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ال وورار ال وورنيط إ ا عو و ل حنعو و ونس ووننينن ونس وون ر

ونسونه ين وننووهلل ابل نوور أوورور أن سوونا وسووي،اإ أععالنووا إنوون نوور يهو

فو ن وول لوون ونوور ي وولل فو

ووا

لوون

وأأه أ ال إلن إال ون ال أريك لن وأأه أ حمع ً ا عب ورسولن أنا بن فوه ً ونرنبًوا بموط يف واا اللاوا
املبارك وأسهل –عز وجل -أ جينل اا اللاا يف نيزا نسناتنا أمجنني.
الناريخ الا مي يف فلسطني
نووي ا لاووة اةانسووة نوور ووص الووزنر وحصووة فلسووطني إننووا يف املوورع اللو فاتو اتملعنووا علوى حصووة سووي ان نوسووى-عليوون
وحبلهووا كنووا ننن و

الس و  -وكثوورإ علينووا يف ووا الاصووة األرحووا واألن و ا

عوور سووي ان إب ورا يط –عليوون الص و ع

وود اا األن و ا الو نوورإ يف حصووة فلسووطني نووى ظننووا ووا م
والسو  -أان أرى أنوون نوور األف وول أ نراجووي سو ً
س ووو األنو و ا نا ووول أنن ووا حس ووعنا الن وواريخ الاو و مي يف فلس ووطني إىل نران وول ننين ووة س ووب
نمع وول بنو و هللل ووك اهلل
االكن،افاإ ال يمن ،ها اإلنسوا يف وا ال و ع فسوعينا النصوور األوىل الا ةوة جو ً ا ابلنصوور ا جريوة ومل تمن،و

يف ا النصوور أبو ً ا املنوا
آالف سنة نر لوح و

نر الا أن،ه ننظط ن

ولنول أ وط نوا ةيوز وا النصوور أننوا هللكوران أ أر وا و أول ن ينوة أن،وهإ يف النوامل 10

أح ن ينة يف ال نيا كعا فصلنا.
فلسطني؟

هللكران أي ً ا يف أن احملطاإ املهعة يف اتريخ فلسطني النصر الربونز والنصور الربونوز بو أ نور سونة  3200ق .إىل

سنة 1200ق .ينين  2000سنة ننصلة و النصر الربونز

إلل اإلنسا اكن ،فين الاص ير و لطون ابلننوا

وععل الربونز وابلنايل ا ع آالإ كثوع .حسعنا اا النصر الربونوز لوث

نرانول؛ حو مي وننوسوص ونو ي

أ وط نوا

ةيووز الا و مي ظهووور ال،وونوع املنروفووة يف أرني فلسووطني وكلهووا جووا إ نوور جزيوورع النوورع أوونوع المننووانيني وال يناووني
واانوريني واليوبسيني و ؤال ط الاير أن،هوا ننظط امل

يف أرني فلسطني وكانوا نر الوثنيني.

النصر الربونز الوسيص
م يف النصوور الربونووز الوسوويص الل و
 450سوونة ول

ووو كووا نووواىل  450سوونة نوور سوونة  2000ق .لسوونة  1550ق.

وول فوويهط النوني و إيل أرني فلسووطني

بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"

ول

وول فوويهط سووي ان إب ورا يط –عليوون الص و ع والس و  -ن،وور
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ع وووع النونيو و ولو و لو ون إمساعي وول م إس ووناق م ينا وووع ولو و إلس ووناق م انن ،وورإ ع وووع النونيو و تو و رجييًا يف أرني

فلسووطني م ن و ث بن و هلللووك حصووة يوس و –عليوون الس و  -وأصووبيف يف نصوور بن و بينوون م اسوون ع أ لوون إىل نصوور
وعاأوا يف نصر سوي ان يناووع وسوي ان يوسو واألسوبا

ال و  12إللو اوا أصول بوين إسورائيل عاأووا يف نصور نووايل

 150س وونة اننهو و يف س وونة  1550ق .و ووو ةاي ووة النص وور الربون ووز الوس وويص وكانو و النهاي ووة ل ن ووا حلن ووا زة ووة
اهلمسو على ي أاس األول وب اية عصر ال راعنة نر ج ي .
النصر الربونز ا ي
و النصر الربونز األ و أو ا ي

