديني هي حىت . القرآنية كأهنا متنع وجود أي دولة غري اسالمية بشكل حصري دينياً  ميكن قراءة بعض الفقرات ،على هذا

تصف النبؤات  رمبا هلذا السبب. وسيستمرون يف القتال لمني كيهودية فقطفسوف يراها الكثري من املس ،القانون يف اجلزء اليهودي

 .يف دولة  واحدة واليتنيالتالية 

اسرائيل اىل اثين بين قأسِّمت االرض على يد قبائل , بعد احتالل كنعان. من التاريخمن املهم ان نعرف قلياًل , لكي نفهم النبؤة التالية

 بعد حكم سليمان". اسرائيل"داود وسليمان كمملكة , وأحِّدت هذه القبائل حتت حأكم امللوك شاؤول, فيما بعد. عشر قسماً 

خلط الفاصل من َشال وقد مر ا". يهودا"والقسم اجلنويب  ،"اسرائيل"القسم الشمايل والذي عأرف باسم  ،قأسمت اململكة اىل قسمني

يت يف ا ،لأب ارض مملكة اسرائيل الشمالية" السامرة"كانت . القدس وقد فر قت النبؤة بني ". سىمن"و" افرامي"اليام الق ب لية وقد مسأ

يعود  ، 00ولكن يف اصحاح  ،تعود اىل كل الناس أي كل االسباط 00-0يف االصحاحات " اسرائيل". "يهودا"و" اسرائيل" "بيوت"

يأناق ش هذا بشكل اوسع يف ". بيت اسرائيل"والفلسطينيني باسم ( نو اليهود االسرائيلي)او يهودا  ،نياىل اململكتني املنقسمت" البيتان"

 .الفصل الثاين

 

 :٣ ,١١, :١ ,٧ ,: ٣:١ارميا 

 .شعبا يل يكونون وهم اسرائيل عشائر لكل ااهل اكون الرب يقول الزمان ذلك يف 0

 .السامرة جبال يف كروما بعد تغرسني ٢

 .هذه مدنك اىل ارجعي اسرائيل عذراء يا ارجعي.. 00



 .برجل حتيط انثى .االرض يف حديثا شيئا خلق قد الرب الن .املرتدة البنت ايتها تطوفني مىت حىت 00

 .جديدا عهدا يهوذا بيت ومع اسرائيل بيت مع واقطع الرب يقول تات ايام ها ٣0

املستقبل حيدث  اذا كان هذا. تنظر اىل املستقبلة النبوء. ق بعهد  جديد  بني القبائلهذا يتعل, ؟ ما هذا؟ حسناً "برجل حتيط انثى"

فإن , من ناحية جمازية, اذاً . حيكمون اآلخرين االسرائيليني يف املكانة االقوى، ن يف املكانة االضعف واليهودفالفلسطينيو , اآلن

يط الضفة الغربية وغزة ". الرجل"واليهود االسرائيليني هم " الأنثى"الفلسطينيني هم  (  منطقتان خمتلفتان)هذه النبؤة تصف كيف حتأ

حيث ال ميكنه  0٦-0:02خي مثال جيد هو مال. وارد يف اكثر من مكان "أأنثى"و" رجل"ب يه الشعبنيتشب. يهوذا/اسرائيل احلديثة

أأعطي يف . اً فهذا ليس قاطع ومع ذلك، .ا اجملموعتنيتن فيه ميثالن بشكل جمازي كللرجل واملرأة املذكوراا كان  أن يكون منطقيًا اال إذا

 .وصفاً اوضح بكثري 9زكريا 

 

 ٣:-١:, ١١:١زكريا 

 .احلرب قوس وتقطع اورشليم من والفرس افرامي من املركبة واقطع 02

 .عاصمة يهوذا او اسرائيل احلديثة, " اورشليم"و( ميثلون الفلسطينيني" )افرامي"يصف اجلزء االول من النبؤة السالم املصنوع بني 

 

 ٣:-١:, ١١:١زكريا 

 .ضعفني عليك ارد اين اصرح ايضا (قبل الفي سنة) اليوم .الرجاء اسرى يا احلصن اىل ارجعوا 00

 ..."افرامي القوس ومالت لنفسي يهوذا اوترت الين" 0٣

مل حيصل هذا الوصف (. الضفة الغربية)كالقوس حول افرامي ( اسرائيل اليوم)يهوذا ( إحن ن ت)اوترت  0٣-00يف االصحاحات 

كما تصف , كما وال يصف هذا دولة فلسطينية على نصف الضفة الغربية. كامل  قوس يهوذا كان غري. 094١التخطيطي عام 

 اذا اردمت االصغاء ايل،"هلل يقول يبدو ان ا يف احلقيقة،. جورج بوش حت على يد الرئيس االمريكي االسبقاليت طأر " خارطة الطريق"

لِ "وهكذا !" أي كل الضفة الغربية –ن ضعف ذلك فيجب ان يأخذ الفلسطينيو   .يهوذا" قوس"افرامي " ئأ متأ



 ٤:١٥اشعياء 

 .هلم تكون ابدية هبجة .ضعفني ارضهم يف يرثون لذلك .بنصيبهم يبتهجون اخلجل عن وعوضا ضعفان خزيكم عن عوضا 7

 ١:٣::اشعياء هلل مكتوبة يف ونتيجة االصغاء 

 .افرامي يضايق ال ويهوذا يهوذا حيسد ال افرامي .يهوذا من املضايقون وينقرض افرامي حسد فيزول 0٣

 

 :نبؤة أخرية

 عصوان صغيرتان وعصا واحدة كبيرة

 ١١-٣٥١:٧حزقيال 

 عصا وخذ .رفقائه اسرائيل ولبين ليهوذا عليها واكتب واحدة عصا لنفسك خذ ادم ابن يا وانت 0٦ قائال الرب كالم ايل وكان 0٢

 يدك يف واحدة فتصريا واحدة كعصا باالخرى الواحدة واقرهنما 07 رفقائه اسرائيل بيت وكل افرامي عصا ليوسف عليها واكتب اخرى

 يد يف اليت يوسف عصا اخذ هانذا .الرب السيد قال هكذا هلم فقل 09 وهذا لك ما ُتربنا اما قائلني شعبك ابناء كلمك فاذا 0١

 كتبت اللتان العصوان وتكون 02 يدي يف واحدة فيصريون واحدة عصا واجعلهم يهوذا عصا اليها واضم رفقاءه اسرائيل واسباط افرامي

 اليها ذهبوا اليت االمم بني من اسرائيل بين اخذ هانذا .الرب السيد قال هكذا هلم وقل 00 اعينهم امام يدك يف عليهما كتبت

 عليهم ملكا يكون واحد وملك اسرائيل جبال على االرض يف واحدة امة واصريهم 00  ارضهم اىل هبم وات ناحية كل من وامجعهم

 .مملكتني اىل بعد ينقسمون وال امتني بعد يكونون وال كلهم

 

 القدس مشتركة كعاصمة قومية
( اليهود)حيث تسيطر قبيلة يهوذا ، على يد االأمم املتحدة هي تقسيم القدس اليت حأددت 094١مشكلة اساسية مع حدود ال

آخذين بعني االعتبار ُتربة (. نالفلسطينيو )ة افرامي قبيل بشكل خانق على امكانية الوصول الكثر بقعة مقدسة والعاصمة السابقة لدى



. دت حقوقهم للعبادة عند حائط املبكى، فليس من املنطق التوقع منهم أن مينحوا سيطرة تامة للفلسطينينياليهود السابقة اليت فيها قأي

 .احلظ، هنالك حل عادل موجود يف كتاب حزقيالحلسن . على يد اليهود االسرائيلينين السيطرة املستمرة ل الفلسطينيو كما ولن يقب

 ٤، ٦-:٦٧١حزقيال 

 قدس هذا .االف عشرة والعرض طوال الفا وعشرون مخسة طوله االرض من قدسا للرب تقدمة تقدمون ملكا االرض قسمتم واذا0

 .حواليه ُتومه بكل

 .حواليه له مسرحا ذراعا ومخسون حواليه مربعة مئة مخس يف مئة مخس هذا من للقدس يكون 0

 .االقداس قدس املقدس يكون وفيه االف عشرة وعرض الفا وعشرين مخسة طول تقيس القياس هذا من ٣

مسجد ) للمقدس ومقدسا للبيوت موضعا هلم ويكون الرب خلدمة املقرتبني املقدس خدام للكهنة يكون هو االرض من قدس 4

 .(االقصى وحائط املبكى

كال اليهود ) اسرائيل بيت لكل فيكون القدس تقدمة موازيا طوال الفا وعشرين ومخسة عرضا االف مخسة املدينة ملك وُتعلون ٦

 .(االسرائيليني والفلسطينيني

 .قدماً  ٢0١2يبلغأ امليل . الذراع هو وحدة قياس طوهلا واحد ونصف قدم

 ميل 7,0=  ٣7،٢22/٢0١2قدم  ٣7،٢22=  0,٢ذراع ضرب  222،0٢

 ميل ٢,٦١=  ٣2،222/٢0١2قدم  ٣2،222= قدم  0،٢ذراع ضرب  02،222

 ..ميل ٢,٦١ميل وعرضها  7,0اذاً، فاننا نتكلم عن منطقة طوهلا 

يف حني انه جيب اعادة القدس يف النهاية اىل سيطرة اسرائيل الكاملة، فهنالك للمؤمنني من كل . هذا هو حجم القدس الكألي اليوم

 .تالياً سنرى املنطق هلذا. شرعية المكانية الوصول ولألمن يف جبل اهليكل ويف املناطق االخرى االعامل حقوق

 

 ٤-٥١٦:التكوين 

 .االمم من جلمهور ابا وتكون معك عهدي فهوذا انا اما 4



 .االمم من جلمهور ابا اجعلك الين .ابراهيم امسك يكون بل ابرام بعد امسك يدعى فال ٢

 ".خيرجون منك وملوك .امما واجعلك"... ٦

 

 ٥:-٦١:٤رسالة بولس الرسول الى اهل روميا 

 ملن ايضا بل فقط الناموس من هو ملن ليس النسل جلميع وطيدا الوعد ليكون النعمة سبيل على يكون كي االميان من هو هلذا 0٦

 .جلميعنا اب هو الذي ابراهيم اميان من هو

 ".كثرية المم ابا جعلتك قد اين مكتوب هو كما" 07

فظ وتأصان كل املعابد "المم كثرية" اىل  –، هنالك شرط بان متأنح امكانية الوصول الفراد كل الديانات لتعبد اهلل يف القدس وبان حتأ

اىل ان يتجذر السالم ويزدهر، ومن اجل ُتنب خالفات اخرى، يأضع امن املدينة حتت سيطرة قوة دولية للسالم مأتفق عليها  .االبد

السرائيل اجلديدة املتحدة بإمجاع اىل قرار الذي مينح هذه السلطة لألأمة تعود  عندما يصل اجمللس التشريعيو . ل من الطرفنيمن قبل ك

ة يف اشعياء اليت تنص بانه عندما يصنع الناس السالم من املثري لالهتمام، ان هنالك نبوء. السيطرة على امن القدس اىل السكان

 .دينة والشعب من االرهاب والعنفاملعروضة يف الكتب املقدسة سوف تتحرر املحسب خطوط االرشاد 

 

 ٧:-٣:، ::٧٦١اشعياء 

 ..."،املتعزية غري املضطربة الذليلة ايتها" 00

 .كثريا بنيك وسالم الرب تالميذ بنيك وكل 0٣

 .منك يدنو فال االرتعاب وعن ُتافني فال الظلم عن بعيدة تثبتني (تبعاً لشريعة اهلل) بالرب 04

 .يسقط فاليك عليك اجتمع من.عندي من ليس اجتماعا جيتمعون اهنم ها 0٢

عند جميء العدل، . الطريان العسكري االسرائيلي قبل لن يكون هنالك حاجة لكتائب العمليات االنتحارية او لقصفات جوية من

لن يكون بعد احتالل قامع من قبل اسرائيل ولن يكون ! سوف يأنظر اىل هؤالء الذين يرتكبون العنف كخدمة الشيطان وليس كابطال



ن ان يستثريوا ملستعدو االرهاب والطغيان، فمن هم املؤمنون ا بان ينهي وعد اهلل اذ. الرهاب من قبل كل من االطرافاملزيد من ا

 الغضب االهلي عن طريق معارضة السالم؟

. ففقط اليوم وصلت اىل احلجم الذي تنبأه اشعياء. 4٢من احلجم املذكور يف اشعياء  ن القدس على زمن حزقيال كانت جزًءاافرتض ا

اليت تنزع من افريام " خارطة الطريق"يشمل  اضف اىل هذا الفقرتني من ارميا وزكريا الذين يصفون الوضع اجلغرايف والسياسي اليوم مبا

اب أخرياً صلوات ! اهلل بان يقول لنا ان هذه هي اخلأطة االهلية للسالم وعلينا اتباعها رمبا ان هذا اسلوب. نصف الضفة الغربية لرمبا ُتأ

 .داود للسالم يف القدس

 

 ١-١١١٤:مزامير 

 .حمبوك ليسرتح .اورشليم سالمة اسالوا ٦

 .قصورك يف راحة ابراجك يف سالم ليكن 7

 .بك سالم القولن واصحايب اخوت اجل من ١

 .خريا لك التمس اهلنا الرب بيت اجل من 9

 

 نالفلسطينيين واالسرائيليين مواطنو كل 

 نن مواطنو سطينييلكل الف

 ١٣-:٦٥١١حزقيال 

 .اسرائيل السباط لكم االرض هذه فتقتسمون 00

 بين من كالوطنيني لكم فيكونون وسطكم يف بنني يلدون الذين وسطكم يف املتغربني وللغرباء لكم بالقرعة تقسموهنا انكم ويكون 00

 .اسرائيل اسباط وسط يف املرياث يقامسونكم .اسرائيل

 .الرب السيد يقول مرياثه تعطونه هناك غريب يتغرب فيه الذي السبط يف انه ويكون 0٣



 ن ايضا  مواطنو  كل اليهود االشكيناز

 :١-٦١١١١اشعياء 

 .السكن يل وسعي املكان علي ضيق.ثكلك بنو اذنيك يف ايضا يقول 02

 اين هؤالء .وحدي مرتوكة كنت هانذا .رباهم من وهؤالء .ومطرودة منفية وعاقر ثكلى وانا هؤالء يل ولد من قلبك يف فتقولني 00

 .كانوا

 (انظر يف الفصل الثالث لمثلة أأخرى عن النبؤات)

 

 للفلسطينيين المنفيينحق العودة 

ات الثالث الآلتية روا من ارضهم؟ النبوءماذا عن حقوق العودة للفلسطينيني الذين هأجِّ ". حق العودة"واالن قد وصلنا اىل مشكلة 

 :تدعو حلق العودة للفلسطينيني املنفيني

 

 ::١::اشعياء 

ث ان اجلزء اليهودي من حي. اال وهم بين اسرائيل) شعبه (الفلسطينيون) بقية ليقتين ثانية يده يعيد السيد ان اليوم ذلك يف ويكون 00

 ومن (الصومال واثيوبيا) كوش ومن فرتوس ومن مصر ومن (العراق وسوريا) اشور من بقيت اليت (كانوا اول من عاد  بين اسرائيل قبائل

 .(الفلسطينية يف امريكا وبريطانيااجلالية ) البحر جزائر ومن (سوريا) ْحاة ومن شنعار ومن (ايران) عيالم

 

 ::١::هوشع 

 الرب يقول بيوهتم يف فاسكنهم اشور ارض من وكحمامة مصر من كعصفور يسرعون 00

 ١:-١١٤:زكريا 



 انا الين ارفضهم مل كاين ويكونون رْحتهم قد الين وارجعهم (الفلسطينيون) يوسف بيت واخلص (االسرائيليني) يهوذا بيت واقوي ٦

 .فاجيبهم اهلهم الرب

 .بالرب قلبهم ويبتهج فيفرحون بنوهم وينظر باخلمر كانه قلبهم ويفرح كجبار (الفلسطينينون) افرامي ويكون 7

 .كثروا كما ويكثرون فديتهم قد الين وامجعهم هلم اصفر ١

 .ويرجعون بنيهم مع وحييون البعيدة االراضي يف فيذكرونين الشعوب بني وازرعهم 9

بعد العائدين سوف ) ولبنان (يف االردن الضفة الشرقية) جلعاد ارض اىل هبم وات اشور من وامجعهم مصر ارض من وارجعهم 02

 .(يف فلسطني) مكان هلم يوجد وال (يستقرون هنا

ليضمنوا " لوا التوراةبِ ق  ي أ "هذا يعين انه اذ ابتغى اليهود بأن . حسب اهلل  العهد القدمي تقول بأنه سوف يعود الفلسطينيوناذاً النبؤات يف

 ولكن بأي شكل ستكون؟. العودة بشكل  ما يف نينيحبق الفلسطي لواقب  حياة طويلة ومزدهرة، فعليهم ان ي  

(. الضفة الغربية وغزة)من الواضح انه جيب اعادة كل ارض  متت خسارهتا من أي فلسطيين يف املنطقة اليت ستصبح املوطن الفلسطيين 

 لوا منازهلم، حىت من حصتهم يف االرض املقدسة؟ او هل يعين هذااليهود ان جي( او اغلب)انه على كل  ولكن هل هذا يعين ايضاً 

يف أي مكان يف داخل  اً مع احلق بأن يشرتوا ارضمن حأصة يهوذا ن تعويضاً مادياً الالجئون الفلسطينيو شيئاً آخر؟ رمبا ميكن ان يأعطى 

 :يوضح هذه النقطة لزكريا 02من اصحاح  02العدد . االأمة

 

 ١١:١:زكريا 

بعد العائدين سوف ) ولبنان (الضفة الشرقية يف االردن) جلعاد ارض اىل هبم وات اشور من وامجعهم مصر ارض من وارجعهم 02

 .(يف فلسطني) مكان هلم يوجد وال (يستقرون هنا

 وإال .تلقوا تعويضاً واستعملوه ليشرتوا بيوتاً يف اراض  جماورة اهنم، اذاً فال بد من جديد الكثري من العائدين يف لبنان واالردن استوطن اذا

 .يف بيوهتم القدمية وطنوا من جديدلكانوا است



رتم حقوق االرض و  غيري على مدار الزمن،ت، بالرغم من ان السيطرة على االرض تللكل حيرتم حقوق االراضي نههذا احلل عادل ل حتأ

 .جلديدةالقدمية كا

 

 تعديالت
دد السعر للف د ان حسب السعر املتوسط لالرض يف . حيدد سعر ثابت لكل االرض ُتفيض السعر عن طريق َشل . احلديثة" اسرائيل"حيأ

سطينيني يف النصف الشمايل كانت االراضي اليت أأخذت من الفل. ليس بأمر  عادل  اراض  صحراوية غري صاحلة للزراعة يف النقب هو 

من كل املسامهات اليت تصل  %(٢2)جيب ُتصيص مخسون باملئة  .وعلى هذه االراضي جيب تعويض الناسالبالد،  قيمة يف االكثر

كل شخص يقوم بتقدمي . اضي املصادرةمن خارج البالد للشعب االسرائيلي او ملؤسسات داخل اسرائيل لصندوق اإلصالحات لألر 

 .ثابتة لتعويض  حسب تسعرية ض  مصادرة يف يهوذا يكون خموالة للتنازل عن ار قانوني وثيقة

اتت اموال االصالحات من مسامهات اجنبية، ماذا حيصل عندما تقل هذه املسامهات بسبب ضائقة اقتصادية يف اخلارج؟ وهل من  ان

 .قد تنبأ اهلل هذا الوضع ؟العبءالعدل ان تتحمل الطبقات املتوسطة والثرية هذا 

 

 ٦١١١٣اشعياء 

 الرب انا اين فتعلمني رجليك غبار ويلحسون لك يسجدون االرض اىل بالوجوه .مرضعاتك وسيداهتم حاضنيك امللوك ويكون 0٣

 .منتظروه خيزى ال الذي

 

 ٤: ،١:-٤١١:١اشعياء 

 .رْحتك وبرضواين ضربتك بغضيب الين.خيدمونك وملوكهم اسوارك يبنون الغريب وبنو 02

 .ملوكهم وتقاد االمم بغىن اليك ليؤتى.تغلق ال وليال هنارا.دائما ابوابك وتنفتح 00

 .االمم ُترب وخرابا تبيد ُتدمك ال اليت واململكة االمة الن 00



 .يعقوب عزيز ووليك خملصك الرب انا اين وتعرفني ملوك ثدي وترضعني االمم لنب وترضعني 0٦

امللوك "هؤالء . وليس ثدي الفقراء او الطبقة العاملة او الوسطى". ثدي ملوك"يأت من  0٦يف العدد " لنب االمم"يأرجى املالحظة ان 

مبا ان االثرياء الذين قد اغتنوا من بيع االسلحة يعيشون كامللوك . يشملون ملوكًا من كال االمم االسالمية واالوروبية" وامللكات

لن ادخل اكثر يف  .اتعليها ان حتقق ما تنص عليه النبوء بركة اهلل، جيب اذا ارادت اية عائلة ملكية. وامللكات، فهم مشمولون ايضاً 

. ، وخيترب اهلل الناساعطانا اهلل ارادة حرة. من احلديث النبوي املتعلقة هبذا االمر االن، فبعضها من الكتاب املقدس وبعضهاات النبوء

 تذكروا . بكل االحوال، سيتوفر التمويل. آخرون لن ينجوا. ااالمر الصائب وينجو  ه سوف يفعل بعض امللوك واالثرياءيكفي ان نقول ان

 ٤١١:١اشعياء 

 .االمم ُترب وخرابا تبيد ُتدمك ال اليت واململكة االمة الن 00

 .فليكن كذلك

 

 ن في الضفة الغربيةحقوق المستوطنين االسرائيليي
نح الفرامياجلزء اجلنويب من الضفة ال كان  .ايضاً  اسرائيل بينك  الالسرائيليني الذين يعيشون يف الضفة الغربية حقوق  غربية الذي سوف ميأ

غري هذه احلقوق جيب ان تأنقل . لرضهمقانونية  اوقهلم حق ، مل يتبقن طرد يهوذا على يد الرومانبعد الفي سنة م. كاً لقبيلة يهوذامأل

وهلذا . الكثري من املستوطنني يف الضفة الغربية على يد حكومة اسرائيل العصرية وأضع. ملستوطنني االسرائيلينيااىل وثقة ولكن شرعية امل

ستعمل االراضي املخصصة للقواعد العسكرية للسكن مع السالم قد تأ . لناس بالراضي تقع على احلكومةفمسؤولية تزويد هؤالء ا

 .ل حدود يهوذا املتفق عليها مؤخراً ببيوت جديدة داخ يف كل االحوال، على صندوق االصالحات ان يزودهم. املدين

 

 

 



 بتملك االراضي في أي مكان في اسرائيل حقوق المواطنين
و املتهمني بقتل افراد من الشعب ا ؤالء املدانني مسبقاً لكل املواطنني احلق باقتناء االراضي يف كل مكان داخل اسرائيل، باستثناء ه

ض أي اسرائيلي او فلسطيين رف  لن يأ . ام ليشرتوا ارضلتعويضات هلؤالء الذين خسروا ارضهتأعطى ا". حق العودة"حيدد  ما هذا. الخر

 .احلق بتملك ارض يف أي مكان يف اسرائيل

" املقاتلني"فيأمنع أي شخص، مبا يشمل . نتقام على يد افراد احد الشعبني ضد افراد الشعب اآلخريتطلب السالم ُتنب اعمال اال

يني غري مسلحني من الشعب اآلخر بأن يدخلوا منطقة الشعب جيش الدفاع االسرائيلي الذين قد قتلوا مدن "جنود"الفلسطينيني او 

ليس على الناس ان يقلقوا . ريح حمدد من حكومة الوالية الخرىاالستثناء الوحيد هلذا هو يف حالة اعطاء تص. ملدة مخسني سنة االخر

ضحايا لعدل   ان يصبح هؤالء الناس الذين ارتكبوا تلك االفعالكما وليس من العدل . حبرية بينهمبان هنالك قاتلون يتجولون 

 .العددقانون يف التوراة يف كتاب وضع موسى املبدأ هلذا ال. املزيد من سفك الدماء اعتباطي والذي يستثري

 

 ١٨-١٤ ،١: ،٣٧١٤لعدد ا

 .مدينة واربعني اثنتني تعطون وفوقها .القاتل اليها يهرب لكي تعطوهنا .للملجا مدنا منها ست تكون الالويني تعطون اليت واملدن ٦

 .(يوم القضاء) للقضاء اجلماعة امام يقف حىت القاتل ميوت لكيال الويل من ملجا املدن لكم فتكون 00

 .اليها هرب اليت ملجئه مدينة حدود من القاتل خرج ان ولكن 0٦

ونفذ قرار احلكم  وحاكمه على املتهموقبض ويل الدم )..."* ملجئه مدينة حدود خارج (القبليةاحلكومة ) الدم ويل ووجده" 07

 (للجرمية

 ارض اىل القاتل فريجع العظيم الكاهن موت بعد واما .**العظيم الكاهن موت اىل يقيم (منطقة قبيلته) ملجئه مدينة يف النه 0١

 .ملكه



تم العدد *  وقبض ويل الدم "اال أننا استبدلنا هذه اخلامتة بِ ". دم له فليس القاتل الدم ويل وقتل: "هكذا ٣٢:07يف العهد القدمي، خيأ

على فمن املمكن تعديل القانون لتجنب االعدام، ولكن ممكن ايضًا ابقاء االعدام ". على املتهم وحاكمه ونفذ قرار احلكم للجرمية

 .شعبال من ِقبلفهذا االمر حيدد . حاله

 .تأخذ معىن فرتة اليوبيل بعد حتقيق السالم، أي حىت مخسني سنة "العظيم الكاهن موت"هذه احلالة  يف** 

 

 الخليل
قوب، ولذا فهي مقدسة مكان دفن ابراهيم واسحاق ويع يقع يف اخلليل. اً خاص اً تطلب مدينة اخلليل يف جنوب الضفة الغربية اهتمامت

حنرتم لكي نتجنب خالفات أخرى و  .اليوم، على يهوذا منحها الفرامي. ض يهوذامن ار  جزًءاليل تارخيياً، كانت اخل. بطنيلكال السِ 

احلقوق املقدسة، جيب التعامل مع ادارة اخلليل بنفس الطريقة كما تعاملنا مع ادارة القدس، اال وهي قوة دولية للسالم متفق عليها من 

السلطة لدولة اسرائيل اجلديدة  مبوجبه ملِ س  يأ  اباالمجاع قرار ( ةاجلديدالدولة )قبل كال الطرفني، وذلك حىت يتخذ الربملان االسرائيلي 

م بتزويد كما وهتتم القوة الدولية للسال. ا اخلاصة لوحدمهاا امورمها ان يتدبر فبامكاهنم ندما يصبح العدوان مسبقًا متفقنيع. املتحدة

 .اىل اخلليل يهوذا بطريق  آمن افراد ِسبط

 

 ةحرية العباد

 ١٧٤سورة البقرة 

 ..."ال اكراه يف الدين قد تبني  الرشد من الغىِ "

 

 



 القانون الذهبي

لدى االسالم التوجيهات االكثر . من الديانات الثالثة هو جزء" كما اردهتم ان يعاملوك  عامل الناس" ينص الذي القانون الذهيب

. كتاب املقدس، ولذا فقد يكفي القانون الذهيبالواضحة جداً يف  ليست فهي. وضوحاً مبا يتعلق حبرية التدين، والذي قد قرأمتوه للتو

 .عند اآلخرين ايضاً  قدسة تشري بان يدعموا حرية العبادةلنفسه، فتعاليمهم امل راد يهودي  او مسيحي  حرية العبادةاذا ا

 .موثقة يف القانون الوطين جيب ان تكون حرية العبادة الكاملة يف كلتا الواليتني

 

 قوى عسكرية منخرطة
وهلذا، فعلى الفلسطينيني ان ينخرطوا . ان يشاركوا حصتهم يف الدفاع الوطيناسرائيل  من كل بين احسب القانون، كان مطلوبتارخيياً، و 

نسل )اذا استطاع االمريكان . للتدريبات االساسية املطلوبةغفرة املضارية و احلساسية احليف اجليش الوطين باعداد  طبيعية ومتزايدة، مع 

 .ايضاً  هم معاً، فيستطيع ذلك بنو اسرائيلوا دولتمبان خيد( اليانكيني واالحتاديني والذين ميثلون الفئتني املتخاصمتني يف احلرب االهلية

 ١:٣::اشعياء 

 .افرامي يضايق ال ويهوذا يهوذا حيسد ال افرامي .يهوذا من املضايقون وينقرض افرامي حسد فيزول   

 .اهلل على طريقةوهكذا تنتهي كارثة االرهاب ". يهوذا من (الرهابيوناال وهم ا) املضايقون ينقرض"الحظ انه 

 

 الحكومة

 البرلمان

 ٦١٦رؤيا يوحنا الالهوتي 

  ..."شيخاً  وعشرين اربعة العروش على ورايت .عرشا وعشرون اربعة العرش وحول" 4

 



 ١١١٦رؤيا يوحنا الالهوتي 

 يسجدوا مل والذين اهلل كلمة اجل ومن يسوع شهادة اجل من قتلوا الذين نفوس ورايت حكما واعطوا عليها فجلسوا عروشا ورايت 4

 .سنة الف املسيح مع وملكوا فعاشوا ايديهم وعلى جباههم على السمة يقبلوا ومل لصورته وال للوحش

فوا معًا على يد طِ اختأ . تارخيياً، كان رئوبن وجاد معًا مع منسى يف جلعاد. ، مع ممثلني  عن كل قبيلةعضواً  04يتألف الربملان من 

على مدار الزمان  نسل هؤالءقد اختلط  (.العراق)ليصلوا اىل شرق وغرب آشور  0٦-٢:0٣اآلشوريني يف سفر اخبار االيام االول 

. على يد الرومان معاً  الثمانية الأخر طأرد االسباط. بعدكل ِمن م ن اختلط بالسامريني فيما   يف يف أي عريب او وقد يكون موجوًدا

ان اهلل  اال. طيينمن اجلانب الفلس ١من اجلانب االسرائيلي و شيخاً  0٦وهلذا فيكون . نسل هذه االسباط من اليهود االسرائيليني هم

 :ينص غري ذلك يف اشعياء

 

 ٤:١٥اشعياء 

 .هلم تكون ابدية هبجة .ضعفني ارضهم يف يرثون لذلك .بنصيبهم يبتهجون اخلجل عن وعوضا ضعفان خزيكم عن عوضا 7

 ٦١٦رؤيا يوحنا الالهوتي 

 ..."شيخا وعشرين اربعة العروش على ورايت .عرشا وعشرون اربعة العرش وحول" 4

 

 الرئيس

 ١٣،:١١١، ::-١:١:هوشع 

 اهلل ابناء هلم يقال شعيب لستم هلم يقال ان عن عوضا ويكون يعد وال يكال ال الذي البحر كرمل اسرائيل بين عدد يكون لكن 02

 .احلي

 .عظيم يزرعيل يوم الن االرض من ويصعدون واحدا راسا النفسهم وجيعلون معا اسرائيل وبنو يهوذا بنو وجيمع 00

 .االرض تستجيب وهي السموات استجيب الرب يقول استجيب اين اليوم ذلك يف ويكون 00



 ."اهلي انت يقول وهو شعيب انت للوعمي واقول"... 0٣

 

 مغفرة الخطايا السابقة

 ٣:سورة المائدة 

ائِن ة   ع ل ى   ت ط ِلعأ  ت  ز الأ  و ال   ... ق اِسي ةً  ق ألأوب  هأم   و ج ع ل ن ا (اسرائيل كل بين) ل ع ن اهأم   مِّيث اق  هأم   ن  ق ِضِهم ف ِبم ا  ف اع فأ  مِّن  هأمأ  ق ِليالً  ِإال   مِّن  هأم   خ 

بُّ  الل ه   ِإن   و اص ف ح   ع ن  هأم   ِسِنني   حيِأ  .ال مأح 

 

 ١:-١سورة الحجرات 

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا اق  ت ت  لأوا ال مأؤ ِمِنني   ِمن   ط ائِف ت انِ  و ِإن 9 امهأ ا ب  غ ت   ف ِإن ب  ي   د  ر ى ع ل ى ِإح   ف ِإن الل هِ  أ م رِ  ِإىل   ت ِفيء   ح ىت   ت  ب ِغي ال يِت  ف  ق اتِلأوا الأخ 

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا ف اء ت   لِ  ب  ي   بُّ  الل ه   ِإن   و أ ق ِسطأوا بِال ع د   .ال مأق ِسِطني   حيِأ

ِمنأون   ِإَن  ا 02 و ة   ال مأؤ  تقول اذا اتبعت اليهودية بصورة صحيحة فهي بدعة من االسالم، اذا فاليهود املؤمنون  ٦9 تذكروا سورة املائدة) ِإخ 

 .ت أر ْح أون   ل ع ل كأم   الل ه   و ات  قأوا أ خ و ي كأم   ب  ني    ف أ ص ِلحأوا (بصورة صحيحة يأعتربون إخوة املؤمنني