الو  300سنة إلل ورا ط الل

اللو

وو نور سونة  1550ق .لسونة 1250

ق .الو  300سنة ول اا الو  300سنة الل عوا فويهط سوي ان نوسوى -عليون السو  -وبنو سونة  1250ق.
وكعل بن ك البنثة بناعنن يف حماجاع طويلة ج ً ا ني فرعو وحونن وبن ك نصول اةورو المبوو كعوا هللكوران و ول

سووي ان نوسووى ألرني سووينا ونوواول أ أينوور أ لوون وحونوون ب و ول األرني املا سووة لموونهط كعووا هللكووران يف ا لاووة السوواباة
رف وووا و لوووا يف النيوون وعووا نوسووى –عليوون السو  -و ووارو -عليوون السو  -ننهعووا يف النيوون ونوواإ نوسووى –عليوون
الس و  -يف ووا ال و ع وتاريبًووا كووا نوتوون سوونة  1200ق .لينه و بووالك النصوور الربون وز ا و ي و ووو يف ا وول
النين.
ف ع النين ني سي ان نوسى-علين الص ع والس -
عايزير ناول أ ال ع الل فات

كلهوا و نوا وصول سوي ان نوسوى –عليون السو  -إىل جبول الثوور و و نوا تلاوى

األلواح كا بين إسرائيل بينب وا

–عز وجل -على نلة إبرا يط –علين الص ع والس  .-عن نا تلاى سي ان نوسوى

األلواح ا

ال،رينة اليهو ية فننول وؤال إىل ال،ورينة اي يو ع أو الو ير اي يو و وو يور اليهو يوة

ب ايوة

طبنووا ألنوون مل يوورى األرني املا سووة الو كووا
نوور عهو سووي ان نوسووى -عليوون السو  -سووي ان نوسووى نوواإ و ووو ن وزير ً

ينعووأ أ ي و لها ولموور حونوون كعووا رأينووا ووالو ورف وووا ال و ول وعاأوووا يف النيوون ف و ع  40سوونة كعووا ح ووى ربنووا –

سوبنانن وتنوواىل -يف وا ال و ع نواإ اييوول الووا تورل علووى الوال واةنوووع والظلووط واالسوننبا نواإ اييول الووا كوا
يننووو الموواع نوواإ اييوول الووا ترسووم يف حلبوون ع نوواإ كثوووع جو ً ا نوور ع نوواإ الوثنيووة وبو أ يظهوور جيوول ج يو

أف ل نر اييل السابق.
يوأي ابر نو الا أوح

لن ال،عس

طبنا اييل اي يو اللو ظهور ريب علوى أيو
ً

األحل كا يف نوع نر ا عية حملاولة

اييول السوابق ينوين برضون ور صو اإ كثووع نور واا اييول لمور علوى

ول األرني املا سة بن يف اا اييول اي يو يوأوي بور نوو –عليون السو -

و و املنروف يف النوراع بي،وع و ن س ال،مصوية وهللكورإ حصونن يف السونة املطهورع مل يواكر يف الاورآ المورمي ولمور
جوا إ حصونن يف السونة املطهورع و واا اسونن ر بوين إسورائيل لو ول األرني املا سوة فلسوطني و لووا األرني املا سووة
بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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نر ن ينة أر ا ينين
وابل نل

لوا عر األر وعربوا ةر األر

ووصلوا ن ينة أر ا وأنر اينو أ ي لوا إىل وا امل ينوة

ل اينو وكا اليو يو مجنة واننوا عارفني أ اليهو ال ينعلو يف يو السوب

فموا الل يننهو الانوال

يف يوو ايعنوة واسونعر الانوال فو ع طويلووة نوى حاربو ال،وعس علوى امل يووب واييوو يف هلللوك الوحو مل تمور تااتوول
ابلليل وإهللا أصبن اييو
يف يو السب