ود كال الطرفني اىل شرائع اهلل، ومع هذا، فحينئذ يع. بشكل شائن احياناً  تصرف كل  منهما. اآلخر اسرائيل بين طريف قد بغى كل من

 .اهللتتوقف احلرب عند اتقاء 

 ٨سورة المائدة 

ِط و ال  جي  رِم ن كأم  ش ن آنأ ق  و م  ع ل ى  اء بِال ِقس  اع ِدلأوا  هأو  أ ق  ر بأ لِلت  ق و ى و ات  قأوا  الل ه  ِإن  الل ه  أ ال  ت  ع ِدلأوا  ي ا أ ي ُّه ا ال ِذين  آم نأوا  كأونأوا  ق  و اِمني  لِل ِه شأه د 

 .خ ِبري  مب ا ت  ع م لأون  

ون مؤهلني حسب الشرائع اليهودية يعرتف الفلسطينيون بأخأو هِتم مع اليهود كجزء  من بين اسرائيل من نسل افرامي، يصبححني 

 .قبيلة افرامي واالسالمية لراضِ 

 



 يشوع ومنسى في عهد ارض افرايم
 :املرتبطة بيهوذا الفرامي ومنسى والعشر اسباط د القبلية اليت وضعها يشوعاحلدو  لرابط لكي تعرض اخلارطة اليت تعرضاضغط على هذا ا

http://groups.yahoo.com/group/Gods_Peace_Plan_for_the_Holy_Land 

 بكال النوعني من (Map of the Holy Land" )املقدسة خارطة االرض" حيث ستجدون( Files" )امللفات"اذهبوا اىل قسم 

كما امساء املدن والتضاريس اجلغرافية   ع، احد خلفاء موسى املخولني،يشو ل يأفصِّ  (.Adobe" )ادوب"و( Word" )وورد" :امللفات

 .علِّم احلدود بني افرامي ومنسىويأ 

 

 ٦-:٤١:يشوع 

 .ايل بيت جبل يف ارحيا من الصاعدة الربية اىل الشروق حنو ارحيا ماء اىل ارحيا اردن من يوسف لبين القرعة وخرجت 0

 .عطاروت اىل االركيني ُتم اىل وعربت لوز اىل ايل بيت من وخرجت 0

 .(املتوسط) البحر عند خمارجها وكانت جازر واىل السفلى حورون بيت ُتم اىل اليفلطيني ُتم اىل غربا ونزلت ٣

 .وافرامي منسى يوسف ابنا فملك 4

 

 ::-٥١:١:يشوع 

 حنو يساكر واىل (بالضبط حتت حبرية طربيا) َشاال اشري اىل ووصل .ُتمه البحر وكان ملنسى الشمال ومن الفرامي اجلنوب من 02

 .الشروق

 وقراها تعنك وسكان وقراها دور عني وسكان وقراها دور وسكان وقراها ويبلعام وقراها شان بيت اشري ويف يساكر يف ملنسى وكان 00

 .الثالث املرتفعات وقراها جمدو وسكان

حتلة ليصريوااواًل، ضم اسرائيل العصرية مع : وهذه هي احلدود القدمية
أ
عليها  واخارطة حديثة ومد وااحضر . دولة واحدة االراضي امل

رية من نقطة تبعد قلياًل عن َشال الضفة الغربية وجنوب حباخلط ردن اىل البحر املتوسط، يبدأ ، من هنر االخطًا من الشرق اىل الغرب

http://groups.yahoo.com/group/Gods_Peace_Plan_for_the_Holy_Land


يب الفرامي ومنسى متامًا من جلنو احلد ايبدأ . تقع تل ابيب وحيفا من جنوب هذا اخلط. افرامي ومنسى هذا احلد الشمايل لرض. طربيا

كل الضفة الغربية من جنوب هذا اخلط، مبا يشمل اخلليل وبيت حلم،  . َشال القدس، من هنر االردن ثانيًة وغربًا حىت البحر املتوسط

 .لقبائل يهوذا وبنيامني كانت تتبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني

 يون؟من هم الفلسطين
كون اصل اجدادهم   هتذكر انوخالل هذا، جيب علينا ان ن. اسرائيلجند يف هذا الفصل االثبات ان الفلسطينيني ينحدرون من بين 

هلذا الغرض نشمل و  الفلسطينينييعود اىل االراضي املقدسة ال يدعم باي شكل وال باية مرحلة االعمال الشريرة اليت ارتأكبت على يد 

 ساطة احلقوق االساسية لكال الشعبنيبكل ب تؤسس اجلذور امللموسة.  ايضاً كبت على يد اليهود االسرائيلينيارتأ االعمال الشريرة اليت 

كال الشعبني   الكرمي ه قوانني الكتاب املقدس والقرآنعند تأسيس هذا، ستوجِ  .جبوار اآلخر اً بان يعيشوا يف االراضي املقدسة واحد

دس املسيحيني بأن يساعدوا هذه العملية بكوهنم منصفني يف كما ويأرشد الكتاب املق  .بكيفية العيش بسالم مع بعضهم البعض

 .دعمهم لكال اطراف بين اسرائيل

اليس علينا ان نفصل بني الكنيسة . ن نفهم ضرورة هذه االدلة اصالً قبل اظهار االدلة بكون الفلسطينيني من بين اسرائيل، من املهم ا

اذا . ن الناسالطرق اليت حسبها تفكر وتتصرف جمموعات كبرية م تبلور الديانات .اخلية، ولكن ليس الدوليةوالدولة؟ رمبا يف االمور الد

كامربياليني متعجرفني عدميي البأعد   وراالخرى، فليس فقط اننا سوف نأص   االعتبار عند تعاملنا مع االمم فشلنا بأخذ هذا بعني

 .احلضاري، بل وسوف نكون غري فع الني يف بناء السالم

الكثري من اليهود واملسيحيني بأن ُتريد الفلسطينيني من  إلقناععمل العهد القدمي من الكتاب املقدس ض املقدسة، يأست  يف قضية االر 

البدائل املساملة . دعم حكوماهتم بتنفيذ هذه السياساتضدهم، ول القتل اجلماعي ، إلرتكابمقدس هو عمل   االرضيف  حقهم

االصوات وهبذا هتميشهم يف عدد افراد هؤالء الديانات ب االتغلب على. 0املؤمنني برتك دياناهتم، او اقناع . 0 :الوحيدة لتغيري هذا هم

او سرقة  لقتل اجلماعيقرأهتا بشكل غري داعم ل دسة اخلاصة فيهم بان عليهماالثبات بواسطة كتبهم املق. ٣صناعة السياسة، او 

 .سينتهي بالعنف أي شيء غري ذلك. االراضي

هنالك مقولة تقول ان . هذه املقالة تتبع االمكانية الثالثة. ، واالمكانية الثانية مل تنجح بعدمن غري احملتمل ان تعمل االمكانية االوىل

مثل اليهود االسرائيليني، سوف حترر املاليني من املسيحيني  بين اسرائيل من هم الفلسطينينيان بم احلقيقة لأ تع  ". احلقيقة ستحررنا"



توجه هؤالء لتغيري ال هذا بإمكان. حقوق كال الطرفني بإنصافيطالب حكوماهتم بان يدعموا  موقفهم السياسي ملوقف   ليغريواواليهود 

 .املقدسة يف الواليات املتحدة ويف االرض املؤمنني ان يكون الفارق احلاسم مبصري االنتخابات

او /ستعمل لتوجيه عقول اليهود واملسيحيني ليدعموا قتل الفلسطينيني ون لنلقي نظرة على بعض الفقرات من العهد القدمي اليت تأ واآل

 :التكوينفقرتني من سفر نبدأ ب. املشكلة نا فكرة عن ابعادهذا سيعطي. املقدسة نكروا حقوقهم يف االرضيأ 

 

 ٣-:١١:تكوين ال

 .اريك اليت االرض اىل ابيك بيت ومن عشريتك ومن ارضك من اذهب البرام الرب وقال 0

 .بركة وتكون امسك واعظم واباركك عظيمة امة فاجعلك 0

 .االرض قبائل مجيع فيك وتتبارك .العنه والعنك مباركيك وابارك ٣

من ابنه )، الن العرب هم ايضا من نسل ابرام بين اسرائيلاليهود ما خيدم ك  العرب متاماأ  د الذي أأعطي البراملو أأخذ لوحده، خيدم الوع

 :اليت تغيري كل شيء 07تكوين سفر الومع ذلك، هنالك فقرة من (. امساعيل

 

 :١-٥١:١:تكوين ال

 مبا يشمل يعقوب ايب) بعده من لنسله ابديا عهدا معه عهدي واقيم .اسحق امسه وتدعو ابنا لك تلد امراتك سارة بل اهلل فقال 09

 (.بين اسرائيل

 امة واجعله يلد رئيسا عشر اثين.جدا كثريا واكثره وامثره اباركه انا ها .فيه لك مسعت فقد (العرب ابن ابرام وايب) امساعيل واما 02

 .كبرية

 ..."(يعقوب ايب) اسحق مع اقيمه عهدي ولكن" 00

الفلسطينيني يف االرض وعلى  حقوق ونينكر  لهنم ليهودعقوبات اهلل على اب انيزودامعًا  07و 00تكوين ال صحاحاتا يبدو ان

ومع هذا، حسب . بين اسرائيلك كعربًا وليس مأص ورون الفلسطينيني الن احادي اجلانب السرائيل يوفرون دعماً  لهنم املسيحيني



عهد  على االرض اليت مأنحت له عن طريق قنبلة  امريكية  فلسطينياً ، فكلما تقتل بين اسرائيلمن ، اذا كان الفلسطينيون 00:٣تكوين ال

 .، يبدو ان هذه اللعنة حقيقية(امريكا)من نظرة على وضع أأمتنا . ن على يد اهللاهلل مع ابراهيم، فإن امريكا تألع  

 

 ١-١١٨زكريا 

 .عينه حدقة ميس (بين اسرائيل) ميسكم من النه"... ١

 ".ارسلين قد اجلنود رب ان فتعلمون ...عليهم يدي احرك هانذا الين 9

 

 :07و 00التكوين يعترب مشكلة مثل  والذي 0٢وعندها نأت للتكوين 

 :١-٧١:٨:تكوين 

 .الفرات هنر الكبري النهر اىل مصر هنر من االرض هذه اعطي لنسلك.قائال ميثاقا ابرام مع الرب قطع اليوم ذلك يف 0١

 .واليبوسيني واجلرجاشيني والكنعانيني واالموريني 00 والرفائيني والفرزيني واحلثيني 02 والقدمونيني والقنزيني القينيني 09

يبدو  0٢تكوين اليف . تقريباً  كل الشرق االوسط  االدعاء باستيطانالذي عليه يبين الصهاينة املتطرفون هو االساس  0٢تكوين سفر ال

العرب  حلسن احلظ، فان. يف االردن، السعودية، العراق ولبنان وكذلك االمر االرض املقدسة قوق قد منح اليهود االسرائيليني احلان اهلل

نتيجًة لذلك، مبا ان هذه (. سنرى كيف حدث هذا الحقا خالل الفصل. )ايضاً  بين اسرائيلعمليًا  الذين يسكنون هذه الدول هم

 ل هذه االراضي على يد فئة من بين اسرائيلسبب لدعم احتال، فليس هنالك أي "بين اسرائيل "على يد  سبقاً حمتلة مأ  االراضي

 .طراف خارجية يف حرب اهلية بني بين اسرائيلان تتحزب امل ي رِد يف الكتاب املقدس . (سكان هذه االراضي) اخرىمن فئة ( اليهود)

دو هذه الفقرات مروعة، فهي تب. الفلسطينينيواآلن قد وصلنا اىل فقرات من الكتاب املقدس واليت تبدو اهنا تدعم القتل اجلماعي ضد 

. متها مع السجل االثري ومع هدف التعايش السلمي بني اليهود االشكيناز والفلسطينينيلكي نرى اذا ميكن مالءالتدقيق  حتتاج اىل

سالم بان يأنظر اىل ضروري للفقرات كهذه وان تروا كم هو  اآلن، من املهم ان تعرفوا ان هنالك. سنفعل هذا بعمق يف كتاب الحق

 .ن عن فقرات تتعلق بالقتل اجلماعيهذان مثاال. طراف خارجيةوليس كأ كبين اسرائيلالفلسطينيني  



 ١٧١:١التثنية 

 من عماليق ذكر متحو متتلكها لكي نصيبا اهلك الرب يعطيك اليت االرض يف حولك اعدائك مجيع من اهلك الرب اراحك فمىت 09

 !تنسى ال .السماء حتت

، بامكاننا ان نرى االيهود يرون بالفلسطينيني عماليق مبا ان بعض. عماليقاح تبدو بوضوح اهنا تدعم إبادة القراءة حرفيه هلذا االصح

 .خطورة االبادة املتداخلة يف هذه الفقرة

 

 ٨:-١١١:١التثنية 

 فيها املوجود الشعب فكل لك وفتحت الصلح اىل اجابتك فان 00 .الصلح اىل استدعها حتارهبا لكي مدينة من تقرب حني 02

 فاضرب يدك اىل اهلك الرب دفعها واذا 0٣ .فحاصرها حربا معك عملت بل تساملك مل وان 00 .لك ويستعبد للتسخري لك يكون

 اعدائك غنيمة وتاكل لنفسك فتغتنمها غنيمتها كل املدينة يف ما وكل والبهائم واالطفال النساء واما 04 .السيف حبد ذكورها مجيع

 .هنا االمم هؤالء مدن من ليست اليت جدا منك البعيدة املدن جبميع تفعل هكذا 0٢ .اهلك الرب اعطاك اليت

 واالموريني احلثيني حترميا حترمها بل 07 ما نسمة منها تستبق فال نصيبا اهلك الرب يعطيك اليت الشعوب هؤالء مدن واما 0٦

القرابني ) ارجاسهم مجيع حسب تعملوا ان يعلموكم ال لكي 0١ اهلك الرب امرك كما واليبوسيني واحلويني والفرزيني والكنعانيني

 .اهلكم الرب اىل فتخطئوا الهلتهم عملوا اليت (البشرية

عقاب ديين اال وهو االبادة، هذا يف حال ان يؤدي اىل  فقرات الخرى الشبيهة هباذه الفقرات والهل حريف قراءة وتطبيق أبينا،شئنا ام 

، سوف يستمر استعمال الكتب املقدسة البقاء املاليني من اليهود واملسيحيني على فيما عدا ذلك. بين اسرائيلالفلسطينيني ليسوا 

ري ب املقدسة او التأثال نستطيع ان نتمىن ان تزول الكت. طريق  تؤدي اىل القتل اجلماعي والبؤس يف الشرق االوسط واماكن أأخرى

 هذه الكتب نايع اما ان نعرتف بنستط. املاليني من الناس عند بادة شعب آخرإل ترمي توجهاتسببته يف بلورة  السليب الذي

اىل ( واتباعها)تغيري مسار رسالتها  ميكننا ان نفحص كيفية املستمر لدعم احلروب، او باستخدامها ونسمح بشكل  دمياغوغي تستخدم

 .ممكن، املسالة مسألة خيار احلظ، االمر حلسن. من التعايش السلميطريق 



اول طريقة هي مباشرة وسهلة . ن لتغيري مسار فقرات الكتاب املقدس اليت تسبب املشاكل حنو السالميف هذا الطرح هنالك طريقتا

بين من هذه الفقرات موجهة ضد  فقرة اية هنالك ليست مبا ان. بنو اسرائيلسطينيني هم االثبات بكل بساطة ان الفل: التنفيذ

د م  ست  املمينعهم وبشكل  فع ال من ان يكونوا اهدافاً لي شكل  من اشكال الغضب  ثبات ان الفلسطينيني هم بنو اسرائيلاال، فاسرائيل

لبية وتأثريها على اناس  ، فان هذه الطريقة حتصر الرسالة الس املنطقة اليوم هم من بين اسرائيلمبا ان كل ساكين. من الكتاب املقدس

 .هذا ما سنفعله يف هذا الفصل. من املاضي فقط

ان ان نقرر اذا ك اهكذا بامكانن. فرياتاحلو  اآلثار مته عن طريق مقارنته مع ِعلمي مالءه لسان الكتاب املقدس طريقة أخرى لتعقيم

، اذا كانت هذه الفقرات اهلجومية جمازية، وليس حرفية، فحقاً . او جمازياأ  حرفياً  املقصود هبذه الفقرات اليت ترمي اىل ابادة الشعوب

 : على هذا املبدأمثالني اليكم. هجوميتها فبامكاننا نزع  

 

 ١١-:١٧١١االمثال 

 .جيازيك والرب راسه على مجرا ُتمع فانك 00 ماء فاسقه عطش وان خبزا فاطعمه عدوك جاع ان 00

 

 ٤-٤١٧هوشع 

 .حمرقات من اكثر اهلل ومعرفة ذبيحة ال رْحة اريد اين ٦ خرج قد كنور عليك والقضاء فمي باقوال اقتلهم باالنبياء اقرضهم لذلك ٢

 ".احلارق"او " العار"ازي الضمري يعين بشكل جم "اجلمر" من الواضح ان

رفية احلقراءة ال احلفرياتل جِ س  ال يالئم بشكل عام، . البشر" رْحة وليس بتضحية"اهلل بالكلمات النه يرغب ب" يقتل"، ٦يف هوشع 

بين  حلضارات سابقة يف داخل انصهار تدرجيي هو من ناحية تارخييةما يبدو اكثر صحيحًا . للقتل اجلماعي املذكور يف العهد القدمي

الِعلم ام الذي أي تفسري منطقي اكثر؟ التفسري الذي يتماشى مع . جمازية وهي ازالة االعداء عن طريق مصاحبتهم" ابادة"، أي لاسرائي

 ؟معه ال يتماشى



هو  الرتاث اجليين للكنعانيني، الفلستيني، والعرب ميكن لحد ان يأنكر ان ال. بنو اسرائيل هم سبة للدليل بان الفلسطينينيواالن بالن

يتواجد يف هذا اخلليط ومع هذا، . يف هذه املنطقة ع اجلني الفلسطيين اضافة اىل تراث جيين من شعوب  قدمية عديدةيف جمأ م   متواجد  

كتاب املقدس حسب الفللفلسطينيني نتيجًة لذلك، . من قبائل افرامي ومنسى دم بين اسرائيل اجليين يف العديد من االحيان ايضاً 

ا ثً لسطينيون الذين ليس هلم ترااضافًة اىل هذا، حىت هؤالء الف. حقوقاً متساوية يف االرض املقدسة مع اليهود االشكيناز الكرمي والقرآن

بكلمات  أخرى، لليهود . الكتب املقدسة كامل، وهذا حسب كل  بشكل   كبين اسرائيل  مع بين اسرائيل، فيجب تشخيصهم ملموساً 

التوراة او من االنبياء اذا مل تشمل  ال يوجد أي تربير من " فلسطينينيهلل هذه االرض لنا وليس للاعطى ا"االسرائيليني الذين يقولون 

 .الفلسطينيني ايضاً مع كامل احلقوق" حنن"كلمة 

زوجته )ستة من ليا : ولداً  00كان لديه . بين اسرائيل و ابوه"( اسرائيل"والذي يأعرف باسم ) يعقوب. حان الوقت للقليل من التاريخ

 (.0٦-٣٢:00التكوين ( )خادمة ليا)اثنني من زيلفا و ( خادمة راحيل)، اثنني من بيلها (زوجته الثانية)، اثنني من راحيل (االوىل

يوسف، بداًل من  ، باع االخوة(ابن ليا الرابع)حة يهوذا تبعًا لنصي(. كر راحيلبِ )حيسدون اخوهم يوسف كان اوالد ليا وبيلها وزيلفا 

التكوين )مصرية تأدعى اسينات  من فتاة  حيث تزوج  ذ يوسف اىل مصرأأخِ (. 0١-٣7:00التكوين )تله، اىل جمموعة من التأجار ق

التكوين )والذين كانوا مصريني ايضًا  ينحدر العرب من ابراهيم وهاجر،". افرامي"اواًل ومث " منسى"اجنبت له ولدين، (. 40:4٢،٢2

وهلذا . ، فيمتاز نسل يوسف بنفس اخلليط اجليين كالعرباسينات وهاجر كانت مصرية الن كل من(. 0١-0٢:9و 0٢ ،0:0٦

 .والعرب( الفلسطينيون) طئ الناس بني نسل يوسف من بين اسرائيلخيأ 

سفر التثنية )يف ارض كنعان  منفصال ااخذ كل من ابناء يوسف مرياث(. 02-4١:٢التكوين )عائلته  ابناء يوسف يفبعقوب ل يبِ ق  

موسى  ف  و ض. قبيلة بالفعل 0٣ ، جاعلني بين اسرائيل(٦-4١:٢، حزقيال 07، 07-0٦:0، ٢-04:0، يشوع 07-0٣:٣٣

تقع حصة . الكتاب املقدس" عهود"احلدود هي شكل من اشكال (. 0٣-٣0:7التثنية )حدودا قبلية  ضعهوشع بو ( اهلل مندوب)

يشوع )حىت البحر املتوسط ومن الطرف اجلنويب لبحرية طربيا اىل َشال القدس  غرباً  من هنر االردن املركزية وتنحدريوسف يف املنطقة 

0٦:0-9 ،07:02-00.) 



بعد موت . حتت حكم امللك شاؤول، والذي خألف على يد امللوك داوود وسليمان" اسرائيل"يف مملكة بنو اسرائيل وأخرياً، توحد 

" اسرائيل"من هذه النقطة فصاعداً، يعود االسم . يف الشمال" اسرائيل"يف اجلنوب، و" يهوذا"اىل مملكتني، " اسرائيل"سليمان، قأسمت 

من قبائل افرامي " يهوذا"تألفت . حتت حكم سليمان" اسرائيل"اىل اململكة الشمالية فقط، منطقة تصل مساحتها اىل نصف مملكة 

 .دان وجادو  وزبولون ونفتايل وآشر وروبني (معاً " افرائيم"ون فيما بعد يأدع  )ومنسى 

" افرامي"، تكون إما كمنطقة او كسكان" اسرائيل"تأذكر  ، فحينما(سى وكاتيب املزامريما عدا مو )بعد االنقسام  عاشوا كل االنبياء  مبا ان

ميا، الذين وجودة يف اشعياء وار امثلة على هذا م". اسرائيل"مشمولة حتت كلمة  ائل اخرى غريقب ومع ذلك، فاحيانًا تكون .مشمولة

 ".بيت يهوذا"و" بيت اسرائيل"رسائل منفصلة اىل  نيوجهو 

 ومنسى اسم بعد ذلك، اطلقوا على ارض افرامي. لَشال مملكة اسرائي( العراق اليوم)، احتلت االمرباطورية اآلشورية .م.ق 700يف سنة 

كون للكثري من سوء الفهم حول   هذه تفرقة ضرورية ومصدر   .الناس خالفًا لباق ، وهذامت نفي الطبقة احلاكمة من افرامي ".سامرةال"

ان كان هذا صحيحاً، فيكون . انه مت نفي كل االفرامييني على يد اآلشوريني 07يروي سفر امللوك الثاين . بين اسرائيل من الفلسطينيني

 .رات السلبية اليت قرأمتوها مسبقاً وعندها يكونوا خاضعني لكل الفق وليسوا من بين اسرائيل،رباء لفلسطينيون غأ ا

 

 ١٦-١٣، ٤-٥١٧:الملوك الثاني 

 ملك اخذ هلوشع التاسعة السنة يف ٦ .سنني ثالث وحاصرها السامرة اىل وصعد (اسرائيل) االرض كل على اشور ملك وصعد ٢

 .مادي مدن ويف جوزان هنر وخابور حلح يف واسكنهم اشور اىل اسرائيل وسىب السامرة اشور

 واتى 04 اليوم هذا اىل اشور اىل ارضه من اسرائيل فسيب.االنبياء عبيده مجيع يد عن تكلم كما امامه من اسرائيل الرب حنى حىت 0٣

 يف وسكنوا السامرة فامتلكوا اسرائيل بين عن عوضا السامرة مدن يف واسكنهم وسفروامي وْحاة وعوا وكوث بابل من بقوم اشور ملك

 .مدهنا

عمليا، ال يوجد . دون ترك حىت روح واحدةبانه يقول انه مت نفي كل افراميي،  0٣، ٦-07:٢سفر امللوك الثاين اذا أأخذ حرفياً، يبدو 

 دوكذلك، مل يف. رسان فقطالغزاة على جنود املشاة والف جيش هلذا اية سابقة تارخيية لدولة حبجم اسرائيل، باالخص عندما احنصر



ا ما هذ. تأرك الفقراء للعبودية والربح، و سيطرة وان يرهبوا اخلصوم احملتملنيكانت العادة ان يدمروا الطبقة احلاكمة لل. نفي اجلميع الغزاة

 .يهوذا على يد البابليني من املثال اآلت على نفي نراه

 

 ١:-::، :١٧١١الملوك الثاني 

 "ارضه من يهوذا فسيب..." 00

 الشرط رئيس نبوزرادان سباهم اجلمهور وبقية بابل ملك اىل هربوا الذين واهلاربون (القدس) املدينة يف بقوا الذين الشعب وبقية 00

 .وفالحني كرامني االرض مساكني من ابقى الشرط رئيس ولكن 00 .(البابلي)

وكذلك فعل . وا يف احلقولهذا بقوله ان الفقراء تأركوا ليعمل 00ان كل اليهود قد نأفوا، فيحدد العدد  00يف حني يقول العدد 

 .الدليل القاطع لذلك يلي. ن باالفراميينياآلشوريو 

 

 ٥-٤،:٣١١اخبار االيام الثاني 

 للرب فصحا ليعملوا اورشليم يف الرب بيت اىل ياتوا ان ومنسى افرامي اىل رسائل ايضا وكتب ويهوذا اسرائيل مجيع اىل حزقيا وارسل  

 .اسرائيل اله

 اسرائيل بين يا يقولون كانوا امللك وصية وحسب ويهوذا اسرائيل مجيع يف ورؤسائه (حزقيا) امللك يد من بالرسائل السعاة فذهب  

 .اشور ملوك يد من لكم الباقني الناجني اىل فريجع واسرائيل واسحق ابراهيم اله الرب اىل ارجعوا

 .ترون انتم كما دهشة فجعلهم ابائهم اله الرب خانوا الذين وكاخوتكم كابائكم تكونوا وال  

 

 .دمرت فيه االمرباطورية اآلشورية اململكة الشمالية السرائيل لوقت الذيحكم امللك حزقيا اململكة اجلنوبية السرائيل بنفس ا

 

 



 ٣٦١١ اخبار االيام الثاني

 كل ومن وافرامي منسى من الباب حارسوا الالويون مجعها اليت اهلل بيت اىل املدخلة الفضة واعطوه العظيم الكاهن حلقيا اىل فجاءوا 9

 .اورشليم اىل رجعوا مث وبنيامني يهوذا كل ومن اسرائيل بقية

 

 ٣١١:اطلس الكتاب المقدس هولمان ينص في صفحة 

، خليف شلمنصر اخلامس، يدعي بفضله باالستيالء على السامرة، يوحي الكتاب .(م.ق 72٢-700)مع ان سرجون الثاين "

خالل بداية حكم  (.07:٢امللوك الثاين )الدمار النهائي ململكة اسرائيل الشمالية  شلمنصر كان مسؤوال بشكل رئيسي عن املقدس ان

امللوك الثاين )ميديا ، قرب نينوى يف حلح، وحىت (جوزان)على يف وادي خابور اال واستوطنوا الكثري من بين اسرائيل ، هأجِّرسرجون

 بين اسرائيلمن بعض هرب ال. أأخذوا من اسرائيل اً اسري  07092 تدل نقوش سرجون على أن(. ٢:0٦، اخبار االيام االول ٦:07

القدس ملجًأ، ولكن كان على االغلب ان يتحمل ذأل االحتالل اآلشوري يف املقاطعة اآلشورية املبلورة حديثًا يف  من جنوباً، آخذين

 ."السامرة

 :كما هو مكتوب" االمم"واختلط االفراميييم الذين بقوا يف السامرة مع اجانب الذين مت سبيهم على يد اآلشوريني من 

 

 ٥١٨هوشع 

 .يقلب مل ملة خبز صار افرامي .بالشعوب خيتلط افرامي ١

بوا سكان يهوذا زم البابليون وس  ، ه  .م.ق ٢١٦سنة . مكاهنا نشأت االمرباطورية الثانية ،.م.ق ٦00سقطت االبراطورية اآلشورية سنة 

انظر يف ارميا )فارغة تابعة ليهوذا، وكاسرين هبذا العهد  لسامريون احلدود حمتلني هبذا ارضامن بعدها، اخرتق ا. اململكة اجلنوبية -

يف االرض للسامريني كبين اسرائيل  ا، اعطى اهلل حقوق(٣-9:0اخبار االيام االول )ومع ذلك، كنتيجًة خليانة يهوذا (. ٣0-٣0:٣0

 .الذين نزحوا اىل املناطق الفارغة خالل سيب بابل

 



 ١٣-:٦٥١١حزقيال 

 .اسرائيل السباط لكم االرض هذه فتقتسمون 00

 بين من كالوطنيني لكم فيكونون وسطكم يف بنني يلدون الذين وسطكم يف املتغربني وللغرباء لكم بالقرعة تقسموهنا انكم ويكون 00

 .اسرائيل اسباط وسط يف املرياث يقامسونكم .اسرائيل

 .الرب السيد يقول مرياثه تعطونه هناك غريب يتغرب فيه الذي السبط يف انه ويكون 0٣

هائلة لكل سكان  خالصيةعملياً كل شخص ليس من بين اسرائيل موجود يف االرض املقدسة اليوم، كما وله قيمة  47حزقيال حيمي 

 .الشرق االوسط

 :واحد من العهود الذي يبدو من املستحيل حله سلمياً هو

 

 :١-٧١:٨:التكوين 

 .الفرات هنر الكبري النهر اىل مصر هنر من االرض هذه اعطي لنسلك.قائال ميثاقا ابرام مع الرب قطع اليوم ذلك يف 0١

 .والقدمونيني والقنزيني القينيني 09

 .واليبوسيني واجلرجاشيني والكنعانيني واالموريني 00 والرفائيني والفرزيني واحلثيني 02

ريا، لبنان، واالرض املقدسة حىت االردن، السعودية، العراق، سو  ايعطي االسرائيليني اليهود حقوق 0٢التكوين  سفر يؤمن البعض ان

عن طريق سبيهم وانتشار . العراق قبل حنو الفي سنة من االفرامييني يف كل احناءالف  ٣2 ذكر انه مت استيطاناال انه علينا ان ن. ايضاً 

اختلط ابناء امساعيل واسحاق واصبحوا فئة . بنو اسرائيل على كل االراضي شرقاً وَشااًل حىت الفرات" استوىل"، ملدة الفي سنة نسلهم

بين /مبا ان هنالك اناس من دم عريب. بين اسرائيلبذوي الدم املختلط واالجانب كباالعرتاف القانوين  47يزودنا حزقيال . واحدة

بين اسرائيل ر حلاليني، بدون احلاجة بان يأهجِّ بواسطة سكان املنطقة ا 0٢، فيتحقق وعد سفر التكوين يعيشون هناك مسبقاً  ياسرائيل

 :هذا يساعد بتفسري النبؤة التالية. ن من بين اسرائيلآخري اناسااليهود 

 



 ١٧-١١١٣:اشعياء 

 .االشوريني مع املصريون ويعبد اشور اىل واملصريون مصر اىل االشوريون فيجيء اشور اىل مصر من سكة تكون اليوم ذلك يف 0٣

 .االرض يف بركة والشور ملصر ثلثا اسرائيل يكون اليوم ذلك يف 04

 .اسرائيل ومرياثي اشور يدي وعمل مصر شعيب مبارك قائال اجلنود رب يبارك هبا 0٢

بالنسبة للسالم على االرض املقدسة انه نسل افرامي املهم . كما ومن احملتمل انه انتشر نسل افرامي من آشور اىل مناطق اخرى يف العامل

 .موجود يف اسرائيل، الضفة الغربية، غزة وعرب الشرق االوسط

. م.ب 0٣0 عام .م.ب 72ثار يهود يهوذا واجلليل على روما، مما ادى اىل حصار القدس وتدمري اهليكل سنة . م.ب ٦٦ عام

. م.ب 0٣٢قأمع هذا التمرد سنة ". بار كوخبا"ثار يهود يهوذا واجلليل على الرومان جمدداً، مبا عأرف بتمرد ( سنة ٦0بعدها ِب )

اليت اصبحت )بقوا يف السامرة . ذا فلم يأسبوامل يتمرد السامريون، وهل. واجلليلعندما طأردت القبائل املرتبطة بيهوذا من كال يهوذا 

 :املذكورة يف النبؤة التالية"  االرضالساق يف"ك( فلسطني فيما بعد

 

 ٤١:٣اشعياء 

 وان اليت والبلوطة كالبطمة ولكن (على يد الرومان) للخراب ويصري فيعود (خالل االحتالل البابلي) بعد عشر فيها بقي وان 0٣

 .(السامريون –افرامي ) مقدسا زرعا ساقه يكون ساق فلها قطعت

بعد ان اخرج الرومان (. يهوذا والقبائل املرتبطة هبا)بعد قطع باقي شجرة العائلة ( السامريني)باقي بين اسرائيل  "الساق"تعين ال يف حني