يمو يو السب ون يش حنال وح يننرني اليهو هلزةة بسوبب واا الانوو عور الانوال

فسهل يوأي بر نو –علين الس  -ربون –سوبنانن وتنواىل -أ يوحو ال،وعس فو ت ورع فوهوح

–عز وجل -لن ال،عس وكانو آيوة واضونة جو ً ا لبوين إسورائيل أوحو

–عوز وجول -ال،وعس وكانو آيوة واضونة

–عز وجل -ال،عس نى مت النصر لبين إسورائيل و واا يف ا و ي الصونييف عور رسوولنا

ج ً ا لبين إسرائيل أوح
–صلَّى علين وسلط -و الا نمى ا الاصة لنا.
عصى بنو إسرائيل أوانر
اننصر اييش اليهو

مبجر

الل

ول األرني املا سة

و نؤنر ابلا ية ونؤنر با ية

ول األرني املا سة ونطيي لربن نوى وا اللنظوة يف

ووا ايزئيووة وبو أ يو ل لووارني املا سووة عوور طريووق أر وا لموور –سووبنا

 -مبجوور

وووهلط األرني املا سووة بو أوا

خيووال و النه و وأي وواو نووا ورثووو عوور أابئهووط نوور عصووياةط ألنبيووائهط ونوور ك وور ط ابل –عووز وج ول .-أنوور ط ربنووا –
سبنانن وتناىل -أ ي لوا الباع ابع أر ا سج ا وأنور ط أ ياولووا نطوةأ أ نوص عنوا طوادان ارفوي عنوا طوادان
اغ ر لنا طادان فعواهللا فنلووا؟ مل يو لوا سوج ً ا كعوا أنور ربنوا –سوبنانن وتنواىل -إمنوا لووا بظهوور ط ينوين امل وروني
ال ول يموو ابلوجون لانوا و وط سوجو للم ووع لربنوا –سوبنانن وتنواىل -فو لوا بظهوور ط وبو لوا الاوول بو ل نوا

ياولوا نطة حالوا ننطة وياولوةا سمرية نر الملعة ال حال هلط نبيهط يوأي بر نو –علين السو  -فواكر هلللوك ربنوا
–سووبنانن وتنوواىل -يف كنابوون المرةووة عنو نا حووالَ " :وإِ ْهلل حولْنَووا ا ْ لوووا َ و ِوا ِ الْ َا ْريَوةَ فَملوووا ِن ْنو َهووا َن ْيو ِأو ْ،ون ْط َرغَو ً ا َوا ْ لوووا
الْباع س َّج ً ا وحولوا ِنطَّةأ نوَّ ْ ِ ر لَمط َ طَادكط ۚ وسنَ ِزي الْعن ِسونِني*فَوب َّ َل الَّ ِواير ظَلَعووا حَوووًال غَ ْ َّ ِ ِ
َنزلْنَوا
ول َهل ْوط فَه َ
َ َ
ْ َ َ
ْ
َ ْ ََ
ْ ْ
َ
َ
َ
وو الوا حي َ
َّ ِ
الس َعا ِ ِمبَا َكانوا يَو ْ ساو َ " البارع .58:59
ير ظَلَعوا ِر ْج ًزا ِن َر َّ
َعلَى الا َ
سنة ناضية يف بين إسرائيل بنصيا أوانر
نني النا

ول؟ النا

ول الل ننا حليل اننصروا يف نوحنة نر نواحوي اإلةوا علوى عو و ط الووثين النوا

ربنووا –سووبنانن وتنوواىل -أوحو هلووط ال،ووعس النووا
أربنني سنة كانلة يف النين النا

ول اللو ربنووا –سووبنانن وتنوواىل -أرسوول إلوويهط يوأووي بوور نووو بنو

ول اا الل ربنا –سوبنانن وتنواىل -أرا وط اادإ تلوو اادإ تلوو اادإ ولمونهط

أبووا إال النصويا وإال الم ور وإال اينوو نوي أ اييول
كووا نووي سووي ان نوسووى نوواإ ووو

ول اللو

امل وروني إ

اييوول اللو وجو ولموور –سووبنا

ووو اة صوة اللو بنو نوا اييول ال اسو اللو
 -كانو سوونة ناضووية يف بووين إسورائيل الم وور

والنصيا البن عر جا ع الطريق.

بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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بنو إسرائيل كان تسوسهط األنبيا ل ،ع إحنرافهط
وول يوأووي بوور نووو -عليوون الس و  -يف أرني فلسووطني وعووا يف حونوون ف و ع نوور الووزنر وال و ول كووا تاريبًووا سوونة

 1190ق .ينوين تاريبًووا بنو ع،وور سونواإ نوور وفواع نوسووى –عليوون السو  .-و وول نموط يف بوين إسورائيل فو ع نوور
الزنر وكان بين إسرائيل تسوسهط األنبيا كعا تسو النا امللوك كعا ياول رسولنا –صولَّى عليون وسولط -ينوين
ويب وإِنَّون ال نَِويب
كلعا ناإ نيب بن
ائيل تسوسهط األنبيا كلَّعا لَ َ
نيب لَ َ ون نَِ ٌّ
ك ٌّ
نيب آ ر ا ي " كان ْ بنو إسر َ
أ
ألو ِل فو ِ
األول وأعطوو ط َّ
ناهوط الوا جنلَون
بن ِ وسيمو ل ا فيمثورو َ حوالوا  :فعوا أتنوران حوال  :فووا بَو ْيو َنوةَ ا َّ
ِ
طبنوا كثورع األنبيوا يف
هلط فِإ َّ َ سائلهط ععا اس ْعا ط"صوننن األلبواين أل وؤال كوانوا حوو يف غايوة اإلحنراف ً
بووين إس ورائيل ليس و ع نووة علووى الص و ح املسوولعو نووا أووا

نووالال نوواك المثووو والمثووو نوور أبنووا اإلسو

ويب وان و وظلوووا علووى املوونهو وإىل اا
بن و فوويهط نو أ

يرفنووو الرايووة الصوونينة وةسوومو ابلمنوواع الصونييف وينبنووو السوونة

املطهرع.
أرسل

لبين إسرائيل النبيا والث ثة يف ن س الوح

أنا بين إسرائيل فملعا ناإ فيهط نيب وال وا وابننو وا نوى كوانوا خيوال و يف وجوو النويب فوسول هلوط -عوز وجول-
أنياان يرسل الث ثة يف وح ٍ وان ث ثوة أنبيوا يف وحو ٍ
أنياان يرسل النبيني يف وح ٍ وان بل كا
نبيًا آ ر بل كا
ً
ً

وان ل ،ع احنراف بين إسرائيل عا ل نا حلنا يوأي بر نو ف ع يف أرني فلسطني واحنرف الاوو يف وجوو أكثور

نر نرع م ناإ وأرسل –عز وجل -نبيًا آ ر م نبيًا اثل و مواا .عاأووا فو ع نووايل  150سونة بنو وفواع يوأوي
بوور نووو وكانو ووا ال و ع نوور ال و اإ الو اأوون فيهووا احنوراف بنووو إسورائيل ًانووا نوى نموور –عووز وجوول -نوونهط
الوثنيو الل اا أ ل كننا الل اا كانوا عاي،ني يف البل حبل

ول اليهو نمور

–عوز وجول -نونهط الوثنيوو

واسنطاعوا أ ياهرو ط على أعز نا ةلمو يف هلللك الوح على النابوإ.
نا و النابوإ؟
النووابوإ وواا ووو صوون وق وضوونوا فيوون ألووواح النوووراع ووضوونوا فيوون بايووة نوور آل نوسووى وآل وارو ووضوونوا فيوون بايووة
امل بوس ووضونوا فيون عصوا نوسوى –عليون لسو  -ينووين بنو

األأويا املا سوة عنو اليهوو وضونو ا يف واا النووابوإ

ووا وكول
وكانوا ينربكو بن و علونن ننهط يف كل نما فلعا عصووا –عوز وجول -وأفسو وا يف األرني إفسوا ًا كب ً
بن ول األرني املا سة ينين كول األنو ا اللو بنونملط عليهوا يف أرني فلسوطني املباركوة عنو نا نو ث وا
األن ا المثوع اسنطاع المننانيو أ يننصروا عليهط وأ أي اوا ننهط النوابوإ وكوا يف واا ِهلللوة كبووع جو ً ا جو ً ا
لليهو وأنروا ابالننماسة المبوع ال نرإ هبط.

بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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بنو إسرائيل ابلانال عصوا أنر رهبط

بن نرور  150سنة نر وفاع يوأي بر نو ظهر فيهط نيب ج يو ياوال أ امسون صوعوئيل بوس اننوا نننورفش امسون علوى
وجن ا اياة أل امسن واا هللكور يف النووراع فاوص ومل أييف يف السونة املطهورع فبنو فويهط واا النويب صوعوئيل فوا ب إليون
الاو وطلبوا أ جيا وا يف سبيل نى يس وا النابوإ ويس و وا وضنهط الا ضاع ننهط بنو أ سويطر علويهط
يل َِّ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ول ِيف َسوبِ ِ
اه َوحَو ْ
س ْيون ْط إ كن َ
المننانيو  .فاال هلط نبيهطْ َ " :ل َع َ
ب َعلَ ْويمط الْانَوال أَال تو َاواتلوا حَوالوا َوَنوا لَنَوا أَال نو َاات َ
ِ
أ ْ ِرجنَا ِنر ِ د ِرَان وأَبونَائِنَا فَولَ َّعا كنِوب َعلَوي ِهط ال ِْانوال تَوولَّووا إَِّال حَلِوي ً ِنو ْنوهط و و َّ ِ
ني" الباورع 246:ينوين –
َ ْ
ويط ِابلظَّوال ِع َ
َ َْ
ْ
َ َْ
اه َعل أ
ْ َ

سووبنا  -ربنووا –سووبنانن وتنوواىل -أرسوول إلوويهط النوويب والنوويب واا أنوور ط ابلانووال وعنو نا ف ورني علوويهط الانووال توووىل
وال َهلو ْوط نَبِويإوه ْط إِ َّ َّ
وإ َنلِ ًمووا" الباوورع 247:توورى نوواهللا فنوول
ننظعهووط ومل يبو َوق إال ع و حليوول " َوحَو َ
اهَ حَو ْ بَو َن و َ لَم و ْط طَووال َ
بن ال اصل فاباوا نننا.
اليهو ني طالوإ؟ وناهللا كان حصنهط يف أرني فلسطني؟ اا نا سننرفن اهلل
هلط

جنو بين إسرائيل واع اضهط على ا نيار

حبوول ال اصوول اتملعنووا علووى حصووة يوأووي بوور نووو –عليوون السو  -و ولوون ألرني فلسوطني وفسووا الاووو بنو هلللووك م
بن النيب ياال أ امسن صعوئيل وطلب الاو نر صوعوئيل أ يرسول هلوط نل ًموا ياواتلو ننون يف سوبيل

النويب سوهل

ووالنهط ي وونمط س وونواإ

الا ووو  :وول أن وونط ج ووا و يف ووا ا وورع يف س ووبيل ؟ مل وواهللا تريو و و أ تا وواتلوا وأن وونط حو و
يل َِّ
وسنواإ؟ فاالواَ " :وَنا لَنَا أ ََّال نو َااتِ َل ِيف َسبِ ِ
اه َوحَ ْ أ ْ ِر ْجنَا ِنر ِ َد ِرَان َوأَبْونَائِنَا" ينوين اننوا سوران كول أو ناعوا
فاضل أ فطلبوا الانوال ف ورني علويهط الانوال "تَو َولَّ ْووا إَِّال حَلِوي ً ِنو ْنوه ْط" لو ابلوك النوويل واا نوى حبول أ يلناووا
وال َهلو ْوط نَبِ ويإوه ْط إِ َّ َّ
وإ َنلِ ًمووا" ينووين ربنووا –سووبنانن
نووي ع و و ط عن و اوور فوورني الانووال م "حَو َ
اهَ حَ و ْ بَو َن و َ لَمو ْوط طَووال َ
وتناىل -و الا ا نار طالوإ و و نر الاا ع اليهو ا نار واا الرجول ليموو حائو ً ا للجويش انظور نواهللا ر وا علوى
ِ ِ
نبيهط وناهللا ر وا على ا نيار –عز وجل -لاائ ٍ هلط " حَالوا أ َّ
َنو إق ِابلْع ْلوك ن ْنون َوَملْ
ََّن يَمو لَون الْع ْلوك َعلَْيونَوا َوَْحنور أ َ
إ َس َنةً ِنر الْع ِ
ال" ختيلوا الملعاإ.
يو ْؤ َ
َ َ
ا نرب