صر نسل ن  قرون، فت    بعد بضع.  والحقًا العربومينيمع اإلد (انصاف اخوة بين اسرائيل اليهود)يهود، دخل السامريون بين اسرائيل ال

قرون، مسيت االرض بعد بضع  .اتى الصليبيون لينقظوهم نالذييف االرض املقدسة و  سيحينيفيما بعد امل واصبحوا السامريني

 هو هذا هو نفس الشعب، ما تغيري. يننيف بالفلسطاميني، والحقًا بالسامريني، يأعر  ، واصبح الشعب الذي عأرِّف باالفر "فلسطني"

 .االسم فقط



الحظ . واهنم موعودون من رب اخلالص ان الفلسطينيني هم نسل افرامي ومنسى ت اليت تشري اىلاالن، دعونا نلقي النظر على نبوءا

اليوم الجئون فيها يعيش ؤات القدمية اىل اراض  حمددة عن طريق االشارة بدقة يف النب .رجاًء االراضي اليت منها يعود اللجئون

 .اهلل ى كيف يقرر املؤمنون قبول شورةرمبا ايضاً خيتربنا لري  ،فلسطينيون، بإمكاننا ان نعرف ان اهلل موجود  هنا اليوم وهو يشاهدنا

 

 ٨-١١٤:كريا ز

 ارفضهم مل كاين ويكونون رْحتهم قد الين وارجعهم (الفلسطينيون) يوسف بيت واخلص (اليهود االشكيناز) يهوذا بيت واقوي ٦

 .فاجيبهم اهلهم الرب انا الين

 .بالرب قلبهم ويبتهج فيفرحون بنوهم وينظر باخلمر كانه قلبهم ويفرح كجبار (الفلسطينيون) افرامي ويكون 7

 .كثروا كما ويكثرون فديتهم قد الين وامجعهم هلم اصفر ١

 .ا اجملموعتني من بين اسرائيلتمنهما، بل كل اليس واحد. ولذا، يعد اهلل باخلالص لكال الفلسطينيني واليهود

 

 ٣:-١:١::اشعياء 

 .جمدا حمله ويكون االمم تطلب اياه للشعوب راية القائم يسى اصل ان اليوم ذلك يف ويكون 02

 ومن فرتوس ومن مصر ومن (َشال العراق) اشور من بقيت اليت شعبه بقية ليقتين ثانية يده يعيد السيد ان اليوم ذلك يف ويكون 00

الفلسطينيون املهجرون يف ) البحر جزائر ومن (سوريا) ْحاة ومن (جنوب العراق) شنعار ومن (ايران) عيالم ومن (السودان) كوش

هي  09٦7وسنة  094١الحظوا ان االراضي اليت منها يعود الالجئون، أي االماكن اليت هاجر اليها الفلسطينيون بعد سنة ). (العامل

 (ةيمبغالبيتها اسال

 .االرض اطراف اربعة من يهوذا مشتيت ويضم اسرائيل منفيي وجيمع لالمم راية ويرفع 00

 .افرامي يضايق ال ويهوذا يهوذا حيسد ال افرامي.يهوذا من املضايقون وينقرض افرامي حسد فيزول 0٣



مد اهلل يد املساعدة يف . يهوذا وافرامي من بين اسرائيل، والذين هم اليهود االسرائيليني والفلسطينيني الحظوا االنشقاق املستمر السباط

يعود اىل " املرة الثانية"ومصطلح . البيت بعد احلرب العاملية الثانية والكارثة اليهوديةاملرة االوىل بواسطة اجالب نسل يهوذا اىل 

على بين اسرائيل اليهود، سيعود الالجئون من اوروبا وليس من  00نطبق االصحاح ا ااذ. الفلسطينيني وكارثتهم، اال وهي النكبة

 .هذه" املرة الثانية"اىل ان اهلل سيجلب الفلسطينيني اىل البيت يف هذا يشري . 094١املناطق اليت هرب اليها الفلسطينيون سنة 

 

 ١-٨، ٣:١٤ارميا 

  اهلنا الرب اىل صهيون اىل فنصعد قوموا افرامي جبال يف النواطري فيه ينادي يوم يكون النه ٦

 9 هنا اىل يرجع عظيم مجع.معا واملاخض احلبلى واالعرج االعمى بينهم.االرض اطراف من وامجعهم الشمال ارض من هبم ات هانذا ١

 هو وافرامي ابا السرائيل صرت الين.فيها يعثرون ال مستقيمة طريق يف ماء اهنار اىل اسريهم.اقودهم وبالتضرعات ياتون بالبكاء 9

 .بكري

 

 ١:-١١١:زكريا 

 .ويرجعون بنيهم مع وحييون البعيدة االراضي يف فيذكرونين الشعوب بني وازرعهم 9

الضفة الشرقية يف ) جلعاد ارض اىل هبم وات (الذين احاطت منطقتهم بالعراق وسوريا) اشور من وامجعهم مصر ارض من وارجعهم 02

 .مكان هلم يوجد وال ولبنان (االردن

اىل  العديد من الالجئني ه سيعيدالحظوا من فضلكم ان. ومن الدول االسالمية كمصر، سوريا والعراق" اراض  بعيدة"يعود افرامي من 

بكل سرور الفلسطينيون  قد يستوطنها ولكنها اراض  االردن ولبنان، دول اسالمية بشكل رئيسي واليت من احملتمل ان يستوطنها اليهود، 

 :خبالص الفلسطينيني نمن الكتاب املقدس تتعلقا واآلن، لنرى نبؤتني .التعويضاتعلى  بعد حصوهلم

 

 



 ١:-١٨::هوشع 

 .مجيعا مراْحي اضطرمت .قليب علي انقلب قد .كصبوييم اصنعك.كادمة اجعلك كيف .اسرائيل يا اصريك.افرامي يا اجعلك كيف ١

 .بسخط ات فال وسطك يف القدوس انسان ال اهلل الين افرامي اخرب اعود ال غضيب ْحو اجري ال 9

وقد وعدهم باخلالص اىل ( بنو اسرائيل الفلسطينيون" )افرامي"؟ حسب ارميا واشعياء وهوشع وزكريا إن اهلل حيب "بسخط ات" فال

 .الطاعة امر  ضروري، وليس الدمار النووي. جانب االشكيناز

 .البحر من البنون فيسرع يزجمر فانه .يزجمر كاسد .(باتباع شريعة اهلل) ميشون الرب وراء 02

 .الرب يقول بيوهتم يف فاسكنهم اشور ارض من وكحمامة مصر من كعصفور يسرعون 00

 ...باملكر اسرائيل وبيت بالكذب افرامي يب احاط قد 00

. ان افرامي قد ارتدت عن السراط املستقيم وسوف تدفع الثمن بالنفياعاله ويف اماكن اخرى  00يقول الكتاب املقدس يف االصحاح 

 .االسرائيلية يف الضفة الغربيةعند قراءتكم ما يلي، خذوا بعني االعتبار التوسع املستمر للمستعمرات 

 

 ٧١:١هوشع 

 ..."التخوم كناقلي يهوذا رؤساء صارت" 02

هذا هو موضوع . ومع ذلك، تشري النبؤات ان ارادة اهلل هي ان يلقى كال الفلسطينيني واليهود االشكيناز االسرائيليني املغفرة واخلالص

 :النبؤتني املقبلتني

 

 ١١-٣٥١:٤حزقيال 

 عصا ليوسف عليها واكتب اخرى عصا وخذ .رفقائه اسرائيل ولبين ليهوذا عليها واكتب واحدة عصا لنفسك خذ ادم ابن يا وانت 0٦

 .رفقائه اسرائيل بيت وكل افرامي

 .يدك يف واحدة فتصريا واحدة كعصا باالخرى الواحدة واقرهنما 07



 .وهذا لك ما ُتربنا اما قائلني شعبك ابناء كلمك فاذا 0١

 يهوذا عصا اليها واضم رفقاءه اسرائيل واسباط افرامي يد يف اليت يوسف عصا اخذ هانذا .الرب السيد قال هكذا .هلم فقل 09

 .يدي يف واحدة فيصريون واحدة عصا واجعلهم

 (حل الواليتني/يبدو ان اهلل يدعم حل الدولة الواحدة)

 .اعينهم امام يدك يف عليهما كتبت اللتان العصوان وتكون 02

 اىل هبم وات ناحية كل من وامجعهم اليها ذهبوا اليت االمم بني من اسرائيل بين اخذ هانذا.الرب السيد قال هكذا .هلم وقل 00

 .ارضهم

 بعد ينقسمون وال امتني بعد يكونون وال كلهم عليهم ملكا يكون واحد وملك اسرائيل جبال على االرض يف واحدة امة واصريهم 00

 .مملكتني اىل

ن وِّ ك  وتأ  تفرق الشعبني وهبذه الطريقة 00اليت قأدمت على يد جورج بوش تتناقض مع اصحاح " خارطة الطريق"من املدهش التنويه ان )

 (عداوة دائمة

 

 ٣٦-٣٣، :٣:١٣ارميا 

 .جديدا عهدا (اليهود االشكيناز) يهوذا بيت ومع (الفلسطينيون/افرامي) اسرائيل بيت مع واقطع الرب يقول تات ايام ها ٣0

 واكون قلوهبم على واكتبها داخلهم يف شريعيت اجعل .الرب يقول االيام تلك بعد اسرائيل بيت مع اقطعه الذي العهد هو هذا بل ٣٣

 .شعبا يل يكونون وهم اهلا هلم

 ".بعد خطيتهم اذكر وال امثهم عن اصفح الين"... ٣4

أجل االجياز، سوف نتقدم حنو الشاهد النهائي نيابًة عن الفلسطينيني، اال النبؤات على نفس املوضوع، ولكن من  هنالك املزيد من

 .حنا الرابعو سوف نتكلم عن حادثة يسوع واملرأة السامرية عند بئر يعقوب املذكورة يف اجنيل ي. وهو يسوع املسيح

 



 ٣:-٦١١يوحنا 

 .السامريني يعاملون ال اليهود الن .سامرية امراة وانا يهودي وانت لتشرب مين تطلب كيف السامرية املراة (يسوع) له فقالت 9

 .حيا ماء فاعطاك منه انت لطلبت الشرب اعطيين لك يقول الذي هو ومن اهلل عطية تعلمني كنت لو هلا وقال يسوع اجاب 02

 .احلي املاء لك اين فمن .عميقة والبئر لك دلو ال سيد يا املراة له قالت 00

 .ومواشيه وبنوه هو منها وشرب البئر اعطانا الذي يعقوب ابينا من اعظم العلك 00

 .ايضا يعطش املاء هذا من يشرب من كل.هلا وقال يسوع اجاب 0٣

 .ابدية حياة اىل ينبع ماء ينبوع فيه يصري اعطيه الذي املاء بل.االبد اىل يعطش فلن انا اعطيه الذي املاء من يشرب من ولكن 04

 

فقط بنو اسرائيل هم من نسل يعقوب، ويسوع مل يصححها . انتساهبا لبين اسرائيللسامريني، اعلنت املرأة ل باالشارة اىل يعقوب كأب

قبل مئات السنني على يد  جلبواوقد اأ " ليسوا من بين اسرائيل"اذا كان السامريون، حسب ما يفكر البعض، . من هذه الناحية

لكان و  مهجورة بلدةُتذ السامريون حيازة إل. البئر للسامريني( او ورثاءه) يعطي يعقوب ريني بعد سيب كل اليهود، اذًا فلناآلشو 

سوى  ما كان يعرفها احداليت  ماضيها عن تفاصيل مرأةلل يسوع قال 0١-07االصحاحات  يف. يعقوب وليس أشور، ملك "ابوهم"

 ليس هذا. عن طريق االصغاء اىل شهادهتا بدون تصحيحها السامرية بانتساهبا لبين اسرائيل املرأة ادعاء يسوع قبل .ن كان نبياً اهلل اال إ

. ومنسى افرامي يوسف ابناء من حدريناملن ،من بين اسرائيل هم الفلسطينيني أن يسوع شهادة هو 4 يوحنافإن . الصدفة قبيل من

 .املسيحك يسوع منهم العديد وبقبول يسوع عن صديقاهتال بقوهلا السامرية املرأة مع 4 يوحنا يف احلادثة ستمرت

 

 ٦١-٦١٣١يوحنا 

 .فعلت ما كل يل قال انه تشهد كانت اليت املراة كالم بسبب السامريني من كثريون املدينة تلك من (يسوع) به فامن ٣9

 .يومني هناك فمكث .عندهم ميكث ان سالوه السامريون اليه جاء فلما 42

 .كالمه بسبب جدا اكثر به فامن 40



 .العامل خملص املسيح باحلقيقة هو هذا ان ونعلم مسعنا قد حنن الننا.نؤمن كالمك بسبب بعد لسنا اننا للمراة وقالوا 40

 

 .اىل مهامهم الرسل بعث عندما قال يسوع ما قال ملاذا يفسر ما املسيح، يف مؤمنني السامريني من العديد أصبح

 

 ٤-١١٧:متى 

 .تدخلوا ال للسامريني مدينة واىل متضوا ال امم طريق اىل..." ٢

 .الضالة اسرائيل بيت خراف اىل باحلري اذهبوا بل ٦

 أشار منفصلة، فئة ولكن، جبعلهم. فقط" امم"، لشملهم يسوع مع امم اخرى ولقال (ليسوا من بين اسرائيل) اذا كان السامريون امماً 

 يسوع أرسل ذلك، من بدال ."يضيعوا" لمف إجنيله، قبلوا مبا ان السامريني. اليهودية االسباط اضافًة اىل إسرائيل بين اهنم من يسوع

 كونهب" اليهود" بعض قبل من يسوع ماهتأ  ،١ يوحنا يف مث،. يهوذاب املرتبطة االسباطاال وهم  ،يقبلوه مل الذين إسرائيل بين ىلا الرسل

 ١ يوحنا يف" اليهود" يكن مل ان هذا يكون أن ميكن كيف .داود امللك من هنسب اىل أشارت عائلته شجرة ان من الرغم على سامري،

 .ينحدرون من نفس النسل السامرينيو  مكانوا على علم اهن  أهنم او ؟عن نسبه يعرفون

 

 ٨١٦٨يوحنا 

 ؟شيطان وبك سامري انك حسنا نقول السنا (يسوع) له وقالوا اليهود فاجاب 4١

وهم قد  ،ان على عالقات جيدة مع السامرينيقالوا الن يسوع كلوا ما ولكن ان مل يعرفوا، لكانوا قد قا ال بد اهنم يعرفون عن نسبه،

 .التالميذ تعاليم اىل املوضوعانتقل هذا . قبلوه

 

 ٨١١٧سفر اعمال الرسل 

 .للسامريني كثرية قرى  وبشرا اورشليم اىل رجعا الرب بكلمة وتكلما شهدا بعدما (بطرس ويوحنا) اهنما مث 0٢



فعلياً   ومنسى، وهؤالء الذين غري ذلك همية افراميبين اسرائيلالولذا، فبامكاننا ان نرى ان معظم الفلسطينيني ينحدرون جينياً من قبائل 

 .االن سوف نكتشف من هم نسل يهوذا .0٣-47:00حسب حزقيال  حال على اي فراد من بين اسرائيلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 (الخزر)االشكيناز من هم اليهود 
هوشع ." افرامي يضايق ال ويهوذا يهوذا حيسد ال افرامي .يهوذا من املضايقون وينقرض افرامي حسد يزول"ف :ينص 00:0٣اشعياء 

لكي ". يهوذا"االن، جيب علينا تعريف . لقد عر فنا الفلسطينيني كنسل افرامي..." معا اسرائيل وبنو يهوذا بنو وجيمع" :ينص 0:00

من املهم ان نعيد . شرق االوروبيني من االرض املقدسة اىل جنوب روسيا/اخلزر/ذلك، علينا ان نقتفي اثر طريق اليهود االشكيناز نفعل

شكل االفعال الظاملة اليت ارتأكبت على أي من اليهود  بأي يأش رِع/مديهم جد من االرض املقدسة، ال يدعم لالتنويه ان كوهن

عند تأسيس .  بان يسكنوا االرض املقدسةنيبساطة احلقوق االساسية لكال الشعهذا اجلد يؤسس بكل ب. ينياالسرائيليني او الفلسطين

من اليهود االشكيناز والفلسطينيني بكيفية العيش  كالً   الكرمي جودة يف الكتاب املقدس والقرآنالقوانني الدينية املو  هذا، سوف توجه

 .لكل جمموعة يف االرض املقدسةخمصصة االخر يف كل حصة  بسالم اىل جانب 

 0٣٢-0٣0كوخبا سنة ويف مترد البار . م.ب 72كبرية من اليهود بعد ثورة اليهود سنة   اهل بالفعل طرد الرومان اعداد: سنبدأ بسؤال