بين إسرائيل فلط جينالوا اا اال نبار

اليهو كا هلط فرع ينووار أ لون النبووع وفورع آ ور ينووار أ لون امللوك .ينوين ربنوا –سوبنانن وتنواىل -جنول النبووع يف
طبنوا ول
فرع نر فروع اليهو الل و فرع ال و وجنل امللك يف فرع نر فوروع اليهوو اللو وو فورع يهووهللا وكول ً
نوور أوال سووي ان يناوووع-عليوون الس و  -ينووين نوور األسووبا  .سووي ان طووالوإ -راوون  -كووا نوور أوال بني وانني بوور
يناوع وليس نر أوال يهوهللا ني أ

وارا لبوين
–عز وجل -و الا ا نار هبوا الصوورع وجنول هلللوك فننوةً وا نب ً
وو يف أ لون امللوك وبنو ير

إسرائيل إال أةط رف وا أ ينطوا ا اإلنارع هلاا الرجل ألنن ليس نور نسول يهووهللا اللو
إ َس َنةً ِنر الْع ِ
ال" ينين كا مممور ننعلون اسونثنا لوو كوا ننوا أووية فلوو
نطوا اسنثنا غريب ج ً ا وحالوا " َوَملْ يو ْؤ َ
َ َ
ووا ولوويس نوور نسوول امللوووك فمي و مووط اييووو و وواا أ إىل هللبابووة كبوووع ج و ً ا يف
لووو كووا غووين لموور إهللا كووا فاو ً
اييش وختل ع أ كبو وابلنايل ر طالوإ -علين راة  -بن ٍ ٍ
حليل نر اينو اليهو أو اإلسرائيليني.
بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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نا ثب ني طالوإ إال حلة حليلة نر بنو إسرائيل
مجينوا نصول فننوة عنو النهور وننظوط النوا أورب نور النهور
ملا رجوا بن أوية اع ضهط النهر وكعا تنرفوو الاصوة ً

علووى و ف نووا أنوور ط بوون طووالوإ -عليوون راووة  -فنملو

ووؤال أي ًووا ومل يباووى نووي طووالوإ -عليوون راووة  -إال

عنهعا :-كنا نن أن سنا يف يوو بو ر علوى عو ع
بر عبا -رض
الن الاليل ج ً ا ج ً ا نر الرجال ياول عب
ناع ب ٍر على ِعو َّ عِ أص ِ
أصناع حمع ٍ صلَّى علين وسلَّط ننن  :أ َّ ِع َّ َع أص ِ
وناع
جيش طالوإ ا ي " كنا
َ
طالوإ الاير جاولوا ننن النهر ومل جيا ِول ننن إال ن ِ
َ ،ر وث ثِائَ ٍة" صنييف البموار ينوين جويش بو ر كوا
ؤن أر بِ َنةَ َع َ
َ
َ َ
ََ
نووواىل  314 313يف أحصووى الووروادإ  317ووو كووا عو النووا اللو ثبنو نووي طووالوإ -راوون 300 -
وأوين نر آالف نؤل ة أنب كانل خمرجش ننن غو  300والباح كلن حن عر الانال.
اننصار اوو وجالوإ وحلة حليلة نر بنو إسرائيل
ورع اييوو الظاملوة الموافرع بايوا ع

تااتول يف سوبيل عنو نا أنر وا طوالوإ أ ختور
ونى النا الل رج
وإ َوجنووو ِ ِ" الباوورع 249:والووا وورك نوور كوول ووا
جووالوإ رف و ووا ال،وونوع وحالو " َال طَاحَوةَ لَنَووا الْيَ و ْوو َ ِوَووال َ
ايعوووع نوور  313أو أكثوور نوور اإلس ورائليني الووا وورك ووو وان و فاووص و ووو او –عليوون الس و  -و أول ظهووور
السووط او –عليوون السو  -يف حصووننا واملنركووة

وا لسوون أحوول
كانو سوونة  1025ق .وحووا او وكووا أو ً
وااب صو ً

نوور  16سوونة وننوون نالنوون واسوونطاع أ يهووز جووالوإ ب وول

–عووز وجوول -وأ يانوول وواا الطاغيووة واننصوور اإلةووا

املعثل يف او –علين الس  -ويف طالوإ -ران  -يف الالة الباحية ال ثبن ننهط يف اا الطريق الطويل.
ف ع نمط اوو -علين الس -وبن ابنن سليعا –علين الس -
عا

او –علين الس  -ف ع نر الزنر نوي النويب الوا يسوبان صوعوائيل إىل أ نواإ صوعوائيل وابلنوايل بنو

–علين الس  -وحا بين إسرائيل ويف سنة  1004ق.