مترد  بقوا مكاهنم؟ ان مل يكن هنالك( فلسطينيو اليوم)يف حني اغلب السكان الباقني  ؟ او هل انه قأتل فقط القليل من اليهود.م.ب

على  ببين اسرائيل اهلندوس من اهلندصلة بين اسرائيل كب اليهود االشكيناز صلة كوند تل الحقا للقبائل اليهودية، اذًا قوهتجري هائ

ان كان االمر هكذا، أي اذا بقيت اغلبية ساحقة من اليهود يف االرض املقدسة بعد هذا التمرد، لكان القليل او رمبا ال  .سبيل املثال

 ائيل وحول العامل باهنم من نسل بينهذا ادعاء املاليني من اليهود االشكيناز يف اسر  ض  ح  د  ولِ . يريد العودة احد من يهود الشتات

 .ام ال املنطقة من ما شخص أجداد جاء سواء تحديدلل املعيار هي للفلسطينيني اجلينية الرتكيبة ان يعين ذلك فإن. اسرائيل االصليني

 واكوني أنليس لديهم حقوق مسبقة من اهلل ب الذين الجانب الغزاة يقبلوا أو مع سالم يف واكوني لن املسلمني ذلك ايضاً ان يعين قد

 .هناك

: منهم للبدءهنالك رابطان ". كوخبامترد بار "بحثوا يف موقع جوجل عن جربوا ان تلالجابة على هذا السؤال، 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt .html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba_revolt
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/revolt1.html


اعداد كوخبا حصلت، وقد قأمعت بشراسة مستقصية، وطأرد عىن العلمي التارخيي ان ثورة بار يؤكد باملسوف  ااملصادر وغريه ذهقراءة ه

ين سكنوا املنطقة املركزية من االرض املقدسة، مل يثوروا ومل ذوسوف تأظهر ايضًا ان السامريني، ال. هائلة من اليهود من يهوذا واجلليل

 .رواج  ي أه  

 بداية يف املغرتبني جالية كبرية من اليهود وجود على أدلة اإلسالم وتاريخ ،النبوية الحاديث الكرمي، القرآنفيقدم لنا  ذلك، إىل إضافةً 

اليت  اليهودية القبائلب فعد ملا اتارخيي اسرد ونوفر ي أهنم كما. املنورة واملدينة املكرمة مكة منطقة يف يعيشون الذين .م.ب السابع القرن

 .قرونعدة ر م  هم يف املنفى والذي ع  ملجئ من الفرار علىعاشت هناك 

 من قصرية مسافة على العربية، اجلزيرةشبه  من الغريب اجلانب على تقعان اإلسالم، مهد معا شكلتا واليت املنورة، واملدينة املكرمة مكة

 ومىت هناك، اىل اليهود من الكبري العدد هاجر هذا كيف. الرومانية اإلمرباطورية حدود خارج متاماً  - القدمية إسرائيل شرق جنوب

 يكونوا فهم مل لذلك،. املكرمة مكة إىل إسرائيل بين سيب نع الكرمي القرآن أو املقدس الكتاب من أي يف سجل كلهنا ليس وملاذا؟

 من نسل

فاسرى هؤالء قد استوطنوا من جديد  .ةوالبابلي ةاآلشوري االمرباطوريات قبل من بين اسرائيل الذين قد سأبو اىل هناك يف وقت مسبق

ليس هنالك أي تفسري آخر هلذه اجلالية الكبرية  .شرق العراق، او سوريا او ما وراء الصحراء العربية يف بابل،( عيالم)شرقًا حىت ايران 

 .الرومان عن بعيدا فروا قد كانوامن اليهود بأن يعيشوا خارج موطنهم اال اذا  

 :.م.ب 0٣٢ -0٣0كوخبا سنة او لثورة بار . م.ب 72يعود اما للثورة اليهودية سنة  الكرمي من القرآن مأخوذ واالن، هنالك حدث

 

 ٨١-٦سورة االسراء 

ن ا 4 ر ائِيل   ب يِن  ِإىل   و ق ض ي   ِ  ال ر ضِ  يف  ل ت أف ِسدأن   ال ِكت ابِ  يِف  ِإس  ِبريًا عألأوًّا و ل ت  ع لأن   م ر ت  ني   .ك 

ي ارِ  ِخالل   ف ج اسأوا   ش ِديد   ب أ س   أأويل  ل ن ا ِعب اًدا ع ل ي كأم   ب  ع ث  ن ا أأوالمهأ ا و ع دأ  ج اء   ف ِإذ ا ٢  م ف عأوالً  و ع ًدا و ك ان   الدِّ

ن ا مثأ   ٦ ث  ر   و ج ع ل ن اكأم   و ب ِنني   بِأ م و ال   و أ م د د ن اكأم ع ل ي ِهم   ال ك ر ة   ل كأمأ  ر د د   .ن ِفريًا أ ك 



س نتأم   ِإن   7 س نتأم   أ ح  خألأوا   وأجأوه كأم   لِي سأوؤأوا   اآلِخر ةِ  و ع دأ  ج اء   ف ِإذ ا ف  ل ه ا أ س أ متأ   و ِإن   ل نفأِسكأم   أ ح  ِجد   و لِي د   م ر ة   أ و ل   د خ لأوهأ  ك م ا ال م س 

 .ت  ت ِبريًا ع ل و ا م ا و لِيأت ب ِّرأوا  

ن ا عأدمتُّ   و ِإن   ي  ر ْح  كأم   أ ن ر بُّكأم   ع س ى" ١  "...عأد 

 

جلها ن تعود ايضًا اىل احلادثة اليت لممكن ا. اىل مستشار رئيسي للملك البابلي اىل ترقية دانيالالبابليني، و  اىل ٦-٢تعود اآليات 

عن عدو   ١-7تتكلم اآليات  .على الساحر سي فارسي ان يبيد اليهود، اال ان السحر انقلباحيتفل اليهود بالبورمي، حني حاول سي

 نجزي مل – الرومانية اإلمرباطورية العدو هذا يكون أن ال بد .االطالق، يدخل املعبد مرتني مث يدمر االرض اليت احتلوها على آخر آت  

 .ت  ت ِبريًا ع ل و ا م ا ]الغزاة[ ي أت ب ِّرأوا   الثانية مرةلل عبدامل دخول بعد كيف واالحظ. االول على يد النيب حممد القرآن تالوة قبل العمل احد هذا

 .هذا ما ادى اىل القبائل اليهودية بان ترحل

ن ا عأدمتُّ   و ِإن   ي  ر ْح  كأم   أ ن ر بُّكأم   ع س ى" تقول ١اآلية  إىل اهلل " العودة"عين قد ت .العديد من املعاين املمكنة "العودة" كلمةلهنا،  ..."عأد 

 وجدت. تهمعاقبملأو  هتمملكافأاهلل أيضا إما  "يعود" يف كلتا احلالتني،. سابقخطأ  "(لىعالعودة )"من خالل الطاعة أو رمبا تكرار 

يف هذا  "العودة" لذاو ، بين اسرائيل اليهود دماراً كلياً الرومان  اىل احلادثة اليت دمر فيها مباشرة ١اآلية  تت ِبع .أرجحوهي ، ةثالث امكانية

على نطاق عودة اليهود االشكيناز لبان املعتقدات اليهودية واملسيحية  مع وافق هذا التفسريتي. الالجئني" عودة"ناسب أكثر تاملثال 

 .يةئنبو كان أمهية   بعد احلرب العاملية الثانية واسع

تلة من قبل اليت املقدسة الرض من أجزاءدمروا  الرومان على ان الكرمي والقرآن واإلسالمي الغريب التاريخ فيتوافق ،لذا  قبائلال كانت حمأ

 .م.ب 0٣٢و .م.ب 72 سنة اليهود هزمية تال اضخم اشتات أن اإثبات هؤالء يشكل ،معاً  .واجلليل يهودا أي ،يةاليهود

 

 ؟(جنوب روسيا بني البحر االسود وحبر آرال)اىل اين ذهب هؤالء املهجرون، وكيف وصلوا اىل خزاريا : السؤال التايل هو

كوخبا، فليس من املنطقي الرومانية خالل ثورة بار اطورية االمرب  يف اماكن اخرى منان العديد من اليهود قد كانوا مستوطنني مسبقاً مبا 

ي شخص من يهوذا كان بان يبقى اخليار املنطقي ل.  كانت تذحبهمللمهاجرين الفارين من القتال بان يهربوا اىل قلب االمرباطورية اليت



خليج العقبة، ومن مث بان يتبع السهل بالقرب من املاء وان يرحل جنوبًا اىل ما وراء ما يعرف اليوم باالردن اىل الساحل الشرقي من 

املهاجرين بعيدًا عن قبضة الرومان واىل ضواحي مكة دفع النزوح جنوبًا . خليج العقبة مع البحر االْحر جحلي جنوبًا حىت يندماالس

 ن اعداد كبرية من اليهوداستيطا حقيقةف. وشرقًا اىل سوريا والعراق للمهاجرين من الشمال، كان من االسهل ان يهربوا َشاالً  .واملدينة

 .، وهذا املكان الذي كأتب فيه الكثري من التلمودتارخيية ومعروفة هي حقيقة يف بابل

 الرومان يد علىتقريباً  مستمر بشكل بعد احتأل فيما واليت ،وطنهم الضائع قريباً من الفارين اليهودية القبائل من العديد استقر لذلك،

 استوىل حىت - تقريباً  سنة خلمسمائة ، وهذا(قسمني اىل الصلية اإلمرباطورية نقساما بعد الشرقية او البيزنطية الرومانية اإلمرباطورية)

 الستعادة بشكل مؤقت اليهود الفارسية اإلمرباطورية تساعد عندما امليالدي السابع القرن أوائل يف وجيزة فرتة هناك كانت. ناملسلمو 

 انتشار قبل تقريبًا على مدار كل الفرتة ،وهكذا. سنوات مخس بعد ااستعادهت البيزنطية اإلمرباطورية ولكن القدس، على السيطرة

 املنورة واملدينة املكرمة مكة يف وازالي ال كانوا لذلك، ونتيجة. املقدسة الراضي إىل يعودوا اليهود ان لالجئني آمنا يكن مل اإلسالم

 .الساحة على اإلسالم وصل عندما

اليت و ) روسيا جنوب إىل َشاالً  لسفرمن اجل ا اعمرها قرون مالذات اليهودية القبائل تركت ملاذا شرحان ن: الصعب اجلزء يأت اآلن،

 السابع القرنني يف االسالمية الراضي من اليهود هلجرة وجيهة لسباب أدلة على العثور الصعب من ليس "(.زراخل" باسم أيضا عرفتأ 

 املسلمني بني السالم آفاق جعل من بدال السالم تعزيز هدفها مقالة يف املعلومات ان نشمل هذه صعب هو ما. ميالدي والثامن

 اكافي  دليال أوالً  سنرى زر،اخل إىل َشاال اليهود من كثريال ةجر ه لسبب سلبية أدلة تقدمي وقبل لذا،. مستحيل حلم وكأنه يبدو واليهود

 .للتطبيق وقابل صاحل بديل هو واملسلمني اليهود بني السالم أن

 

 السالم بين الديانات يدعم الكريم القرآن

 ٤١سورة المائدة 

 .حي  ز نأون   هأم   و ال   ع ل ي ِهم   خ و ف   ف ال   ص احِلًا و ع ِمل   اآلِخرِ  و ال ي  و مِ  بِالل هِ  آم ن   م ن   الن ص ار ىو   الص اِبؤأون  و   ه ادأوا   و ال ِذين   آم نأوا   ال ِذين   ِإن  

 



 ٦::-٣::عمران  سورة ال

لِ  مِّن   س و اء ل ي سأوا   00٣  ي س جأدأون   و هأم   الل ي لِ  آن اء الل هِ  آي اتِ  ي  ت  لأون   ق ائِم ة   أأم ة   ال ِكت ابِ  أ ه 

 مهما كانت) الص احِلِني   ِمن   و أأول ِئك   اخل  ي  ر اتِ  يِف  و يأس ارِعأون   ال مأنك رِ  ع نِ  و ي  ن  ه و ن   بِال م ع رأوفِ  و ي أ مأرأون   اآلِخرِ  و ال ي  و مِ  بِالل هِ  ي أؤ ِمنأون   004

 (ديانتهم

حسب " مؤمنون"، أي اهنم "مؤمن باهلل"و" صاحل"و" قائم"من يقوم بواجباته الدينية من اليهود واملسيحيني فهو تثبت اآليات اعاله ان 

 .واالن لنأخذ هذا املفهوم ونطبقه يف الفقرة التالية عما حيصل يف االرض املقدسة .الكرمي القرآن

 

 ١:-١الحجرات سورة 

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا اق  ت ت  لأوا (اليهود او املسملون الصاحلون) ال مأؤ ِمِنني   ِمن   ط ائِف ت انِ  و ِإن 9 امهأ ا ب  غ ت   ف ِإن ب  ي   د  ر ى ع ل ى ِإح   ال يِت  ف  ق اتِلأوا الأخ 

ن  هأم ا ف أ ص ِلحأوا ف اء ت   ف ِإن الل هِ  أ م رِ  ِإىل   ت ِفيء   ح ىت   ت  ب ِغي لِ  ب  ي   بُّ  الل ه   ِإن   و أ ق ِسطأوا بِال ع د   .ال مأق ِسِطني   حيِأ

ِمنأون   ِإَن  ا 02 و ة   ال مأؤ   .ت أر ْح أون   ل ع ل كأم   الل ه   و ات  قأوا أ خ و ي كأم   ب  ني    ف أ ص ِلحأوا ِإخ 

 ايضاً  فهم صحيح بشكل الخرى الديانات يتبعون الذين الناس ان حممدقال النيب ". تعاىل هلل االسالم" هو" اإلسالم" مصطلح معىن

 :التالية لمقاطعل بشكل جزئي السبب هو هذا. خمتلف نوع من" نمسلمو " أهنم أي .هلليسلمون 

 

 ١٧٤سورة البقرة 

ر اه   ال  " ينِ  يف  ِإك  دأ  ت  ب  ني    ق د الدِّ  ..."ال غ يِّ  ِمن   الرُّش 

 

 ١١عمران  سورة ال

تأم   و الأمِّيِّني   ال ِكت اب   أأوتأوا   لِّل ِذين   و قأل"... ل م  ل مأوا   ف ِإن   أ أ س  و ا ف  ق دِ  أ س  ت د   ."بِال ِعب ادِ  ب ِصري   و الل هأ  ال ب الغأ  ع ل ي ك   ف ِإَن  ا ت  و ل و ا و ِإن اه 

 .حيتوي على رسالة قوية عن املغفرة الكرمي حلسن حظنا اليوم، فالقرآن



 ٣:سورة المائدة 

بُّ  الل ه   ِإن   و اص ف ح   ع ن  هأم   ف اع فأ ... (ابناء اسرائيل) ل ع ن اهأم   مِّيث اق  هأم   ن  ق ِضِهم ف ِبم ا" ِسِنني   حيِأ  "ال مأح 

 

 ٣٦سورة فصلت 

ت ِوي و ال" او ة   و ب  ي  ن هأ  ب  ي  ن ك   ال ِذي ف ِإذ ا أ ح س نأ  ِهي   بِال يِت  اد ف ع   الس يِّئ ةأ  و ال احل  س ن ةأ  ت س  يم   و يلي  ك أ ن هأ  ع د   "ْحِ 

 وعلموا" اخلطأ" املاليني اختار لو حىتو  لناس،ل خيار   انه .سواء املسيحيني أو واليهود املسلمني بني دائمة عداوة جيب اال  تكون

 إىل اليهود من العديدب أدت اليت واملسلمني اليهود بني العالقات يف املظلم اجلانب دراسة لننتقل اىل اآلن،و . "اخلطأ"ان يفعلوا  آلخرينا

 .طويلة فرتة منذ الوسط الشرق مغادرة

 

 االسالمية فرار العديد من اليهود من االراض  سبب 
 ت،اوقاال من الكثرييف . موحد بشكل سيئة أو جيدة ختلفةامل ماكنال ويف القرون مر على واليهود املسلمني بني العالقات مل ت كأن

 مع امعالقاهتكانت  الحيان بعض يف ذلك، ومع. سيحيةامل مقارنًة مع االراضي االسالمية الراضي يف أفضل معاملة اليهود تلقى

ان كان مصدر  املذعورين لناسل خياريكون الفرار خري و  .حياهتم على اليهود خشي ذلك، حدث عندما. مروعة البعض امبعضه