او

ل او -علين السو  -إيل أكثور نور ن ينوة يف فلسوطني

و وول إيل ن ينووة الا و وأسووس نووا ينوورف مبعلمووة اليهووو و و أكوورب مملمووة أسس و يف اتريووخ اليهووو نطل ًاووا نمووط
سي ان او –علين الس  -ا املعلموة نور سونة  1004ق .لسونة  963ق .ينوين نووايل  40سونة أو  41سونة
وطبنا بن سي ان او توىل ا مط ابنن سي ان سليعا  -علين الس  -و و أي ً ا أن أنبيا
ننصلة
ً

المرا .

أكرب مملمة يف اتريخ اليهو
أنب أحول لمط أ املعلمة الل أسسها سي ان او -علين الس  -مل تمور ت،و ل نور فلسوطني إال نسوانة  20ألو
كيلو ن نربي تاريبًا واننوا عارفني فلسطني  26لو  27أل كيلو ن نربي ينين تاريبًا  % 74نور نسوانة فلسوطني
ينين نوى أكورب مملموة نور ممالوك اليهوو يف اتريوخ اليهوو كلهوا نواكننش بن،وعل إال ث ثوة أرابع أرني فلسوطني مل ت،وعل
وطبنا
أكثر نر هلللك
ً

طبنوا نوى سوي ان إبورا يط –عليون
أول سيطرع إةانية ناياية على أرني فلسطني ننوا النواريخ ً

الص و ع والس و  -عن و نا كووا يف أرني فلسووطني مل مووط أرني فلسووطني ابإلةووا إمنووا مسوويف لوون ابل و عوع إىل
بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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نرورا بنواريخ األنبيوا السواباني
سيطرع اهلمسو كعا هللكران وكانوا نر الاو الوثنيني وبرضهو ً

وسي ان يوأي بر نو عن نا

ل مل يسنطي أ يسيطر على أناكر كثوع إمنا

ل نووا اننوووا أوواي ني بنووا كوول البنو عوور اإلةووا ا اياو

لموور

وطبنا اييش الل ننوا
ل أر ا فاص
ً

أول نوورع تاووو مملمووة إةانيووة نايايووة لسووي ان او –

علين الس  -واسنعرإ  40سنة ب اية نر  1004ق .إىل سنة  963ق. .
ف ع نمط سي ان سليعا -علين الس  -كان ف ع حوع

طبنوا جوون سوي ان سووليعا
بنو حصوة سووي ان او كعوا ياوول ربنووا –سوبنانن وتنواىلَ " -وَوِر َ سولَْي َعا َاوو َ" النعولً 16:
وطبنوا سويطر علوى ن وس األنواكر اللو كوا بيسويطر عليهوا أبوو –
كان ف ع حوع واضنة ج ً ا يف نياع مملموة اليهوو
ً
علين الس  -واننا بن نظ يف الارآ المرمي عن ا ي عر سليعا –علين السو  -أ الاورآ

وينسووبها إىل

–عووز وجوول -وأ

ائعوا يصو حوتون
ً

–عووز وجوول -سوومر لوون وسوومر لوون وسوومر لوون مل يوواكر يف وواا النسوومو نووا فنلوون

اليهووو نسوواع عً ألنوور اإلةووا أو أنوور ال،ورينة إمنووا كووا

ائعووا يوواكر الطووو يوواكر ايوور يوواكر الورييف نووا إىل هلللووك نوور
ً

أنووور لموور اليهووو كووانوا ياعنووو نووي سووي ان سووليعا –عليوون السو  -ولموونهط يف حلوووهبط الم وور والووب