 أأرعبوا نإ سواء ليست القضيةو  .بالفعل املنفى إىل اليهود من العديد ه ذهبأن النبوي ديثاحل يشهد .الذعر نابع من اناس اقوي منهم

 للغاية كافيا دافعاً  اإلسالم عارضوا الذين ليهودل كان  هأن ببساطة سوف نرى .آخر شخصكنتيجة لذنب  أو السيئة لفعاهلم نتيجةك

 .والتوجة بشكل  مباشر اىل اخلزر الوسط الشرق منطقة من لفرارل

يت بيثرب آنذاك)بدأت العالقات بني املسلمني واليهود بالتدهور بعدما ترك النيب حممد مكة ليسكن يف املدينة   ٦00سنة ( اليت مسأ

، "بنو قينقاع"ان طرد الرومان اجدادهم، وهم بعد  عام ٢22تقريبًا  منذ وكان هنالك ثالث قبائل يهودية تعيش يف املدينة. ميالدي

 ". قأريظة بنو"و" بنو نضري"



نضري  وبنو قينقاع بنو نفي مت .اليهودية الثالث القبائل اختفت املنورة، املدينة اىل حممدالنيب  وصول بعد الوقت من قصرية فرتة يف

 النيب من أوامر حتت "قلعته" بأن يرتك ررِ غأ  أن بعد "الشرف بن بكع" دعىيأ  نضري بين من زعيم  وقأتل . ممتلكاهتم وأأخذت منهم

 اسالمية يف مصادر   انه سأجل كما. ٣٦9يف فقرة رقم  اخلامس البخاري كتاب صحيح يف هذا من سجل   على االطالع وميكن. حممد

 .آخرين اارعب يهود قد العمل هذا أن

هذا  ،ملكينيصاحل ال املسلمني خبيانة اهتامه بعد فقد مت اعدام كل ذكر بالغ من القبيلة الثالثة، بين قريظة، كافيا، هذا يكن مل إن

ه اراد الكثري من ، من الطبيعي ان(مع انتشار االسالم)عندما انتشر هذا اخلرب  .سالمياال اجليش على املعدومني وأطفال وقأسمت نساء

 ونستجد". قريضة بنو"، و"بنو نضري"، "بنو قينقاع"، "كعب بن االشرف"حاسويب عن  حاولوا ان تقوموا ببحث   .الرحيل اليهود

 .اليوم العامل يواجهه الذي لمأزقل من الفهم والكثري للبحث املراجع من الكثري

 هذا كان. الذي حدثت فيه التارخيي السياق لفهم ضروري وهذا امر   ،غري مربرة املنورة املدينة من اليهود ضد اإلجراءات هذه تكن مل

 من كثريال قبل من تذ  ُتأِ إ لكنها الولني، املسلمني أمن هتدد معينة اليت كانت وجمموعة معني شخص حنو موجه ؤسفم حدث  

 لو أن يعين هذا. ذلك جيهل الغرب كان إن حىت اإلسرائيليني، اليهود نع هذا معرفة فىُتأ  ال. منهجية عاملية وابدية بأهنا املسلمني

ا ان علين". النووي"اىل السالح  يائسني كفاية ليلجأوا االسرائيليني سيكونون أن املرجح من والسندان، املطرقة بنين االسرائيليو  ضعوأ 

 .صلحة اجلميعنفهم هذا بشكل صحيح من اجل م

 ، كما وُتاوزاملسلمني عارض حكام مكة العرب املشركون ،لإلسالم الوىل اليام يف: حدث ملا التارخيي للسياق اموجز  اسرد اليكم

 تحالفال يف اليهودية القبائل إغراء ن لعدة سنواتاملكيو  احلكام حاول .بكثري جيش املسلمني يف املدينة املنورة جيش هؤالء احلكام

 احتمال من الداخل من ومهددون املكي اجليش قبل من مأتف وق عليهم ،جدا حرج موقف يف املسلمون كان. املسلمني ضد معهم

 هجرة   اىل اليهود ارسلت الداخلي التهديد ناملسلمو  عاجل هبا اليت الطريقة(. املنورة املدينة يف اليهودية القبائل) خامس لطابور   عال  

 (.ومناطق اخرى) الشمال جديدة اىل

 :واآلن، اليكم بعض هذه المثلة. والحاديث الكرمي القرآن لألجزاء الاليهودية يفكم ئحسناً، فعلت ما باستطاعيت لهي

 



  ٣:سورة المائدة 

ائِن ة   ع ل ى   ت ط ِلعأ  ت  ز الأ  و ال   ...حيأ رِّفأون   ق اِسي ةً  ق ألأوب  هأم   و ج ع ل ن ا( ابناء اسرائيل) ل ع ن اهأم   مِّيث اق  هأم   ن  ق ِضِهم ف ِبم ا"  ف اع فأ  مِّن  هأمأ  ق ِليالً  ِإال   مِّن  هأم   خ 

بُّ  الل ه   ِإن   و اص ف ح   ع ن  هأم   ِسِنني   حيِأ  ".ال مأح 

على اليهود، فهي تنطبق على الفلسطينيني كذلك، والذين ايضاً " ابناء اسرائيل"اواًل، يف حني تنطبق : هنالك امران مهمان للتنويه هنا

 :وبعدها، نلتقي مبا يلي. ينحدرون من بين اسرائيل

 

 :٧سورة المائدة 

لِي اء و الن ص ار ى ال ي  هأود   ت  ت ِخذأوا   ال   آم نأوا   ال ِذين   أ ي ُّه ا ي ا لِي اء ب  ع ضأهأم   أ و  ِدي ال   الل ه   ِإن   ِمن  هأم   ف ِإن هأ  مِّنكأم   ي  ت  و هل أم و م ن ب  ع ض   أ و   ال ق و م   ي  ه 

 .الظ اِلِمني  

 عندما اليوم، املقدسة الراضي يف اليهود اىل جانب املسيحيني من العديد كيف يقف بأهنا تصف ٢0املائدة  سورة بدوت حني يف

لن يكون معىن  ،فيما عدا ذلك. وال عاملياً  أبديا مل يكن املقصود هبا. حممدالنيب  وقت حداثال إىل نزلت يف االصل كانت تعود

 اي هناك لن يكون ذلك، ومع". بني الديانات السالم يدعم الكرمي القرآن" عنوان حتت صفحات أربع للفقرات اليت قرأمتوها اعاله قبل

 من اليهودية القبائل نفي بعد. ينحمدد وموقع وقت يف اليهود من معينة جمموعة عمالل ةوجهم السلبية كانت الفقرات إن تناقض

 أي) ناملسيحيو كان . الذي نفاهم الدين/المة انتشار ملعارضة حلفاء عن بحثبدأت هذه القبائل بال املكرمة، ومكة املنورة املدينة

 الوضع على اوالً  السلبية تنطبق الفقرات. الديانة املنافسة انتشار ملعارضة حلفاء يفتشون عن بشكل  مشابه (البيزنطية اإلمرباطورية

 .أيضا اليوم جيري مامع  تناسبت باهنا تظهر اهنا لو حىت احلقبة، تلك يف السياسي

 :لمان للمسلمنيع  بالطريقة اليت ت أ  قاتلتان ومها –تظهران قاتلتان  النبؤتان التاليتان

 ٦١٥٥ سنن ابن ماجة

 حائط وال شجر وال حجر ال الشيء ذلك اهلل أنطق إال يهودي به يتواقى وجل عز اهلل خلق مما شيء يبقى فال اليهود اهلل فيهزم"...

 "اقتله فتعال يهودي هذا. املسلم اهلل عبد يا: "قال إال تنطق، ال شجرهم من فإهنا الغرقدة إال دابة، وال



 ٨٧-:٤١٨ صحيح مسلم

ء   ي  ب  ق ى ف ال   ال ي  هأود   الل هأ  مأ يهز لِ ف  " ء   ذ ِلك   الل هأ  أ ن ط ق   ِإال   ي  هأوِديي  بِهِ  ي  ت  و ار ى الل هأ  خ ل ق   مم ا ش ي   ِإال   د اب ة   و ال   ح اِئط   و ال   ش ج ر   و ال   ح ج ر   ال   الش ي 

ِلم   الل هِ  ع ب د   ي ا ق ال   ِإال   ت  ن ِطقأ  ال   ش ج رِِهم   ِمن   ف ِإن  ه ا ال غ ر ق د ة   ا ال مأس   "اق  ت أل هأ  ف  ت  ع ال   ي  هأوِديي  ه ذ 

 أعداد تكون عقول عندما .او طرد كل اليهود من االرض املقدسة/القتل و ديث  أخرى، باملعىن احلريف لتعينهؤالء، اىل جانب أحا يأعلم

دع احلديثإضف اىل هذا . مستحيالً  السالميكون  الطريقة، هبذه لالميان موجهة الناس من كبرية  كعب بن االشرف الذي فيه خيأ

. الحق مقال يف املوضوع هذا إىل أتطرق سوف .هذه الفقرات اذا أأسيء تفسريها هي خطريةويأقتل، فمن السهل ان نرى كم  اليهودي

 سلمي مسار هناك انه نعرف ان همامل من. اإلسالميالدين  علم تدريس وليس املقدسة، الراضي مناليهود  هتجري مسار نتبع حنن ها

 املتقدمة اإلسالمية المة سابقني هبذا َشاال التحرك على لالستمرار جدا اً وجيه اً سبب ليهودل وانه كان الفوضى، هذه من للخروج

 .حنوهم

 

 الخزر
 بيانياً  أدناه زراخل خريطة توضح. روسيا جنوب إىل َشاال املقدسة الرض من اليهودية القبائل رحلة من الخرية احملطة إىل قد اتينا اآلن،

املنفية يف  اليهودية القبائل اضطرت اإلسالم، انتشر مالك .العربجرياهنم  مع معالقاهت عندما توترت زراخل إىل اليهود هاجر ملاذا

عندما . بابل يف الكبرية اليهودية اجلاليةاىل  لالنضمام َشاال واسافر  قد منهم كثريون وكان. اخلطوة هذه مبتابعة املنورة املدينة من االصل

 .هلم بالنسبةاليه  للذهاب منطقي الكثر املكان زراخل تكان بابل، إىل َشاالً  اإلسالم وصل

 

 

 



 خارطة الخزر
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. اآلن بعد النهرين بني ما بالد يف باليهود ه مل يعد مرحباً أن امليالدي السادس القرن أواخر يف اإلسالم لصعود الصافية النتيجة وكانت

سنة  يف. روسيامن قبل  ز تغأ  عندما .م.ب 020٦وحىت عام  .م.ب ٦٢0عام  ذمن اخلزر وجدت. تدخل اخلزر اىل الصورة وهنا

. النهرين بني ما بالد مغادرة اىل اليهودكان هذا متاماً عندما احتاج . الدولة اخلزرية ديانة اليهودية اخلزر ملك جعل امليالد، بعد 742

 املسيحيني قبل من ضطهادلتواجه اال أوروبا اىل خطرة أراض   عرب الميال مئات فراسان تاما  لكنت بوسعك ،عندها يهوديا كنت لو

. زراخل يف رتحيبال موضعيف  لتكون تتجه َشااًل خبط مستقيم أن كان بإمكانك  أو .املسلمني من االضطهاد مكانك ملواجهة البقاء أو

 ستذهب؟كنت  أين

 

 القليل مع ولكن احلثي، أي) تركي أصل من أساساً  كانوا الذين اخلزر، مع اليهود نالالجئو  اختلط املقبلة، الربعة القرون مدار على

 إىل وباإلضافة. اكثر فاكثر إسرائيل اخوة بين بني فازدادت الفجوة اجلينية لذا،(. لمنطقةل الغزاة االخرى املغويل ودم كل من الدم من

 بني ما بالد يف أخرى أماكن من بو شعمن  أو قبيلةال يف استيعاهبممت  الذين كان من الكنعانيني  السامريني من العديد أنمبا  ذلك،
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 واليهود الفلسطينيني بني اجلينية ان العالقة املستغرب من ليس فإنه السامرة، اىل اآلشورية اإلمرباطورية قلوا على يدوالذين نأ  النهرين

خاطئ  طرح هو الفلسطينينيو  االشكيناز يهودال واملقصد هو ان حماولة اجياد وجه الشبه بني. املنال ةوبعيد جدا ةغامض هي الشكناز

 مل،بالتأكيد .ما مكان إىل تذهب أن املهزومة إسرائيل بين قبائل على كانو . فعلوا ما فعلوا الرومان ان نعلم حنن. ومقياس غري عادل

 .دولة اخلزر -قد يذهبوا  اين قد خيربنا االحساس الباطين اإلسالم، ظهور مع .روما إىل يفروا

 :االشكناز بين اسرائيل اليهود عودة إىل التالية الثالث نبوءاتتعود ال

 

 ٨-١٣١٧ارميا 

 ..."الرب يقول تات ايام ها" ٢

 ..."امنا اسرائيل ويسكن يهوذا خيلص"... ٦

 مصر ارض من اسرائيل بين اصعد الذي الرب هو حي بعد يقولون وال الرب يقول تات ايام ها لذلك 7

 يف فيسكنون اليها طردهتم اليت االراضي مجيع ومن الشمال ارض من اسرائيل بيت بنسل واتى اصعد الذي الرب هو حي بل ١

 .ارضهم

اآلشورية، واليت تشمل ارضها اجزاء جنوبية مبا يعرف ؟ يأستعمل هذا املصطلح يف الكتاب املقدس لوصف االمرباطورية "ارض الشمال"

 :عن هذه النبؤة التالية هي تقريباً نسخة". اخلزر"فيما بعد ب

 

 ٧:-٤١:٦:ارميا 

 .مصر ارض من اسرائيل بين اصعد الذي الرب هو حي بعد يقال وال الرب يقول تات ايام ها لذلك 04

 اليت ارضهم اىل فارجعهم .اليها طردهم اليت االراضي مجيع ومن الشمال ارض من اسرائيل بين اصعد الذي الرب هو حي بل 0٢

 .اياها اباءهم اعطيت

 .النبؤة التالية تعود اىل التخبط حول اصل االشكيناز وادعاءات باهنم دخالء غرباء متقمصون بين اسرائيل



 :١-٦١١١١اشعياء 

 السكن يل وسعي املكان علي ضيق .ثكلك بنو اذنيك يف ايضا يقول 02

 مرتوكة كنت هانذا .رباهم من وهؤالء .ومطرودة منفية وعاقر ثكلى وانا (اليهود االشكيناز) هؤالء يل ولد من قلبك يف فتقولني 00

 .كانوا اين هؤالء .وحدي

 

 من وهؤالء" ،"؟ هؤالء يل ولد من " .إسرائيل من بين ليسوا االشكناز ان اليهود معهم املتعاطفنيو  الفلسطينيني من الكثرييدعي 

. تبدو هذه االسئلة وكأهنا اسئلة الناس اليوم والذين ينكرون حقوق اليهود االشكيناز يف االرض املقدسة "؟كانوا اين هؤالء" ،"؟رباهم

 جينات وجود انعدام على وهم يركزون هذا احلكم املقدسة، الرض يف ايًا كان سابق تاريخ الشكناز ليهودل انه ليس يعتقدون هم

للجينات بني  املباشرة فاملالئمة لذا كثرية، شعوب من إسرائيل بنو يتألف ،السابق الفصل يف رأينا كما لكن،. الفلسطينيني مع مشرتكة

 أن لالهتمام املثري من فإنه ذلك، ومع. حكم منصف ودقيق خاطئ اذا اردنا الوصول اىل معيار هي الفلسطينيني واليهود االشكناز

 .التخبط هذا يبدو ما على الحظ اهلل أن نالحظ

 

 :اخري واحدسؤال 

 شقوا الناس هؤالء من كثريال أحفاد ان أدلة رأينا لقد. فرالشعب  وان واجلليل يهودا بالفعلهامجوا  الرومان أن على أدلة رأينا لقد

 أمر وهذا ،بشكل  ملموس إبراهيم نسل من كانوا بين اسرائيل كل ليس أن دليال حىت اآلن تلقن مل ولكن،. خزر إىل َشاال طريقهم

 رضال يف بقوا الكنعانيني ان تثبت اليت لحداث أمثلة سنرى تالياً  .اجملموعتني بني تفصل اليت اجلينية الفجوة لشرح ضروري

 اإلمرباطوريةأأجلب على يد  أن أدلة أيضا هناك"(. السامرة" اً الحق إدعيت ومنسى، أفرامي القبائل أراضي من القرب يف ومعظمهم)

اليت  ختلطنيامل السكان من جزءا لتصبح الشعوب هذه وظلت. النهرين بني ما بالد من أخرى أجزاء من اىل السامرة اجانب اآلشورية

 :التثنية سفر من وصية أول ".فلسطني" ،سنة 0222بعد  ،اليوم نسميها واليت ،"السامريون" اسم املقدس الكتابيطلق عليها 