والنصوويا

و اا نا ثب بن وفاع سليعا -علين الس  -وارت ا الاو على أعااهبط ونمسوا النهو ال حطنو ا ألنبيائهط.
حصة يمل سليعا الواية
سووي ان سووليعا –عليوون الس و  -نمووط نوور سوونة  963ق .لسوونة  923ق .ينووين  40سوونة اتني وة ينووين سووي ان او
وطبنوا فو ع سوي ان سووليعا ل نوا حلنووا فو ع حوووع نسوج نوهلووا
نموط  40سوونة وورا سوي ان سووليعا برضون  40سوونة
ً
آالف ون يني األساطو ونالال إىل اا تنسوو األسواطو ولنول نور أأوهر األسواطو الو نسوج نوول حصوة سوي ان
وطبنوا كلنووا بنسووعي عور يموول سوليعا
سوليعا –عليوون السو  -و حصوة اهليموول
ً

يموول سوليعا واليهووو يبنثووو

عر يمل سليعا يف كول نموا وأأوهر األنواكر الو يبنثوو عور واا اهليمول فيهوا و املسوج األحصوى وال نورى
نوون الو

هلللووك إال ب يووة و املسووج األحصووى بمثوورع األن وواق الو
ًانا أل رسول –صلَّى علين وسلط -هللكر يف ا ي يف سنر النسائ وأأران إلين ساب ًاا حبل هلللوك أ سوليعا
–علين الس  -بأ ل نسج ً ا يف بي املا

ر ووا اليهووو ط ًبنووا حصووة اهليموول ووا حصووة وايووة

.

الن ارع المبو يف حصة اهليمل يف توراع اليهو ا الية
كل نا فنل سليعا -علين الس  -أنن أحا الاواع نور ج يو وجو

املسوج األحصوى الوا بوني أيو ينا اا ولويس

نوواك وجووو للهيموول وعلووى فموورع يف توووراع اليهووو ويف كنووب اليهووو املمنل ووة المثوووع ا وون ف كبووو ج و ً ا بووني علعووا

اليهو على نما

اا اهليمل املزعو وعلى أمل اا اهليمول ونونهط نور ياوول أنون كوا نور ا جوارع وبن وهط ياوول

أنن كا نر الا ب اةالص وبن هط ياول أنن كوا نور الننوا املمسو ابلوا ب وا ن فواإ كثووع جو ً ا بيونهط وحوا

وطبنوا نوائص املبمو الوا
علعا اليهو وغو ط ردإ كثوع ومل يظهر لن أ أثر ولمر و ا اياة نر نسو يواهلط
ً
بنو إسرائيل في فلسطين من سلسلة "خط الزمن"
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ائعووا ووو نووائص الورباق الووا ربووص عنو –صولَّى
يصوول عنو اليهووو ً
وطبنوا فيون أوصواف كثووع جو ً ا هللكورإ يف نوق
واملنرا وسنننرني هلا عن ا ي عر رسوولنا-صولَّى عليون وسولطً -
عليوون وسوولط -الورباق عنو هلل ابوون يف اإلسورا

سليعا –علين الس  -ني أنن نر أعظط أنبيا بين إسرائيل وي نمرو ب ع نمعن فعا ابلمط ابألنبيوا اا ورير الواير
جا وا يف لنا ضن بين إسرائيل.
حنر أنة حمع أنق أبنبيا بنو إسرائيل ننهط

د إ ووواين ود أ وووايف أان أكوورر الملعووة الو هللكر ووا يف أوائوول ووا ا لاوواإ حنوور أنووق أبنبيووائهط نوونهط حنوور ناياوةً أنووق
أبنبيا بين إسرائيل نور بوين إسورائيل ألننوا ناو ر وننظوط ونبجول كول أنبيوا

سوونرى نوواهللا نو

–عوز وجول .-يف ا لاوة الاا نوة اهلل

يف أرني فلسووطني بنو وفوواع سووليعا –عليوون السو  -ونووا الووا نو

هلووا املعلمووة المووربى الو

أسسها و وأبو يف ا ا لاة نننرف أي ً ا على واحي اليهو ني اإلغريوق ونوي الرونوا ونوي الو ول الو تنالو بنو
هلللك على أرني فلسطني أسهل

هلللك والاا ر علين والس

–عز وجل -أ ي اهنا يف سننن وأ ينلعنا نا ين ننا وأ ين ننوا مبوا علعنوا إنون ويل

عليمط وراة

وبركاتن.

مت ع
أا وا ال ر للن،ر على الن يف حسط ت ريغ ال رو يف ننن دإ الطريق إىل

وت لوا نا:

http://forums.way2allh.com/forumdisplay.php?f=36
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