 



 ٨-١٣١٥التثنية 

  .ارضه يف نزيال كنت النك مصريا تكره ال اخوك النه ادوميا تكره ال 7

 .الرب مجاعة يف منهم يدخلون الثالث اجليل يف هلم يولدون الذين االوالد ١

 

 .إسرائيل بين جملس يفاالشرتاك  مصرينيلل حمسأ 

 املنطقة يف) بنيامني صصاتخم من الغريب الشمال أقصى يف املذكورة الخرى واملدن" جبعون"وقعت  يشوع، من ةالتالي احلادثة يف

 الحيان بعض يف تداخلت واليت ،الفرامي اجلنوبية دوداحل جبانب تقع احلويني مدن(. القدس أيضا َشلت واليت كنعان، من الوسطى

 .املدن هذه بعض وَشلت

 

 ١٥-١٤، ٨:-٥:، ٤، ١١٣يشوع 

 وعاي بارحيا يشوع عمله مبا مسعوا ملا جبعون سكان واما ٣

 عهدا لنا اقطعوا واالن جئنا بعيدة ارض من اسرائيل ولرجال له وقالوا اجللجال يف احمللة اىل يشوع اىل وساروا ٦

 .يعارمي وقرية وبئريوت والكفرية جبعون هي ومدهنم.الثالث اليوم يف مدهنم اىل وجاءوا اسرائيل بنو فارحتل 07

 الرؤساء على اجلماعة كل فتذمر.اسرائيل اله بالرب هلم حلفوا اجلماعة رؤساء الن اسرائيل بنو يضرهبم ومل 0١

 .يقتلوهم فلم اسرائيل بين يد من وانقذهم هكذا هبم ففعل 0٦

 خيتاره الذي املكان يف اليوم هذا اىل الرب وملذبح للجماعة ماء ومستقي حطب حمتطيب اليوم ذلك يف يشوع وجعلهم 07

 

 ٣:-::٥١:يشوع 

 وقراها تعنك وسكان وقراها دور عني وسكان وقراها دور وسكان وقراها ويبلعام وقراها شان بيت اشري ويف يساكر يف ملنسى وكان 00

 .الثالث املرتفعات وقراها جمدو وسكان



 .االرض تلك يف السكن على الكنعانيون فعزم املدن هذه ميلكوا ان منسى بنو يقدر ومل 00

 .طردا يطردوهم ومل اجلزية حتت الكنعانيني جعلوا اهنم اسرائيل بنو تشدد ملا وكان 0٣

 

تثبت الفقرة . الفقرتان التاليتان تثبتان ان الكنعانيني بقوا يف االرض. امل ينجح اهل منسى يف طرد السكان، لكان عدد السكان كبري ان 

يما بعد هذا اخلليط السكاين واليت عأرف ف التالية ان شعوب اخرى والذين ليسوا مرتبطني بالكنعانيني تواجدوا ايضا يف

 ".الفلسطينيني"ب

 

 ١٦-٥١١٣:سفر الملوك الثاني 

 .اليوم هذا اىل اشور اىل ارضه من اسرائيل فسيب.االنبياء عبيده مجيع يد عن تكلم كما امامه من اسرائيل الرب حنى حىت 0٣

 السامرة فامتلكوا اسرائيل بين عن عوضا السامرة مدن يف واسكنهم وسفروامي وْحاة وعوا وكوث بابل من بقوم اشور ملك واتى 04

 .مدهنا يف وسكنوا

الشمال املقاطعة يف اقصى  ، وحىت انه أأطلق على"اسرائيل"رف سابقاأ باململكة الشمالية، العديد من االجانب موجودين فيما عأ كان 

 ".(وا اليهودليس)جليل االمم "اسم 

 

  :١١ ءاشعيا

 جليل االردن عرب البحر طريق االخري يكرم نفتايل وارض زبولون ارض االول الزمان اهان كما.ضيق عليها لليت ظالم يكون ال ولكن 0

 .االمم

 إىل حباجة حنن ،مبا اننا نعرف هذا اآلن. إبراهيم من اجلميعينحدر  حيث نقي جينياً  وا شعبأنو كي مل إسرائيل ان بين دليل كاف هذا

 .وخارجها كنعان داخل سواء جرياهنا، عن منفصلة ظلت الرومان على يد قاً حال طردت اليت اليهودية القبائل أن إثبات

 



 عن جيرانهم ان يهود يهوذا ظلوا منفصلين دليل
 :هنالك فقرة يساء فهمها يف التثنية، وهي تقع يف صلب ما يلي

 ٦-٣، :٥١، ٤١:٦سفر التثنية 

 حولكم اليت االمم اهلة من اخرى اهلة وراء تسريوا ال 04

 ...لتمتلكها اليها داخل انت اليت االرض اىل اهلك الرب بك اتى مىت 0

 .البنك تاخذ ال وبنته البنه تعطي ال بنتك .(السكان) تصاهرهم وال ٣

 ...ىاخر  اهلة فيعبد ورائي من ابنك يرد النه 4

 

تضمنت  إسرائيل،بين  إىل الوصية هذه أعطيت وحني آخر؟ شيء   أنه أم ؟عنصري اهلل هل ملاذا؟. جرياهنم مع يتزاوجوا البا اليهود وأأمر

حتول  عندما. كطقس  البشر حلوم اكل العادة تَشل" أخرى آهلة خدمة"من اجل  .البشرية التضحية املنطقة تلك يف" أخرى آهلة" عبادة

 من بدال. الكفاية فيه مبا طويل الكتاب هذاف هنا، هااطبع لن. ان هذا يتكرر بامكانكم ان ُتدوا أخرى، آهلة عبادة إىل إسرائيل بنو

، ارمياء ٣9-02٦:٣٢ ،0٦:4 املزامري سفر :نفسه تلقاء منعنها  بحثي أن شخص لي ميكن الفقرات اليت بعضاليكم  ذلك،

 كان. العرق أو اجلينات مع عالقة القبيلة خارج الزواج ضد قضائيال مرألليس ل .٣9-0٣:٣٦، ٣0-02:00، حزقيال 02-٣:٦

 سفر يف مرال ان ثبتت العدد سفر من احلادثة التالية .اجملتمعات اجملاورة فيها تكرت شا املروعة اليت احلضارية املمارسات مع له عالقة

 .العنصريني وجوه يف بشكل جمازي اهلل يبصق حيث احلادثة وإليك. العنصريةب ليس له عالقة 7 التثنية

 

 ٦:-:١١: العدد

هو اسم السودان  كوش) .كوشية امراة اُتذ قد كان النه .اُتذها اليت الكوشية املراة بسبب موسى على وهرون مرمي وتكلمت 0

 (ما هو موقف اهلل من هذا. قد تزوج موسى من خارج القبيلة من امراة افريقية. حسب الكتاب املقدس

 .الرب فسمع.ايضا حنن يكلمنا امل.وحده موسى الرب كلم هل فقاال 0



 .االرض وجه على الذين الناس مجيع من اكثر جدا حليما فكان موسى الرجل واما ٣

 .الثالثة هم فخرجوا .االجتماع خيمة اىل الثالثة انتم اخرجوا ومرمي وهرون ملوسى حاال الرب فقال 4

 .كالمها فخرجا ومرمي هرون ودعا اخليمة باب يف ووقف سحاب عمود يف الرب فنزل ٢

 .اكلمه احللم يف له استعلن فبالرؤيا للرب نيب منكم كان ان.كالمي امسعا فقال ٦

 .بييت كل يف امني هو بل هكذا فليس موسى عبدي واما 7

 .موسى عبدي على تتكلما ان ُتشيان ال فلماذا.يعاين الرب وشبه.بااللغاز ال معه اتكلم وعيانا فم اىل فما ١

 .ومضى عليهما الرب غضب فحمي 9

 .برصاء هي واذا مرمي اىل هرون فالتفت .كالثلج برصاء مرمي اذا اخليمة عن السحابة ارتفعت فلما 02

 هبا واخطانا ْحقنا اليت اخلطية علينا ُتعل ال سيدي يا اسالك ملوسى هرون فقال 00

 .حلمه نصف اكل قد امه رحم من خروجه عند يكون الذي كامليت تكن فال 00

 .اشفها اللهم قائال الرب اىل موسى فصرخ 0٣

 .ترجع ذلك وبعد احمللة خارج ايام سبعة حتجز .ايام سبعة ُتجل كانت اما وجهها يف بصقا ابوها بصق ولو ملوسى الرب فقال 04

 

 الكتاب رسالةف مع ذلك، .هاعلينا ان نتجنب يةنسانا هي عقدة العنصرية لن العنصرية، قضية املقدس الكتاببكل تأكيد، ميس 

قد ..." ابتعدوا عن هؤالء الناس لهنم"يقول اهلل،  عندما االرتباك من السهل. اهلل غضبوت غيظا تأهن هي العنصرية بشأن املقدس

وهلذا السبب تدخل . ئل اليهودية قد قاموا هبذا اخلطأيبدو ان القبا. ويظنوا انه القصد هو من الناس أنفسهم" لن"ينسى الناس كلمة 

 .الفقرات التالية اىل العهد اجلديد

 

 ٣:-٦١١يوحنا 

 .السامريني يعاملون ال اليهود الن .سامرية امراة وانا يهودي وانت لتشرب مين تطلب كيف السامرية املراة له فقالت 9



يظهر اخلطأ الذي يتعلق باجلينات . ؤالء الذين اجلبوا على يد اآلشوريني ومنسى مع الشعوب اجملاورة ومع هكما رايتم، اختلطت افرامي

 :التالييتني واالستقامة يف الفقرتني

 ١-٣١٥متى 

 "...هلم قال معموديته اىل ياتون والصدوقيني الفريسيني من كثريين (يوحنا املعمدان) راى فلما" 7

 .بالتوبة تليق امثارا فاصنعوا ١

 .البراهيم اوالدا احلجارة هذه من يقيم ان قادر اهلل ان لكم اقول الين .ابا ابراهيم لنا انفسكم يف تقولوا ان تفتكروا وال 9

 

 ٣١، ٨١٣٣يوحنا 

 .احرارا تصريون انكم انت تقول كيف .قط الحد نستعبد ومل ابراهيم ذرية اننا (بعض اليهود يكلمون يسوع) اجابوه ٣٣

 .ابراهيم اعمال تعملون لكنتم ابراهيم اوالد كنتم لو يسوع هلم قال .ابراهيم هو ابونا له وقالوا اجابوا ٣9

 

يف بعض القبائل  متأصالالستمرار الفصل اصبح  سببك ،السلوك على خالف ،رقبالعِ  املتعلق طأاخل يبدو ان ،مستوى معني على

 جرياهنم عظمملو  ومنسى فراميكان الو  املصريني، قبل من سنة 422 من لكثر السر يف حأجزوا أسالفهم لن ذلك كان رمبا .اليهودية

 طأاخل يصبح احلالة، هذه يف .((4٢-40 التكوين) مصرية من ،ومنسى افراميوالد  ،يوسف تزوج واتذكر . )مصرية أصول من درجة

 خطأ انه. الذين اضطهدوهم على الخالقي التفوق من بنوع دةه  املضط   الشعوب من الكثرييشعر  .ومفهومًا بكثري انسانياً  أكثر

 .بشري

 

 ١١-٣١١٤ غالطية اهل الى الرسول بولس رسالة

 .يسوع باملسيح باالميان اهلل ابناء مجيعا النكم 0٦

 .(وتعاليمه) املسيح لبستم قد باملسيح اعتمدمت الذين كلكم الن 07



 .يسوع املسيح يف واحد مجيعا النكم وانثى ذكر ليس.حر وال عبد ليس .(ال عنصرية وال قومية) يوناين وال يهودي ليس 0١

 ورثة املوعد وحسب ابراهيم نسل اذا فانتم للمسيح كنتم فان 09

 

 ١١سورة الروم 

ِتالفأ  و ال ر ضِ  الس م او اتِ  خ ل قأ  آي اتِهِ  و ِمن   ي ات   ذ ِلك   يف  ِإن   و أ ل و اِنكأم   أ ل ِسن ِتكأم   و اخ   .لِّل ع اِلِمني   آل 

 

 ٣٦سورة الحج 

ِيم ةِ  مِّن ر ز ق  هأم م ا ع ل ى الل هِ  اس م   لِي ذ كأرأوا م نس ًكا ج ع ل ن ا أأم ة   و ِلكألِّ  ِلمأوا ف  ل هأ  و اِحد   إِل ه   ف ِإهل أكأم   ال ن  ع امِ  هب  ِبِتني   و ب شِّرِ  أ س   .ال مأخ 

 

اينما هربت القبائل اليهودية، يكون لنسلهم ادعاء شرعي على احلصة من االرض اليت كانت تابعة ليهوذا وليس : مالحظة اخرية

من بين اسرائيل، وليس اجلزء " اليهودي" ط يف النصف الذي مأنح للشقفق حصة االشكيناز يف االرض املقدسة تنحصر. الفرامي

 .الفلسطيين

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة
كما واشكر كل الناس الرائعني الطيبني الذين ساعدوا يف هذه . اختتم اواًل بشكر اهلل، الذي وجهين اىل هذه املعرفة واىل ماذا افعل هبا

اء خطة السالم ي بان تؤدي روح السالم بأن يشارك القر  كما واصل  . تساعد جهودنا جبلب مثار السالم لآلخرين ي باناصل  . احملاولة

 !مرروها. هكذا تنتشر الكلمة وحيصل التغيري. هذه مع اآلخرين

 

ا من فضلكم بريداً الكرتونياً اذا اردمت معلومات اخرى او التواصل معنا بالنسبة خلطة السالم، ارسلو . ملؤمتر للسالم يف القدسحنن خنطط 
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 ١-١١١٤:سفر المزامير 

 .حمبوك ليسرتح .اورشليم سالمة اسالوا ٦

 .قصورك يف راحة ابراجك يف سالم ليكن 7

 .بك سالم القولن واصحايب اخوت اجل من ١

 .خريا لك التمس اهلنا الرب بيت اجل من 9

 

 سالم
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 المصادر 

 

 الكتاب المقدس

 النسخة العالمية الجديدة

 جمعية الكتاب المقدس العالمية ١٨٦:حقوق الطبع 

 زونديرفان لنشر الكتاب المقدس، جراند رابيدز، ميشيغان

 

 الكتاب المقدس

 ]الملك جيمز نسخة[

 شركة النشر العالمية، كليفالند، اوهايو

 

 الكتاب المقدس االمريكي الجديد

 ]الكاثوليكي[

 ١٨٥:، حقوق الطبع .ض.، مالناشرون العالميون للكتاب المقدس

 

 الترجمة العالمية الحديثة للكتابات المقدسة

 كتاب واطشتاوور المقدس وجمعية بنسلفينيا للمقاالت الدينية

 طالب الكتاب المقدس العاليمة وجمعية



 كتاب المقدس للدراسة اليهوديةال

 ترجمة التاناخ

 جمعية النشر اليهودية، مطبعة جامعة اوكسفورد

 

 التوراة

 كتب موسى الخمسة

 جمعية النشر اليهودية االمريكية، فيالدلفيا، بنسلفينيا

 

 الكريم القرآن

 سنن ابن ماجة

 صحيح مسلم

 

 المقدساطلس هولمان للكتاب 

 برودمان وهولمان للنشر، ناشفيل، تنسي

 (على قرص مضغوظ)المكتبة االساسية  – NIVكتاب المقدس لدراسة 

 NIV NAVE’S TOPICAL BIBLEعلى يد بيت زونديرفان للنشر والذي يحتوي على 

 



 امر اخير
 .ليس مدون يف أي مكان ان موسى تلقى اجراً مقابل الوصايا العشر

 ١١٨:متى 

 "جمانا اخذمت جمانا اعطوا"... 

 

 ١١سورة االنعام 

أ لأكأم   ال  "... رًا ع ل ي هِ  أ س   ."لِل ع ال ِمني   ذِك ر ى ِإال   هأو   ِإن   أ ج 

 

مبا ان هلذا العمل قد يكون القليل من التأثري بدون كتابة اساس حمدد يف الكتب املقدسة املقتبسة هنا حلل سلمي، اعتقد انه من العدل 

وانا ". اجملد هلل"قد يقول البعض . ان اعطي كل الفضل احلقيقي للمسؤول عن هذه الكتابات املقدسة اصالً، وليس جلهودي الشخصية

 .منهم

مستوطنني من جديد يف االرض املقدسة مينحها للحصة  من ذلكهلل تعود من اجل الربح، ف الكتاب حد باعادة طباعة هذااذا قام ا

 .ساعدة الفقراء يف اماكن اخرى كلما مسح اجملالملو 

 

 وجهوا التعليقات او االسئلة اىل روبرت ليون مندلسون
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